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Od redakcji

Jedno z pytań, bodaj najczęściej stawianych w związku z akcesją Polski do 
Unii Europejskiej, brzmi: z czym wchodzimy do Europy? Nie „wchodzimy”, 

gdyż jesteśmy w Europie już co najmniej od dziesięciu wieków, a i naszych 
wcześniejszych dziejów wstydzić się nie musimy. Może więc zapytać: z czym 
przychodzimy, co wnosimy do kulturowego dziedzictwa państw Piętnastki - do
tychczasowych sygnatariuszy Unii Europejskiej, w większości reprezentujących 
Starą Europę? Odpowiedź jest oczywista: i z naszą pielęgnowaną przez poko

lenia historią, i z tradycją, I z kulturą, z miejscami pamięci narodowej, zabytkami 
i krajobrazem, z tym wszystkim, czym możemy się szczycić, i czego nie może
my utracić. Na przykład z cytowaną romańską posadzką znajdującą się w kryp
cie kolegiaty w Wiślicy - jedną z najpiękniejszych i najcenniejszych pereł w ko
ronie polskich zabytków.

Zainspirowani esejem „Wiślicka droga do gwiazd” mgr. Zbigniewa Sroki, hi
storyka sztuki, autora kilku opublikowanych na naszych lamach artykułów doty

czących polskiego romanizmu, postanowili
śmy bliżej przyjrzeć się temu niezwykłemu 
dziełu. I tak narodził się pomysł przygotowania 
specjalnego, szesnastostronicowego dodatku 
do majowego numeru „Spotkań z Zabytkami”, 
w całości poświęconego zabytkom Wiślicy, ze 
szczególnym uwzględnieniem romańskiej po
sadzki („Spotkanie z Wiślicą”, s. I-XVI). Autora
mi zamieszczonych w nim tekstów są najwybit
niejsi znawcy tematu: prof, dr Władysław Za
lewski i dr hab. Mieczysław Stec z Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, dr inż. arch. Ro
bert M. Kunkel z Zakładu Architektury Polskiej 
Wydziału Architektury Politechniki Warszaw
skiej, mgr inż. arch. Janusz Cedro - Święto

krzyski Konserwator Zabytków i mgr Zbigniew 
Wojtasik z Wojewódzkiego Urzędu Konserwa
torskiego w Kielcach. Okazuje się, że dla takie
go zabytku, jakim jest wiślicka posadzka, 

czterdzieści pięć lat badań i konserwacji - to jeszcze niewiele. By w spokoju 
i bezpiecznie mógł on przetrwać następne długie lata, trzeba będzie poświęcić 
mu jeszcze dużo wysiłków i uwagi.

Z uwagą dobrze byłoby także śledzić, w jaki sposób - w tych niewątpliwie 
trudnych czasach - nasze muzea dają sobie radę z realizacją statutowych celów 
w dziedzinie nabytków. Czy jeszcze coś kupują? Czy może już tylko czekają na 
darowizny? („Muzealne zakupy”, s. 3). W numerze także o spalonej zabytkowej 
cerkwi w Opace i o planach jej odbudowy („Opaka - wyłom w krajobrazie kultu
rowym”, s. 22), hucie w Maleńcu („Zakład hutniczy w Maleńcu”, s. 26) i utraco

nym już ponad sto lat temu obrazie Jana Matejki („Zaginiony obraz Matejki”, s. 32). 
Więcej stron, więcej tekstów - jest co czytać.

Na koniec krótka informacja z kalendarza: 8 maja br. w Teatrze im. J. Słowac
kiego w Krakowie odbędzie się uroczysta inauguracja obchodów Jubileuszu 
150-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W grudniowym nu
merze naszego miesięcznika zamieścimy podsumowanie tego Jubileuszu oraz 
zapowiedź przypadającej w roku następnym setnej rocznicy odzyskania dla Pol
ski Wawelu.

Nakład: 8000 egz.
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Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego zorganizował 17 mar
ca br. w Krakowie seminarium eks
perckie na temat sporządzenia woje
wódzkiego programu opieki nad za
bytkami w województwie małopol
skim. Celem spotkania było zasię
gnięcie w sprawie opracowania tego 
dokumentu opinii ekspertów i instytu
cji realizujących zadania w dziedzinie 
ochrony dóbr kultury. Ustawa z dnia 
23 lipca 2003 r. zobowiązuje wszyst
kie jednostki samorządu terytorialne
go do sporządzenia na okres czte
rech lat wojewódzkiego programu 
opieki nad zabytkami. Program ten 
ma m.in. na celu:
- włączenie problemów ochrony za
bytków do systemu zadań strategicz
nych, wynikających z koncepcji prze
strzennego zagospodarowania kraju;
- zahamowanie procesów degradacji 
zabytków i poprawienie stanu ich za
chowania;
- wyeksponowanie poszczególnych 
zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększają
cych atrakcyjność zabytków dla po
trzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicja
tyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami;
- określenie warunków współpracy 
z właścicielami zabytków.

W opublikowanym w „Przeglądzie 
Technicznym" wywiadzie na temat na
szego dziedzictwa przemysłowego 
Ryszard Mikliński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury, m.in. powie
dział: „[...] w najbliższej przyszłości 
następować będzie powolny, ale sys
tematyczny wzrost zainteresowania 
dziedzictwem przemysłowym, jako 
ważnym elementem dziedzictwa naro
dowego. Działania ratownicze, pole
gające przede wszystkim na adaptacji 
zabytków przemysłowych do nowych 
celów, będą zyskiwać coraz większą 

przewagę nad działaniami destrukcyj
nymi. Sojusznikiem w utrwalaniu dzie
dzictwa przemysłowego są i będą - 
mam nadzieję - w większym niż do
tychczas stopniu społeczności lokal
ne, świadome wartości kulturowych 
miejscowych zabytków przemysłu 
i techniki, dostrzegające w zachowa
niu i utrwalaniu tego dziedzictwa au
tentyczną szansę rozwoju lokalnego. 
[...] Można przyjąć, że w ten sposób 
zbliżamy się w tej dziedzinie do krajów 
Unii Europejskiej’.

Dwa najwartościowsze zabytki wcho
dzące w skład tzw. skarbu średzkiego 
- korona królewska z początku XIV w. 
i złota zapona z drugiej potowy XIII w. 
są pokazywane na wystawie „Dwór 
Izabeli Katolickiej. Splendor panowa
nia” w Valladolid, dawnej stolicy Hisz
panii. Wystawa ta upamiętnia 500. 
rocznicę śmierci królowej Izabeli I Ka
tolickiej. Nasze zabytki, wypożyczone 
z Muzeum Narodowego we Wrocła
wiu, znalazły się wśród wybitnych 
dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego 
związanych z królewskim dworem ka- 
stylijskim, należących do pary królew
skiej Izabeli i Ferdynanda, a także 
członków arystokratycznych rodów, 
piastujących najwyższe godności 
w piętnastowiecznej Hiszpanii. W po
siadaniu królowej Izabeli znajdowała 
się korona z orłami, której opis w in
wentarzu z XV w., odpowiada wyglą
dowi korony ze Środy Śląskiej. Jest 
prawdopodobne, że oba zabytki zo
stały wytworzone w tym samym miej
scu. Wystawa w Valladolid będzie 
czynna do końca maja br.

Zamek krzyżacki w Ełku zostanie odbu
dowany i zagospodarowany przez sa
morząd miejski. Od 13 lat usiłowano 
znaleźć nabywcę na tę zdewastowaną 
budowlę, ale bez skutku. Władze miej
skie, podejmując decyzję o zajęciu się 
zabytkiem, liczą na pomoc Unii Euro
pejskiej. W tym celu złożony został pro
jekt „Zamek krzyżacki w Ełku - odbudo
wa i adaptacja na muzeum regionalne”. 
Z funduszy miejskich - jako pierwszy 
krok przyszłego remontu - wykonana 
zostanie dokumentacja techniczna.
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Jeden z piękniejszych zabytków woj. 
świętokrzyskiego - kościół parafialny 
w Bodzentynie czeka na podjęcie jak 
najszybszych prac odwadniających. 
Mocno zawilgocone są południowa 
i północna ściany świątyni, w kaplicy 
z tryptykiem z 1508 r. odpadl duży 
fragment tynku. Kościół w Bodzenty
nie powstał w latach 1440-1452, po
tem był kilkakrotnie przebudowywany. 
Ołtarz główny został wykonany w la
tach 1545-1546 dla katedry na Wawe
lu, w 1647 r. przeniesiono go do kole
giaty w Kielcach, do Bodzentyna trafił 
w 1728 r. W kościele znajduje się tak
że tryptyk gotycko-renesansowy 
z około 1508 r. oraz rzeźba Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, prawdopodob
nie z 1430 r. Ze względu m.in. na te 
cenne zabytki wyposażenia kościoła 
w Bodzentynie konieczność szybkie
go rozpoczęcia prac odwadniających 
jest oczywista.

Dobiega końca renowacja zabytko
wych polichromii w klatce schodowej 
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 86 
w Łodzi. Prace trwały półtora roku 
i dzięki nim kolejny łódzki budynek 
odzyskuje dawny wygląd. Dom ten 
wybudowany został pod koniec XIX 
w. Należał do twórcy pierwszej łódz
kiej gazety. Przy Piotrkowskiej jest 
jeszcze tylko jeden budynek, w któ
rym zachowały się zdobienia na całej 
klatce schodowej.

Sypią się charakterystyczne dla Gdań
ska przedproża starych kamienic. Nie
stety, w planie inwestycyjnym na lata 
2004-2008 nie przewidziano środków 
na ich konserwację. Zarządcy kamie
nic - firmy Ankra i Attyka deklarują, że 
zajmą się tym problemem, jednak 
znaczna część budynków z przedpro- 
żami jest własnością wspólnot, któ
rych udziałowcem jest miasto. Jak na 
razie jedyna pomyślna wiadomość 
w sprawie remontu gdańskich przed- 
proży - to wykonanie wstępnego roz
poznania i dokumentacji fotograficznej 
tych cennych zabytków.

Przygotowywany jest program kon
serwatorski dotyczący zabytkowego 
wyposażenia katedry w Opolu. Na 
ten rok przewidziana jest konserwa
cja ołtarza Świętej Trójcy (1652 r.), 
który w latach powojennych nie byt 
odnawiany. Drewno uszkodzone zo
stało przez korniki, niestabilna jest 
konstrukcja ołtarza, obraz ma ubytki 
w warstwie malarskiej i spękane pod
obrazie. W następnych latach przewi
duje się w katedrze poddanie zabie
gom konserwatorskim m.in.: płyt na
grobnych i epitafiów, mensy ołtarza 
głównego i tabernakulum, ołtarza 
i chrzcielnicy w kaplicy św. Jadwigi, 
obrazów przedstawiających św. Flo
riana, św. Augustyna, głowę św. Jana 
Chrzciciela, srebrnej sukienki i ramy 
obrazu „Matka Boska Opolska".

Muzeum Narodowe w Krakowie 
szczyci się największą w Polsce ko
lekcją prac Stanisława Wyspiańskie
go. Twórczość tego artysty, z wyjąt
kiem monumentalnych dziel ekspo
nowanych w Gmachu Głównym kra
kowskiego Muzeum Narodowego, 
prezentowało muzeum monogra
ficzne przy ul. Kanoniczej. Obecną 
siedzibą Muzeum Stanisława Wy
spiańskiego (od 23 marca br.) jest 
Kamienica Śzolayskich przy ul. 
Szczepańskiej 11. Większość po
mieszczeń ekspozycyjnych wypeł
nia tu kolekcja prac Stanisława Wy
spiańskiego, tylko trzy sale na dru
gim piętrze zajmie wystawa poświę
cona Feliksowi Jasieńskiemu, wybit
nemu kolekcjonerowi i mecenasowi 
sztuki, któremu Muzeum Narodowe 
w Krakowie zawdzięcza m.in. wiele 
dzieł Wyspiańskiego. Nowa ekspo
zycja Muzeum Stanisława Wyspiań
skiego prezentuje w ujęciu chronolo
gicznym najważniejsze tematy 
w twórczości artysty. Obok dzieł zna
nych znalazły się na niej także niezna
ne, po konserwacji oraz prace czaso
wo udostępnione przez prywatnych 
kolekcjonerów.

Od 18 marca do 16 maja br. w Mu
zeum Narodowym we Wrocławiu 
można oglądać prace Marca Chagal
la. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum 
Marca Chagalla w Witebsku. Z trzystu 
zgromadzonych tam prac 72 grafiki 
prezentowane są na wystawie 
„W ogrodach Edenu. Marc Chagall - 
sceny biblijne” we Wrocławiu. Zestaw 
prac graficznych o tematyce biblijnej 
powstał w latach 1931-1979, są to 
głównie litografie barwne oraz kilka 
akwafort i akwatint. Wystawie towarzy
szy bogato ilustrowany katalog - 
wspólne opracowanie Wydawnictwa 
Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej 
w Lublinie i Muzeum Lubelskiego.

Po dość długiej przerwie ukazał się po
dwójny numer kwartalnika „Ochrona 
Zabytków" z numeracją '/z, 2003. Jest 
on kontynuacją wychodzącego od 
1948 r. czasopisma fachowego, po
święconego szeroko pojętym proble
mom ochrony i konserwacji zabytków. 
Począwszy od tego numeru nastąpiło 
poszerzenie dotychczasowej proble
matyki przez dodanie tematów związa
nych z pielęgnacją i konserwacją zabyt
kowego krajobrazu - zespołów palaco- 
wo-ogrodowych, parków, cmentarzy. 
Należy przyjąć, że bardzo duży liczeb
nie skład Rady Redakcyjnej nowej edy
cji „Ochrony Zabytków” będzie gwaran
tował wysoki poziom merytoryczny za
mieszczanych materiałów. W tym nu
merze zwraca uwagę ich wielka rozma
itość tematyczna, imponująca jest też 
objętość numeru - 240 stron! Nowym 
redaktorem naczelnym czasopisma 
jest dr Bożena Wierzbicka, a wydawcą 
- Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen
tacji Zabytków w Warszawie.
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Muzeum na Wawelu najchętniej kupowałoby do zbiorów 
same regalia, ale z konieczności bierze to, 

co proponuje dziś skromny rynek sztuki. Przy braku większych 
środków na wzbogacanie muzealnych kolekcji powoli uczymy się 
cieszyć nawet z drobnych nabytków. Byle tylko w tych trudnych 
czasach nie przeoczyć czegoś, czego w zbiorach publicznych 

zabraknąć na pewno nie powinno.

Muzealne zakupy
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

* tym, że dokonujące się w Polsce od blisko 
k ■ piętnastu lat zmiany systemowe dały naszym

/muzeom większą swobodę w decydowaniu 
o swoim losie, ale i przysporzyły im wielu kłopo

tów, wynikających przede wszystkim z coraz liczniejszych 
oczekiwań windykacyjnych w odniesieniu do dawnych de
pozytów muzealnych - powszechnie wiadomo. Problem ra
towania dla zbiorów publicznych najcenniejszych obiektów 
o takim charakterze (często o znaczeniu fundamentalnym 
dla tworzonych na ich bazie kolekcji muzealnych) stał się na 
tyle ważny, że przysłonił wiele innych spraw, z którymi mu
zea borykają się na co dzień. I tak, w cieniu dyskretnie pro
wadzonych pertraktacji ze spadkobiercami dawnych depo-

1. Andrzej Wróblewski, „Uwaga, nadchodzi!” („Nalot”, „Alarm"), 1955, 
płótno, olej, 120 x 139,5 cm, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka” w Warszawie 
Ten wielokrotnie prezentowany na wystawach i opisywany obraz, jeden z ważniejszych 
w dorobku tragicznie zmarłego artysty, pochodzi ze zbiorów rodziny malarza. Zostat 
sprzedany 8 lutego 2004 r. na aukcji w Hotelu Bristol w Warszawie za 490 tysięcy zło
tych; por.: Polski Dom Aukcyjny „Sztuka". Katalog, poz. 82.

zytariuszy niemal niezauważony pozostaje problem bieżą
cych zakupów dóbr kultury, na które w wielu wypadkach 
muzea nie znajdują już większych środków. W dużych pla
cówkach dochodzi niekiedy nawet i do takich sytuacji, że 
jeśli tylko pracownikom jakiegoś działu uda się przekonać 
dyrekcję o konieczności dokonania dla nich większego za
kupu, swoim działaniem doprowadzają do wyczerpania 
rocznej puli pieniędzy przeznaczonych na wzbogacanie ca
łości zbiorów. Dyrektorzy mają więc nie lada kłopot - dzie
lić równo, czy też, od czasu do czasu, zezwalać na jakiś po
ważniejszy zakup. Jeśli tylko jest jeszcze w ogóle co dzielić.

Jaka jest skala takich zakupów, najłatwiej zorientować się 
na przykładzie. Na lutowej aukcji Polskiego Domu Aukcyj
nego „Sztuka” w Warszawie wystawiono namalowany 
w 1955 r. obraz olejny „Uwaga, nadchodzi!” („Nalot”, 
„Alarm”) Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957), artysty 
ostatnio u nas bardzo modnego. Po krótkiej licytacji, rozpo
czynającej się od 450 tysięcy złotych, obraz kupiono za 490 
tysięcy złotych (!). I rzecz ciekawa - choć jest to niewątpli
wie jeden z ważniejszych obrazów tego malarza, choć 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie od dawna 
znajduje się kilka innych znakomitych dzieł Wróblewskiego 
(np. „Rozstrzelanie VIII”, „Pranie”, „Kolejka trwa”), nikt 
nie upierał się, by za wszelką cenę rozbudowywać tę kolek
cję kolejną pozycją. Dlaczego? Ano dlatego, że w ubiegłym 
roku nawet tak wysokiej rangi muzeum na wszystkie swoje 
zakupy mogło wydać kwotę... porównywalną z ceną osią
gniętą za obraz Wróblewskiego. Dokładnie 466 700 złotych.

Co za to kupiono? Nie jeden obraz, lecz 140 obiektów. 
I jeśli nawet uwzględnimy w tych danych, że ponad połowa 
zakupów odnosi się do pojedynczych listów i archiwalnych 
fotografii (zakupionych dla skądinąd niezwykle ważnego 
w każdym muzeum Działu Zbiorów Ikonograficznych i Fo
tograficznych), to wśród pozostałych nabytków znalazło się 
jeszcze wiele nie tyle cennych, ile znaczących obiektów. We
dług opinii głównego inwentaryzatora muzeum są nimi: 
„«Martwa natura z owocami i kwiatami* ]ózefa Pankiewi
cza, 1925-1926, obraz Wincentego Kasprzyckiego «Widok 
pomnika Natalii Potockiej i mostu mauretańskiego w Nato
linie*, 1836, angielski zegar szafkowo-podłogowy, datowany 
na lata 1695-1705, a także wyjątkowo cenny taboret 
z pierwszej ćwierci XVIII w. oraz zespól mebli z XIX i XX w., 
zakupionych z przeznaczeniem do dekoracji Centrum Pade
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rewskiego w Kąśnej Dolnej. Do interesujących przykładów 
sztuki orientalnej należy chiński zwój pionowy «Powoje 
i pszczola» z początku XIX w. oraz japońska tabakierka zdo
biona wizerunkiem smoka wśród płomieni, datowana na 
XIX w. Z kolei Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne po
większyły się o «Album Warszawy» Stanisława Winiarskiego 
z lat 1912-1915 oraz cenną korespondencję malarza Włady
sława Wankie i kolekcjonera dzieł sztuki Edwarda Rejchera”.

Czytając tę listę, trudno oprzeć się wrażeniu, że w dzie
dzinie zakupów muzealnych powoli będziemy musieli 
przyzwyczaić się do wydatków coraz skromniejszych (no, 
może z jednym wyjątkiem, ale o tym w zakończeniu arty
kułu). Kto wie, być może w dobie kontrolowanych z ko
nieczności zakupów nauczymy się nawet je cenić? A już na 
pewno łatwiej nam będzie je zauważyć, gdyż (o ile nie 
sprzeciwiają się temu względy konserwatorskie) wiele 
z nich niemal natychmiast trafia na ekspozycję, tak jak to 
było z kupionym przed trzema laty przez to samo Muzeum 
Narodowe w Warszawie „Popiersiem chłopczyka w czer
wonej czapeczce”, wczesnym (ok. 1904-1909) i niezwykle 
rzadkim przykładem plastyki figuralnej z wytwórni fajansu 
Augusta (lub Czesława?) Freudenreicha w Kole.

Szczęśliwie, poza zakupami własnymi istnieją jeszcze in
ne formy pozyskiwania dla muzeów atrakcyjnych zbiorów. 
Większość placówek, podobnie jak to się robi w całym cywi-

2. Jan Piotr Norblin, „Prorok Zachariasz”, akwaforta, papier, 1781, 
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Reprodukcja odwrócona zaginionego obrazu Rembrandta, znanego m.in. z kopii Jana 
Lievensa przechowywanej w zbiorach wawelskich. Zakup na aukcji 24 września 2003 r. 
w Domu Aukcyjnym „Rempex” w Warszawie.

lizowanym świecie, stara się pozyskiwać dla siebie w równej 
mierze hojnych, co bogatych sponsorów. I trzeba przyznać, 
że choć początki takich działań zawsze bywają trudne, to 
w wielu wypadkach współpraca taka zaczyna już przynosić 
wymierne korzyści. Co ważne - dla obu stron jednakowe.

Inaczej też funkcjonuje dziś w muzeach instytucja współ
czesnych depozytów. Nowego znaczenia nabiera też magicz
ne słowo mecenas kultury, na które bez wątpienia zasłużył 
sobie ostatnio Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., 
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sponsor Zamku Królewskiego na Wawelu, przekazując do 
zbiorów muzeum zakupione na rynku sztuki dwa cenne 
obiekty: zawieszenie relikwiarzowe z kryształu górskiego 
i złota, ozdobione wielobarwną emalią, wykonane około 
1600 r. prawdopodobnie w Hiszpanii lub we Włoszech, oraz 
obraz olejny na płótnie „Portret Marii Kazimiery d’Arquien 
de la Grange” z około 1658 r., jedno z wcześniejszych przed
stawień późniejszej królowej polskiej, co cieszy tym bardziej 
że podobnych przykładów można by podać tu więcej.

Jak powiada Jerzy T. Petrus, wicedyrektor do spraw 
muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu: „Marze
niem każdego muzeum jest pozyskanie do zbiorów wspania
łych, wyjątkowych obiektów. Czasami marzenia takie uda- 
je się zrealizować. Rozwój muzeum wymaga jednak prowa
dzenia starannie opracowanej polityki zakupów; konieczne 
też jest zabieganie o dary i depozyty. Zamek Królewski na 
Wawelu w roku 2003 pozyskał cenne nabytki każdą ze 
wspomnianych dróg. Oczywiście najchętniej widzielibyśmy 
napływające na Wawel regalia - pamiątki po polskich mo
narchach i członkach ich rodzin, dzieła powstałe z królew
skiej inicjatywy, bądź w kręgu szeroko pojmowanego mo
narszego mecenatu... W minionym roku, pomimo wszyst
kich znanych ograniczeń finansowych i podaży na krajo
wym rynku antykwarycznym, zbiory wawelskie wzbogaciły 
się o ponad 300 obiektów, reprezentujących wszystkie dzie
dziny twórczości artystycznej. Są wśród nich dzieła wybit
ne, o wyjątkowych walorach estetycznych, są pamiątki po 
wybitnych postaciach historycznych, wreszcie skromne, lecz 
ważne świadectwa dziejowych wydarzeń”.

Zakupów dla Wawelu dokonano w wielu miejscach. Ale 
najważniejszym z nich wydają się dziś domy aukcyjne i du
że antykwariaty. Dzięki nim na przykład zbiory Centralne
go Muzeum Morskiego w Gdańsku tylko w ostatnich 
dwóch sezonach powiększyły się o 14 obiektów w ośmiu 
działach. Wicedyrektor gdańskiego muzeum Maria Dyrka 
twierdzi, że w dzisiejszych czasach jest to chyba najwłaściw
szy sposób pozyskiwania obiektów do muzealnych zbio
rów: „Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku od kilku lat 
śledzi bogatą i różnorodną ofertę Domów Aukcyjnych i Sa
lonów Sztuki. Zakupy dzieł sztuki przez nasze Muzeum na 
tym właśnie rynku są zarówno głównym źródłem pozyski
wania eksponatów do zbiorów, jak również uzupełnieniem 
muzealnych kolekcji, z przeznaczeniem do celów wystawien
niczych. Oczywiście, jak każde Muzeum w Polsce, jesteśmy 
ograniczeni możliwościami finansowymi. Uważamy jednak, 
że bez gromadzenia zbiorów muzealnych, naukowego opra
cowywania ich i udostępniania zwiedzającym (co jest prze
cież statutową powinnością Muzeum), nie bylibyśmy rozwo
jową instytucją kultury. Staramy się również pozyskiwać 
sponsorów, a środki finansowe wypracowane z działalności 
marketingowej przeznaczać na zakupy muzealiów”.

Co zatem kupowano dla gdańskiego muzeum? Wyłącz
nie obiekty zgodne z jego profilem - dwie prace z malar
stwa holenderskiego, jedną z malarstwa austriackiego XIX 
w., trzy z malarstwa polskiego, trzy z rysunku polskiego, 
dwie z ceramiki i szkła oraz po jednej z grafiki, wyrobów 
kowalskich i muzealnych modeli. Są wśród nich: para obra
zów działającego w XVII w. holenderskiego marynisty Lu- 
dolfa Bakhuysena, dziewiętnastowieczne płótno austriac
kiego malarza Josefa Carla Bertholda Puettnera „Bitwa pod 
Helgolandem” i malowane olejno na sklejce „Żagle na mo
rzu” Erno Erba - niezwykle rzadki w repertuarze tego wi
leńskiego artysty-samouka, zmarłego w 1943 r., motyw ło-



7. Sukienka na obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zw. Kostromską, srebro

3. Filiżanka z dekoracją 
„jubilerską”, porcelana, 
Francja, Sevres, pierwsza 
połowa XIX w., Muzeum 
Narodowe w Warszawie 
Naczynie wykonane zostało dla 
Henryka-Eugeniusza-Filipa-Lu- 
dwika, księcia d'Aumale, 
czwartego syna Ludwika Filipa, 
króla Francji (co poświadcza 
m in. złocona inskrypcja na 
dnie). Wysokiej klasy artystycz
nej i technologicznej świadec
two bliskich kontaktów dworu 
i słynnej manufaktury w Sevres. 
Zakup 14 września 2002 r. 
w Domu Aukcyjnym „Ostoya” 
w Warszawie.

4. Szklaneczka ze szkła 
warstwowego z herbem 
Lis i monogramem „LKS” 
(Leon ks. Sapieha) oraz 
napisem ,/ fabryki 
szklany z Miłkowic", 
1856, Polska, huta szkła 
w Miłkowicach, Muzeum 
Narodowe w Warszawie 
Jest to jedyny znany wyrób pol
skiej huty, znanej tylko z litera
tury. Zakup na aukcji 18 grud
nia 2002 r. w Domu Aukcyjnym 
„Rempex" w Warszawie.

5. Naczynie w kształcie 
beczułki, wykonane 
ze srebra, złocone, 
oznaczone herbami 
niemieckich rodzin, 
wyrób norymberski, 1618, 
Państwowe Zbiory Sztuki 
na Wawelu
Zakup na aukcji 22 października 
2003 r. w Domu Aukcyjnym 
„Rempex” w Warszawie.

6. Malarz nieznany, 
„Portret Marii 
Kazimiery d'Arquien 
de la Grange”, 
ok. 1658 r., płótno, 
olej, 41,5 x 33,5 cm, 
Państwowe Zbiory 
Sztuki na Wawelu 
Wczesny portret przyszłej 
królowej polskiej zakupio
ny dla Zamku Królewskie
go na Wawelu przez 
sponsora muzeum - Bank 
Przemysłowo-Handlowy 
PBK S.A.

złocone, Lwów (?), 1718, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Sukienka na cieszący się wielkim kultem obraz przechowywany w kościele karmelitów w Wi
śniówce. ufundowana prawdopodobnie przez hetmana wielkiego litewskiego Michała Serwace
go Wiśniowieckiego, ostatniego z rodu. Zakup do zbiorów muzealnych w 2003 r.

dzi żaglowej na spokojnym morzu. Są także trzy unikatowe 
prace Mariusza Zaruskiego (1867-1941), zasłużonego dla 
rozwoju Polski morskiej działacza niepodległościowego, 
polityka, oficera, marynarza i taternika, absolwenta kra
kowskiej ASP - rysunki: „Mały matros”, „Tryptyk morski” 
i „Portret na tle statku”. Jest wreszcie szklany kielich, tzw. 
Zwischengold, datowany na lata 1730-1740, wysokiej kla
sy wyrób rzemiosła artystycznego z północnych Czech z de

koracją czaszy przedstawiającą statki żaglowe z pasażerami 
i towarami na toni wodnej w pobliżu wieży sygnałowej.

Zakupów w domach aukcyjnych dokonują też inne mu
zea w Polsce. Przy czym niemal zawsze są to obiekty szcze
gólne, starannie wypatrzone w katalogu i zgodne z profilem 
własnych zbiorów. W taki sposób Zamek Królewski w War
szawie, już po aukcji, wszedł w posiadanie obesłania cecho
wego kuśnierzy i krawców z przełomu XVII i XVIII w., a ko-
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9. Ludolf Bakhuysen (1631-1708), „Potyczka morska", olej, deska dębowa, jeden z pary obrazów 
tego autora zakupiony do zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Stanowiące parę „Potyczka morska” i „Statki na wzburzonym morzu" - to obrazy o prawie identycznych wymiarach (ok. 41 
x 73 cm), utrzymane w podobnej kolorystyce. Namalowane z prawdziwą wirtuozerią, w charakterystycznej dla malarstwa ho
lenderskiego laserunkowej manierze stały się dopełnieniem tworzonej w muzeum kolekcji holenderskich marin i znajdą miej
sce na Galerii Morskiej CMM. Autor należy do grona najwybitniejszych marynistów holenderskich XVII w. W zbiorach CMM 
nie było dotychczas jego prac. Zakup na aukcji 11 września 2002 r. w Domu Aukcyjnym „Rempex” w Warszawie, sponsoro
wany w całości przez Towarzystwo Przyjaciół CMM.

8. Posąg św. Wacława, jednego z patronów 
Królestwa Polskiego i wawelskiej katedry, 
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Ta drewniana rzeźba przypuszczalnie powstała na 
Śląsku w drugiej połowie XVII w. Do zbiorów mu

zeum zakupiona w 2003 r.

10. Josef Carl Berthold Puettner, „Bitwa pod Helgolandem”, 1864-1865, 
płótno, olej, 124 x 182 cm, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 
Obrazy przedstawiające bitwy morskie stanowią rzadkość na polskim rynku antykwa
rycznym. W zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się zaledwie kilka uka
zujących konkretne bitwy historyczne. Obraz namalowany przez austriackiego malarza 
Josefa Carla Bertholda Puettnera (1821-1881) przedstawia starcie flot austriackiej i pru
skiej z duńską 9 maja 1864 r. u wybrzeży Helgolandu, pochodzi z kolekcji spolonizowa
nej żywieckiej linii Habsburgów i wiąże się z osobą arcyksięcia Karola Stefana, który do
służył się rangi admirała we flocie austriackiej. Wraz z rodziną osiadł on w Żywcu, a je
go synowie - Karol Obracht i Karol Leon - służyli w polskiej armii. Obraz, przechowywa
ny przez dłuższy czas w depozycie muzealnym na Wawelu, został z niego odebrany 
przez starszą córkę Karola Olbrachta - księżnę Marię Krystynę, która po powrocie 
w 2001 r. do Żywca postanowiła poświęcić się działalności charytatywnej, wyprzedając 

na ten cel rodzinne majętności. Zakup obrazu „Bitwa pod Helgolandem" pozwolił na 
włączenie go do wystawy stałej CMM: „Działalność morska Polaków w okresie 1772-1918". 
Zakup na aukcji 23 stycznia 2002 r. w Domu Aukcyjnym „Rempex" w Warszawie.

11. Skrzynia-skarbona z kutego żelaza, XVII w., Centralne Muzeum 
Morskie w Gdańsku
Skrzynia wykonana jest z żelaza, wzmocniona szerokimi, nabijanymi guzami, kutymi 
listwami, zaopatrzona w potężne skoble i antaby po bokach oraz zamek maskowany 
zapadką na wieku. Na wewnętrznej stronie wieka orze! flankowany przez dwie posta
cie Temidy. Takie masywne i ciężkie skrzynie, o skomplikowanym i ukrytym zamku peł
niły w przeszłości funkcję sejfu, w którym przechowywano pieniądze, cenne przed
mioty i szczególnie ważne dokumenty. Jest to interesujący zabytek kultury materialnej, 
rzadko pojawiający się na rynku antykwarycznym, zakupiony przez muzeum w celu 
wyposażenia kantoru kupca gdańskiego, stanowiącego część ekspozycji stałej CMM 
w budynku Żurawia. Zakup na aukcji 26 lutego 2003 r. w Domu Aukcyjnym „Rempex" 
w Warszawie.

rzystające z prawa pierwokupu Muzeum Zamkowe w Mal
borku, w wyniku licytacji, nabyło do swojej kolekcji baroko
wy kufel z początku XVIII w. Przykłady można by mnożyć.

Dziś każde z muzeów w Polsce po swojemu układa pla
ny przyszłych zakupów. Każde, na miarę własnych możli
wości oraz potrzeb, szuka też sponsorów i sprzymierzeń
ców. Niewielkiemu Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimie
rzu Dolnym, które po roku starań zakupiło do zbiorów 
znany naszym czytelnikom, a związany z pobliskim zam
kiem w Janowcu obraz Franciszka Ruśkiewicza (por.: „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 5, 2002), nie przyszło to łatwo. In
ni, całkiem świadomie, niemal zupełnie odchodzą od pla
nowych zakupów. Pielęgnują za to tradycję przyjmowania 
do zbiorów licznych darowizn. Tak na przykład od lat dzie
je się w warszawskim Muzeum Techniki, które przygoto-
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12. Obesłanie cechowe kuśnierzy i krawców, XVII/XVIII w. (?), blacha 
mosiężna, trybowana, Polska, Mazowsze (?), Zamek Królewski w Warszawie 
„Obesłania cechowe”, nazywane też „cechami do obsylania" lub „znakami cechowymi”, stano
wiły rodzaj niezniszczalnej legitymacji, w którą wyposażano posłańca zawiadamiającego rze
mieślników o terminie zebrania cechowego. Są interesującymi zabytkami związanymi z funkcjo
nowaniem dawnych cechów. Zakup na aukcji 22 października 2003 r. w Domu Aukcyjnym 
„Rempex” w Warszawie.

13. Pucharek barokowy, 
pierwsza ćwierć XVIII w„ 
srebro, częściowo złocone, 
Szwecja, Arboga, złotnik 
monogramista „IVH”, 
Muzeum Zamkowe 
w Malborku
To wsparte na trzech nóżkach 
walcowate naczynie z pokry
wą, z wywiniętym, złoconym 
pasem wylewu, zdobione try
bowaniem z motywem peonii 
i akantu jest niewątpliwie cieka
wym przykładem osiemnasto
wiecznego pólnocnoeuropej- 
skiego zlotnictwa cechowego. 
Zakup na aukcji 24 września 
2003 r. w Domu Aukcyjnym 
„Rempex” w Warszawie.

wując swój doroczny pokaz nowości zawsze dokłada sta
rań, by otrzymane obiekty godnie prezentowały się na wy
stawie, a zaproszeni na wernisaż darczyńcy w pełni usatys
fakcjonowani powrócili do swoich domów.

A jednak nie wszystko do zbiorów można dostać lub ku
pić. Zjawiskiem u nas nowym, powoli wkraczającym w sfe
rę rzeczywistości wystawienniczej, staje się prezentacja 
dzieł sztuki pochodzących z prywatnych kolekcji w Polsce 
i za granicą. Wydarzeniem była zorganizowana już w 1990 
r. na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa „Opus sa
crum”, prezentująca wybrane dzieła ze zbiorów Barbary 
Piaseckiej-Johnson. Po niej przyszły inne. Z ważniejszych: 
„Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków” 
(Warszawa, Poznań 1992), „Kolory Tożsamości. Sztuka 
polska z amerykańskiej kolekcji Toma Podia” (Kraków,

14-15. Feliks Szewczyk, „Polowanie w Radziejowicach dnia 18, 19 
i 20 grudnia 1894 r.”, 1894 (14) i „Polowanie w Radziejowicach dnia 
7 listopada 1896 r.”, 1896 (15), papier, akwarela, zbiory Tomasza 
Niewodniczańskiego w Bitburgu; z wystawy „Imago Poloniae. 
Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach 
w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego”, Berlin, Warszawa, 
Kraków, Wrocław 2002-2003
Umieszczony na pierwszej z prezentowanych tu akwareli autograf Józefa Cheł
mońskiego otwiera obejmującą 22 nazwiska listę uczestników polowania w Ra
dziejowicach w 1894 r. Jako ostatni na dokumencie podpisał się Aleksander Rem
bowski, wytrawny myśliwy i długoletni bibliotekarz książnicy Ordynacji Krasińskich, 
według Edwarda Krasińskiego - .człowiek żywiołowego temperamentu, gryzącego 
dowcipu; typ jędrnego, zaczepnego szlachcica". Podobno kiedyś, jak wspomina 
Krasiński, jego matka zaprosiła malarza na polowanie „wbrew radom Ojca, który 
wiedział, że wielki artysta nie bardzo umie się obchodzić z bronią. Zaraz w pierw
szym kotle postrzeli! Chełmoński sąsiada lekko w ucho. Dostrzegł to Rembowski, 
wielki myśliwy, i w niesłychanym oburzeniu krzyczeć począł na cały glos: "Sztache
ty ci malować i szyldy, smaruchu, a nie polować!...-. Chełmoński zbladł, rzucił 
strzelbę nieprzytomny w podorywę i prosto z pola, jak stal, umknął kłusem, gnany 
przerażeniem, do niedaleko położonej swej Kuklówki. Rembowskiemu nigdy nie 
pokazał się więcej, unikając go do śmierci" (E. Krasiński, O Radziejowicach i ich 
gościach niektórych, Warszawa 1934). Na kolejnym malowidle, mającym upamięt
nić polowanie w Radziejowicach w listopadzie 1896 r., znajdują się podpisy Rem
bowskiego, Sienkiewicza i innych, ale autografu malarza już nie ma.
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(zdjęcia: 1 - Marek 

Gardulski;

2, 6-7 - Stanislaw 
Michta;

3 - Piotr Jamski; 

4-5, 9-13-Bohdan 
Majewski; 

8 - Łukasz Schuster: 

14-15 -Tomasz 

Niewodniczański;

16-Longin 

Wawrynkiewicz)
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16. Adam Jaizębski, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy z okolicznościami 
iey, dla kompanieydworskiey przez... muzyka J. K. M. ybudown. Ujazdowskiego, 
b.m. 1643 (9 części oryginalnych arkuszy wydawniczych w skórzanym 
pudle), unikat, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Pierwsze w literaturze polskiej szczegółowe opisanie Warszawy. Dzieło bezcenne 
przede wszystkim ze względu na fachowość opisu miasta w okresie najświetniejsze
go jego rozwoju na krótko przed klęskami wojen szwedzkich. Jedyny zachowany do 
naszych czasów, częściowo zdefektowany egzemplarz tego wydania przechowywany 
jest w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku. Ten, zakupiony 13 grudnia 2003 r. przez Bi
bliotekę Publiczną m.st. Warszawy podczas XVI Aukcji Książek i Grafiki w Antykwaria
tach Warszawskich „Lamus” (katalog: poz. 21), choć obejmuje tylko część utworu, 
ważny jest także dla badań nad tym niezwykle rzadkim starodrukiem.

Wrocław, Sopot, Legnica 2001-2002), „Imago Poloniae. 
Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i staro
drukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego” (Berlin, 
Warszawa, Kraków, Wrocław 2002-2003), „W świecie por
celany. Stara ceramika europejska i orientalna w kolekcji 
Ireneusza Szarka” (Warszawa 2003-2004). I chociaż 
w przeszłości z każdego z tych zbiorów niejeden obiekt tra
fił już do muzealnej kolekcji, to przecież zawsze wynikało 
to wyłącznie ze wspaniałomyślnych, lecz od nikogo nieza
leżnych decyzji ich właścicieli.

Szkoda tylko, że niekiedy perspektywa czerpania wspól
nych korzyści z istnienia tych wspaniałych zbiorów tak bar
dzo, jak choćby w wypadku kolekcji Tomasza Niewodni
czańskiego, oddala się, kto wie, czy niebezpowrotnie. Do
brze pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno kolekcjoner po
darował ze swych zbiorów trzysta map i widoków miast 

portowych Pomorza Uniwersytetowi Szczecińskiemu, a ko
lejnych przeszło dwieście, z regionu Śląska, Zakładowi Na
rodowemu im. Ossolińskich. Teraz mówi się już tylko, że 
reszta kolekcji być może trafi... na antypody. Być może więc 
nie powrócą już także nigdy do Polski i owe dwie prezen
towane na wystawie akwarele Feliksa Szewczyka - niezwy
kle płodnego, w latach 1888-1914 wciąż obecnego na wy
stawach w warszawskiej „Zachęcie”, lecz dziś już niemal za
pomnianego pejzażysty i malarza rodzajowego - „Polowa
nie w Radziejowicach dnia 18, 19 i 20 grudnia 1894 r.” 
i „Polowanie w Radziejowicach dnia 7 listopada 1896 r.”, 
o których istnieniu dopiero podczas zwiedzania wystawy 
dowiedział się dyrektor Pałacu w Radziejowicach Bogumił 
Mrówczyński, od lat dokonujący cudów, by w podległej mu 
placówce przywrócić dawny blask siedziby Krasińskich 
z czasów jej największej świetności...

Największym jednak zagrożeniem „czasów zakupów 
kontrolowanych” może okazać się niewybaczalne spóźnie
nie w zebraniu odpowiednich funduszy na zakup na wol
nym rynku sztuki do zbiorów publicznych obiektów o nie
podważalnej wartości i znaczeniu dla kultury narodowej - 
realnie dostępnych, ale kosztownych, wymagających więc 
dodatkowych gwarancji finansowych i przygotowań. 
Dzwonek alarmowy już usłyszeliśmy. Po raz pierwszy - na 
krótko przed realizacją zakupu unikatowego egzemplarza 
Gościńca Adama Jarzębskiego, wystawionego na sprzedaż 
podczas ubiegłorocznej grudniowej aukcji książek i grafiki 
zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus” 
w Warszawie. I chociaż tym razem nieszczęściu udało się 
jeszcze zapobiec, gdyż po wycofaniu się z transakcji pozba
wionej środków na ten zakup Biblioteki Narodowej, „bia
łego kruka” kupiła ostatecznie Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy, to ze zdarzenia tego warto byłoby na przyszłość 
wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jakie - najlepiej wiedzą 
w Gdańsku. Tamtejsze bowiem Muzeum Historyczne na 
ostatniej, kwietniowej aukcji w Domu Aukcyjnym „Rem- 
pex” w Warszawie - nie oglądając się na cenę, za to korzy
stając z prawa pierwokupu - zakupiło ni mniej, ni więcej 
tylko gotycką rzeźbę „Madonny z Dzieciątkiem” z dawne
go wyposażenia gdańskiej bazyliki NMP (!). Cena zakupu: 
300 tysięcy złotych.

Wojciech Przybyszewski

Spotkanie z książką
SKARBIEC POLSKI

Na przełomie 2002 i 2003 r. w wiedeńskim Kunsthistorisches Mu
seum otwarta była wystawa „Thesauri Poloniae” (Skarbiec pol
ski). Zorganizowały ją w czasie trwania „Roku polskiego w Austrii 

2002” trzy instytucje - Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, Muzeum 
Narodowe w Warszawie i warszawski Zamek Królewski. Celem wysta
wy było przedstawienie zarysu dziejów kolekcjonerstwa 
sztuki na terenie dawnych ziem Polski od czasu średnio
wiecza do okresu powstania pierwszych muzeów na 
przełomie XVIII i XIX w.

Podsumowaniem wystawy stała się publikacja albu
mu Skarby Rzeczypospolitej. Z dziejów kolekcjonerstwa 
sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII wieku pod redakcją 
Doroty Folgi-Januszewskiej i Andrzeja Rottermunda (wy
dawca: Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2003), przygoto
wanego we współpracy z Muzeum Narodowym w War
szawie. Album składa się z pięciu części. Pierwsza - Ko
ściół jako skarbiec sztuki - przedstawia tradycję skarbca 
kościelnego jako pierwotnego muzeum; najstarsze za
chowane dzieła sztuki znajdowały się właśnie w kościo
łach. Świątynie ze zbiorami kielichów, relikwiarzy, krucyfik

sów, ksiąg, szat liturgicznych, rzeźb stanowiły swoiste kolekcje sztuki. 
W kolejnych częściach książki zawarta jest analiza roli miast - siedzib 
uniwersytetów oraz funkcji dworu królewskiego w rozwoju kolekcjoner
stwa i tworzeniu zbiorów. Rozdział Magnackie splendory ukazuje pro
ces powstawania środowisk twórczych wokół możnych rodzin ma

gnackich. co było charakterystyczne dla kultury polskiej 
Radziwiłłowie, Lubomirscy, Potoccy, Czartoryscy tworzyli 
kręgi opiniotwórcze, sięgające wpływami zagranicy. 
Ostatnia część książki przedstawia kolekcjonerstwo pol
skiej arystokracji w epoce stanisławowskiej. Lata sześć
dziesiąte i siedemdziesiąte XVIII w. - to okres europeiza
cji arystokratów, a jednocześnie powstawania planów 
pierwszych muzeów.

Bogato ilustrowany (ponad 200 zdjęć) i nowatorsko 
opracowany graficznie album stanowi niezwykły przewod
nik po polskich zbiorach sztuki i dowodzi ich ponadczaso
wego znaczenia. Wydany został w dwóch wersjach języ
kowych: polskiej i angielskiej. Publikację można nabyć 
w Wydawnictwie BOSZ (38-622 Olszanica 311, tel. 0-13 
469-90-00, 469-90-10, e-mail: biuro@bosz.com.pl). (ek)

Skarby

Rzeczypospolitej
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W ubiegłym roku Petersburg obchodził jubileusz 300-lecia. W ciągu 
tych trzech stuleci powstał wyjątkowo piękny i jednorodny organizm 

miejski, z którym związało swe losy wielu Polaków.

Polskie fasady
w Petersburgu

[TTT WIESŁAW OLSZOWICZ

> > /murach Petersburga - jak wiadomo - część ży- 
»/W/cia spędzili m.in.: Aleksander Orłowski, Adam 

» W Mickiewicz, Maria Szymanowska, Henryk Wie
niawski, a także wybitni architekci: Stanisław Noakow- 
ski w latach 1886-1894, Marian Peretiatkowicz w la
tach 1900-1916, Marian Lalewicz w latach 1901-1918, 
Jan Zachwatowicz w latach 1908-1924. Trwały ślad 
w zabudowie miasta zostawiła jednak głównie twór
czość architektoniczna Mariana Peretiatkowicza i Ma
riana Lalewicza, dostrzeżona i odnotowana w publika
cjach rosyjskich.

W wypadku Mariana Lalewicza na ogół znane są naj
większe warszawskie realizacje: gmachy Instytutu Geolo
gii przy ul. Wiśniowej, Banku Rolnego przy ul. Nowo
grodzkiej czy Dyrekcji Kolei Państwowych przy ul. Wi
leńskiej. Tylko nieliczni wiedzą natomiast o jego wcze
śniejszych dokonaniach petersburskich. Po studiach w Pe
tersburgu jeszcze przez 17 lat prowadził on tam ożywio
ną działalność architektoniczną i pedagogiczną, którą za
kończył w 1918 r. powrotem do niepodległej już Polski.

1. Dom handlowy Mertensa przy Newskim Prospekcie 21
2. Budynek przy Newskim Prospekcie 80

Realizacje petersburskie tego architekta - to:
- gmach tzw. Domu handlowego Mertensa przy New

skim Prospekcie nr 21, wzniesiony w latach 1911-1912, 
jego fasada została pokryta muszlowcem bawarskim z ka
mieniołomu w Wiirzburgu;
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- budynek przy Newskim Prospekcie nr 80, przebudo
wany przez M. Lalewicza w 1913 r. dla potrzeb kinema
tografu (obecnie jest tu kino „PARISIANA”);

- budynek przy Kamiennoostrowskim Prospekcie 
(wcześniej Kirowskij Prospekt) nr 9, wzniesiony w latach 
1911-1913 (mieści się tu Centrum Komputerowe);

- rezydencja przy Kamiennoostrowskim Prospekcie nr 
48, zbudowana w 1909 r., określana w rosyjskich tek
stach jako „izjaszcznyj [dystyngowany, pełen wdzięku] 
osobniak”-,

- hala targowa przy tzw. Sytnym Rynku w rejonie ul. 
Gorkiego.

Przez wiele lat Marian Lalewicz współpracował w Pe
tersburgu ze swoim rówieśnikiem - Marianem Peretiatko- 
wiczem. Peretiatkowicz zmarł w 1916 r. i nie mógł po
twierdzić swoich polskich korzeni, jak to uczynił M. La
lewicz, który wrócił do kraju po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej. Peretiatkowicz został jednak wielokrot
nie wymieniony w wydanej w 1937 r. „Księdze pamiątko
wej inżynierów cywilnych - Polaków, wychowanków In
stytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu”. Właśnie 
w stolicy cesarskiej Rosji zostały zrealizowane jego naj
ważniejsze prace architektoniczne:

- gmach banku W. Wawelberga, wzniesiony w latach 
1910-1912 przy Newskim Prospekcie 7/9 (obecnie

3. Budynek przy Kamiennoostrowskim Prospekcie 9
4. Rezydencja przy Kamiennoostrowskim Prospekcie 48
5. Detal gmachu dawnego banku przy ul. Bolszoj Morskoj 15
6. Budynek przy Newskim Prospekcie 48
7. Fragment fasady budynku przy Newskim Prospekcie 62

mieszczą się tu biura Aerofłotu, wydawnictwo „Aurora” 
i sklepy);

- gmach Rosyjskiego Handlowo-Przemysłowego Ban
ku, wzniesiony w latach 1912-1914 przy ul. Bolszoj Mor
skoj (wcześniej ul. Hercena) nr 15 (obecnie są tu urzędy 
władz lokalnych i restauracja);

- budynek zarządu inwestycji miejskich zbudowany 
w latach 1912-1913 przy ul. M. Gorkiego nr 49 (od 1930 
r. mieści się tu Instytut Mechaniki Precyzyjnej);

- cerkiew „Spaś na wadach” (Zbawiciel na wodach), 
wzniesiona w 1910 r. przy współudziale architekta Smir- 
nowa; cerkiew poświęcona jest pamięci 12 tysięcy rosyj
skich marynarzy, którzy zginęli w wojnie z Japonią w la
tach 1904-1905.

W fasadach projektowanych przez siebie budynków 
M. Peretiatkowicz najchętniej stosował pochodzącą z pół
nocno-zachodniego pobrzeża jeziora Ladoga okładzinę 
granitową z wyrazistą, jędrną fakturą, bliską elewacjom
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pałacu Pittich we Florencji. Jeszcze za życia 
zyskał sławę wybitnego specjalisty od archi
tektury bankowej, czego dowodem mogło być 
zaproszenie go w 1912 r. do uczestnictwa 
w konkursie na Bank Towarzystw Spółdziel
czych w Warszawie. Ostatecznie zrealizowany 
został w latach 1913-1917 przy ul. Jasnej 
„Bank pod Orłami” według projektu Jana 
Heuricha-syna.

Zarówno w publikacjach rosyjskich, jak 
i polskich M. Lalewicz i M. Peretiatkowicz za
liczani są do głównych reprezentantów klasy
cyzmu akademickiego, posługujących się for
mami zaczerpniętymi z renesansu włoskiego.

Wkład w przedrewolucyjną zabudowę Pe
tersburga wnieśli również inni polscy budow
niczowie i architekci: Ignacy Baliński, Bole
sław Brzostowski, Antoni Fijałkowski, Stefan 
Gałęzowski, Józef Gosławski, Piotr Kupiński, 
Michał Łagowski, Karol Majewski, Julian i Jó
zef Moszyńscy, Antoni Nowicki, Józef Padlew- 
ski, Aleksander Pawłowski, Włodzimierz Prus- 
sak, Piotr Salmonowicz, A. Szymanowski, 
Włodzimierz Zeligson. Ich dziełem były 
przede wszystkim liczne kamienice czynszowe, 
ale również szkoły, cerkwie, kościoły, obiekty 
fabryczno-przemyslowe i administracyjne.

Obecność w Petersburgu tak licznego gro
na polskich inżynierów miała być może 
wpływ na fakt użycia polskiego kamienia bu
dowlanego z rejonu Gór Świętokrzyskich do 
obłożenia fasad wielu budynków w centralnej 
części miasta. Nie bez znaczenia była dogod
ność kolejowego transportu oraz konkuren
cyjna cena, co sugerował syn jednego z głów
nych dostawców - inżynier Stefan Sunderland 
(późniejszy doradca Komisji Architektonicz- 
no-Konserwatorskiej powołanej w 1971 r. do 
nadzorowania odbudowy Zamku Królewskie
go w Warszawie, rzeczoznawca do spraw ka- 
mieniarki). To on właśnie w archiwach firmy 
„M. F. Sunderland” odnalazł adresy budów 
zaopatrywanych z polskich terenów w latach 
1894-1915. Spacerując ulicami Petersburga, 
odnajdziemy polskie piaskowce i wapienie na 
fasadach dziesięciu budynków:

- Newski Prospekt nr 1, budynek zbudo
wany w latach 1907-1910 według projektu 
W.P. Cejdlera dla banku handlowego. Nadal 
mieści się tu bank i korporacja budowlana. 
Górne trzy kondygnacje pokrywają płyty pol
skiego piaskowca z okolic Kunowa (pow. 
radomski). Do 1870 r. piaskowiec ten wyko
rzystywany był przy prawie wszystkich zabyt
kach Warszawy, m.in. pokryty jest nim grobo
wiec Potockich w zespole pałacu w Wilano
wie. Attykę z tralkową barierką budynku W.P. 
Cejdlera wykończono wapieniem janikow
skim (Janików koło Ożarowa w dawnym woj. 
tarnobrzeskim).
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8. Dom towarowy przy ul. Koniuszennaja 21/23
9. Budynek mieszkalny przy ul. Gorochowaja 4
10. Fragment fasady części kompleksu biblioteki na pl. Ostrowskiego 3

- Newski Prospekt nr 48, budynek wzniesiony w la
tach 1846-1848 i przebudowany przez arch. S. S. Kozło
wa w 1900 r. na dom towarowy „PASAŻ”. Piękna, o wy
ważonych proporcjach elewacja pokryta została piaskow
cem kunowskim.

- Newski Prospekt nr 62, budynek powstały w latach 
1896-1898 według projektu arch. Hirszowicza z przezna
czeniem na bank. Obecnie jest tu „Dom Książki”. Całość 
monumentalnej fasady wykonana została z piaskowca ku- 
nowskiego.

- Ul. Bolszaja Morskaja (wcześniej Hercena) nr 22, 
budynek powstały około 1897 r. z przeznaczeniem na po
mieszczenia handlowo-biurowe. Teraz są tu biura przed
siębiorstwa telekomunikacyjnego i domu handlowego 
„Delta”. Fasadę ukształtowano w ciekawym dwubarw- 
nym zestawieniu szarego piaskowca kunowskiego z czer
wonym piaskowcem nosowskim z rejonu chęcińsko-wą- 
chockiego. Przykładem użycia czerwonego piaskowca 
najbardziej zbliżonego do piaskowca nosowskiego mogą 
być ocalałe fragmenty ścian dawnego Banku Polskiego 
przy ul. Bielańskiej w Warszawie.

- Ul. Bolszaja Morskaja nr 47, budynek wzniesiony 
w 1897 r. zgodnie z projektem arch. A. I. Gogena dla 
Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie mieści się tu Muzeum 
Władimira Nabokowa. Podobnie jak w wypadku budyn
ku nr 22 przy tej samej ulicy, fasadę zakomponowano 
w szaro-czerwonym zestawieniu piaskowca kunowskiego 
i nosowskiego.

- Ul. Koniuszennaja (wcześniej Zelabowa) nr 21/23, 
jeden z większych domów towarowych Petersburga, 
wzniesiony w latach 1908-1909 według projektu arch. 
E. F. Wirricha. Fasada pokryta została piaskowcem szy-

(zdjęcia: Piotr Rojewski) 

dłowieckim, a nieliczne ocalałe z przebudów portale par
teru odkuto ze zlepieńca zygmuntowskiego pochodzącego 
z kamieniołomu „Zygmuntówka” na stokach Czerwonej 
Góry pod Chęcinami, tego samego, z którego wykonany 
został pierwszy trzon warszawskiej kolumny Zygmunta.

- Ul. Gorochowaja (wcześniej Dzierżyńskiego) nr 4, 
budynek mieszkalny wzniesiony w 1908 r. według projek
tu Mariana Peretiatkowicza i Wierowkina. Trzy górne 
kondygnacje i mansardę pokryto piaskowcem nosowskim.

— Plac Ostrowskiego nr 3, najmłodsza część kompleksu 
Państwowej Publicznej Biblioteki, zbudowana w latach 
1896-1901 według projektu arch. J. S. Worotiłowa i tylko 
ta część została obłożona piaskowcem, którego rosyjska 
nazwa „radomskij piesczanik” zdradza polskie pochodze
nie. Wcześniejsza część budowli powstała w latach 1796- 
-1834. W kompleksie mieści się jedna z największych bi
bliotek na świecie. Zbiory obejmują ponad 25 milionów 
książek, dokumentów dawnej prasy i manuskryptów. Fasa
dę z przełomu XIX i XX w. pokryto piaskowcem kunow
skim, a portal odkuto w piaskowcu nosowskim.

- Prospekt Birżewoj nr 1, gmach Biblioteki Akade
mii Nauk, wzniesiony w latach 1912-1925 według pro
jektu arch. R. R. Marfielda. Mieszczą się tu zbiory na
ukowe liczące około 17 milionów książek, broszur, rę
kopisów, grafik, rysunków i akwarel. Górne kondygna
cje bardzo skromnej fasady pokryto płytami piaskowca 
kunowskiego.
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- Nabrzeże Fontanki nr 76, kamienica wzniesiona 
w latach 1899-1900 według projektu arch. A. I. Gogena, 
G. A. Bertelsa i R. I. Goleniszczewa. Mieściły się tu insty
tucje finansowe, a po rewolucji październikowej - dziel
nicowy komitet partyjny. Detale architektoniczne fasady 
są wykonane z piaskowca kunowskiego.

Płynąc statkiem po Newie czy spacerując po Peters
burgu w białe czerwcowe noce, można zrozumieć, dlacze

go to miasto zachwyca tak wielu ludzi, którzy tu chętnie 
wielokrotnie wracają, niezależnie od narodowości czy za
wodu. Oby w czwartym, rozpoczynającym się stuleciu 
swego istnienia Petersburg kontynuował tradycję miasta 
poetów: Puszkina, Błoka, Achmatowej oraz innych wybit
nych twórców ogólnoświatowej kultury.

Wiesław Olszowicz

Spotkanie z książką
KARTKI Z DZIEJÓW MIASTA

Artur Kijas

Iffl

3

Publikacja autorstwa Artura Kijasa Petersburg. Kartki z dziejów 
miasta (wyd. Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2003) 
ukazała się z okazji 300-lecia Petersburga. Wiaśnie w ubiegłym ro

ku minęły trzy stulecia od założenia tego miasta, 
jak nazywa je autor we wstępie, „architektoniczne
go i cywilizacyjnego fenomenu". A dedykuje książ
kę pamięci Polaków - „mieszkańców miasta, tych 
znanych i bezimiennych, którzy wnieśli niezaprze
czalny wkład w jego bogate i oryginalne dzieje". 
Trzy pierwsze rozdziały - to historia Petersburga. 
Najpierw poznajemy jego początki jako twierdzy 
nad Newą, śledzimy losy miasta za panowania Elż

biety Piotrowny i Katarzyny II. Książka przybliża 
dzieje Petersburga w czasie obu wojen światowych 
i tragiczne dni niemieckiej blokady.

W początkowych rozdziałach już zasygnalizowa
ne zostały związki Polaków z Petersburgiem. 
Umieszczono mówiące o mieście cytaty z pamiętni
ka Adama Jerzego Czartoryskiego, opisano uwięzie-

SPOTKANIA Z ZABYT KAMI nr 5 • 2004

nie w Twierdzy Pietropawtowskiej wielu działaczy niepodległościo
wych, m.in. Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
Ignacego Potockiego, Jana Kilińskiego. Końcowa część książki, 

___________ w całości poświęcona polskim śladom w mieście, no
si tytuł Polacy w Petersburgu. Tu możemy przeczytać 
m.in. o przyczynach emigracji Polaków na ziemie nad 
Newą, roli Petersburga, zastępującego wielu wybit
nym uczonym Warszawę w czasie rozbiorów, o losach 
Polonii petersburskiej przed i po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Jak podaje autor, obecnie w Petersbur
gu mieszka około 10 tys. Polaków (miasto liczy 5 min 
mieszkańców).

To bardzo ciekawa, choć skromnie wydana publi
kacja. Warto po nią sięgnąć, bo stanowi ważną pozy
cję wydawniczą w kontekście nie zawsze łatwych kon
taktów polsko-rosyjskich.

Książkę można zamawiać w Domu Wydawniczym 
Harasimowicz (61-131 Poznań, ul. Majakowskiego 92, 
tel. 0-61 87-58-829, e-mail: kontakt@h-w.getin.pl). (ek)

peceRSBURq
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Ikonografia świętych

Leczący bracia

Według średniowiecznych 
legend Kosma i Damian urodzi
li się w mieście Aegae. Obaj zo
stali lekarzami - udzielali pomo
cy ludziom i zwierzętom, nie żą
dając za to wynagrodzenia. Czę
sto przytaczano anegdotę o tym, 
jak pewnego dnia Damian przy
jął od wyleczonej kobiety (która 
bardzo na to nalegała) jako za
płatę trzy jajka. Gdy dowiedział 

L
eczącą moc przypisywano wielu świętym, dopatrując 
się w nich opiekunów różnych schorzeń lub poszcze
gólnych organów ciała, funkcjonowali jednak także 
święci uchodzący za Niebieskich Medyków zdolnych leczyć 

wszelkie choroby i niedomagania. Poza św. Łukaszem - któ
ry stał się bardziej popularny jako malarz niż jako lekarz, św. 
Pantaleonem - czczonym przede wszystkim na Wschodzie, 
Świętymi Lekarzami - cieszącymi się wielką popularnością 
w całym chrześcijańskim świecie, byli Kosma i Damian.

się o tym Kosma, rozgniewany zażądał, by po swojej śmier
ci nie chowano go obok brata w jednej mogile. Za głoszenie 
wiary chrześcijańskiej obaj bracia oraz ich pozostałe rodzeń
stwo: Antimus, Leontius i Euprepius, zostali poddani cięż
kim torturom. Najpierw skrępowanych wrzucono do mo
rza, potem próbowano spalić, następnie kamienowano 
i strzelano do nich z luku, aż wreszcie ścięto całej piątce gło
wy. Kult świętych Kośmy i Damiana szerzył się od VI w., 
wtedy właśnie zaczęły powstawać dedykowane im kościoły 
i kaplice. Do miejsc najbardziej związanych z kultem relikwii 
świętych braci należały: Paryż, Rzym, Leon, Brema, Bam
berg, Kolonia, Essen i Kaufbeuren. Kosmę i Damiana czczo
no jako patronów lekarzy (szczególnie chirurgów), apteka
rzy i cyrulików. Patronowali także szpitalom i chorym. Wie
rzono, że leczą wszystkie choroby, jednak szczególnie inten
sywnie zwracano się do nich w wypadku dżumy, chorób ne
rek, różnych schorzeń skóry, w wypadkach nocnego mocze
nia się u dzieci i w chorobach zwierząt.

Ikonografia Kośmy i Damiana jest niezwykle interesująca. 
W tradycji wschodniej przedstawiano ich zazwyczaj z tym sa
mym atrybutem - szpachelką do nakładania leczniczych ma
ści i z drewnianymi skrzyneczkami na lekarstwa. Czasami do
datkowo święci trzymali pergaminowy zwój. W ikonografii 
zachodniej pojawia się znacznie więcej atrybutów, co więcej 
- sam strój staje się dla braci elementem wyróżniającym. Ko
sma, uchodzący za mądrzejszego, bywał najczęściej przedsta
wiany w długim płaszczu, pelerynie, wyrafinowanych ciż- 

mach i w nakryciu głowy uczonego. 
Uosabiał tym samym Lekarza-Mędr- 
ca. Damiana ukazywano w krótkim, 
skromnym płaszczu, sandałach i fil
cowym kapeluszu, czyli w stroju chi
rurga. Trzeba zaznaczyć, iż w śre
dniowieczu zawód ten był dość dłu
go dyskryminowany przez lekarzy 
wykształconych na uniwersytetach, 
co prowadziło do nieustannych za
targów między obu grupami. Jako 
chirurg, czyli lekarz niższej kategorii, 
stykający się z krwią, ropą i innymi 
ludzkimi wydzielinami, otrzymywał 
Damian jako atrybut wymiennie: sa
kwę na chirurgiczne narzędzia, 
skrzynkę na suszone zioła, puszkę na 
balsam lub grzebień i nożyczki. 
Z kolei głównym atrybutem Kośmy 
była matula - szklane naczynie prze
znaczone do badania moczu. W śre
dniowieczu badanie moczu chorego 
było bardzo ważne. Wykształceni le
karze po określeniu jego koloru, 
konsystencji i składników nieroz
puszczalnych potrafili celnie posta
wić diagnozę choroby bez badania 
pacjenta. Zatem matula w dłoni Ko
śmy była znakiem jego wiedzy, ale 
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też odbiciem istniejącego wówczas zjawiska: późnośrednio
wiecznej arystokratyzacji medycyny, w wyniku której leka
rze, uważając się za nieomylnych, coraz bardziej oddalali się 
od chorych i nie dokonywali badania przez dotyk, uznając go 
za obrzydliwy i nieestetyczny. Modelowym przykładem 
przedstawień Kośmy i Damiana jest grafika z dzieła,Feldt- 
buch der Wundartzney H. von Gerlśdorff z 1517 r. Święci, 
wyróżnieni strojem i atrybutami - matulą i puszką na maść, 
stojąc na tle dalekiego krajobrazu, wydają się równie wielcy 
postacią, jak i własną wiedzą. W scenach bardziej rozbudo
wanych przedstawiano Kosmę i Damiana leczących ofiary 
zarazy czy ratujących człowieka, któremu wślizgnął się do ust 
wąż. Najsłynniejszym zabiegiem prezentowanym w ich iko
nografii jest epizod związany z uzdrowieniem mężczyzny 
z chorą nogą. Według legendy pewien człowiek, oczekując 

mat jest czternastowieczna płaskorzeźba z katedry w Bre
mie. Ukazano tu Kosmę, ale i Damiana (co oczywiście nie 
jest zgodne z legendą). Damian klęczy przed zwierzęciem 
i smaruje maścią złamaną przednią nogę wielbłąda, zabiego
wi przygląda się Kosma, trzymający puszkę z lekarstwem.

Na terenie Polski przedstawienia Kośmy i Damiana nie 
występują często, dlatego te, które istnieją, wydają się tym 
bardziej cenne. Najciekawsze, szesnastowieczne malowidło 
znajduje się na wschodniej ścianie prezbiterium średnio
wiecznego kościoła w Okoninie. Wyobrażenie Damiana nie
stety nie przetrwało, zachowały się jedynie dwie towarzyszą
ce mu postacie. Ocalał za to ogromnych rozmiarów Kosma, 
wyobrażony jako lekarz z księgą do odprawiania egzorcy- 
zmów. U jego stóp pomniejszone postacie ludzi i zwierząt 
proszą o łaskę uzdrowienia. Kosma, również bez Damiana,

1. Święci Kosma i Damian, grafika z dzielą Feldtbuch der Wundartzney, H. von GerBdorff, Strasburg 1517
2. Święci Kosma i Damian podczas przeszczepu nogi, obraz z Ditzingen, XV w.
3. Święci Kosma i Damian uleczający chorego wielbłąda, płaskorzeźba w katedrze w Bremie, XIV w.
4. Święty Kosma z ludźmi i zwierzętami proszącymi o uzdrowienie, malowidło ścienne w kościele 
parafialnym w Okoninie, XVI w.
5. Przedstawienie św. Kośmy na stalli w północnym ramieniu transeptu katedry w Pelplinie, XV w.
6. Przedstawienie Kośmy i Damiana na malowidle ściennym w katedrze w Kwidzynie, XV w.

(zdjęcia: 4-6 - Jowita Jagła)

śmierci z powodu gangreny w nodze, żarliwie modlił się do 
Kośmy i Damiana. Gdy zasnął, święci przybyli do niego i am
putowali mu chorą nogę, dokonując jednocześnie przeszcze
pu zdrowej kończyny pewnego Murzyna, który niedawno 
zmarł! Ten niezwykły epizod stał się inspiracją dla wielu śre
dniowiecznych i renesansowych artystów, czego przykładem 
jest piętnastowieczny obraz z Ditzingen, na którym spiesznie 
dokonującym przeszczepu świętym pomagają dodatkowo 
trzy anioły...

Kosma i Damian uchodzili również za patronów chorób 
zwierząt, dlatego zwracano się do nich szczególnie w wy
padku schorzeń koni i bydła. Częstym wariantem ikonogra
ficznym była także scena uzdrawiania wielbłąda. Według 
tekstów hagiograficznych po śmierci Damiana Kosma zna
lazł się pewnego dnia w bardzo odludnym miejscu, gdzie 
spotkał poturbowanego przez diabła wielbłąda, szybko za
opiekował się nim i wyleczył. Najbardziej wzruszającym 
przykładem ikonograficznym podejmującym powyższy te

za to z matulą, znajduje się także na jednej z piętnastowiecz- 
nych stalli w północnym ramieniu transeptu katedry w Pel
plinie. Z kolei obaj bracia zostali przedstawieni na piętnasto- 
wiecznym malowidle ściennym w katedrze w Kwidzynie. Nie 
różnią się tu ani strojem, ani atrybutami - obaj trzymają pusz
ki z leczniczym balsamem, a ich rozróżnieniu mają służyć 
imiona umieszczone nad głowami na długiej banderoli.

Kosma i Damian stanowią przykład uniwersalnych 
Świętych Lekarzy, pomocnych w każdej sytuacji i w każ
dym cierpieniu. Jako opiekunowie ludzi i zwierząt symbo
lizowali pewien typ łagodności i miłosierdzia. Wspólnie 
obrazowali również istniejący wówczas wśród lekarzy roz
łam w kulturze leczenia i w samym postrzeganiu medycy
ny. Można zatem w ich wypadku mówić, iż są „obrazem” 
nie tylko Medycyny Boskiej, ale i medycyny ludzkiej, 
a przecież w średniowieczu jedna nie istniała bez drugiej.

Jowita Jagła
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ukochane miejsce Czesława Niemena

W
 dawnym woj. nowogródz
kim, niedaleko Lidy leży ma
la osada Stare Wasiliszki - 
miejsce urodzenia i wczesnej młodości 

niedawno zmarłego wspaniałego arty
sty Czesława Wydrzyckiego-Niemena. 
Tutaj chodził do szkoły, tu mieszkała 
jego rodzina; ojciec był stroicielem or
ganów, stryj - nauczycielem.

W Starych Wasiliszkach znajduje 
się murowany kościół neogotycki, 
który powstał w końcu XIX w. na 
miejscu starego, drewnianego (wy
mienionego w Słowniku Geograficz
nym Królestwa Polskiego, 1864). Wi
zerunki obu świątyń widoczne są na 
jednym z witraży. Zwraca również 
uwagę umieszczona na ścianie obec
nego kościoła tablica erekcyjna 
z 1898 r., która jest przecięta i na no
wo dostawionej części zamiast pier
wotnego tekstu łacińskiego „Za pon

tyfikatu Papieża Leona XIII” umiesz
czono „Za cara Wszechrosji Mikołaja 
II”. Kościół zbudowany został z du
żym rozmachem, co zaskakuje w ze
stawieniu ze skromnym starym ko
ściółkiem drewnianym oraz niewielką 
osadą. Spowodowane to być może by
ło chęcią zrekompensowania sobie 
przez parafian długiego oczekiwania 
na pozwolenie budowy nowego ko
ścioła lub władze carskie określiły ta
ką wielkość kościoła, licząc, że miesz
kańcy nie przyjmą zbyt wygórowa
nych żądań i zrezygnują z budowy. 
Kościół jednak zbudowano. Należało
by też podkreślić, że dwa sąsiednie 
kościoły: podominikański w Nowych 
Wasiliszkach i popijarski w Szczuczy
nie były w 1832 r. odebrane zakonom 
i zamienione na cerkwie aż do roku 
1919. W czasach Rosji sowieckiej ko
ściół w Starych Wasiliszkach był nie-

czynny, ale po upadku komunizmu 
został odnowiony i odbywają się 
w nim stałe nabożeństwa.

1. Kościół parafialny w Starych Wasiliszkach
2. Stary i nowy kościół na witrażu
3. Tablica erekcyjna z dostawionym na górze 
nowym tekstem
4. Wnętrze kościoła

(zdjęcia: 1,2,4- Andrzej Iwanowski, 3 - Anna 
Iwanowska-Kornecka)

Anna Iwanowska-Kornecka
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SPOTKANIE Z WIŚL

Wiślica i jej zabytki
U J ROBERT M. KUNKEL

1 Ziślica położona jest między Krakowem a Sandomie- 
A /rzem, na wzniesieniu wśród mokradeł i rozlewisk Ni- 
/ \/^' Nieco dziś senne miasteczko we wczesnym śre- 
/ Wdniowieczu było jedną z głównych siedzib książę

cych, przy której rozłożyła się osada kupiecka, póź
niejsze miasto, korzystająca z dogodnego położenia na 
handlowym szlaku do Czech przez Kraków i na Ruś przez 
Sandomierz. Na kulminacji wzniesienia, zwanej Regią, 
znajdował się wówczas gród książęcy z murowanymi bu
dynkami rezydencjonalnymi. Wiślicka siedziba księcia 
dzielnicy sandomierskiej stanowiła w XII w. wyjątkowo mo
numentalny zespół pałacowy. Nie jest do końca jasny 
układ przestrzenny rezydencji, zwłaszcza iż należy brać 
pod uwagę jej trudne do rozpoznania przekształcenia 
w czasie przebudowy na zamek kazimierzowski.

Na kupiecko-rzemieślniczym podgrodziu stal nato
miast skromny kościółek św. Mikołaja, wzniesiony być 
może jeszcze w końcu XI w., oraz kościół kanonicki 
NP Marii. Tę pierwszą budowlę, może ze względu na pry
mitywną technikę wykonania, wiązano niegdyś, raczej 
bezpodstawnie, z legendarną tradycją o chrzcie wiślickie
go księcia przez św. Metodego, apostola Słowian, który 
uprzedzić miał poznański chrzest Mieszka. Fundamenty 
tej niewielkiej budowli obejrzeć można dziś w specjalnie 
zbudowanym pawilonie. Natomiast drugi, kanonicki ko
ściół, fragmentarycznie zachowany w podziemiach gotyc
kiej kolegiaty, miał zadziwiająco bogaty układ przestrzen
ny przy stosunkowo niewielkiej skali. Świątynia wzniesio
na została z fundacji książęcej około połowy XII w. Zbudo
wana z wapiennych ciosów, miała jedną nawę oraz prezbi
terium zakończone absydą. Pod prezbiterium była trójna- 
wowa, czterofilarowa krypta ze sklepieniem krzyżowym 
i wejściem od strony nawy. Piętrowe prezbiteria stosowa
ne byty w romańskich wielkich katedrach, kolegiatach czy 
kościołach opackich, w jednonawowej świątynce takie 
rozwiązanie jest prawdziwym unikatem. Na osi budowli, 
pod schodami do krypty umieszczono grobowiec; prze- 
krywająca go niegdyś płyta z postacią zmarłego wmuro
wana została później w ścianę gotyckiej kolegiaty.

Około 1170 r., jak można sądzić po cechach stylo
wych, w środkowej nawie krypty wykonano posadzkę 
z biatoróżowego gipsu jastrychowego, podzieloną na 
dwie kwadratowe kwatery, odpowiadające dwóm przę
słom krypty i obramione pasami bordiur wypełnionymi wi
cią roślinną. Na każdej z kwater znajdują się przedstawie
nia trzech osób z rękami uniesionymi w geście modlitwy, 
czyli orantów. Na kwaterze zachodniej wyobrażono parę 
książęcą i młodzieńca, a na wschodniej - duchownego, 
starca i małego chłopca. W skrętach wici roślinnej na pół
nocnej krawędzi posadzki czają się cztery potwory, fanta
styczne bestie, prawdopodobnie symbolizujące grzechy 
wymieniane w tekście Spowiedzi Powszechnej: pychę, 
nieczystość, gniew i nieumiarkowanie. Modlący się zwra
cają jednak swe twarze ku ołtarzowi, strzeżonemu przez 

wyryte na posadzce dwa groźnie patrzące Iwy. Wzdłuż 
bordiur umieszczono łaciński, wierszowany napis tłuma
czący, iż „ci pragną być podeptani, aby mogli zostać unie
sieni ku gwiazdom [...]’’. Przedstawieni tu zostali zapewne 
książę Kazimierz Sprawiedliwy, który rządził w Wiślicy od 
1166 r. jako władca dzielnicowy, a jako senior w latach 
1177-1194, a może również jego brat, szlachetny rycerz 
Henryk Sandomierski, oraz członkowie książęcej rodziny.

Znakomita klasa artystyczna płyty wiślickiej świadczy 
o udziale dojrzałego i wprawnego w swej sztuce artysty. 
Technika wykonania ornamentowanej posadzki z gipsu ja
strychowego wiąże się z rytowanymi posadzkami Sakso
nii, zwłaszcza kościoła św. Liutgera w Helmstedt oraz ka
tedry w Hildesheim, natomiast taki monumentalny zbioro
wy portret rodziny książęcej jest w europejskiej sztuce ro
mańskiej w ogóle dużą rzadkością, a umieszczenie go na 
posadzce nie ma znanych analogii. Fundatorzy przedsta-

1

1. Kolegiata w Wiślicy, akwarela wykonana w czasie 
inwentaryzacji przeprowadzonej przez Delegację do Opisywania 
Zabytków Starożytności w Królestwie Polskim w latach 1827-1862

wiani są na tympanonach fundacyjnych, na naczyniach li
turgicznych, jak patena z wyobrażeniem całej rodziny 
księcia Konrada Mazowieckiego w skarbcu katedry płoc
kiej, lub na kartach dedykacyjnych ksiąg. Uczestniczący 
w wyprawie krzyżowej Henryk Sandomierski i jego towa
rzysze zetknąć się natomiast mogli w cesarstwie wschod
nim z podobnymi wyobrażeniami unoszących ręce w mo
dlitewnym geście władców bizantyjskich.

Wymowna jest też nie tylko idea chrześcijańskiej poko
ry, zgodnie z którą przedstawieni na posadzce pragną być 
deptani, lecz chęć uniesienia ku gwiazdom, wedle Platoń
skiej koncepcji, iż dusze sprawiedliwych po śmierci stają 
się gwiazdami. Skłonni jesteśmy często, w ślad za Kra
szewskim, wyobrażać sobie ludzi tych czasów jako mę
żów wąsatych, o przaśnym dowcipie i skłonnych do mie
cza raczej niż do księgi - a tu książę filozof i wyznawca 
neoplatonizmu. Czy taki był rzeczywiście - próżno docie-

SPOTKANIE Z WIŚLICĄ - DODATEK 00 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI' NR 5 • 2004



kać, w każdym razie w takiej postaci pragnął stanąć przed 
Bogiem i potomnymi.

Warto zwrócić uwagę na pewną, trudną pozornie do 
zdefiniowania, rodzimość wyobrażeń osób przedstawio
nych na płycie. Przy całej umowności przedstawienia po
staci, z takim samym gestem zwraca się ku Matce Bożej 
i podobnie jest ubrany maty Świętosław, syn komesa Pio
tra Wtostowica na tympanonie fundacyjnym w kościele ka
noników regularnych na wyspie Piasek we Wrocławiu, wy
konanym nieco wcześniej niz wiślicka posadzka, bo oko
ło 1150 r.

Romański kościół z kryptą po niespełna stuleciu roze
brano w związku z budową na tym miejscu kolejnego ro
mańskiego kościoła, zapewne z inicjatywy biskupa kra
kowskiego. Była to trójnawowa bazylika z dwiema wieżami 
od zachodu i emporą między nimi. Prezbiterium i boczne 
kaplice zamknięte byty już nie absydami, lecz prosto. Po
sadzkę wnętrza pokrywały ceramiczne, glazurowane płyt
ki, zaś architektura pozostawała wyraźnie pod wpływem 
warsztatów wznoszących wówczas kościoły cysterskie 
w Polsce Południowej. Ten kościół przetrwał nieco ponad 
stulecie i rozebrano go w połowie XIV w., w związku z bu
dową gotyckiej kolegiaty, pozostawiając jedynie zachodnie 
wieże, które dotrwały do czasu konserwacji w 1923 r.

Kolejna na tym miejscu, gotycka świątynia jest naj
większym z serii kościołów tzw. ekspiacyjnych, ufundowa
nych po 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego jako pokuta za 
zabójstwo kanonika Baryczki. W tym czasie Wiślica była 
miastem królewskim, a fundacje królewskie w Matopolsce 
- centrum politycznym królestwa byty szczególnie wspa
niałe. Architektura tych budowli mieści się w nurcie styli
stycznym monarszych fundacji w Europie Środkowej dru
giej połowy XIV w., zwłaszcza powstających z inicjatywy 
cesarza Karola IV i króla Węgier, Ludwika Andegaweńskie
go. Odbiega ona od doktrynalnego gotyku francuskiego, 
redukując drobiazgowość detalu, przywracając wartość 
plastyczną płaszczyznom ścian oraz zacierając schema
tyzm podziałów przęstowych przez komplikowanie rysun
ków gwiaździstych sklepień.

Wzniesiona z ciosów wapiennych kolegiata składa się 
z wydłużonego prezbiterium o trzech prostokątnych przę
słach, zamkniętych pięciobocznie i korpusu nawowego 
z trzema filarami na osi podłużnej. Plan korpusu jest pro
stokątem o proporcjach dwu kwadratów. Pośrodku każde
go z kwadratów oraz na środku między nimi stoją wielo- 
boczne filary, z których jak palmowe liście z pnia wyrasta
ją żebra sklepienne. Główne żebra tworzą złożoną sieć 
trójkątów podzielonych dodatkowo trójpromieniami żeber 
pobocznych. Zawieszony wysoko i wsparty na ścianach 
jedynie niewielkimi konsolami parasol żebrowego sklepie
nia formuje przenikające się gwiazdy, zacierając podziały 
na przęsła i podkreślając wrażenie centralności wnętrza 

nawy. Zworniki sklepienne 
ozdobione są motywami 
heraldycznymi oraz scena
mi religijnymi i rodzajowy
mi. Na zewnętrznych ele
wacjach wąskie, lanceto
wate okna i piony skarp 
tworzą system podziałów 
pionowych, którym słabo 
przeciwstawiają się wątłe 
poziomy gzymsów - wień
czącego i kordonowego. 
Do kościoła prowadzą trzy 
ostrotukowe portale. Po
nad południowym znajdu
je się płaskorzeźba funda-2. Dom Długosza

cyjna, umieszczona do
piero w 1464 r., ponad 
sto lat po konsekracji, 
przedstawiająca króla 
Kazimierza, ofiarującego 
model świątyni zasiada
jącej na tronie NP Marii 
i protegowanego przez 
stojącego za nim św. Sta
nisława, patrona Króle
stwa Polskiego. Prezbite
rium zdobią freski wyko
nane pomiędzy 1397 
i 1400 r. przez malarzy bi- 
zantyjsko-ruskich, z ini
cjatywy króla Władysława 
Jagiełły, pochodzącego 
z Litwy, gdzie wpływy kul
tury wschodniego cesar
stwa byty szczególnie sil
ne. To przedziwne połą
czenie architektury Za
chodu z malarstwem 
Wschodu spotkamy rów
nież w kolegiacie sando
mierskiej czy kaplicy 
zamkowej w Lublinie.

Równolegle do kolegiaty stoi póżnogotycki dom kano
ników, wzniesiony około 1460 r. z inicjatywy kapituły kate
dralnej krakowskiej, sprawującej opiekę nad zgromadze
niem wiślickim. Inwestycję nadzorował kanonik Jan Dłu
gosz, znany historyk i wychowawca synów Kazimierza Ja
giellończyka. Jest to długa, piętrowa budowla z cegły, 
ozdobiona precyzyjnie ciętym detalem architektonicznym 
z białego wapienia. Również Długoszowi kolegiata za
wdzięcza budowę wielkiej dzwonnicy zwieńczonej heral
dycznym fryzem.

Kościół wiślicki został silnie uszkodzony w czasie 
pierwszej wojny światowej, po czym w 1923 r. odbudo
wał go i częściowo przebudował prof. Adolf Szyszko-Bo- 
husz; nie zostały odbudowane romańskie wieże zachod
nie. Szyszko-Bohusz podczas badań prowadzonych 
w trakcie odbudowy starał się wyjaśnić, jak wyglądała 
wschodnia, prezbiterialna część romańskiej świątyni. 
Podjęto zatem w prezbiterium prace wykopaliskowe, jed
nak po natrafieniu na słabo zachowane relikty murów, 
dalszych badań zaniechano. Łopaty robotników zatrzy
mały się kilkanaście centymetrów od odkrycia, które mo
gło być bodaj najważniejszym artystycznie wydarzeniem 
w całej, bogatej karierze profesora. Unoszący się ku 
gwiazdom książęta z romańskiej rytowanej posadzki cze
kać musieli jeszcze 35 lat, by znów ujrzeć ich światło. 
Stało się to dopiero podczas badań prowadzonych w la
tach 1958-1963 pod kierunkiem prof. Andrzeja Toma
szewskiego i dziś romańska posadzka eksponowana jest 
w podziemiach kolegiaty.

To wydarzenie nie rozwiązało jeszcze wszystkich zaga
dek Wiślicy. Nie odnaleziono dotychczas śladów, znanych 
ze wzmianek w dokumentach, bram w jej murach obron
nych ani królewskiego zamku, nie wyjaśniono też prze
szłości tajemniczego kamiennego gródka na sąsiednim 
wzgórzu. Mato też wiadomo o układzie urbanistycznym 
średniowiecznego miasta i jego mieszczańskiej zabudo
wie. Jedyny dawny plan miasta zaginął jeszcze w XIX w. 
i dotychczas się nie odnalazł. Wiele wiślickich tajemnic 
ukrytych w archiwach i pod warstwą ziemi czeka na szczę
śliwego badacza.

Robert M. Kunkel

3. Obecny widok kolegiaty
(zdjęcia: 2, 3- Janusz Cedro 

i Zbigniew Wojtasik)
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Domańska 
posadzka 

w podziemiach kolegiaty 
wiślickiej

WŁADYSŁAW ZALEWSKI 
MIECZYSŁAW STEC

O
d momentu odkrycia rytowanej posadzki wiślickiej upłynęło 45 lat. Nagle 
w naszej historii sztuki wczesnego średniowiecza pojawił się obiekt, jedy
ny w swoim rodzaju, porównywalny do romańskich zabytków tej klasy, co 
Drzwi Gnieźnieńskie czy kolumny w Strzelnie. Odsłonięcie stało się wydarzeniem 

w skali europejskiej, nie ma bowiem do dziś tego typu posadzki z XII w., tak kom
pletnie zachowanej w autentycznym miejscu jej powstania z przedstawieniem 
konkretnych postaci historycznych w określonym dzięki zachowanej inskrypcji 
akcie adoracji.

Odkrycie i odsłonięcie posadzki w podziemiach kolegiaty wiślickiej nastąpiło 
w latach 1959-1960 i stało się od razu dużej miary wydarzeniem w świecie nauko
wym, a zarazem odbito się szerokim echem w opinii społecznej. Prace prowadził 
Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Poli
techniki Warszawskiej, w którego składzie byli najwybitniejsi wówczas naukowcy: 
profesorowie Jan Zachwatowicz, Piotr Biegański, Włodzimierz Antoniewicz, Zofia 
Wartotowska. Bezpośrednio pracami badawczymi w kolegiacie kierował Andrzej 
Tomaszewski {Kolegiata wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca badania wy
kopaliskowe, [red. Andrzej Tomaszewski], Kielce 1965; A. Tomaszewski, Kościół 
romański z kryptą w Wiślicy [studium architektury], praca doktorska, maszynopis, 
Warszawa 1966), dziś znany na świecie polski profesor architekt, konserwator za
bytków. Odkrycie podniosło rangę historyczną i artystyczną całej Wiślicy, znanej 
już z innych odkryć archeologicznych.

Wśród powszechnego entuzjazmu nie wszyscy jednak od razu zdali sobie spra
wę z tego, jak trudne będzie uchronienie posadzki od uszkodzeń w czasie prac wy
kopaliskowych i budowlanych, a zwłaszcza zapewnienie jej całkowitego bezpie
czeństwa w przyszłości. Pierwsze trudności wystąpiły bezpośrednio po odsłonięciu 
posadzki i zmuszały odkrywców do przeprowadzenia doraźnych zabiegów zabez
pieczających. Wyjątkowe usytuowanie obiektu, technika jego wykonania, niespoty
kana na terenie Polski, a bardzo rzadka w Europie, stale zmieniające się warunki fi
zyczne otoczenia - stawiały przed konserwatorami wiele bardzo trudnych proble
mów do rozwiązania, tym trudniejszych, że nigdy dotąd niepodejmowanych ani 
w kraju, ani za granicą. Decyzja o stałej ekspozycji wszystkich odkrytych pod kole
giatą reliktów pociągnęła za sobą konieczność stworzenia programu konserwator
skiego i ustalenia warunków ich przechowywania. Zagadnieniami tymi zajęli się licz
ni specjaliści, reprezentujący różne dziedziny nauki i techniki. W 1974 r. ukończone 
zostało opracowanie założeń konserwatorskich (W. Zalewski, Romańska rytowana 
posadzka krypty kościoła romańskiego w Wiślicy. Studium konserwatorskie, praca 
doktorska, 1974), jednak musiato ono czekać prawie dziesięć lat, nim powstały 
możliwości przeprowadzenia prac. Prace te trwały pięć lat (B. Budziaszek, M. Stec, 
W. Zalewski, Dokumentacja konserwatorska prac w podziemiach kolegiaty w Wiśli
cy 1982-1988, maszynopis). Zebrano bogaty materiał opisowy i dokumentacyjny, 
a długi czas pozostawiony na obserwację pozwolił na wdrożenie szerokiego pro
gramu badawczego i wyciągnięcie wniosków z licznych błędów, jakie przez te lata 
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Wiślicka 
droga do gwiazd

Łatwo wyobrazić sobie przeżycia ludzi, którzy 
w drugiej połowie XII w. chcieli przejść z nawy 
do niewielkiej krypty romańskiego kościoła w Wi

ślicy. Na końcu schodów musieli zrobić ostatni 
krok, by stanąć na posadzce, z której - jak na ko
mendę - „podnosili się" zmarli i z uniesionymi rę
kami usuwali się im spod nóg. W półmroku i mi
gotliwym świetle świec mogli oglądać ich rytowa- 
ne wizerunki, które zdawały się odpowiadać po
tocznym wyobrażeniom o życiu pośmiertnym.

Dziś posadzkę oglądamy z wysokości nad
budowanego pomostu, który zapewnia widok 
zbliżony do pierwotnego. Ryty zajmują tylko środ
kową część krypty i częściowo prezbiterium; na
wy boczne pozostały niezdobione. Powierzchnia 
zdobiona od zachodu i południa została okrojona, 
ale wydaje się, że ekspresja postaci nie zmieniła 
się i nadal chcą one widza czynić uczestnikiem 
niezwykłych wydarzeń. Wobec nich na drugi plan 
schodzą artystyczne i dekoracyjne wartości rytów. 
Nad wnętrzem panują bowiem prawie niepodziel
nie postacie - zjawy, otoczone pasami bordiury.

W jakie regiony bytowania prowadziła wiślic
ka ikonografia? Twórca programu i rytownik się
gnęli do pierwszych chwil życia pośmiertnego. 
Nie wprowadzili bowiem zmarłych do miejsca 
wiecznej chwaty i nie otwarli przed nimi bram Nie
bieskiego Jeruzalem lub raju. Wiśliczanie zrobili 
jednak pierwszy i efektowny krok w tym kierunku. 
Odbili się od ziemi, pozostawiając za sobą groź
ne północne zwierzęta i w ekstatycznym skupie
niu zaczęli swoją pielgrzymkę - lot do gwiazd. 
W trosce o „życiową prawdę" swej drogi zaczęli 
ją od „ziemi", a na niej, od obecności zwierząt, 
które dotarły za nimi aż do kościelnej krypty.

Drugie spostrzeżenie dotyczy umieszczenia 
wizerunków w kultowym kontekście - rocznico
wej mszy odprawianej za zmarłych. W drugiej po
łowie XII w. była to wprawdzie stała praktyka, ale 
dowodziła jej tylko liturgia. Ikonografia wiślicka 
natomiast zaświadcza o obecności na takiej 
mszy nie tylko żyjących, ale także zmarłych.

Wątki tematyczne rytów na posadzce są rozło
żone dość przejrzyście oraz rzeczowo i symbolicz
nie uzasadnione, chociaż rozpoznanie poszcze
gólnych motywów niekiedy budzi wątpliwości. 
Pierwszy wątek mieści dekoracja bordiury północ
nej z motywami zwierzęcymi. Zgodnie z utartym, 
negatywnym znaczeniem tej strony świata zwierzę
ta obrazowały, niezależnie od swego wyglądu i na
tury, wszystko, co stanowiło przeszkodę na drodze 
do gwiazd - „ziemię”, jako przeciwieństwo „nieba". 
Wątek drugi - pary roślin strzeżonych przez Iwy - 
został umieszczony bezpośrednio przed ołtarzem 
i niejako w jego cieniu, co bardziej podkreślało zna
czenie chrześcijańskiego ołtarza, niż samych ro
ślin. Trzeci wątek - to ludzie, którzy wystartowali do 
gwiazd, życząc sobie na epigrafie, by żyjący dep
tali po ich wizerunkach. Jest zupełnie możliwe, że 
dekoracja zawierała jeszcze czwarty wątek na czę
ści bordiury południowej, która zniszczona została 
podczas wykopów pod filar kolegiaty gotyckiej. 
Mógłby on rozwijać motywy przeciwstawne zwie
rzętom północnym, brak jednak wyraźnych śladów 
nie pozwala na snucie obowiązujących domysłów.

Zwierzyniec na bordiurze północnej

Bordiura ta składa się z dwóch segmentów, 
przedzielonych bazą środkowej kolumny. Pierw
sza część - zachodnia - mieści wizerunki czte-
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rech heraldycznie ustawionych zwierząt w koli
stych ramach, druga - wschodnia - tylko jedne
go i bez dodatkowej ramy. Po oczyszczeniu za
brudzeń tej części pełniejszym głosem przemó
wiły wszystkie zwierzęta, jako treściowa i dekora
cyjna całość, a także jako istotne dopowiedzenie 
scen z wizerunkami ludzi, gdyż zwierzęca bordiu- 
ra dawała swoisty wizerunek ziemi.

Nie budzi wątpliwości, że północne zwierzę
ta, to „złe" zwierzęta. Przy próbie ich identyfikacji 
występują jednak duże trudności - rytownik nie 
postarał się o ich gatunkowe rozróżnienie, 
a w dwóch wypadkach posłużył się hybrydami. 
Być może celowo upraszczał i prymitywizowal ich 
wygląd, chcąc tylko ogólnie przestrzec przed ni
mi. Najważniejsza była ich zła natura i przewrot
ność w działaniu. Utrudnieniem w rozpoznaniu ich 
znaczeń jest dwuznaczność zwierzęcej symboliki 
w ikonografii, gdyż te same zwierzęta, jak np. 
obecne na posadzce Iwy, mogły stać zarówno po 
stronie dobra, jak i zła. Mimo wymienionych za
strzeżeń próba rozpoznania zwierząt zdaje się ro
kować powodzenie. Nie potrafimy rozstrzygnąć, 
czy ich dobór opierał się na konkretnym, niezna
nym nam traktacie o symbolicznym znaczeniu 
zwierząt lub jego graficznym ujęciu, ale miejsce 
przy ludziach nadało treściowemu programowi 
cechy niezwykle dramatyczne. Odnosi się nawet 
wrażenie, że pierwszą przyczyną ekstatycznego 
stanu ludzi było wyzwolenie się od ich bezpośred
niego sąsiedztwa i podlegania za życia zwierzęcej 
jurysdykcji. Także drugi dydaktyczny cel - ostrze
gania żyjących, wydaje się oczywisty. Dobór zwie
rzęcych hybryd, obok, zapewne wilka i na pewno 
Iwa, wskazuje, że chodziło o zwierzęta szczegól
nie niebezpieczne na ziemi.

Serię zwierząt w zachodniej części bordiury 
rozpoczyna monstrum, które stanowi ikonogra
ficzną osobliwość i w średniowiecznym zwierzyń
cu trudno znaleźć istotę podobną do niego. Do
datkowo jego identyfikację utrudnia duże uszko
dzenie posadzki w tym miejscu. Monstrum ma 
budowę złożoną i jest niewątpliwie zwierzęcym 
czworonogiem. Do przedniej części ptaka zosta
ła dołączona druga, o cechach ssaka. Wizerunek 
ptasi, z kolistą głową na wydłużonej szyi, dużym 
okiem i sterczącymi uszami, grubym, otwartym 
dziobem, podniesionymi do góry skrzydłami 
i uzbrojonymi nogami, przypomina mitycznego 
bazyliszka. Druga połowa ma krótki walcowaty 
tułów, który wspiera się na podciągniętej nodze, 
zakończonej - być może - wydłużonym ostrym 
kopytem. Z tułowia wyrasta prosty, poziomo uło
żony ogon ssaka, zakończony jak bojowy grot 
Ponadto ku górze wznosił się łukowaty kształt, 
jakby drugi ogon, lecz nie wiadomo, czym się 
kończył, gdyż powierzchnia rytu w tym miejscu 
została zniszczona.

Z motywów wynika, że zwierzę jest hybrydą. 
Lech Kalinowski zidentyfikował je jako gryfa, cho
ciaż może to być oryginalny wiślicki twór - połą
czenie bazyliszka z gryfem. Symbolika północy 
postawiła go jednoznacznie po stronie zła. Hybry
dzie nie można odmówić możliwości zabijania 
wzrokiem, jak robił to bazyliszek - po części kogut, 
ale także cech gryfa, który zabijał w bardziej kon
wencjonalny sposób. Gdyby pozostać przy gryfie, 
to w krypcie nie ma on w sobie niczego, co ma pa
ra dobrych gryfów podtrzymujących krzyż na pły
cie, zawieszonej obecnie w przedsionku krypty. 
O impecie zaś i zaciekłości, z jaką oddawał się on 
niepohamowanej i nieokiełznanej żądzy zabijania, 
świadczy filar z portalu opackiego kościoła 
w Souillac i głowica kolumny w nawie głównej ko
ścioła w Hamersleben. Ten rodzaj gryfa na tympa
nonie Sądu Ostatecznego w Beaulieu znalazł się 
jednoznacznie w piekle. Możliwości działania 

IV

1. Plan podziemi kolegiaty wiślickiej z rozwarstwieniem reliktów pierwszego kościoła 
romańskiego z XII w. (wg A. Tomaszewskiego, 1987 r.); A - obrys planu przyziemia, B - granica 
profili „świadków” ziemnych, C - profile drzwi, okna i wnęki ściennej, D - relikty budowli, 
E - fundament zachowany w całkowitej lub znacznej wysokości, F - fundament zachowany 
w partii dennej, G - negatyw fundamentu, H - zachowane partie lica murów

popełniono. W rezultacie wykonano pracę, która objęta cale ogromne podziemia 
kolegiaty wiślickiej, wypełnione reliktami zabytkowymi, zróżnicowanymi materiało
wo i pochodzącymi z różnych epok historycznych. Zdołano też ustalić technikę 
i technologię wykonania posadzki oraz dokonano wielu nowych odkryć bezpośred
nio na posadzce i w jej najbliższym otoczeniu.

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w latach 1958-1963 w gotyckiej ko
legiacie w Wiślicy, przyniosły odkrycie dwóch budowli romańskich, które istniały 
wcześniej na jej miejscu. Pierwszą z nich był kościół romański z kryptą, datowa
ny na mniej więcej połowę XII w., drugą bazylika romańska, datowana na koniec 
pierwszej potowy XIII w. Pierwszy kościół romański składał się z prostokątnej na-
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wy, zawierającej prawdopodobnie emporę zachodnią, i z dwupoziomowej części 
prezbiterialnej na planie leżącego prostokąta o wymiarach 566 x 360 cm, za
mkniętego półkolistą absydą o świetle 390 cm. Pod wyniesionym wysoko prezbi
terium znajdowała się krypta o dwóch przęsłach i trzech nawach, przykryta skle
pieniem krzyżowym, wspartym na czterech kolumnach. Wejście z nawy do kryp
ty prowadziło schodami umieszczonymi na osi kościoła, pod którymi znajdował 
się kamienny grobowiec. Powierzchnię środkowej nawy krypty, od jej muru za
chodniego do strony ołtarza znajdującego się w absydzie, zajmowała rytowana 
gipsowa posadzka z ornamentami i przedstawieniami figuralnymi.

Kompozycja posadzki

Posadzka zajmuje całą powierzchnię wnętrza krypty. Jej niedekorowaną 
część stanowią pola pomiędzy bazami kolumn a północną i południową ścianą 
krypty (nawy boczne) oraz część pomiędzy ołtarzem a ścianami absydy. Przed 
ołtarzem przestrzeń całej środkowej nawy zajmuje rytowana posadzka o kompo
zycji podporządkowanej architekturze krypty. Granice i podział kompozycji zosta
ły określone przez stopień ołtarza, mur zachodni krypty oraz przez rozstaw baz 
i szerokość ich plint. Kompozycja składa się z dwóch zbliżonych do kwadratu pól 
z przedstawieniami postaci ludzkich, które wypełniają oba pola, tj. wschodnie 
i zachodnie przęsła nawy środkowej. Pola oddzielone są od siebie oraz zamknię
te od południa i północy bordiurami odpowiadającymi swą szerokością plintom 
baz. Długość dekorowanej posadzki wynosi 412 cm, szerokość 244 cm (mierzo
ne w najdłuższym i najszerszym miejscu). Powierzchnia całej dekorowanej po
sadzki wynosi około 9 m2. Podwójne grube linie oddzielają bordiury od pól oraz 
stanowią ich ramy zewnętrzne od południa i północy. W polu zachodnim, pomię
dzy podwójną linią zamykającą bordiurę oddzielającą oba pola a przedstawienia
mi postaci, znajduje się dodatkowa linia tej samej grubości. Powierzchnia po
sadzki pomiędzy bazami południowo-wschodnią i północno-wschodnią, z przed
stawieniami lwów, nie jest oddzielona od wschodniego pola. Natomiast w tym sa
mym miejscu oraz przy linii oddzielającej pole wschodnie od bordiury południo
wej biegnie napis. Od zachodu posadzka kończyła się przy ścianie zachodniej 
krypty lub przy schodach. Odcisk naroży ciosu widoczny na krawędzi zachodniej 
posadzki pozwala na ustalenie położenia tej ściany.

Przedstawienia figuralne

W polach przedstawione są dwie trzyosobowe grupy stojących obok siebie 
postaci, o wzniesionych w górę głowach i przedramionach. Wszystkie postacie 
zwrócone są głowami na wschód, nogami na zachód. W środku pola wschodnie
go znajduje się postać mężczyzny zwrócona w prawo, w długiej do stóp szacie; 
twarz bez zarostu, na głowie tonsura lub rodzaj czapki. Po prawej stronie - zwró
cona do niego postać innego mężczyzny, odzianego w długą szatę przepasaną 
na biodrach, dołem rozciągającą się i pofałdowaną; mężczyzna ma długie włosy, 
długie wąsy i rozdwojoną brodę. Z lewej strony wyobrażona jest postać chłopca 
ubranego w krótką, sięgającą poniżej kolan tunikę. Włosy ma oplecione potrójną 
wstęgą na kształt turbanu. Chłopiec, jako jedyna postać na posadzce, unosi w gó
rę ręce dłońmi skierowanymi na zewnątrz. Przez całą długość krawędzi wschod
niej pola wschodniego, przechodząc pod kątem prostym na jego krawędź połu
dniową, biegnie inskrypcja wyryta w gipsie: HI CONCULCARI QUERUNT UT IN 
ASTRA LEVARI: POSSINT ET PARITER VE [...] [„C/ chcą być podeptani, aby mo
gli być wzniesieni do gwiazd i zarówno..."]. Inskrypcja jest wykonana kapitałą, je
dynie litery „H” i „E” są uncjalne. Środek pola zachodniego zajmuje postać męż
czyzny z lekko ugiętymi nogami, zwrócona w prawo, ubrana w tunikę zakrywają
cą kolana, przewiązaną paskiem ze zwisającymi końcami. Na tunikę nałożony ma 
lekko rozwiany płaszcz, spięty na ramieniu kolistą sprzączką. Mężczyzna ma krót-
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„Ciało, włosy i szaty wszystkich postaci oddane są w stylu linearnym charaktery
stycznym dla sztuki romańskiej, przy zachowaniu dwóch zasad kompozycyjnych: 
równoległego i wachlarzowatego prowadzenia kresek. O powstaniu rytów w drugiej 
połowie w. XII świadczą zarówno próby przestrzennego, trójwymiarowego modelo
wania postaci (widok z boku), jak też stosowanie ^przeźroczystej^ draperii, pozwa
lającej wyczuć smuktość ciała młodzieńca i kobiety, czy wreszcie widok dolnych 
krańców szat dal sotto al su, wywołujący nieprzeparte wrażenie unoszenia się wy
obrażonych ludzi w górę".

[Lech Kalinowski, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej [w:] 
„Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie”, lipiec-grudzień 1961, s. 518] 

zwierzęcej hybrydy ikonograficznie zostały ograni
czone - przede wszystkim zamknięto ją w kolistej 
ramie i pozostawiono „na ziemi", przestała więc 
być groźna dla zmarłych. Do krypty dotarta na 
świadectwo, że zmarli uniknęli jej spojrzenia 
i szponów, natomiast dla żyjących była ostrzeże
niem przed atakiem przynoszącym śmierć.

Bazyliszek (?) i wilk (?) na bordiurze północnej

Odpowiednikiem opisanego monstrum jest 
czworonóg o cechach jednego gatunku, ale rów
nież trudny do zidentyfikowania. Ma duży łeb, 
rozbudowaną przednią część korpusu i równie 
mocną część tylną, opartą na krótkich, ale gru
bych łapach. Swoją silę i pewność siebie prezen
tuje wysoko uniesionym łbem, a wietrzenie ofiary 
wysuniętym daleko przed siebie językiem. Na je
go nosie zachowały się ślady marszczenia skóry, 
które mogły wyrażać wzmożoną agresję lub 
wściekłość, zaś wysklepione czoło mogło suge
rować pomysłowość w dochodzeniu do celu. Te 
cechy potwierdza uniesiona ku górze prawa 
przednia łapa, na pewno pomocna przy powala
niu lub zabijaniu ofiary. Dla ułatwienia polowania 
zwierzęciu dodano cechy nieobce już poprzed
niej hybrydzie, ale tu pokazane w sposób osten
tacyjny. Kark i tułów ma ozdobione szerokimi pa
sami z guzami, a długi, pięciolistnie zakończony 
ogon uniesiony ku górze. Zwierzę chce więc 
ukryć swoją naturę, przyciągać ozdobami, a na
wet podnosi ogon na znak pokoju. Jak sugeruje 
zestaw i wymowa motywów, zwierzę mogło być 
pomyślane jako wizerunek psa lub wilka. Bardziej 
prawdopodobne wydaje się zidentyfikowanie go 
jako wilka. Jego agresywne zachowanie i dekora
cyjny kamuflaż mogły być pochodzenia ewange
licznego: „Strzeżcie się fałszywych proroków, któ
rzy przychodzą do was w owczej skórze, a we
wnątrz są drapieżnymi wilkami" (Mt 7, 15).

Przy monstrum w trzecim kole, złożonym 
z człowieka i zwierzęcia, wiślicki rytownik nie 
szczędził wysiłków, by zaprezentować jego brzy
dotę. Zgodnie z mitologią grecką monstrum moż
na nazwać centaurem, chociaż w Wiślicy jego 
cechy konia nie zostały dostatecznie zindywidu
alizowane. Według terminologii biskupa mogunc- 
kiego Hrabana Maurusa (IX w.) można by go tak
że nazywać minocentaurem (minotaurem), ono- 
zocentaurem (pól człowiekiem i pól osłem) i hipo- 
centarem (pól człowiekiem i pół koniem).

Ludzka część monstrum składa się z głowy 
o cechach męskich i niemal zwierzęcych oraz nie
zdarnego tułowia kobiety. Głowa o rozbudowanej 
żuchwie zwęża się stożkowato ku górze, by za
kończyć przybraniem frygijskiej czapki. Odstające 
uszy są niewątpliwie zwierzęcego pochodzenia, 
podobnie jak wysunięty daleko do przodu język, 
który wszystko sprawdza i ocenia według odbie
ranego smaku. Najbardziej karykaturalny jest sze
roko rozbudowany, workowaty tułów z zaznaczo
nymi kobiecymi piersiami. Wyrastające z niego rę
ce przypominają anemiczne ręce ludzkie, lecz 
kończą się dłońmi o trzech palcach, a więc tak jak 
kończyny pozostałych zwierząt. Druga część jest
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bardziej kształtna i przyozdobiona na tułowiu sze
roką opaską z dwoma guzami, jednak nie można 
przypisać jej dokładnie określonych cech gatun
kowych. Część tę kończy wysoko uniesiony cien
ki ogon z pięciolistnym zakończeniem.

Centaurzyca i lew

Bezpośrednie znaczenie czlowieka-zwierzę- 
cia sugeruje fizyczna brzydota części ludzkiej 
oraz spokojny rysunek części zwierzęcej z uwo
dzicielskim wymachem ogona. Dokładniejsze 
poszukiwanie jego znaczeń musimy zaczynać od 
zaprzeczeń. Jeśli uznamy hybrydę za centaura 
(centaurzycę), to mimo miejsca po północnej 
stronie nie ma on cech istoty piekielnej. Nie obra
zuje także sit witalnych natury, jak centaur na pra
wym dolnym skrzydle Drzwi Gnieźnieńskich 
(w bordiurze). Jako pozbawiony luku i strzał lub 
maczugi, nie akcentuje swego instynktu walki. 
Wydaje się, że pozostało mu jednak sporo wad, 
w których mógł celować: dzikość, uleganie popę
dom, szukanie zwad i bójek, pijaństwo, do któ
rych można dodać dwulicowość, niestałość i he
retycką obłudę. Średniowiecze uczyniło go sym
bolem pychy. Zapewne żadnej z nich nie opuścił 
twórca programu, umieszczając czlowieka-zwie- 
rzę w północnej bordiurze, natomiast rytownik 
dodał mu odrażającą brzydotę części ludzkiej.

Ostatnim zwierzęciem pierwszego segmentu 
bordiury jest lew. Okrągła głowa osadzona na cof
niętej do tylu szyi, rozrośnięta przednia część tuło
wia i dość realistycznie ujęty zad, z uniesionym pio
nowo, a następnie opadającym ogonem, uczyniły 
go zwierzęciem na wpół fantastycznym, na wpół 
rzeczywistym. Nie odbiega on jednak od swobod
nie traktowanych wizerunków króla zwierząt w sztu
ce romańskiej. Rytownik zadbał o jego rodzajową 
identyfikację, zaznaczając samczą grzywę.

Symboliczne znaczenie zwierzęcia wynika 
z miejsca w całej kompozycji. Lew zamyka zbioro
wy segment najbardziej niebezpiecznych zwierząt, 
które mogą stać się przeszkodą na drodze do 
gwiazd. Tymczasem swoją żądzę zawładnięcia 
światem wyraża władczym wzrokiem i wysoko 
uniesioną prawą przednią łapą. Negatywne zna
czenie potwierdza porównanie go z parą lwów, 
strzegących tzw. Drzewa Życia. O ile Iwy sprzed oł
tarza są czujnymi stróżami roślinnego skarbu, to 
lew północny demonstruje chęć zapanowania nad 
wszystkim za pomocą przemocy. Jest jedynym 
zwierzęciem, które kieruje swój wzrok w stronę lu
dzi jako „lew ryczący”, gdyż spośród nich wybierał 
sobie ofiary. Zawładnięcie światem, by zaspokoić 
żądzę władzy i pychę, stało w oczywistej sprzecz
ności z porządkiem ustalonym przez Boga, dlate
go w krypcie lew musi zająć miejsce, skąd może 
obserwować unoszących się ludzi, przeżywając 
swoją klęskę, gdyż przestał być dla nich groźny.

Po moralizującym wykładzie o niebezpie
czeństwach życia na ziemi i zagrożeniach dla 
chrześcijańskiego zbawienia drugi, wschodni 
segment bordiury początkowo zmienia nastrój. 
Roślinny ornament za środkową kolumną krypty
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kie falujące wtosy, wąsy i rozdwojoną brodę. Po prawej stronie przedstawiona jest 
zwrócona ku niemu przodem postać kobieca, ubrana w diugą suknię o rozszerza
jących się rękawach, w czepcu z podwiką na głowie. Z lewej strony znajduje się 
wyprostowana postać chłopca odzianego w rozpiętą pod szyją tunikę, sięgającą 
niżej kolan; twarz bez zarostu, włosy podobnie ukształtowane jak u mężczyzny.

2. Rysunek rytów na posadzce odkrytej w krypcie pierwszego kościoła romańskiego

Wyobrażenia lwów

Na powierzchni pomiędzy pozostałościami ołtarza a polem wschodnim po
sadzki, zamkniętej po bokach przez bazy północno-wschodnią i potudniowo- 
-wschodnią, znajduje się rysunek dwóch lwów zwróconych do siebie głowami. 
Lwy unoszą przednie łapy, ich ogony zakończone wielkimi palmetami przełożone 
są między tylnymi łapami. Pomiędzy Iwami znajduje się stylizowany motyw drze
wa życia. Drzewo składa się z dwóch zrośniętych, zaplecionych nad sobą gałązek.

„[...] pod względem techniki artystycznej i stylu jest posadzka wiślicka zjawiskiem 
w Polsce odosobnionym. Niewątpliwie jej wykonawca, tak biegły w rysowaniu smu
kłych postaci o kształtach przebijających spod szat, nauczył się ich przenoszenia na 
pawiment gipsowy w Saksonii. Tylko tam bowiem w szeregu budowli na północ od 
Gór Harzu wystąpiła około potowy XII wieku ta niecodzienna technika, będąca imita
cją rytów na płytach marmurowych i złotniczych rytów niellowych".

[Zygmunt Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990, s. 105]
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Czas powstania

Na podstawie analogii, jakich dostarcza sztuka romańska europejska i polska, 
Lech Kalinowski datuje rytowaną posadzkę w Wiślicy na trzecią ćwierć XII w., raczej 
bliżej 1170 r. Opierając się natomiast na hipotetycznej identyfikacji postaci histo
rycznych przedstawionych na obu polach posadzki, precyzuje jej czas powstania 
na lata między rokiem 1175 a 1177. Wedtug tego badacza postać kapłana mogła
by przedstawiać prepozyta pierwszego kościoła kolegiackiego lub biskupa krakow
skiego Gedkę, postać chłopca - pierworodnego syna księcia Kazimierza Sprawie
dliwego imieniem Kazimierz, postać starca - księcia Henryka Sandomierskiego, 
przypuszczalnie fundatora całej budowli (L. Kalinowski, Romańska posadzka z ryta
mi figuralnymi w krypcie kościoła kolegiaty wiślickiej, [w:] Odkrycia w Wiślicy. Roz
prawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW, t. 1, 1963). W tym 
wypadku byłyby to przedstawienia dwóch postaci już nieżyjących w czasie wyko
nywania posadzki. Na dolnym polu w takim razie należy się spodziewać przedsta
wienia księcia Kazimierza Sprawiedliwego z nieznaną z imienia żoną i synem Bole
sławem. Wykonawców posadzki Kalinowski upatruje wśród złotników księcia Hen
ryka Sandomierskiego, osadzonych przez niego w sąsiadującej z Wiślicą Zagości 
(L. Kalinowski, Hi conculcari querunt, czyli kto pragnie być deptany na posadzce wi
ślickiej?, „Z Otchłani Wieków”, XXXIV, 1968, s. 3, s. 190-196). Hipoteza ta wskazuje 
na analogię techniki wykonania posadzki do ówczesnych technik złotniczych. Inną 
hipotezę stawia Andrzej Tomaszewski, doszukując się związków między wykonaw
cami rytów posadzki i warsztatem budowniczych kościoła z kryptą. Taflę z Iwami 
i drzewem życia wykonał wedtug niego autor fragmentów rzeźbiarskich krypty, po
zostałe zaś partie i inskrypcje wykonał ktoś, kto biegle operował sztuką epigrafiki.

„Na czasy Kazimierza Sprawiedliwego zdaje się przypadać powstanie rytowanej po
sadzki krypty, datowanej przez Lecha Kalinowskiego na 3 ćwierć XII w., bliżej roku 
1170. Niezależnie od ewentualnego pochówku pod samą posadzką, jej związek ide
owy z grobowcem znajdującym się pod schodami do krypty jest niewątpliwy. Usytu
owanie tego jedynego znanego we wnętrzu kościoła grobowca, na osi kościoła, 
przed tukiem tęczowym, tkwi głęboko w nurcie praktyk sepulkralnych wielkich rodów 
Zachodu Europy, a i linii piastowskiej w Polsce (Katedra Poznańska, Kolegiata św. 
Pawia w Kaliszu). Jego związek z kryptą wskazuje na świadome nawiązanie do pro
gramu budowli w 3 ćwierci XII w. Grobowiec ten mieścił doczesne szczątki nieznanej 
osobistości, niewątpliwie silnie związanej z Wiślicą. Bytżeby nią i tutaj fundator kościo
ła? Wówczas fundatorem rytowanej posadzki, wykonanej zapewne nie od razu po po
wstaniu grobowca, można by widzieć Bolesława Kędzierzawego lub, co wydaje się 
bardziej prawdopodobne, Kazimierza Sprawiedliwego, który przejąłby po zmarłym 
bracie patronat kościoła".

[Andrzej Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958-1963, [w:] Kolegiata wiślicka. 
Konferencja naukowa zamykająca badania wykopaliskowe, Kielce 1965, s. 57]

Treści ideowe

Zarówno odkrywca posadzki - Andrzej Tomaszewski, jak i zajmujący się jej opra
cowaniem historycznym Lech Kalinowski dochodzą do wspólnego wniosku: powsta
nie rytowanej posadzki widzą w kręgu książąt Henryka Sandomierskiego 
i Kazimierza Sprawiedliwego. Nie jest ostatecznie wyjaśniona kwestia ewentualnych 
pochówków pod rytowaną posadzką. Tomaszewski dostrzega niewątpliwy związek 
ideowy rytów z grobowcem znajdującym się pod schodami do krypty i sądzi, że usy
tuowanie tego jedynego znanego we wnętrzu grobowca na osi krypty pod tukiem tę
czowym wskazuje na to, ze grobowiec musiat kryć szczątki znanej osobistości ściśle 
związanej z Wiślicą, zapewne fundatora kościoła. Obaj badacze wskazują na osobę 
Henryka Sandomierskiego. Wobec tego uzasadnione jest upatrywanie w Kazimierzu 
Sprawiedliwym fundatora rytowanej posadzki oraz przedstawień na niej obu książąt. 
Sceny wyryte na posadzce są więc przedstawieniem adoracji, w akcie której wyobra
żone zostały prawdopodobnie żyjące i nieżyjące postacie fundatorów. Treści ideowe 
wyrażone są nie tylko obrazem, ale i słowami inskrypcji, pełnymi pokory i nadziei.

Budowa posadzki

Przeprowadzone badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że fundamen
ty wszystkich wiślickich budowli (pierwszego i drugiego kościoła romańskiego 
oraz gotyckiej kolegiaty), w tym również fundamenty krypty pierwszego kościoła 
romańskiego, zostały posadowione w calcu piaskowym lub lessie. Na podstawie 
wykonanych dwóch sondaży archeologicznych określono następujący układ 
warstw pod posadzką krypty:

■ 400 cm posadzka krypty (grubość od 3,4 do 5,5 cm),

wprowadza estetykę harmonii i łagodny nastrój, 
rodzi poczucie bezpieczeństwa. Psychiczny re
laks podpowiadają podobne segmenty orna
mentu od strony południowo-zachodniej oraz po
między obydwu grupami ludzi. A jednak po pół
nocnej stronie podejrzenie może budzić zbyt bo
gaty wystrój pojedynczej wici, która szczelnie 
okryła się ząbkowanymi liśćmi oraz pięciodzielny- 
mi palmetkami. Jeszcze więcej nieufności po- 
wstaje przy dwóch dodanych kwiatach na czar
nych łodygach. Niepokój okazuje się słuszny, 
gdyż przed bazą wschodniej kolumny pojawia 
się wizerunek smoka. Ornamentalna dekoracja 
roślinna była więc zasłoną dla jeszcze jednego 
niebezpiecznego dla człowieka zwierzęcia.

Mimo maskujących zabiegów jego rozpo
znanie nie budzi wątpliwości, gdyż podobny wy
gląd smoka powtarzał się w ikonografii średnio
wiecznej na tympanonach, głowicach kolumn, 
w iluminacjach kodeksów i w opisach legend. 
Miejscowy ikonograf nie sięgnął tylko do przypi
sywanej mu siły i bezwzględności w działaniu. 
W Wiślicy przestaje być zwierzęciem, które osią
ga swoje cele dzięki fizycznej przewadze, zgod
nie natomiast z częścią chrześcijańskiej symboli
ki jest zwierzęciem kamuflażu i podstępu. Nie ma 
nawet kolistej ramy wokół siebie, gdyż ta zdra
dzałaby jego tożsamość i zamiary. Unosi się do

Smok na wschodniej części północnej bordiury

góry, wyciąga przed siebie parę łap, wysuniętym 
językiem sprawdza otoczenie i wzrokiem ocenia 
sytuację, czy uda się mu uśpić czujność lwów 
i sięgnąć po strzeżony przez nie skarb.

Próba zidentyfikowania północnych zwierząt 
i zrozumienia ich symboliki potwierdza pierwsze 
spostrzeżenia o treściowej jedności bordiury 
i chęci zobrazowania grożącego człowiekowi zła 
na drodze do gwiazd. Jest ono wielorakie. 
Wszystkie zwierzęta są uparte i w dążeniu do 
swoich celów docierają aż do granicy zaświatów, 
a smok chce ją nawet przekroczyć. Gdyby to by
ło możliwe, chcą być przeszkodą dla tych, którzy 
już wkroczyli na drogę do gwiazd. Pozostając 
jednak na ziemi, są zwierzętami śmiercionośny
mi. Mogą zabijać jak bazyliszek lub gryf, wzro
kiem lub groźnymi szponami, dobić ofiarę ude
rzeniem podniesionej łapy, uwieść podstępem, 
nieokiełznaną zmysłową naturą, szkodzić przero
stem ambicji i nierozumną silą, a wreszcie demo
niczną przebiegłością smoka.

Stylizujący zwierzęta rytownik dodał brzydo
tę. Odnosi się nawet wrażenie, ze jego zadaniem 
było nadanie im wyglądu zintegrowanego brzy
dotą, jako symbolu moralnego zła. Dopuszczając 
niektóre motywy realistyczne, chcial, by zwierzę
ta mogły być nazwane i stanowić podstawę do 
ostrzegania przed nimi w mowie.

W omawianej części wiślickiej posadzki warto 
zwrócić uwagę na swoistą oszczędność w obrazo
waniu „ziemi” i „wyżyn niebieskich". Twórca progra
mu obył się bez umieszczania na niej demonów,
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lecz nie dopełnił także ludzkiej drogi do gwiazd 
aniołami. Mimo to domyślnym tłem ikonografii po
sadzki byli aniołowie, demony, piekło i apokalip
tyczny smok. Twórca programu i rytownik zasuge
rowali, że ziemia pod północną bordiurą była nie
pewna i w każdej chwili mogła się zapaść, ukazu
jąc piekielne czeluści i zmarłych, którym za życia 
patronowały zle i brzydkie zwierzęta. Szukanie do
kładniejszej wiedzy o zaświatach pozostawili czy
telnikom Apokalipsy i jej komentatorom.

Drzewo Życia w krypcie?

Najlepiej zachowane ryty wiślickiej posadzki 
znajdują się pomiędzy wschodnią parą filarów, na
przeciwko ołtarza. Umieszczone tu motywy dwóch 
roślin i strzegących je lwów mogły być nawet naj
starszą częścią jej dekoracji. Sugerują to staranna 
technologia wykonania płyty, wielkość kompozycji 
bez ram od dołu i góry, zróżnicowane traktowanie 
grubości linii i zgoła niezależna symbolika. Niektó
rzy autorzy określają przedoltarzową kompozycję 
Drzewem Życia, chociaż wygląd, zajmowane miej
sce i czytelne treści zdają się wskazywać na bar
dziej zróżnicowaną interpretację.

Środek kompozycji w tej części posadzki zaj
mują dwie, podobne, stylizowane rośliny. Dotem 
zbliżają się one do siebie i wyrastają z tego same
go miejsca - ziemi, oznaczonej kilkoma wpisany
mi w siebie trójkątami. Nie można wykluczyć, że 
mają wspólny korzeń, przy czym prawa roślina 
rozwinięta jest lepiej od lewej. Nad ziemią roz
dwojone łodygi znaczą okresowe przyrosty i co
raz bujniejsze piętra liści-kwiatów. Biologiczne zi
dentyfikowanie roślin jest niemożliwe, gdyż skła
dają się one z różnych motywów. Ich ulistnienie 
wygina się jak romański akant, miejscami przypo
mina palmetę, to znów kwiat lilii lub liście blusz
czu. Obydwie rośliny sugerują kruchość, delikat
ność, nadwrażliwość; nie wydały z siebie żadnych 
owoców, po których można by je rozpoznać.

W odróżnieniu od roślin, o niewątpliwie sym
bolicznych znaczeniach, rysunek pary strzegących 
je lwów precyzyjnie wydobywa wygląd zwierząt 
i ich funkcję. Lwy, o mocno rozbudowanych przed
nich partiach tułowia, potężnych łapach i ostrych 
pazurach, przylgnęły do ziemi, by swój groźny wy
gląd i czujność wyrazić sylwetami głów i szeroko 
otwartymi oczami, wpatrzonymi wprost w widza. 
Ich charakter dopełniają schematycznie zarysowa
ne grzywy, które wysokimi lukami wyrastają już od 
połowy długości grzbietów i kierują się w stronę 
łbów. Obydwa zwierzęta unoszą w stronę roślin 
swoje łapy, zawijają ogony i łukowato wyginają je 
ku górze, manifestując ich kwieciste zakończenia.

Rysunek roślin i owalne linie zwierząt zdra
dzają swobodę i temperament rytownika. Pod za
maszystym ruchem jego ręki rośliny buchnęły na 
boki lekko zygzakowatymi przyrostami, lecz 
przede wszystkim ku górze, w stronę ołtarza. Do 
ich wyglądu rytownik dopisał budzenie niepokoju 
i symboliczną wieloznaczność. Są one symbola
mi związanymi z miejscem w krypcie i pośmiert
nymi losami ludzkimi. Naocznie zaś ich funkcja 
sprowadza się do pośredniczenia między zobra
zowanymi ludźmi a ołtarzem.

Pierwsze rozpoznanie tego motywu wskazuje, 
że rośliny rozminęły się z treściami i ikonografią 
Drzewa Życia, znanego w kulturze i sztuce od ty
siącleci. Pozbawione cech monumentalnych nie 
mogą obrazować kosmosu i jego odradzania się 
bez końca, nie mogą być wyrazem życia, młodo
ści, nieśmiertelności i mądrości. Nie mają cech 
objawiania bóstwa, a także tego, co z natury rze
czy przynależało bogom, a co rzadko było dostęp
ne dla uprzywilejowanych jednostek, bohaterów

VIII

■ 405 cm zaprawa podkładowa (warstwa ok. 2 cm),
■ 412 cm drobno tłuczony kamień wapienny i gruz estrychgipsowy (grubość ok. 5 cm),
■ 412 cm piasek w kolorze czysto żółtym.

W Europie Zachodniej w VII-VIII w. w kamiennych budowlach kościołów 
i klasztorów zaczęto stosować gips do wylewania posadzek. Z tej tradycji wywo
dzi się niewątpliwie posadzka wiślicka. Od X do XII w. gips był często spotykanym 
składnikiem zapraw budowlanych, szczególnie na terenie Harzu, Saksonii i Tu
ryngii. Są to na ogół czyste zaprawy gipsowe bez żadnych dodatków.

Znamy obecnie dziewięć posadzek tego typu, bardzo podobnych pod wzglę
dem zarówno techniki wykonania, jak i czasu powstania. Są to fragmenty posa
dzek z byłego kościoła kolegiackiego w Ouedlinburgu (prowincja Halle), pobene- 
dyktyńskich kościołów w llsenburgu (prowincja Magdeburg), Drubecku (prowin
cja Magdeburg), Nienburgu (prowincja Halle), Helmstedt (prowincja Brunszwik), 
Benediktenbeuern (prowincja Bawaria) oraz katedr w Erfurcie, Hildesheim i Bazy
lei (Szwajcaria). Posadzka wiślicka wyróżnia się spośród wymienionych tym, że 
ryty wypełnione są tylko ciemną masą, barwioną węglem drzewnym. Pozostałe 
posadzki oprócz ciemnego wypełnienia mają również wypełnienie czerwone, 
uzyskane przez dodanie wypełniacza ceramicznego.

Na podstawie dokonanych obserwacji, a zwłaszcza badań przeprowadzo
nych przez Tadeusza Kawiaka (T. Kawiak, Badania petrograficzne i technologii 
konserwacji posadzki wiślickiej, Dokumentacja konserwatorska, maszynopis, 
Kraków 1987) oraz współcześnie stosowanych metod wykonania podłóg gipso
wych można przyjąć, że proces powstawania posadzki wiślickiej przebiegał na
stępująco:

W pierwszej fazie przygotowano odpowiednie podłoże. Podłoże to było dwu
warstwowe. Warstwa pierwsza składała się z drobno tłuczonego kamienia gipso
wego i stwardniałych grud zaprawy gipsowej. Pokrywała nierówności podłoża 
piaskowego i musiata być dokładnie ubita, a nawet częściowo zmiażdżona i wy
równana, aby mogła stanowić stabilną i trwałą płaszczyznę. Drugą warstwę two
rzyła zaprawa gipsowa z wypełniaczem gipsowym, którą wylano na warstwę

3. Schemat budowy 
podłoża posadzki 
i bazy kolumny 
w krypcie;
A - piasek, 
B - drobno tłuczony 
kamień wapienny 
i gruz 
estrychgipsowy, 
C - wyrównany 
podkład do 
wylewania posadzki, 
D - wylewane porcje 
estrychgipsu, 
E - nakładanie się 
wylewanych porcji, 
F - przekroje rytów, 
G - kamienne ciosy 
fundamentowe pod 
bazy kolumn, 
H - bazy kolumn

pierwszą w celu wypełnienia szczelin i wyrównania jej powierzchni. Zaprawa ta 
stanowiła warstwę podkładową posadzki. Tak przygotowane podłoże o stosunko
wo gładkiej już powierzchni pełniło jednocześnie funkcję bariery kapilarnego 
podciągania wody.

Następną fazą w procesie wykonywania posadzki było wylanie na podłoże za
czynu gipsowego, zarobionego wodą. Odbywało się to porcjami. Inny byt skład 
masy posadzkowej w części niedekorowanej, a inny w płaszczyźnie rytowanej. 
W części posadzki niedekorowanej nie da się rozróżnić faz jej powstawania ze 
względu na stan jej zachowania i strukturę powierzchni. Natomiast w wypadku 
części dekorowanej można stwierdzić, ze poszczególne porcje masy gipsowej 
kładzione byty przypadkowo. Następnie powierzchnię posadzki wygładzano 
i w twardniejącej, ciastowatej masie, po uprzednim naniesieniu podziału kompo
zycyjnego, rozpoczynano wykonywanie rytów. Za pomocą ostrego cienkiego na
rzędzia (noża?) zarysowywano posadzkę prostymi liniami podziałów pól i bordiur. 
Linie te byty wyraźnie ciągnięte ex tempore, bez używania linijek. Następną czyn
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nością byto wycinanie rytów. Ich kształt wycięć ma w przekroju formę litery „V”. 
Zapewne ryty wykonywano w masie o miękkiej jeszcze konsystencji. Świadczy 
o tym charakter samego rysunku, swobodny, z gładkimi przejściami jednej formy 
w drugą i subtelną modulacją grubości linii.

„ Powłóczystość szaty niewieściej wydobył jednym pociągnięciem rylca. To widać! 
Chcialoby się nawet mówić o jednym ciosie ostrza, ale nie... on je prowadzi! ruchem 
ciągłym, czując temat palcami. Kresa rozszerza się, grubieje i zaraz znowu czyni wiot
ka. [...] Jak ten człowiek wykonał zadanie główne, jak rytowat? Powierzchni mógł do
tykać samym ostrzem narzędzia. Miękki gips przechowałby ślady stóp i dłoni".

[Paweł Jasienica, Słowiański rodowód, Warszawa 1965, s. 290, 291]

Bezpośrednio po wykonaniu rytów wypełniano je przygotowaną masą gipsową, 
zabarwioną mielonym węglem drzewnym na kolor ciemnoszary. Wypełnianie rytów 
odbywało się w końcowej fazie wiązania zaprawy i polegało na wprasowywaniu 
masy gipsowej w rowki. Po usunięciu nadmiaru masy wypełniającej z powierzchni 
posadzki i po jej wygładzeniu pozostawiano ją do całkowitego wyschnięcia, przy
puszczalnie na okres 10-15 dni. Mogła być także chroniona przed nadmiernym 
i zbyt szybkim wysychaniem przez polewanie wodą. Po tym czasie masa gipsowa 
powinna była tak stwardnieć, że posadzka nadawała się do chodzenia.

Inskrypcja na obrzeżu pola wschodniego wykonana została w okresie póź
niejszym. Prawdopodobnie nie potrafili jej wykonać twórcy posadzki, przewidy
wali jednak zrealizowanie tego pomysłu przez osobę biegłą w sztuce epigrafiki.

4. Widok posadzki po konserwacji

Stan posadzki w poszczególnych okresach historycznych 
oraz podejmowane prace badawcze i konserwatorskie

Dzięki przeprowadzonym badaniom archeologicznym (A. Tomaszewski, Ro
mańska rytowana posadzka krypty w Wiślicy, Studium historyczno-konserwator- 
skie, maszynopis, Warszawa 1968) można szczegółowo prześledzić losy kolegia
ty wiślickiej i jej posadzki.

Posadzka została wykonana - o czym już była mowa - około 1170 r. w kryp
cie pierwszego kościoła romańskiego, będącej najniżej położonym pomieszcze
niem świątyni. Znajdowała się około 50-70 cm poniżej otaczającego terenu. Po
łożenie to powodowało, że była mocno zawilgocona, przede wszystkim przez 
wody opadowe, dla których fundamenty i mury krypty nie stanowiły dostatecznej 
przeszkody. Należy też sądzić, że mury nie zabezpieczały wnętrza krypty przed 
spadkiem temperatury poniżej 0° C, stąd co najmniej raz do roku mógł zachodzić 
proces zamarzania i rozmarzania wody na powierzchni posadzki i bezpośrednio 
pod nią. Zjawiska te powodowały osłabienie tworzywa posadzki i jej powierzch
ni, a dodać do tego należy jeszcze stałe użytkowanie krypty, pociągające za so
bą również mechaniczne uszkodzenia. Rytowana posadzka przeznaczona była 
do chodzenia, o czym świadczą widoczne na jej powierzchni ślady - większe lub 
mniejsze wytarcia niektórych fragmentów oraz zadrapania.

Trudno dziś określić uszkodzenia powstałe podczas oczyszczania posadzki. 
Można jednak stwierdzić, że czynności takie byty niezbędne, a polegały zapew
ne na zamiataniu i zeskrobywaniu naniesionego brudu (ziemi, błota). Oczywiście 
nawet przy ówczesnym dobrym stanie powierzchni musiafo to mieć wpływ na jej 
postępujące zniszczenie. Po całkowitym oczyszczeniu posadzki w latach 1983- 
-1986 stwierdzono, że jej część niedekorowana poddana była naprawie, o czym 
świadczą nawarstwienia występujące w południowej i wschodniej części krypty.
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i półbogów. Na podstawie wyglądu trudno przypi
sać im właściwości odsłaniania misterium życia 
i aktu stworzenia. Poza bujnością życia nie widać 
w nich pojęcia mocy, obrazowania mikrokosmosu 
i wyobrażania kosmosu jako gigantycznego drze
wa, czasem korzeniami zwróconego do nieba, ja
ko źródła odradzania się i .życia bez śmierci’ (por. 
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1965; 
tenże, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970).

Możliwości wiślickich roślin nie sięgały więc 
Drzewa Kosmicznego ani archetypicznego Drzewa 
Życia i wydaje się, że nie byto zamiarem ich twór
ców sięgać do tematu spoza religii chrześcijańskiej, 
a przynajmniej ikonografii biblijnej. Twórca treścio
wego programu niemal prowokacyjnie nad głowa
mi zmarłych umieścił rośliny. Z kolei rytownik wysty
lizował je na tak niesamodzielne, że mogły istnieć 
tylko w obecności strzegących je lwów. Podejrzenie 
co do nazwy i symbolicznych treści przedottarzowe- 
go motywu wydaje się uzasadnione, gdyż średnio
wiecze pomnożyło liczbę drzew w ikonografii - „ko
rzeniem Jessego”, schematami drzew genealogii 
rodowych oraz drzewami cnót i wad. Przed kompo
zycją wiślicką powstają więc pytania: jaka była ide
owa geneza stylizowanych roślin, czy mamy pod
stawy, by nazywać je Drzewem Życia, czym one by
ły dla twórcy treściowego programu dekoracji i ry
townika, jakie idee miały symbolizować?

Dojrzałość kształtów i chwilowa uroda roślin 
zdają się dobrze odpowiadać ewangelicznemu 
porównaniu: „Przypatrzcie się liliom na polu, jak ro
sną: nie pracują ani przędzą. A powiadam wam: 
nawet Salomon w całym swoim przepychu nie byl 
tak ubrany jak jedna z nich". Jest ona jednak zie
lem na polu, „które dziś jest, a jutro do pieca bę
dzie wrzucone" (Mt 6, 28-30). W kontekście ewan
gelicznego porównania i rajskich drzew Starego 
Testamentu dostrzeżenie w roślinach aluzji do 
ludzkiego życia i symbolizowania „życia docze
snego" wydaje się prawdopodobne. Oznacza to, 
że archetypiczny motyw i nazwa w kościelnej kryp
cie zostały zastąpione roślinami, zasadzonymi 
przed - o wiele ważniejszym od nich - ołtarzem.

Biblijne aluzje szły w parze z najprostszą wie
dzą o śmierci, chrześcijańską antropologią i hi
storią zbawienia. W religijnej i eschatologicznej 
atmosferze średniowiecza trudno byłoby przy 
nich podawać w wątpliwość wyznanie starotesta- 
mentowego Hioba: „Człowiek zrodzony z niewia
sty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie 
jak kwiat, przemija jak cień chwilowy" (Hi 14, 1 -2).

Wyprowadzanie wniosku o kruchości życia, buj
nego i pięknego, ale skazanego na zagładę, byłoby 
jednak niepełne. Wiślickie rośliny stawiały bowiem 
odwieczny problem ludzkiej egzystencji dwubiegu
nowo - śmierci i dalszego życia, życia do czasu i ży
cia wiecznego, ziemi i nieba. Miały one cechy nie
zwykłe - mimo swej słabości ujawniały wegetacyjną 
dynamikę, wprawdzie chwilową, ulotną, skazaną na 
śmierć, jednak pięty się ku górze, w stronę ołtarza, 
jakby stamtąd oczekiwały dla siebie zbawienia 
i obrony przed prawami natury. Po wyjaśnienie tego 
fenomenu sięgać musimy również do źródeł biblij
nych - już w raju bowiem padta dla ludzi obietnica 
powrotu do niego, oraz do Nowego Testamentu.

Znacznie trudniej jest określić i uzasadnić 
znaczenie lwów. Mimo doskonalej charakterysty
ki jako zwierząt czujnych i o niezwykłej sile, ich 
symbolika bywała przeciwstawna. Oscylowała 
pomiędzy obrazowaniem zwycięskiego diabła, 
którego ofiarą padał człowiek, diabła pokonane
go, na którym swoją stopę stawiał Chrystus, ale 
także Chrystusa jako Mesjasza, Zmartwychwsta
łego, Sędziego i Zbawcy, a później również sym
bolu Wcielenia. Wydaje się, że obydwa zwierzęta, 
z racji zajmowanego miejsca przed ołtarzem, by
ty przede wszystkim przeciwieństwem Iwa z bordiury
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północnej i podnosiły wagę strzeżonego skarbu 
- ludzkiego życia. Dzięki ich czujności i sile rośli
ny miały gwarancję swego istnienia i rozwoju. 
Prawdopodobnie nawet kwieciste zakończenia 
ich ogonów miały znaczenia symboliczne, które 
pisarze wczesnośredniowieczni wyjaśniali jako 
szczęśliwe zakończenie życia doczesnego.

Lwy strzegące Drzewa Życia

Istota wiślickiej kompozycji nie tkwiła jednak 
w prostym symbolizowaniu ludzkiego życia i do
wodzeniu jego nieśmiertelności, lecz na ukazaniu 
sposobów jej osiągnięcia. Rośliny nie ukrywały, 
że chociaż wyrosły z ziemi i ich bezpieczeństwa 
strzegły Iwy, to była to ziemia, której nie użyźnia
ły już rajskie rzeki, a one same pozostały bez
owocne. Zajmując miejsce na granicy nawy i oł
tarza, przejęty rolę drogowskazu lub intelektual
nego przystanku w myśli o sensie i celu życia. Na 
ziemi można je było rozpoznać jako marzenie 
i pragnienie życia bez śmierci, prawdziwe jednak 
Drzewo Życia wyrosło i stało tuż za nimi jako oł
tarz i krzyż. To chrześcijańskie Drzewo Życia 
oznaczało śmierć Chrystusa, pojednanie ludzi 
z Bogiem, laskę i otwarcie drogi do rajskich przy
bytków, ponawiane podczas liturgii euchary
stycznej. Rośliny, symbole doczesnego życia, 
wskazywały więc na Eucharystię, jako środek 
zbawienia, zapewnienia sobie nieśmiertelności 
i osiągnięcia upragnionych gwiazd. Taką rolę Eu
charystii zapowiadał nowotestamentowy tekst 
odwołujący się do węża miedzianego z Księgi 
Liczb (J 3, 14-15). Jego pełniejsze rozumienie 
rozwijała liturgia Wielkiego Piątku i święto Pod
wyższenia Krzyża Świętego.

Średniowiecze wyprowadziło praktyczne wnio
ski z eucharystycznego kultu, akcentując znaczenie 
mszy odprawianej za zmarłych. Wiślicki pietyzm 
i troska o zbawienie zmarłych są w pełni zgodne 
z chrześcijańskimi tradycjami pogrzebowymi. 
Zmarli, marząc o gwiazdach, zwracają się w stronę 
ołtarza i gorliwie uczestniczą w nabożeństwie.

Jak wynika z analizy treści kompozycji i chrze
ścijańskiej obyczajowości, wiślickie rośliny niewie
le miały wspólnego z archetypicznym Drzewem 
Życia, natomiast zgodnie ze swoją naturą kierowa
ły się w stronę nowego, chrześcijańskiego Drzewa 
Życia - Krzyża i Ofiary Krzyżowej. Chociaż życie 

jest cenne, jak skarb strzeżony przez Iwy, to jego 
spełnienie dokonuje się poprzez ołtarz i krzyż.

Kim byli wiśliccy zmarli?

Obrazowanie wydarzeń na progu życia 
i śmierci nie było w historii sztuki religijnej nowo
ścią, jednak indywidualne cechy i sugestia ruchu- 
-lotu zmarłych są w Wiślicy tak przemożne, że 
można mówić o ikonograficznym nowatorstwie. 
Ich wizerunków nie da się porównać do ówcze
snych grubo ciosanych i prymitywnych płyt na
grobnych ani naturalistycznie obrazowanych 
zwłok, przy których odprawiano ceremonie po
grzebowe. Wiśliccy zmarli nie przypominają 
wskrzeszonego Łazarza, nie przemienili się także 
w miniaturki ludzi w rękach aniołów i nie zasiedli na
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W końcu pierwszej potowy XIII w. rozebrano kościół romański z kryptą i wznie
siono w tym miejscu trójnawową bazylikę romańską. Budowla ta jednak w stosunku 
do poprzedniej byta przesunięta na zachód, co sprawiało, że pozostałości krypty 
znalazły się poza zasięgiem nowo wzniesionej budowli. Ściany krypty do wysokości 
dwóch ciosów ponad posadzkę zostały rozebrane i zużytkowane powtórnie jako 
materiał budowlany do nowej bazyliki. Całkowicie zniszczony został mur zachodni 
i fundament krypty. Na linii tego muru wykonano wykop, w którym posadowiono fun
dament prezbiterium nowej bazyliki. Zawalone sklepienie krypty spadło na leżące na 
posadzce warstwy ubitego błota i drobnego gruzu (w trakcie badań konserwator
skich fragmenty sklepienia złożono i jest ono eksponowane w północno-wschodniej 
części podziemi), a posadzka znalazła się we wgłębieniu, jakby w wannie, której bo
ki stanowiły obniżone do poziomu terenu mury zewnętrzne krypty oraz od zachodu 
fundament i ściana nowej bazyliki romańskiej. Przestrzeń ta wypełniona byta gru
zem. Podczas porządkowania terenu wokół nowej bazyliki jego poziom został pod
niesiony prawie o 30 cm. W ten sposób relikty krypty przestały być widoczne.

Zawalenie krypty było największym urazem mechanicznym, jakiego doznała po
sadzka. Można przypuszczać, że zapadnięcia i spękania wielu jej partii powstały wła
śnie w tym czasie. Duże ubytki zachodniej krawędzi spowodował wykop pod funda
ment i ściany prezbiterium nowej bazyliki romańskiej. Doprowadziło to też do obsu
nięcia i spękania zachodniego pola dekorowanego. Gdy posadzka znalazła się na 
głębokości około 80 cm poniżej terenu, stała się szczególnie narażona na oddziały
wanie wilgoci oraz powtarzające się każdej zimy przemarzanie i rozmarzanie. Wa
runki te znacznie pogarszał fakt, że wody opadowe z dachu prezbiterium nowej ba
zyliki odprowadzane byty bezpośrednio nad posadzką i w jej najbliższe otoczenie.

Z biegiem lat otoczenie późnoromańskiej bazyliki zaczęto służyć jako cmentarz 
grzebalny, szczególnie często do tych celów wykorzystywano miejsce wokół pre
zbiterium. Pochówki wtargnęły do gruzowiska wypełniającego kryptę i najstarsze 
z nich spoczęły na poziomie posadzki, w tym jeden bezpośrednio na powierzchni 
wschodniego pola rytowanego. Wprawdzie nie spowodowało to powstania więk
szych uszkodzeń mechanicznych posadzki, lecz wpłynęło niekorzystnie na środo
wisko. Dopływ substancji organicznych, w tym także węglowodanów, sprzyjał roz
wojowi mikroflory heterotroficznej beztlenowej, która znajdując optymalne warunki 
rozwoju oddziaływała szkodliwie na stan i trwałość posadzki. Proces ten odbywał 
się wprawdzie bardzo powoli, ale powodował powstawanie w posadzce licznych 
zagłębień. Późniejsze czternastowieczne pochówki znalazły się już ponad reliktami 
krypty. Podniesienie się terenu stworzyło posadzce lepszą warstwę izolacyjną.

W połowie XIV w. rozpoczęto budowę dwunawowej gotyckiej kolegiaty. Rozmia
ry tej budowli i wysunięcie prezbiterium daleko na wschód w stosunku do bazyliki 
romańskiej sprawiły, że większość reliktów krypty znalazła się w obrębie murów no
wej świątyni. Niestety, południowy mur gotyckiego prezbiterium stanął na południo
wym murze krypty, natomiast ramię tuku tęczowego musiato znaleźć oparcie w ob
rębie jej wnętrza. Głęboki wykop podfundamentowy sięgnął od strony południowej 
aż do środkowej części kompozycji wschodniego pola posadzki, niszcząc prawie 
całkowicie część niedekorowaną oraz południową bordiurę tego pola wraz z bazą 
kolumny południowo-zachodniej. W wykopie posadowiono fundament, który oparł 
się częściowo na fundamencie krypty, a częściowo posadowiony został w jej obrę
bie na poziomie niższym od posadzki. Pociągnęło to za sobą, poza wymienionymi 
ubytkami, osunięcia i spękania w południowej części posadzki. Fragmenty znisz
czonej bordiury tej części znaleziono wmurowane w gotycki fundament.

Po zakończeniu budowy gotyckiej kolegiaty przystąpiono do niwelacji terenu we
wnątrz jej murów. Polegała ona na podniesieniu poziomu terenu prawie o 1,5 m. No
we warunki stworzone we wnętrzu budowli byty dla posadzki znacznie korzystniej
sze od dotychczasowych. To, że znalazła się teraz we wnętrzu kościoła, odcięto ją 
od bezpośrednich wpływów atmosferycznych. Przez podniesienie terenu posadzka 
znalazła się na głębokości około 3,4 m poniżej poziomu posadzki kościoła gotyckie
go. Zniknęło więc niebezpieczeństwo związane z wodami opadowymi i przemarza
niem. Warunki stały się stabilne, bez większych wahań temperatury i wilgotności, co 
przyczyniło się również do zahamowania procesów mikrobiologicznych. Bardzo po
wolne narastanie mas ziemi i gruzu nad reliktami krypty, trwające parę wieków, osła
biło odkształcenia, jakie mogło spowodować ich ciśnienie. Znaczna głębokość za
bezpieczała też w tym czasie posadzkę przed niebezpieczną ingerencją ludzką.

Zakłócenie ustabilizowanych przez wieki warunków nastąpiło dopiero w 1916 
r. Wskutek działań wojennych kolegiata gotycka uległa poważnym uszkodzeniom, 
m.in. runęło sklepienie w nawie. Prace nad odbudową rozpoczął w 1916 r. Adolf 
Szyszko-Bohusz. Przy tej okazji prowadził on wykopaliska we wnętrzu kościoła, 
wyników ich jednak nigdy nie opublikowano. Wykonany przez niego wykop we
wnątrz kolegiaty odsłonił częściowo relikty południowego i zachodniego muru 
krypty. W rejonie zachodniej części posadzki wykop zatrzymał się w odległości
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okoio 30 cm od jej powierzchni, 
a następnie zostat zasypany. Pod
czas układania nowej posadzki po
ziom terenu wewnątrz kościota zo- 
stai znowu podniesiony, jednak te 
krótkotrwale i o ograniczonym za
sięgu prace wykopaliskowe, prze
prowadzone tylko nad częścią po
sadzki, nie mogły mieć większego 
wpływu na warunki, w jakich się 
ona znajdowała.

W 1959 r. prace badawcze 
w kolegiacie rozpoczął Zespól Ba
dań nad Polskim Średniowieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego i Po
litechniki Warszawskiej. Opierając 
się na odnalezionych materiałach 
pozostawionych przez Adolfa 
Szyszko-Bohusza, zaczęto powtór
nie kopać w rejonie tuku tęczowe

go, odsłaniając południowo-zachodni narożnik krypty romańskiej, docierając naj
pierw do południowego muru krypty i do leżącej przy nim dekorowanej części po
sadzki. Następnie odkryto południową bordiurę zachodniego pola rytowanego 
i przedstawienie kobiety. Rozszerzenie wykopu w kierunku północnym doprowa
dziło do odkrycia całego pola zachodniego dekorowanej posadzki wraz z bordiu- 
rą, oddzielającą je od pola wschodniego, bazą kolumny (północno-zachodniej) 
oraz niedekorowaną częścią posadzki przy północnej ścianie krypty.

Już w czasie odkrywania pierwszych fragmentów posadzki wyłonił się problem 
jej ochronienia przed mechanicznymi uszkodzeniami w niezwykle trudnych warun
kach - w wąskim i głębokim, ponad trzymetrowej długości wykopie. Aby zapobiec 
uszkodzeniom, odsłoniętą część posadzki przykryto warstwą ligniny, na nią nałożo
no kołdry, a na kołdry pomost z desek pokryty papą, po którym chodzono i trans
portowano ziemię. W czasie trwania robót co kilka dni zmieniano warstwę ligniny, 
gdyż była zupełnie mokra wskutek olbrzymiego zawilgocenia panującego w wyko
pie. Po odsłonięciu całego pola zachodniego posadzki zakończono sezon wykopa
liskowy. Ściany wykopu zabezpieczono przed osypywaniem się konstrukcją ciesiel
ską i szczelnym szalunkiem. Nad wykopem wykonano drewnianą podłogę. Wtedy 
dopiero przystąpiono do czyszczenia odsłoniętej części dekorowanej posadzki.

Oczyszczanie posadzki odbywało się za pomocą tamponików z suchej ligniny, 
do której doskonale przyczepiały się resztki błota leżącego na jej powierzchni. Na 
oczyszczonej w ten sposób powierzchni zaczęty być dobrze czytelne ryty. Były 
one, na skutek dużej wilgotności, prawie czarne, kontrastujące z jasnym tłem.

Po zakończeniu tego etapu prac wykonano zabezpieczenie posadzki przed 
nadchodzącą zimą 1959/1960. Całą powierzchnię pokryto cienką materią nylono
wą, na której ułożono worki z płótna lnianego (dezynfekowanego), wypełnione 
prażonym piaskiem. Worki z piaskiem przykryto dwiema warstwami zdezynfeko
wanych mat słomianych. Tak zabezpieczona posadzka przetrwała do wiosny 1960 
r. Stwierdzono jednak wtedy, że wskutek złych warunków panujących w wykopie 
wszystkie warstwy zabezpieczające, nawet deski obudowy, zostały zaatakowane 
przez mikroorganizmy. W tej sytuacji usunięto zabezpieczenie i odsłonięto po
sadzkę, aby chociaż częściowo ją przesuszyć. Rozpoczynające się jednak dalsze 
prace wykopaliskowe zmuszały do ponownego zakrycia posadzki. Tym razem 
użyto do tego celu warstwy suchych trocin, które wysypano wprost na powierzch
nię posadzki. Prace wykopaliskowe w 1960 r. rozpoczęto już z pełną świadomo
ścią, jak ważne jest odkrycie, że istnieje dalsza część krypty i posadzki leżąca jesz
cze pod masami ziemi i gruzu zalegającego prezbiterium kolegiaty gotyckiej. Pra
ce te zaprogramował i prowadził Andrzej Tomaszewski.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, na jakie narażona była zachodnia część po
sadzki w 1959 r., zdecydowano się na eksplorację najpierw wszystkich warstw 
kultowych w obrębie prezbiterium, a następnie, w ostatniej fazie, na usunięcie 
gruzu w obrębie krypty. Ostatnie warstwy, leżące bezpośrednio na posadzce, 
usuwano precyzyjnie małymi szpachelkami, skalpelami, pędzlami i ligniną.

Natychmiastowego zabezpieczenia wymagały krawędzie posadzki, gdyż zo
stały zniszczone podczas prac budowlanych przy wznoszeniu fundamentu ro
mańskiej bazyliki i gotyckiej kolegiaty. Miejsca te, zresztą jedyne, pozwalały na 
zbadanie nawarstwień znajdujących się poniżej poziomu posadzki. Dlatego usu
nięto leżące tam późniejsze warstwy, wykonując przekrój archeologiczny od stro
ny zachodniej i sondę przy ścianie tęczowej. Zabiegi te spowodowały jednak od-
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„łonie Abrahama". Nie zmienili ani swego ziem
skiego wyglądu, ani nie utracili ludzkiej osobowo
ści, chociaż poruszali się już w innym świecie. Na
wet po śmierci zachowali swoje stroje i splendory. 
Szukali zaś przede wszystkim „dóbr niebieskich” 
i uczestnictwa w nadprzyrodzonym szczęściu na 
miarę swej dojrzałości, miejsca w hierarchii spo
łecznej i maksymalnego skupienia.

Jak świadczy ich oderwanie od ziemi, prze
stały wokół nich działać prawa natury. Uwolnili 
się od ziemskiej grawitacji, skupili na rzeczach 
niewidocznych dla żyjących i poruszali się dzięki 
motorom, które działały tylko w jednym kierunku 
- ku górze. W ekstatycznym przeżyciu tak do
kładnie poznali swój cel, że nie mogli od niego 
oderwać oczu i zawrócić. Jeśli pozostało w nich 
coś ziemskiego, to tylko niecierpliwość w dąże
niu do miejsca, które Chrystus przygotował dla 
swoich uczniów.

Środki, jakimi posłużył się rytownik w obrazo
waniu niezwykłej drogi i nadzmystowego celu, są 
nadzwyczaj proste. W sugerowaniu jednokierun
kowego, wertykalnego ruchu jako najbardziej 
stabilne motywy pozostawił tylko ornamentalne 
wstęgi na dole tunik i u kobiecej sukni. Z nich wy
kreślił wspinające się ku górze stożkowato ułożo
ne linie - fałdy. Prosty zabieg techniczny wynosił 
je ku górze i znajdował dopełnienie w ekspresyj
nych gestach. W dolnej scenie posłużył się jesz
cze izokefalią, modelując głowy w pobliżu górnej 
krawędzi: w scenie górnej izokefalia jest mniej wi
doczna, ale kierunek ruchu pozostaje ten sam.

Zainteresowania i duchowość postaci uzu
pełnia psychologiczna anegdota, która różnicuje 
ich sposób poruszania się w zależności od wieku, 
płci i stanu. Przy mężczyźnie w dolnej scenie mo
glibyśmy pomyśleć o jego ociąganiu się na dro
dze do gwiazd, gdyż odbił się w ostatniej chwili 
i nie zdążył jeszcze wyprostować swoich stóp 
zgodnie z kierunkiem ruchu. Nie wykazuje takich 
cech zapewne jego żona, która swą postawą zda- 
je się mówić, że na tę chwilę czekała przez cale 
życie. Młodzieniec z lewej strony przemierza za
światy niczym strzała wypuszczona z luku - z naj
większym zaangażowaniem i gorliwością. Jego 
ruch po pionie uzasadnia wiek i sita przekonań - 
młodzieńcza wiara w ideały. Nie mniejsze zróżni
cowanie psychologiczne zauważamy także w gór
nej scenie, gdzie środkowy duchowny przez zbli
żenie rąk do głowy zdaje się wyrażać zniecierpli
wienie, bo chcialby dotknąć swych marzeń, które 
zbyt wolno stają się rzeczywistością. Doskonale 
został scharakteryzowany starszy mężczyzna 
o lekko wydłużonej szyi, opadających barkach 
i wysoko, choć z trudem unoszonej głowie, z dłu
gą, rozdzieloną brodą i wydatnymi wąsami. Jego 
ręce osuwają się do dołu, a łokcie sięgają bioder, 
jako usprawiedliwienie starszego wieku i życio
wych doświadczeń. Do innej sytuacji odwołał się 
rytownik w przedstawieniu drugiego młodzieńca, 
a właściwie dziecka, stojącego za duchownym. 
Jego rozstawione nogi i szeroko rozłożone ręce 
zdają się wskazywać, że nie w pełni zdaje sobie 
sprawę z tego, co się wokół niego dzieje i do cze
go sam zmierza. To sięgnięcie do dziecięcej nie
zborności gestów i niepewności kierunku ruchu 
miało z pewnością wyrażać brak życiowego do
świadczenia w rozumieniu i określaniu najważniej
szych celów w życiu.

Potwierdzeniem celu, do którego zmarli 
zmierzają, jest rytowany napis w górnej scenie: 
HI CONCULCARI QUERUNT UT IN ASTRA LEVA
RI: POSSINT ET PARITER VE... („Cr pragną być 
deptani, aby się wznieść do gwiazd..."]', nie do
chowała się druga część napisu. Kontrowersyjne 
życzenie o deptaniu zmarłych - Hi conculcari 
querunt jest świadectwem niezwykłej pokory,
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a szerzej - znaczenia tej cnoty w dwunastowiecz- 
nej obyczajowości i nauce moralnej. Życzenie to 
niewątpliwie wywodzi się z ewangelicznego ak
sjomatu o potrzebie poniżania się, by być wywyż
szonym. Przy poszukiwaniu autora epigrafu 
i prawdopodobnie programu posadzki nie bez 
znaczenia może być fakt, że ewangeliczny tekst 
występuje na początku reguły benedyktyńskiej, 
w nauce o 12 stopniach zakonnej pokory. Wyda- 
je się więc dość prawdopodobne, że autorem wi
ślickiego programu ikonograficznego i epigrafu 
byl benedyktyński zakonnik albo duchowny, któ
ry dobrze znal benedyktyńską regułę, przypomi
nającą o potrzebie poniżania się, by zostać wy
wyższonym.

Mimo ekstatycznego zaangażowania i po
kory wiśliczan, wprowadzenie gwiazd jako celu 
ich dążeń jakby zmieniało perspektywy, a przy
najmniej słownictwo w rozpatrywaniu pośmiert
nych losów. Chociaż ideowe treści dekoracji by
ły jednoznacznie związane z chrześcijańskim oł
tarzem, to epigraficzne gwiazdy ewokowaty bar
dziej uniwersalne perspektywy. Były one najbliż
sze pojęciom Starego i Nowego Testamentu. 
Gwiazdy z epigrafu, a prawdopodobnie także 
gwiazdy malowane na sklepieniu krypty były sy
nonimem Boga mieszkającego w niebie, szczę
ścia pośmiertnego, chwały zbawionych i powro
tu do raju utraconego.

Fragment zachodniego pola z rytami zmarłych
(zdjęcia: Zbigniew Sroka)

Niepospolitość wiślickiej ikonografii staje się 
widoczna, gdy poszukujemy konkretnych wzor
ców przedstawionych postaci. Zmarli podnoszą 
bowiem głowy jak apostołowie na Górze Oliwnej 
przy pożegnaniu z Chrystusem, a w ikonografii - 
przy tematach Przemienienia i Wniebowstąpienia 
(np. w kodeksie Rabuli z VI w., benedykcjonale 
biskupa Aethelwolda z drugiej potowy X w., Ho
miliach Jakobosa Kokkinobaphosa z pierwszej 
potowy XII w.). Można dopatrywać się w nich na
śladowania ożywionych apokaliptycznych star
ców z tympanonu kościoła opackiego w Mois- 
sac, a z płyt nagrobnych - postaci Reinhidlisy 
z kościoła w Hórstel-Riesenbeck koto Tecklen- 
burga (XII w.). Najbardziej jednak godne uwagi 
jest ich upodobnienie do Chrystusa w tych ty
pach Wniebowstąpienia, w których zajmuje on 
centralne miejsce, jak w portalu Miegeville w Sa- 
int-Sernin w Tuluzie (przed 1118 r.) i na fasadzie 
katedry w Angouleme (ok. 1136 r). Na szczegól
ną uwagę zasługuje też Wniebowstąpienie 
z Drzwi Płockich. Wydaje się, że kwatera płocka 
z wiotkim, ulotnym jak płomień świecy i uducho
wionym Chrystusem, który własną mocą unosi 
się do góry, mogła stać się inspiracją do podob
nego obrazowania wiśliczan. Trudno jednak od
powiedzieć, czy za możliwym naśladowaniem 
stylu płockiego zabytku kryla się także myśl 
o „naśladowaniu Chrystusa" przez zmarłych, ale 
jest to dość prawdopodobne.
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padnięcie ruchomych, niezwiązanych z całością posadzki jej fragmentów, które 
niestety zaginęły, oraz powstanie nowych ruchomych części. Od strony zachod
niej, w odległości około 20 cm od krawędzi posadzki, umocowano deskę, wypeł
niając przestrzeń pomiędzy nią a posadzką suchym piaskiem. W ten sposób wy
pełniono przestrzeń pomiędzy fundamentem ściany tęczowej a posadzką.

Negatywne doświadczenia z zabezpieczeniami umieszczonymi bezpośrednio 
na posadzce stały się bodźcem do poszukiwania innych metod jej ochrony. Trwa
jące prace archeologiczne i konstrukcyjne, użytkowanie kościoła oraz zwiedzanie 
reliktów krypty - wszystko to stwarzało ciągłe zagrożenie. Trzeba było też chro
nić posadzkę przed zmianami warunków atmosferycznych. Wzniesiono więc nad 
całą kryptą romańską rodzaj drewnianej szopy, obitej z zewnątrz papą. Wewnątrz 
wprowadzono dodatkowe uszczelnienie w postaci rozwiniętej nad posadzką 
osłony z czarnego materiału bawełnianego, zainstalowano oświetlenie i ogrzewa
nie elektryczne. Rozpoczęto też stałe pomiary temperatury i wilgotności.

W latach 1959-1967 prowadzone byty badania tworzywa posadzki oraz prace 
dotyczące programu konserwatorskiego. Zainteresowanie nowo odkrytym obiek
tem było w tym czasie ogromne. Miało to dla zabytku dwojakie znaczenie. Z jed
nej strony pozwoliło na przeprowadzenie rozległych, interdyscyplinarnych badań, 
zarówno technologicznych, jak i historycznych, z drugiej jednak wprowadzenie 
na teren krypty dużej liczby osób stwarzało dla posadzki dodatkowe zagrożenie. 
Zbyt często też oczyszczano posadzkę w sposób przypadkowy lub oglądano ją 
przy świecach, z których skapywafa stearyna. Wszystko to przyczyniło się niewąt
pliwie do mechanicznego uszkodzenia i powstawania ubytków w posadzce.

Inne zagrożenie dla obiektu stanowiły warunki panujące wewnątrz prowizo
rycznej obudowy krypty. Niewielka, zamknięta deskami i papą przestrzeń, kryją- 
ca w swoim wnętrzu relikty krypty, zwiększała jeszcze zawilgocenie posadzki, 
gdyż ułatwiała ściekanie na nią wody z desek obudowy i ścian. Warunki te dopro
wadziły do znacznego rozwoju mikroorganizmów, cała obudowa z desek była sil
nie zaatakowana przez grzyby. W 1964 r. przeprowadzono jej odkażenie oraz 
wstawiono wentylator, mający zapewniać wymianę powietrza w krypcie. Mimo za
instalowania ogrzewania elektrycznego nie udało się uniknąć gwałtownych zmian 
temperatury, która w niektórych okresach zimowych spadała poniżej 0° C. Powo
dowało to oczywiście przemarzanie silnie nasiąkniętych wodą reliktów krypty.

W grudniu 1962 r. Zespół Katedry Technologii i Materiałów Budowlanych Po
litechniki Warszawskiej przeprowadził próbę oczyszczenia i utrwalenia posadzki 
na polu zachodnim. Wyniki tych zabiegów oraz propozycje konserwatorskie zo
stały opublikowane w „Ochronie Zabytków” (Z. Wartofowska, B. Penkalowa, 
T. Ciachowa, Problem konserwacji rytowanej posadzki..., 1962, s. 80-82). Próby 
oczyszczenia posadzki inną metodą podjął się w 1965 r. Władysław Zalewski. 
Chodziło o udowodnienie, że te same rezultaty można osiągnąć prostszymi środ
kami (W. Zalewski, Uwagi na temat problemów konserwatorskich rytowanej po
sadzki w krypcie kolegiaty wiślickiej, „Ochrona Zabytków”, 2, 1966, s. 80-82).

W latach 1961-1965 nastąpiły duże zmiany w podziemiach kolegiaty. Badania wy
kopaliskowe objęty systematyczną eksplorację warstw na wielkiej przestrzeni korpu
su nawowego. Przyczyniło się to z jednej strony do zmniejszenia zakurzenia, w mia
rę oddalania się prac wykopaliskowych od reliktów krypty, z drugiej zaś do zmniejsze
nia zawilgocenia przez usunięcie mas wilgotnej ziemi i gruzu. Równocześnie z praca
mi wykopaliskowymi postępowały roboty budowlane, których celem było położenie 
stalowej przestrzennej konstrukcji prętowej. W 1963 r. prace te zostały zakończone. 
Na stalowej konstrukcji położono płyty żelbetowe, które odizolowały wnętrze kościo
ła od podziemia. Zmiany te pozwoliły jesienią 1965 r. na rozbiórkę drewnianej obudo
wy krypty romańskiej. Od tej pory warunki panujące wokół posadzki romańskiej 
znacznie poprawiły się, stały się jednak przyczyną nowych niebezpieczeństw.

Największym niebezpieczeństwem grożącym rytowanej posadzce było w dal
szym ciągu olbrzymie zawilgocenie, które wystąpiło w całym nowo powstałym wnę
trzu podziemia. Odtąd dwa razy w roku wilgotność względna powietrza dochodziła 
do 100%, co powodowało skraplanie się pary wodnej na wszystkich obiektach pod
ziemia, a w szczególności na stalowej konstrukcji podtrzymującej posadzkę. Posadz
ka została doraźnie zabezpieczona rozpiętą nad nią tkaniną, podwieszoną na drew
nianej ramie do metalowej konstrukcji stropu podziemia. Skapująca ze stropu woda 
doprowadziła jednak szybko do przegnicia tkaniny, którą zastąpiono następnie folią, 
ale i to zabezpieczenie nie było skuteczne w momentach silniejszego nawilgocenia.

W 1967 r. stałą opiekę konserwatorską nad wiślicką posadzką objęły Pracow
nie Konserwacji Zabytków - Oddział w Krakowie. Najpilniejszą sprawą było popra
wienie warunków klimatycznych w podziemiu. Dlatego pierwszą pracą wykonaną 
przez PKZ było wybicie otworu w zachodniej części południowej ściany kolegiaty. 
Otwór ten oraz drzwi w ścianie północnej dawały możliwość wymiany powietrza 
w podziemiach kościoła. Płyty żelbetowe w posadzce otrzymały od góry prowizo-
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ryczną izolację z waty szklanej i de
sek. Zabiegi te poprawiły klimat 
w krypcie tak, że woda skraplała się 
na konstrukcjach i posadzce tylko kil
kakrotnie w ciągu roku. Wilgotność 
względna powietrza utrzymywała się 
jednak dalej w granicach 90%.

Następnym zabiegiem było wyko
nanie osłony nad dekorowaną po
sadzką. Zanieczyszczenie posadzki 
postępowało jednak nadal, gdyż na 
styku metalowej konstrukcji między 
prezbiterium a nawą, a więc nad samą 
posadzką, nie położono płyt betono
wych, lecz jedynie prowizorycznie za
łożono tę powierzchnię deskami. 
Z czasem deski uległy rozluźnieniu 
i przegniciu. Wszelkie próby chronie
nia powierzchni posadzki bezpośred
nio pokrywą pociągały za sobą na
tychmiastowe uaktywnienie się mikro
organizmów. W 1972 r. położono sta

łą marmurową posadzkę w prezbiterium kolegiaty, co wyeliminowało negatywne od
działywanie użytkowania prezbiterialnej części kościoła na posadzkę w krypcie.

W lutym 1972 r. Władysław Zalewski rozpoczął prace zmierzające do ustalenia 
stopnia zniszczenia obiektu oraz - w dalszej kolejności - opracowania ramowego 
programu prac zabezpieczających i konserwatorskich. W tym celu przeprowadzo
ne zostały badania specjalistyczne (m.in. mikrobiologiczne, mineralogiczno-petro- 
graficzne, parametrów fizycznych posadzki), mające rozstrzygnąć nierozwiązane 
dotąd problemy oraz zweryfikować przeprowadzone badania. Przedstawione 
w 1974 r. przez Władysława Zalewskiego opracowanie dotyczące zakresu metod 
i kolejności prac konserwatorskich w podziemiu kolegiaty przyjęte zostało przez 
recenzentów pozytywnie, jednak do podjęcia właściwych prac droga była jeszcze 
daleka. Przeszkodę stanowił stan podziemi wymagający wielu wstępnych prac bu
dowlanych i zabiegów konserwatorskich oraz brak stanowiska wobec propozycji 
konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Kielcach. Tym
czasem zagrożenie podziemia i znajdujących się w nim zabytkowych obiektów 
stale wzrastało; przez pewien okres podziemie było nawet ogólnie dostępne.

W lutym 1975 r. w sprawie wiślickich podziemi interweniował Generalny Konser
wator Zabytków dr Bogdan Rymaszewski. Na zwołanej przez niego konferencji przy
jęto ustalenia dotyczące planowanych prac i odpowiedzialności za stan obiektu. Za
akceptowano program konserwacji opracowany przez Władysława Zalewskiego, 
któremu później powierzono też koordynację zabezpieczeń najważniejszych relik
tów. Prac budowlanych podjęty się PKZ - Oddział w Krakowie. Wkrótce powstał pro
jekt wentylacji grawitacyjnej podziemi oraz przeprowadzono ich dezynfekcję.

Od lipca 1976 r. trwały intensywne prace budowlane w podziemiach kolegia
ty prowadzone przez PKZ - Oddział Kraków. Zasadniczą ich część ukończono 
w 1977 r. We wrześniu 1977 r. wystąpiło największe zawilgocenie w podziemiach, 
tym razem mokra była również południowa część pola zachodniego posadzki de
korowanej. W listopadzie 1977 r. nastąpiło odkucie otworów w południowej i pół
nocnej ścianie nawy. Już w 1978 r. dato się odczuć pewną poprawę warunków 
klimatycznych w podziemiu. W lipcu tego roku rozpoczęto na szeroką skalę pra
ce przy utwardzaniu „świadków” ziemnych.

Latem 1978 r. nastąpił największy chyba w całej historii istnienia podziemia 
atak mikroflory. Według opinii najwybitniejszych polskich mikrobiologów spowo
dowała go wielka koncentracja par rozpuszczalników organicznych, używanych 
do utwardzania „świadków” ziemnych. W celu poprawienia sytuacji wykonano 
kolejne odkażenie zainfekowanej powierzchni wszystkich zabytkowych reliktów.

W lutym 1979 r. Generalny Konserwator Zabytków prof. Wiktor Zin, wobec zagro
żenia posadzki w wiślickich podziemiach, zaproponował rozważyć projekt prof. Ka
rola Estreichera i przenieść ją na stale do muzeum. Władysław Zalewski napisał w tej 
sprawie protest, uzasadniając konieczność pozostawienia posadzki in situ. \N sierp
niu 1981 r. krakowski Oddział PKZ zakończył wszystkie prace w podziemiach.

We wrześniu 1982 r., a więc 22 lata po odkryciu wiślickiej posadzki, rozpoczę
ły się prace konserwatorskie według programu opracowanego przez Władysława 
Zalewskiego. Prowadzone byty przez PP „Sztuka Polska”, a konkretnie przez ze
spół: Władysław Zalewski, Barbara Budziaszek, Tadeusz Kawiak, Wojciech Ko
zak, Mieczysław Stec. Prace towarzyszące i pomocnicze wykonywali studenci

6. Fragment bordiury przy polu wschodnim 
po doczyszczeniu i wypełnieniu spękań gipsem

(rys. 1,2- Wojciech Kurdziel, rys. 3 - Władysław Zalewski; 

zdjęcia - Mieczysław Stec i Władysław Zalewski)

Wydaje się, że rozpoznane wątki treściowe 
upoważniają do próby określenia, czym była i ja
ką funkcję pełniła wiślicka posadzka. Na podsta
wie dwóch głównych scen można ją określić jako 
rodzaj zbiorowej płyty upamiętniającej zmarłych, 
którzy nie musieli być pod nią pochowani. Dla ży- 
jących zaś jej dekoracja pełniła funkcję wyzna
czoną dla obrazów przez Księgi Karolińskie (Libr! 
Carolinij, które miały upamiętniać dawne wyda
rzenia i zdobić ściany. W XII w. Honoriusz z Autun 
dodał pamięć o życiu poprzedników, która w Wi
ślicy naocznie i praktycznie została związana 
z pamięcią liturgiczną. Z drugiej strony ujęcie 
i ekspresja wiślickich postaci nie przywodzi na 
myśl „wiecznego odpoczynku”, katakumbowych 
wizerunków „anima in pace" i solennego wpro
wadzania zbawionych przez aniołów i świętych 
do Niebieskiego Jeruzalem. Wydaje się. że za 
sprawą twórcy programu zmarli w prosty sposób 
przedłużyli swoje życie; teraz tylko wypełnili je je
dynym celem, do którego zwrócili się z najwięk
szym zaangażowaniem jako porwani w powie
trze. Ten wątek w ikonografii nie byt nowy, lecz 
stosowano go do obrazowania wydarzeń nad
przyrodzonych z osobami boskimi i świętymi. 
Stąd mógł on jednak zostać zapożyczony do 
przedstawiania osób, co do których można było 
być pewnym zbawienia.

Przy próbach imiennej identyfikacji postaci, 
mimo niektórych cech portretowych, niemal cał
kowicie jesteśmy skazani na stawianie hipotez. 
Zagadnieniu temu wiele uwagi poświęcił Lech Ka
linowski bezpośrednio po wiślickim odkryciu 
(w 1963 i 1968 r.; postscripta w „Speculum artis” 
z 1989 r.). Autor wysunął dwie hipotezy: 1) w ak
cie adoracji zostali wyobrażeni pospołu żywi 
i umarli, 2) zobrazowanych ludzi należy poszuki
wać w czasach powstania dekoracji, tzn. w latach 
siedemdziesiątych XII w. W dolnym polu zidentyfi
kował on Kazimierza Sprawiedliwego z żoną i sy
nem Bolesławem, w górnym zaś Henryka Sando
mierskiego i Kazimierza, pierworodnego syna Ka
zimierza Sprawiedliwego oraz prepozyta kościoła 
kolegiackiego, jeśli nie krakowskiego biskupa 
Gedkę (zm. w 1186 r.).

W świetle ikonografii nie budzi wątpliwości 
bliskie pokrewieństwo świeckich osób - prawdo
podobnie była to trzypokoleniowa rodzina. Nie 
mamy jednak przekonujących argumentów, by 
przyjmować, że na posadzce krypty zostali zo
brazowani umarli i żyjący w latach siedemdzie
siątych XII w., tak jak z „obcowania świętych" nie 
można wyprowadzać wniosku o możliwości mie
szania się ich ze sobą. Z różnic wiekowych moż
na wnioskować, że zmarli oni w tym samym cza
sie, jako np. ofiary epidemii, albo że zostali za
mordowani, ze stroju zaś, że byli znaczącymi 
mieszkańcami Wiślicy, lecz nic pewnego nie po
trafimy powiedzieć o ich stosunku do książąt wal
czących o stolec książęcy w Krakowie.

Pewne światło na możliwe okoliczności 
śmierci przedstawionych postaci i ewentualną ge
nezę dekoracji rzucają relacje Wincentego Ka
dłubka i Jana Długosza o dramatycznych wyda
rzeniach w Wiślicy w 1135 r. Autor Kroniki Polskiej 
udokumentował w niej rządy „pewnego Panoń- 
czyka", grododzierżcy z ustanowienia Bolesława 
Krzywoustego, który okazał się zdrajcą. Współ
działał on z Wladymirką, ks. przemyskim i halic
kim, który szukał zemsty za porwanie swego ojca 
Wolodara przez Piotra Wtostowica. O wydarze
niach z 9 lutego 1135 r. pisał: „Oto korzystając 
z nieobecności księcia potajemnie przyzywa Wo- 
lodarowica [...] Tak więc zamkniętą w morach gro
madę pchnął w paszczę krwiożerczych lwów, wy
dal na pastwę najwstrętniejszych rozbójników. 
W jak nieludzki sposób upajała się ich krwią be-
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zecna dzicz - gorzko wspominać". Znacznie ob
szerniejsza była relacja Jana Długosza, który 
w Rocznikach wykorzystał Kronikę Polską, Kronikę 
wielkopolską i inne źródła (zob. Jan Długosz, 
Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskie
go, Księga trzecia, Księga czwarta, Warszawa 
1969, s. 394-397). Następujący fragment może 
mieć pewne znaczenie dla przeniesienia identyfi
kacji osób z drugiej połowy XII w. na ofiary z 1135 
r.: Jen [książę ruski Jaropotk] wpadlszy [do mia
sta], urządza rzeź wśród ogółu, nie oszczędzając 
żadnego wieku, stanu ani płci. Szerzy ogromne 
spustoszenie, a chcąc nasycić swoją chęć ze
msty, zabija lub bierze do niewoli wszystkich oby
wateli, mieszkańców i tych, którzy się tam zgroma
dzili z wyjątkiem nielicznych, którzy w zamieszaniu 
ratowali się ucieczką przez rzekęW świetle rela
cji obydwu kronikarzy łatwiejsza do zrozumienia 
staje się obecność śmiercionośnych zwierząt 
w północnej bordiurze. Rodzi się nawet pytanie: 
czy nie są one wspomnieniem lub aluzją do rze
czywistych „najwstrętniejszych rozbójników", któ
rych ofiarą padli wiśliczanie? Nie sposób na nie 
odpowiedzieć, ale sztuka romańska nie unikała 
aluzji do wydarzeń rzeczywistych, przenoszonych 
nawet do scen Sądu Ostatecznego,

Drugi domysł o upamiętnieniu wiślickich ofiar 
z 1135 r. podsuwa relacja Długosza w Liber be- 
neficiorum, w której historyk mógł odnotować 
miejscową tradycję o ich męczeńskiej śmierci 
z rąk Rusinów. Była ona dla niego podstawą do 
stawiania kolegiaty wiślickiej w hierarchii kościo
łów diecezji krakowskiej po kolegiacie sando
mierskiej (Joannis Długosz, Liber beneficiorum, 
t. 1, Cracoviae 1863, s. 403).

Nie można więc wykluczyć, ze przedstawieni 
ludzie zginęli podczas rzezi mieszkańców Wiśli
cy, lecz pamięć ich uczczono dopiero w sprzyja
jących okolicznościach, w drugiej połowie XII w. 
Hipoteza ta jednak musi być traktowana tylko ja
ko jedno z możliwych wyjaśnień. Pewniejsze wy- 
daje się przypuszczenie, że inicjatywa upamięt
nienia ich śmierci wyszła ze strony Kościoła kra
kowskiego, podobnie jak zredagowanie treści 
epigrafu. U jego genezy mogło leżeć przekona
nie o rodzaju śmierci, która zapewniała niebieską 
nagrodę - osiągnięcie gwiazd. Potwierdzałby to 
napis na grobie św. Stanisława, w którym także 
odwołano się do gwiazd. Dokładne okoliczności 
śmierci przedstawionych osób oraz ich tożsa
mość prawdopodobnie jednak na zawsze pozo
staną tajemnicą.

Średniowieczna Wiślica była miastem staw

nym, co potwierdzają nie tylko źródła pisane, lecz 
także badania archeologiczne i zachowane dzie
ła sztuki. Szczęśliwie zachowane ryty dołączyły 
do jej dziejów wizerunki ludzi o rysach indywidu
alnych, a nawet portretowych. Należeli oni do 
szczytów feudalnej hierarchii i zapewne byli ści
śle związani z miejscowym kościołem. Ich udoku
mentowana pokora, prawość i ekstatyczna mo
dlitwa pozwalają domyślać się śladów tworzenia 
się kultu religijnego wokół nich, który nie mógł się 
jednak utrwalić w burzliwej historii miasta. Nad 
ich pośmiertnymi losami zapadlo głuche milcze
nie, a w XIV w. zagrożenie unicestwienia ich wize
runków podczas budowy gotyckiej kolegiaty. 
Wprawdzie wiek później Jan Długosz, kanonik wi
ślicki, opierając się na nieznanych nam doku
mentach, zostawił opis romańskiego kościoła, 
nie wyłączając wspomnienia o krypcie, ale wyda- 
je się, że już nic nie wiedział o tych wizerunkach. 
Leżały one bowiem od dwóch wieków zasypane 
ziemią, a w kolegiacie znalazły się przeszło 
3 m pod posadzką.

Zbigniew Sroka

XIV

Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Przedsięwzięcie doszło do 
skutku dzięki przyznaniu na ten cel środków finansowych przez Generalnego 
Konserwatora Zabytków, którym ponownie został Bogdan Rymaszewski.

Prace konserwatorskie rozpoczęto od poprawy warunków wilgotnościowych 
przez wykonanie otworów wentylacyjnych w fundamentowej części murów kole
giaty gotyckiej. Zabieg ten możemy dziś określić jako w pełni udany. Utwardzo
no te „świadki” ziemne, które nie zostały utrwalone w latach siedemdziesiątych. 
Następnie przystąpiono do oczyszczenia i konserwacji wszystkich murów ka
miennych, począwszy od fundamentowych części kolegiaty gotyckiej. Potem wy
konano znacznie pełniejszą konserwację reliktów murów kościołów romańskich.

Po oczyszczeniu całego wnętrza podziemi podjęto prace konserwatorskie we 
wnętrzu krypty i kościoła romańskiego. Rozpoczęto je od oczyszczenia i utrwalenia 
niedekorowanej części posadzki romańskiej i kamiennych baz kolumn. Prace stabili
zacyjne polegały na wypełnieniu grysem dolomitowym i wapiennym oraz murem 
z wapiennych ciosów przestrzeni wokół zachowanych fragmentów posadzki. Ostat
nią fazą były działania konserwatorskie przy dekorowanej części rytowanej posadzki. 
Prace te polegały na ustabilizowaniu i podklejeniu wszystkich ruchomych i oderwa
nych oraz spękanych części posadzki. Czynności te wykonywano przetworzonymi 
materiałami na bazie gipsu jastrychowego. Podobnie dokonano utrwalenia struktury 
posadzki wodą gipsową. Produkcja wszystkich materiałów i opracowanie metod od
bywało się w laboratoriach Politechniki Krakowskiej przez Tadeusza Kawiaka. Prace 
konserwatorskie wykonał zespól dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki.

W 1987 r. prace konserwatorskie i dokumentacyjne w podziemiach kolegiaty 
zostały zakończone. W 1989 r. Barbara Budziaszek i Wojciech Kurdziel wykonali 
kopię całej dekorowanej posadzki w skali 1:1. Stanowiła ona ekspozycję w bu
dynku siedziby Muzeum Regionalnego w Wiślicy, dając możliwość poznania wy
glądu obiektu praktycznie niedostępnego.

Dramatyczna historia wiślickiej posadzki ma, niestety, swój dalszy ciąg. Mimo re
strykcyjnych zabezpieczeń dostępu do podziemi przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków, latem 1998 r. grupa osób wtargnęła na najgorzej zachowane 
wschodnie pole posadzki, zabawiła się, pozostawiając skórki od banana i galaretkę 
żelatynową, co spowodowało natychmiastowy atak mikroorganizmów. Najgorsze 
było jednak naruszenie obcasami i jakimś ostrym narzędziem struktury powierzchni 
gipsowej, co spowodowało zniszczenie z trudem sklejonych dziesięć lat temu frag
mentów postaci orantów. Zaginął też fragment ornamentu posadzki eksponowany 
obok niej. Długotrwałe śledztwo policyjne skończyło się bez rozstrzygnięć.

Natychmiast podjęte po tym zdarzeniu prace zabezpieczające polegały na 
usunięciu zanieczyszczeń i zabezpieczeniu oderwanych części posadzki. Znisz
czenia wymagały jednak znacznie szerszych zabiegów oraz postanowiono usu
nąć niekorzystne zmiany, jakie wystąpiły po 10 latach od ostatniej konserwacji. 
Prace te, przeprowadzone w latach 2000-2001 przez Międzynarodowy Instytut 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i Krakowie (zespół w skła
dzie: prof, dr Władysław Zalewski, dr Mieczysław Stec, Agnieszka Andryszczak, 
Grażyna Chromy-Rościszewska, dr Tadeusz Kawiak, prof, dr hab. Wiesław Bara
basz), wykazały, że największym zagrożeniem niekoniecznie dla samej posadzki 
romańskiej, co dla jej najbliższego otoczenia, są ciągle zmienne warunki wilgotno
ściowe. W związku z tym z inicjatywy dra hab. Romana Kozłowskiego z PAN w Kra
kowie oraz dzięki pomocy finansowej Fundacji Samuela H. Kressa i Światowego 
Funduszu Ochrony Zabytków z Nowego Jorku w maju 2003 r. udało się podjąć 
rozległe prace badawcze. Poza dr. hab. Romanem Kozłowskim wzięli w nich 
udział: prof, dr Władysław Zalewski, dr Mieczysław Stec, mgr Małgorzata Wida, 
mgr Jerzy Olesiak - konserwatorzy dzieł sztuki oraz mgr Waldemar Gliński, mgr 
Bartłomiej Konieczny - archeolodzy. W ramach tych prac przeprowadzono:
■ rejestrację obecnego stanu zachowania wszystkich elementów zabytkowych 

w podziemiach kolegiaty;
■ całoroczny pomiar warunków mikroklimatycznych w podziemiach;
■ badania sondażowe na zewnątrz kościoła w miejscu zetknięcia południowej 

ściany prezbiterium ze wschodnim zamknięciem nawy;
■ ekspertyzę hydrogeologiczną.

Badania i pomiary pozwoliły nie tylko określić zagrożenia i zagwarantować 
odpowiednie warunki, ale też wykonać przy okazji sondaży pewne prace zabez
pieczające. Stwierdzono, że przy odpowiedniej stałej kontroli warunków można 
utrzymać odpowiedni stan reliktów zabytkowych w podziemiach kolegiaty wiślic
kiej oraz udostępnić je zwiedzającym. Oczywiście zostało jeszcze do ukończenia 
wiele prac budowlanych, wykonanie oświetlenia podziemi oraz zorganizowanie 
odpowiedniej opieki.

Władysław Zalewski 
Mieczysław Stec
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Dom Długosza

P
iętrowy dom gotycki wzniesiony został w 1460 r. z fundacji Ja
na Długosza jako budynek mieszkalny dla wikariuszy wiślickiej 
kolegiaty. Obecnie użytkowany jest w części na plebanię, 
a w części na muzeum regionalne, będące w trakcie organizacji. 

Piwnice przeznaczone są na parafialne cele religijno-spoteczne i wy
stawiennicze. Obiekt objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską - 
wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
kieleckiego pod nr. 112 z dnia 21 I11966 r. Do rejestru zabytków ru
chomych wpisano pozostałości gotyckich, figuralno-ornamental- 
nych malowideł ściennych i znaczący fragment polichromowanego 
stropu jako przykład wystroju wnętrz mieszkalnych duchowieństwa 
parafii kolegiackiej (decyzja z dn. 8 VI11999 r.).

Dom Długosza jest zabytkiem szczególnej rangi. Zachował się - 
pomimo reperacji uszkodzeń z czasów obu wojen światowych - 
w stanie stosunkowo niezmienionym, z pierwotnymi wątkami cegla
nych i kamiennych murów, z oryginalnymi detalami architektonicz
nymi, portalami i kamieniarką okien oraz z nieprzeksztatconymi piw
nicami z kamiennymi schodami z przyścienną poręczą. W 1994 r. 
poddany został konserwatorskiemu remontowi - założono wówczas 
żelbetowy wieniec, ustabilizowano zagrożony szczyt zachodni oraz 
położono nową więżbę i dachówkę.

W 1999 r. Urząd Gminy Wiślica i miejscowa parafia rzymskoka
tolicka podpisały umowę wieloletniego użyczenia przez stronę ko
ścielną - na cele muzealne - pomieszczenia na parterze budynku, 
w trakcie północnym, na zachód od centralnie położonej sieni głów
nej. Wejście do muzeum planowano pierwotnie od strony ulicy. 
W pomieszczeniu tym odkryto w 1961 r. pozostałości gotyckich, fi- 
guralno-ornamentalnych malowideł ściennych, które w ostatnich la
tach zostały w znaczącym zakresie odsłonięte i zabezpieczone 
przez krakowską firmę konserwatorską „Sima Art” (zespół pod kie
runkiem prof. Mariana Paciorka). Odsłonięty, drewniany strop w tym 
wnętrzu - na znacznym odcinku średniowieczny, polichromowany - 
został poddany konserwacji technicznej i stosownemu wzmocnieniu 
według projektu dra Stanisława Karczmarczyka. Na następne lata 
zaprogramowano konserwację estetyczną malowideł ściennych 
i stropu oraz aranżację docelową muzealnego wnętrza. Prace finan
sowano ze środków Generalnego Konserwatora Zabytków i Święto
krzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na potrzebę optymalnego użytkowania obu części Do
mu Długosza - części muzealnej w sali parteru i parafialnej w pozo
stałych pomieszczeniach oraz planowanej adaptacji piwnic do pra
cy z młodzieżą, jak również do celów wystawienniczych (lapidarium, 
czasowe ekspozycje parafialne i muzeum regionalnego), w kwietniu 
2003 r. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kiel
cach sformułował i przekazał wytyczne wraz ze szkicami rozwiązań. 
Konserwatorskie propozycje właściwego programu funkcjonowania 
obiektu i zakresu działań koniecznych do wyeksponowania jego hi
storycznych walorów stanowiły podstawę do prac projektowych i re
alizacyjnych. Tezy te w przyszłych koncepcjach i scenariuszach mu
zealnych stawiałyby budowlę jako główny, trwały eksponat.

W wytycznych kon
serwatorskich znaczącej 
wagi nabrało uwzględ
nienie programu użytko
wego i właściwej aranża
cji sieni, jako jednoprze- 
strzennego węzła obsłu
gi wnętrz i komunikacji. 
Z uwagi na to jednym 
z priorytetów było przy
wrócenie temu pomiesz
czeniu średniowieczne
go wyglądu i charakteru.

Fragment sieni Domu Długosza Przewidziano powrót do

Dom Długosza

pierwotnego przejścia do pomieszczeń w części wschodniej budyn
ku i przeniesienie tam gotyckiego portalu, tkwiącego w później wy
kutym wejściu do kancelarii parafialnej (docelowo do zamurowania). 
Konieczne stało się również przywrócenie średniowiecznego zejścia 
do piwnic, z uwzględnieniem wykonania nowej, stylowej balustrady, 
zabezpieczającej otwór, oraz odbudowa fragmentu blokowych scho
dów z poręczą w ścianie i rekonstrukcja drzwi w głównym portalu 
piwnicznym. Zaproponowano także wymianę podłogi na posadzkę 
ceramiczną o fakturze i kolorystyce nawiązującej do średniowiecz
nych posadzek ceglanych. W wytycznych ponadto postulowano 
osadzenie nowej stolarki okiennej według jednolitego projektu dla 
całego budynku. Po konserwacji przywrócono oryginalne, obite bla
chą z ukośną kratownicą drzwi zewnętrzne od południa. Przeprowa
dzono konserwację drzwi wejściowych do sieni od północy, zaleco
no wykonanie według ich wzoru nowych drzwi do odrębnego wyj
ścia z pomieszczenia muzealnego na ulicę, a drzwi wewnętrzne, pro
wadzące do sieni, zaproponowano jako drewniane, w diagonalną, 
przeszkloną kratę, z nadświetlem. Drzwi w komunikacji z przyległymi 
do sieni pomieszczeniami przewidziano jako spągowe, z zawiasami 
pasowymi wzorowanymi na starym, gotyckim zawiasie, znalezionym 
w piwnicy. Duży otwór doświetlający schody, prowadzące z sieni do 
refektarza na piętrze, będzie wymagał redukcji do wymiarów niewiel
kiego świetlika. Przewidziano również konserwację zachowawczą 
kamieniarki okiennej i portali oraz udrożnienie otworów wentylacyj
nych piwnic. Ogrzewanie sieni i muzeum wykonano w partii posadz
ki. Projekt zmian instalacji elektrycznej będzie uwzględniał aranżację 
oświetlenia sieni i ekspozycji muzealnych.

Prace oparte na przekazanych wytycznych Urząd Gminy w Wi
ślicy zrealizował pod nadzorem konserwatorskim w 2003 r., ze środ
ków rządowego kontraktu dla województwa; wykonawstwo: pra
cownia „Sima Art" Sp. z o.o. z Krakowa.

Wejście Polski do Unii Europejskiej stawia instytucjom samorzą
dowym nie tylko wyzwania. Otwiera m.in. szansę na pomoc finanso
wą na przygotowanie i realizację szerokich programów, obejmują
cych zabytki szczególnie istotne dla tożsamości lokalnej przestrzeni 
kulturowej. Pozwala urzeczywistnić projekty z braku środków do tej 
pory nierealne. Nowe warunki i potrzeba sprostania nowej rzeczywi
stości społecznej i gospodarczej implikują potrzebę pilnego opraco
wania spójnej koncepcji ochrony, ekspozycji i udostępnienia oraz 
promocji znaczących elementów historycznego krajobrazu. Na ba
zie funkcjonowania jednego zadania, jakim było przygotowanie Do
mu Długosza do celów muzealnych, można będzie oprzeć program 
optymalnej prezentacji walorów krajobrazu kulturowego miejscowo
ści, w tym szczególnie zabytkowego miasta, Regli, znaczących za
bytków architektonicznych, grodziska i rezerwatów archeologicz
nych z reliktami romańskich budowli.

Dom Długosza pełniłby funkcję nie tylko muzeum regionalnego 
i głównego eksponatu owego muzeum, ale jednocześnie, jako cen
trum informacji i obsługi turystycznej, stanowiłby ważny węzeł pre
zentacji miasta.

Janusz Cedro 
Zbigniew Wojtasik
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Wspomnienia z odkryć wiślickich

W
iatach pięćdziesiątych XX w. Zespól Badań nad Polskim 
Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej rozpoczął w Wiślicy rozlegle prace, głównie 
archeologiczne. Były one kontynuacją działań podjętych tu po 

pierwszej wojnie światowej przez Adolfa Szyszko-Bohusza i jedno
cześnie dawały nadzieje na wielkie odkrycia. Nadzieje te spełniły 
się, a nawet przeszły oczekiwania.

W Wiślicy, sennej, spokojnej miejscowości pojawiło się wówczas kil
kadziesiąt osób zatrudnionych przez Zespół Badań. Byli to nie tylko ar
cheolodzy, architekci, konserwatorzy zabytków, fotogrametrzy, antropo
lodzy, ale też studenci (głównie z uczelni warszawskich). Także miesz
kańcy sąsiadujących z Wiślicą wsi zostali zatrudnieni przy wykopach ar
cheologicznych. Tak wielka liczba przyjezdnych nie miała gdzie noco
wać i co jeść, ale lepiej już nie wspominać o warunkach sanitarnych. By
ty one rozwiązywane przez wiadra stojące w chlewikach. Nie było rów
nież wody. Nieliczne studnie dostarczały „wodę gipsową”, nienadającą 
się do użycia. Wodę „lepszą” transportowano w beczkach z Nidy na wo- 

się samochodem przez Jędrzejów, Pińczów i Busko Zdrój. Kilkana
ście kilometrów z Buska do Wiślicy można było przejechać tylko 
wówczas, gdy droga była sucha. Generał Marian Spychalski, doce
niając wagę prowadzonych przez nas prac, oddał do dyspozycji kie
rownictwa zespołu terenowego jeepa wojskowego z kierowcą.

Nie wiem, czy kiedyś jeszcze zobaczę taki bezinteresowny entu
zjazm tak dużej grupy ludzi przy odsłanianiu i ratowaniu zabytków. 
W tych trudnych warunkach i przy tak cennych odkryciach wszyscy 
ogarnięci byli pasją całodziennych prac. Dopiero nocami następowa
ło odprężenie i nieprzytomne zabawy, zwłaszcza studentów, co znów 
nie było mile widziane przez miejscowych. Ale atmosfera odkryć 
udzielała się też wiśliczanom. Byli jeszcze wśród nich wiekowi rze
mieślnicy, którzy stanowili jak gdyby światły patrycjat. Oni to z pasją 
opowiadali miejscowe legendy i realne wspomnienia z czasów pierw
szej wojny światowej oraz z czasów prac Szyszki-Bohusza.

Pamiętam dokładnie moment odkrycia rytowanej posadzki romań
skiej. Pracowaliśmy na kilkunastometrowym rusztowaniu drewnianym,

1. Komisja 
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Bohdan Marconi, doc. 
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2. Władysław 
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oczyszczania 
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posadzki

(zdjęcia:
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zach konnych i sprzedawano na rynku wiślickim po 2 zł za wiadro. W za
leżności od pogody była ona bardzo lub średnio zamulona. Znany histo
ryk sztuki po kilku dniach pobytu w Wiślicy powiedział mi: „dopiero teraz 
zrozumiałem, dlaczego wszyscy długo tu przebywający dają się rozpo
znać po charakterystycznym zapachu”. Miejscowi uważali, że wskutek 
pobytu tak dużej liczby przyjezdnych bardzo wzbogaciły się osoby 
transportujące wodę. W każdy pogodny dzień profesorowie i studenci 
udawali się nad Nidę, gdzie odbywało się zbiorowe mycie i pranie.

Wiślica, niegdyś ważne miasto średniowieczne, z czasem zde
gradowana została do osiedla, zwłaszcza w czasie rozbiorów Rze
czypospolitej. W latach pięćdziesiątych XX w. nie było tam w zasa
dzie możliwości dojazdu. Zwłaszcza z Krakowa. Jedyny pewny do
jazd zapewniała wąskotorowa kolejka, zbudowana przez wojska au
striackie w czasie pierwszej wojny światowej. Podróż z Krakowa 
trwała około ośmiu godzin. Konieczny dowóz materiałów odbywał

ratując w prezbiterium kolegiaty bizantyjsko-ruskie freski, niekonserwo- 
wane od czasu odsłonięcia w latach dwudziestych. W głębokim na 
4 m wykopie przy ścianie tęczowej gotyckiej kolegiaty inż. arch. Tomasz 
Mrówka z „kopaczami” pogłębiał wykop archeologiczny. W pewnym 
momencie zawołał...mamy posadzkę i to z dekoracją!”. Uważaliśmy
to na początku za typowy dla naszego środowiska żart. Ale gdy zeszli
śmy do wykopu, okazało się, że to prawda. Świetnie zachowana gład
ka, biatoróżowa powierzchnia posadzki, a na niej czarne listki, wić nie
wątpliwie romańska. Potem rąbek szaty - postać niewiasty. Było to wiel
kie przeżycie dla wszystkich, którzy zbiegli się z całej Wiślicy. Nikt jesz
cze nie potrafił przewidzieć, że postaci będzie sześć i cała krypta z bor- 
diurami i bazami kolumn. Ale to było już w następnym roku z całym od
powiednim zabezpieczeniem i planowanym działaniem specjalistów.

Władysław Zalewski

ZESPÓŁ MUZEALNY W WIŚLICY:

■ Dom Długosza ■ podziemia kolegiaty z reliktami dwóch romańskich kościołów i romańską posadzką ■ pawilon ekspozycyjny 
z reliktami tzw. misy chrzcielnej kościoła wczesnoromańskiego i późniejszą dobudówką ■ średniowieczne grodzisko 

udostępnione są do zwiedzania codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz. 9.00-16.00.
Obsługę przewodnicką grup zbiorowych zapewnia Muzeum Regionalne w Wiślicy.

Adres korespondencyjny:
Muzeum Regionalne, Plac Solny 42, 28-160 Wiślica tel. (O-prefiks-41) 3792 164 - Pelagia Bugaj

Dodatek „Spotkanie z Wiślicą" wydany został przy wsparciu finansowym Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
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- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zamek nad Wieprzem
N

iedaleko Lublina, 30 km na 
północny wschód, na wyso
kim brzegu Wieprza, w miej
scu tyleż obronnym, co malowni

czym, stanął w pierwszej połowie XVI 
w. zamek rodu Zawieprzskich. Wieś 
Zawieprzyce wzmiankowana była ja
ko ich własność z górą sto lat wcze
śniej. Kształtu tej pierwszej budowli 
nie znamy, wiadomo tylko, że od 
1599 r., gdy Fryderyk Zawieprzski 
sprzedał majątek Adauktowi Ciecier
skiemu, parokrotnie zmieniała właści
cieli. W tym właśnie okresie wymuro
wano piętrowy lamus, mieszczący do 
niedawna bibliotekę. W 1671 r. Za
wieprzyce kupił Atanazy Miączyński, 
wojewoda wołyński, który wkrótce 
rozpoczął gruntowną przebudowę 
zamku na barokową rezydencję pała
cową. Przebudowa ta, zrealizowana 
w latach 1674-1679, wiązana jest 
z działalnością Tylmana z Gameren. 
Nieco później główny wjazd zaakcen
towano efektowną bramą.

Okazały pałac miał być ponoć 
wspaniale urządzony, ale jego świet
ność nie trwała długo. Z przekazów 
wiadomo, że w 1748 r. pozbawiony 
był dachu, potem został odbudowany, 
a w 1794 r. Miączyńscy sprzedali go 
Aleksandrowi Morskiemu, podko
morzemu przemyskiemu. W 1818 r. 
Zawieprzyce przeszły w ręce Anto
niego Ostrowskiego, wojewody i se
natora Królestwa Polskiego. 1 on, i je
go potomkowie rzadko tu bywali, 
opiekę nad majątkiem powierzając 
zarządcom. W 1838 r. niedostatecz
nie widać nadzorowany pałac spłonął 
i odtąd opuszczony popadał w coraz 
większą ruinę. Dziś resztki masyw
nych murów, latem zatopione w ziele
ni, tworzą w krajobrazie doliny Wie
prza z dala widoczną dominantę.

Równocześnie z pałacem, na skra
ju skarpy wzniesiona została kaplica 
św. Antoniego Padewskiego, ośmio- 
boczna, z kopułą zwieńczoną latarnią. 
W drugiej ćwierci XVIII w. odrestau
rowali ją Piotr i Antonina z Rzewu
skich Miączyńscy, z tego też czasu po
chodzi zachowane wyposażenie. Ob
raz w ołtarzu głównym, zwieńczonym 
figurami aniołów i krucyfiksem, uka
zuje św. Antoniego, adorującego Dzie-

1. Ruiny w Zawieprzycach

ciątko. Polichromia w kopule przed
stawia Sąd Ostateczny, poniżej, na 
bębnie, znajdują się sceny z życia pa
trona kaplicy (nawrócenie grzesznika, 
uzdrowienie chorego, kazanie do ryb 
i uciszenie burzy), a na ścianach po
nad oknami święci pustelnicy: Antoni, 
Hieronim, Onufry i Paweł. Na pila- 
strach widnieją herby fundatorów: 
Suchekomnaty Miączyńskich i Krzyw
da Rzewuskich. Po drugiej wojnie 
światowej kaplica długo była nieużyt- 
kowana, teraz jest kościołem filialnym 
parafii w pobliskich Kijanach.

Wkrótce po pożarze pałacu zbu
dowano koło lamusa skromny, parte
rowy dwór dla dzierżawców, naj
pierw drewniany, potem obmurowa
ny; dwór od dawna już nie istnieje. 
W głębi parku stanęła klasycystyczna 
oranżeria z wgłębnym portykiem ko
lumnowym, która w 1956 r. urato
wana została wprawdzie przed roz
poczętą rozbiórką, ale w rezultacie 
zrujnowana. W drugiej połowie XIX 
w. dobrami Ostrowskich zarządzał 
i w dworku mieszkał Ksawery Skło
dowski, brat Józefa, dziadka Marii 
Skłodowskiej. Latem 1883 r. szesna
stoletnia panienka, przyszła uczona- 
-noblistka, spędzała u stryja wakacje. 
Obecnie imię Marii Skłodowskiej- 
-Curie nosi szkoła, ulokowana 
w ocalałej, osiemnastowiecznej części 

pałacowej oficyny. Ostatnim właści
cielem historycznych ruin i ziem 
okolicznych był w latach 1918-1945 
Jan Ostrowski.

Zawieprzyce mają także swój dru
gi żywot, mniej narażony na przemi
janie, bo literacko-legendowy. Za
wdzięczają go Aleksandrowi Broni
kowskiemu, Polakowi po części 
z urodzenia i w pełni z przekonania, 
ale pisarzowi wyłącznie niemieckoję
zycznemu, postaci nieprzeciętnie 
barwnej, a zupełnie zapomnianej. 
Urodzony w 1783 r. w Dreźnie syn 
Jana Piotra Bronikowskiego, genera
ła w służbie saskiej, i Kathariny von 
Thiele, wychowywany przez matkę, 
większą część życia poświęcił służbie 
wojskowej, i to w różnych armiach, 
które bez problemu zmieniał. Naj
pierw jako młody oficer pruski sta
cjonował w Erfurcie, gdzie ogłosił 
kilka niemieckich wierszy, potem 
w Warszawie i we Wrocławiu. 
W wojnie 1806 r. wzięty został do 
niewoli przez Francuzów, rok później 
wstąpił do Legii Polsko-Włoskiej 
(Nadwiślańskiej). Następnie dostał 
się do sztabu francuskiego marszałka 
Victora, gdzie zasłużył na krzyż Legii 
Honorowej. Po klęsce Napoleona 
w 1814 r. wrócił do Drezna, ale gdy 
utworzono Królestwo Polskie, wyje
chał do Warszawy i zaciągnął się do
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pułku ułanów polskiej armii. Stosun
ki pod dowództwem wielkiego księ
cia Konstantego sprawiły jednak, że 
w 1823 r. podał się do dymisji. Bli
sko dwa lata podróżował po Polsce, 
zwiedzając pamiątki historyczne, 
i wtedy właśnie trafił do Zawieprzyc. 
W 1825 r. ponownie zamieszkał 
w Dreźnie i rozpoczął pracę pisarską.

W ciągu ośmiu lat Bronikowski 
opublikował po niemiecku cykl po
wieści z dziejów Polski, od Popiela 
po XVIII w. Historię, którą znał do
skonale (wydał też cztery tomy Ge- 

schichte Polens), łączył z wątkami fa
bularnymi w guście romantycznym. 
Jego utwory szybko tłumaczone były 
na język polski i ukazywały się 
w Warszawie, zapewniając autorowi 
sporą poczytność, a w 1828 r. człon
kostwo Towarzystwa Przyjaciół Na
uk. Mysia Wieża wśród jeziora Gopla, 
Kazimierz Wielki i Esterka, Hipolit 
Boratyński, Dwór Zygmunta Augusta, 
Elekcja, Jana Kazimierza Wazy wię
zienie we Francji, Jan Trzeci i dwór je
go, Pretendenci - to tytuły najważ
niejsze. Pracowitość nie zapewniła 
jednak pisarzowi majątku, a może 
był rozrzutny, w każdym razie za dłu
gi trafił do więzienia, w którym 
zmarł na początku 1834 r.

W 1825 r. ukazała się powieść 
Bronikowskiego, w oryginale zatytu
łowana Schloss am Eberfluss, czyli 
Zamek nad Wieprzem. Przekład Jana 
Kazimierza Ordyńca wyszedł trzy la
ta później jako Zawieprzyce. Histo
ryczny czas akcji - panowanie Sobie
skiego - stanowi w tym wypadku je
dynie pretekst dla opowieści, nie- 
opartej na zdarzeniach rzeczywi
stych. Przetrwała ona swego autora 
i jego twórczość, znana do dziś jako 
„legenda Zawieprzyc”. Na poły fan
tazyjny jest już lakoniczny opis miej
sca wydarzeń: „Zamek dumnie i ma
lowniczo wznosi się ponad wierz
chołki sąsiednich pagórków. [...] 

Cztery wieże w czworokąt zabudo
wane kończą regularne, wysokimi 
oknami i płaskim dachem opatrzone 
skrzydła, a mury dolnego piętra, któ
rych niepospolita moc daje wysokie 
wyobrażenie o zamożności i dostat
kach tego, co mógł je wznieść [...] 
otaczają pokoje”. Właściciel owego 
„zamku”, kasztelan lubelski Jan Ne
pomucen Granowski - postać całko
wicie fikcyjna - przywozi z wojennej 
wyprawy jeńców tureckich, a wraz 
z nimi bezprawnie więzioną grecką 
księżniczkę Teofanię i jej narzeczo
nego. Pałając grzeszną namiętnością, 
próbuje bezskutecznie zdobyć wza
jemność branki. Wkrótce zjawia się 
malarz, w istocie brat Greczynki. 
Zatrudniony przy fresku w kopule 
kaplicy, przygotowuje ucieczkę. Nie
stety, spiskowcy zostają zdradzeni, 
a rozwścieczony Granowski morduje 
Teofanię wraz z ukochanym, zamu- 
rowując ich żywcem we wnękach 
zamkowej ściany. Wkrótce ginie też 
brat księżniczki, wcześniej jednak 
maluje w kaplicy, zamiast zamówio
nej apoteozy kasztelana, scenę zabój
stwa - i zbrodniarza w piekielnej ot
chłani. Przed śmiercią rzuca klątwę 
na Granowskiego i cały jego ród.

Przed wejściem na pałacowy te
ren, na wzgórku czy kopcu, stoi na 
czworobocznym cokole wysoka ko
lumna z ozdobnym, złocistym krzy-
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2. Brama wjazdowa
3. Kaplica św. Antoniego
4. Dawna oranżeria
5. Kolumna z krzyżem na mogilnym kopcu

(zdjęcia: Waldemar Komorowski) 

żem, zapewne z XVII w. Intencja jej 
wystawienia nie jest znana, nic więc 
dziwnego, że bywa „rozpoznawana” 
jako grób nieszczęsnych Greków. 
Niewykluczone jednak, że ów ko
piec rzeczywiście kryje mogiłę, pa
miątkę zapomnianych burz dziejo

wych. W Zawieprzycach historia 
i legenda wiążą się bowiem nieroze
rwalnie, jak ruiny pałacu Miączyń- 
skich z przeklętym zamkiem kaszte
lana Granowskiego.

Jarosław Komorowski

BRAMA ZE ŚWIĘTEJ LIPKI

Święta Lipka - to miejscowość na Poje
zierzu Mrągowskim, słynąca ze znanej 
legendy. Określana jako Częstochowa Pół

nocy, perta baroku, nazwę swą zawdzięcza 
przydrożnej lipie, w gałęziach której obja
wiać się miała Matka Boska. Figurka Ma
donny z Dzieciątkiem, umieszczona na 
drzewie przez skruszonego zbrodniarza, 
wiele razy przenoszona do sąsiednich ko
ściołów, zawsze w cudowny sposób wraca
ła na pierwotne miejsce.

W XV w. wokół lipy wybudowano kaplicę, 
która została zburzona w następnym stule
ciu, wówczas wycięto też drzewo. Przez dłu
gi czas ściągały tu pielgrzymki, odbudowa
no kaplicę, wreszcie w XVII w. wzniesiono 
kościół Nawiedzenia NMP Dziedziniec świą
tyni zamknęła tzw. Zielona Brama (w tym ko
lorze zawsze ją malowano), którą w latach 
1731-1733 wykonał kowal Jan Schwartz 
z Reszla. Brama waży prawie pięć ton, ma 
cztery metry wysokości, a montowano ją 
przez cały rok. Betonowa konstrukcja wrót 
dźwiga stalowe kraty ze stylizowanymi liśćmi 
akantu (liści jest trzy tysiące i żaden się nie 
powtarza), rozetami i pierścieniami. Mijający 
czas nie oszczędził zabytku, przez ponad 
300 lat brama ulegała korozji, niszczyli ją 
wandale, a część elementów skradziono.

W 2003 r. postanowiono poddać bramę 
kompleksowej konserwacji. Przewieziono ją 

w 16 częściach do Warszawy, gdzie trafiła do 
firmy M. i M. sp. z o.o. Inżynieria Powierzchni. 
Tam konserwatorzy pod kierunkiem Piotra 
Milewskiego (autora technologii rekonstrukcji 
i zabezpieczenia cennego zabytku) oczyścili 
ją z resztek farby i rdzy, odtworzyli 150 braku
jących elementów, wzmocnili nity. Kolejnego 
etapu prac podjął się Mostostal Siedlce S. A. 
- największa w Polsce ocynkownia. Brama 
została tam pokryta cynkiem przy zastoso
waniu metody ogniowej. Elementy stalowe 
zanurzono w stopionym cynku, który pod 
wpływem temperatury (ok. 460° C) wniknął 
w stal, tworząc bardzo odporny stop żelazo- 
-cynk. Nawet po uszkodzeniu zewnętrznej 
warstwy stopu będzie on chronił przed koro
zją, zapewniając przy tym odporność me
chaniczną. Po takim zabiegu Zielona Brama 
powinna przetrwać bez większych uszko
dzeń około 200 lat.

Ostatnim elementem procesu odnowy 
zabytku było jego ponowne pokrycie zielo
ną farbą, którą podarowała Firma Sika Po
land Sp. z o.o. Warto dodać, że wszystkie 
prace przy odnowieniu Zielonej Bramy wy
konane zostały nieodpłatnie.

Pod koniec 2003 r. zabytek w nowej 
szacie udostępniony został do zwiedzania 
na dziedzińcu warszawskiego Zamku Kró
lewskiego. Do Świętej Lipki Zielona Brama 
wróciła w styczniu br. (ek)

Brama na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie
(fot. Wojciech Przybyszewski)
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Nasiedle, gm. Kietrz, pow. gtubczycki, woj. opolskie. 
Bliższa lokalizacja: na prywatnym terenie we wsi Nasiedle, za 
ogrodzeniem posesji przy ul. Szkolnej 1; dojazd z Gtubczyc dro
gą lokalną nr 416 na południe i dalej drogą lokalną nr 419 na za
chód w kierunku Branic.
Rodzaj i nazwa obiektu: pochodzący ze średniowiecza lub 
z początku czasów nowożytnych krzyż kamienny w typie krzyży 
pokutnych.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: ze względu na brak dostępu bliżej nieznany: za
bytek wymaga jednak pilnej interwencji konserwatora, gdyż zo
stał pomalowany farbą.
Dane bibliograficzne: o krzyżu pokutnym w Nasiedlu nie wspo
mina Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, nie ma go też w opra
cowaniach wyszczególniających krzyże pokutne w wojewódz
twie opolskim (por. Informator krajoznawczy, Wrocław wrzesień- 
-grudzień 1981, s. 14-35; Opolski Informator Konserwatorski, 
Opole 1991, s. 232-240).

Zbigniew Bereszyński

1.2. Figura NPM Niepokalanie Poczętej - od przodu (1), z tylu (2)

Dane bibliograficzne: „Kurier Warszawski”, 1858, nr 152 z 1 (13) 
czerwca, s. 796; Powiat wtodawski, [w:] Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce, t. VIII, z. 18, Warszawa 1975, s. 1-2; M. I. Kwiatkowska, 
Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995, s. 51.

Paweł Łuczko 
Włodawa

Miejscowość: Adampol, gm. Wyryki, pow. wtodawski, woj. lu
belskie.
Bliższa lokalizacja: w parku, na osi elewacji ogrodowej pałacu 
myśliwskiego Zamoyskich (obecnie w pałacu mieści się Samo
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Gruźlicy 
i Płuc w Adampolu); dojazd do Adampola drogą lokalną nr 818 
Wtodawa-Parczew.
Rodzaj i nazwa obiektu: figura Najświętszej Panny Marii Niepo
kalanie Poczętej, Konstanty Hegel, 1858.
Użytkownik: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Je
zusowego we Włodawie.
Stan obiektu: zły; liczne drobne ubytki kamienia (głównie w ob
rębie płaszcza i palców), zniszczenie naturalnej powierzchni 
rzeźby w wyniku pomalowania jej farbą olejną.
Inne informacje: wpisując do ankiety „Społecznego przeglądu 
zabytków” tę figurę zgłaszam gotowość utworzenia grupy ini
cjatywnej spośród mieszkańców Włodawy, która doprowadzi 
do restauracji zabytku tak, by w grudniu 2004 r. można było 
godnie obchodzić sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez 
papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NPM. Dla 
realizacji tego celu niezbędna jednak będzie pomoc - na którą 
bardzo liczę - ze strony służb konserwatorskich, przede 
wszystkim w zakresie przygotowania kosztorysu przyszłych 
prac oraz nadzoru konserwatorskiego.

Miejscowość: Cieszkowy, gm. Czarnocin, pow. Kazimierza 
Wielka, woj. świętokrzyskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi w dawnym parku dworskim; 
dojazd z Działoszyc drogą lokalną nr 770.
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Rodzaj i nazwa obiektu: zbór ariański z XVII w.
Użytkownik: obiekt nieużytkowany.
Stan obiektu: zly; ze względów bezpieczeństwa budynek ogro
dzony jest siatką, od wielu lat nieremontowany grozi zawale
niem, o czym informuje ustawiona przy zabytku tablica.
Inne informacje: wzniesiony w XVII w. użytkowany jako zbór 
ariański do XVIII w., później jako lamus i spichlerz dworski, 
obecnie opuszczony. Jest to budynek piętrowy, zbudowany na 
planie prostokąta, z cegły, otynkowany i przykryty dachem dwu
spadowym łamanym. Nad odrzwiami i wnęką w sionce coraz 
słabiej widoczne napisy: po łacinie (napis erekcyjny) i po pol
sku (cytat z Ewangelii św. Mateusza).
Dane bibliograficzne: Powiat pińczowski, [w:] Katalog Zabyt
ków Sztuki w Polsce, t. III, z. 9, Warszawa 1961, s. 14; Corpus 
Inscriptiorum Poloniae, t. 1, z. 4, Kielce 1983, s. 53; K. Nurkow- 
ski Zbytek zabytków [w:] „Gazeta Lokalna. Kielce-Tarnobrzeg” 
[dod. „Gazety Wyborczej”] 1995, nr 258 z 6 listopada, s. 4.

Krzysztof Nurkowski 
Czarnocin

Miejscowość: Kraków, woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: w Krakowie na Kazimierzu przy ul. Kupa 18. 
Rodzaj i nazwa obiektu: Synagoga Izaaka z pierwszej potowy 
XVII w.

1.2. Synagoga Izaaka w Krakowie - fasada budynku (1) 
i fragment wnętrza (2)

Użytkownik: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.
Stan obiektu: w konserwacji; remont realizowany według pro
jektu Dominika Dybeka zakłada utrzymanie zabytkowego bu
dynku w należytym stanie oraz dokończenie prac konserwator
skich (m.in. odbudowa bimy i schodów do szafy ołtarzowej).
Inne informacje: budowla salowa w stylu barokowym, ufundo
wana w 1638 r. przez Izaaka Jakubowicza, seniora gminy ży
dowskiej i cenionego bankiera, ukończona w 1644 r., z prze
piękną dekoracją stiukową wykonaną w warsztacie Jana 
Chrzciciela Falconiego.
Dane bibliograficzne: M. Rożek. Przewodnik po zabytkach 
i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 448.

Iwona Aleksandra Zatorska
Bytom

Miejscowość: Jarosław, gm. Jarosław, pow. jarosławski, woj 
podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: na terenie miasta, w parku Baśki Puzon 
(dawniej cmentarz greckokatolicki).
Rodzaj i nazwa obiektu: prezbiterium dawnej cerkwi grecko
katolickiej Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii z XVIII w.
Użytkownik: obiekt nieużytkowany.
Stan obiektu: zly; nieszczelny gontowy dach, niszczejąca elewa
cja zewnętrzna, powybijane szyby w oknach, wewnątrz budynku 
powolnej dewastacji ulegają osiemnastowieczne polichromie.
Inne informacje: budowla w stylu rokokowym, wzniesiona 
w latach 1716-1746 na miejscu dawnego zamku Kostków 
i Ostrogskich, z wnętrzem trzynawowym przykrytym wielką ko
pułą, z dwiema wieżami i monumentalną rzeźbą Ukrzyżowania 
w szczycie fasady. W latach sześćdziesiątych XX w. cerkiew ro
zebrano pozostawiając jedynie niszczejące dziś prezbiterium.
Dane bibliograficzne: M. Orłowicz. Jarosław - jego przeszłość 
i zabytki, Lwów-Warszawa 1921, s. 93-96.

Anna Łuka
Jarosław
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Opaka
wyłom w krajobrazie kulturowym

„Na środku wsi, z pomiędzy drzew 
rozłożystych, wznosi się cerkiew skrom
na, a przed nią - przez drogę tylko odda
lony rozciąga się staw bardzo obszerny 
[...]. A w około ubogie i niskie chatki wie
śniacze niknące w sadów zieloności, kar
czemka w naszych wsiach nieodłączna 
sąsiadka bożego domu [...]; tam dalej za 

czowa - niezwykłej urody zespół cer
kiewny. Niestety i tego już brakuje. 
W nocy z 6 na 7 sierpnia 2003 r. pożar 
zniszczył drewnianą cerkiew, pozosta
wiając osamotnioną dzwonnicę.

Cerkiew wpisana była w krajobraz 
wsi niemal od początku jej istnienia. 
Opaka, osada królewska, założona zosta- 

ni w większej części z Rusinów (Ukraiń
ców) i Polaków, zajmowali się przeważ
nie uprawą roli, ale byli też rudnicy, 
eksploatujący rudę darniową i wytapia
jący żelazo oraz rywalizujący z nimi 
o zasoby leśne bartnicy. Opaka słynęła 
jednak wówczas przede wszystkim z du
żych stawów. Przy „Stawie wielkim

wodą grobelka wiejska z plecioną tamą 
i mostem drewnianym [...]. Oto krajo
braz skromny i prosty, ale nie mniej prze
to malowniczy, który się pojawi wędrow
nikowi, jeżeli go przypadek jaki zaprowa
dzi do Paki[sic\ |". (M.B. Stęczyński, 
Okolice Galicyi, Lwów 1847).

Po prawie 160 latach niewiele już po
zostało z zacytowanego powyżej opisu 
i dołączonego do niego rysunku ukazują
cego widok Opaki (nie „Paki”) pod Lu
baczowem w województwie podkarpac
kim, autorstwa odkrywanego dziś na no
wo pisarza, rysownika i podróżnika Bo
gusza Zygmunta Macieja Stęczyńskiego 
(1814-1890). Nie ma już stawu i karcz
my, ubywa drewnianych domostw. Pozo
stały tylko dwie stare wierzby na skraju 
grobli, przy których przystanął niegdyś 
wędrowiec zapatrzony w jeden z najpięk
niejszych widoków w okolicach Luba- 

ła prawdopodobnie w XV w. w bezpo
średnim sąsiedztwie Lubaczowa - ówcze
śnie ośrodka rozległego starostwa grodz
kiego. Jak dotychczas badacze nie po
twierdzili lokalnej tradycji, wedle której 
wieś miała być własnością opata jednego 
z dwóch klasztorów mających funkcjo
nować w Lubaczowie. Od godności 
przełożonego zgromadzenia zakonnego 
miała powstać właśnie nazwa wsi. Jak
kolwiek nie da się jeszcze w pełni po
twierdzić istnienia w Lubaczowie choćby 
jednego klasztoru, to jednak nie można 
wykluczyć, iż „opackie” włości rzeczywi
ście znajdowały się na terenie wsi. Są
siednia osada, Szczutków, należała bo
wiem do dóbr kościelnych jako uposaże
nie lubaczowskiej parafii łacińskiej.

W połowie XVI w. Opaka wzmian
kowana była już jako duża osada. Jej 
mieszkańcy, od samego początku złoże- 

opackim” czynny był młyn i folusz, 
a przy grobli funkcjonowała wzmianko
wana później karczma z winnicą.

Z usypaniem grobli, przecinającej 
w poprzek dolinę rzeczki Przerwy (zwa
nej też Borchówką), można powiązać po
wstanie sztucznie uformowanego wzgó
rza, górującego niegdyś nad szeroko roz
lanymi wodami stawu opackiego. 
W drugiej połowie XVI w. stanęła na 
nim pierwsza cerkiew. Ulokowanie jej na 
wyniosłości oblanej częściowo wodami 
stawu, w bezpośrednim sąsiedztwie prze
biegającego przez groblę traktu łączące
go Lubaczów z Jaworowem i Lwowem, 
miało niewątpliwie znaczenie obronne. 
Podyktowane było narastającym zagro
żeniem ze strony Tatarów, pustoszących 
południowo-wschodnie ziemie ówcze
snej Rzeczypospolitej. Szczególnie do
tkliwy dla Opaki okazał się najazd ordy 
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tatarskiej we wrześniu 1629 r. Zniszcze
niu uległa wówczas ponad połowa zabu
dowań wsi. Nie można wykluczyć, iż 
ofiarą ordyńców padła wówczas także 
cerkiew. Ataki i przemarsze obcych oraz 
własnych wojsk z pewnością nie omijały 
wsi przez cały trudny dla Polski okres 
połowy XVII w. Po raz ostatni Tatarzy 
przeszli przez osadę jesienią 1672 r. Jak 
donoszą źródła, podczas tego najazdu, 
tzw. Turecczyzny, zaginął dokument 
erekcyjny tutejszej parafii ruskiej.

W drugiej połowie XVII w. parafia 
opacka należała zapewne już do zwo
lenników unii Cerkwi z Kościołem ła
cińskim, mimo iż eparchia przemyska, 
w skład której wchodziła, jeszcze do 
końca wieku oficjalnie była prawosław
na. Miało to pewne znaczenie dla prze
prowadzenia reorganizacji podstaw jej 
funkcjonowania. W 1720 r. Adam Mi
kołaj Sieniawski, hetman wielki koron
ny, ówczesny starosta lubaczowski - za
łożyciel słynnych hut szkła kryształowe
go pod Lubaczowem - uposażył paro
cha opackiego nowymi gruntami. Swoją 
donację też powiększył.

Działo się to prawie ćwierć wieku 
przed powstaniem cerkwi, której istnie
nie zostało tragicznie przerwane latem 
2003 r. Staraniem całej wsi w 1756 r. na 
poprzednim miejscu wzniesiono nową 
cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Tę właśnie świątynię prawie sto lat 
później Stęczyński określił mianem bu
dowli „skromnej”. Rzeczywiście, z wyjąt
kiem pięknego położenia nie wyróżniała 
się niczym szczególnym. Była to typowa 
cerkiew ruska, wzniesiona w konstrukcji 
zrębowej, na planie trójdzielnym, z szer
szą i wyższą nawą, zwieńczoną czworo
boczną kopulą zrębową z jednym załama
niem, tzw. wierchem. Przy nawie, a za
pewne także przy pozostałych pomiesz
czeniach: babińcu i sanktuarium, wystę
powały zabudowane zadaszenia w typie 
sobót. Na osi świątyni, od zachodu, ulo
kowano wolno stojącą dzwonnicę-bramę.

W XVIII w. wiele podobnych świą
tyń powstało w bezpośrednim otoczeniu 
Opaki (np. cerkwie w Załużu i Łukawcu, 
Starych Oleszycach-Woli i Borchowie), 
a także w wielu innych miejscowościach 
pogranicza polsko-ruskiego. Był to już 
jednak schyłkowy okres tej najprostszej 
formy zapoczątkowanej kilkaset lat 
wcześniej. Na początku XIX w. rozpo
wszechniły się bowiem nowe układy 
przestrzenne, kształtowane pod wpły
wem tendencji do okcydentalizacji bryły 
świątyń obrządku wschodniego poprzez 
nadawanie im cech właściwych dla sty
lów zachodnioeuropejskiej architektury 
sakralnej. Już jednak w końcu tego stule
cia zaznaczyły się przeciwstawne tenden
cje. Architekci i budowniczowie cerkwi

zaczęli powracać do tradycji, szukając dla 
niej źródeł w architekturze bizantyjskiej.

W tym też duchu w 1896 r. przebu
dowano cerkiew w Opace, ówcześnie 
pełniącej funkcję filii parafii greckoka
tolickiej w Lubaczowie. W samym re
moncie świątyni nie byłoby nic szcze
gólnego, gdyby nie fakt, iż prace bu
dowlane, polegające na wymianie pra
wie połowy substancji starej cerkwi, cał
kowicie zmieniły wygląd świątyni, za
chowując jej stosunkowo niewielkie 
rozmiary (15,5x6,5m). Dotychczasowa, 
niepozorna cerkiew zyskała urozmaico
ną, bogatą bryłę. Stało się to przede 
wszystkim dzięki wprowadzeniu nad 
wszystkie trzy pomieszczenia budowli 
efektownych, pozornych kopuł. Ich nie
zwykłość polegała na zastosowaniu zu
pełnie odmiennych od używanych ów
cześnie profili zakrzywionych połaci. 
Pseudokopuły cerkwi opackiej były 

wprawdzie załamane i zwężone, ale nie 
w swej dolnej części, jak to zwykle sto
sowano, a nieco powyżej połowy swej 
wysokości. W ten sposób uzyskano sze
roki daszek od dołu i stosunkowo niską 
banię od góry, zwieńczoną dodatkowo 
smukłą pseudolatarnią. Komplikacja 
form wszystkich trzech kopuł (w babiń
cu dodatkowo ośmioboczna bania nasa
dzona została na czworoboczny dach) 
upodobniła je do odwróconych kieli
chów kwiatowych lub dzwonów z sze
rokim wieńcem od dołu. Ponadto wyż
sza od pozostałych pseudokopuła nad 
nawą osadzona była na tamburze, który 
nie został optycznie wydzielony gzym
sem lub daszkiem od ściany poniżej. 
Dzięki temu korpus nawowy w widoku 
od zewnątrz zdecydowanie zyskał na 
smukłości. Innowacją w stosunku do 
poprzedniego stanu było zrównanie sze
rokości środkowej części cerkwi i sank- 
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tuariuni oraz wprowadzenie zakrystii. 
Znacznie powiększono również otwory 
okienne w nawie. W ścianach części 
wschodniej cerkwi wprowadzono oku- 
lusy. Podobne elementy zastosowano 
także jako otwory głosowe w wolno 
stojącej dzwonnic). Interesującym roz
wiązaniem technicznym było poszerze
nie zachodniej części babińca, nad chó
rem, poprzez wysunięcie części sklepie
nia i dachu, dzięki czemu powstał wy
datny okap nad głównym wejściem.

Wszystkie te zmiany nie zatarły jed
nak pewnych oryginalnych, osiemna
stowiecznych form i detali architekto
nicznych. Utrzymana została dominują
ca pozycja nawy w układzie przestrzen
nym, pozostawiono pełną ścianę ikono- 
stasową między nawą a sanktuarium 
oraz zachowano wokół nawy zadasze
nia wsparte na rysiach. Cerkiew w inte
resujący sposób połączyła więc stare 
z nowym. Widoczne to było także w bo
gatym wystroju wnętrza. Składał się nań 
przede wszystkim ikonostas z XVII w. 
oraz polichromia architektoniczna 
z 1905 r., nie licząc interesujących ksiąg 
liturgicznych i wielu innych elementów 
wyposażenia świątynnego.

Po niespełna pięćdziesięciu latach 
względnej stabilizacji, której nie zakłóci
ły nawet obydwie wojny światowe, nad
szedł dla świątyni najtrudniejszy bodaj 
okres w dziejach. Po przesiedleniu lud
ności ukraińskiej w drugiej połowie lat 
czterdziestych minionego wieku cerkiew 
została opuszczona. Oznaczało to po
wolną jej dewastację. Elementy wyposa
żenia, łącznie z ikonostasem, zostały 
wprawdzie umieszczone na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w zbio
rach muzealnych Łańcuta i Sanoka, ale 
wraz z upływem lat pogarszał się ogólny 
stan techniczny budowli. Mimo podej
mowanych prób nie zdołano znaleźć dla 
cerkiewki użytkownika.

Większe zainteresowanie zabytkiem 
nastąpiło na przełomie lat osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych. W 1988 r. 
wpisano ją do rejestru zabytków. Dwa 
lata później z inicjatywy grupy Młodość 
i Zabytki, działającej przy PKN ICO- 
MOS, a złożonej ze studentów uczelni 
lubelskich i krakowskich, zabezpieczono 
dachy i okna, odtworzono prowizorycz
ne zadaszenie oraz uporządkowano 
wnętrze cerkwi. Po zakończeniu prac 
w świątyni została odprawiona nawet 
pierwsza od czasu wojny liturgia grecko
katolicka. Niestety, nie poszły za tym 
dalsze działania i cerkiew nadal nie mia
ła odpowiedniej opieki. Nieużytkowany 
obiekt zaczął ponownie podupadać, stał 
się miejscem nieformalnych spotkań lu
dzi z marginesu społecznego i terenem 
dziecięcych zabaw. W 1998 r. doszło do 

pierwszego ostrzeżenia. W wyniku za
prószenia ognia spaliła się część sanktu
arium. Po tym fakcie opuszczoną cer
kwią zainteresowały się władze lokalne. 
W 2000 r. Gmina Lubaczów przejęła 
cerkiew od skarbu państwa. Zdobyto 
środki na naprawę uszkodzeń sanktu
arium i planowano podjęcie większego 
remontu. Tak się nie stało.

Pożar z początku sierpnia 2003 r. do
konał niemal całkowitego zniszczenia 
cerkwi, pozostawiając na pogorzelisku 
kamienne fundamenty z niedopalonymi 
podwalinami i legarami oraz resztki 
ścian babińca z kopulastym dachem. To
warzyszące cerkwi drzewa przedwcze
śnie uschły. Pozostała tylko samotna, 
zrujnowana dzwonnica-brama.

Jak wykazało policyjne dochodzenie, 
pożar był dziełem nieumyślnego podpale
nia dokonanego przez grupę nastolatków. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat - to 
czwarty pożar drewnianej cerkwi w okoli
cach Lubaczowa. W 1984 r. spłonęła 
świątynia w Załużu (1700 r.), w 1987 r. 
w Łukawcu (1701 r.), a w 2000 r., po 
wcześniejszym zawaleniu ogień zniszczył 
pozostałości cerkwi w Krowicy Samej 
(1870 r.). Spośród tych trzech obiektów 
jedynie cerkiew w Łukawcu doczekała się 
zabiegów konserwatorskich przeprowa
dzonych staraniem Społecznej Komisji 
Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej 
TOnZ w Warszawie (zob. R. Brykowski, 
Wiele szczęścia w nieszczęściu, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 1996, s. 34-35).

Zniszczenie cerkwi opackiej odbiło 
się szerokim echem w regionie i w kra
ju. Już na drugi dzień po pożarze poja
wiły się pierwsze głosy o konieczności 
jej odbudowy. Z inicjatywą tą wystąpił 
Mariusz Czuba, Wojewódzki Podkar
packi Konserwator Zabytków. Pismo 
intencyjne w tej sprawie wystosowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Luba- 
czowskiej. Stało się ono podstawą do 
podjęcia przez Radę Gminy Lubaczów 
uchwały o odbudowie zabytku. Doce
niono tym samym znaczenie tej wyjąt
kowej świątyni dla dziedzictwa kultu
rowego powiatu lubaczowskiego. Po
wołano Specjalny Komitet Odbudowy, 
który na początku 2004 r. podjął kon
kretne starania na rzecz znalezienia 
funduszy na jej odbudowę oraz zajął się 
problemem przyszłej funkcji zabytku. 
Prace zaplanowane na najbliższe lata 
mają się rozpocząć od konserwacji 
dzwonnicy cerkiewnej.

Odbudowa cerkwi nie będzie zada
niem łatwym. W krajobrazie kulturo
wym Opaki, a szerzej regionu i kraju, 
nie może jednak zabraknąć tak ważnej 
i wyjątkowej w swej formie budowli.

Janusz Mazur

Pręgierz 
w Bystrzycy 

Kłodzkiej

N
a Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej 
(woj. dolnośląskie) przetrwał do na
szych czasów interesujący zabytek 
dawnej jurysdykcji - kamienny pręgierz. Jego 

drewniany poprzednik spłonął prawdopodob
nie podczas pożaru miasta w 1475 r. Zlokali
zowano go przy ratuszu, obok zbiornika na 
wodę nazywanego „czerwoną kałużą" naprze
ciwko Bramy Kłodzkiej u wylotu ul. Okrzei. 
Pierwotnie pręgierz usytuowany był na rynku 
w miejscu dzisiejszej kolumny św. Trójcy, 
wzniesionej w 1736 r. na koszt senatora i po
borcy podatkowego Caspara Rudolfa Klein- 
wachtera. Stąd w maju 1736 r. został przenie
siony w pobliże wartowni przy ratuszu, 
a w 1813 r. przetransportowano go w obecne 
miejsce, czyli na Mały Rynek. Tutaj służył po
czątkowo jako latarnia, podpora pod drabiny 
i miejsce przywiązywania wozów konnych.

Historia obiektu sięga 1556 r., gdy rada 
miejska zleciła wykonanie nowego kamien
nego pręgierza. Pierwszą karę wykonano 
przy nim 27 października 1571 r., kiedy to 
wychłostano dwie prostytutki. Jedna z nich 
była córką owczarza z Zalesia. Obie wygna
no z miasta. Prawdopodobnie tutaj też karą 
chłosty ukarano w 1574 r. córkę sędziego 
z Gniewoszowa. 20 lutego 1599 r. również 
na karę rózgi i wygnania z kraju skazano 
niejakiego Valentina Schneidera, czeladnika 
kuśnierskiego ze Złotego Stoku, ponieważ 
ukradł on kilku ludziom len i ubrania. 23 
czerwca 1612 r. obito przy pręgierzu pewną 
nieszczęśnicę, która namówiła swoją córkę 
do podpalenia zabudowań i domu mieszkal
nego należących do Valentina Rupprechta. 
Podpalaczka również została ukarana karą 
rózgi. W czasie wojny trzydziestoletniej rada 
miejska Bystrzycy Kłodzkiej usiłowała po
wstrzymać brak dobrych obyczajów powsta
ły w wyniku zawieruchy wojennej, karząc 
poprzez wystawienie pod pręgierzem lub 
pokutę kościelną. Z kolei - jak wspominają 
kroniki - 6 lipca 1663 r. przez Bramę Kłodz
ką do miasta wleciał rój pszczół, który osiadł 
na pręgierzu, ale nie wiemy, jak władze mia
sta odniosły się do tego problemu.

Wykonawcami wyroków kary wysta
wienia pod pręgierzem, chłosty i relegacji 
z miasta byli kat lub jego pomocnicy. We
dług taksy katowskiej z 1683 r. za wychło- 
stanie skazanego przy pręgierzu mistrzowi 
przysługiwały dwie kopy. Za obcięcie uszu, 
nosa, ręki czy palców wypłacano egzekuto
rowi identyczną należność.

Bystrzycki słup hańby, o wysokości oko
ło 350 cm, wykonano w całości z piaskowca, 
osadzając go na kamiennym podeście. 
W górnej partii ma kształt cylindryczny 
i zwieńczony jest dwuczęściowym kołnie-
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rzem, przykrytym stożkiem. Na wysokości 
7 cm znajdują się metalowe pierścienie, a na 
wysokości około 200 cm dwa dalsze, służą
ce do unieruchamiania skazańca. Na pręgie
rzu wyryto napis o charakterze moralizator
skim: DEUS IMPIOS PUNIT („Bóg karze 
bezbożników”). Jest to o tyle wyjątkowe, iż 
bystrzycki pręgierz - to jedyny obiekt tego 
typu na Śląsku, który opatrzono w napisy. 
Dla przykładu na Słowacji w miejscowości 
Mestećko w powiecie Hlohovec na tamtej
szym słupie hańby pochodzącym z 1678 r. 
odnajdziemy sentencję: NIKOHO NE- 
VOLAM, KAŻDEHO PRIJIMAM („Nikogo 
nie wołam, każdego przyjmuję”). Oprócz te
go napisu w dolnej części bystrzyckiego prę
gierza wyryto datę „1556”, jako rok wysta
wienia zabytku, oraz: „TRANSFERIRT 
1736, 1813”. Daty te odnoszą się do prze
nosin obiektu, który w przeszłości był ogro
dzony łańcuchami. Jesienią 2002 r. pręgierz 
został poddany pracom konserwatorskim 
sfinansowanym przez władze miejskie. Dziś 
znów prezentuje się doskonale jako pomnik 
dawnego wymiaru sprawiedliwości.

„Bóg karze bezbożników” - słowa tej sen
tencji możemy odnieść jeszcze do innych urzą
dzeń, znajdujących się w przeszłości w By
strzycy Kłodzkiej. Były to metalowe kuny, czy
li obręcze na szyję. Prawdopodobnie znajdo
wały się one przy wejściu do ratusza i na teren 
przykościelny jednego z kościołów. Według 
siedemnastowiecznej bystrzyckiej ordynacji 
miejskiej za „kradzieże i niszczenie drzew nale
ży karać staniem pod pręgierzem, albo karą ku
ny i wydaleniem z miasta”. Tak postąpiono 
w sierpniu 1621 r., kiedy przez dwie niedziele 
rozpustne kobiety wraz ze swoimi „wielbicie
lami” musiały stać na cmentarzu w żelaznej 
kunie. Dodatkowo wszystkich poddano ka
rze kościelnej - podczas nabożeństwa skazani 
zmuszeni byli klęczeć przed głównym ołta
rzem, trzymając przy tym w jednej ręce pa
lącą się świecę, a w drugiej rózgę.

Kara kuny i pręgierza w średniowiecz
nym i nowożytnym systemie karnym nie na
leżała do rzadkości. Nieszczęśnik uwięziony 
w uścisku żelaznej kuny wystawiony był na 
pośmiewisko, którego nie szczędzili mu 
przypadkowi przechodnie, a zetknięcie 
z metalową obręczą pozostawało w jego pa
mięci na długo.

Daniel Wojtucki

N
ieopodal stacji kolejowej w Grodzisku 
Mazowieckim, otoczony drzewami 
i ogrodem, stoi niewielki budynek, przy
pominający swoim kształtem renesansową pod

miejską włoską willę. Ma plan prostokąta, cy
lindryczną wieżę i dwa ryzality, pomiędzy któ
rymi znajduje się kryty ganek z żeliwnymi kolu
mienkami i ażurową dekoracją. Po drugiej woj
nie światowej budynek ten użytkowany był jako 
szpital miejski, następnie przejął go Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków. Niegdyś był dworcem 
kolejowym, jednym z pierwszych, jakie powsta
ły na ziemiach Królestwa Polskiego.

W 1845 r. otwarty został pierwszy odcinek 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Za
częto ją budować w 1840 r. i przez kolejnych 
osiem lat powstawała trzystukilometrowa linia 
kolejowa. Początek miała w Warszawie, następ
nie biegła przez Grodzisk Mazowiecki, Skier
niewice, odbijała w kierunku Łowicza, dalej 
przez Rogów, Rokiciny, Piotrków, Kamieńsk, 
Częstochowę, Zawiercie, Ząbkowice. Stacja 
końcowa, zwana Granicą, znajdowała się 
w miejscowości Maczki, niedaleko Sosnowca. 
Jednym z celów budowy tak zaplanowanej linii 
kolejowej było połączenie z realizowaną w tym 
samym czasie Kaiser Ferdinand Nord Bahn, 
która z terenu Galicji dawała połączenie 
z Wiedniem. Stąd nazwa „Warszawsko-Wiedeń- 
ska”, która weszła do powszechnego użycia już 
na początku lat czterdziestych XIX w. Inicjato
rami budowy kolei w Królestwie Polskim byli 
bracia Łubieńscy: Tomasz - wiceprezydent War
szawy i Henryk - wiceprezes Banku Polskiego, 
reprezentujący również dom handlowy „Bracia 
Łubieńscy i Spółka” oraz Piotr Steinkeller, prze
mysłowiec i finansista.

14 czerwca 1845 r. ruszył pierwszy pociąg 
z Warszawy do Grodziska. Tłum warszawiaków 
żegnał ze skrzyżowania ulic Marszałkowskiej 
i Jerozolimskiej (dawniej Drogi Jerozolimskiej) 
dwustu wybrańców, którzy wypełnili dwanaście 
wagonów przypominających dyliżanse. Pocią
gnęła je lokomotywa z wielkim kominem z an
gielskich zakładów „Societe John Coquerill”. 
Dwie godziny później wyjechały kolejne 24 wa
gony z 600 pasażerami. Ozdobne arkusze po- 
rozlepiane na tdicach Warszawy informowały, 
że transporty odchodzić będą codziennie o dzie
siątej i o czwartej, a powracać o drugiej 
i o ósmej wieczorem. Wagony, podzielone na 
cztery klasy, różniły się standardem oraz oczy
wiście ceną. W klasie pierwszej wagony były za
daszone i przeszklone, miały ośmioosobowe 
przedziały, w których podróżni spoczywali na 
wyścielanych siedzeniach, zaś w klasie czwartej 
wagony nie miały dachów, ławki były drewnia
ne, bez ograniczenia liczby miejsc. Pociąg skła
dał się wtedy zwykle z szesnastu wagonów i lo
komotywy, nie rozdzielono jeszcze wówczas ru
chu pasażerskiego od towarowego.

Przyjazd pierwszego pociągu do Grodziska 
tak odnotował „Kurier Warszawski” (1845, nr 
267 z 8 października): ,4Ż tu przed nami staje 
Grodzisk, a przy nim znowu piękny foxal z wie- 
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żq podług projektu P. Schillera. 1 w nim będzie 
duża sala, gładka posadzka, gdzie niejedna Pol
ka przesliźnie się przy odgłosie muzyki”. Dwo
rzec, który by! wtedy punktem docelowym po
dróży, miał oprócz wygodnej poczekalni rów
nież świetnie zaopatrzoną restaurację oraz - jak 
wynika z przytoczonej wzmianki - salę, w któ
rej można było tańczyć. O ofercie restauracji 
dworcowych z tych czasów świadczy reklama 
z „Kuriera Warszawskiego”, odnosząca się do 
innej miejscowości (1845, nr 243 z 14 wrze
śnia): „W Restauracji na Stacji Kolei Żelaznej

Dworzec w Grodzisku Mazowieckim

(fot. Katarzyna Uchowicz)

w Pruszkowie dostać można w każdym czasie 
śniadań i podwieczorków oraz różnych win 
i wszelkich innych trunków po cenie umiarko
wanej, kawy zaś filiżankę za gr. 10., herbaty 
szklankę za gr. 10”.

Projektantem dworca w Grodzisku Mazo
wieckim był architekt Teofil Szyller (Schiller, 
Schuller, 1819-1861), ojciec Stefana Szyllera, 
autora m.in. Mostu Poniatowskiego czy gmachu 
Politechniki Warszawskiej. Teofil Szyller, za po
średnictwem swojego wuja, Artura Goebla, zo
stał przyjęty na trzyletnią praktykę do jednego 
z najważniejszych architektów Warszawy Hen
ryka Marconiego. Pracował przy realizacji jego 
projektów, wkrótce objął posadę młodego inży
niera służby konstrukcyjnej w Dyrekcji Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Na tym sta
nowisku nadzorował wedle projektu Marconie
go budowę dworca w Warszawie (1845) oraz 
sam zaprojektował i wybudował właśnie dwo
rzec w Grodzisku. Wieżę dworca wieńczy żeliw
na chorągiewka z wyciętą datą „1846”, która 
zapewne oznacza rok zakończenia budowy, ale 
na podstawie wzmianek w „Kurierze Warszaw
skim” wiemy, że budowla ta, choć nieukończo- 
na, funkcjonowała już w październiku 1845 r.

Szyller, podobnie jak jego nauczyciel Marco
ni, nawiązywał w swoich projektach do włoskie
go renesansu. W tej stylistyce zaprojektował rów
nież dworce w Częstochowie i Maczkach, chociaż 
ten ostatni długo przypisywano Marconiemu.

W wypadku dworca w Grodzisku ważny 
jest również fakt, że jest to jeden z nielicznych 
budynków dworcowych w Polsce zaadaptowa
nych do nowych potrzeb.

Katarzyna Uchowicz
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Zakład hutniczy 
w Maleńcu

N
a terenach ograniczonych rzeka
mi Wisłą, Nidą i Pilicą od wie
ków rozwijała się produkcja me
talurgiczna. Umożliwiały to występujące 

płytko pod ziemią złoża rudy żelaza i ob
fite pokłady surowców mineralnych. 
Równie ważną rolę odgrywały rozległe 
lasy, będące zapleczem produkcji węgla 
drzewnego oraz liczne rzeki wykorzysty
wane jako źródło energii wodnej. Dziś 
region ten określa się mianem Staropol
skiego Okręgu Przemysłowego.

Już w neolicie było tu największe 
w Europie Środkowej skupisko pieców 
szybowych, zwanych potocznie dymarka- 
mi. Najprawdopodobniej z tych terenów 
pochodziła większość broni wykorzysty
wanej przez plemiona barbarzyńców na
cierających w starożytności na granice 
rzymskiego imperium. Dalszy rozwój 
produkcji nastąpił w średniowieczu, po 
rozpowszechnieniu się koła wodnego. 
W czasach nowożytnych stopniowo 
zmieniano organizację pracy, przekształ
cając rozproszone zakłady w scentralizo
wane manufaktury. Sytuacja ta trwała do 
połowy XIX w., kiedy zmechanizowano 
większość procesów produkcyjnych.

Wśród zachowanych do dnia dzisiej
szego obiektów Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego najbardziej malowniczy 
wydaje się zabytkowy zakład hutniczy 
w Maleńcu. Położony przy dawnej dro
dze łączącej Kielce z Piotrkowem Trybu
nalskim, nad sztucznym zalewem rzeki 
Czarnej Koneckiej, przez niemal 200 lat 
korzystał z energii spiętrzonej wody. 
Niepozorne zabudowania fabryczne, 
złożone z drewnianej hali walcowni 
wraz z przybudówką kryjącą koło wod
ne, murowanego budynku szpadlami 
z drugim kołem wodnym, drewnianego 
magazynu i niewielkiej portierni, przy
pominają bardziej dziewiętnastowieczną 
zagrodę włościańską niż zakład przemy
słowy. Przeznaczenie budynków zdra
dza jednak system drewnianych koryt, 
doprowadzających wodę do kół wod
nych. Niewielkie mostki przerzucone 
nad kanałami, soczyście zielona trawa 
i rosnące wokół budynków ponad stu
letnie olchy, brzozy i dęby tworzą wręcz 
arkadyjski krajobraz.

W słoneczne dni w szczelinach mię
dzy deskami oszalowania ścian walcow
ni przebłyskuje słońce. Promienie 
oświetlają 18-tonowe koło zamachowe, 
zwane szaleńcem. Podczas pracy rozpę

dzało się ono prawie do 300 obrotów 
na minutę. W innym miejscu światło 
słoneczne pada na iskrzące od smarów 
koła zębate, rozświetla na chwilę ciem
noszare części maszyn, przywraca żółty 
odcień przykurzonej tabliczce z napi
sem: „Przy cięciu blachy uważaj na pal
ce!”. Świetliki rozmieszczone na dachu 
szpadlami wpuszczają do środka nie
wiele światła i większa część hali niknie 
w mroku. Wydaje się, że tak już będzie 
zawsze. Nikt nie stanie przy maszynach, 
nie rozpali pieców, nie uruchomi kół 
wodnych napędzających poszczególne

urządzenia poprzez idący pod sufitem 
wał i skórzane pasy transmisyjne. Nie 
rozlegnie się już miarowy stukot mło
tów i pras, zgrzyt szlifierek i wiertarek 
oraz nożyc do blachy.

Twórcą zakładu w Maleńcu był Jacek 
Jezierski, jeden z pierwszych polskich 
przemysłowców. W 1784 r. po zakończe
niu budowy sztucznego zalewu na rzece 
Czarnej uruchomił kompleks zakładów 
metalurgicznych, w skład których weszły 
odkrywkowe kopalnie rudy żelaza w Ły
sej Górze pod Żarnowem, wielki piec na 
węgiel drzewny w Kołońcu oraz fryszer- 
ki w Machorach i Maleńcu. Obie fryszer- 
ki były, jak na ówczesne czasy, bardzo 
nowoczesnymi zakładami metalurgiczny
mi, w których odbywał się proces świe
żenia surówki żelaza przez utlenianie za
wartego w niej węgla. Uzyskana w ten 
sposób stal wykorzystywana była na 

miejscu do produkcji blachy, narzędzi 
i innych drobnych akcesoriów metalo
wych. Obsługę maszyn zapewniali spro
wadzeni z zagranicy wykwalifikowani 
rzemieślnicy. Jako robotników zatrud
niano miejscowych chłopów pańszczyź
nianych. W 1787 r. podczas wizytacji 
w Maleńcu król Stanisław August Ponia
towski w uznaniu zasług dla organizacji 
miejscowego przemysłu nadał Jackowi 
Jezierskiemu tytuł kasztelana łukowskie
go. Niestety, upadek Pierwszej Rzeczypo
spolitej i działania wojenne insurekcji ko
ściuszkowskiej zahamowały rozwój za
kładu. W 1799 r. Maleniec nabył książę 
Karol Hessen-Darmstadt, który przez na
stępne ćwierć wieku prowadził jedynie 
bieżącą eksploatację manufaktury, nie 
podejmując większych inwestycji.

Dalszy rozwój malenieckiego prze
mysłu nastąpił po 1824 r. wraz z wyku

pieniem zakładu przez Tadeusza Bo
cheńskiego, byłego oficera napoleoń
skiego. Prowadził on ożywioną działal
ność gospodarczą w regionie, przystępu
jąc do budowy nowych zakładów meta
lurgicznych. W 1837 r. zmodernizował 
manufakturę w Maleńcu, budując wal
cownię o napędzie wodnym. Już 
w 1844 r. zlikwidował w swoich do
brach powinności pańszczyźniane, 
oczynszował chłopów i zatrudnienie 
w fabrykach oparł na najemnej sile robo
czej. W tym czasie w Maleńcu produko
wano gwoździe, topory, łańcuchy, lemie
sze i inną drobną galanterię metalową.

W latach siedemdziesiątych XIX w. 
kolejny właściciel Maleńca - Feliks Wie- 
logłowski dokonał dalszej modernizacji 
zakładu. Wtedy właśnie w fabryce poja
wiły się maszyny do produkcji łopat 
i szpadli. Na początku XX w. zakład 
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przeszedł w ręce Felicjana Jankowskiego, 
a od 1913 r. jego córki Wandy Frólich. 
W tym czasie zlikwidowano już wszyst
kie okoliczne przedsiębiorstwa, tylko fa
bryka w Maleńcu funkcjonowała nadal. 
Wykorzystanie taniej siły roboczej, głów
nie pochodzenia żydowskiego, oraz 
ograniczenie inwestycji do niezbędnego 
minimum pozwoliły właścicielce utrzy
mywać zakład na granicy rentowności.

Działania wojenne kampanii wrze
śniowej oraz okupacja niemiecka nie 
przerwały na dłużej działalności fabryki. 
Również po wyzwoleniu, po usunięciu 
niewielkich zniszczeń, zakład szybko 
wznowił działalność. Wtedy też rozpo
częto produkcję szpadli i okuć ze złomu 
kolejowego pozyskiwanego w postaci 
zużytych obręczy kół wagonowych.

Dekretem z dnia 3 stycznia 1946 r. 
zakład upaństwowiono. W 1959 r. wraz 
z elektryfikacją wsi Maleniec zrezygno
wano z napędu wodnego, montując silnik 
elektryczny. Inne urządzenia pozostały 
bez zmian. W 1957 r. zakład został uzna
ny za dobro kultury i objęty ochroną 
prawną poprzez wpis do rejestru zabyt
ków. Produkcję zakończono 4 listopada 
1967 r. Od tego czasu zakład stał opusz
czony. W 1970 r. losem fabryki zaintere
sowała się Politechnika Śląska w Gliwi
cach, która objęła społeczny patronat nad 
zabytkiem. W latach dziewięćdziesiątych 
po bankructwie Koneckich Zakładów 
Narzędzi Gospodarczych zakład znajduje 
się pod opieką powiatu koneckiego.

Niemal wszystkie obiekty manufak
tury w Maleńcu zachowały się do dnia 
dzisiejszego w niezmienionym stanie. 
Przede wszystkim hala walcowni 
z 1839 r. wraz z kołem wodnym, zespo
łem przekładni zębatych z kołem zama
chowym, walcarką, nożycami skośnymi 
i piecem grzewczym. Podobnie hala 
szpadlami, w której znajdują się piec 
grzewczy trzykomorowy, cztery szlifier
ki z początku XX w., młot resorowy 
z drugiej połowy XIX w., prasy mimo- 
środowa i korbowa z około 1870 r., 
gwoździarka z 1850 r. oraz wiertarki ko
lumnowa i sześciowrzecionowa z drugiej 
połowy XIX w. Jedną z ciekawszych ma
szyn jest drewniana wiertarka stołowa, 
skonstruowana w 1925 r. przez miejsco
wego mistrza Antoniego Bombę.

Budynki dawnej fabryki i zgroma
dzone w nich maszyny wymagają stałej 
opieki konserwatorskiej. Mimo nieusta
jących problemów finansowych, dzięki 
społecznej pracy śląskich studentów 
w ciągu ostatnich 30 lat zrekonstruowa
no oba koła wodne, naprawiono dachy, 
uzupełniono i zakonserwowano maszy
ny oraz napędzające je pasy transmisyj
ne. Pilnego remontu wymagają kominy

w hali walcowni i łopaciarni oraz insta
lacja elektryczna w obu obiektach.

Upór profesorów Teresy Lis i Adama 
Hernasa z Politechniki Śląskiej, którzy rok
rocznie podczas wakacji organizują obozy 
dla studentów pasjonujących się dawną 
techniką oraz osobiste zaangażowanie 
uczestniczącej w nich młodzieży pozwoliły 
zachować dla przyszłych pokoleń tak cen
ny zabytek techniki, jakim jest fabryka 
w Maleńcu. Prace remontowe prowadzone 
na terenie zakładu wspomagają finansowo 
władze powiatu koneckiego oraz woje
wódzki konserwator zabytków w Kielcach. 
Szansą na szersze rozpropagowanie zabyt
ku jest włączenie Maleńca do programu pi
lotażowego Narodowego Centrum Kultu
ry, którego celem jest wspieranie przedsię
wzięć kulturalnych na poziomie regional
nym. Obecnie w dobie restrukturyzacji 
przemysłu, kiedy z krajobrazu Polski zni-

1. Zakład w Maleńcu - hala walcowni
2. Przekładnie i koto zamachowe napędu 
walcarki z około 1837 r.
3. Walcarka duo nienawrotna z 1843 r.
4. Fragment pieca trójkomorowego
z hali szpadlami z 1840 r.
5. Prasa korbowa

(zdjęcia: Marek Barszcz)

kają kolejne zabytkowe zakłady przemysło
we, podobne inicjatywy zasługują na uzna
nie i szersze rozpropagowanie.

Zabytkowy zakład w Maleńcu jest 
dostępny dla turystów indywidualnych 
i grup zorganizowanych w ciągu całego 
tygodnia. Zainteresowani zwiedzaniem 
obiektu powinni zgłosić się w portierni. 
Wstęp do zakładu jest darmowy, mile wi
dziane są jednak drobne wpłaty na kon
serwację obiektu.

Marek Barszcz
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Kalendarz Wilanowa

Od 2000 r. przy Muzeum
Pałacu w warszawskim 

Wilanowie dziata Pracownia 
Działań Edukacyjnych, która 
realizuje program edukacyjny 
„Wilanów Znany Nieznajomy” 
autorstwa Marii Zielińskiej. 
Program składa się z cyklu 
spotkań i zajęć muzealnych 
dla dzieci i młodzieży; w trak
cie zabaw plenerowych 
uczniowie poznają dzieje sa
mego obiektu zabytkowego, 
historię jego mieszkańców, 
a także, zgodnie z duchem 
epoki baroku, mitologię an
tyczną (szczegółowe informa-

Królewski Wilanów

KALENDARZ

cje o realizacji programu zo
stały przedstawione w „Spo
tkaniach z Zabytkami”, nr 11, 
2003). Uwieńczeniem i pod
sumowaniem akcji stało się 
wydanie w styczniu br. przez 
pałac w Wilanowie kalenda
rza mitologiczno-przyrodni- 
czego Królewski Wilanów 
i Świat starożytnych bogów. 
Właśnie forma kalendarza wy
znaczającego rytm pór roku 
w pełni odzwierciedla związki 
pałacu z ogrodem, prezentu
je zmienność form przyrody. 
Wydawnictwo ilustrują prace 
plastyczne i fotograficzne 
uczniów, które powstały w ra
mach zajęć pracowni eduka
cyjnej i prezentowane już były 
na wystawie w Wilanowie, 
a także reprodukcje zdobią
cych Wilanów obrazów. Wiele 

prac, inspirowanych bogac
twem dawnych strojów, uka
zuje rodzinę Sobieskich, nie 
mniej poświęconych zostało 
samemu obiektowi i jego po
szczególnym częściom. Szcze
gólną ciekawostką są frag
menty reprodukowanych li
stów Jana III Sobieskiego do 
Marysieńki, a oryginalnym 
ozdobnikiem ilustracje rosną
cych w pałacowym ogrodzie 
drzew i kwiatów. Zawartość 
treściową publikacji stanowią 
prace literackie młodych, od
zwierciedlające wyjątkową 
wrażliwość uczestników warsz
tatów programowych: opo
wiadania, wiersze, mity w no
wej interpretacji. We wstępie 
zaprezentowany został nie
zwykły tekst Co drzewo wi
działo - dzieje Wilanowa opo
wiedziane przez drzewo, od 
czasu jego posadzenia (co 
dokumentuje rozpoczęcie bu
dowy pałacu), przez historie 
budowli pod rządami kolej
nych właścicieli, aż po utwo
rzenie w pałacu muzeum. 
Uzupełnieniem treści wydaw
nictwa jest słowniczek trud
niejszych terminów użytych 
w publikacji. Warto dodać, że 
liczący 192 strony kalendarz nie 
został przypisany do konkretne
go roku, jest to tzw. kalendarz 
wieczny, z którego można bę
dzie korzystać przez wiele lat.

Promocja publikacji od
byta się w styczniu br. w Białej 
Sali Pałacu wilanowskiego. 
Brata w niej udział autorka 
programu „Wilanów Znany 
Nieznajomy” Maria Zielińska, 
obecni byli niemal wszyscy 
uczniowie zaangażowani 
w działania pracowni eduka
cyjnej i ich opiekunowie, 
a uroczystość uświetniła 
część artystyczna (recytacja 
publikowanych wierszy, kon
cert muzyki klawesynowej). 
Zajęcia w Pracowni Działań 
Edukacyjnych odbywają się 
nadal, a cenna inicjatywa an
gażowania młodzieży w pro
blem ochrony zabytków warta 
jest poparcia i naśladowania, 
(ek)

„Pałace i dworki” 
po raz siódmy

Grand Prix odbywającej się w 
roku szkolnym 2002/2003 

VI edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i Młodzieży „Zamki, pa
łace, dwory i dworki w oto
czeniu parków”, którego orga
nizatorem jest Fundacja Kul
tury i Sportu „Prawobrzeże” 
w Szczecinie, za pracę „Dwór 
w Koszutach" otrzymała szes
nastoletnia Aneta Sztuba, pod
opieczna Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sompolnie. 
Jaki będzie poziom VII konkur
su, kto otrzyma nagrody, a kto

Aneta Sztuba, „Dwór w Koszutach” 
- Grand Prix VI edycji konkursu 
„Zamki, palace dwory i dworki 
w otoczeniu parków” 

Tomaszów Lubelski 
w internecie

W Gimnazjum nr 2 w Tomaszo
wie Lubelskim od września 
1999 r. istnieje Kolo Działań Histo

rycznych. Należący do niego 
uczniowie biorą udział w realizacji 
programu edukacyjnego; wy
cieczki, lekcje historii w muzeach, 
zajęcia w terenie mają zachęcić 
młodzież do zdobywania wiedzy 
o zabytkach Ziemi Tomaszow
skiej. Opiekunem kola jest na
uczyciel historii w gimnazjum Mi
rosław Piotrowski. Od 2003 r. 
działalność kota historycznego 
można śledzić w internecie. Pod 
adresem: http://republika.pl/pro- 
jekt_2003Zindex.html dostępne są 
oficjalne strony młodych pasjona
tów zabytków.

Rozmaitość poruszanej te
matyki została zasygnalizowana 
w menu głównym: opis i kronika 
projektu edukacyjnego, liderzy 
projektu, galeria plastyczna i foto
graficzna, fotografie archiwalne, 
wybitne postacie, rysunki zabyt
ków, słownik, literatura, katalog, 
dawny Tomaszów. Niektóre z tych 
stron są już gotowe, większość 
jest w trakcie powstawania; 
wszystkie weryfikowane i na bie
żąco uzupełniane. Warto przed
stawić kilka z nich.

Poznając kolejne grupy przed
stawianych tematów, natrafiamy 
najpierw na szczegółowe opisy 
aktywności uczniów. Gimnazjum 
uczestniczyło w realizacji wielu 
projektów. Jednym z ciekawszych 
był ten zatytułowany „Oni miesz
kali wśród nas - mniejszości naro
dowe w naszym regionie”. W ra
mach zadania odbywały się wy

cieczki po okolicy pod hasłem: 
„Poznajemy pogranicze narodów, 
religii i kultur”. Prace nad innym 
projektem - „Znane i mniej znane 
zabytki Ziemi Tomaszowskiej" 
omówione zostały w „Spotkaniach 
z Zabytkami”, nr 2, 2004; pismo 
było patronem medialnym przed
sięwzięcia.

Podczas zajęć kota historycz
nego przygotowywany jest rów
nież prezentowany w internecie 
„Katalog zabytków Ziemi Toma
szowskiej”, który powstaje w wyni
ku badań w terenie. Młodzież 
zwiedza i opisuje zabytki Lubelsz
czyzny oraz Ziemi Tomaszowskiej, 
a wycieczki dydaktyczne są bazą 
do tworzenia kartoteki. Spis prze
znaczonych tu do prezentacji 
obiektów wygląda imponująco: 
kościoły rzymskokatolickie, cer
kwie prawosławne i greckokatolic
kie, synagogi, kapliczki i krzyże 
przydrożne, cmentarze i figury na
grobne, dzwonnice, chałupy wraz 
z zabudową, domy miejskie z za
budową, fortyfikacje i ich elementy, 
ratusze, leśniczówki, szkoły, ple
banie, remizy, zajazdy i karczmy, 
pomniki, dwory i ich zabudowy, za
bytki techniki, grodziska i elementy 
archeologiczne, militaria i przed
mioty zabytkowe codziennego 
użytku. Wszystkie te obiekty będą 
sfotografowane i opisane. Punk
tem wyjścia do sporządzenia 
komputerowej bazy danych są 
kryteria opisu obiektu zabytkowe
go zamieszczone w dołączanej do 
„Spotkań z Zabytkami” ankiecie 
„Społecznego przeglądu zabyt
ków". W katalogu znalazły się już 
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wyróżnienia - dowiemy się 22 
maja br. podczas uroczystości 
zamknięcia kolejnej edycji kon
kursu oraz otwarcia pokonkur
sowej wystawy, już tradycyjnie 
organizowanej w Domu Kultury 
Środowisk Twórczych „Klub 13 

Muz” w Szczecinie. Warto 
przypomnieć, że o konkursie 
- nad którym „Spotkania z Za
bytkami” objęty patronat me
dialny - szerzej pisaliśmy 
w ubiegłorocznym numerze 
marcowym, oraz że wśród 
wcześniejszych zdobywców 
Grand Prix jest też... siostra 
Anety - dwa lata od niej 
młodsza Renata Sztuba, 
uczęszczająca na zajęcia pla
styczne do tego samego 
ośrodka kultury w Sompolnie. 
(WP)

następujące obiekty: kurhan i stu
py bramne w Wożuczynie, budy
nek dawnych koszar, cerkiew pra
wosławna i najstarszy dom w To
maszowie Lubelskim (dawna 
karczma z XVIII w.), cerkiew pra
wosławna w Grodystawicach.

Na stronach internetowych 
prezentowany jest też „Słownik 
ochrony zabytków” opracowany 
na podstawie Małego słownika 
ochrony zabytków Mieczysława 
Kurzątkowskiego przez Wojcie
cha Szwugiera. Strona zatytuło
wana „Znane i mniej znane po
stacie Ziemi Tomaszowskiej” po
święcona jest wybitnym pocho
dzącym stąd osobom. Jako 
pierwsza została tu zaprezento
wana sylwetka Edmunda Mon- 
siela z Wożuczyna, który wsławił 
się tworzeniem rysunków peł
nych niepokojących wizji, co by
ło wynikiem wojennych przeżyć.

Kolejne strony internetowe 
stanowią zestawienie literatury 
regionalnej, a także poświęcone 
są dawnemu Tomaszowowi Lu
belskiemu (można obejrzeć ar
chiwalne fotografie dawnych ko
szar, bożnicy, hal targowych, ryn
ku, remizy strażackiej, kościoła, 
ulic; fotografie pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego 
i Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego).

Na stronie głównej kola histo
rycznego widnieje motto - frag
ment wiersza Adama Asnyka Do 
młodych („Ale nie depczcie prze
szłości ołtarzy, / Choć macie sami 
doskonalsze wznieść..."). To traf
ne przesłanie znajduje ciekawe 
odzwierciedlenie zarówno w sa
mej inicjatywie połączenia trady
cyjnych treści z nowoczesną for
mą, jak i w tej formy wyrazie.

Ewa A. Kamińska

CeO „Ślady Przeszłości f|
- uczniowie adoptują zabytki”

Od września 2003 r. młodzi 
ludzie po raz kolejny roz

poczęli swoje wędrówki po 
okolicy w poszukiwaniu zapo
mnianych śladów przeszłości. 
Pamięć o zabytkach pozwala 
im zrozumieć i docenić wła
sne dziedzictwo kulturowe. 
Rzetelna wiedza historyczna 
oraz poznawanie lokalnej tra
dycji budują trwałe więzy 
z miejscem urodzenia i za
mieszkania, a także budzą 
potrzebę obywatelskiej ak
tywności.

Centrum Edukacji Obywa
telskiej i Narodowe Centrum 
Kultury rozpoczęto w tym roku 
trzecią edycję programu „Śla
dy Przeszłości - uczniowie 
adoptują zabytki”. Młodzi lu
dzie opiekują się wybranymi 
zabytkami, znajdującymi się 
w ich okolicy, odtwarzają hi
storię wybranego obiektu, 
zbierają dokumentację, sym
bolicznie „adoptują” go. 
Opieka nad zabytkiem ozna
cza uporządkowanie terenu, 
umieszczenie tablicy upa
miętniającej, skłonienie odpo
wiednich instytucji do jego re
nowacji, przygotowanie spek
taklu, happeningu lub prze
wodnika opisującego to miej
sce i wydarzenia z nim zwią
zane. Młodym ludziom zależy 
na przywróceniu zabytkowi 
zbiorowej pamięci społeczno
ści lokalnej. W wielu miejsco
wościach adopcja nie ozna
cza jednorazowej akcji, lecz 
jest trwałym zobowiązaniem 
młodzieży i szkoły. Są szkoły, 
które co roku zgłaszają swój 
udział w programie i we 
współpracy z CEO kontynu
ują rozpoczęte prace - włą
czając kolejne klasy i inicjując 
nowe działania.

W programie „Ślady Prze
szłości” każdego roku bierze 
udział coraz więcej nowych 
szkół. Tym razem zgłosiło się 
ich ponad 80. Są to szkoły 
z całej Polski, lecz najliczniej 

reprezentowane są woje
wództwa: dolnośląskie, ślą
skie, lubelskie, mazowieckie 
i warmińsko-mazurskie. Dzie
je się tak za sprawą regional-

poświęconych jest historii 
i kulturze mniejszości naro
dowych zamieszkujących 
Polskę. Wśród projektów 
można znaleźć te, które doty

Uczniowie Technikum Ortopedycznego w Zespole Szkół Medycznych 
adoptowali kompleks szpitalny z 1919 r. w Świnoujściu

nych koordynatorów progra
mu, którzy prowadzą szkole
nia dla nauczycieli i bezpo
średnio wspierają szkoły w re
alizacji projektów.

Młodzi ludzie są przeko
nani, że śladem przeszłości 
może stać się wiele rzeczy, 
a nie tylko zabytki najcenniej
sze. Uczniowie zajmują się 
więc takimi obiektami, jak: 
dom wójta, sztandar, linie ko
lejowe, schron z czasu dru
giej wojny światowej, aleja 
dębów, kompleks szpitalny, 
a także kapliczki i cmentarze. 
Wielokrotnie młodzież anga
żuje się w działania poświę
cone nie tylko ochronie obiek
tów kultury materialnej, ale 
także historii mówionej, zwią
zanej z duchowym dorobkiem 
ludzi i czasów. Opiekuje się 
legendami, zwyczajami, prze
kazywanymi z pokolenia na 
pokolenie przypowieściami, 
a także historiami rodzinnymi 
lub losami lokalnych bohate
rów. Bardzo wiele projektów 

czą: historii unitów, cmentarzy 
prawosławnych, ewangelic
kich, żydowskich, bożnic. 
Znajomość lokalnej historii, 
a poprzez nią - wielokulturo
wej historii Polski - wzmacnia 
w uczniach otwartość wobec 
innych i inspiruje do dzielenia 
się własnym dziedzictwem 
kulturowym.

Już niedługo będziemy 
mieli okazję obejrzeć prace 
uczniów - zobaczyć, jakimi 
zabytkami się zajęli, a także 
dowiedzieć się, jakiego typu 
działania podjęli lub planują 
w przyszłości zrealizować. 20 
czerwca na Zamku Królew
skim w Warszawie odbędzie 
się Ogólnopolska Prezenta
cja Projektów Ślady Przeszło
ści, na którą bardzo serdecz
nie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych edukacją 
i ochroną dziedzictwa kultu
rowego.

Marianna 
Hajdukiewicz
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m Redakcja
„Spotkań z Zabytkami"

Chcialbym nawiązać do tek- 
' stu Zbigniewa Zaborskiego 

pt. „Ośrodek hutniczy nad 
Pankówką", opublikowanego 
w „Spotkaniach z Zabytkami” 
w numerze 3 z 2003 r. 12 maja 
2003 r. bytem na objeździe 
wzdłuż rzeki Pankówki i muszę 
stwierdzić, że nastąpiły duże 
zmiany wśród opisywanych za
bytkowych obiektów.

Po pierwsze, w Cygance k. 
Panek część drewniana młyna 
już runęła lub została rozebrana, 
drewniane belki i deski są uło
żone za młynem. To, co może
my dziś zobaczyć, to popękane 
mury wzniesione z piaskowca 
czerwonego i cegły grożące 
w każdej chwili zawaleniem, 

ka i Marek Małek. Wewnątrz mły
na znajdują się zarówno urzą
dzenia stare, jak i zmodernizo
wane. Część drewniana młyna 
została przykryta na zewnątrz 
blachą falistą. Ciekawe urządze
nie przypominające zawór 
w spłuczce znajduje się na rze
ce i pobliskim stawie. Przy ni
skim stanie wody w rzece urzą
dzenie zwalnia dźwignię i woda 
z pobliskiego stawu zasila stru
mień rzeczny.

Po trzecie, we wsi Kostrzyna 
działa na rzece młyn elektryczny, 
ale dawne mechanizmy ostały 
się w przylegającym doń drew
nianym zrujnowanym młynie, są 
porzucone i leżą w nieładzie.

Wymieniona w artykule miej
scowość Pila nad Pankówką - 
znana z dawnej fryszerki, jest dziś 
miejscem po zrujnowanym młynie 

1. Ruina mtyna 
wodnego 

w Cygance

2. Zastawka 
między stawem 

i rzeką przy 
mtynie w Kuźnicy 

Starej

(zdjęcia: 
Antoni Kreis)

a wewnątrz - rozbite kamienie 
młyńskie. Woda dalej spływa sil
nym strumieniem poprzez mu
rowane urządzenia hydrotech
niczne. Przed młynem znajdują 
się czynne stawy (rezerwuar wo
dy na wypadek niskiego stanu 
wody na Pankówce).

Po drugie, w Kuźnicy Starej 
istnieje młyn wodny i co ciekawe 
dobrze prosperuje. Młyn miele 
mąkę z ziarna pszenicy i żyta za 
pomocą sity wodnej. Właścicie
lami młyna są Waldemar Jablon- 

wodnym. Młyn istniał do końca 
drugiej wojny światowej - dziś po
zostały zgliszcza w postaci rozrzu
conych kamieni młyńskich i urzą
dzeń hydrotechnicznych (elemen
ty kól pasowych i zębatych).

Poniżej miejscowości Pita 
nad Pankówką istnieje nieczyn
ny murowany młyn wodny 
w Kawkach (dawniej własność 
Józefa Klimzy).

Damian Adamczak 
Siemianowice Śl.

Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem i satys
fakcją przeczytałem informację 
Filipa Karońskiego pt. „Kaplicz
ka z niespodzianką", zamiesz
czoną w numerze 12, 2003 
„Spotkań z Zabytkami". Byłem 
tym, w którego gestii w owym 
czasie leżały inicjatywy i decyzje 
związane z konserwacją zamku 
w Janowcu nad Wisłą i z zago
spodarowaniem jego otoczenia. 
Postanowiłem wybudować ka
pliczkę na rozdrożu u wjazdów 
do zamku i zespołu dworskiego, 
jako akcent w krajobrazie i swe
go rodzaju drogowskaz. Pier
wotnie, istotnie, myślatem 
o przeniesieniu do Janowca ja
kiejś zabytkowej kapliczki, której 
istnienie na miejscu było zagro
żone. Szybko z tego pomysłu 
zrezygnowałem i nigdy nie per
traktowałem z jakimkolwiek wła
ścicielem o przeniesienie tako
wej. Wyszukałem kapliczkę słu
pową w Mokoszynie (dzisiaj 
w granicach administracyjnych 
Sandomierza) jako wzór odpo
wiedni dla Janowca i uzyskałem 
zgodę właścicieli na jej zinwen
taryzowanie. Skąd więc informa
cja o „gwałtownym proteście 
właścicieli”?

W 1990 r. kapliczkę moko- 
szyńską pomierzył i wykonał pro
jekt jej lokalizacji w Janowcu 
arch. Tadeusz Augustynek, 
a w rok później dokładną kopię 
tejże wybudował Marian Barsz
czewski, miejscowy murarz. 
Obaj panowie prace swe wyko
nali społecznie.

Budowa kapliczki w Janow
cu nie byta, jak chce Autor „Ka
pliczki z niespodzianką” „[...] 
przejawem kultu św. Mikołaja”. 
Postanowiłem ją poświęcić temu 
świętemu jako patronowi hetma
na Mikołaja Firleja, pierwszego 
budowniczego janowieckiego 
zamku. Świeckie sentencje ła
cińskie zamieszczone na ka
pliczce wybrałem sam, jak mi się 
wydaje, odpowiednie dla tego 
miejsca i okoliczności historycz
nych inspirujących dzieto, z tym 
że ostatnią, zacytowaną przez 
pana Filipa Karońskiego FECI 
QUOD POTU! FACIANT MELIO- 
RA POTENTES, tłumaczę inaczej 
niż on, a mianowicie „Zrobiłem 
co mogłem, kto potrafi niech zro
bi lepiej [więcej]” („Słownik wyra
zów obcych”, Wyd. Europa, 
2001, s. 881). Na myśli miałem 
Mikołaja Firleja i (nieskromnie) 
swoją osobę. Wizerunek święte
go i inskrypcje w technice sgraf
fito zaprojektował i wykonał (zna-

Kapliczka słupowa w Mokoszynie

komicie!) art. plastyk Grzegorz 
Sądecki z Lublina.

Pozwolę sobie nie zgodzić 
się z Autorem „Kapliczki z nie
spodzianką", iż według „[...] ba
rokowych prawideł sztuki bu
dowlanej obiektów z cegły nigdy 
nie tynkowano [...]". Tynkowanie 
było regułą, z wyjątkiem dekora
cyjnych elementów z kamienia 
i niekiedy elewacji bocznych bu
dowli. Kapliczka w Mokoszynie 
w całości jest wybudowana 
z cegły; byta też pierwotnie cala 
otynkowana, co bezspornie 
ustaliliśmy z projektantem na 
miejscu.

Na kapliczce w Mokoszynie 
nie zachowały się żadne ślady 
wizerunków lub napisów. Nie 
wiadomo, jakiemu świętemu 
byta poświęcona. Toteż w wy
borze patrona i sentencji na ko
pii w Janowcu miałem pełną 
swobodę.

Z poważaniem 
Jerzy Żurawski 

Kazimierz Dolny

Do Redakcji!

W listopadowym numerze 
„Spotkań...” przeczytałem krótki 
tekst o słynnym polskim trakto
rze Ursus. IV pełni podzielam 
opinię autora co do skojarzeń 
tego ciągnika z socrealizmem,
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„zaproszeniem" kobiet na 
traktory i dawnymi, tuż powo
jennymi czasami. Sam zresztą 
pamiętam te ciągniki z ulic ro
dzinnej Wschowy, gdy wolno, 
ale za to z wielkim hałasem 
przemieszczały się po ulicach 
miasteczka. Szczególną uwa
gę dzieci zwracała zwłaszcza 
bardzo charakterystyczna, pę
kata „narośl” tuż nad przednią 
osią pojazdu.

Pięknie odrestaurowany 
ciągnik Ursus, już jako zaby
tek techniki, stoi przy jednej 
ze stacji benzynowych na tra
sie Inowroclaw-Gniezno. Nie 
mogłem oprzeć się swoiste
mu urokowi tego pojazdu 
i zrobiłem mu zdjęcie. Ciągnik 
stoi jakby byt gotowy do jazdy. 
Cieszy oko kierowców, którzy 
przy okazji uzupełniania ba
ków mogą podziwiać chlubę 
polskiego przemysłu i nie
mieckiej myśli technicznej. 
Mam nadzieję, że już niedługo 
zobaczymy gdzieś podobnie 
wyeksponowane słynne sa
mochody,, Syrenka" i „ Warsza
wa". Może tak jak opisywany 
Ursus, stojące gdzieś przy 
stacji benzynowej?

Wojciech Miśko 
Poznań

'.antyki.gniezno.pl

Gniezno, ul.Rzeżnicka 5 
Centrum Handlowe ETC 
Swarzędz koło Poznania

Szeroka Oferta Mebli 2 
na Powierzchni ok. 5OOm

Słownik 
MALARZY 
POLSKICH

wołomińskim OCHRONA
ZABYTKÓW 

SZTUKI KOŚCIELNEJ

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo optacą prenumeratę roczną 
(w 2004 r. - 66 zi zamiast 70,5 zl) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 

wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika) • dla szkól i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

•/ Maciej Kauczyński z Krakowa - Małgorzata Korżel-Kraśna (red.) Zabytki cechów śląskich, Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2002
y Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu - zestaw książek o tematyce konserwatorskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
y Marek Błotny z Katowic - Beata Lewicka, Magdalena Rozbicka (red.), W poszukiwaniu śladów 

niemieckich osadników w powiecie wołomińskim, Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa 
Króla APOSTOLICUM, Ząbki 2003

y Ewa Jablońska-Maciak - Słownik malarzy polskich. Tom 2. Od dwudziestolecia międzywojennego do 
końca XX wieku, ARKADY, Warszawa 2001

y Ks. Leszek Druch z Parafii Parzno - ks. prof. Janusz St. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, 
Wydawnictwo TOnZ, Warszawa 2001

KLUB

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
\JT PRENUMERATORÓW

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 
0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć 
w dowolnym miesiącu; cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zł za 1 egz., 
cena numerów od 4 do 12 - 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2004 r. - 66 zł. Dla prenumeratorów zama
wiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 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.

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 III kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 czerwca 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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Zabytki utracone

Zaginiony obraz Matejki
O

braz przedstawiający chwilę, 
gdy Jan Kochanowski pochyla 
się nad ciatem leżącej w trumnie 

córki Urszulki i lekko unosząc jej gtowę 
całuje w czoło, zna chyba każdy Polak. 
Ucząc się o poecie polskiego odrodze
nia, Janie Kochanowskim, młody czło
wiek ogląda w podręczniku reproduko
wany przy tekstach trenów obraz Jana 
Matejki. Sugestywność namalowanej 
sceny jest ogromna, a znajomość czar
no-białych reprodukcji Matejkowskiego 
płótna powszechna, mimo że obraz ten 
od końca XIX w. uznawany jest za zagi
niony. Namalowany w 1862 r., pięć lat 
później został sprzedany i wywieziony 
przez nabywcę do Paryża; już nigdy do 
Polski nie wrócił. A o dalszych jego lo
sach wiemy niewiele.

W opracowanym przez Krystynę Sro
czyńską i wydanym przez oficynę Arka
dy w 1993 r, z okazji setnej rocznicy śmierci Jana Matejki 
katalogu olejnych obrazów malarza zamieszczone zostały 
podstawowe informacje o tym płótnie:

„»Jan Kochanowski z Urszulką* namalowany w 1862 ro
ku, olej na płótnie o wymiarach 98 x 122 cm. Inne jego ty
tuły: »Urszulka Kochanowska*, »Śmierć Urszulki Kocha

nowskiej*, »Kochanowski nad zwłokami Urszulki*, »Jan Ko

chanowski ptaczący nad ciatem Urszulki*, »Jan Kochanow
ski nad trumną Urszulki*, »Jan Kochanowski nad zwłokami 
swojej Urszulki*. Zakupiony z wystawy Towarzystwa Zachę
ty Sztuk Pięknych w Warszawie przez hr. Ludwika de Fleury 
w 1862 r, od 1867 w Paryżu. W/1875 wystawiony tamże na 
sprzedaż. W 1883 roku znalazł się na wystawie stałej w ga

lerii G. H. Schóffera w Hamburgu. W 1893 byt własnością 
dr. Lewandowskiego w Paryżu". (Matejko, obrazy olejne, 
katalog. Redakcja i wstęp Krystyny Sroczyńskiej, Warsza
wa 1993, s. 68). I to jest ostatnia wiadomość o obrazie, 
którą dzisiaj znamy.

W najnowszej pracy Marka Zgórniaka pt. Matejko w Pa

ryżu (Kraków 1998) znalazła się jedynie wzmianka, że ob
raz „Śmierć Urszulki Kochanowskiej" „służył do dekoracji 

jednej z sal wystawy światowej" w 1878 r.
Okoliczności sprzedaży dzieła i wywiezienia go z kraju 

obszerniej przedstawia Marian Gorzkowski, wieloletni se
kretarz Jana Matejki, we wspomnieniach wydanych nakła
dem własnym w 1896 r.: „Po wystawieniu obrazu w 1862 r. 
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Towa

rzystwo zaproponowało Matejce nabycie go za 1000 gulde
nów, pod warunkiem, że wyda on tę sumę na dalsze kształ

cenie się za granicą. Urażony tym artysta wywiózł obraz do 
Warszawy, gdzie został zakupiony przez Joannę z Potoc
kich i hr. Ludwika de Fleury za 1000 rubli (ok. 2000 gulde

nów). W 1867 obraz został przez hr. de Fleury wystany na 
wystawę powszechną w Paryżu, przybył jednak za późno 
i został zatrzymany przez odbiorcę, Teofila P, który sprzedał 
go następnie dr. Lewandowskiemu". (Matejko, obrazy olej
ne, katalog. Redakcja i wstęp Krystyny Sroczyńskiej, War
szawa 1993, s. 69).

Warto też przytoczyć, tak ze względu na treść, jak i styl, 
informacje o obrazie, które zostały zamieszczone w dodat
ku literacko-naukowym do 44 numeru wydawanego w Pe
tersburgu tygodnika „Kraj” z 1893 r.: „Dziwnych losów do
znało w kraju naszym jedno z pierwszych płócien Matejki, 
które w swoim czasie, w szóstym dziesiątku lat naszego 
wieku, budziło w Warszawie wiele rozpraw krytycznych. Mó
wimy o »Janie Kochanowskim nad zwłokami Urszulki*. Ob

raz ten nabyty został około r. 1866 przez śp. hr. Joannę 
z Potockich de Fleurową, dziedziczkę Bociek (pod Biel

skiem na Podlasiu) i Szelegówki pod Tykocinem. W r. 1867 
hrabia Ludwik de Fleury, mąż hr. Joanny, zamierzał wystać 
to dzieło do Paryża na ówczesną wystawę powszechną. 
Niestety obraz nadszedł za późno a odbiorca jego, p. Teo

fil P, mający jakieś pretensje pieniężne do dóbr Boćki, 
w których ojciec jego byt urzędnikiem, zatrzymał obraz 
u siebie. Sprawa oparta się w parę lat później aż o sędzie

go pokoju, który jednak - podobno - zniewolony był odwo
łać się do art. Kodeksu o przedawnieniu. »Urszulka« pod

czas oblężenia Paryża i komuny zostawała w zastawie u p.
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1.2. Fotografia obrazu Jana Matejki 
„Śmierć Urszulki Kochanowskiej”, 

wykonana przez Walerego Rzewuskiego 
w 1862 r. w Krakowie (1) i drzeworyt przedstawiający 

ten obraz wykonany według rysunku Matejki 
przez Jana Styfiego, zamieszczony 

w 1866 r. w „Kłosach” (2)

Styfiego, drukowana po raz pierwszy w 1866 r. 
w tygodniku „Kłosy”.

Jan Styfi jest także autorem innych drzeworyt
niczych powieleń Matejkowskich ptócien. Ztożyiy 
się one na trzyczęściowy okazały album wydany 
w Warszawie przez S. Lewentala w latach 1873- 
-1876. Zamieszczone w nim drzeworyty opatrzo
ne zostały komentarzem Kazimierza Władysława 
Wójcickiego, redaktora tygodnika „Kłosy". Przy 
obrazie „Śmierć Urszulki Kochanowskiej” Wójcic

ki przypomniał postać i znaczenie poezji Jana 
Kochanowskiego - zapomnianego, jak stwierdził, 
wczasach „upadku oświaty”.

Na początku XIX w. zaczęto przypominać 
wielkie postacie z narodowego panteonu. Przy
czynił się do tego swoimi licznymi płótnami także 
nasz największy malarz historyczny. Stąd, jak 
mniemam, każdy Polak od szkolnego dziecka do 
inteligenta wie, do którego utworu literatury pol

3. Szkic do obrazu „Śmierć Urszulki Kochanowskiej”, 
1859, akwarela, 24x32 cm, własność prywatna

Adolfa Reiffa, drukarza, następnie zaś, już jako 
własność pomienionego p. Teofila P, sprzeda
ną została doktorowi Lewandowskiemu w Pa

ryżu - i od tej pory nie mamy wiadomości o tym 
arcydziele Matejki z pierwszego, „Kazanie 
Skargi« poprzedzającego, okresu prac wieko

pomnego naszego malarza
Ta ciekawa skądinąd opowieść nie dostar

cza wszakże informacji o kolejnych, bliższych 
naszym czasom, losach obrazu. Do jego dziejów, w ciągu 
minionego stulecia, historycy sztuki nie wnieśli niczego no
wego. Nie wiadomo, na ile wyczerpane zostały wszystkie 
możliwości odnalezienia dzieła. Miłośnicy najnowszych 
sposobów informacji internetowej wierzą, że za ich pomo
cą poszukiwania mogą zakończyć się sukcesem oraz że, 
być może, przy użyciu techniki elektronicznej niebawem 
będziemy mogli dowiedzieć się, jakich kolorów użył Matej
ko do malarskiego zobrazowania sceny śmierci Urszulki 
Kochanowskiej. Od czasu namalowania do chwili obecnej 
płótno Jana Matejki żyje w naszej narodowej świadomości 
jedynie, jak wspomniałam, dzięki jednobarwnym fotogra
ficznym i drzeworytniczym powieleniom. Znane są dwie 
wersje obrazu: fotograficzna, wykonana przez Walerego 
Rzewuskiego zaraz po namalowaniu obrazu, i druga, drze
worytowa, wykonana według rysunku Matejki przez Jana 

skiej odnosi się obraz Jana Matejki. Dla mnie potwierdze
niem tego jest niezmienna od wielu lat reakcja osób zwie
dzających Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Wiśni
czu. Pokazując wiszący pod fotografią obrazu „Śmierć Ur

szulki Kochanowskiej” rysunkowy portrecik Stanisławy Se- 
rafińskiej, która jako dziecko pozowała wujowi Matejce do 
postaci Urszulki, przekonuję się, że zwiedzający mają po
czucie oglądania czegoś dobrze znanego, głęboko zako
rzenionego w naszej świadomości. Tymczasem...

Maria Serafińska-Domańska

Redakcja wyraża podziękowanie właścicielom szkicu obrazu 
J. Matejki „Śmierć Urszulki Kochanowskiej" oraz Wydawnictwu Col

legium Columbinum w Krakowie za umożliwienie wykonania repro
dukcji ilustracji do artykułu.



Piotr Walczak

Jaglowo nad Biebrzą
Początki Jagtowa, wsi na Podlasiu w powiecie augustow

skim, sięgają 1596 r. W 1599 r. stanowiła ona dożywotnią 
dzierżawę Stanisława Goydanowskiego. W rękach tej rodziny 
pozostawała do około 1680 r. Później wsią władali Stanisław
scy, Skiwscy. Położona z dala od głównych szlaków, pośród 
biebrzańskich bagien, miejscowość zachowała swą odręb
ność. Drewniane w większości zabudowania wiejskie tworzą 
niepowtarzalny klimat. Usytuowane są w zwartej zabudowie 
wzdłuż rzeki. Kolorowe chałupy zwrócone szczytami do Bie
brzy o dwuspadowych dachach, zdobionych okiennicami, 
mają po sześćdziesiąt i więcej lat. Mieszkańcy od dawien 
dawna żyli z rzeki i tak jest nadal. Na łąkach wypasają bydło, 
uprawiają zagony ziemniaczane na lichej ziemi. Do niedawna 
uprawiano tu tytoń. Oblicze Jagtowa powoli się zmienia. Po- 
wstają nowe murowane domy przyjezdnych, które burzą 
dawny porządek.

(zdięcia: Piotr Walczak)

1. Zabudowa Jagtowa wzdłuż rzeki
2-4. Drewniane domy 

5. Kaplica z 1948 r.


