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Od redakcji
1 A /styczniu 1856 r. w warszawskim składzie materiałów piśmiennych i przyborów ma- 
\/\/larskich Henryka Hirszla dwudziestotrzyletni wówczas student III kursu na Wydziale 

V V Malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie Józef Szermentowski (1833-1876) 
wystawił swój najnowszy obraz przedstawiający pustelnika przed pustelnią w świętokrzyskiej 
puszczy. W recenzji, którą na lamach „Dziennika Warszawskiego” (nr 19, 21 stycznia 1856 r.) 
opublikował jego rówieśnik, i jak on jeszcze student tej samej uczelni, Władysław Wieczor-

Józef Szermentowski na fotografii z 1865 r. 
(wg E. Szermentowski, Młodość, talent, 
animusz, Warszawa 1958)

kowski (1833-1857), niezwykle uzdolniony i znakomi
cie zapowiadający się krytyk sztuki i publicysta, czyta
my m.in.: „Talent p. Szermentowskiego od niezbyt 
dawna zwrócił na siebie powszechniejszą uwagę. 
Przed kilku laty w czasie podróży naszej po kraju, po 
raz pierwszy spotkaliśmy się w Kielcach z pracami pa
na Szermentowskiego, a byt on wtedy dzieckiem pel- 
nem dobrych chęci i zapału do sztuki. Walczy! [...] 
z pierwszemi potrzebami materialnego życia, więc też 
i pierwsze błyski jego zdolności widnieją dziś po więk
szej części w mieście Kielcach na szyldach sklepo
wych. Ale i na tern polu tak sponiewieranym przez by
le jakich bazgraczy, można już było dostrzec kiełkują
ce zarody talentu. I widno było, że już wtenczas roz
począł p. Szermentowski swoje wykształcenie arty
styczne, wpatrując się pilnie w obrazy bogatej, a tak 
powszechnie znanej w całym kraju galerii p. [Toma
sza] Zielińskiego. Studia z natury, tej pięknej natury 
wzgórzystych okolic, w których położone są Kielce, 
byty jakby drugą szkolą dla młodego ucznia". Opi
sawszy zaś najnowsze dzieło Szermentowskiego wy
tknął co prawda Wieczorkowski młodemu artyście kil
ka błędów, ale i przepowiedział mu znakomitą przy
szłość: „Pan Szermentowski nie wszędzie umiałby się

wytłumaczyć z rzutów swego pędzla. Wiele tu jeszcze plątaniny bez związku i znaczenia [...]. 
Mimo jednakże tych zarzutów jakie uczyniliśmy obecnej pracy [...], dala nam ona to przeko
nanie, że miody artysta może z czasem bardzo wysokie zająć stanowisko; byleby tylko ze- 
chclal pójść drogą pracy i wytrwałości i tym sposobem pielęgnował dalej i rozkrzewlal to 
ziarno talentu, jakie mu Bóg szczodrą ręką udzielił".

W związku z obchodzoną w ubiegłym roku 130. rocznicą śmierci Józefa Szermentow
skiego, o jego twórczości, na podstawie bogatych zbiorów prac tego artysty z kolekcji Mu
zeum Narodowego w Kielcach, pisze w tym numerze Elżbieta Jeżewska (s. 30-32). Zachę
camy też do lektury artykułów Krzysztofa Mordyńskiego (s. 7-11), Stanisława Grzelachow- 
skiego (s. 12-13) i Tadeusza Bernatowicza (s. 14-16) w bloku tematycznym dotyczącym tzw. 
Osi Saskiej w Warszawie (temat aktualny, bo odbudowa pałacu Saskiego nabrała już ru
mieńców). Sympatykom działu „Spotkania na Wschodzie" polecamy wnikliwe opracowanie 
Jana Skłodowskiego o ocalałym slupie granicznym z czasów Drugiej Rzeczypospolitej 
(s. 18-19), a miłośnikom tradycji napoleońskiej - artykuł Jerzego Sobczaka o pobytach ce
sarza w Wielkopolsce (s. 27-29).

W marcowym numerze pisma zamieścimy m.in. raport o polskich dworach oraz wspo
mnienie o zasłużonym warszawskim kolekcjonerze Dominiku Witke-Jeżewskim, którym to 
artykułem zakończymy na naszych tamach cykl publikacji związanych z setną rocznicą po
wstania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.

Milej lektury!

Przypominamy o możliwości dokonywania dorocznych odpisów kwot w wysokości 1 % 

z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego, jaką jest 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, wydawca naszego miesięcznika. Pieniądze, 

które zostaną przeznaczone na ratowanie zabytków, można wpłacać na konto: 
BPH S. A. O/Warszawa Nr 81 1060 0076 0000 3300 0031 3478Nakład: 8000 egz.



przeglądy 
poglądy

Fundacja Centrum Edukacji Oby
watelskiej była pomysłodawcą i or
ganizatorem Projektu Szkota Ma
rzeń 2006. Główny cel projektu - to 
stworzenie przez szkoły programów 
rozwojowych, nastawionych na 
zwiększanie edukacyjnych i życio
wych szans uczniów z gmin wiej
skich. W realizowanym od paź
dziernika 2005 do października 
2006 r. programie wzięły udział 443 
szkoły wiejskie. W ramach projektu 
przeprowadzono m.in. następujące 
zajęcia: „moda na ekologię", „za
bawy i zabawki naszych przod
ków”, „archeologia". Fundusze na 
realizację całego przedsięwzięcia 
pochodziły z Europejskiego Fundu
szu Społecznego oraz z budżetu 
państwa.

W centrum Częstochowy zakoń
czony został remont czynszowej 
kamienicy rezydencjonalnej z bo
gatym wystrojem wnętrz i okazałą 
klatką schodową. Prace budowlane 
i konserwatorskie objęty remont da
chu mansardowego, wzmocnienie 
i częściową wymianę więźby da
chowej, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, restaurację ozdobnych 
drzwi wejściowych do lokali z neo- 
barokowymi supraportami, remont 
zabytkowych pieców kaflowych, 
wzmocnienie stropów, odnowienie 
zachowanej sztukaterii, odtworze
nie zabytkowej polichromii, renowa
cję parkietów, wykonanie instalacji. 
Przeprowadzono również remont 
neogotyckiej fasady z elementami 
neobarokowymi, remont bramy 
wjazdowej i pozostałych elewacji, 
adaptację poddasza na cele pra
cowni urbanistycznej. W odnowio
nej kamienicy będą miały swoje sie
dziby: nowo utworzone Muzeum 
Jerzego Dudy-Gracza, galeria ma
larstwa polskiego Muzeum Często
chowskiego oraz Miejska Pracow
nia Urbanistyczna.

W 2007 r. przypada jubileusz 70-le- 
cia śmierci Karola Szymanowskie
go oraz 125. rocznica jego urodzin. 
Jednocześnie w tym roku upływa 
30-lecie działalności Muzeum Ka
rola Szymanowskiego w willi „At- 
ma” w Zakopanem jako Oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Od początku funkcjonowania „Ał
my” działalności ekspozycyjnej to
warzyszyło propagowanie muzyki 
polskiego kompozytora. Od 30 lat 
organizowany jest doroczny festi
wal „Dni Muzyki Karola Szymanow
skiego", przez wiele lat prowadzo
ny byt cykl comiesięcznych koncer

tów „Wieczory w Atmie”. Jedną 
z podstawowych form działalności 
jest także edukacja młodego poko
lenia w duchu poszanowania dla 
polskich i europejskich tradycji kul
turowych, reprezentowanych przez 
bywających w Zakopanem najwy
bitniejszych twórców, których 
przedstawicielem byl właśnie Szy
manowski. Kompozytor symbolizu
je także idee „Młodej Polski Ta
trzańskiej" i stylu zakopiańskiego, 
rozumianego jako przenikanie 
sztuki i kultury podhalańskiej do 
kultury ogólnonarodowej. W związ
ku z obchodami Roku Karola Szy
manowskiego planowane jest zor
ganizowanie cyklu comiesięcznych 
koncertów w „Atmie”, które pod
trzymywałyby trzydziestoletnią tra
dycję i należycie upamiętniły jubile
usz patrona muzeum. Ponadto 
ukażą się specjalne publikacje 
i wydawnictwa promocyjne.

Dobiegają końca prace renowacyj
ne monopteru na terenie osiemna
stowiecznego Zespołu Palacowo- 
-Parkowego w Dobrzycy (Wielko
polska). Monopter - to okazała bu
dowla bez ścian, z kolistą kolumna
dą wspierającą dach, nawiązująca 
do rzymskiej świątyni Sybilli. Do- 
brzycki monopter wzniesiony został 
około 1800 r. w pobliżu pałacu ge
nerała Augustyna Gorzeńskiego, 
współtwórcy Konstytucji 3 Maja 
i szefa kancelarii wojskowej króla 
Stanisława Augusta Poniatowskie
go. Podjętymi obecnie pracami re
nowacyjnymi objęto również osiem
nastowieczny park, okalający pałac 
w Dobrzycy.

W listopadzie 2006 r. minęło osiem
dziesiąt lat od momentu odsłonię
cia pomnika Fryderyka Chopina 
w Łazienkach Królewskich w War
szawie. Pomnik ten, uznawany dziś 
za jeden z symboli stolicy, przecho
dził burzliwe dzieje. Konkurs, ogło
szony w 1908 r., wygrał Wacław 
Szymanowski. Prace przy modelu 
trwały kilka lat. Dopiero na początku 
1914 r. gipsowe elementy z górnej 
części pomnika wysłano do Paryża, 
gdzie miały zostać odlane w brązie, 
ale wybuch pierwszej wojny świato
wej przerwał prace nad realizacją 
dzieła. W 1919 r. odnaleziono ele
menty wystane do Paryża i dzięki 
składkom społecznym oraz sub
wencji ówczesnego rządu przystą
piono do realizacji rzeźby. 14 listo
pada 1926 r. nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie pomnika Fryderyka 
Chopina w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. Podczas niemieckiej 
okupacji, 31 maja 1940 r. dzieło 
Wacława Szymanowskiego prze
stało istnieć: wysadzone zostało 
w powietrze, pocięte na kawałki 
i wywiezione do jednej z hut w Rze
szy Niemieckiej. Po zakończeniu 

wojny na podstawie odnalezionych 
na złomie części głowy, a także au
toryzowanego rysunku, zachowa
nych fotografii i szkiców technicz
nych powstała nowa wersja pomni
ka. Zasadnicze znaczenie miało 
jednak odkrycie miniaturowego od
lewu pomnika, sygnowanego przez 
artystę. W 1956 r. prof. Leon Suzin 
wykonał projekt fotogrametryczny, 
a zespól rzeźbiarzy pod kierunkiem 
Władysława Wasiewicza sporządził 
model pomnika. 11 maja 1958 r. 
zrekonstruowany pomnik Fryderyka 
Chopina stanął na swoim dawnym 
miejscu, w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie.

W Muzeum Narodowym w Warsza
wie czynna jest (do 4 lutego br.) 
wystawa fotografii Jana Bułhaka ze 
zbiorów polskich i zagranicznych. 
Jan Bułhak (1876-1950) - fotogra
fik, teoretyk sztuki, pedagog, orga
nizator życia fotograficznego 
w Polsce należy do grona najwy
bitniejszych artystów XX w. W zbio
rach Muzeum Narodowego w War
szawie znajduje się blisko tysiąc 
obrazów fotograficznych autor
stwa Jana Bułhaka oraz cenne al
bumy komponowane przez arty
stę, który dzięki swej aktywności 
wywarł największy wpływ na pol
ską fotografię pierwszej potowy XX w. 
Jego fotografie cechuje staranna 
kompozycja zgodna z zasadami 
właściwymi sztukom plastycznym, 
harmonia światłocienia, stopnio
wanie planów i walorów, miękkość 
rysunku. Wiele mniej znanych foto
grafii mistrza dowodzi, że nieobce 
były mu także zasady nowej rze
czowości, z którą to postawą arty
styczną polemizował na gruncie 
teorii, ale w praktyce najwyraźniej 
od niej nie stronił. Zasługą artysty 
pozostało utrwalenie znaczenia fo
tografiki jako dyscypliny artystycz
nej i wprowadzenie jej na trwale do 
kultury narodowej.

Do odtworzenia zapomnianej re
ceptury cementu romańskiego 
przyczynili się naukowcy z Instytutu 
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN. Cement ten byl kiedyś popu
larnym materiałem, wykorzystywa
nym w XIX w. do seryjnej produkcji 
dekoracji ornamentalnych. Nazwa
no go cementem romańskim, po
nieważ wierzono, że jest to odpo
wiednik technologii stosowanej 
niegdyś przez Rzymian. Byl nie
zwykle wytrzymały, a przy tym miał 
krótki czas wiązania - od 3 do 20 
minut. Dzięki tej właściwości moż
na było niemal seryjnie produko
wać odlewy i ornamentalne deko
racje elewacyjne, nawet te bardzo 
rozbudowane w formie. Materiał 
pełnił ponadto funkcję ochronną. 
Technologie tę stosowano do 
pierwszej wojny światowej. Wraz 

z nastaniem modernizmu wyszła 
z użytku i została zapomniana. Od 
potowy 2005 r. dla celów konser
watorskich realizowany jest mię
dzynarodowy projekt, mający na 
celu odtworzenie dziewiętnasto
wiecznej technologii cementu ro
mańskiego. Prowadzone są prace 
laboratoryjne i doświadczalne na 
wybranych elewacjach. Królikiem 
doświadczalnym jest Akademia 
Handlowa w Krakowie.

W Muzeum Narodowym w Kiel
cach (w dawnym Pałacu Biskupów 
Krakowskich) czynna jest (do 15 
lutego br.) wystawa pt. „Gwiazdo
zbiór czyli Henryk Sienkiewicz 
a środowiska artystyczne”. Zorga
nizowana została przez Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgor- 
ku - Oddział Muzeum Narodowe
go w Kielcach. Obejmuje około 
350 eksponatów ze zbiorów m.in. 
Muzeum w Oblęgorku oraz Mu
zeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum 
Literatury w Warszawie, Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Bibliote
ki Jagiellońskiej, Muzeum J. Mal
czewskiego w Radomiu, Mu
zeum Narodowego w Kiel
cach, Muzeum Diecezjalne
go w Kielcach, Muzeum Sztu
ki w Łodzi. Ekspozycja obejmuje 
zarówno obrazy (w tym tak wybit
ne, jak „Ranny powstaniec” S. Wit
kiewicza, „Thanatos II” J. Malczew
skiego, „Śluby Jana Kazimierza” J. 
Matejki, „Walka o sztandar turecki” 
J. Brandta i inne, a także listy, do
kumenty, fotografie, kostiumy te
atralne H. Modrzejewskiej).

Towarzystwo Naukowe Płockie wy
dało reprint Psałterza Dawidów. 
Psałterz przełożony został z języka 
łacińskiego, greckiego i żydowskie
go na polski przez ks. Jakuba Wuj
ka i wydany w Krakowie w 1594 r. 
Oryginał znajduje się w zbiorach 
płockiej Biblioteki im. Zielińskich 
i oglądać go można tylko przy oka
zji pokazów specjalnych białych 
kruków. Obecnie wydany reprint 
umożliwia kontakt z tym cennym 
zabytkiem bez ograniczeń.

W Państwowym Muzeum Archeolo
gicznym w Warszawie czynna była 
do 15 stycznia br. wystawa ukazu
jąca rekonstrukcję portu Truso, któ
ry zbudowali na Pomorzu wikingo
wie w VIII w. Na podstawie wielolet
nich badań archeologicznych udało 
się odtworzyć zabudowę portu, roz
planowanie osady, wygląd typowe
go domu wikingów. Truso było portem 
oraz wielkim ośrodkiem rzemiosła 
i handlu. Na wystawie zgromadzo
no 250 zabytków - m.in. wyroby 
z bursztynu, złote ozdoby, narzę
dzia i monety.
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Głęboko pod poziomem wawelskich dziedzińców kryją się skąpe fragmenty 
przedromańskich kościołów - niemych świadków historii polskiego 

chrześcijaństwa. Niewidoczne dziś, kiedyś zachwycały.

750 ikoKACjd
Pierwsze budowle 

sakralne na Wawelu
KACPER ŚLEDZIŃSKI

ak powszechnie wiadomo, w pierwszej połowie 
X w. Kraków znalazł się pod władzą czeską; podbój 
miał miejsce w czasach panowania księcia Bolesława I

Srogiego, między 936 a 945 r. Piszący w latach czterdzie
stych X w. pisarz arabski, Al-Masudi, zanotował, że z pań
stwem ad Dir (Ruś) sąsiadowało państwo al Firag, czyli 
Czechy i z przekazu tego wysunięto wniosek, że między 
Czechami a Rusią nie było żadnego innego państwa. Idąc 
dalej tym tokiem rozumowania, przyjmuje się, że Kraków 
znajdował się w granicach państwa cze
skiego. Potwierdza to znany powszech
nie, a późniejszy o ćwierć wieku opis 
krajów słowiańskich Ibrahima ibn Jaku
ba, który wymienia Kraków obok Pragi 
w rzędzie najważniejszych grodów dzie
dzictwa czeskich Przemyślidów (zob. Je
rzy Wyrozumski, Dzieje Polski Piastow
skiej, Kraków 1999, s. 77).

W tym mniej więcej czasie, kiedy na 
Wawelu konsolidowało się panowanie 
czeskie, na północy rosło w siłę państwo 
Polan. Z dala od szlaków handlowych 
i wielkiej polityki, poza zasięgiem Raty- 
zbony i Pragi, pierwsi Piastowie Siemo- 
wit, Leszek i Siemomysl zdobywali zie
mie i podbijali plemiona, tworząc zręby 
późniejszego państwa. Jakie obejmowało 
ono tereny w pierwszej połowie X w., 
dokładnie nie wiadomo. Nawet relacja 
wspomnianego Ibrahima ibn Jakuba nie 
rzuca jasnego światła na dziedzictwo 
Mieszka. Arabski kronikarz nazywa tyl
ko Mieszka królem północy. Więcej in
formacji daje streszczenie Dagome index (ok. 990 r.). 
Wówczas pod władzą Piasta znajdowała się Wielkopolska, 
Kujawy i Mazowsze. Państwo Piasta sięgało więc aż po 
Ruś na wschodzie, tereny Prusów i „zimne wody Oceanu”, 
czyli Morza Bałtyckiego na północy. Aby uzupełnić obraz 
ziem polskich w X w., należy dodać, że Śląsk również zna
lazł się pod panowaniem Pragi.

Wypada w tym miejscu wytłumaczyć jeszcze jedno 
uproszczenie, pokutujące w podręcznikach historii, a ściśle 
związane z zasięgiem państwa Polan. Otóż, gdy w 966 r. 
Mieszko I przyjmował chrzest, chrześcijaństwo już od co 
najmniej 20 lat było praktykowane w Krakowie i na Śląsku. 
W tym kontekście data 966 r. jest ważna dla historii Polski, 
jako że wówczas władca naszego kraju wszedł w krąg wład
ców chrześcijańskich, zajmując odpowiednie dla rangi ksią
żęcej miejsce w feudalnej hierarchii, jednak pod kątem roz
woju chrześcijaństwa data ta jest istotna tylko dla dzielnic 
północnych, bowiem południe poprzez dominację czeską

1. Plan rozmieszczenia najstarszych budowli sakralnych na Wzgórzu 
Wawelskim (wg katalogu wystawy „Kraków w chrześcijańskiej 
Europie”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006); 
wybrane obiekty na planie:
1 - czworokątna piwnica z korytarzem oraz hipotetyczna lokalizacja przedromańskiego 
palatium, 2 - dwuabsydowa rotunda NPM św. św. Feliksa i Adaukta, 3 - dwuabsydowa 
rotunda „B”, 5 - północna absyda katedry św. Wacława, 6 - rotunda jednoabsydowa 
po północnej stronie katedry (rotunda „C”), 7 - relikty najstarszego domu biskupiego (?), 
8 - narożnik budowli przedromańskiej w rejonie Smoczej Jamy, 19 - relikty starszej fazy 
kościoła św. Michała, 20 - hipotetyczna lokalizacja kościoła św. Jerzego
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weszło w krąg kultury chrześcijańskiej wcześniej. Ona też 
ma w Krakowie dłuższą tradycję.

Mówiąc o rządach Czechów na Wawelu w okresie ok. 
945-990 r., musimy automatycznie uznać za wielce praw
dopodobne powstanie w tym czasie chrześcijańskich bu
dowli sakralnych. Za taką tezą opowiadają się w swoich 
publikacjach historyk prof. Jerzy Wyrozumski oraz arche
olog prof. Zbigniew Pianowski, który swoje najnowsze 
ustalenia przekazał autorowi tego artykułu.

Profesor Wyrozumski w swoich badaniach opiera się 
przede wszystkim na tekstach źródłowych oraz interpre
tacji dotychczasowych odkryć archeologicznych. Zda
niem naukowca, świadomego braku jednoznacznych źró
deł, na zaszczepienie chrześcijaństwa w Krakowie wska
zuje pojawienie się w połowie X w. pochówków szkiele
towych. Lecz nie jest to ani jedyny, ani najważniejszy do
wód. Drugim, o wiele istotniejszym, jest nagromadzenie 
dużej liczby (aż 8) budowli sakralnych na Wawelu. Jak 
twierdzi prof. Wyrozumski, część z nich powstała jeszcze 
w okresie czeskim. Jest bowiem mało prawdopodobne, 
aby w nowo zdobytej dzielnicy Piastowie wznosili bu
dowle, których nie było w ich rodzimym Gnieźnie ani Po
znaniu, a to „każę upatrywać jego [Krakowa] znaczącą ro
lę już w okresie czeskim” (J. Wyrozumski, Dzieje Polski 
Piastowskiej). Profesor posuwa się jednak jeszcze dalej 
w swoich rozważaniach, stwierdzając, że na zjeździe 
gnieźnieńskim w 1000 r. nie utworzono, lecz podporząd
kowano istniejące już biskupstwo krakowskie metropolii 
w Gnieźnie. Taki wniosek wysunął prof. Wyrozumski, in
terpretując informacje dotyczące zjazdu gnieźnieńskiego, 
zawarte w Kronice Thietmara (J. Wyrozumski, Zagadnie
nie początków biskupstwa krakowskiego, w: Chrystianiza
cja Polski południowej, Kraków 1993). Nie mniejsze zna

czenie ma tu również tradycja kościoła krakowskiego, 
wymieniająca przed Popponem dwóch biskupów - Pro- 
hora i Prokulfa. Kiedy dokładnie zasiadali na krakowskim 
biskupstwie, nie wiadomo. Część badaczy łączy ich 
z Wielkimi Morawami, większość jednak uważa, że dzia
łali w drugiej połowie X w.

Skoro zatem biskupstwo krakowskie jest starsze niż 
sądzono, to również niektóre budowle muszą pochodzić 
z okresu bliskiego jego początkom. Co w takim razie 
o tych budowlach mówi archeologia? Przede wszystkim 
daje przesłanki do stawiania hipotez i domysłów, a nawet 
pozwala wyróżnić: rotundę NPMarii (św. św. Feliksa 
i Adaukta), kościół „B”, kościół św. Jerzego, kościół św. 
Michała, kościół św. Wacława (późniejszą katedrę) i ro
tundę „C”. Z wymienionych najstarsze wydają się kościo
ły „B” i św. Wacława oraz rotunda „C”, znajdująca się 
przy bastionie Władysława IV, na którym stoi pomnik 
Tadeusza Kościuszki. Pozostałe budowle według wyni
ków badań wzniesiono na przełomie X i XI w. oraz póź
niej, czyli już w czasach piastowskich.

Kościół „B” - to dwuabsydowa rotunda, znajdująca 
się na dziedzińcu zewnętrznym, tuż obok wejścia do bu
dynku wystawy „Wawel Zaginiony”. Wewnątrz rotundy, 
pod emporą znaleziono grób przykryty płytą z wyrytym 
greckim krzyżem w kole, od którego do półkolistej pod
stawy ciągnie się pień tzw. drzewa życia. Podzielone są 
zdania dotyczące czasu powstania budowli. Część bada
czy określa go na połowę X w. Andrzej Żaki uważa, że 
najstarsze kościoły powstawały w latach 960-1020, zatem 
wzniesienie kościoła „B” może być bliższe pierwszej 
z tych dat (Andrzej Żaki, Kraków wis'lanski, czeski, wcze- 
snopiastowski, w: Chrystianizacja Polski południowej, 
Kraków 1993). Inni, np. Stanisław Kozieł, przychylają się
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2. Narożnik muru w krypcie kaplicy Zebrzydowskich
3. Krypta pod północnym ramieniem ambitu
4. Basen chrzcielny z rotundy „C”
5. Odkrycia archeologiczne pod Wikarówką
6. Próba aksonometrycznej rekonstrukcji najstarszej katedry krakowskiej, 
hipoteza Z. Pianowskiego i J. Firleta (rys. J. Sobańska)

(zdjęcia: 2, 3- Kazimierz Musial, 4 - Jan Barcik, 5 - Stanisław Michta; 
zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu)

do początków XI w. (zob. Zbigniew Pianowski, Najstar
sze kościoły na Wawelu, w: Chrystianizacja Polski połu
dniowej, Kraków 1993). Mimo tych rozbieżności ostatnio 
panuje tendencja przesunięcia czasu powstania kościoła 
„B” na początek XI w. Na razie okazało się, że budowla 
jest mniejsza niż przypuszczano, bowiem jedna z absyd 
okazała się fragmentem nawy rotundy, który podczas jej 
zawalenia spadł w taki sposób, że utworzył dodatkową 
kolistą strukturę na zewnątrz świątyni.

Jeszcze ciekawiej przedstawia się geneza rotundy „C” 
i kościoła św. Wacława. Nie do końca objaśniono funkcję 
odnalezionego w nawie rotundy około dwumetrowego za
głębienia. Początkowo sądzono, że jest to grób możnej oso
by, prawdopodobnie biskupa, lecz po odkryciu basenów 
chrzcielnych na Ostrowie Lednickim na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. uznano, że 
i na Wawelu mamy do czynienia z basenem chrzcielnym. 
Gipsowa zaprawa łącząca płyty piaskowca, z którego zro
biono „podłogę” i ściany owego zagłębienia, potwierdza to 
przypuszczenie. Jednak o samej budowli niewiele wiado
mo. Na razie ustalono, że basen chrzcielny na osi wschód- 
-zachód ma 2 m. Długość osi północ-południe pozostaje 
nieznana. Sposób wykonania przesądza o powstaniu rotun
dy w okresie panowania Bolesława Chrobrego. Łączy się ją 
przy tym z powstaniem kościoła św. Wacława. Do tej pory 
nie ma jednak dowodów na to, aby twierdzić, że kościół 
św. Wacława powstał w czasach czeskich. A właśnie taką 
możliwość wysunął prof. Wyrozumski. Swoją teorię oparł 
na analizie wezwania św. Wacława. Zdaniem historyka by
ły dwie możliwości konsekrowania świątyni pod wezwa
niem księcia Czech. Mogło to być w czasach dominacji cze
skiej w Krakowie (945-990) lub za panowania Bolesława 
Chrobrego, ale nie później niż w 997 r.

W tym miejscu warto poczynić krótką dygresję na te
mat krwawych sporów czeskich rodów Sławnikowiców 
i Przemyślidów. Otóż ród Przemyślidów, z którego pocho
dził św. Wacław oraz matka Bolesława Chrobrego, Dą
brówka, zaatakował Sławnikowiców, zabijając wielu 
przedstawicieli rodu z Libie. Ocalał właśnie Wojciech i Ra- 
dzym-Gaudenty, obaj związani później z Bolesławem. 
W kontekście tragicznego konfliktu obu rodów, zdaniem 
prof. Wyrozumskiego, „wezwanie św. Wacława katedry 
krakowskiej lepiej przystaje do czasów przed zjazdem gnieź
nieńskim niż do roku 1000, lub do lat późniejszych” (J. Wy
rozumski, Zagadnienie początków biskupstwa krakowskie
go, s. 130). Czy to znaczy, że trzeba będzie przesunąć datę 
budowy katedry w głąb wieków średnich? Andrzej Żaki nie 
wykluczył takiej ewentualności, przyjął bowiem za bardziej 
prawdopodobne powstanie kościoła św. Wacława jeszcze 
w X w., być może w czasach czeskich, a w 1000 r. podnie
sienie go do rangi kościoła biskupiego. Przesłanką do tego 
było odkrycie w 1970 r. fragmentu muru pod dziedzińcem 
Batorego, czyli między katedrą a pałacem. Odkrycie pod
czas następnych badań pod północno-wschodnią częścią 
katedry glinianej ławy, wzmocnionej belkami, dało profe
sorom Zbigniewowi Pianowskiemu i Januszowi Firletowi 
(J. Firlet, Z. Pianowski, Przemiany architektury rezydencji 
monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych ba
dań, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, z. 4, 2000, 
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ss. 227-228) przyczynek do twierdzenia, iż mogła to być 
podstawa pod budowlę sakralną, według wszelkiego praw
dopodobieństwa drewnianą, złożoną z prezbiterium (7x10) 
i nawy długości około 14 m. Ceramika niewykazująca cech 
charakterystycznych dla XI w., a odkopana w sąsiedztwie, 
pomogła ustalić datę zniszczenia znaleziska na X lub począ
tek XI w. Zakładając, że datowanie jest trafne, byłaby to 
właśnie budowla z okresu czeskiego, nosząca wezwanie św. 
Wacława i funkcjonująca jako siedziba biskupów Prohora 
i Prokulfa.

To jednak nie koniec odkryć dotyczących przedro- 
mańskich budowli sakralnych na Wawelu. W latach 
1997-1998 dokonano odkryć potwierdzających istnienie 
przed- lub wczesnoromańskiego kościoła pod tzw. kate
drą Hermanowską. W krypcie pod kaplicą Zebrzydow
skich natrafiono na narożnik muru płytowego, spojonego 
zaprawą wapienno-piaskową. Na wschód od sarkofagu 
Słowackiego odkryto dolne warstwy fundamentu absydy, 
wykonanego podobną, płytową techniką. Oprócz wymie
nionych znaleziono jeszcze kilka fragmentów murów 
w latach 2001 i 2002. Rekonstrukcja dała hipotetyczny 
obraz katedry przedromańskiej w formie bazyliki transep- 
towej. Przypuszcza się, że wzniesionej po roku 1000.

Ale to nie wszystkie ślady budowli przedromańskich na 
Wawelu. W 2005 r. w rejonie Wikarówki odkryto prawdopo
dobnie wejście do jednego z budynków rezydencji biskupiej. 
W piwnicy Wieży Duńskiej natrafiono na pozostałości znisz

czonej budowli przedromańskiej. Te nie do końca zdefiniowa
ne odkrycia oraz niektóre zapisy ze starych kronik i Liber be- 
neficiorum Jana Długosza, w których wspomina się o wczesnej 
budowie kościołów św. Michała i św. Jerzego, skłaniają do 
przypuszczenia, że wczesnych budowli sakralnych mogło być 
na Wawelu znacznie więcej niż się obecnie uważa.

Na razie czas powstania tych budowli, które znamy, 
nie jest precyzyjny i oscyluje w przedziale czasowym od 
połowy X w. do lat trzydziestych wieku następnego. Jak 
twierdzi prof. Pianowski, otwartą kwestią pozostaje oso
ba fundatora najstarszych kościołów, nadal bowiem nie 
wiadomo, czy był to Bolesław II Pobożny, książę czeski 
czy Bolesław Chrobry. Na obecnym etapie badań tego 
sporu rozstrzygnąć nie można. Pewną nadzieję daje za
stosowanie analizy „C 14” metodą akceleratorową 
(AMS). Ale już teraz z całą pewnością można stwierdzić, 
że Wawel - to największe na ziemiach dzisiejszej Polski 
skupisko budowli przedromańskich. Według prof. Pia- 
nowskiego prawdopodobnie większość z nich powstała 
pod wpływem polityki cesarza Ottona III, co z kolei po
zwala wysunąć hipotezę, że to właśnie Kraków, a nie 
Gniezno został wybrany na metropolię Sclavinii, stolicę 
jednej z czterech części, obok Germanii, Galii i Italii, 
wielkiego europejskiego państwa z czasów Ottona III 
i Bolesława Chrobrego.
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Gdy w latach 1687 i 1689 późniejszy elektor saski i król polski August II odwiedzał
Wersal, mógł na własne oczy przekonać się, że wspaniałe barokowe założenie 

Ludwika XIV było nie tylko miejscem wypoczynku, nie tylko pozwalało nacieszyć się 
pięknem zaplanowanej z rozmachem przestrzeni, ale przede wszystkim w cudowny 

sposób przysparzało splendoru władcy. Z pewnością pamiętał o tym, 
planując Oś Barokową w Warszawie.

Oś Saska w Warszawie 
jako niekończąca się 

przestrzeń władzy królewskiej

0
 KRZYSZTOF MORDYŃSKI

I d czasów wytyczenia działek budowlanych śre
dniowiecznego miasta Warszawie brakowało 
przedsięwzięć, które obejmowałyby swym zasię

giem cały organizm miejski. Pod względem prawnym 
i własnościowym osiemnastowieczna Warszawa stano
wiła zbiór samodzielnych miasteczek, tzw. jurydyk, ma
jących własne rynki, ratusze i prawa. Rozrastająca się 
w sposób żywiołowy stolica rozwijała się wzdłuż szla
ków komunikacyjnych, przebiegających w bezpośred
niej bliskości miasta. Jedyną klamrą spinającą ten zróż
nicowany organizm były wały zygmuntowskie, które 

w sposób nietrwały zamykały chaos uliczek, kamienic, 
kościołów i pałaców. Poza obwarowaniami pozostawa
ła część jurydyk i luźno rozsiane dwory oraz posiadłości 
kościelne. Do takiej Warszawy przyjechał August II 
z zamiarem zaprowadzenia w państwie polsko-litew
skim władzy absolutnej, która potrzebowała nakreślo
nej z rozmachem, jednorodnej i uporządkowanej archi
tektury.

Tak jak architektura sakralna baroku miała poprzez 
sztukę iluzji, grę świateł, bogactwo i dynamizm form 
obezwładniać widza i oczarowanego rzucać na kolana 
przed Wszechmogącym, tak zadaniem świeckiej pała
cowej architektury baroku było olśnienie gościa i prze

1. Bernardo Bellotto, „Widok Ogrodu 
Saskiego sprzed Żelaznej Bramy” 

- fragment; za bramą widoczny Wielki 
Salon i dalej patac Saski
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konanie go o potędze właściciela. Ta architektura dys
ponowała własnymi środkami oddziaływania, z któ
rych najbardziej widowiskowym było opanowanie 
przestrzeni i nadanie jej specjalnego znaczenia. Pałac 
arystokraty budowano według reguły entre cour et jar- 
din, czyli między reprezentacyjnym dziedzińcem, eks
ponującym piękno budowli, a ogrodem, stanowiącym 
efektowne przedłużenie pałacu. Posiadłość królewska 
musiała być jednak jeszcze czymś więcej, została 
wprzęgnięta w propagandę sławiącą potęgę władcy 
i porządkującą świat. Ten aspekt założenia saskiego 
w Warszawie jest tak bardzo istotny, że próby opisy
wania Osi Barokowej wyłącznie z punktu rozwiązań 
architektonicznych i urbanistycznych dałyby niepełny 
jej obraz.

Wzorem dla Augusta II i jego głównego architekta 
Matthausa Póppelmanna były najwspanialsze założenia 
pałacowe władców Zachodu, takie jak wiedeński pałac 
Belvedere, a przede wszystkim Wersal Ludwika XIV. 
Ten absolutny władca Francji uczynił ze swej siedziby 
jedno z narzędzi prowadzenia polityki. Władza absolut
na potrzebowała bowiem, zgodnie z zaleceniami Nicco- 
la Machiavellego, wprowadzenia reguł spektaklu te
atralnego do polityki, a szczególnie życia dworu. Co
dzienne, wielogodzinne i efektowne rytuały, w których 
udział brali najprzedniejsi z jego poddanych - arysto
kracja, ale także i zagraniczni goście, miały za zadanie 
podnieść prestiż władcy, uwypuklać jego cnoty, stawia
jąc go na równi z boskim Apollem czy Herkulesem, któ
rych role odgrywał. Spektakl potrzebował dekoracji, 
którą był nie tylko pałac, ale i cała przestrzeń wokół 
niego. Jak podkreśla Joanna Hubner-Wojciechowska 
(Spektakl władzy w dekoracji ogrodowej czyli uroczysto
ści dworskie w Wersalu, w: Barok. Historia-literatura- 
-sztuka, IV, 1 (7), 1997, ss. 77-88), „te architektoniczno- 
-scenograficzne zabiegi prowadziły do zatarcia granicy 
pomiędzy rzeczywistością, a fikcją. Świat upodabniał się 
do sceny, życie do teatru, w którym następujące po sobie 
wydarzenia przypominały kolejne akty, trwającego nie
przerwanie, spektaklu. Była to wizja przestrzeni jedno
rodnej, pozornie nieskończonej, nadającej ziemskiemu 
bytowaniu wymiar boski”.

To właśnie nadanie otoczeniu pałacu charakteru 
przestrzeni jednorodnej, czyli zaprzeczenia chaosu na
tury i anarchii, oraz wytworzenie wrażenia nieskończo
ności tak uporządkowanej przestrzeni miało sprawiać, 
że człowiek uczestniczący w rytuałach władzy absolut
nej zyskiwał przeświadczenie o nieograniczonym zasię
gu oddziaływania potęgi królewskiej. Podstawowy ele
ment założenia - barokowy ogród całkowicie różnił się 
od ogrodu średniowiecznego. Ten był przestrzenią ści
śle określoną i zamkniętą, tak jak metaforyczny ogród 
z Powieści o róży, gdzie róża symbolizowała dobrze 
strzeżone i trudno dostępne serce ukochanej. Ogród ba
rokowy i założenie miały wydawać się nieskończone, 
gdyż prestiż władcy nie kończy się za ogrodzeniem, ale 
emanuje na całą kulę ziemską. Z myślą o tym podstawo
wym zadaniu architekci mieli użyć rozleglej gamy środ

ków z dziedziny optyki, architektury i urbanistyki, by 
stworzyć Oś Barokową.

Budowa założenia saskiego trwała od roku 1713 
do 1763. Realizowano ją etapami. Najpierw wyku
piono potrzebne grunty i pałac Morsztynów, na któ
rego osi zaplanowano założenie. Inne zabudowania 
na ogół rozbierano, choć niektóre zaadaptowano do 
nowych celów. Najbardziej intensywny okres budowy 
przypadł na lata 1724-1733. Wybudowano wówczas 
koszary, wyznaczono dziedziniec przed pałacem 
i uformowano ogród we wschodniej części założenia. 
Po śmierci Augusta II w 1733 r. prace kontynuował 
jego syn August III. Nie będąc w stanie zrealizować 
wszystkich zamierzeń ojca, skupił się na ukończeniu 
pałacu i budynków wokół dziedzińca oraz wyposaże
niu ogrodu w kilka budowli.

Schemat kompozycyjny założenia miał kształt ol
brzymiego rombu, długiego na 1650 m i osiągającego 
w najszerszym miejscu 450 m. Całość miała obejmować 
około 17 ha. Schemat taki dawał możliwości nakreśle
nia promieniście rozchodzących się i krzyżujących alej 
ze spektakularnymi widokami. To właśnie one miały 
dawać wrażenie niekończącej się, uporządkowanej 
przestrzeni. Dwa ogniska, w których skupiały się pod
stawowe aleje, znajdowały się na przeciwległych koń
cach osi kompozycji. Kraniec wschodni opierał się 
o Krakowskie Przedmieście, główną i najbardziej presti
żową drogę miasta, ciągnącą się wzdłuż skarpy wiślanej. 
Był to równocześnie wjazd na dziedziniec przedpałaco- 
wy. Na krańcu zachodnim zaplanowano owalny plac.

Oś łączącą oba krańce zamykały obiekty, co miało 
spotęgować wrażenie ładu. Od owalnego placu na za
chodnim końcu do środka założenia ciągnęła się droga, 
wzdłuż której rozlokowano trzy pary długich budyn
ków koszarowych. Droga kończyła się ozdobną Żelazną 
Bramą - jej nazwa pochodziła od materiału, z którego 
wykonano sztachety. Dalszą komunikację, poprzez park 
zajmujący wschodnią część założenia, zapewniała aleja 
prowadząca wprost po osi do Wielkiego Salonu. Była to 
ażurowa altana, zbudowana na kształt łuku triumfalne
go, służąca za miejsce wypoczynku. Następnymi obiek
tami na osi były sam pałac, dziedziniec i brama od stro
ny Krakowskiego Przedmieścia.

Takie rozlokowanie akcentów na osi założenia przy
nosiło imponujący widok. Wjeżdżający od zachodu gość 
miał przed sobą długą aleję ze stopniowo narastającymi 
elementami. Rytmicznie powtarzające się ryzality koszar 
biegnących po bokach drogi sprawiały, że wydawała się 
ona jeszcze dłuższa, niż była w rzeczywistości. Poprzez 
sztachety Żelaznej Bramy można było zobaczyć Wielki 
Salon, a przez jego ażurowe łuki i okna majaczył królew
ski pałac. Widok flankowały najpierw koszary, później 
zieleń ogrodu. Wraz ze zbliżaniem się do Żelaznej Bra
my odsłaniały się nowe, wcześniej niezauważalne szcze
góły. Równocześnie ukośnie krzyżujące się z osią drogi 
dawały dodatkowe widoki w różne strony świata.

Północno-wschodni brzeg Osi Saskiej wyznaczony 
został w miejscu drogi zawalnej, biegnącej „za wałami”
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2. Schemat kompozycyjny Osi Saskiej; linie ciągie - drogi zrealizowane, linie przerywane
- drogi niezrealizowane
3. Założenie Osi Saskiej (wg Jan Zachwatowicz, Architektura polska, Warszawa 1966):
1 - dziedziniec pałacowy, 2 - pałac Saski, 3 - pałac Briihla, 4 - pawilon ogrodowy - Wielki Salon,
5 - Żelazna Brama, 6 - koszary Gwardii Konnej Koronnej (koszary Mirowskie)

zygmuntowskimi. Teren założenia leżał więc na styku 
miasta. Przebiegały tędy szlaki komunikacyjne i łączące 
je drogi objazdowe. Intencją Augusta II i Póppelmanna 
było takie zaprojektowanie Osi, aby naturalnie współ
działała z układem komunikacyjnym ówczesnej Warsza
wy i rozchodzącymi się z niej drogami. W ten sposób 
magiczny obszar władzy królewskiej przedłużał się rze
czywiście w nieskończoność.

Biegnący na zachód trakt wrocławski stanowił za
chodnio-północną granicę założenia, a wkomponowa
ny w jego ramy zamienił się w ul. Elektoralną (prze
dłużenie Senatorskiej), nazwanej na cześć saskiego ty
tułu Augusta II (elektor saski). Dwie główne drogi, 
przecinające założenie dokładnie w połowie jego dłu
gości i szerokości, krzyżowały się pod kątem rozwar
tym przed Żelazną Bramą. Jedną z nich był trakt kra
kowski, drugą ul. Saska (zwana później Patienburg). 
Obie umożliwiały komunikację na kierunku północ- 
-południe. Projektowana siatka ulic w zachodniej czę

ści założenia miałaby wówczas głów
nie walory widokowe.

Drogą łączącą Krakowskie Przed
mieście (trakt lubelski) z traktem kra
kowskim była ul. Królewska (na cześć 
polskiego tytułu władcy), ogranicza
jąca założenie od strony południowo- 
-wschodniej. Niezrealizowana została 
czwarta droga biegnąca po brzegu 
Osi Saskiej, która miała łączyć ul. 
Królewską z owalnym placem na za
chodnim krańcu. Mimo to założenie 
saskie stało się czynnikiem decydują
cym o układzie komunikacyjnym 
w południowej części miasta. Z róż
nych względów kierunki wyznaczone 
przez Augusta II uległy deformacji. 
Jednym z głównych było wybudowa
nie kilkadziesiąt lat później jurydyki 
marszałka Bielińskiego i założenie ul. 
Marszałkowskiej. Ulica ta, która stała 
się później główną arterią miejską, 
kończyła się ślepo na Królewskiej, nie 
wpadając w Patienburg. W przyszło
ści miała przeciąć założenie saskie.

W tak zaplanowany układ komu
nikacyjny i widokowy wpisano rezy
dencję królewską (zob. artykuł na s. 12). 
Był nią przebudowany pałac Morszty
nów, do którego od strony dziedzińca 
dołączono oficyny. Niestereotypowe 
rozwiązanie stanowiło przesunięcie 
ogniska zbiegających się alej poza pa
łac, odmiennie niż w Wersalu, gdzie 
linie alej ogniskują się na centralnej 
części pałacu. Umożliwia to uzyskanie 
spektakularnych widoków z pałaco
wych okien, ale utrudnia komunika
cję. Dlatego w Warszawie ul. Królew

ska i droga zawalna miały koncentrować się na bramie 
przy Krakowskim Przedmieściu.

Przedłużeniem pałacowych wnętrz był urządzony 
zgodnie z barokową modą ogród. To tutaj miał rozgry
wać się właściwy spektakl władzy, stanowiący podporę 
królewskiego prestiżu. Ogród otwarto dla ludzi wyż
szych sfer już w 1727 r. Jego opis przytacza nam Elżbie
ta Charazińska (Ogród Saski, Warszawa 1979). Podsta
wę ogrodu stanowiły wnętrza, zwane salonami, otoczo
ne przez boskiety, czyli ściany zieleni. Salony były przy
ozdobione ułożonymi w wyrafinowany sposób mozaika
mi z różnokolorowych kwiatów i żywopłotów oraz usy
panymi ze żwiru i piasku wzorami. Kompozycje takie 
nazywały się parterami haftowymi. Boskiety tworzono 
z drzew i żywopłotów, wycinając w nich nisze i przejścia 
do innych wnętrz, przybierających różnorodne kształty. 
Istotnym elementem ogrodu były altany, oranżerie, 
Operalnia, czyli teatr dworski, ujeżdżalnia, nawet strzel
nica oraz Wielki Salon, gdzie grę w karty umilały popi-
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4. Fragment planu Warszawy wykonanego przez Antonia Rizzi 
Zannoniego, 1772 r.
5. Fragment planu Warszawy wykonanego przez Józefa Koriota, 1831 r.:
1 - plac Saski, 2 - patac Saski, 3 - pałac Bruhla, 4 - Żelazna Brama,
5 - pałac Lubomirskich, 6 - koszary Mirowskie

sy muzykantów. Ta altana znajdowała się w centrum za
chodniej części ogrodu. Od niej promieniście rozchodzi
ły się alejki, tworząc formę wachlarza. Prywatne ogród
ki króla i królowej zapewniały im chwile wytchnienia. 
Nie starczyło pieniędzy na system fontann, chociaż 
prawdopodobnie wykorzystywano tymczasowe kon
strukcje. Ogród był miejscem przyjęć, iluminacji i zabaw.

Przyozdobieniem ogrodu były także rzeźby, jedyne 
zachowane do dzisiaj, obok części koszar, na terenie 
Osi Barokowej pamiątki czasów saskich. Przedstawia
ły one alegorie różnych pojęć, cnót, sztuk, nauk oraz 
pory roku. Najprawdopodobniej układały się w pro
gram ideowy, gloryfikujący osobę władcy. Zdaniem 
Mariusza Karpowicza (Piękne nieznajome, Warszawa 
1986, s. 259) dwie szczególne rzeźby wskazywały do
minujący temat: pochwała Rozumu pojętego jako siła 
ducha oraz władz Umysłu, intelektu wyposażonego 
w moce twórcze. Być może te dwie cechy, przypisane 
królowi, stanowiły klucz do rozwiązania programu 
ideowego Osi Barokowej, opisanego za pomocą kil
kudziesięciu innych rzeźb, z których większość nie 
dotrwała do naszych czasów.

Wiemy, że Wersal nieprzypadkowo zbudowany 
był na osi wschód-zachód. Jak to przedstawiła Joan
na Hiibner-Wojciechowska (op. cit., s. 79), „Król 
Słońce” Ludwik XIV kazał tak rozplanować Wersal, 
aby upodobnić się do Apolla - boga słońca. „Central
na oś perspektywiczna zwana królewską (wschodnia) 
biegła od pałacu do basenu Apolla, gdzie bóg pojawiał 
się na rydwanie, o wschodzie pod postacią słońca, na 
osi południowej słońce dochodziło do zenitu, zaś kła
dło się do snu na osi zachodniej. [...] Tak jak Apollo 
wypoczywał po dniu w położonej na osi zachodniej 
grocie Tetydy, tak król znajdował ukojenie po trudach 
rządzenia w swoim pałacu”. Czy rozplanowanie Osi 
Barokowej, wzbogacone odpowiednim programem 
rzeźbiarskim, miało także łączyć osobę władcy 
z Apollem?

Całe to doskonale przemyślane pod względem per
spektywicznym, reprezentacyjnym i komunikacyjnym 
założenie uzupełniała dbałość o bezpieczeństwo. Kosza
ry ulokowane w zachodniej części Osi Barokowej razem 
z koszarami kazimierzowskimi od południa i koszarami 
Gwardii od północy, stanowiły system ochrony głów
nych szlaków komunikacyjnych stolicy. Dodatkowym 
zabezpieczeniem było wybudowanie muru okalającego 
ogród od strony południowej, a także fosy i mostu zwo
dzonego przy bramie od Krakowskiego Przedmieścia. 
Pamiętając dramatyczne koleje losu korony polskiej za ży
cia Augusta II - wojnę domową i najazd szwedzki, nie 
należy się dziwić takiej dbałości władcy o własne bez
pieczeństwo.

W XIX w., gdy Oś przestała być własnością elekto
rów saskich, nie podjęto już prób ukończenia dawnych 
projektów. Fenomenem jest jednak to, że Oś, a raczej jej 
niepełna forma, stała się polem popisu nowego pokole
nia architektów, realizujących ówczesne trendy urbani
styczne. Kierunek znów wyznaczały tu kulturalne stoli
ce Zachodu: Paryż i Londyn. Stało się to bez negowania 
Osi jako konstrukcji urbanistycznej, nastąpiło raczej jej 
zaadaptowanie do nowej sytuacji. Można powiedzieć, 
że zakwitła na nowo. Wzorując się na ogrodach Tuile
ries w Paryżu czy Regent’s Parku w Londynie, związano 
ściślej miasto z zielenią. Dokonano tego, ustawiając ka
mienice frontem do ogrodu, starając się niwelować 
dzielące je przeszkody. Dlatego rozebrano mur, a w je
go miejsce wstawiono ażurową kratę.

Dla Osi wydarzeniem o najbardziej doniosłym zna
czeniu była przebudowa pałacu Saskiego przez Adama 
Idźkowskiego w latach 1838-1842 i zastąpienie głów
nego korpusu budowli efektowną kolumnadą. Tadeusz 
Bernatowicz (Ogród i miasto. Z dziejów kształtowania 
się przestrzeni publicznej Osi Saskiej w XIX wieku, w: 
Historyczne place Warszawy, red. Bożena Wierzbicka, 
Warszawa 1995, ss. 96-101) pisze, że „W stosunku do 
tradycji stosowania kolumnad Adam Idźkowski wprowa
dził w założenie Osi Saskiej nową i wcześniej niespotyka
ną koncepcję. Użył kolumnady do oznaczenia granicy 
między miejscem publicznym, reprezentacyjnym forum 
miejskim, jakim był w owym czasie plac Saski, a terena-
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mi ogrodowymi, a więc miejscem rekreacyjnym”. Tak 
pomyślana kolumnada stanowiła bramę z miasta do 
ogrodu, podkreślała osiowość założenia, wprowadzając 
przejście w miejscu, gdzie go wcześniej nie planowano. 
Osiowość została podkreślona także przez ustawioną na 
centralnej alei efektowną fontannę Henryka Marconie
go, która do pary z kolumnadą stanowiła rozpoznawal
ny obraz-symbol miasta.

Inne działania przyniosły niestety zatarcie Osi. 
Koszary zostały przebudowane na hale targowe, któ
re zasłoniły widokowe możliwości zachodniej części

6. Ogród Saski na pocztówce z okresu międzywojennego

(ilustracje: 1 - ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, 
fot. Andrzej Ring i Bartosz Tropiło, 2 - rys. Krzysztof Mordyński, 

3 - rys. Stanisław Grzelachowski, 
6 - pocztówka w zbiorach Adama Wiszniewskiego)

założenia. Kościół św. Karola Boromeusza, zbudowa
ny na zachodnim krańcu Osi, nie nawiązywał do jej 
przebiegu, ale dopasowywał się do ul. Elektoralnej. 
Największy cios dla założenia przyniósł wiek XX. 
Marszałkowska przecięła Oś, docierając do pl. Ban
kowego i zjadając po drodze część Ogrodu Saskiego. 
W 1970 r. przesunięto pałac Lubomirskich tak, że 
stanął on centralnie na Osi, zasłaniając dalszy jej 
bieg. Obecny Ogród Saski jest tylko marną namiast
ką efektownego miejsca wypoczynku i spektaklu wła
dzy poprzednich stuleci. Dawną Oś podkreśla bie
gnący środkiem ogrodu szpaler przepięknych kwia
tów, stanowiąc jakby nadzieję na to, że założenie do
czeka się któregoś dnia należytego zaznaczenia 
w przestrzeni miasta.

Zdzisław Bieniecki (Os' barokowa Warszawy, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. V, 1960, 
ss. 469-522) wskazał, że jej unikatowa wartość wyni
kała przede wszystkim z wprowadzenia do Polski no
wych zasad kompozycyjnych i niespotykanej wcze
śniej skali, a także ze złożoności użytkowego progra
mu zespołu oraz oddziaływania na rozplanowanie 
i rozwój miasta. Ulice, aleje i obiekty, tworzące Oś 
Barokową, miały za zadanie wprowadzić ład i hierar
chię w nieuporządkowaną przestrzeń. Nakreślona 
w ten sposób kompozycja ustanawiała nowe centrum 
świata - rezydencję królewską, skąd majestat władcy 
promieniował we wszystkich kierunkach. Gdyby Oś 
Saska została w pełni zrealizowana, nie ustępowałaby 
podobnym założeniom władców Europy Zachodniej. 
Chociaż jej ślady nie są dziś czytelne dla większości 
warszawiaków, Oś stanowi fenomen zarówno w skali 
samej stolicy, jak i Polski. Dlatego każde działanie 
w kierunku rewaloryzacji Osi lub przynajmniej pod
kreślenia jej kształtu jest wkładem w ochronę naszego 
narodowego dziedzictwa.

Krzysztof Mordyński

6
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Pałac Saski

W
 1713 r. August II nabył wzniesiony w XVII w. 
pałac Morsztynów. Usytuowany frontalnie do 
Krakowskiego Przedmieścia, lecz w pewnej od
ległości od tego traktu, stał się on później ośrodkiem no

wego założenia. Wkrótce król przystąpił do wykupywa
nia terenów i posiadłości położo
nych wokół pałacu. Pozyskany teren 
miał być wykorzystany na urządze
nie wielkiego ogrodu i dziedzińca 
przed frontem pałacu. Programy 
projektowe dotyczące pałacu były 
bardzo ambitne i zmierzały do grun
townej jego przebudowy oraz rozbu
dowy. W rezultacie stary pałac został 
według projektu Carla Friedricha 
Póppelmanna zaadaptowany na re
zydencję królewską, z równocze
snym dostawieniem do niego dwóch 
potężnych skrzydeł bocznych, zała
manych pod kątem prostym. Przed 
frontem utworzony został obszerny 
dziedziniec, a na zapleczu rozpoczę
to urządzanie ogrodu w stylu francu
skim.

Realizacja kompleksu pałacowe
go kontynuowana była przez Augu
sta III. Wybudowano wówczas wol
no stojące pawilony boczne i inne obiekty towarzyszące, 
ukończono też urządzanie ogrodu pałacowego.

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej nastąpiło ciągłe po
garszanie się stanu pałacu Saskiego. Na początku XIX w. 
przeprowadzenie gruntownego remontu stało się rzeczą ko
nieczną. W tym celu ówczesne władze zleciły wykonanie pro
jektów przebudowy całego kompleksu pałacowego, jednak 
ze względu na wypadki powstania listopadowego nie podję
to żadnych prac. W 1837 r. budowlę pałacową nabył rosyjski 
kupiec Jan Skwarcow i w latach 1838-1842 nastąpiła gene
ralna przebudowa głównego korpusu i skrzydeł bocznych 
według projektu Adama Idźkowskiego. Zdecydowano się na 
rozbiórkę części środkowej i w tym miejscu wykonana zosta
ła ażurowa, wsparta na arkadach kolumnada w porządku ko- 
rynckim, poprzez którą widać było zieleń Ogrodu Saskiego. 
Z czasem rozwiązanie to stało się nieodłącznym elementem 
dawnego założenia saskiego. W 1841 r. z polecenia cara wy
stawiony został przed kolumnadą od strony placu obelisk że
liwny dla uczczenia pamięci generałów lojalnych wobec nie
go w powstaniu listopadowym. Pomnik ten, zaprojektowany 
przez Antoniego Corazziego z dekoracją rzeźbiarską Kon
stantego Hegla, ze względu na swoją wymowę nie został 
oczywiście dobrze przyjęty przez polskie społeczeństwo.

W drugiej połowie XIX w. obrzeża placu przed pała
cem wypełnione zostały nowymi realizacjami. Najpierw 

w pierzei wschodniej, według projektu Henryka Marco
niego, nastąpiła budowa Hotelu Europejskiego, później 
po jego przeciwległej stronie wzniesiono gmach sądów 
wojskowych. Poza tym północną pierzeję placu i naroż
nik z ul. Królewską obudowano kamienicami czynszowy

mi. W 1864 r. przebudowany pałac Saski nabyły rosyjskie 
władze wojskowe i umieściły w nim Zarząd Warszawskie
go Okręgu Wojennego. Skupienie wielu instytucji woj
skowych nadało przestrzeni placu charakter urzędowy.

Największą zmianę przyniósł koniec XIX w., gdy 
w 1894 r. w środkowej części placu rozpoczęto budowę 
potężnego soboru prawosławnego z dzwonnicą. Realiza
cja ta była zaprzeczeniem historycznej kompozycji Osi Sa
skiej. Sobór w niedługim czasie po odzyskaniu niepodle
głości został rozebrany w latach 1921-1926. Dawny pa
łac Saski od 1921 r. przeznaczono na cele wojskowe i stał 
się on siedzibą Sztabu Głównego Wojska Polskiego. 
W 1923 r. na osi przed kolumnadą usytuowano odzyska
ny z Rosji pomnik Bertela Thorvaldsena księcia Józefa 
Poniatowskiego. W 1925 r. pod środkową arkadą kolum
nady umieszczono Grób Nieznanego Żołnierza. Plac na
brał rangi ogólnokrajowej - odbywały się tu uroczystości 
państwowe i defilady wojskowe.

W czasie okupacji władze niemieckie wykorzystywały 
plac i obiekty przy nim położone dla swoich celów. Ko
niec wojny przyniósł kompletną ich destrukcję, przepro
wadzaną świadomie i planowo przez wycofujące się woj
ska niemieckie. W dniach 27-29 grudnia 1944 r. wysadzi
ły one w powietrze pałac Saski wraz z kolumnadą. Parę 
dni wcześniej taki sam los spotkał pałac Bruhla. Zniszczo-
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1.2. Pałac Saski na obrzeżach planów 
Warszawy, wykonanych przez Antonia Rizzi 
Zannoniego, 1772 r. (1)
oraz Józefa Koriota, 1819 r. (2)
3. Pałac Saski, 1922 r.
4. Odkryte fundamenty pałacu Saskiego 
w trakcie prac archeologicznych w 2006 r.

na została również zabudowa pozosta
łych pierzei placu. Szczęśliwie ocalał 
fragment arkad z Grobem Nieznanego 
Żołnierza.

Zaraz po zakończeniu wojny przy
stąpiono do zabezpieczenia i odnowie
nia uratowanego reliktu dawnej ko
lumnady z Grobem Nieznanego Żoł
nierza. W następnych latach z istnieją
cych dawniej obiektów przy placu 
w pierzei wschodniej dokonano odbu
dowy Hotelu Europejskiego i budyn
ku dawnych sądów wojskowych. Za
niechano natomiast rekonstrukcji pa
łacu Saskiego z kolumnadą oraz pała
cu Briihla, ponieważ prowadzone stu
dia urbanistyczne zmierzały w kierun
ku bezpośredniego połączenia Ogrodu 
Saskiego z placem. Zarówno przed 
wojną, jak i po wojnie teren placu 
i Osi Saskiej był tematem licznych 
konkursów, studiów i projektów ar
chitektoniczno-urbanistycznych. Nie

(zdjęcia: 3 - Jan Kościesza-Jaworski; 
w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie,

4 - Stanislaw Grzelachowski)

zależnie od tego nastąpiły od lat sześćdziesiątych nowe 
realizacje. Na obrzeżach założenia saskiego powstało du
że osiedle mieszkaniowe „Za Żelazną Bramą”. W 1970 r. 
dokonano przesunięcia pałacu Lubomirskich. Dzięki te
mu wielkiemu przedsięwzięciu technicznemu zabytkowy 
obiekt ustawiony został frontalnie na osi założenia saskie
go. To nowe ustawienie nie było zgodne z ideą tego ukła
du, ponieważ poza ogrodem w kierunku zachodnim miał 
on charakter przelotowy. Już wcześniej, na przełomie 
XIX i XX w. budowa targowych Hal Mirowskich nie by
ła też zgodna z tą ideą. W 1976 r. ukończono hotel „Vic
toria”, który wypełnił południową pierzeję dawnego pla
cu Saskiego. Najnowszą realizacją w północnej pierzei jest 
wzbudzający tak wiele dyskusji zespół biurowy „Metro
politan”, zaprojektowany przez Normana Fostera.

Na przełomie XX i XXI w. w gremiach władz War
szawy narastało przekonanie o konieczności odtworzenia 
historycznej zabudowy w zachodniej pierzei dawnego 
placu Saskiego. Podejmowane w tym celu trzy kolejne 
próby wyboru wykonawcy takiego zadania w drodze 
przetargowej niestety nie powiodły się. W 2005 r. zdecy
dowano się więc na ogłoszenie jeszcze jednego przetargu, 
tym razem tylko na odbudowę pałacu Saskiego. Jedno

cześnie postanowiono, że odbudowy pałacu Briihla oraz 
budynków w narożniku placu i ul. Królewskiej będą pro
wadzone jako oddzielne inwestycje. Spośród trzech firm, 
które w przetargu złożyły oferty ostateczne, do realizacji 
wybrano Budimex - Dromex S. A. Powierzone wykonaw
cy zadanie obejmuje prace archeologiczne, opracowanie 
projektu oraz roboty budowlane. Nadzór nad całością in
westycji pełni Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej wykorzystana 
zostanie szczęśliwie zachowana inwentaryzacja obiektu, 
wykonana w 1937 r. dla potrzeb własnych Sztabu Głów
nego Wojska Polskiego. Zakończenie wszystkich prac 
związanych z odbudową pałacu i przekazanie go do użyt
kowania przewidziane jest na koniec czerwca 2009 r. Pla
nuje się, że w odtworzonym kompleksie pałacowym z ko
lumnadą pośrodku skrzydło południowe przeznaczone 
będzie na pomieszczenia biurowe, a skrzydło północne na 
funkcje muzealne. W podziemiu obu skrzydeł przewiduje 
się wykonanie dwukondygnacyjnego parkingu-garażu, 
połączonego łącznikiem komunikacyjnym, przebiegają
cym równolegle do linii kolumnady.

Stanislaw Grzelachowski
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Nowe spojrzenie
na pałac Saski

R
ozpoczęte we wrześniu 2006 r. na pl. Piłsudskiego 
w Warszawie prace archeologiczne zapoczątkowa
ły działania mające na celu przywrócenie historycz
nej architektury w przestrzeni miasta. Choć przed przy

stąpieniem do tych prac spodziewano się odkrycia w zie
mi reliktów pałacu Saskiego, zniszczonego w 1944 r., na 
co wskazywały plany z XVIII-XX w., to po usunięciu gru
zów i oczyszczeniu terenu wyłonił się labirynt fundamen
tów i piwnic, które znakomicie ilustrują kolejne fazy 
kształtowania się pałacu od XVII w. aż do okresu między
wojennego, gdy mieścił się tu Sztab Główny Wojska Pol
skiego. Najbardziej jednak zaskakuje obecność baroko
wych piwnic pałacu Morsztyna, które ukazują rzeczywi
stą, niebagatelną skalę rezydencji, jednej z najokazalszych 
w siedemnastowiecznej Warszawie.

Na tle ówczesnego budownictwa rezydencjonalnego 
pałac Morsztyna wyróżniał się wspaniałością, co odnoto
wywali w tym czasie francuscy podróżnicy. Wspominał 
o tym Franęois Paulin Delerac, a Jean Franęois Regnard 
z podziwem komentował oglądaną galerię obrazów. Pa
łac Morsztyna stanowił również ważne miejsce dla pol
skiej kultury, za sprawą jego właściciela, wybitnego baro
kowego poety, który do czasu opuszczenia Polski w 1683 r., 
tu tworzył wiersze i tłumaczył dzieła obce. Do dziś wysta
wiany jest Cyd Pierre’a Corneille’a w tłumaczeniu pod
skarbiego. Nie powinno dziwić zatem, że właśnie ten pa
łac wybrali Wettinowie na królewską siedzibę.

Najwartościowszą częścią odkrytą w wyniku prac ar
cheologicznych są bez wątpienia cztery piwnice z zacho
wanymi sklepieniami, znajdujące się pierwotnie pod kor
pusem głównym, a obecnie przed arkadami Grobu Nie
znanego Żołnierza. Kolebka, rozpięta na niebagatelnej, 
jak na siedemnastowieczną technikę budowlaną, szeroko
ści 7 m, ukształtowana została z cegieł o wielkości cha
rakterystycznej dla włoskich cegielni działających w War
szawie w XVII i początku XVIII w.; grubość cegieł wyno
siła 5 cm, długość 27-28, szerokość 13-14. W nieco gor
szym stanie zachowały się podziemne wnętrza pod pozo
stałymi częściami pałacu: skrzydłami, galeriami i alkierza
mi. Oprócz murów, fragmentów sklepień, kamiennego 
bruku wyrównanego ubitą gliną, zachowały się również 
fragmenty piaskowcowego portalu i kamiennej okładziny 
cokołu budowli.

W następstwie odsłoniętych murów możemy zweryfi
kować niektóre dotychczasowe ustalenia oparte na archi
waliach. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że plan pa
łacu określono już na początku budowy, zapewne około 
1661 r., a nie w dwóch etapach, jak to niekiedy przypusz
czano. Mury korpusu integralnie związane są z galeriami,

skrzydłami i alkierzami. Zatem pałac Morsztyna zajmuje 
miejsce szczególne w dziejach polskiej architektury. Jako 
dwór z wieżowymi alkierzami przylegającymi do zwarte
go korpusu, boniowanymi narożnikami oraz przerwany
mi naczółkami w dekoracji okien piętra stanowi kontynu
ację tradycji architektury pierwszej połowy XVII w. 
Z drugiej strony, wyodrębnione architektonicznie galerie, 
obecne wcześniej w zamkach w Białej, Nieświeżu, pałacu 
Kazimierzowskim w Warszawie, a później ukształtowane 
w Wilanowie i pałacu Błękitnym, wpisują budowlę do 
grupy pałaców z drugiej połowy XVII w.

Pojawiające się w literaturze autorstwo projektu pała
cu Morsztyna, przypisywane Tylmanowi z Gameren, Jó
zefowi Szymonowi Bellottiemu czy Isidoro Affaitati, nie 
znajduje pełnego uzasadnienia w analizach formy i źró
deł, co już wielokrotnie podnoszono. Za projektanta pa
łacu uznać należy architekta Wazów, związanego również 
z protektorką Morsztyna, królową Ludwiką Marią, Gio- 
vanniego Battistę Gisleniego (zm. 1672). Wskazuje na to 
m.in. repertuar form dekoracyjnych elewacji, koncepcja 
planu i program wnętrz.

Z badań fundamentów i krytycznego spojrzenia na 
ikonografię wynika, że między 1683 a 1713 r., gdy 
pałac znajdował się w rękach Bielińskich, dokonano
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1.2. Elewacja pałacu Morsztyna (1) 
i plan parteru (2), ok. 1713 r.

3. Piwnica pałacu Morsztyna 
odkryta obecnie w trakcie badań 
archeologicznych

4.5. Projekt kominka 
do pałacu Saskiego (4) 
oraz jego fragment 
obecnie odnaleziony (5)

rozbudowy, polegającej na podwyższeniu o jedną kon
dygnację skrzydeł, wieżowych alkierzy, obu ryzalitów 
elewacji korpusu głównego oraz zmianie formy da
chów i hełmów. Wskazuje na to typ naczółków i zwią
zane z podwyższeniem pałacu wzmocnienia funda
mentów.

Zachowane części fundamentów pozwalają na kry
tyczne zweryfikowanie setek planów, projektów i rysun
ków pałacu znajdujących się w Dreźnie. Umożliwiają 
określenie rzeczywistej formy siedziby kształtowanej 
w latach 1713-1763, gdy rezydencja należała do Wetti- 
nów. Naczelną ideą Sasów, zafascynowanych burbońską 
Francją, było stworzenie rezydencji odpowiadającej 
kompozycji „między dziedzińcem a ogrodem” (entre co
ver et jardin). Projektantem został znakomity architekt 
saski Carl Friedrich Póppelmann (1733-1745). Od stro
ny ul. Krakowskiego Przedmieścia linia pałacu ukształ
towana została w ten sposób, aby wyodrębnić dwa dzie

dzińce: większy (avant cour) i honorowy (cour d’hon- 
neur). Po drugiej stronie powstał największy francuski 
ogród w Polsce.

Radykalna ingerencja w materię morsztynowsko- 
-saskiej budowli dokonała się w XIX w., gdy przeznaczo
no ją na pałac czynszowy zakupiony przez Jan Skwarco- 
wa. Pierwsze piętro miało być przeznaczone „dla porząd
niejszych familii lub restauracji pierwszego rzędu”, parter 
zaś na sklepy. Architekt Adam Idźkowski wyburzył kor
pus pałacu Morsztyna, wstawiając w to miejsce ażurową 
kolumnadę. Jej podstawę stanowił jedenastoarkadowy, fi
larowy cokół, powyżej którego wznosiła się kondygnacja 
z 24 wolno stojącymi kolumnami, ustawionymi w dwa 
rzędy. Z jednej strony umożliwiała ona swobodną komu
nikację między miejskim placem a publicznym ogrodem, 
z drugiej była przejściem między dwoma korpusami pała
cu. To oryginalne rozwiązanie, o neopalladiańskich i za
chodnioeuropejskich filiacjach, należało do oryginalniej
szych pomysłów w skali europejskiej. Monumentalizm 
elewacji od strony placu podkreślał wielki porządek pila- 
strów korynckich, zaś od ogrodu dodano neogotyckie ry
zality z ostrołukowymi oknami i wieżyczkami.

Z odsłoniętych obecnie fundamentów wynika, że ar
chitekt znacznie powiększył obszar nowego pałacu, roz
szerzając go w kierunku ogrodu i pl. Saskiego, a jedno-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2007 15



Wokół jednego zabytku

6. Fragment rzeźby putta wydobyty 
podczas badań archeologicznych

cześnie dokonał adapta
cji części murów morsz- 
tynowskich i saskich. 
Aby ukształtować dwa 
wielkie dziedzińce w czę
ści północnej i połu
dniowej, wyburzył frag
menty zabudowy morsz- 
tynowskiej i saskiej. 
Zgodnie z ówczesnym, 
negatywnym wartościo
waniem baroku brutal
nie potraktowane zosta
ły pozostałości z tej 
epoki. Fragmenty baro
kowych kominków, gzym
sów i obramień okien

(ilustracje: 1,2,4 - w zbiorach 
Sachsisches 

Hauptstaatsarchiv Dresden, 
fot. 3,5,6 - Tadeusz Bernatowicz)

nych znaleziono w ła
wach fundamentowych 
budowli Idźkowskiego. 
Swoje piętno na pałacu 
odcisnął również okres 
międzywojenny, gdy mie

ścił się tu Sztab Główny Wojska Polskiego, ale zmia
ny dotyczyły przede wszystkim podziałów wnętrz 
dostosowywanych do reprezentacyjno-wojskowych 
funkcji.

Nieoczekiwane odkrycia skłaniają do refleksji na 
temat założeń odbudowy pałacu. Wielofazowość bu
dowy i zniszczenia sprawiły, że przyjęto obecnie 
koncepcję odtworzenia budowli w stanie tuż przed 
zburzeniem. Zrekonstruowany ma być kształt bryły 
i opracowanie elewacji zewnętrznych. W odtworzo
nej kolumnadzie czytelna ma być forma Grobu Nie
znanego Żołnierza. Historyczne fundamenty miałyby 
być zburzone i usunięte. Odkrycie piwnic pałacu 
Morsztyna skłania do postawienia postulatu zacho
wania ich części i adaptacji do celów ekspozycyj
nych, ukazujących historię miejsca, sławnych ludzi tu 
mieszkających oraz wystawienia wykopanych rzeźb, 
ceramiki i szkła. Zwłaszcza że niektóre obiekty są 
znakomitymi przykładami rzeźby barokowej. Jed
nym z cenniejszych jest putto pochodzące być może 
z kartusza w kaplicy królewskiej lub z ogrodu królo
wej Marii Józefy, żony Augusta III. Odkopano rów
nież fragmenty rokokowego kominka.

Postulat zachowania odsłoniętych murów uza
sadnia oryginalność materiału i formy, wyróżniające 
wartość zabytku. Dopiero ich brak może tłumaczyć 
rekonstrukcję formy z materiałów współczesnych. 
Szczególnie w Warszawie, gdzie dzieło wojennej 
i powojennej destrukcji dokonało się w tak rozle
głym wymiarze. Zachowanie reliktów historycznej 
formy byłoby ważnym i znaczącym gestem wobec 
tradycji, a zarazem podniosłoby wartość rekonstru
owanego pałacu.

Tadeusz Bernatowicz

Zimowa panorama 
Gdańska

O
braz Andreasa Stecha „Panorama Zimowa Gdań
ska” do niedawna byt mało znany badaczom dziel 
sztuki. Jedną z wcześniejszych informacji o jego ist
nieniu podał Rudiger Klessmann w 1990 r. podczas Sesji 

Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Mecenat artystyczny 
Książąt Pomorza Zachodniego” w Szczecinie. Wzmianko
wany byt w opracowaniach dotyczących „Portretu Jana 
Heweliusza” Andreasa Stecha (np. w katalogu wystawy 
„Aurea Porta Rzeczypospolitej” z 1997 r., s. 145) czy w ar
tykule Teresy Grzybkowskiej (Andreasa Stecha i Daniela 
Schultza portrety Jana Heweliusza, w: Artyści i patrycjusze 
Gdańska, Warszawa 1996, s. 77), a szersze omówienia za
wierają artykuły: Rudigera Klessmanna, Andreas Stech ja
ko portrecista i malarz wedut, w: Mecenat artystyczny Ksią
żąt Pomorza Zachodniego, Szczecin 1990, ss. 113-121 
i Marcina Choroszmana Pierwowzory graficzne Zimowej 
Panoramy Gdańska Andreasa Stecha, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, Warszawa 2003.

„Panorama Zimowa Gdańska”, obraz olejny o wymia
rach 71,5 x 127 cm, ukazuje Gdańsk zimą, przedstawiony 
ze wzgórz od strony zachodniej. Ponad nisko zaznaczoną 
linią horyzontu rozciąga się panorama miasta wraz z pokry
tymi śniegiem nowożytnymi obwałowaniami. Zastosowany 
tutaj manewr obniżonego horyzontu umożliwił podkreśle
nie majestatu i potęgi Gdańska. W latach 2001-2003 obraz 
poddany został kompleksowej konserwacji. Płótno było 
dublowane i napięte na nowe krosno. W świetle UV na licu 
dostrzec można miejsca wykonanych drobnych retuszy: 
w partii nieba, w prawej dolnej części i partii krajobrazu, na
tomiast część obrazu z panoramą miasta jest nietknięta.

Kompozycja dzieła opiera się na dwóch poziomych dia- 
gonalach, które dzielą je na dwie strefy: mniejszą, dolną, 
„ziemską” i większą, wyższą partię nieba. Samą panoramę 
można zamknąć w kompozycyjnym trójkącie, którego naj
wyższym punktem jest wieża bazyliki Mariackiej.

Obraz, utrzymany w chłodnej kolorystyce błękitów 
i szarości, ukazuje na pierwszym planie kartusz wsparty na 
dwóch wolutach, podtrzymywany przez orła. Na kartuszu 
umieszczona jest legenda, zawierająca oznaczenia cyfro
we i literowe poszczególnych obiektów przedstawionych 
na obrazie, m.in. ważniejszych kościołów Gdańska. Na 
dolnej lewej wolucie jest widoczna sygnatura „Andr. Stech 
pinxit 1678" (Andreas Stech wykonał w 1678 roku).

Na drugim planie obrazu, po prawej stronie widać za
budowania przedmieść, prawdopodobnie okolice Nowych 
Ogrodów i Biskupiej Górki. W centrum w okolicach zamar
zniętej fosy ukazane są postacie wjeżdżających i wyjeżdża
jących na saniach i powozach ludzi. Wśród nich przedsta
wieni są również pojedynczy spacerowicze i jeźdźcy. Po le
wej stronie obrazu można zaś dostrzec fragment Góry Gra
dowej i przedpola Bramy Oliwskiej.

Trzeci plan ukazuje miasto Gdańsk z nowożytnymi ob
wałowaniami i bastionami, znakomicie widocznymi po
przez przedstawienie ich w aurze zimowej. Prezentowane 
miejskie fortyfikacje, udoskonalane kolejno przez Antona 
van Obberghena w latach 1594-1601, a także przez Jana 
Strakowskiego w latach 1619-1655 mogły być dumą mia
sta, dlatego w licznych grafikach ukazujących Gdańsk by
ty tak chętnie eksponowane. Głównymi akcentami wyróż
niającymi się na tle zabudowań miejskich są wieże kościo
łów (zaczynając od lewej): św. Jakuba, św. Bartłomieja, św.
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Andreas Stech, „Panorama Zimowa Gdańska”, 1678 r., 
olej, płótno, własność prywatna, depozyt 
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska

Katarzyny, św. Jana, Najświętszej Maryi Panny, św. św. Pio
tra i Pawta, Świętej Trójcy oraz wieże Ratusza Głównego Mia
sta i Wieży Więziennej Zespołu Przedbramia ul. Długiej. Na 
poszczególnych obiektach znajdują się oznaczenia literowe, 
objaśnione w legendzie.

Ponad zabudowaniami Gdańska, na czwartym, ostatnim 
planie, po prawej stronie widać ośnieżoną równinę Żuław 
z ledwo zarysowanymi wiatrakami, po lewej zaś - Zatokę 
Gdańską i Ujście Wisty, wpływający do zatoki statek, a w od
dali pokryte śniegiem domy. W partii nieba można również 
dostrzec drobne ciemne plamki, które przy bliższym zbada
niu okazują się ptakami odlatującymi w stronę Żuław. Na gó
rze obrazu umieszczona jest banderola z wykaligrafowanym 
napisem „Dantzig".

Całość kompozycji obrazu ma wiele odniesień do repre
zentacyjnych panoram miasta ukazanych w grafice. Najbar
dziej widocznymi zapożyczeniami są: kartusz z legendą oraz 
banderola z nazwą miasta. Innymi powtarzającymi się ele
mentami są statki wpływające do portu po lewej oraz wiatraki 
po prawej stronie. Także postacie spacerowiczów oraz liczne 
powozy przedstawione przed wjazdem do Gdańska są trady
cyjnym sztafażem reprezentacyjnej panoramy miasta. Rów
nież ukazanie Gdańska od strony zachodniej, które umiejsca
wia obserwatora za Górą Gradową w kierunku Biskupiej Gór
ki, jest ukłonem w stronę tradycyjnych przedstawień, nawiązu
je przede wszystkim do „Panoramy Gdańska” Franciszka Ho- 
genberga z 1573 r. i „Powitania Zygmunta III Wazy przez 
Gdańszczan w 1598”, wykonanego przez nieznanego rytow
nika, oraz przedstawienia malarskiego „Widok Gdańska” (po 
1620 r.) autorstwa Hansa Kriega. Na te odniesienia zwrócił już 
uwagę Marcin Choroszman we wspomnianym wyżej artykule. 
To wszystko wskazuje na reprezentacyjny, a nawet poglądo
wy, edukacyjny wizerunek miasta i można sądzić, że nie było 
to dzieło do użytku prywatnego, lecz raczej publicznego.

W obrazie A. Stecha zasługuje na uwagę ukazanie Gdań
ska w aurze zimowej, porze roku nadzwyczaj niełaskawej dla 
miasta portowego. Jest to, jak dotychczas, jedyne znane zi
mowe przedstawienie Gdańska. Według Rudigera Klessman- 

na panorama zimowa mogła być jednym z czterech przed
stawień miasta ukazanych w kolejnych porach roku. Hipote
za ta wymaga jednak weryfikacji. Można natomiast przypusz
czać, że prezentowany widok Gdańska zimą miał wyekspo
nować nowożytne, wciąż udoskonalane fortyfikacje. Wydaje 
się to szczególnie uzasadnione, biorąc pod uwagę kolorysty
kę obrazu, charakterystyczną dla okresu zimy, która uwi
docznia zabudowania, a ukrywa naturalne punkty krajobrazu.

„Panorama Zimowa Gdańska” zamówiona została przez 
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Gdańska, Jana 
Heweliusza, astronoma, piwowara i rajcę Starego Miasta. Hi
storia tego zamówienia łączy się z przyjęciem Jana Heweliu
sza na członka stowarzyszenia naukowego Royal Society of 
London for the Promotion of Natural Knowledge w 1664 r., do 
którego został wysłany przed 20 sierpnia 1679 r. portret 
astronoma pędzla Andreasa Stecha. Można przypuszczać, iż 
Jan Heweliusz, mając na uwadze udaną współpracę przy 
portrecie, zwrócił się do stawnego i godnego zaufania mala
rza o panoramę Gdańska. Przyczyną mogła być również bli
ska znajomość astronoma z tym malarzem (Jan Heweliusz 
byt ojcem chrzestnym jednego z synów Andreasa Stecha). 
Portret Jana Heweliusza zawisł w holu oksfordzkiej Bodleian 
Library wśród portretów najwybitniejszych astronomów świa
ta, a wraz z tym obrazem do Oksfordu, do Rafael Valls Galle
ry trafił również pejzaż zimowy Gdańska Andreasa Stecha.

Prawdopodobnie „Panorama Zimowa Gdańska” na rynku 
antykwarycznym pojawiła się w 1981 r. i zakupiona została przez 
osobę prywatną. Następnie ponownie wystawiono ją na aukcję 
w 2000 r. w Nowym Jorku, gdzie została sprzedana. W 2003 r. 
właściciel obrazu przekazał go jako depozyt Muzeum Historycz
nemu Miasta Gdańska, gdzie możemy podziwiać dzieło w Sieni 
Górnej Ratusza Głównego Miasta.

Izabela Śledź
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dawny słup graniczny na Pantyrze

P
antyr (1225 m n.p.m.) - to 
szczyt znajdujący się w Gorga
nach, leżący w grani głównej 
Karpat Wschodnich, około 4 km na 

południe od Przełęczy Rogodze 
Wielkie, na której wznosi się do dziś 
sławny Krzyż Legionów (dawny 
pow. nadwórniański woj. stanisła
wowskiego). Była to odwieczna, hi
storyczna granica Polski z jej połu
dniowymi sąsiadami: od drugiej po
łowy XIV w. z Węgrami, w latach za
borów pomiędzy Galicją a Węgrami 
w łonie monarchii Habsburgów, 
wreszcie w okresie międzywojennym 
z Czechosłowacją (z krótkim epizo
dem od marca do września 1939 r., 
kiedy to na tym odcinku Karpat stała 
się znowu granicą polsko-węgierską). 
W następstwie zmiany granic po dru
giej wojnie - po przyłączeniu Rusi 
Podkarpackiej do radzieckiej Ukra
iny, wspomniana linia przestała peł
nić funkcję granicy państwowej, sta
jąc się faktycznie nic nieznaczącą gra
nicą wewnętrzną z tzw. Zakarpa- 
ciem.

Po pierwszej wojnie światowej, 
a dokładniej w sierpniu 1920 r. przy
stąpiono do prac delimitacyjnych na 
nowej granicy polsko-czechosłowac
kiej, zakończonych protokołem 
z 12.10.1927 r. (zob. „LTllustra- 
tion”, Paryż, nr 4420 z 19.11.1927 r., 
s. 543). W ich następstwie linię gra
niczną wyznaczyły nowe słupki ka
mienne. Niektóre z nich, ocalałe do 
dziś jako niestety pojedyncze, można 
śmiało uznać za zabytki ówczesnej 
sztuki kamieniarskiej, a z uwagi na 
szczególną funkcję - za unikatowe te
renowe dzieła sztuki.

Cała granica polsko-czechosło
wacka liczyła wówczas 983 km od 
Odry na zachodzie po szczyt Stoh na 
wschodzie. Została ona podzielona 
na odcinki, na których ustawiono 
łącznie 33 słupki początkowe (wy
znaczające kolejne odcinki granicy), 
1 305 słupków głównych (umieszcza
nych w charakterystycznych punktach 
terenu) i 11 235 słupków pośrednich 
(według zasady, że z miejsca posado

wienia każdego słupka są widoczne 
dwa sąsiadujące z nim). Zdecydowa
no, że zostaną wykonane z materiału 
dostępnego i trwałego - wybór padł 
więc na kamień pochodzenia wulka
nicznego: andezyt i granit oraz 
w pewnych przypadkach gres.

Najważniejsze były słupki począt
kowe, wyznaczające kolejne odcinki 
granicy: oznaczane rzymską cyfrą 
określającą odcinek, datą, literą „P” 
oraz na przeciwległej stronie charak
terystycznie splecionym inicjałem: 
„CS”, oznaczeniem na wierzchołku 
kierunku linii granicznej i, co najcie
kawsze, wykutymi zapewne na 
wszystkich takich słupkach godłami 
sąsiadujących państw (pozostałe 
słupki miały jedynie wykute kolejne 
numery, rosnące ku zachodowi daty 
oraz odpowiednio litery „P” i „CS’’).

Każdy słupek spoczywał na po
ziomej stopie z oznaczonym przecię
ciem osi, przez które przechodziła oś 
słupka. Ponadto słupki początkowe 
i główne miały umieszczony w grun
cie pod tą stopą trzpień metalowy 
w osi słupka. Słupki początkowe 
i pośrednie były większych rozmia
rów od pozostałych, wobec czego ich 
transport na miejsce przeznaczenia 
i samo ustawienie wymagało często, 

oprócz dowozu konnego na dwuko
łowym wozie, użycia prostych urzą
dzeń podnoszących.

Poszczególne wspomniane odcin
ki linii granicznej w Karpatach 
Wschodnich były wyznaczone punk
tami: Stoh, Howerla, Przełęcz Tatar
ska (Jabłonicka), Pantyr, Popadia itd. 
idąc w kierunku zachodnim, a znaj
dowały się na nich właśnie owe słup
ki początkowe, najciekawsze i naj
wartościowsze. Należą do nich jedy
ne dwa ocalałe do dziś słupki na 
szczytach Pantyru i Popadii w rzadko 
odwiedzanych ostępach Gorganów.

Wiele niewyjaśnionych dotych
czas kwestii i znaków zapytania kryje 
ich historia. Nie wiemy, czy zostały 
ustawione staraniem strony polskiej, 
czy czechosłowackiej. Można jedynie 
przypuszczać, że tej drugiej, ponie
waż wykonano je najprawdopodob
niej z andezytu, kamienia łatwo do
stępnego właśnie na południe od lu
ku Karpat w dawnej wschodniej Cze
chosłowacji, co by sugerowało, że 
tam zostały wykonane. Mogą po
twierdzać ten fakt także fotografie, 
dokumentujące transport słupków 
ku granicy i opatrzone informacją su
gerującą dowóz ich od strony właśnie 
południowej. Ale przez jakich maj-
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1. Transport siupów na granicę, 
wg „[.’Illustration”, nr 4420, 1927 r.
2. Stup graniczny na Pantyrze
3. Ściana boczna stupa z wykutą datą „1924"

(zdjęcia: 2,3- Jan Skłodowski)

strów zostały wykonane? Czy tamtej
szych? Interesujące jest także, w któ
rym roku słupki te zostały umiesz
czone w terenie, tym bardziej że od 
strony czechosłowackiej noszą one 
zwykle datę „1920”, a od polskiej 
spotykamy zarówno rok „1923", jak 
i „1924". Można jedynie przypusz
czać, że nastąpiło to być może już 
właśnie w roku rozpoczęcia prac, 
więc w 1920 lub niedługo potem, 
kiedy granica Czechosłowacji nie bu
dziła wątpliwości, a daty od strony 
Polski i jej godło zostały (być może?) 
wykute kilka lat później już na słup

kach ustawionych, po ostatecznym 
zatwierdzeniu przez Radę Ambasa
dorów przebiegu tamtejszej ówcze
snej polskiej granicy (wątpliwości co 
do przyznania Polsce obszaru dawnej 
Galicji Wschodniej i związane z tym 
dywagacje dyplomatyczne trwały, jak 
wiadomo, kilka lat).

Znakiem tamtych przełomowych 
czasów i zachowanym do dziś w ide
alnym wręcz stanie świadkiem wy
znaczania kresowych rubieży Rzeczy
pospolitej jest właśnie kamienny słup 
graniczny na Pantyrze, znajdujący się 
nadal w pierwotnym miejscu swego 
posadowienia. Jest wysmukłym gra- 
niastosłupem o podstawie kwadratu, 
po obróbce bloku kamiennego wstęp
nie łupanego na mniejsze ciosy. Słup 
ponad terenem liczy około 115 cm 
wysokości, a jego bok - 30 cm. Pozio
ma górna powierzchnia ma fazę 
1,5 cm. Część umieszczona w podło
żu jest masywniejsza i obrobiona 
mniej dokładnie, jej bok mierzy bo
wiem po rozszerzeniu fazą 3-5 cm 
około 34-37 cm; jest zagłębiona 
w grunt na zapewne kilkadziesiąt cen
tymetrów, a wnioskować tak można 
na podstawie dawnych fotografii, 
przedstawiających składowane słupki 
graniczne zanim umiejscowiono je 
w terenie. Na północnej ścianie słup
ka, od polskiej strony, 7 cm od górnej 
krawędzi, znajduje się tarcza z go
dłem Rzeczypospolitej Polskiej wyku
tym według wzoru z lat 1919-1927. 
Tarcza, o wysokości 29,5 cm i szero
kości 24,5 cm, obramiona jest na ob
wodzie pasem o szerokości 1,8 cm. 
Na jej polu widnieje orzeł w koronie 
o wysokości 23,3 cm i rozpiętości 
skrzydeł 19,8 cm; pas obramienia 
oraz orzeł mają powierzchnię gładką, 
tło orła jest wklęsłe, wymłotkowane, 
podobnie jak ściany boczne słupka, 
z wyjątkiem wąskich pasów piono
wych przy krawędziach. 7,5 cm pod 
tarczą godła wykuta jest litera „P”, 
wysoka na 13 cm, a szeroka na 
8,8 cm; szerokość kucia - 0,7-0,8 cm, 
głębokość - 0,3-0,4 cm. Sąsiednia 
(wschodnia) ściana słupka ma wykutą 
18 cm poniżej górnej krawędzi datę 
„1924”, o wysokości cyfr 8 cm i łącz
nej długości 18 cm, a pod nią liczbę 
rzymską „IV”, o wysokości 12 cm 
i szerokości 8 cm. Z kolei na ścianie
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południowej (od ówczesnej strony 
czechosłowackiej) 7 cm od górnej 
krawędzi widnieje tarcza o wysokości 
28,5 cm i szerokości 14 cm, także 
z pasem obramienia o szerokości 
1,9 cm, z godłem państwa - lwem 
w koronie, a 12 cm pod nią - splecio
ny inicjał „CS” o wysokości 15 cm 
i szerokości 10,5 cm. Znamienne, że 
słupek ten ma tylko jedną datę - 
umieszczoną na ścianie „neutralnej”, 
a więc jakby wspólną dla obu grani
czących państw - co mogłoby sugero
wać wykonanie wszelkich prac ka
mieniarskich jeszcze przed posado
wieniem słupka w terenie, w przeci
wieństwie do innych mających dwie 
daty wykuwane odpowiednio pod li
terą „P” lub inicjałem „CS”. Wresz
cie, na górnej powierzchni słupka wy
ryto krzyżujące się rowki, wskazujące 
bieg linii granicznej. Naturalnie, naj
większym walorem tego słupka jest 
przedstawiony na nim orzeł, i to nie 
jedynie z powodu zachowania się do 
dnia dzisiejszego godła państwa pol
skiego na tym terenie, ale i wartości 
artystycznej kutego w kamieniu wize
runku emblematu, który, mimo za
chowania ogólnej zgodności z obo
wiązującym wzorem, prezentuje indy
widualną interpretację kamieniarza, 
bez wątpienia nie tylko rzemieślnika, 
ale i artysty, a owo indywidualne po
dejście wykonawcy stwierdzić łatwo, 
porównując obraz orła na opisywa
nym słupku z jego wyobrażeniem na 
drugim ocalałym podobnym znaku 
granicznym.

Sam słupek zachował się w stanie, 
jak już wspomniano, praktycznie nie
naruszonym, z zauważalnymi jedynie 
drobnymi, nielicznymi wykruszenia- 
mi krawędzi czy ubytkami. Wykazuje 
też niewielki przechył wobec pionu, 
być może spowodowany próbą jego 
wywrócenia. Oparł się jednak bu
rzom dziejowym, także świadomemu 
niszczeniu i usuwaniu śladów „nie
wygodnej” historii oraz bezmyślności 
ludzkiej. Tak więc współczesny wę
drowiec po ukraińskich dziś Karpa
tach przystaje zadziwiony, gdy poja
wia się przed nim skamieniały polski 
orzeł, który przysiadł na kamiennym 
słupie w zadumie nad biegiem spraw 
świata.

Jan Skłodowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Średniowieczne malowidła
w kościele w Kowarach

K
ościół parafialny Najświęt
szej Marii Panny w Kowa
rach jest najstarszym zabyt
kiem w mieście. Nie można dokład

nie określić daty powstania budow
li. Świątynia w ciągu wieków była 
wielokrotnie przekształcana, nisz
czona przez kataklizmy, wojny, 
a następnie ponownie odbudowy
wana. Niepewne podania mówią, iż 
mistrz Laurentius Angelus w 1225 r. 
zbudował w osadzie kaplicę św. 
Wawrzyńca. W 1312 r. kaplicę roz
budowano na kościół parafialny. 
Pierwsza wzmianka o świątyni 
w Kowarach pojawiła się w doku
mentach dopiero w 1399 r. W 1401 r. 
jedynym spadkobiercą osady został 
Gotsche Schoff i z wdzięczności 
ufundował w kościele ołtarz po
święcony świętym: Grzegorzowi, 
Annie i Katarzynie. Od 1548 do 
1654 r. świątynia była użytkowana 
przez ewangelików. W latach 1604, 
1633 i 1634 kościół ulegał poża
rom. W czasie pożaru w 1633 r. 
spaliło się średniowieczne wyposa
żenie, ołtarze, organy, chrzcielnica, 
dzwony, zegar.

Obecna budowla kościoła, trzy
nawowa, pochodzi z drugiej połowy 
XV w. Na jej wygląd składają się re
zultaty powiązań pierwotnej świąty
ni i jej przebudowy. Najstarszym ele
mentem jest zakrystia, która sięgała 
do ambony. Obok niej prawdopo
dobnie postawiono w drugiej poło
wie XIV w. środkową nawę od ołta
rza głównego aż do wieży.

Dzisiejszy wystrój świątyni jest 
konglomeratem różnych stylów. 
Z epoki średniowiecznej zachowały 
się malowidła w kaplicy przyziemia 
wieży, rzeźba Marii i wmurowana 
w narożniku wieży tajemnicza gło
wa mężczyzny. Najstarszym zabyt
kiem wystroju wnętrza jest cykl ma
lowideł ściennych, zachowanych 
w kaplicy zmarłych w wieży. Czas 
powstania tych polichromii poda
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wany jest różnie - od 1380 r. (we
dług Waltera Roescha, Die katholi- 
sche Geistlichkeit von Schmiedeberg 
im Riesengebirge, Wrocław 1937) 
do pierwszej połowy XV w., jak to 
przyjęła badaczka gotyckiego malar
stwa ściennego w Polsce Alicja Kar- 
łowska-Kamzowa (Gotyckie malar
stwo ścienne na Śląsku, „Roczniki 
Sztuki Śląskiej”, t. III, Wrocław 
1965). Inny badacz, Gwido Chma- 
rzyński (Dolny Śląsk, praca zbioro
wa pod redakcją Kiryla Sosnowskie
go i Mieczysława Suchockiego, cz. 
II, Poznań-Wrocław 1948), malowi
dła w kowarskiej świątyni datuje na 
około 1400 r., argumentując, że wy
stępujący w dolnych partiach wy- 
sklepków ornament suchego akantu 
i motyw czarnego tła z lilijkami, 
charakterystycznymi elementami dla 
czwartego ćwierćwiecza XIV w., po
zwala stwierdzić, iż malowidła po
wstały w ostatnich latach XIV w.

Na skutek dużego zawilgocenia 
murów część malowideł uległa 
w znacznej mierze zniszczeniu i nie 
dają one dziś pełnego wyobrażenia 
o pierwotnym ich wyglądzie. W la
tach 1966-1967 malowidła były kon
serwowane przez studentów Uniwer
sytetu z Torunia pod kierunkiem Bo
żeny Soldenhoff. Prawie w całości 
zachowała się polichromia na skle
pieniu kaplicy i częściowo w górnych 
partiach ściany północnej i wschod
niej. Freski są malowane schematycz
nie, płaszczyznowo, kontury twarzy, 
załamania szat zaznaczone są kontu
rem w kolorze sepii.

Na ścianie północnej ponad wnę
ką, stanowiącą prawdopodobnie tzw. 
latarnię zmarłych, widać scenę 
przedstawiającą trzy postacie. Od 
strony prawej Jezus udziela błogosła
wieństwa, a w lewej ręce trzyma kulę 
ziemską. Siedząca pośrodku niewia
sta - to Maria ze złożonymi modli
tewnie rękami, a nad nią księżyc, 
trzecia postać - to św. Anna. Hein

rich Lutsch, który pierwszy odczytał 
opisane malowidła, stwierdził, że są 
to postacie Boga Ojca, Syna i Marii 
(Verzeichnts der Kunstdenkmaler der 
Provinz Schlesien, t. II, Wrocław 
1889), Gwido Chmarzyński i Alicja 
Karłowska-Kamzowa zinterpretowali 
tę scenę jako koronację Matki Bo
skiej (G. Chmarzyński, Sztuka Dol
nego Śląska, t. II, Wrocław 1948, 
A. Karłowska-Kamzowa, ibidem).

Na północnym wysklepku przed
stawiony został orszak świętych mę
czenników i apostołów. Możliwi do 
rozpoznania są od lewej: św. Jadwiga 
i św. Wawrzyniec. Z księgą i pastora
łem biskupa w geście błogosławień
stwa - to św. Wojciech. W głębi wi
doczne są dwie święte bez czytelnych 
atrybutów. U podstawy malowidła 
znajduje się wstęga ze śladami nieczy
telnego już napisu.

Południowy wysklepek wypełnia 
modlący się tłum świętych niewiast. 
Pośrodku postać w szerokim płasz
czu - to prawdopodobnie Maria, 
z lewej strony - św. Dorota z palmą
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1. Kościół parafialny w Kowarach, widok od strony zachodniej

2-6. Fragmenty polichromii: „Bóg Ojciec, Syn Boży i Maria” 
albo „Koronacja Matki Boskiej” na ścianie północnej ponad wnęką (2), 
„Orszak świętych męczenników i apostołów” na północnym wysklepku (3), 
„Święte niewiasty podczas modlitwydo Matki Orędowniczki Wszystkich 
Ludzi” na południowym wysklepku (4),
„Św. Michał i rzesza oczyszczonych” na zachodnim wysklepku (5), 
„Pochód Mężów” albo „Tłum górników z Kowar wokół pielgrzyma 
lub mistrza górniczego orędującego u Boga” 
na wschodniej ścianie kościoła (6)

(zdjęcia: Krzysztof Sawicki)

i św. Katarzyna. Scenę tę, jeżeli od
czytać postać środkową jako Marię, 
należy zinterpretować jako tłum 
modlących się zmarłych świętych 
do Matki Orędowniczki Wszystkich 
Ludzi.

Najczytelniejszy jest wysklepek 
zachodni. W centrum klęcząca po
stać z krzyżem i flagą - to św. Mi
chał. Wokół niego grupuje się rze
sza oczyszczonych, na co wskazują 
jednakowe białe szaty. Schema

tycznie konturem zaznaczono twa
rze, jednakowo potraktowano fał
dy szat. U stóp malowidła umiesz
czona jest wstęga z nieczytelnym 
napisem.

Ostatnie malowidło pokazuje 
liczną rzeszę mężczyzn w długich, 
strojnych szatach. Być może jest to 
przedstawienie „Pochodu Mężów”. 
Hermann Hoffman odczytał tę scenę 
jako tłum górników, mieszkańców 
Kowar, zgrupowanych wokół piel

grzyma lub być może swojego mi
strza górniczego, orędującego u Boga 
(H. Hoffman, Die katolische Kirche 
in Schmiedeberg im Riesengebirge, 
Kowary 1936).

Malowidła w kowarskiej świątyni 
są jednymi z najstarszych zachowa
nych malowideł o tematyce kościel
nej na Dolnym Śląsku, stanowią naj
cenniejszy zespół w rejonie Karko
noszy.

Krzysztof Sawicki

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2007 21



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Pałac w Chrcynnie

W
 1994 r. ukazał się na ła
mach „Spotkań z Zabytka
mi” artykuł postulujący od
budowę neogotyckiego pałacu 

w Chrcynnie, zabytku, będącego pół 
wieku w stanie kompletnej ruiny. 
Dzisiaj odbudowany pałac znowu 
cieszy oko podróżujących między 
Warszawą a Nasielskiem. Jest nawet 
piękniejszy niż przed wojną, przy 
odbudowie powrócono bowiem do 
pierwotnego projektu Henryka Mar
coniego.

Architekt Henryk Marconi po 
przybyciu w 1822 r. do Królestwa 
Polskiego nie był jeszcze zwolenni
kiem stosowania neogotyckich 
form w architekturze. Jako absol
went Akademii Sztuk Pięknych 
w Bolonii, w swoich pierwszych 
projektach aż do lat czterdziestych 
XIX w. potwierdzał postawę archi- 
tekta-klasycysty. Dokończenie bu
dowy neogotyckiego pałacu w Do- 
wspudzie dla Ludwika Paca należy 
uznać za incydent we wczesnej 
twórczości. Przełom w stosowaniu 
przez Henryka Marconiego form 
architektonicznych spowodował 
dopiero jego wyjazd do Anglii 
w 1836 r., gdzie po raz pierwszy 
wykorzystał czas na bezpośrednie 
zaznajomienie się z tamtejszą archi
tekturą gotycką. Angielska architek
tura średniowieczna musiała zrobić 
na Marconim wrażenie, gdyż od te
go czasu rozpoczęła się na ziemiach 
polskich kariera tego architekta ja
ko wybitnego neogotycysty, mają
cego na swoim koncie kilkadziesiąt 
projektów w tym stylu. Będąc już 
autorem takich udanych realizacji, 
jak brama do twierdzy Dęblin 
utrzymana w duchu gotyku Tudo- 
rów czy rezydencja w Hamakach na 
Wołyniu w stylu późnego gotyku 
angielskiego, Marconi w 1843 r. 
przystąpił do projektu budowy pa
łacu w Chrcynnie koło Nasielska.

W 1845 r. powstała tu okazała 
rezydencja wiejska dla właściciela 
dóbr nasielskich - Józefa Koźmiń
skiego. Architekt, projektując po-

1.2. Pałac w Chrcynnie - zdjęcie wykonane w 1942 r. przez niemieckiego oficera (1) 
i ruiny pałacu, stan w latach sześćdziesiątych XX w. (2)
3.4. Widok obecny elewacji pałacu - wschodniej (3) i południowej (4)

mieszczenia pałacu, miał na myśli 
przede wszystkim jego funkcjonal
ność. „Obszerny tego domu rozkład 
- pisał Marconi - zastosowano do 
potrzeb właściciela, a styl gotycko- 
-angielski do położenia tego miejsca” 
(Tadeusz S. Jaroszewski, Henryk 
Marconi i neogotyk, „Rocznik Biało
stocki”, T. XIII, 1976).

Podstawowa bryła budynku 
otrzymała plan prostokąta z wysu

niętym ryzalitem wejścia reprezen
tacyjnego, na osi fasady. Na jej nie- 
regularność wpływała dostawiona 
od strony południowo-zachodniej 
wieża, pełniąca funkcje widokowe 
i komunikacyjne oraz budynek go
spodarczy. Przyziemie budowli od 
strony wjazdu głównego i parku wy
pełnione było pomieszczeniami 
o funkcjach reprezentacyjnych - 
znajdowały się tu: biblioteka, gabi-
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nego nabywcę, który w końcu lat 
dziewięćdziesiących odsprzedał go 
Ewie i Krzysztofowi Poszepczyń- 
skim. Nowi właściciele zaczęli 
przywracanie świetności Chrcynna 
od remontu starych i budowy no
wych budynków stajni, gdzie zało
żono hodowlę koni czystej krwi 
arabskiej. Rok później dzięki dota
cji z funduszu odbudowy zabytków 
zaczęto przywracać rezydencji daw
ny blask. Dzieło odbudowy powie
rzono architektowi Witoldowi Ka
linowskiemu, który w porozumie
niu z miejscowym konserwatorem 
zabytków opracował projekt re
konstrukcji pałacu zgodnie z pier
wotnymi założeniami Henryka 
Marconiego.

net, westybul, jadalnia, duży i mały 
salon, sala balowa. Na piętrze rozlo
kowane zostały apartamenty właści
ciela i rodziny. Całe założenie usy
tuowano w otoczeniu romantyczne
go parku krajobrazowego.

Rezydencja w ciągu 100 lat kilka
krotnie zmieniała właścicieli. Już 
w 1846 r. nastąpiła sprzedaż posia
dłości na rzecz Aleksandra Kurtza - 
polityka, ekonomisty i uczestnika 
powstania listopadowego. Folwark 
prowadzony był wzorowo; obok pa
łacu znajdował się obszerny ogród 
owocowy, wszystkie budynki gospo
darcze były murowane, folwarczny 
browar produkował piwo. W 1917 r. 
kolejnym właścicielem Chrcynna zo
stała ziemiańska rodzina Rościszew- 
skich z zachodniego Mazowsza, 
w której posiadaniu pałac wraz 
z majątkiem Chrcynno znajdował się 
do drugiej wojny światowej. W 1939 r. 
właściciel po odbyciu kampanii 
wrześniowej trafił do niemieckiego 
oflagu, skąd po wojnie wyjechał do 
Anglii, natomiast pani Irena Rości- 
szewska przeżyła okupację niemiec
ką w Chrcynnie. W tym czasie 
Niemcy zajęli pałac na biura i miesz
kania dla obsługi wybudowanego 
przez nich nowego lotniska wojsko
wego na terenie majątku. Z tego 
okresu pochodzą najlepsze zdjęcia 
pałacu przed jego zniszczeniem, zro
bione przez oficera niemieckiego na 
polecenie pani Rościszewskiej

w 1942 r. (zdjęcia te były zrobione 
na prośbę męża przebywającego 
w niemieckiej niewoli). Z owych fo
tografii wynika, że pałac nie miał już 
wówczas wielu cech, nadanych mu 
przez Henryka Marconiego.

Przejście frontu w 1945 r. prze
trwał pałac nienaruszony, natomiast 
miał nieszczęście zostać wytypowany 
na siedzibę dowództwa jednostki so
wieckiej. W grudniu 1945 r. Rosja
nie, opuszczając pałac, wysadzili go 
w powietrze.

Po 50 latach dalszego niszczenia 
pozostałości budowli przez naturę 
i okoliczną ludność, w 1993 r. pa
łac został zakupiony przez prywat-

Odbudowa pałacu prowadzona 
była w latach 2001-2005. Przy rekon
strukcji murów wykorzystano ocalałe 
fragmenty piwnic, ścian i kolumn. 
W grudniu 2001 r. dach pokryto da
chówką (wrócono tu do projektu 
Marconiego, gdyż przed wojną dach 
pokryty był blachą cynkową), 
a w 2002 r. na odbudowanej wieży 
pojawiła się iglica. Kominy zwieńczo
no profilowanymi gzymsami. W la
tach 2004-2005 wykonano elewacje 
oraz odtworzono układ pomieszczeń 
w przyziemiu i na pierwszym piętrze 
pałacu zgodnie z projektem Henryka 
Marconiego. Właściciele zrezygno
wali z odbudowy przylegającego do
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5. Zachodnia (ogrodowa) elewacja pałacu

(zdjęcia: 3-5 - Artur Bojarski)

pałacu budynku gospodarczego, zde
cydowano się pozostawić go jako 
trwałą, oplecioną różami ruinę.

Rekonstrukcję podstawowej bryły 
pałacu wraz z wieżą przeprowadzono 
perfekcyjnie, posługując się wzorni
kami angielskimi, stosowanymi przez 
Marconiego. Reprezentacyjna elewa
cja wschodnia ma dziewięcioosiowy 
podział z wysuniętym na osi budynku 
dwukondygnacyjnym ryzalitem. Ry

zalit zwieńczony jest z trzech stron 
blankami i ujęty z obu stron dwoma 
sześciobocznymi basztami z krenela- 
żami. Okna pierwszego piętra ryzali
tu mają kształt ostrołuków, które 
w części dolnej tworzą portal. Pozo
stałe 12 okien elewacji wschodniej są 
prostokątne, z opaskami o przekroju 
półwałka, załamanymi pod kątem 
prostym w 1/3 wysokości okna. War
to w tym miejscu zaznaczyć, że 
wszystkie okna pałacu wypełnione są 
maswerkami gotyckimi ze starannie 
wykonaną stolarką. Korpus główny 
budowli ma zachowane proporcje, 
natomiast dzięki aneksowi kuchenne

mu i wysokiej wieży na planie kwa
dratu, przechodzącej w szczycie 
w ośmiobok, pałac zyskuje roman
tyczną, nieregularną bryłę. I znów jak 
w wypadku pokrycia dachu dachów
ką, przez dobudowanie iglicy na 
szczycie wieży powrócono do pier
wotnego pomysłu Marconiego. Wy
sunięty przed elewację przyziemia od 
strony wieży aneks (mieszczący obec
nie kuchnię) zwieńczony jest krenela- 
żem, kryjącym taras pierwszego pię
tra. Jedenastoosiowa elewacja ogro
dowa, oprócz koronującego gzymsu, 
pozbawiona jest dekoracji, nie licząc 
gotyckiej stolarki maswerkowej.

Obecni właściciele pałacu i archi
tekt dołożyli wszelkich starań, żeby 
zrekonstruować bogaty wystrój wnę
trza. Sufity ozdobione są oryginalny
mi sztukateriami, w których odtwo
rzono stiukowe rozety. Ściany po
mieszczeń, zgodnie z założeniami re
zydencji wiejskiej, mają jasne, paste
lowe kolory.

Rezydencja pałacowa w Chrcyn- 
nie stoi wśród płaskich pól, w enkla
wie wysokiego starodrzewia parku, 
w którym nie są rzadkością drzewa 
nawet 250-letnie. Układ alejek, ście
żek i stawów, wytyczonych zgodnie 
z ideą dziewiętnastowiecznego par
ku krajobrazowego, może sugero
wać, że autorem pałacowego założe
nia parkowego jest również Henryk 
Marconi.

Artur Bojarski

DEKORACJE SGRAFFITOWE W POLSCE

Spotkanie z książką

Nakładem warszawskiego wydawnictwa DiG ukazała się w ub. roku 
książka Tadeusza M. Rudkowskiego Polskie sgraffita renesansowe. Au
tor, historyk sztuki, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, członek Rady Naukowej przy Ministrze Kultu
ry i Sztuki, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztu
ki, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezes i wiceprezes 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, ma w swoim dorobku ponad 120 publi
kacji naukowych. Omawiana tu książka stanowi pierwsze monograficzne 
opracowanie dekoracji sgraffitowych w Polsce.

Na wstępie przedstawione zostały polityczne, artystyczne i gospodar
cze uwarunkowania charakterystyczne dla Polski XVI i XVII w.; dekoracje 
sgraffitowe związane są ściśle z panującym wówczas stylem renesanso
wym, a przeniesione zostały do Polski z Wioch. Technika ta nie mieściła się 
w normach estetycznych wcześniejszych i późniejszych epok. Kolejny roz
dział - to omówienie badań nad sgraffitem. Pierwsze prace naukowe kon
centrowały się na problematyce technicznej i technologicznej tych dekora
cji, ich wartości artystyczne docenione zostały znacznie później. Dużo miej
sca zajmuje w książce analiza topograficzna i chronologiczna, typologia, or
namentyka i tematyka sgraffit. Jak wnioskuje na podstawie własnych badań 
autor, polskie sgraffita figuralne mają z reguły charakter statyczny, są przed
stawieniami jednoosobowymi, zazwyczaj osób świętych; w dekoracjach 

brak też tematyki mitologicznej. Wszystkie te cechy odróżniają wyraźnie pol
skie sgraffita od występujących w innych krajach Europy.

Następne części publikacji zawierają opis dekorowanych sgraffitami bu
dowli świeckich (zamków, dworów obronnych, pałaców, ratuszy, kamienic 
mieszczańskich, a nawet budynków gospodarczych) i sakralnych (przede 
wszystkim kościołów i klasztorów, ale i kaplic grobowych). Wiele uwagi autor 
poświęcił wykonującym te dekoracje artystom, rzemieślnikom, a także ich 
fundatorom. Jak pisze Tadeusz Rudkowski: „na obecnym etapie badań mo
żemy 35 budowli ozdobionych sgraffitem powiązać w sposób niewątpliwy 
z osobami architektów czy muratorów znanych nam z imienia i nazwiska".

Na końcu książki zawarte zostały rozważania dotyczące miejsca pol
skich sgraffit wśród dekoracji tego typu występujących w innych krajach eu
ropejskich, a uzupełnieniem publikacji są indeksy przedstawionych osób 
i opisanych miejscowości, a także obszerna bibliografia. Ilustracje - choć 
czarno-białe - w pełni oddają bogactwo przedstawionych dekoracji.

Książka dostarcza wiedzy z wielu dziedzin, bo przedmiot rozważań au
tora analizowany jest w powiązaniu z towarzyszącymi mu procesami spo
łeczno-politycznymi i prądami artystycznymi. Czytelnicy zainteresowani 
jej nabyciem mogą się kontaktować z wydawcą (Wydawnictwo DiG, 
01-524 Warszawa, ai. Wojska Polskiego 4, tel. 0-22 839-08-38, e-mail: biu- 
ro@dig.com.pl).
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Wiatraki

S
tosunkowo dużo wiatraków za
chowało się w Polsce na Podla
siu, a szczególnie w powiecie ło- 
sickim. Geografia tego powiatu po

zwalała na budowę młynów wietrz
nych ze względu na istnienie tylko 
dwóch rzek, mających dostateczną 
ilość wody do poruszania kół napę
dzających urządzenia młyńskie. Ty
powe młyny wodne z kołami nasię- 
biernymi czy podsiębiernymi budo
wano na rzece Tocznej. Z kilku mły
nów wodnych na Tocznej do tej pory 
działają zabytkowe urządzenia w mły
nie Wiesława Kaczyńskiego w Rudzie 
Instytutowej. Drugą rzeką, na której 
zakładano młyny wodne, był Bug. 
Budowane były na łodziach, które 
wypływały na główny nurt i cumowa
ły przy brzegu podczas załadunku 
ziarna, wyładunku miewa i przerw 
w pracy. Znakomitą ilustracją tego 
typu obiektów są dwa młyny na Wi
śle, ukazane w centrum obrazu Ber
narda Bellotta „Widok Warszawy od 
strony Pragi”, który możemy obejrzeć 
w jednej z sal Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Brak jest informacji 
o tego rodzaju młynach na obszarze 
powiatu łosickiego. Można tylko 
przypuszczać o ich istnieniu, gdyż po 
drugiej stronie rzeki, w Drohiczynie, 
wykazano w lustracjach królewskich 
w 1576 r. sześć młynów na Bugu. Nie 
podano informacji o ich rodzaju, ale 
należy uznać, że przynajmniej część 
z nich była na łodziach. Wiele na to 
wskazuje, choćby zmienność linii 
brzegowej, występująca do dzisiaj, co 
nie sprzyja wznoszeniu młynów o sta
łej budowie na brzegu tej rzeki.

Najstarszym i najbardziej rozpo
wszechnionym typem młyna wietrz
nego na ziemiach polskich był wiatrak 
słupowy (kozłowy, koźlak). Drugi typ 
- to wiatrak wieżowy (holender), li
czący około 300 lat. Opracowany zo
stał przez Jana Andriansza Leeghwate- 
ra. Jedyny typ wznoszony nie tylko 
z drewna, ale i jako murowany. 
W drugiej połowie XIX w. zaczęto 
wznosić wiatraki rolkowe (paltraki) - 
jest to trzeci rodzaj wiatraków. Do na

szych czasów ocalały w powiecie ło- 
sickim tylko koźlaki. Pozostałe typy 
stoją jeszcze w powiatach sąsiednich: 
holender pod Siemiatyczami i w skan
senie w Suchej. Szczątki spalonego 
paltraka znajdują się w Gostchorzy, 
przy trasie Siedlce - Łuków. Ostatni 
z wymienionych był niespotykanym 
egzemplarzem połączenia konstrukcji 
paltraka z siodłem koźlaka, zamonto
wanym na betonowym fundamencie.

Podziału na wymienione typy wia
traków dokonano na podstawie cech 

no do przemiału zboża i sortowania 
miewa, podobnie jak w paltraku, któ
rego cały budynek obracano na koli
stym torze jezdnym, posadowionym 
na betonowym fundamencie, wokół 
zazwyczaj drewnianego pala.

Wiatraki są wyjątkowymi kon
strukcjami budownictwa przemysło
wego, konstrukcjami ruchomymi, 
wykorzystującymi siłę wiatru i zależ
nymi od jego kaprysów. Doskonałe 
rozplanowanie usytuowania urzą
dzeń wewnątrz budynku i wyważenie 

konstrukcyjnych budynku i sposobu 
obrotu w kierunku wiejącego wiatru. 
Koźlaki budowano na podstawie zło
żonej z pary skrzyżowanych pod ką
tem prostym podwalin, pionowej osi- 
-stembra, na którym obracała się bel
ka mączna (mącznica). Ciężar budyn
ku spoczywał na tej belce i dwóch bel
kach pojazdowych, obracających się 
na siodle podpartym zastrzałami, two
rzącymi kozły, od których pochodzi 
nazwa młyna. Na wiatr obracano cały 
budynek, w którym najniższa kondy
gnacja (podbudynek), mieszcząca 
podstawę, była wyłączona z funkcji 
produkcyjnych. W holendrze obraca
no wraz ze zmiennie wiejącym wia
trem tylko głowicę (czapę), złożoną 
z konstrukcji dachu i wału ze śmiga
mi. W podstawie dachu montowano 
szynę, po której toczyły się żelazne 
rolki. To był jedyny typ, którego bu
dynek posadowiono na stale. Wszyst
kie jego kondygnacje wykorzystywa

gwarantowalo stabilność i bezpiecz
ną pracę. Ich wyjątkowość polegała 
na tym, że zmieniały położenie 
względem osi oraz że często były 
przenoszone do innych miejscowo
ści. Wiatraki przenoszono ze wzglę
du na zbyt mały popyt na przemiał 
lub z powodu zmiany właściciela.

Na naszych oczach odchodzi wy
jątkowa grupa ludzi - młynarzy - 
uzdolnionych w wielu dziedzinach, 
poczynając od umiejętności obserwa
cji zjawisk meteorologicznych, po
trzebnych do wybrania miejsca pod 
budowę wiatraka, aż do przewidywa
nia pogody, od której zależał właści
wy i przede wszystkim w miarę wy
dłużony w czasie przemiał zboża. 
Młynarze potrafili zbudować wiatrak, 
wybrać odpowiedni materiał, naku- 
wać kamienie młyńskie. Uzdolnienia 
techniczne wykorzystywali do wpro
wadzania nowinek czy rozwiązywa
nia problemów, usprawniających pra
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cę urządzeń istniejących bądź podłą
czenia nowych. Mieli również dosko
nały słuch, co było bardzo ważne, 
gdyż każda zmiana dźwięku wiązała 
się z potrzebą naprawy uszkodzonego 
lub wypracowanego elementu. Nie 
dziedziczył nigdy rodzinnego przed
siębiorstwa najstarszy syn, jeśli nie 
miał słuchu, bowiem nie poradziłby 
sobie z pracą lub nawet mógłby do
prowadzić do zniszczenia urządzeń. 
Także wystarczająca suma pieniędzy 
na zakup wiatraka nie gwarantowała

2. Jan Lipiński, młynarz z Terlikowa, 1997 r.
3. Dzieci ze Szkoty Podstawowej
w Hołowczycach najchętniej fotografowały 
się na tle wiatraka
4. Stanisław Sterniczuk zapierza czwartą 
śmigę, 1984 r.

(zdjęcia: 1 - ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, 2,4- Sławomir Kordaczuk, 

3-ze zbiorów rodzinnych autora)

powodzenia nabywcy w jego użytko
waniu i prowadzeniu usług.

Ci, którzy pracowali w wiatra
kach, prowadzili również gospodar
stwa rolne i często szli po całym dniu 
pracy w polu na noc mleć ziarno. 
Gdy powiał dobry wiatr, zostawiali 
posiłek na stole i szli do wiatraka. 
Nabywali umiejętności zwykle od oj
ca lub podpatrując pracę i funkcjono
wanie innych młynów. Byli chłonni 
wiedzy zawodowej.

Jan Lipiński (rocznik 1921) z Ter
likowa chodził pieszo do szkoły w Sar

nakach w tym czasie, gdy jego ojciec 
budował młyn w Chybowie, konku
rencyjny dla działającego w Sarnakach 
młyna, będącego własnością Żyda. 
Zlokalizowano go blisko pracującej 
w Chybowie chrześcijańskiej piekarni 
Radzikowskich (obecnie dom Czar
nockich przy skrzyżowaniu z ul. Ża
bią). Jan Lipiński tak wspominał pod
patrywanie pracy młyna w Sarnakach.

„Ja wleciał do młyna, stałem 
w drzwiach i ten młyn idzie. A Żyd 
Moszke koszulę zdjął zamączoną i bi- 

je o poręcz. Na górę idzie schodami, ja 
tam stoję. On obejrzał się. «- Nu, nu, 
ty chłopiec! Co ty chciał?!» Ja mówię, 
że chciałem zobaczyć, jak młyn idzie. 
« - No, to się patrz!» I więcej nic.

On tę koszulę nałożył. Podchodzi 
do mnie. « - Nu, a ty chłopiec, skąd je- 
steś?». Ja mówię: « - Z Terlikowa». 
«- A czyj ty je?». No, bo to Zyd, przy
jeżdżają ludzie do niego, to on zna 
wszystkich. Ja mówię: « - Lipińskiego». 
« - Nu, jakiego O. « - Tego młynarza». 
« - Taaak?!». Mnie za kołnierz, w drzwi, 
w tyłek kolanem i jazda! Zęby bachur 

nie podejrzał” (wywiad z Janem Lipiń
skim, Terlików, 12. IV. 1997).

Później Jan Lipiński, służąc od 11 
września 1944 r. w 6. Samodzielnym 
Batalionie Eksploatacji Dróg 2. Armii 
Wojska Polskiego, wyruszył na front 
w kierunku Berlina. Miał wówczas 
okazję zapoznać się z urządzeniami 
młyńskimi na terenach zachodniej 
Polski i w Rzeszy. Jeśli miał możliwo
ści, to wstępował do każdego napo
tkanego wiatraka czy młyna wodne
go. Oglądał urządzenia i ich ustawie

nie. Po raz pierwszy spotkał 
na terenach niemieckich od
siewacz radialny.

Młynarze byli światłą 
grupą zawodową oraz bar
dziej zamożną częścią 
mieszkańców wsi, co kusiło 
w czasach wojennych bandy 
rabunkowe, często okrada
jące ich z majątku. Docho
dziło nawet do użycia broni 
palnej wobec pracującego 
w nocy młynarza czy spale
nia wiatraka.

Jak już wspomniałem, 
wiatraki pod względem bu
dowy i funkcji rozwijały się 
od najstarszego typu koźla- 
ka, poprzez holendry, do 
najnowszej konstrukcji - 
paltraka. Podobnie rzecz się 
miała z poszczególnymi ele
mentami, poczynając od 
śmig, które początkowo by
ły ciągłe (wykonane z jednej 
belki). Potem zaczęto 
oszczędzać na materiale 
i stosować śmigi z burszty- 
kami - belkami osadzonymi 
w głowicy wału, które prze
dłużano w obie strony strza

łami. W wypadku złamania strzały 
wymianie podlegał tylko krótki odci
nek śmigi, co ze względów ekono
micznych było bardzo ważne. Poza 
tym wiatrak na krótki czas był wyłą
czony z pracy. Stosowano także kla- 
pówki - śmigi łączone z części na za
kładkę. Napiór (powierzchnia oporu 
śmigi) wykonywano z drewna.

Jeśli chodzi o kamienie młyńskie, 
to początkowo używano kamieni wy
kutych z polnych głazów (granito
wych, pochodzenia polodowcowe- 
go). Następnie przyszedł czas na pia
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skowcowe „mazury” i po nich „ślą- 
zaki”. W końcowej epoce młynar- 
stwa wietrznego rozpowszechniły się 
„francuzy”, mające powierzchnię ro
boczą wykonaną z minerałów spro
wadzonych z Francji i na końcu ka
mienie sztuczne. W nich wylewano 
na betonowy krąg warstwę cierną we 
własnym zakresie. Młynarze potrafi
li sami takie kamienie wykonywać.

Do ostatniego typu kamieni uży
wano krzemionki rodzimej, którą 
można do tej pory znaleźć na more
nach polodowcowych lub w formie 
konkrecji w kopalniach kredy 
w Mielniku i Kornicy czy w prywat
nych odkrywkach. Na zachowanych 
kamieniach można odczytać nazwy 
zakładów produkcyjnych: „Fabryka 
Kamieni Młyńskich Francuzkich Józe
fa Lewińskiego w Włocławku” i „Fa
bryka Kamieni Młyńskich i Maszyn 
Łęgiewski, Hartwig i S-ka Warszawa 
Praga” (pozostałe po rozebranym 
wiatraku w Paprotni).

Aby sprostać konkurencji, napęd 
w wiatrakach zmieniano na spalino
wy (gaz drzewny, paliwo płynne) 
lub elektryczny. Młynarz urucha
miał wtedy urządzenia niezależnie 
od pogody, mógł wykorzystać na 
pracę więcej dni w roku. Do tej po
ry często spotyka się koźlaki unieru
chomione, z silnikami spalinowymi 
w podbudynkach lub obok wiatraka 
(Zakalinki, Domanice Podzdrój), 
czasem z wymontowaną podstawą 
(Gołaszyn).

Szczyt rozwoju osiągnęły wiatra
ki w Polsce w XIX w. Od tamtego 
czasu traciły na znaczeniu na rzecz 
młynów motorowych. Obecnie giną 
wskutek zaprószenia ognia (Gost- 
chorz, Łaskarzew, Sokołów Podla
ski, Pietrusy Kolonia) lub po roze
braniu służą jako źródło opału lub 
części metalowych, wykorzystywa
nych w gospodarstwach rolnych do 
konstruowania urządzeń czy drob
nych napraw sprzętu.

Do dnia dzisiejszego zachowało 
się osiem wiatraków na terenie po
wiatu losickiego, w 1984 r. było ich 
około pięćdziesięciu. Wszystkie są 
typu słupowego (koźlaki) i wszystkie 
są nieczynne.

Sławomir Kordaczuk

Napoleon w Wielkopolsce

K
olejne, XIV Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Wielkopolsce odbywały się 
w 2006 r. pod hasłem „Napoleon i je

go epoka”. Wiązało się to z 200-le- 
ciem wkroczenia cesarza Francji i jego 
wojsk do Wielkopolski oraz pierwsze
go zwycięskiego powstania wielko
polskiego 1806 r. W podręcznikach 
historii i literaturze oraz w powszech
nej świadomości wydarzenia te są ma
ło znane, tymczasem niewiele jest re
gionów w naszym kraju, które mogą 
się poszczycić czterokrotnym w latach 
1806-1812 pobytem cesarza.

Po zwycięstwach wojsk francu
skich nad pruskimi pod Jeną i Auer

stedt (14. X. 1806) oraz zajęciu Berli
na (27. X. 1806) Napoleon wezwał 
na rozmowy gen. Jana Henryka Dą
browskiego i Józefa Wybickiego, po
nieważ myślał o dalszym marszu na 
wschód. Bonaparte, chcąc wykorzy
stać do swych celów niechęć Polaków 
do Prusaków, oświadczył im 3 listopa
da, że pragnie przywrócić Polsce byt 
polityczny. Wypowiedział wówczas 
pamiętne słowa: „Na niepodległość 
trzeba sobie zasłużyć!” i „Obaczę, jeże
li Polacy godni są być narodem. Idę do 
Poznania, a tam się moje zawiążą wy
obrażenia o jego wartości!” (Jan Pa- 
choński, General Jan Henryk Dąbrow
ski 1755-1818, Warszawa 1981). Po

1. Dawne Kolegium Jezuickie w Poznaniu 
(obecnie Urząd Miasta)

2. Tablica z 2003 r., umieszczona na dawnym 
Kolegium Jezuickim, upamiętniająca pobyty 
Napoleona w Poznaniu

lecił im także przygotować specjalną 
proklamację, zapowiadającą jego ry
chłe wkroczenie wraz z wojskiem na 
ziemie polskie. Wieczorem 6 listopa
da 1806 r. Dąbrowski i Wybicki przy
byli do Poznania, witani triumfalnie 
przez mieszkańców. Ich przyjazd sta
nowił początek zwycięskiego powsta
nia, w trakcie którego Wielkopolanie 
zdali niezwykle ważny egzamin poli
tyczny i organizacyjny, tworząc armię 
liczącą 20 tys. żołnierzy z poboru 
i 4 tys. jazdy szlacheckiej, a przejmując 
władzę z rąk pruskich organizowali 
polską administrację. Warto podkre
ślić, że w końcu 1806 r. Wielkopola
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nie musieli utrzymać dodatkowo 20 
tys. żołnierzy francuskich.

Trzy tygodnie później, wieczorem 
27 listopada Napoleon przybył do 
Poznania, podążając z Berlina przez 
Międzyrzecz (upamiętnia to orzeł

lic miasta pod względem wojskowym, 
a towarzyszył mu Dezydery Chłapow
ski, który opisał to w swych Pamiętni
kach (Dezydery Chłapowski, Pamięt
niki, cz. 1, Wojny Napoleońskie. 1806- 
-1813, Poznań 1899). Godny uwagi 
jest opis wydarzenia, które miało miej
sce na północnych obrzeżach Pozna
nia: „Gdy oficerom francuskim nie 
udało się przejechać przez błotnisty rów 
na łące, Chłapowski dopadł rowu 
z okrzykiem «Un Polonais passe parto- 
ut!» (Polak przejdzie wszędzie!), a ce
sarz jego śladem przejechał. To miało 
być przyczyną nominowania po pokoju 
w Tylży (1807 r.) na oficera ordynan- 

w 1807 r., gdy wracał z Tylży do Dre
zna oraz w maju 1812 r., tuż przed 
wyprawą na Moskwę. Cesarz wyru
szył także na północ od Poznania, 
w dolinę Warty; przybył m.in. do Ra- 
dojewa, gdzie - jak pisze D. Chłapow
ski - „[...] przewiózł się na promie do 
Owińsk i tam klasztor próżny oglądał”. 
Mowa tu o późnobarokowym zespole 
klasztornym cysterek w Owińskach.

Większość czasu Napoleon spę
dził jednak w Poznaniu. W niedzielę, 
30 listopada 1806 r. był obecny 
w poznańskiej farze na mszy, odpra
wionej przez arcybiskupa gnieźnień
skiego Ignacego Raczyńskiego, nato-

3. Ocalałe skrzydło Hotelu
Saskiego w Poznaniu

4. „Studnia Napoleona” 
koio Mosiny

5. Dwór „Napoleonka”
w Jarosławcu koto Środy 
Wlkp.

6. Luk triumfalny
w Ślesinie koto Konina

(zdjęcia:
1,2 - Zbigniew Szmidt,

3-6 - Jerzy Sobczak)

polski z gwiazdą napoleońską na 
wieży ratuszowej). Tuż za Pniewami, 
w pobliżu Bytynia w godzinach wie
czornych witała Napoleona delegacja 
Wielkopolan z Ksawerym Działyń- 
skim i gen. J. H. Dąbrowskim. Po
wóz cesarza eskortowało do Pozna
nia 25 żołnierzy gwardii honorowej.

Na rezydencję cesarską wybrano 
budynek dawnego Kolegium Jezuic
kiego (obecnie budynek Urzędu Mia
sta). Oficjalne powitanie odbyło się 
nazajutrz, a przemawiający do cesarza 
wojewoda poznański Józef Radzimiń
ski wypowiedział prorocze słowa, któ
re miały się sprawdzić sześć lat póź
niej: „Wszystkie kierunki świata wi
działy twoje triumfy, a północ będzie 
ich kresem” (Andrzej Wojtkowski, Po
znań w czasach Księstwa Warszawskie
go, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 
1927). W tych dniach powołano 
gwardię honorową Napoleona, dowo
dzoną przez Jana Nepomucena Umiń
skiego. Cesarz w trakcie pobytu w Po
znaniu dokonywał m.in. lustracji oko- 

sowego” (D. Chłapowski, ibidem). Na
poleon zapamiętał dobrze ten drobny 
fakt, bowiem po powrocie do Paryża, 
chcąc widzieć się z Chłapowskim, 
zwykł mówić: „Przyślijcie tego małego 
Polaka, co to wszędzie przejdzie
30 listopada lustrował okolice w rejo
nie Swarzędza, „[...] wyszukiwał pa
górków, na których zatrzymując się 
przypatrywał się otwartym polom, jak
by armię przed sobą i wkoło siebie wi
dział”. Kilka dni później - jak zanoto
wał D. Chłapowski - „[...] kazał się 
prowadzić tak, żeby zobaczyć pałac 
polski. Ruszył zaraz za miastem drogą 
ku Stęszewu i nie stanął aż w Konarze- 
wie” (D. Chłapowski, ibidem). Tutaj 
cesarz był gościem w pałacu Ksawere
go i Justyny z Dzieduszyckich Działyń- 
skich. Napoleon znalazł się wówczas 
także w pobliżu Mosiny, gdzie, jak 
głosi tradycja, ze studzienki miał popi
jać wodę; zachowana do dzisiaj ocem
browana studzienka nazywana jest 
„Studnią Napoleona”. Napoleon go
ścił ponownie w Mosinie być może 

miast 2 grudnia w rocznicę koronacji 
cesarza i zwycięstwa pod Austerlitz 
odprawiono w kolegiacie farnej ko
lejną mszę świętą, a wieczorem w te
atrze królewskim (w miejscu obecne
go budynku Arkadii przy pl. Wolno
ści) gen. J. H. Dąbrowski wydał wiel
ki bal na cześć dostojnego gościa.

W tym czasie zapadały w Pozna
niu niezwykle ważne decyzje poli
tyczne, m.in. w Sali Redutowej Hote
lu Saskiego przy ul. Wrocławskiej 25 
(zachowanym częściowo) podpisano 
traktat pokojowy między Francją 
i Saksonią (podniesioną do godności 
królestwa), a elektor saski Fryderyk 
August, który otrzymał nominację na 
króla Saksonii, już wkrótce miał zo
stać księciem warszawskim. Po 
trzech tygodniach, nocą z 15 na 16 
grudnia Napoleon opuścił Poznań, 
udając się do Warszawy, zajętej 
wcześniej przez wojska francuskie.

Cesarz Francji ponownie zawitał 
do Wielkopolski latem 1807 r., 
a w Poznaniu gościł 15 lipca, w dro-
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dze powrotnej z Tylży do Drezna. Je
go rezydencją był ponownie gmach 
dawnego Kolegium Jezuickiego. Po 
podpisaniu w Tylży przez Napoleona 
traktatu z carem nastroje wśród 
Wielkopolan były mieszane. Mimo 
to mieszkańcy małej wsi Itówiec 
(przy drodze Mosina - Czempiń) na 
wieść, że będzie przejeżdżał Napole
on, zbudowali przy drodze piramidę, 
by przypomnieć cesarzowi jego wy
prawę do Egiptu. Kiedy Napoleon 
w 1807 r. wracał z Tylży, przejeżdżał 
przez Iłówiec nocą, więc piramidy 
nie zobaczył. Dopiero w 1812 r., po
dążając z Leszna i Turwi do Pozna
nia, mógł 30 maja ujrzeć ten niezwy
kły wyraz hołdu mieszkańców.

Po raz trzeci Napoleon przybył do 
Wielkopolski na przełomie maja 
i czerwca 1812 r. Odwiedził kilka 
miejscowości, a w Poznaniu w ciągu 
czterech dni spotkał się z wieloma 
obywatelami i dwukrotnie udał się na 
przejażdżkę konną po mieście. Lud
ność cieszyła się, że - jak informował 
„Posener Zeitung” - „Cesarz jechał 
wolno i z nieliczną świtą, jak ojciec 
wśród dzieci, a nie jak potężny władca 
[...]” (A. Wojtkowski, ibidem).

W maju 1812 r. Napoleon, podą
żając do Poznania, znalazł się w Lesz
nie (ponownie był tam w grudniu, 
wraz z wycofującymi się niedobitka
mi wielkiej armii). Zatrzymał się też 
w Turwi koło Kościana - dobrach 
rodzinnych rodziny Chłapowskich. 
Nieco wcześniej, bo 3 maja Józef 
Chłapowski, starosta kościański, po
dejmował w pałacu wystawnym 
obiadem pułk szwoleżerów gwardii 
(uczestniczyli w nim m.in. gen. Win
centy Krasiński, płk Jan Kozietulski). 

Ucztę opisał później świadek tego 
zdarzenia - kapitan Adam Turno; 
stanowiła ona podobno pierwowzór 
przyjęcia w Soplicowie z XII Księgi 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 
Inną miejscowością, w której przeby
wał cesarz, był Jarosławiec koło Śro
dy Wlkp. Zatrzymał się na dwa dni 
w dworze Zabłockich, do dziś zwa
nym „Napoleonką” (po przebudowie 
w 1975-1976 dwór zatracił pierwot
ny kształt).

Najciekawszą pamiątką z tego 
okresu jest łuk triumfalny w Ślesinie 
koło Konina, zwieńczony orłem na
poleońskim, zbudowany przez miesz
kańców w 1812 r. na cześć cesarza. 
Napoleon nie zobaczył nigdy tego 
monumentu, gdyż wracając spod 
Moskwy podążał innymi traktami 
i ominął Ślesin.

Po raz ostatni cesarz przemierzył 
Wielkopolskę w grudniu 1812 r., 
wycofując się po nieudanej wyprawie 
na Moskwę. Do Poznania przybył in
cognito 12 grudnia i zatrzymał się 
w zachowanym do dzisiaj budynku 
Hotelu Saskiego. O tym grudniowym 
pobycie Napoleona w Poznaniu wia
domo niewiele, przekazywano jedy
nie, że wieczorem na dziedziniec ho
telowy zajechały sanie, ciągnione 
przez 8 koni, wysiadł z nich korpu
lentny, niski mężczyzna w towarzy
stwie 20 innych osób i udał się do 
hotelu na kilkugodzinny odpoczy
nek. Spał krótko, zjadł śniadanie 
i przeczytał kilka listów.

Cesarz opuścił Wielkopolskę, 
udając się przez Leszno w kierunku 
Saksonii. W pobliżu Leszna, koło wsi 
Lipno znajduje się duży płaski głaz, 
zwany „Kamieniem Napoleona”. 

Tradycja głosi, że cesarz, nie chcąc 
zdradzić miejsca pobytu, postanowił 
na tym głazie spożyć obiad.

Napoleon oraz jego wojska, 
wkraczające na ziemię wielkopolską 
w latach 1806-1812, witani byli 
z wielkim entuzjazmem. Iluminowa
no miasta, stawiano bramy i łuki 
triumfalne, piramidy, przemianowy- 
wano nazwy placów, ulic i budyn
ków. Kiedy zaś po klęsce pod Mo
skwą w 1812 r. przez Wielkopolskę 
maszerowały niedobitki wielkiej ar
mii, wielu żołnierzy francuskich spo
częło w tej ziemi. Upamiętniają to 
liczne monumenty, a pamięć o tych 
mogiłach trwa do dzisiaj. Niektóre 
wydarzenia z tej epoki obrosły legen
dą, a historie te powtarzane są z po
kolenia na pokolenie.

W Poznaniu pobyt Napoleona 
upamiętniają okolicznościowe tabli
ce, a cenne pamiątki oglądać można 
w Muzeum Sztuk Użytkowych na 
Górze Przemyśla. Kilka eksponatów 
związanych jest bezpośrednio z cesa
rzem, m.in. puzderko w kształcie 
szklanej trumienki na włosy cesarza 
(obecnie eksponowane w pałacu 
w Rogalinie), nożyce kancelaryjne 
z emblematami cesarstwa, zegarek 
z inicjałem Napoleona, teczka na do
kumenty. Są tu też porcelanowe wa
zy ze scenami bitew epoki napoleoń
skiej. Z kolei w podpoznańskim 
Kórniku, w zbiorach Biblioteki Kór
nickiej, znajdują się dwa niezwykle 
cenne rękopisy cesarza Napoleona: 
brudnopis opisu kampanii włoskiej 
oraz rękopis fragmentów powieści 
autobiograficznej Clisson et Eugenie.

Jerzy Sobczak
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Malarstwo
Józefa Szermentowskiego

W
 ubiegłym roku minęła 130. 
rocznica śmierci Józefa 
Szermentowskiego (1833- 
-1876), artysty, który swój talent 

rozwijał początkowo w ojczyźnie, 
a później we Francji, pozostając jed
nak w kontakcie z krajem, co miało 
duże znaczenie dla tematyki jego 
prac. Jego młodszy brat Kazimierz 
także malował (znane są wykonane 
przez niego kopie dzieł Józefa). Józef 
urodził się w Bodzentynie, ale póź
niej przebywał w Kielcach i trafił tam 
do Tomasza Zielińskiego, od 1847 r. 
naczelnika powiatu i równocześnie 
kolekcjonera dzieł sztuki, do 1846 r. 
pracującego w Warszawie i znające
go wielu współczesnych mu, czyn
nych w stolicy artystów, zaprasza
nych następnie do Kielc. Jeden 
z nich, Franciszek Kostrzewski, zo
stał pierwszym nauczycielem młode
go Józefa, który w 1853 r. wstąpił do 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Szermentowski poznał wówczas ma
larstwo podziwiane jeszcze w cza
sach Stanisława Augusta: kompozy
cje pejzażowo-rodzajowe i sceny au
torstwa Francuza Norblina oraz we- 
duty Wenecjanina Canaletta, a także 
współczesne mu obrazy realistyczne, 
m.in. Jana F. Piwarskiego, weduty 
Marcina Zaleskiego, pejzaże Chri
stiana Breslauera czy swoich rówie
śników - Aleksandra Gryglewskiego 
i Władysława Małeckiego. Studenci 
Szkoły Sztuk Pięknych - również Jó
zef Szermentowski - prezentowali 
swoje prace w krakowskim Towarzy
stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Ten 
kontakt utrzymał artysta i w okresie 
samodzielności twórczej. Tuż po stu
diach współpracował również z Woj
ciechem Gersonem, wybitną wów
czas indywidualnością w środowisku 
warszawskim, którego być może spo
tkał też u Zielińskiego w Kielcach.

Z czasów nauki Józefa Szermen
towskiego zachowały się obrazy

świadczące m.in. o jego plenero
wych pobytach w Szydłowcu (1852, 
1854) - niejako w drodze do War
szawy lub z niej wracając, o wę
drówkach po Warszawie (1854), po 
Swiętokrzyskiem (rodzinny Bodzen
tyn, Dębno, 1855), do Sandomierza 
(1855), ale także po Włoszech 
(1853) oraz na Wołyń (1856). 
W malarstwie olejnym nawiązywał 
wówczas do Canaletta („Widok 
rynku w Szydłowcu”, 1854, olej) 
lub nawet do siedemnastowieczne

go baroku („Chrzest na wsi”, 1856, 
olej), ale głównie posługiwał się 
współczesnym mu stylem roman
tycznego realizmu („Krajobraz wsi 
kieleckiej”, 1855). Akwarelą pod- 
malowywał rysunki (np. „Dziedzi
niec zamku w Szydłowcu”, 1852). 
Po studiach unowocześnił swój 
warsztat, kiedy w 1860 r. wyjechał 
na pięcioletnie stypendium do Fran
cji i Włoch; wtedy też utrwalił pi
sownię swego nazwiska w wersji: 
„Szermentowski” zamiast ojcow-
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1. „Dziedziniec zamku w Szydłowcu”, 
1852, akwarela
2. „Ratusz w Sandomierzu”, 1855, olej
3. „Chrzest na wsi”, 1856, olej
4. „Chęciny”, 1857, olej

skiego „Szermętowski”. We Francji 
zadomowił się na stałe, lecz w kraju 
nadal wystawiał swoje obrazy: 
w krakowskim i lwowskim Towa

rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
oraz w warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych, plenero
wa! w Pieninach i Tatrach. Jego naj
lepsze pejzaże i sceny pejzażowo-ro- 
dzajowe powstawały pod wpływem 
malarstwa tzw. barbizończyków 
(Ecole de Barbizon - od lat trzydzie
stych XIX w., pod przewodnictwem 
Theodore’a Rousseau, na plenerach 

w lesistych okolicach Fontainebleau 
koło Paryża, w wiosce Barbizon 
i in.) i te przyjmowano na paryskie 
Salony w latach: 1868, 1870, 1872 
(złoty medal), 1874 i 1876; zyskały 
również uznanie w Londynie (1871 
- srebrny medal), Wiedniu i Lyonie 
(1875). W Polsce cenimy również 
jego prace wcześniejsze, a zwłaszcza 
weduty sprzed 1860 r., traktując je 
jak źródła ikonograficzne dla po
trzeb renowacji zabytków w histo
rycznych miastach, takich jak San
domierz czy Szydłowiec.

W 1876 r. artysta ciężko zacho
rował i mimo kuracji w St. Honore- 
-les Bains zmarł. Pośmiertnie uho
norowano go ekspozycją w war
szawskiej Zachęcie już w 1877 r.

Obrazy malarza nabywał jego 
pierwszy protektor, Tomasz Zieliński 
w Kielcach. Obecnie akwarele i olej
ne obrazy Szermentowskiego znajdu
ją się w wielu kolekcjach muzealnych 
(m.in. w Warszawie, Krakowie, Kiel
cach, Poznaniu, Wrocławiu).

Oprócz pejzaży Szermentowski 
uprawiał też portret, sceny religij
ne, rodzajowe, a nawet „sytuacje” 
batalistyczne - tego zapewne ocze-
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

(obrazy w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach)
5. „Krajobraz nadrzeczny”, 1873, olej

kiwali jego różni zleceniodawcy 
(czynił to może również dla celów 
czysto zarobkowych), jednak laury 
europejskie otrzymał jako pejzaży
sta skłaniający się ku sztuce barbi- 

zończyków. Jak dzisiaj przyjmuje
my te obrazy? Najlepsze z nich są 
realistycznymi, a zarazem idyllicz
nymi wręcz „pieśniami” o prze
strzeni i bujnej przyrodzie natural

nej, drzewach w blasku słońca. Ar
tysta w okresie dojrzałości twórczej 
z reguły wtapiał sztafażowe posta
cie ludzi i zwierząt w przyrodę 
(wieśniacy-wędrowcy na obrazie 
„Droga do wsi”, 1872, Muzeum 
Narodowe w Kielcach; młode da
my na obrazie „W parku”, 1873, 
Muzeum Narodowe we Wrocła
wiu; stado krów na obrazie „Bydło 
u wodopoju”, 1876, Muzeum Na
rodowe w Krakowie); podobnie 
czynił np. Władysław Małecki, któ
ry poznał sztukę barbizończyków 
na wystawach w Monachium. Nie
kiedy jednak, zachowując piękno 
pejzażowego tła, Szermentowski 
uwypuklał właśnie postacie ludzi 
(„Pogrzeb chłopski”, 1862, Mu
zeum Narodowe w Warszawie).

Na przegląd twórczości Józefa 
Szermentowskiego zaprasza Mu
zeum Narodowe w Kielcach, gdzie 
od wielu lat jedna z muzealnych 
sal nosi imię malarza i prezentowa
ny jest przekrój jego twórczości - 
15 obrazów (wybór z 34 w zbio
rach muzeum), z lat od 1854 do 
1872 r.

Elżbieta Jeżewska

\Ą/listopadzie ubiegłego roku w prywatnym antykwa- 
Wriacie „Galeria w Ramach” w Kielcach wystawiony 
zostat na sprzedaż nieznany obraz olejny Józefa Szer
mentowskiego, namalowany w Paryżu w 1875 r., na rok 
przed śmiercią artysty. Szermentowski przedstawi) na 
nim swoją rodzinę: żonę, dwóch synów i siebie samego 
(w postaci popiersia namalowanego na wiszącym we 
wnętrzu obrazie). Wedtug opinii Sławomira Jastrzębskie
go, właściciela galerii, w pracy tej jest wiele symboliki: 
„żona malarza pokazuje małemu Józefowi [ur. w 1871 r.] 
miejsce na mapie, gdzie powinna się znajdować Polska 
(wtedy pod zaborami), a przewrócony żołnierzyk to sym
bol przegranych powstań. Swoistym symbolem jest też 
wiatraczek, który trzyma w ręku młodszy syn Henryk [ur. 
w 1874 r.]. Jego włoskie barwy narodowe nawiązują do 
Legionów Dąbrowskiego. - To dowód na to, że artysta do 
końca życia myślat o powrocie do Polski - mówi Jastrzęb
ski" (Piotr Burda, Malarz, jakiego nie znamy, „Gazeta Wy
borcza", wydanie kieleckie, 21. 11. 2006 r., s. 2). Obraz 
można też uznać za swego rodzaju testament artysty lub 
wyobrażenie osieroconej przez niego rodziny, w przewi
dywaniu niechybnej śmierci malarza. Szermentowski od 
kilkunastu lat zmagał się bowiem z gruźlicą. Zmarl na tę 
chorobę w Paryżu 6 września 1876 r.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o oferowanym 
obrazie Muzeum Narodowe w Kielcach podjęto starania 
mające na celu zakupienie go do własnej, niezwykle bo
gatej - jak już wiemy - i reprezentatywnej kolekcji.

redakcja

Józef Szermentowski, „Rodzina artysty”, 1875, olej

(fot. Paweł Małecki; redakcja dziękuje 
„Gazecie Wyborczej" oraz Panu Pawiowi Małeckiemu 

za udostępnienie zdjęcia do publikacji)
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ROZMAITOŚCI

Płyta nagrobna z Łabuniek

oktosiem wieloletniej po
dróży naukowej Mieczysła

wa Potockiego do Guberni Lu
belskiej jest praca Zamość 
i jego instytucje pod względem 
oświaty, religii i dziejów krajo
wych (oprać. B. Sroczyńska, 
Zamość 1980). Jej autor przy
był do Zamościa w 1852 r. Byt 
już wówczas uznanym obywa
telem Krakowa. Za sprawą od
krytego przez niego w 1848 r. 
posągu Światowida został 
wpisany w poczet członków 
Towarzystwa Naukowego Kra
kowskiego. Przekazana do 
izby Towarzystwa w latach 
pięćdziesiątych XIX w. jego 
kolekcja monet, książek i odle
wów gipsowych świadczy 
o dużej erudycji i znajomości 
tematu właściciela zbiorów.

Z przedmowy do obszer
nego dzieła dowiadujemy się, 
że powstało ono przy współ
pracy z księdzem Mikołajem 
Kulaszyńskim - wikariuszem 
przy kolegiacie w Zamościu. 
Niewątpliwie ksiądz Kula- 
szyński, z zamiłowania regio
nalista, bardzo dobrze orien
tował się w topografii zabyt
ków Zamościa i okolicy, 
a Mieczysław Potocki zwie
dzał miejsca wskazane wcze
śniej przez księdza i według 
niego warte opisania. Oprócz 
rozdziałów poświęconych 
dziejom Akademii Zamoj
skiej, losom świątyń tego 
miasta, ordynacji i kolejnych 
ordynatów znajdują się 
w pracy również krótkie opisy 
położonych w sąsiedztwie 
Zamościa miasteczek, m.in. 
Radecznicy, Szczebrzeszyna 
i Tomaszowa. Dość wnikliwie 
zostały również opracowane 
zabytki znajdujące się w od
dalonej o 6 km od Zamościa 
miejscowości Labuńki. Mie
czysław Potocki, przebywa
jąc w okolicach tej wioski, za
notował: „Nieco dalej leży 
wieś Labuńki z pięknym pała
cykiem w nowszym guście 
wystawionym własność hr. 
Karnickich. W tejże wsi stała 
mata cerkiew unicka, na jej 
cmentarzu leży grobowy ka

mień z rosyjskim napisem 
Prochowi poczti s btogowliem 
chrobrego wojna, pod tym 
dwie szable ułańskie i data 
6 Awgust 1831 goda. Podług 
powszechnej wieści ma tu 
być pochowany kozak i ata
man, który w czasie ostatniej 
wojny o niepodległość za
nadto zbliżył się do murów 
fortecy i poległ ofiarą swojej 
ciekawości".

Autor pamiętników, będąc 
w 1852 r. w Łabuńkach, nie 
mógł zobaczyć już cerkwi, bo
wiem począwszy od 1809 r., 
kiedy przez wioskę przema
szerowały wojska austriackie, 
świątynia podupadała. Była to 
trójcztonowa jednokoputowa 
trójdzielna cerkiew z kruchtą, 
nawą i trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. Wspomniany 
przez Potockiego pałac został 
wzniesiony około 1809 r. Jest 
to dobrej klasy architektura 
w stylu empire. Przypuszczal
nym pomysłodawcą projektu 
budynku jest Chrystian Piotr 
Aigner. Obecnie założenie pa- 
lacowo-parkowe w Łabuńkach 
jest własnością Misjonarzy 
Krwi Chrystusa.

Najciekawsze okazały się 
losy opisanej przez Mieczysła
wa Potockiego płyty nagrob
nej. Płyta ta została w 2001 r. 
odnaleziona na terenie siedzi
by gminy Łabunie, do której 
należy miejscowość Labuńki. 
W 2006 r. płytę poddano kon
serwacji i przeniesiono do sali 
Muzeum Zamojskiego. Datę 
oraz tekst umieszczone na 
płycie należy wiązać z wyda
rzeniami walk stoczonych 
w czasie powstania listopado
wego na przedpolach twierdzy 
zamojskiej w lipcu 1831 r. 
Przełożenie na kalendarz gre
goriański dawałoby datę 26 
lipca 1831 r.

Unicki cmentarz w Łabuń
kach, na którym znajdowała 
się płyta nagrobna, od półno
cy ograniczony byt podnisz
czonym wówczas budynkiem 
cerkiewnym, a od południa 
i wschodu - drogą prowadzą
cą wzdłuż najstarszych zabu

1. Patac w Łabuńkach
2. Odnaleziona płyta nagrobna

dowań Starej Wsi (tak miesz
kańcy Łabuniek określają 
część miejscowości) w kierun
ku traktu Zamość - Toma
szów. Dokładniejszy opis 
cmentarza udało się autorce 
artykułu sporządzić na pod
stawie wywiadów przeprowa
dzonych w 2004 r. z najstar
szymi mieszkańcami Łabu
niek. Dotyczyły one wyglądu 
cmentarza w latach dwudzie
stych XX w. i rzuciły dodatko
we światło na określenie loka
lizacji płyty z piaskowca. Każ
da z osób, które udzieliły infor
macji o cmentarzu, wspomi
nała o jednym, wyróżniającym 
się nagrobku, prawdopodob
nie jakiegoś generała. Nagro
bek ten otoczony byt ogrodze
niem i miał układ horyzontalny. 
Umieszczona była na nim ka
mienna płyta inskrypcyjna 
z wyrzeźbionymi dwoma mie
czami i napisami obcojęzycz
nymi. Zakładając, że nagrobek 
został ufundowany w pierw
szych latach po powstaniu li
stopadowym, można określić, 
że w przeznaczonym dla nie
go miejscu znajdował się oko
ło 90 lat. Niewyjaśniona jest

(zdjęcia: Agnieszka Szykula)

kwestia - komu poświęcona 
jest płyta. Potocki podaje, że 
„ma tu być pochowany kozak 
i ataman". Trudno uściślić 
jednak, o jakiego dowódcę 
chodzi. Byt to z pewnością 
jeden z 35 żołnierzy kozac
kich, którzy zginęli w potycz

kach pod Łabuńkami i Łabu
niami w dniu, który wyryty jest 
na płycie inskrypcyjnej (26 lip
ca), a precyzując - jeden z do
wodzących, którego nazna
czył na to stanowisko prawdo
podobnie generał Kajzarow. 
Fundatorem nagrobka mogła 
być rodzina, której niewątpli
wie zależało na godnym po
chowaniu mężczyzny, bowiem 
według jednej z osób, z który
mi rozmawiała autorka, „gro
bowiec na początku lat dwu
dziestych XX w. odwiedzał ktoś 
jeszcze". Jest to dodatkowy 
argument potwierdzający fakt, 
że płyta była poświęcona do
wódcy grupy walczącej w oko
licach Łabuniek.

Płyta podzieliła losy więk
szości nagrobków z cmentarza 
prawosławnego w Łabuńkach. 
W latach trzydziestych-pięć- 
dziesiątych XX w. nagrobki suk
cesywnie dewastowano i gra
biono, a ziemię z cmentarza 
wywożono, trudno zatem usta
lić, czy zachowały się wszystkie 
części nagrobka.

Agnieszka Szykuia
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St- Rzeźba delfina z ogrodów Villa Regia
PRZESZŁOŚCI

1906-2006

W Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy, w dzia

le „Sztuka w Warszawie” eks
ponowana jest rzeźba mar
murowa, przedstawiająca 
delfina (nr inw.: MHW 479). 
Do zbiorów muzeum trafiła 
z „dobrodziejstwem inwenta
rza” byłego Muzeum Dawnej 
Warszawy. Walory artystycz
ne rzeźby i jej historia, wiążą- 
ca się z najwcześniejszą ak
tywnością członków Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, sprawiają, że jest 
wartościowym i ciekawym 
eksponatem wystawowym 
również poza macierzystym 
muzeum. Od 1991 r. w ogro
dach Zamku Królewskiego 
w Warszawie znajduje się 
współczesna kopia rzeźby (nr 
inw.: R-ZWK-179).

Oryginalny marmurowy 
delfin, o wymiarach: 54 x 110 
x 60 cm, wykonany został 
przez nieznanego artystę (za
pewne Włocha) na początku 
XVII w. Jest to rzeźba ogro
dowa, stanowiąca część 
większej kompozycji - za
pewne fontanny. Według opi
nii współczesnych historyków 
sztuki delfin pochodzi z letniej 
rezydencji Wazów w Warsza
wie, zwanej z włoska Villa Re
gia, i stanowi dowód na 
wspaniałość dawnych kró
lewskich ogrodów, porząd
kowanych i wyposażanych 
z okazji ślubu króla Władysła
wa IV z arcyksiężniczką Ce
cylią Renatą w 1637 r. Włady
sław Tomkiewicz uważa, że to 
dzieło pełne artystycznego 
kunsztu, charakteryzujące się 
siłą i energią rzeźbionych po
staci, a w swym pierwotnym 
wyglądzie - patetyczną wymo
wą i szeroko rozbudowaną 
symboliką - może być przykła
dem włoskiej maniery rzeź
biarskiej, stworzonej przez 
Giovanniego da Bologna 
(1529-1608), i zastanawia się, 
czy nie mogło ono wyjść spod 
dłuta jego ucznia Adriaena de 
Vries (1560-1626), ale kwestii 
tej nie rozstrzyga (W. Tomkie
wicz, Z dziejów polskiego me
cenatu artystycznego w wieku 
XVII, Wrocław 1952, s. 37-40).

Pierwotnie na grzbiecie 
zwierzęcia znajdowała się fi
gurka małego (nagiego?), 
stojącego (czy może siedzą
cego?) chłopca (wg Tomkie
wicza - Kupido) z maczugą 
w uniesionej ręce, poskramia
jącego delfina. O istnieniu te
go „pasażera” świadczą 
wgłębienia w miejscu posa
dowienia postaci oraz wier
szowany opis rzeźby, sporzą
dzony przez Adama Jarzęb- 
skiego (przed 1590-1648), 
który widział ją w królewskich 
ogrodach: 
„Wpadnę na delfinoryba 
/ Z okrutną paszczęką ryba /, 
A na niej stoi chtopiątko 
Z jakąś palką, niebożątko; 
Chcąc go zabić, z góry zmierzył: 
A piędzią się swą zawierzył.

zatapiane ze względów tak
tycznych. Po wypędzeniu 
Szwedów z Warszawy magi
strat z polecenia Jana Kazi
mierza podjął próby wydoby
wania z rzeki i zabezpieczenia 
porzuconego przez najeźdź
cę łupu. Akcję podjęto już 
pod koniec września 1656 r. 
na Wiśle pod Polkowem na 
wysokości Bielan. Wydobyto 
wówczas m.in. „jakieś rzeźby 
antyczne", identyfikując je ze 
zbiorami Władysława IV. Nie
stety „dla małości wody i nie
dostatku ludzi" zaniechano 
dalszych działań. Mówi się, 
że skuteczniejsi w poszukiwa
niach byli miejscowi rybacy, 
a grabież „na konto Szwe
dów” była wówczas dość po
wszechna. Musiat to być po

samym roku informację 
o znalezisku przekazał do 
publicznej wiadomości Wła
dysław Korotyński (historyk 
i publicysta, działacz TOnZP) 
w artykule pod sensacyjnym 
tytułem Polów królewski 
(„Kurier Warszawski”, nr 144 
z 26 maja 1906 r., s. 2-4), 
a niedługo potem redakcja 
gazety wróciła do tematu 
(Szczątki pałacu królewskie
go, „Kurier Warszawski”, nr 192 
z 14 lipca 1906 r., s. 2). 
Z materiałów tych wynika, że 
prace prowadził i finansował 
inż. Heliodor Nieciengiewicz, 
a wykonywali je: „Franciszek 
Paź, wyśmienity nurek, na Wi
śle zrodzony i wychowany, 
pospołu z towarzyszem swo
im, p. Michałem Staniszew

l. Wydobyta z Wisty
w 1906 r. rzeźba delfina 
z królewskich ogrodów 
Władysława IV, zbiory 
Muzeum Historycznego
m. st. Warszawy
2-4. Napisy wyryte przez 
nieznanych sprawców 
na wardze delfina

(zdjęcia: Natalia Marzec)

Wszystko to z marmuru rzeczy, 
Kunsztownie robione grzeczy."

(A. Jarzębski, Gościniec 
abo opisanie Warszawy 1643 r., 
Wydawnictwo Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Prze
szłości, Warszawa 1909, s. 67).

„Wazowski” delfin, choć 
uszkodzony i niekompletny, 
ostał się przypadkiem i stano
wi jeden z dowodów plano
wej, bezwzględnej grabieży 
warszawskich siedzib królew
skich podczas szwedzkiego 
„potopu" (1655-1660). Szwe
dzi swój barbarzyński tup wo
jenny spławiali Wisłą. Niektóre 
statki osiadały na mieliznach, 
tonęły z przeciążenia lub byty 

ważny problem, skoro Jan 
Kazimierz wydał uniwersał, 
nakazujący zwrot rzeczy po
chodzących z siedzib królew
skich.

W sposób zorganizowany 
i świadomy zaczęto przeszu
kiwać wybrane miejsca na 
Wiśle chyba dopiero na po
czątku XX w. Wtedy właśnie, 
wiosną 1906 r., na wysokości 
Pelcowizny, między Poto
kiem i... znanym nam już Po
lkowem, wydobyto z rzeki kil
kadziesiąt marmurowych 
i metalowych fragmentów ar
chitektonicznych i rzeźbiar
skich, w tym przynajmniej 
cztery rzeźby. Jeszcze w tym 

skim”, przy wydatnej pomocy 
warszawskich piaskarzy. Wy
dobyte z rzeki obiekty skła
dano dla bezpieczeństwa na 
posesji Bugaj 14. Za najcen
niejszy zaś okaz „połowu” 
uznano posąg delfina, który 
„przeleżał pod wodą okrągło 
lat dwieście pięćdziesiąt".

Według Władysława Ko- 
rotyńskiego jest to „wspaniały 
delfin, wykuty z jednej bryty 
szarego, żyłkowanego mar
muru, doskonale wygładzone
go. Z podniesionej do góry 
i żarłocznie rozwartej jego 
paszczy wysuwa się olbrzymi 
jęzor z otworem do wyrzuca
nia wody; do kształtnego ciel-

34 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2007



ROZMAITOŚCI

4 ozdobne wazony marmuro
we; 5 pater kamiennych pod 
kwiaty; kilkanaście płytek mar
murowych biatych i czarnych 
z posadzki; tarczę marmurową 
oraz narożnik arkady, również 
z marmuru, z koronami królew- 
skiemi i herbami Wazów; dużą 
kulę żelazną oraz kilkanaście 
odłamów marmuru, które, zło
żone w całość, tworzą basen 
wodotrysku [...]. p. Nieciengie- 
wicz ofiarował cały ten «pofów 
królewski” Towarzystwu Za
chęty Sztuk Pięknych [z na-

Paś (Paź) - syn warszawskie
go piaskarza, znanego nam 
Franciszka - przekazał do Mu
zeum Dawnej Warszawy 
„przeleżate w zapomnieniu" 
marmury wydobyte z Wisły „la
tem 1910 r." z głębokości ok. 
9 łokci (1 łokieć = 59,5 cm). 
W przekazie wymieniono delfi
na i... chłopca (może Kupido 
„z odtłuczonymi nogami"). Za
pewne na tej podstawie rzeź
ba zapisana jest w inwentarzu 
muzealnym jako dar warszaw
skich piaskarzy z datą 1910 r.

dzieją, że] wszystkie wymie- („Gazeta Polska", nr 69 z 10
ska przylegają misterne płe
twy, a ogon zwija się w skręty 
i wystrzela ku górze. Na 
grzbiecie widać wgłębienie 
po jakimś utraconym kawałku. 
Potwór morski spoczywa na 
płaszczyźnie, naśladującej fa
le; od spodu znajduje się 
otwór do wodotrysku". Ponad
to na „mięsistych wargach 
delfina" udało mu się odczy
tać imiona „z lekka wyryte 
ostrzem przez jakichści zabor
ców: Gaspari [Gasparus - 
JO], Hans, Schwebs". Ale jest 
tam jeszcze jedno słowo, któ
rego Korotyński nie zauważył 
- „ACHIM". Czyżby chodziło 
o imię „Achim" lub nazwę nie
wielkiego miasteczka „Achim" 
koto Bremy w Dolnej Sakso
nii w Niemczech? Słowo 
„Schwebs" zidentyfikowałem 
jako nazwisko występujące 
w XVII w, w Skandynawii i Inf
lantach. Na łbie zwierzęcia wi
doczne są jeszcze pojedyn
cze cyfry i litery bez logiczne
go związku ze sobą. „Inskryp
cje" te mają różnych twórców 
i można je uznać za siedem
nastowieczne „graffiti". Koro
tyński zmierzył też rzeźbę, 
uzyskując wynik: df. 45 cali pol
skich, szer. 24 cale (1 cal polski 
= 2,48 cm), zgodny z wymiara
mi delfina podawanymi w do

kumentacji Muzeum Historycz
nego m.st. Warszawy.

W. Korotyński ustalił pro
weniencję rzeźby i opisał jej 
tragiczny los. Zalecał też prze
kazanie wszystkich odzyska
nych pamiątek do Pałacu Ka
zimierzowskiego lub przyszłe
go muzeum miejskiego. Ape
lował do magistratu, aby je 
kupiono i udostępniono pu
bliczności w Ogrodzie Saskim 
bądź Ujazdowskim. Przestrze
gał wreszcie przed sprzedażą 
zabytków handlarzom staro
żytności, „którzy nie omieszka
liby wywieźć ich z kraju" i na
woływał do dalszych poszuki
wań pamiątek królewskich. 
Ale władze carskie katego
rycznie tego zabroniły.

Co wchodziło w skład ze
społu i jakie byty dalsze losy 
odnalezionych rzeźb?

Według „Kuriera Warszaw
skiego” (op. cit., nr 192 z 14 
lipca 1906 r.), oprócz rzeźby 
delfina, „wydobyto z Wisty [...] 
różne przedmioty starożytne, 
mianowicie: amorka, dzierżą
cego maczugę, wykutego 
z marmuru białego [czyżby za
ginionego „pasażera” z opisu 
Jarzębskiego? - JO]; 4 kro- 
ksztyny z marmuru ciemnego; 
dwie podstawy marmurowe 
pod filary, 3 stopy wysokie; 

nione przedmioty, po zesta
wieniu i odświeżeniu przez ar
tystów rzeźbiarzy, będą wysta
wione w jednej z sal Towarzy
stwa na widok publiczny". Pi
sze też o tym dziennik „Słowo” 
(nr 188 z 14 lipca 1906, s. 3) - 
„Cenne pamiątki ofiarowane 
warsz. Tow. zachęty sztuk 
pięknych." Czy pomysł ten zo
stał zrealizowany - nie wiado
mo. Ale inż. Heliodor Niecien- 
giewicz - członek TZSP - od 
1907 r. figuruje na liście 
„Cztonków-ofiarodawców” To
warzystwa. Po 1912 r. Alek
sander Kraushar (varsaviani- 
sta, współzałożyciel i członek 
pierwszego zarządu Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości) zidentyfikował te 
obiekty w zbiorach TOnZP-u 
(zob.: „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 7, 2006, s. 13), a na
stępnie w Muzeum Narodo
wym, które w 1936 r. przeka
zało eksponaty do swego Od
działu - Muzeum Dawnej War
szawy. Wszędzie jednak w za
chowanych dokumentach in
wentaryzacyjnych określa się 
te przekazy ogólnie jako „mar
mury z Pałacu Kazimierzow
skiego" i nie ma w nich mowy 
o rzeźbie delfina. Dopiero 
w marcu 1939 r. warszawska 
prasa doniosła, że Władysław 

marca 1939 r., s. 8; „Obrona 
Kultury”, nr 6 z 15 marca 1939 r., 
s. 6; „Bluszcz”, nr 12 z 18 mar
ca 1939 r„ s. 22).

W literaturze i dokumenta
cji opisowo-inwentaryzacyjnej 
rzeźby delfina występuje wie
le rozbieżności. Najważniej
sze z nich dotyczą daty wydo
bycia zabytku z Wisty, istotnej 
ze względu na historię obiek
tu. W dokumentacji inwenta
ryzacyjnej podaje się rok 
1910, a literatura to powiela. 
Spotyka się także określenia 
ogólniejsze: „w XX wieku", 
„w okresie międzywojennym", 
„przed wojną". Z kolei Alek
sander Kraushar podaje rok 
1907. Są to jednak relacje 
wtórne, przekazywane po 
wielu latach od wydarzenia, 
a więc zatarte w ludzkiej pa
mięci. Sądzę, że prasowe 
przekazy Władysława Korotyń- 
skiego są wystarczająco wia
rygodne, by można było osta
tecznie przyjąć, iż rzeźbę „wa- 
zowskiego” delfina wyłowiono 
z Wisty na wysokości obecnej 
Pelcowizny wiosną 1906 r. Czy 
rzeka w tym rejonie nadal kry- 
je królewskie pamiątki z cza
sów „potopu" szwedzkiego? 
Niewykluczone.

Janusz Onufruk
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Z kryminalnej kroniki

Koronacja umarłej
Spotkanie z książką

RYSUNKI KIELECKICH 
ZABYTKÓW

Oglądając wydane ostatnio publikacje 
popularyzujące zabytki, trudno nie 
odnieść wrażenia, że oprócz ilustrowania 

treści zdjęciami coraz częściej robi się to 
za pomocą rysunków. W nurt ten wpisuje 
się album Jana Leszka Adamczyka i Tade
usza Wróbla - Portrety zabytków Kielc (Za
kład Wydawniczy SFS, Kielce 2006). Jan 
Leszek Adamczyk, który napisał teksty do 
albumu, jest historykiem sztuki, od dawna 
piszącym o kieleckich zabytkach autorem 
popularnego przewodnika po mieście. Ta
deusz Wróbel, który opatrzył książkę ry
sunkami, architekt, wielokrotnie wystawiał 
swoje prace na indywidualnych wystawach 
rysunków architektonicznych. Obaj autorzy 
są pracownikami naukowymi w Katedrze 
Architektury i Ochrony Budowli Zabytko
wych Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach.

Kieleckie zabytki przedstawione zo
stały w omawianym albumie w siedmiu 
rozdziałach, a w ten sposób wyodrębnio
ne części odpowiadają historycznemu po
działowi Kielc. Kolejno poznajemy Wzgó
rze Zamkowe, osadę przedlokacyjną 
i miasto lokacyjne, zabytki znajdujące się 
przy ul. Sienkiewicza i Nowym Rynku, 
dawne przedmieścia oraz obszary przyłą
czone do miasta. W książce opisane zo
stały 54 obiekty zabytkowe - krótki rys hi
storyczny poprzedza wiadomości o stanie 
zachowania każdego zabytku, jego do
kładnym usytuowaniu i możliwościach 
zwiedzania. Rysunki przedstawiają obiek
ty obecnie, nie są to więc szkice z wy
obraźni, ale odtworzenie formy przetrwałej 
do dziś. W wypadkach dwóch cmentarzy 
autorzy odstąpili od przyjętej zasady pre
zentacji: dawna nekropolia przykościelna 
została tylko opisana, brakuje rysunku 
(być może trudno było wybrać jedną ka
pliczkę wśród wielu bardzo cennych), na
tomiast Cmentarz Stary ilustruje pięć ry
sunków, dokładnie podpisanych w tek
ście. Inaczej też - bo na dwóch rysunkach 
- ukazano dawne siedziby Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, ale jest to uza
sadnione, przedstawiono po prostu starą 
i nową siedzibę Towarzystwa.

Kiedy oglądamy rysunki zabytków, 
chyba bardziej pobudza to naszą wy
obraźnię i zachęca do skonfrontowania 
ilustracji z rzeczywistością. Dzieje się tak 
szczególnie wtedy, gdy rysunki wykonane 
są w sposób fachowy, a jednocześnie po
pularyzatorski. To karkołomne zadanie 
w pełni udało się Tadeuszowi Wróblowi. 
Ciekawa szata graficzna publikacji i za
wierające cenne informacje teksty uzupeł
niają się, tworząc interesujący album. 
Można go nabyć u wydawcy (Zakład Wy
dawniczy SFS, Studio Full Scan, 25-701 
Kielce, ul. Krakowska 62, tel. 0-41 344-37-77, 
e-mail: sekretariat@sfs.pl).

Warszawski teatr Wojciecha Bogu
sławskiego wystawił 1 września 
1799 r. pięcioaktową sztukę Inez de 

Castro. Jak informował ówczesny pla
kat, „nazwaną iest po wszystkich Te
atrach ta Tragedya DESZCZEM ŁEZ, 
iakoż rozrzewnia czule dusze tak, iak 
żadna Sztuka więcey nie potrafi”. Owa 
„tragedya” została oparta na auten
tycznych faktach z czternastowiecz
nej historii Portugalii, przekazanych 
potomności przez tamtejszych kroni
karzy, głównie Fernao Lopesa 
(13807-1459?) i Manuela de Faria 
y Sousa (1590-1649), a także przez 
poetów kastylijskich XVI stulecia. 
Treść dramatu, nieco przypominają
ca dużo późniejszą historię Gertrudy 
Komorowskiej, w gruncie rzeczy jest 
prosta, wręcz banalna.

Następca tronu portugalskiego, 
infant Dom Pedro (1320-1367), syn 
Alfonsa IV, zakochał się bez pamięci 
w „łabędzioszyjej” Ines, dworce 
przybyłej w orszaku jego drugiej, do
piero co zaślubionej małżonki, Kon
stancji Manuel (1340). Młoda i nad
zwyczaj piękna Ines była nieprawą 
córką wielkiego pana kastylijskiego, 
Pedra Fernandesa de Castro, i od
znaczała się - oprócz urody - wyjąt
kową łagodnością i dobrocią. Wkrót
ce też została kochanką Dom Pedra, 
który przyrzekł jej małżeństwo. Po 
śmierci zmarłej w połogu Konstancji 
(1345) infant umieścił Ines w klaszto
rze św. Klary w okolicach Coimbry, 
gdzie jawnie ze sobą żyli. Zanim do
szło do sekretnych zaślubin 1 stycz
nia 1355 r., na świecie było już troje 
dzieci z tego związku.

Król Alfons IV nie zaakceptował 
wybryku syna ani nie tolerował syno
wej - głównie ze względów politycz
nych, zresztą dość złożonych. Spra
wy zaszły tak daleko, że jedynym 
wyjściem wydawało się usunięcie 
Ines. Stary król uległ w końcu naci
skom swych doradców i udał się ze 
swym orszakiem - pod nieobecność 
Pedra, zajętego w tym czasie polo
waniem - do Coimbry. Ines nie pró
bowała ani się opierać, ani uciekać, 
lecz wraz z dziećmi padła świekrowi 
do nóg, błagając o łaskę. Alfons nie 
pozostał nieczuły na zaklęcia, urodę 
i wdzięk synowej, i wycofał się. 
Wszakże jego trzej zaufani ludzie, 
możnowładcy wciągnięci w spisek, 
poczuli się zagrożeni, i tak długo 
przekonywali monarchę, iż uzyskali 
jego zgodę na zabójstwo. Ines za

sztyletowano na oczach dzieci 
7 stycznia 1355 r., w rezydencji Qu
inta das Lagrimas (Willa Łez), w po
bliżu Fontanny Miłości.

Rozpacz bliskiego szaleństwa in
fanta nie miała granic, bo „rzadko 
można spotkać w kimś miłość tak 
wielką jak ta, którą król D. Pedro żywił 
do D. Ines” - notował po blisko 70 la
tach w swoich Kronikach Królewskich 
wspomniany Lopes. Pedro wszczął 
bunt przeciwko ojcu i zaczął pusto
szyć ziemie północnej Portugalii. Po 
siedmiu miesiącach wojny domowej 
doszło do ugody, wskutek interwen
cji królowej - matki oraz biskupa Bra- 
gi. Lecz Pedro nie zapomniał ani nie 
wybaczył trzem mordercom, którzy 
przezornie, za radą starego króla, 
schronili się w Kastylii. Kiedy po 
śmierci Alfonsa IV w 1357 r. infant za
siadł na tronie jako Piotr I Sprawiedli
wy, dokonał od razu aktu zemsty na 
oprawcach (wydanych mu przez kró
la Kastylii w drodze wymiany jeń
ców), każąc im wyrwać serca, a ciała 
spalić na stosie. W 1360 r. przystąpił 
do rehabilitacji Ines: oznajmił pu
blicznie o legalności i ważności swo
jego z nią małżeństwa (choć papież 
tego ślubu nie uznał) i postanowił 
swą umiłowaną małżonkę ukorono
wać. Jej ciało wydobyto z grobu 
w klasztorze św. Klary, przywdziano 
w purpurę i gronostaje, po czym 
przeniesiono do katedry w Coimbrze, 
gdzie uroczyście ukoronowano na 
władczynię Portugalii, przy blasku 
pochodni i ogłuszającym dźwięku 
trąb. Cały dwór musiał oddać hołd 
zmarłej, całując jej dłoń - a raczej to, 
co z niej zostało. Służba dworska 
podtrzymywała głowę Ines oraz spo
czywającą na niej ciężką koronę. Sia
dy niezwykłej urody były wciąż jesz
cze widoczne na twarzy zmarłej.

Ta makabryczna koronacja jest 
zresztą podawana w wątpliwość 
przez niektórych historyków. Wpraw
dzie Lopes nic o niej nie wspomina, 
to jednak Faria y Souza w Komenta
rzach nad Luizjadą Kamoensa (1639) 
potwierdza ów fakt bez zastrzeżeń. 
Mogło być i tak, że ekshumowane 
ciało w uroczystym pogrzebowym 
kondukcie tylko przeniesiono nocą 
do katedry w Alcobaęa, i złożono do 
sarkofagu. Albowiem według Lope
sa król Piotr „kazai zbudować sarko
fag z białego kamienia, bardzo mi
sternie wykonany, z jej [tzn. Ines] fi
gurą na wieku, w koronie na głowie, 
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jakby była królową [...]. Podobny sar
kofag kazał król uczynić dla siebie, tak 
pięknie rzeźbiony jak ten pierwszy, 
i kazał go ustawić obok niej”.

Bliźniacze sarkofagi z białego 
marmuru zachowały się do dzisiaj 
w katedrze w Alcobaęa. Nie stoją one 
równolegle, lecz zwrócone są stopa
mi do siebie, „tak, aby w dniu Sądu, 
gdy [małżonkowie] powstaną, ich 
pierwsze spojrzenie było spojrzeniem 
miłości". I tak właśnie te monumenty 
zostały uwiecznione w anonimowym

Historia Ines de Castro i Dom Pe- 
dra znalazła też odbicie w ikonografii, 
choć nie spotyka się w niej maka
brycznej sceny koronacji. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności artyści nie zde
cydowali się podjąć tego tematu, któ
ry mógł stać się dla nich prawdziwym 
wyzwaniem właśnie z racji spotęgo
wanej grozy. Częściej przedstawiali 
scenę tuż przed zabójstwem - Ines 
z dziećmi, otoczoną oprawcami i bła
gającą wahającego się Alfonsa o zmi
łowanie. Najwcześniejszym znanym 

wszechniła rycina z 1861 r., oraz póź
niejszego odeń malarza lizbońskiego 
Columbana, działającego na przeło
mie XIX i XX w. (obraz „Assasinio de 
Ines de Castro” w Museu Militar w Li
zbonie).

Na zakończenie, nawiązując nieja
ko do warszawskiego spektaklu Bo
gusławskiego z 1799 r. (w którym de
biutowała w roli tytułowej córka słyn
nej Agnieszki Truskolaskiej, Józefa 
późniejsza Ledóchowska), należy do
dać, iż na scenie poddańczego teatru

(litografia w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

francuskim stalorycie, zamieszczo
nym jako całostronicowa ilustracja 
dzieła Ferdinanda Denisa, konserwa
tora Biblioteki św. Genowefy w Pary
żu, Portugal (Paris 1846). Spoczywa
jące na tumbach postacie zmarłych 
są prawie całkowicie przesłonięte 
klęczącymi z obu stron płyty małymi 
figurkami aniołów. Ten nastrojowy 
sztych nie ma wielkiej artystycznej 
wartości, lecz przekazuje widok wnę
trza świątyni w latach czterdziestych 
XIX w., kiedy je należycie uporządko
wano, i od kiedy odrestaurowane 
grobowce pary królewskiej stały się 
celem turystycznych podróży. 

przykładem jest olejny obraz Karla 
Pawłowicza Briułlowa (1799-1853), 
namalowany w Mediolanie w 1834 r. 
w ciągu 17 dni, niemal natychmiast 
po otwarciu wystawy w Palazzo Brera 
(obecnie w Państwowym Muzeum 
Rosyjskim w Moskwie). Malowidło 
wyrytowano na stali w 1865 r. i za
mieszczono w mało znanym czasopi
śmie „Zorza Polarna” („Siewiernoje 
Sijanie”). Z artystów portugalskich 
trzeba tu wymienić Paulina Dos Reis 
Maximo (1781-po 1846), zmarłego 
w Lizbonie malarza historycznego 
i portrecistę, którego dzieło „Julga- 
mento de Ines de Castro” rozpo- 

hrabiego Szeremietjewa, w jego ma
jątkach pod Moskwą - Kuskowo 
i Ostankino, za czasów Katarzyny II 
wystawiono „tragiczny balet” Ines de 
Castro, w układzie włoskiego tancerza 
i baletmistrza, Antonia Cianfanelliego. 
Fakt ów uzmysławia niewyobrażalną 
popularność tragicznej historii miło
snej, rozsławionej od Lizbony aż do 
dawnej stolicy carów licznymi poema
tami i sztukami teatralnymi, z których 
najwcześniejszą okazała się pięcioak
towa tragedia portugalska Antonia 
Ferreiry (ok. 1558), opublikowana 
w 1587 r.

Hanna Widacka
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Józef Below, artysta zapomniany

Ten prawie zapomniany 
obecnie (poza wąskim gro

nem specjalistów) rzeźbiarz 
urodził się 2 stycznia 1904 r. 
w Częstochowie. Młodszym 
bratem Józefa Makarego byt 
Antoni (ur. 19 lipca 1905 r.), 
malarz, wychowanek krakow
skiej Akademii, Obaj wywodzili 
się z rodziny o serbsko-tużyc- 
kich korzeniach (jeden z przod
ków, uchodząc przed naporem 
germańskim, osiedlił się nad 
Wisłą). Tradycje artystyczne 
w rodzinie nie byty czymś no
wym. Leopold Below (zm. 
1933), weteran walk 1863 r., 
znany swego czasu snycerz- 
-dekorator, inicjator założenia 
w Warszawie Muzeum Przemy
słu i Rzemiosła, byt jednocze
śnie organizatorem wielu pio
nierskich przedsięwzięć, mają
cych utorować drogę rozwoju 
polskiej sztuce stosowanej. 
Rzeźbiarzem byt też wuj Józefa 
po kądzieli, Ferdynand Sta
szewski (nagrodzony na jednej 
z wystaw paryskich Grand Prix 
za studium starej kobiety i po
stacie Piotra i Pawła). Przed 
rozpoczęciem studiów w Szko
le Sztuk Pięknych młody Józef 
terminował w Częstochowie 
u wuja Ferdynanda, a narzę
dzia rzeźbiarskie przekazał mu 
Leopold Below.

Józef Below studiował 
pod kierunkiem Tadeusza 
Breyera (1874-1952) w War
szawskiej Szkole Sztuk Pięk
nych i późniejszej Akademii 
Sztuk Pięknych w okresie 
1924-1936 (w latach 1928- 
-1930 byt gospodarzem pra
cowni, a następnie asysten
tem profesora Breyera). Już 
podczas studiów otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Wziął udział w wystawie 
sztuki religijnej i kościelnej, któ
ra czynna była od maja do 
września 1934 r. w Częstocho
wie (zorganizowanej w ramach 
stowarzyszenia: Ruchoma Wy
stawa Sztuki; Warszawa, Stare 
Miasto 32, kamienica Barycz- 
ków), gdzie wystawił gipsowy 
odlew pomnika Chrystusa Kró
la (w dziale rzeźby oprócz Be- 
lowa prezentowali swoje pra
ce: Eustachiusz Fierek, Zofia 
Trzcińska-Kamińska, Lucjan 
Kobierski-Prus i Antoni Po

lkowski). W1936 r. zdobył I na
grodę (za postać św. Krzyszto
fa) w konkursie na rzeźbę reli
gijną, zorganizowanym przez 
Instytut Propagandy Sztuki.

Ważnym momentem w ka
rierze artystycznej Belowa był 
udział w wystawie międzynaro
dowej „Sztuka i technika w ży
ciu nowoczesnym", która odby
ta się w Paryżu w 1937 r. Dwie 
rzeźby artysty: „Władysław Ja
giełło” i „Adam Mickiewicz” 
ustawione zostały w półkolu cy
lindrycznej rotundy, a więc 
w najbardziej prestiżowym miej
scu polskiego pawilonu (pozo
stałe figury wystawione w tym 
miejscu to: „Bolesław Chrobry” 
Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, 
„Mikołaj Kopernik" Xawerego 
Dunikowskiego, „Tadeusz Ko
ściuszko” Franciszka Starynkie- 
wicza, „Fryderyk Chopin” Alfon
sa Karnego i „Marszałek Piłsud
ski” Tadeusza Breyera; wszyst
kie wys. 2,59 m). „Jagiełło”, któ
ry zdobył na wystawie Grand 
Prix, zdobił ponadto okładkę 
szóstego numeru (z 1937 r.) pi
sma zawodowego polskich ar
chitektów i organu ich związku 
(SARP) „Architektura i Budow
nictwo”. Ponadto artysta zapre
zentował w dziale rzeźby pro
jekt na monetę dziesięcioztoto- 
wą (1933, brąz sztancowany, 
średnica 80 mm).

W „Gazecie Polskiej” 
z 9 maja 1937 r. (nr 127 - nie
dzielny) ukazał się artykut-re- 
cenzja z dużej wystawy pol
skiej rzeźby, prezentowanej 
wówczas w Instytucie Propa
gandy Sztuki (Królewska 13). 
Autor tekstu, wybitny malarz, 
profesor warszawskiej Akade
mii, Tadeusz Pruszkowski 
(1888-1942) pisał a propos 
twórczości omawianego arty
sty: „ Talent Józefa Belowa roz

wija się znakomicie. Obecnie 
należy on już bezsprzecznie 
do najświetniejszych rzeźbiarzy 
polskich. Wartość jego jest tym 
większa, że nie ma obawy, aby 
byt meteorem, który zajaśniał 
i zgaśnie. Below rozwijał się 
stopniowo, doskonali się z każ
dym nowym dziełem i w tym 
gwarancja trwalej jego na przy
szłość wartości. «Jagielto», 
«Mickiewicz» i «G!owa», to 
dzieła równe, spokojne, nie
zwykle poważne i bardzo szla
chetne". Wspomniana przez 
Tadeusza Pruszkowskiego na 
trzecim miejscu rzeźba - to 
zapewne „Głowa mężczyzny" 
(gips, sygnowana: „J. Below", 
obecnie w ekspozycji Galerii 
Rzeźby w Łazienkach Królew
skich w Warszawie).

Z zachowanych w War
szawie dekoracji Belowa 
można wymienić kariatydy 
i płaskorzeźby, przedstawia
jące cztery pory roku (kamie
nica czynszowa E. Wedla 
przy Puławskiej 24/26; ok. 
1935 r.) oraz dwie płaskorzeź
by, m.in. z postacią robotnika 
(nad wejściem do byłej sie
dziby Izby Przemysłowo-Han
dlowej przy ulicy Frascati 2, 
róg Wiejskiej - obecnie Mini
sterstwo Handlu Zagranicz
nego). Ponadto Marta Leśnia- 
kowska w opracowaniu Archi-
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tektura w Warszawie (Warsza
wa 1998) wyraziła przypusz
czenie, że piycina z płasko
rzeźbą alegoryczną (putto 
z trąbką) w kamienicy przy ul. 
Narbutta 7 była dziełem Józe
fa Belowa. Trudno jednak 
zweryfikować tę wiadomość, 
gdyż praca autorki w wielu 
miejscach nie wzbudza za
ufania, np. płaskorzeźba 
z postacią robotnika, o której 
była mowa, umiejscowiona 
jest na gmachu Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa (obec
nie MSZ) przy al. Szucha 23.

Znane są też następujące 
(zaginione) prace Belowa: 
„Kazimierz Pułaski” (biust), 
„Piłsudski" (głowa), „Praca 
pionierska” (płaskorzeźba) 
i dwie niezidentyfikowane fi- 
gury-rzeźby pomnikowe.

Józef Below, który należał 
do Stowarzyszenia Forma, 
wziął też udział w następnej 
wielkiej wystawie międzyna-

1. „Gtowa mężczyzny"

2.3.4. Na archiwalnych fotografiach: 
płaskorzeźba (być może „Praca 
pionierska”) (2), popiersie „Kazimierz 
Putaski” (3), niezidentyfikowana 
rzeźba religijna (4)

5. Fragment wnętrza pracowni artysty 
- w centrum model pomnika konnego 
Józefa Piłsudskiego, w głębi „Adam 
Mickiewicz”, z prawej „Marszalek 
Józef Piłsudski” (głowa); przy 
pomniku syn rzeźbiarza, Szymon

rodowej, przygotowanej w No
wym Jorku w 1939 r. (otwartej 
1 maja i zamkniętej z powodu 
wybuchu wojny). Tym razem 
przedstawił projekt (wykona
ny w brązie) 10-ztotowej mo
nety (figuruje w obu wer
sjach, angielskiej i polskiej, 
obszernego katalogu, który 
byt już gotowy). Znany jest 
też projekt medalu z napi
sem: „Dobrze zasłużonemu" 
i profilem głowy Marszałka 
Piłsudskiego (zdjęcie jednej 
strony).

Ciekawą pracą artysty był, 
bez wątpienia, projekt pomni
ka marszałka. Według informa
cji syna, Szymona (ur. 1934 r.), 
byta to praca konkursowa 
(1939 r.), przeznaczona dla 
miasta Wilna (nadesłano 54 
projekty, ale 38 odrzucono we 
wstępnej selekcji). Usadowio
na na koniu postać marszałka 
miała dość monumentalny 
charakter, a cokół przyozdo

biły płaskorzeźbione figury 
wojskowych muzyków z bęb
nami i ortem nad nimi - od 
frontu, a postacie przedstawi
cieli różnych grup społecz
nych - z boków.

W latach trzydziestych XX w. 
Józef Below rozpoczął budo
wę domu z pracownią w kolo
nii „Nowa Placówka”, na skra
ju Puszczy Kampinoskiej, 
w podwarszawskich Młoci
nach. Swoje pracownie wysta
wili w tym miejscu również inni 
artyści z warszawskiego śro
dowiska: Bolesław Cybis (ma
larz), Franciszek Strynkiewicz 
(również uczeń Breyera, kole
ga Belowa), Kazimierz Pietkie
wicz i Czesław Wdowiszewski. 
Wymieniony wyżej model po
mnika marszałka powstał już 
w nowej pracowni.

Podczas oblężenia Warsza
wy w 1939 r. właśnie tutaj 23 
września zginęli obaj bracia Be- 
lowowie, Antoni i Józef. Żołnie
rze Wehrmachtu działali według 
z góry ustalonego planu, naj
prawdopodobniej na podsta
wie list inteligencji przeznaczo
nej do eksterminacji, przygoto
wanych wcześniej przy udziale 
lokalnej piątej kolumny (w okoli
cach Kampinosu było kilka sku
pisk niemieckich kolonistów). 
Bracia zostali w bestialski spo
sób skatowani i pochowani 
żywcem w grobie, do którego 
wykopania zostali uprzednio 
zmuszeni - byta to pierwsza eg
zekucja w Warszawie i najbliż
szej okolicy, dokonana jeszcze 
przed kapitulacją miasta.

Większość prac Józefa 
Belowa zostata zniszczona 

lub zaginęta podczas wojny 
(w obliczu nadchodzącej za
głady niektóre odlewy artysta 
zniszczył sam, inne zakopał 
w pobliżu pracowni). Ale nie 
wszystkie. W 1953 r. jego syn 
odnalazł na strychu Arsenału 
(Muzeum Archeologiczne) 
wraz z pracami innych arty
stów (m.in. Strynkiewicza) od
lewy gipsowe „Jagiełły” i „Mic
kiewicza", które ze względu 
na swoje rozmiary (ok. 3,5 m, 
jak zapamiętał Szymon Be
low, a więc więcej niż rzeźby 
z wystawy w Paryżu!) byty po
dzielone na elementy. Usiło
wał wtedy zainteresować nimi 
kompetentne władze, ale nic 
z tego nie wyszło. Gdy w 1959 r. 
wznowił swoje starania, nie 
było już górnej części „Jagieł
ły”, a pozostałe rzeźby zniknę
ły (byt wśród nich „Piłsudski” 
Strynkiewicza).

Jak wspomniano na po
czątku, twórczość Józefa Be
lowa jest obecnie prawie cał
kowicie zapomniana. Hasło 
poświęcone artyście i za
mieszczone w Słowniku arty
stów polskich i obcych w Pol
sce działających jest, silą 
rzeczy, bardzo skrótowe 
(jeszcze mniej miejsca po
święcono jego bratu, Anto
niemu). Na zorganizowanej 
w 1977 r. w galerii „Aula” 
(gmach warszawskiej ASP) 
wystawie: „Profesor Tadeusz 
Breyer (1874-1952) i jego 
uczniowie” zaprezentowano, 
co prawda, kilka jego prac, 
ale wśród 142 sklasyfikowa
nych uczniów Profesora (au
tora słynnej rzeźby „General 
Józef Sowiński” w parku na 
Woli) nie byt to, z oczywi
stych powodów, znaczący 
pokaz. Niezbyt obfity ilościo
wo, ale o dużej wartości arty
stycznej dorobek Belowa za
sługuje w pełni na przypo
mnienie.

Marek Tomiczek

Dzięki uprzejmości pani Marii I. Kwiat
kowskiej i Agnieszki Skórskiej-Jarmusz 
z Muzeum w Łazienkach przybyła nowa, 
ciekawa informacja. W zbiorach działu 
rzeźby Muzeum (w tzw. Pomarańczami) 
znajdują się: „Popiersie mężczyzny" 
(brąz, 1932, rzeźba sygnowana „J. B.") 
oraz „Głowa chłopca" (brąz, ok. 1930, 
niesygnowana). Obie prace (będące da
rem Gerardy Wyganowskiej) mogą, 
a zwłaszcza „Popiersie mężczyzny", po
chodzić z pracowni Belowa.
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Ruiny średniowiecznej wieży w Grudziądzu

W2000 r. opublikowałem 
w „Spotkaniach z Zabyt
kami” (nr 11, ss. 26-27) artykuł 

Romańska (?) wieża, dotyczą
cy wieży zamku pokrzyżackie- 
go w Grudziądzu, zburzonego 
w latach 1801-1804. Wieża, 
zwana Klimkiem, przetrwała do 
1945 r., kiedy to została zbu
rzona przez wycofujące się 
z miasta wojska niemieckie. 
W artykule przedstawiłem tezę, 
że wieża mogła pochodzić 
z okresu przedkrzyżackiego, 
dokładniej z pierwszej potowy 
XIII w. (wtedy Grudziądz nale
żał do biskupa misyjnego 
Prus, św. Chrystiana). Sześć 
lat temu miałem do dyspozycji 
wyłącznie materiał ikonogra
ficzny, który porównywałem 
z planami wykopów archeolo
gicznych prowadzonych na 
zamku przez Hansa Jacobiego 
w 1941 r. oraz z odkrytymi w la
tach dziewięćdziesiątych XX w. 
i znanymi mi zabytkami archi
tektury. Obecnie istnieje możli
wość konfrontacji tych materia
łów z zachowanymi fragmenta
mi wieży, odkrytymi latem 2006 r. 
w wyniku prac rozbiórkowych 
kopca, od 1956 r. przykrywają
cego ruiny wieży zamkowej 
Klimek.

Rozbiórkę kopca, po uzy
skaniu na to zgody od Woje
wódzkiego Konserwatora Za
bytków, Urząd Miejski w Gru
dziądzu powierzył Społeczne
mu Komitetowi Odbudowy 
Klimka. Prace rozpoczęto 18 
kwietnia 2006 r. i - zgodnie ze 
zleconą przez Urząd Miejski 

ekspertyzą budowlaną, wska
zującą na zaleganie w tym miej
scu gruzu budowlanego z lat 
czterdziestych XX w. - spodzie
wano się szybkiego zakończe
nia robót. Rzeczywistość oka
zała się jednak inna. Prace 
trwały dłużej, a po blisko pięciu 
miesiącach okazało się, że pod 
kopcem ukryte byty fragmenty 
wieży o wysokości muru docho
dzącej do 3 m (I). Mur ten jest 
mocno popękany, ale dzięki 
systematycznie robionej doku
mentacji fotograficznej - możli
wy do odtworzenia.

Interesująco przedstawia 
się też wydobyty z gruzów ma
teriał budowlany, który znajduje 
analogie w innych obiektach 
średniowiecznych Grudziądza 
(co ma szczególne znaczenie 
dla historii kościoła św. Mikoła
ja i mostu Bramy Toruńskiej). 
W gruzie znaleziono także cegły 
późnoromańskie (różniące się 
wymiarami od cegły gotyckiej) 
i cegły gięte (analogiczne do 
cegieł zastosowanych w ko
ściele pocysterskim w Kolba- 
czu, którego budowę rozpoczę
to już w 1210 r.), a ponadto 
fragment szkieletu gotyckiego 
okna witrażowego oraz frag
ment żebra sklepienia, pocho
dzące prawdopodobnie z lat 
siedemdziesiątych XIII w. Warto 
wreszcie zaznaczyć, że dzięki 
rozbiórce kopca Urząd Miejski 
pozyskał kilkadziesiąt metrów 
sześciennych oryginalnej cegły 
gotyckiej, która posłuży w przy
szłości do konserwacji ruin śre
dniowiecznego zamku.

Najbardziej spektakular
nym osiągnięciem przeprowa
dzonej akcji byłoby dokładne 
ustalenie czasu powstania 
i stylu architektonicznego wie
ży. Obecnie nie można jednak 
jeszcze tego dokonać, choć 
istnieje taka nadzieja po za
kończeniu badań materiałów 
uzyskanych w wyniku rozbiórki 
kopca. Z czasem trzeba też 
będzie rozwiązać problem wy

eksponowania odkrytych ruin 
wieży razem z jej kamiennym 
parterem, obecnie pod ziemią. 
Osobiście byłbym za tym, by 
odbudowano ją np. do wyso
kości 10 m, ale z zachowaniem 
trzymetrowej grubości jej mu
ru, która jest największą atrak
cją tego zabytku.

Marek Szajerka

Spotkanie z książką
KATALOG MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Otwarte w 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego cieszy się dużym 
zainteresowaniem - liczba zwiedzających zwiększa się systematycz
nie, a wśród nich wielu jest gości spoza stolicy. Nowoczesny sposób prze

kazywania muzealnej wiedzy za pomocą technik multimedialnych znalazł 
szczególnie wdzięcznego odbiorcę w ludziach młodych, co cieszy tym 
bardziej że w czasach wszechobecnej komputeryzacji właśnie młodych 
trudno zainteresować tradycyjnym przekazem muzealnym. Warto dodać, 
że w muzeum mieści się jedyna w Polsce sala wydzielona specjalnie dla 
dzieci - Sala Małego Powstańca, gdzie najmłodsi pod kierunkiem instruk
torów poznają historię powstania w wersji uwzględniającej wrażliwość 
dziecięcej psychiki.

Część bogatej i wciąż powiększającej się kolekcji eksponatów (wszyst
kich jest ich ponad 25 tys.) doczekała się publikacji w katalogu, wydanym 
przez muzeum w 2006 r. Pierwszy rozdział katalogu stanowią reprodukcje 
wybranych przedmiotów otrzymanych od powstańców i ich rodzin. Ekspo
naty umieszczone na parterze muzeum przybliżają sytuację Polski tuż przed 
wybuchem drugiej wojny światowej, te z antresoli - dokumentują przebieg 
powstania, a na piętrze muzeum przedstawiono przedmioty związane 
z ostatnim etapem powstania. Oglądamy m.in. opaski, naszywki oznaczają
ce polską narodowość, kenkarty i legitymacje szkolne, stemple i pierścion
ki okupacyjne, filiżankę z kawiarni „Ziemiańska”, więzienne miski z Pawiaka, 

nożyczki sanitariuszki i instrumenty chirurgiczne do operowania rannych, 
bandaże i opatrunki, a nawet szpulkę na nici, służącą do przenoszenia mel
dunków. Są tu broszury i gazetki powstańcze, maszyny drukarskie, konspi
racyjne radiostacje i egzemplarze broni, mundury i blaszki identyfikacyjne. 
Każdy eksponat został dokładnie podpisany, przypisany konkretnej osobie, 
jest świadectwem indywidualnego losu danego powstańca.

W drugiej części katalogu zamieszczono alfabetyczną listę darczyńców, 
którzy przekazali eksponaty do muzeum. Jest tu też opublikowana na stu 
stronach lista nazwisk powstańców, którzy zginęli w czasie powstańczego 
zrywu, umieszczona na Murze Pamięci, otaczającym muzeum.

Katalog zamyka rozdział o działalności Archiwum Historii Mówionej, 
powołanego do zebrania i utrwalenia opowieści żyjących jeszcze uczest
ników powstania. W archiwum znajduje się już ponad pięćset nagrań, 
opublikowanych na stronach internetowych muzeum.

Trwają prace nad wydaniem przewodnika po Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Omówiony katalog jest pierwszą publikacją opowiadają
cą o zbiorach tej placówki. Warto go nabyć; wraz z przewodnikiem pozwo
li uporządkować wiedzę zdobytą w czasie wizyty w tym niezwykłym miej
scu. Katalog można kupić w Muzeum Powstania Warszawskiego (00-844 
Warszawa, ul. Grzybowska 79, tel. 0-22 626-95-06, 0-22 631-59-07, 
e-mail: biuro@1944.pl).
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l Szanowni Państwo!

W związku z [...] artyku-
; tern o dzwonie „Maria”, 

znajdującym się obecnie w Miń
sku („Spotkania z Zabytkami", nr 
10, 2006) pragnę przybliżyć oko
liczności towarzyszące wykona
niu zdjęcia dzwonu.
Z zawodu jestem konserwato
rem dziel sztuki od wielu lat spe
cjalizującym się w konserwacji 
malarstwa ściennego. Jesienią 
2003 r. pojechałam, po raz 
pierwszy w życiu, na Białoruś, by 
na zlecenie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wy
konać ekspertyzę polichromii 
w zabytkowym kościele w Hol- 
szanach. Po przylocie do Miń
ska, w czasie kilkunastogodzin
nego pobytu w tym mieście, 
chcialam zobaczyć możliwie du
żo interesujących mnie obiektów 
sztuki. Po zwiedzeniu muzeum 
i kilku zabytków architektury trafi
łam w pobliże współczesnego 
pomnika, którego ściany pokry
wały dość interesujące dla kon
serwatora malowidła (wykona
łam ich zdjęcia). Wtedy opiekują
cy się mną w czasie służbowej 
podróży Pan Cezary Karpiński, 
ówczesny dyrektor Instytutu Pol
skiego w Mińsku, zwrócił moją 
uwagę na dzwon, który także sfo
tografowałam. Po czym udałam 
się w dalszą drogę do Holszan, 
malej miejscowości na północy 
Białorusi, w której prowadziłam 
prace konserwatorskie [...].
Po wykonaniu zleconych badań 
[...] złożyłam w ministerstwie 
ekspertyzę, a wraz z nią także 
zdjęcia dzwonu, przydatne dla 
przyszłych badaczy tematu. Po
nieważ byłam dumna z jakości 
fotografii, wykonanych w bardzo 
trudnych warunkach (dzwon wisi 
w otworze poniżej poziomu po
sadzki, wewnątrz jest bardzo 
ciemno), poprosiłam tylko, by 
w przypadku reprodukowania 
zdjęcia podać jedynie moje imię 
i nazwisko, jako autorki fotografii. 
Uznałam bowiem, że najlepszym 
honorarium za zdjęcie będzie 
wyjaśnienie zagadki tajemnicze
go dzwonu

Z wyrazami szacunku

Ewa Święcka
Konserwator Dziel Sztuki 

Muzeum Narodowe 
w Warszawie

PRENUMERATORÓW

KATALOG
Portrety 
zabytków Kielc

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Z Andrzej Jakubowski z Warszawy - Katalog Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2006

Z Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Elżbieta Makowiecka, Sztuka grecka - 
krótki zarys, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

Z Jan Zrębiec z Tarnowa - Armia Krajowa w 1944 r., płyta CD, Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2006

Z Martyna Michalska-Pieniak z Gdańska - Jan Leszek Adamczyk, Tadeusz Wróbel, 
Portrety zabytków Kielc, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2004

Z Ewa Pustola-Kozlowska z Łomianek - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, 
Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

RWMRM0WA 
w 1944 r.

wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• 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 2003, 2004 lub 2005 

„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".

KLUB

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 War
szawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa 
nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosi
my dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenu
meraty opłaconej na cały 2007 r. - 72 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są 
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzy
skać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@za- 
bytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszyst
kich urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od 
mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do 
urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre
numeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty 
w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwiet
nia, do 3 1 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na 
okres od I października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania prenumeratora 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 blan
kietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są dorę
czane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za po
średnictwem stron internetowych (www.poczta.lu- 
blin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 
2007 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej 
im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), 
„Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, w Towarzy
stwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na tere
nie całego kraju.



Fragmenty „Panoramy Zimowej Gdańska" 
Andreasa Stecha

(zob. artykuł na s. 16)
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Na zakończenie obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 

publikujemy list Patrona Jubileuszu Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej Pana 

Profesora Lecha Kaczyńskiego. Te ważne słowa niech stanowią satysfakcję, ale też za

chętę i wsparcie w wypełnianiu misji przez wszystkich opiekunów zabytków i miłośni

ków dziedzictwa kultury w Polsce.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami



Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 5 grudnia 2006 roku

Pan
Marian Sołtysiak
Prezes
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Uczestnicy uroczystości stulecia powstania 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

przeszłość to dla każdego narodu źródło siły i dumy z osiągnięć rodzimej myśli i ducha, 
wyobraźni i sztuki. Poznawanie tego dziedzictwa, jego ochrona jako świadków historii i tradycji 
oraz wzorców do kształtowania i zachowania naszej tożsamości jest sukcesorskim obowiązkiem 
dla kolejnych pokoleń. Wieki bolesnych doświadczeń dotkliwie zubożyły polską ziemię w jej 
historycznych pamiątkach, a najtrudniejszy czas zagrożenia — epoka rozbiorów - przez długie lata 
stanowił szczególne niebezpieczeństwo dla najcenniejszych świadectw naszej narodowej 
tożsamości. Utworzenie przed stu laty, przez grono wspaniałych Polaków, Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości, było patriotyczną odpowiedzią na pilną potrzebę ochrony pamiątek 
przeszłości.
Obchodzony przez prawie cały 2006 rok jubileusz stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
doskonale zilustrował dorobek wiekowej działalności Towarzystwa. Na ten dorobek składają się 
cenne prace inwentaryzatorskie, konserwatorskie i wystawiennicze, dokumentacyjne, 
popularyzatorskie i wydawnicze. Znaczą cenne inicjatywy jak utworzenie państwowej 
służby konserwatorskiej w II Rzeczypospolitej i udział w rewindykacji zabytków polskich 
po Traktacie Ryskim w 1921 roku. Towarzystwo zawsze skupiało wybitnych ludzi: uczonych, 
artystów, architektów, ale także ziemian i przemysłowców. Dokonania pierwszego 
prezesa — Adama Krasińskiego oraz Kazimierza Broniewskiego, Józefa Dziekońskiego, 
Zygmunta Glogera i Bronisława Gembarzewskiego do dzisiaj budzą wielkie uznanie.
Po rujnującej dla kraju II wojnie światowej Towarzystwo wznowiło swoją opiekuńczą misję 
już jako Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, do dawnych zadań dołączając nowe, szeroko 
popularyzujące wielką ideę ochrony pamiątek przeszłości, skierowane bezpośrednio 
do społeczeństwa.
Honorowy7 patronat Prezydenta RzeczypospoEtej Polskiej nad jubileuszem Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami objąłem w poczuciu znaczenia jego misji i uznania zasług stuletniej działalności.
Głos opiekunów zabytków przeszłości, ludzi ze stuletnią tradycją wspaniałego działania, może 
okazać się bardzo ważny wobec konieczności podejmowania wielu wyzwań współczesności.
Szanowni Państwol
Życzę Państwu - uczestnikom uroczystego koncertu na Zamku Królewskim w Warszawie, 
wieńczącego jubileusz stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, głębokiego zadowolenia 
i satysfakcji z efektów rocznicowych imprez i spotkań. Życzę Państwu kolejnych sutótesów 
w dalszej działalności chroniącej bezcenną substancję materialnego i duchowego dziedzictwa 
Polaków. / A




