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ie tak dawno, pewnego lutowego popołudnia, w pobliżu Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie można było usłyszeć pytanie młodego przechodnia 
skierowane do pracownika firmy ochroniarskiej, pilnującego reliktów piwnic pa

łacu Saskiego: A znaleźli tu co ciekawego?" I odpowiedź: Znaleźli, znaleźli, a jak
że: kości Marii Magdaleny (kochanicy króla Stanisława Poniatowskiego), a przy nich 
złote bransolety wysadzane brylantami. Do tego dwa konie, stare karabiny i butelki z wi
nem, co ma trzysta lat. Ale tego nie da się już wypić".

O tym, co naprawdę znaleziono podczas wykopalisk oraz jaką wartość naukową, hi
storyczną i edukacyjną mają piwnice odsłonięte podczas prac archeologicznych, pro

wadzonych jesienią ubiegłego roku w związku z planowaną odbu
dową pałacu Saskiego, nasi czytelnicy mogli się dowiedzieć m.in. 
z artykułu dr. Tadeusza Bernatowicza „Nowe spojrzenie na pałac 
Saski" („Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 2007, ss. 14-16). O potrzebie 
ratowania i zabezpieczenia przynajmniej części reliktów (w większo
ści związanych z pałacem Morsztyna) i utworzenia na miejscu nie
wielkiego muzeum, w którym można byłoby wyeksponować znale
zione zabytki ruchome oraz opowiedzieć zwiedzającym o burzli

wych losach tego miejsca, doskonale wiedzieli też obrońcy zagrożonych - jak rychło 
się okazało - piwnic. Wiedzieli i wypowiedzieli się w tej sprawie w czasie dyskusji, któ
rą 13 lutego 2007 r. w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy zorganizował Warszaw
ski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Przedstawione argumenty nie trafiły, 
niestety, do obecnych na sali urzędników odpowiedzialnych za realizację inwestycji - 
w czasie spotkania nie zapadły żadne rozstrzygnięcia i po czterech godzinach rozmów 
dyskutujący rozeszli się do domów. Dopiero 10 dni później wszczęto procedurę 
umieszczenia odsłoniętych reliktów w rejestrze zabytków. Co będzie z nimi dalej nie
wiadomo.

W przededniu obchodzonego 18 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabyt
ków, ustanowionego przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Za
bytków ICO MOS i wpisanego przez UNESCO do rejestru imprez o znaczeniu świato
wym, sprawa ta nie nastraja optymistycznie, ponieważ świętując chciatoby się zauwa
żać i sumować wyłącznie sukcesy naszego środowiska. A jednak niezmiennie wierzy
my w poprawę losu i kondycji zabytków w Polsce. Wszystkim zaś ich miłośnikom 
i obrońcom dedykujemy na pocieszenie kwietniowy numer „Spotkań z Zabytkami” z... 
tarczą na okładce. Może nie trzeba będzie jej używać? Może wystarczy, jeżeli w tym 
nierównym najczęściej boju posłużymy się naszą najmocniejszą bronią - wiedzą za
wartą w artykułach.

Wśród autorów tekstów - sami wybitni specjaliści i autorytety, a tematy zróżnicowa
ne. Jak wyglądała korona, którą Bolesław Chrobry otrzymał w Gnieźnie od Ottona III? 
Jakie byty skutki dla pewnego niemieckiego kolekcjonera historycznych figurek żołnie
rzy fascynacji powszechnie znanym obrazem Józefa Brandta? Na czym polega sztuka 
rozwarstwiania malowideł sztalugowych i komu, jak dotychczas, zabieg ten udało się 
przeprowadzić? Czym zasłużył się w historii sztuki i w zabytkoznawstwie, a czym 
w kształtowaniu oblicza naszego pisma zmarły niedawno w Krakowie prof. Tadeusz 
Chrzanowski? Czy w latach okupacji niemieckiej w Polsce artyści-graficy definitywnie 
zaprzestali swojej działalności? W jaki sposób udało się doprowadzić do reaktywowa
nia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami? Pałac i kamienica Gaya - cóż to za zabytki?

Artykułów jest oczywiście więcej. Wszystkie, naszym zdaniem, godne są uwagi. Za
chęcamy więc do ich lektury, a z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ży
czymy wszystkiego najlepszego!

lakład: 8000 egz.



fl I) przeglądy 
poglądy

Tegorocznym laureatem Nagrody 
im. Profesora Aleksandra Gieysz
tora, przyznawanej od 1999 r. 
przez Fundację Kronenberga za 
szczególne osiągnięcia w ochro
nie polskiego dziedzictwa kulturo
wego, zostat Krzysztof Czyżewski, 
prezes Fundacji Pogranicze w Sej
nach. Nagrodę tę otrzymat za 
stworzenie sejneńskiego Ośrodka 
„Pogranicze - Sztuk, Kultur i Naro
dów”. Ośrodek kultywuje, popula
ryzuje i promuje kulturę przygra
nicznych narodów. Funkcjonuje 
od 18 lat i znany jest ze swojej 
działalności w całej Europie.

Fort pancerny w Węgrzcach, 
wchodzący w skład dawnej Twier
dzy Kraków, otrzymał Nagrodę 
im. Profesora Janusza Bogda
nowskiego. Obecnie znajduje się 
w nim siedziba firmy spedycyjnej 
Equus. Nagroda ta została przy
znana nie tylko ze względu na ja
kość architektoniczną i historycz
ną obiektu, ale także pełnienie 
wielu funkcji realizowanych dziś 
przez zabytkową architekturę mili
tarną. Wynikiem dobrej współ
pracy inwestora, architekta i gmi
ny jest obiekt odrestaurowany 
w szczegółach, który jednocze
śnie spełnia wszystkie wymogi 
stawiane siedzibie nowoczesnej 
firmy. Ta budowla może też sta
nowić przykład dla innych inwe
storów, którzy zechcą w podobnie 
staranny sposób potraktować do
tychczas niszczejące iub rozkra- 
dane obiekty Twierdzy Kraków. 
Autorami projektu renowacji 
i adaptacji fortu w Węgrzcach są 
Katarzyna Kuchejda i Piotr Czech.

W Centrum Kulturalno-Rekreacyj- 
no-Handlowym Manufaktura w Lo
dzi, powstałym na terenie dziewięt
nastowiecznej fabryki Izraela Po
znańskiego, zostało otwarte Mu
zeum Fabryki. Jest to miejsce upa
miętniające historię zakładów włó
kienniczych, znajdujących się nie
gdyś na tym terenie. Zgromadzo
no tu stare maszyny, przedmioty 
znalezione w opuszczonej fabryce, 
zdjęcia, przykładowe wyroby i wie
le innych eksponatów. Całą eks
pozycję zaprojektował Mirosław 
Nizio (twórca m.in. Muzeum Po
wstania Warszawskiego) w nowo
czesnej, interaktywnej konwencji. 
W muzeum można zobaczyć ma
szyny w ruchu, posłuchać ich cha
rakterystycznego huku, dotknąć 
materiałów, obejrzeć filmy z okre

su działalności zakładów, odna
leźć na zdjęciach twarze dziadków 
lub znajomych. Wiele eksponatów 
zostało przyniesionych przez by
łych pracowników fabryki. Poświę
cono im jedną z dwóch sal mu
zeum. Goście muzeum są nie tylko 
obserwatorami. Sami decydują, ja
ki fragment historii się im ukaże, 
stają się uczestnikami wydarzeń. 
W przyszłości muzeum towarzy
szyć ma trasa historyczna wokół 
dawnych budynków fabrycznych.

Podczas prac renowacyjnych 
w kościele św. św. Jakuba i Miko
łaja w Chełmnie w woj. kujawsko- 
-pomorskim odkryto przypadkowo 
późnośredniowieczne freski, obra
zujące sceny z życia Chrystusa. 
Przedstawiają Chrystusa, Maryję 
oraz grupę Ukrzyżowania i posta
cie świętych, m.in. patronów ko
ścioła. Chełmiński kościół od 
1256 r. należał do franciszkanów; 
w 1806 r. nastąpiła kasata klaszto
ru. Malowidła ścienne, obrazujące 
istotne wydarzenia z Ewangelii, 
były bardzo popularne w średnio
wieczu w świątyniach tego zgro
madzenia zakonnego. Zbliżone 
tematycznie malowidła zdobią po- 
franciszkański kościół Mariacki 
w Toruniu.

Samorząd w Legnicy przygotowu
je projekt rewitalizacji Parku Miej
skiego, dzięki któremu Legnica na 
początku minionego stulecia zy
skała miano miasta parków i ogro
dów. Park, który tworzono od koń
ca XIX w., zajmuje prawie 60 ha 
w samym centrum miasta. W la
tach swojej największej świetności 
stanowił połączenie ogrodu bota
nicznego z miejscem wypoczynku, 
rozrywki, a nawet zwierzyńcem. 
Zgromadzono tutaj bogatą kolek
cję roślin ozdobnych różnych ga
tunków i odmian. W 1926 r. odbyta 
się tu Światowa Wystawa Ogrodni
cza. Proces rewaloryzacji parku 
ma przywrócić jego historyczny 
charakter.

Na dziedzińcu Zamku Kazimie
rzowskiego w Przemyślu zostaną 
podjęte prace, mające na celu 
odsłonięcie pochodzącej z X w. 
kamiennej świątyni w kształcie ro
tundy z absydą i przylegającego 
do niej palatium. Niezwykłość te
go przedsięwzięcia polega m.in. 
na tym, że obiekty te były już kie
dyś odkryte przez archeologów, 
a następnie ponownie przysypa
ne ziemią. Teraz budowle te mają 
być odsłonięte i udostępnione 
zwiedzającym. Dokumentację ca
łego przedsięwzięcia wykonali ba
dacze z Wydziału Architektury Po
litechniki Krakowskiej, którzy zaj
mą się też jego wykonawstwem.

Realizacja pomysłu sprawi, że 
Przemyśl otrzyma nową atrakcję 
turystyczną.

Odnowione zostało Muzeum Lu
buskie im. Jana Dekerta w Gorzo
wie; mieści się ono w dawnej willi 
fabrykanta Gustawa Schroedera, 
zbudowanej w latach 1903-1904. 
Renowacji poddano m.in. sztuka
terie, sufity, okna i posadzki, po
malowano ściany, zakupiono sty
lowe krzesła do Śalonu Muzyczne
go. W odnowionych salach na par
terze utworzono stałą wystawę 
malarstwa polskiego. Wykonano 
także kompleksową konserwację 
wybranych obrazów. W zamierze
niu muzealników wystawa ta jest 
zaczątkiem przyszłej Galerii Malar
stwa Polskiego. Jej uzupełnieniem 
jest Sala Henryka Rodakowskiego, 
w której eksponuje się unikatową 
tekę jedenastu akwarel Album Pa- 
lahickie, namalowanych w latach 
1867-1868.

Zabytkowa cerkiew w Starym Dzi
kowie na Podkarpaciu, w której 
kręcono zdjęcia do najnowszego 
filmu Andrzeja Wajdy „Post mor
tem. Opowieść katyńska”, ma 
być adaptowana na muzeum 
scenografii z filmów tego reżyse
ra. Inicjatorzy pomysłu chcą do
prowadzić do odremontowania 
zabytkowej cerkwi w Starym Dzi
kowie, a następnie do przystoso
wania jej do potrzeb tego typu 
placówki. W tym celu wystąpią do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego o wsparcie fi
nansowe. Liczą też na pomoc 
Unii Europejskiej. Władze gminy 
chcą zrobić wszystko, by urato
wać zabytkową cerkiew i utwo
rzyć unikatowe muzeum.

W klasztorze na Świętym Krzyżu 
(Świętokrzyskie) rozpoczęły się 
prace remontowe w kaplicy Ole
śnickich. Konserwacji poddano 
wczesnobarokowy pomnik na
grobny rodziny Oleśnickich. Zde
montowano kartusz z herbem 
Dębno, któremu po oczyszczeniu 
przywrócona zostanie pierwotna 
kolorystyka. Konserwacją objęty 
będzie ponadto główny ołtarz, 
gdzie przechowywane są relikwie 
krzyża świętego, a także oścież 
portalu wejściowego do kaplicy. 
Kaplica Oleśnickich stanowi cenny 
zabytek wczesnego baroku. Po
czątkowo służyła jako mauzoleum 
rodziny Oleśnickich. W 1723 r. zło
żono w niej relikwie krzyża święte
go. W 1956 r„ w czasie odnawia
nia kaplicy, okazało się, że pod 
pierwszą warstwą polichromii znaj
dują się piękne siedemnasto
wieczne freski nieznanego artysty. 
Znawcy orzekli, że należą one do 

szkoły włoskiej. Pobenedyktyńskie 
opactwo na Świętym Krzyżu ob
chodziło w minionym roku 1000-le- 
cie tradycji monastycznej. Dokład
na data powstania klasztoru nie 
jest znana. Naukowcy przyjmują, 
że nastąpiło to w latach trzydzie
stych XII w.

Drewniany kościół we wsi Kosie- 
czyn w pow. świebodzińskim (Lu
buskie) jest drugim co do wieku 
drewnianym kościołem w Polsce - 
ustalili na podstawie analizy dendro- 
chronologicznej naukowcy z Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Badania wykazały, że 
drewno użyte do budowy kościoła 
zostało ścięte najprawdopodob
niej w 1388 r. Pozwoliło to na da
towanie budowli na 1389 r., a wie
ża kościółka, datowana dotych
czas w literaturze na XVIII w., 
wzniesiona została w 1431 r. Za 
najstarszy drewniany kościół w Pol
sce uważa się świątynię w Tarno
wie Pałuckim w Wielkopolsce, da
towaną na 1374 r.
Dendrochronologia jest metodą 
datowania zabytków drewnianych 
na podstawie powstających co ro
ku koncentrycznych kół wzrostu 
drzewa użytego do ich wykonania.

W Łazienkach Królewskich w War
szawie w Muzeum Wychodźstwa 
Polskiego czynna jest (do 30 
kwietnia br.) wystawa „Twórca mo
stów w Ameryce - Rudolf Modrze
jewski". Byt on synem Heleny Mo
drzejewskiej i do Stanów Zjedno
czonych trafił wraz z matką w 1876 r. 
W wieku 17 lat wyjechał na naukę 
do Paryża, gdzie ukończył najlep
szą uczelnię techniczną świata - 
Szkolę Dróg i Mostów. Po powro
cie do USA rozpoczął karierę inży
niera. Wybudował niemal 40 mo
stów na największych rzekach 
Ameryki. Wzbudzały one zachwyt 
z powodu nowatorstwa i profesjo
nalnego wykonania oraz estetyki 
konstrukcji. Na wystawie w war
szawskich Łazienkach można zo
baczyć mosty Rudolfa Modrzejew
skiego na dawnych i współcze
snych zdjęciach, fotografie rodzin
ne oraz serię amerykańskich pocz
tówek z mostami Polaka. Ekspozy
cja została przygotowana przez 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskie
go w Warce, gdzie prezentowana 
była od 14 października 2006 do 
7 stycznia 2007 r.

Obraz Józefa Szermentowskiego 
„Rodzina artysty” (olej, 1875 r.), 
o którym pisaliśmy w „Spotkaniach 
z Zabytkami” w nr. 2, 2007, zostat 
zakupiony przez nowo powstałe 
Muzeum Historii Kielc i ma zapo
czątkować stalą kolekcję malar
stwa w tym muzeum.
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W świadomości przeciętnego Polaka zaginiona w zamierzchłych czasach korona 
Bolesława Chrobrego wyglądała dokładnie tak, jak narysował ją Jan Matejko na 
portrecie wchodzącym w skład Pocztu książąt i królów polskich. Ci, którzy lepiej 

znają to zagadnienie, być może uznają, że obrazuje ją korona na głowie Mieszka II, 
syna Bolesława, na miniaturze dedykacyjnej księżnej Matyldy z ok. 1026 r.

Tymczasem żaden z tych poglądów nie może być uznany za słuszny, a pierwszy 
wiarygodny, jak się zdaje, wizerunek korony Bolesława Chrobrego wskazał 

brneński historyk Martin Wihoda w artykule opublikowanym w 2004 r.

Korona Bolesława Chrobrego
T WOJCIECH MISCHKE

\ rólewskie insygnia są nie tylko symbolem suweren-
\ ności państwa, ale i rękojmią legalności następcy. 

- VBa, warunkują rytualne objęcie schedy po po
przedniku. Dlatego niejednokrotnie stawały się przed
miotem dramatycznych zawłaszczeń, a najskuteczniej
szym sposobem utrącenia marzeń o restytucji władzy po
konanego przeciwnika było ich zniszczenie. Tych wszyst
kich przypadków historia nie oszczędziła polskim symbo
lom narodowym - po wielekroć były one wywożone 
z kraju, rzadziej do niego powracały, a wywiezione bądź 
ginęły w pomroce dziejów, bądź były unicestwiane. Dla
tego do dziś spośród królewskich insygniów przetrwał za
ledwie miecz opromieniony legendą Bolesława Chrobre
go i od jego legendarnych czynów „Szczerbcem” nazwa
ny oraz - wyjątkowo - Włócznia św. Maurycego, którą 
Otton III wręczył Bolesławowi podczas Zjazdu Gnieź
nieńskiego. To z nią przedstawił naszego monarchę Jan 
Matejko. I choć z pewnością stanowiła ona istotny sym
bol władzy pierwszych Piastów, to funkcję tę dowodnie 
zatraciła pod koniec XIII w. i to uchroniło ją przed ody
seją, która stała się udziałem polskich regaliów u progu 
XIV w. A był to już kolejny zestaw, który na swą korona
cję sprawił Bolesław Szczodry. Nie było mu dane włożyć 
korony pradziada, choć w wielu sprawach go naśladował, 
bądź tradycja takie działania mu przypisała.

W dobie rozbicia dzielnicowego korona Bolesława 
Szczodrego spoczywała w skarbcu katedry wawelskiej 
i Przemysł II, odnawiając Królestwo Polskie w 1295 r., 
mógł się nią koronować. Użył jej jeszcze Wacław II Cze
ski podczas koronacji w Gnieźnie w roku 1300, a wraca
jąc do Czech zabrał ze sobą, by uniemożliwić konkuren
tom sięgnięcie po godność króla Polski. Dlatego na koro
nację Władysława Łokietka wykonano nowe insygnia, 
które - w duchu epoki - miały formę gotycką. Z czasem 
przygotowaną wówczas koronę zaczęto określać jako

1. Jan Matejko, „Koronacja pierwszego króla. R. P. 1001”, fragment 
szkicu z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce”, 1889, ol., deska, zbiory 
Muzeum Narodowego w Warszawie, w ekspozycji Zamku 
Królewskiego w Warszawie
Wyimaginowana scena koronacji Bolesława Chrobrego przez Ottona III i ar
cybiskupa Radzima-Gaudentego. Matejko umieści) ją symbolicznie w kate
drze gnieźnieńskiej, przed ołtarzem z relikwiami św. Wojciecha. Bolesław 
Chrobry wspiera się na Włóczni św. Maurycego i trzyma relikwię-gwóżdź 
z Krzyża św., ofiarowane mu przez cesarza, a przy boku ma przypasany 
miecz - Szczerbiec - który tradycja także uznawała za dar Ottona. Korona 
na tym obrazie jest anachroniczna, zdobiona gotyckimi kwiatonami i zwień
czona kabląkiem, co czyni z niej tzw. koronę zamkniętą. Można podejrze
wać, że artysta wzorował się na dekoracji sarkofagu Bolesława Chrobrego 
w katedrze poznańskiej, znanej mu z grafiki. Tytuł nadany szkicowi przez 
Matejkę dowodzi jego znajomości Roczników Jana Długosza, gdyż to za 
nim koronację Bolesława błędnie datuje na rok 1001. 
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„koronę Bolesława Chrobrego”, choć w rzeczywistości 
nie miała z tym władcą nic wspólnego.

Jan Matejko, kreśląc wyimaginowany portret pierw
szego króla, jego skroń zwieńczył koroną gotycką. Nadał 
jej formę nieco skromniejszą niż miała autentyczna Coro
na Privilegiata, jaką znamy z rysunków Jana Krzysztofa 
Wernera z XVIII w. Tak więc wizja malarza, która kształ
tuje wyobrażenia o narodowych dziejach kolejnych poko
leń Polaków, jest daleka od realiów roku 1000.

Korony Bolesława Chrobrego zdołano użyć zaledwie 
dwukrotnie. Przywdział ją sam Bolesław oraz jego następ
ca, Mieszko II, który koronował się zaraz po objęciu tro
nu. O dalszych losach korony i innych regaliów pierw
szych Piastów informują dwa źródła niemieckie: we 
współczesnych tym wydarzeniom Rocznikach hildesheim- 
skich zanotowano, że w 1031 r. „Bezprym przesiał cesa
rzowi koronę wraz z innymi insygniami królewskimi, któ
re jego brat bezprawnie wziął był sobie do użycia, a także 
przez posłów swoich obiecał uniżonym przesłaniem pod
dać się cesarzowi” {Annales Hildesheimenses, sub anno 
1031, na podstawie przekładu Gerarda Labudy według 
studium tego autora: Uwiezienie polskich insygniów koro
nacyjnych do Niemiec w 1031 r. [w:] Kultura średnio
wieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi 
Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, War
szawa 1991, s. 218); zaś w spisanej pod koniec XI w. kro
nice klasztoru w Brauweiler nieopodal Kolonii przekaza
niem insygniów Konradowi II obarczono Rychezę, żonę 
Mieszka II, która opuściła męża za przybranie przez nie
go konkubiny. Z tej dwoistości relacji historycy wyciąga
ją syntetyczny wniosek: Bezprym, pierworodny syn Bole
sława Chrobrego, dokonawszy zamachu stanu na młod
szego brata, Mieszka II, odstąpił od jego polityki monar- 
chicznej. By przypodobać się Konradowi II wyrzekł się 
królewskiej korony, którą odesłał na dwór cesarski. 
W 1031 r. Rycheza opuściła Polskę, uwożąc syna Kazi
mierza (późniejszego Odnowiciela), czym ratowała mu 
życie. Być może miała też nadzieję, że uda się jej odzyskać 
koronę dla swego dziecka. Ale to temat na inną opowieść. 
Dla tej relacji istotne jest, że insygnia służące Bolesławo
wi Chrobremu do koronacji oddano cesarzowi i dalsze 
ich dzieje pozostawały nieznane. Do czasu...

Kanonik praski Kosmas w Kronice Czechów (wydanie 
polskie: Kosmasa Kronika Czechów, tłumaczenie, wstęp 
i komentarz Maria Wojciechowska, Warszawa 1968) zdał 
relację z koronacji Wratysława II, pierwszej w czeskiej dy
nastii Przemyślidów, której - jak sugeruje - był naocznym 
świadkiem: „Na tym zgromadzeniu [tj. na synodzie 
w Moguncji na przełomie kwietnia i maja 1085 r. - WM] 
ten sam cesarz [tj. Henryk IV - WM] przyzwoleniem i po
chwalą najprzedniejszych swego królestwa - książąt, mar
grabiów, wielkorządców i biskupów - księcia Czechów 
Wratysława postawił na czele tak Czech, 
jak i Polski [podkr. - WM] i kładąc ręką swoją na 
jego głowę obręcz królewską, rozkazał arcybiskupowi tre- 
wirskiemu imieniem Egilbert, aby go w jego stołecznej sie
dzibie Pradze pomazał na króla i koronę włożył mu na gło
wę” {Kosmasa Kronika Czechów, op. cit., ss. 277-278).

2. Jan Matejko, „Bolesław 
Chrobry”, rysunek z cyklu 
Poczet książąt i królów polskich, 
1890, oi., pap., zbiory Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
Korona wzorowana jest na rzeczywi
stej koronie królów polskich, używa
nej od koronacji Władysława Łokiet
ka i przez tradycję określanej jako 
korona Chrobrowska. Natomiast 
przywdziewając Chrobremu karace- 
nę mistrz Jan wzorował się na grafi
ce Arnolda Myliusa opublikowanej 
w albumie Principum et Regum Po- 
lonorum Imagines ad Vivum Expres- 
sae (Kolonia 1594), powtarzającej 
rycinę Tomasza Tretera z druku Re
gum Poloniae leones (Rzym 1591), 
opracowaną według wizerunku Bo
lesława Chrobrego na czternasto
wiecznym sarkofagu króla w kate
drze poznańskiej.

Passus o oddaniu Polski we władanie Wratysława, ze zro
zumiałych względów, przyciągnął uwagę historyków pol
skich, dał nawet podstawę do budowania teorii o spisku 
biskupa Stanisława ze Szczepanowa z władcą czeskim. 
Dziś są to poglądy całkowicie zarzucone, co dosadnie 
podsumował prof. Gerard Labuda: „O nadaniu Wratysta
wowi tytułu królewskiego w Polsce przez Henryka nie war
to w ogóle mówić; jest to krasomówcza galopada Kosma
sa przez żadne inne źródło niepotwierdzona; trudno by ją 
było zresztą pogodzić z wiadomym skądinąd dobrym sto
sunkiem sąsiedzkim Wratysława z Władysławem Herma
nem” (G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski, pa
tron Polski. Siadami zabójstwa - męczeństwa - kanoniza
cji, [w:] „Publikacje Instytutu Historii UAM”, nr 39, Po
znań 2000, s. 61). Ale samo nadanie Wratysławowi II ty
tułu króla Polski już tak jednoznacznego oporu nie pro
wokuje. Historycy czescy, dla których ta problematyka 
jest równie bliska, zgadzają się z oceną ówczesnych sto
sunków między naszymi władcami, lecz dla wypowiedzi 
Kosmasa próbują odnaleźć pozytywną interpretację.

Do tej pory zacytowany fragment kroniki praskiego 
kanonika był analizowany wyłącznie w kontekście dzie
jów politycznych, ostatnio został wciągnięty do dyskusji 
nad... koroną Bolesława Chrobrego.

Brneński historyk Martin Wihoda (M. Wihoda, 
Polska koruna ćeskych krdlfi, [w:] „Ćesky Ćasopis Histo- 
ricky”, nr 4, 2004, ss. 721-744) dopatrzył się w słowach 
praskiego kronikarza refleksu rzeczywistej sytuacji, choć 
ze stosunkami politycznymi mającej luźny związek. Ko
smas w ten sposób dał wyraz opowieściom, które wiąza
no z koroną Wratysława. Otóż cesarz Henryk IV do ko
ronacji czeskiego władcy użył korony Bolesławowej. 
Świadomość tej zaszłości znalazła odbicie w relacji cze
skiego kronikarza. Dla średniowiecznego pisarza, po
strzegającego świat w wymiarze symbolicznym, korona, 
która wykreowała polskiego monarchę, nawet w zmie
nionych warunkach swe właściwości zachowała. Dlatego 
ukoronowany nią nowy władca został ukoronowany nie
jako podwójnie: na króla Czech - zgodnie z politycznymi 
realiami, ale także na króla Polski - bo użyta korona nie 
utraciła swej symbolicznej mocy konstytuowania władcy 
polskiego! A może za gestem Henryka IV krył się głębszy
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zamiar polityczny: odnowienia na wschodnich rubieżach 
Cesarstwa monarchii słowiańskiej przy jednoczesnym 
przeniesieniu jej centrum z Gniezna do Pragi?

Oczywiście, z lakonicznej relacji Kosmasa takie wnio
ski nie wypływają, ale wyjaśniają jej zagadkową treść. 
A zatem: czy można przywołać argumenty przemawiają
ce za tą hipotezą?

We współczesnych badaniach historycznych zaczęto 
uwzględniać także świadectwa źródeł ikonograficznych. 
Dla dzisiejszego odbiorcy kultury masowej, zatopionego 
w ikonosferze, walor dokumentacyjny fotografii nie ule
ga wątpliwości. Ale czy rysunki, obrazy, grafiki dawnych 

3. „Księżna Matylda Szwabska ofiarowuje Mieszkowi II Księgę 
obrzędów”, zaginiona miniatura dedykacyjna z manuskryptu 
Pseudo-Alkuina, Liber de divinis officis, Universitats- 
und Landesbibliothek w Dusseldorfie; wg przerysu [w:] 
P. A. Dethierus [Dethier], Epistoła inedita Mathildis Suev’, sororis 
Gislae Imperatricis et aviae Mathildis Toscanae, data anno 1027 
aut 1028 ad Misegonem II. Poloniae Regem (Berolini 1842) 
Rękopis po kasacie opactwa cystersów w Neuzella trafit do parafii św. Ja
dwigi w Berlinie, gdzie w pierwszej poi. XIX w. mieli do niego dostęp 
Edward hr. Raczyński oraz Philip Antoni Dethier. Opublikowali oni przerysy 
miniatury dedykacyjnej, zaś sam kodeks w tajemniczych okolicznościach 
zaginął. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. zostat odnaleziony 
w zbiorach biblioteki w Dusseldorfie, ale już bez miniatury.

mistrzów mogą być traktowane jako miarodajne? Zwłasz
cza te, które powstały w epokach nieoddających rzeczy
wistości realistycznie? Otóż w ostatnim pytaniu kryje się 
pułapka przedwczesnej oceny. My dziś, wychowani na 
obrazach porenesansowych, ich wzorzec przykładamy ja
ko miarę wiernego oddania świata. A przecież dla twór
ców stosujących inne kanony odwzorowania - w tym dla 
malarzy średniowiecznych - utrwalony przez nich świat 
był równie wierny, jak fotografia w paszporcie. Tylko 
musimy nauczyć się odczytywać zawarte w ich dziełach 
przesłanie.

Zatem spójrzmy na obrazy z przeszłości. Najbardziej 
okazały wizerunek Wratysława II został umieszczony 
w słynnym cyklu genealogicznym Przemyślidów, zdobią
cym wnętrze kaplicy grodowej w Znojmie na Morawach. 
Monarchę namalowano w koronie o szczególnych kształ
tach. Nie przedstawiono go w schematycznej koronie, ja
ką wówczas wieńczono głowy wyobrażanych królów; nie

4. Fragment polichromii we wnętrzu rotundy w Znojmie, przed 1134 
Dekoracja ma układ strefowy: strefę I (dolną) wypełniają iluzjonistyczne przed
stawienia kotar; strefa II zawiera sceny ewangeliczne, od Zwiastowania do Po
kłonu Trzech Króli oraz dwie sceny niezidentyfikowane; w strefie III przedsta
wiono legendę dynastyczną Przemyślidów z powołaniem Przemyśla Oracza na 
tron praski oraz ośmiu książąt z tej dynastii; na luku tęczowym umieszczono 
scenę fundacyjną: po (heraldycznie) prawej stronie Konrad II Znojemski niesie 
w darze model kościoła, a po lewej - Maria, jego żona, składa Chrystusowi 
umieszczonemu w absydzie czarę pełną dymiącego jeszcze pokarmu; strefę IV 
wypełnia galeria władców z dynastii Przemyślidów; V strefę (niewidoczną na 
ilustracji) tworzy podniebie kopuły, w której centrum unosi się gołębica Ducha 
św. w otoczeniu czterech ewangelistów przedzielonych postaciami Cherubi
nów. Dekoracja absydy zachowała się fragmentarycznie i w części można ją in
terpretować jedynie hipotetycznie. Ponad strefą kotar umieszczony jest pas 
12 arkad, być może z wyobrażeniami apostołów. W konsze znajduje się przed
stawienie „Maiestas Domini" połączone ze sceną „Deesis”. 
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jest to także schemat użyty na denarach koronacyjnym 
i późniejszym, królewskim Wratysława II. Analogie dla 
korony czeskiego władcy znajdujemy we wcześniejszych 
o sto lat miniaturach przedstawiających cesarzy, w tym 
także Ottona III. Trzeba przy tym pamiętać, że w średnio
wieczu żywo postrzegano hierarchiczne zróżnicowanie 
królów od cesarza, znajdujące swój wyraz w sposobie ich 
przedstawiania. Dlatego nie do pomyślenia jest uzurpacja 
przez Czechów korony cesarskiej na drodze wzorowania 
wizerunku Wratysława na wcześniejszych przedstawie
niach cesarzy. Jedynym sensownym wyjaśnieniem przy
czyn pojawienia się takiej zapóźnionej i odbiegającej od 
stosowanych w ówczesnych wyobrażeniach królów for
my korony na głowie Wratysława jest dążenie znojem- 
skiego malarza do ukazania rzeczywistych kształtów insy
gnium, którym ten monarcha został ukoronowany. I tu 
obręcz się zamyka. Henryk IV do koronacji Wratysława II 
użył starej korony, wykonanej w czasach Ottona III (stąd 
jej ottońska forma), która została odebrana Mieszkowi II 
(!). Ale pamięć o jej wcześniejszych funkcjach była nadal 
żywa, stąd przydanie Wratysławowi II przez Kosmasa 
godności króla Polski.

W zgodnej interpretacji przekazu słownego i obrazo
wego tkwi wzajemne objaśnienie zawartych w nich zaga
dek. Czy jest to odpowiedź trafna? Właśnie ta wzajemna 
zgodność wskazuje, że tak być mogło. Absolutnej pewno
ści na podstawie znanych przekazów uzyskać nie można.

Przedstawiona interpretacja wydarzeń z historii Czech 
niesie daleko idące konsekwencje dla naszych narodo
wych dziejów - uściśla jedne wątki, inne nakazuje prze
wartościować. Nie tylko dlatego, że w losy czeskiego 
władcy wplata polskie insygnia, ale dlatego, że poprzez 
analogie pozwala pełniej zrozumieć wydarzenia bezpo
średnio z Polską związane.

Piszący współcześnie z Kosmasem polski kronikarz 
Anonim, zwany Gallem, tak opisał znamienne zdarzenia 
na Zjeździe Gnieźnieńskim: „cesarz rzymski [...] za radą 
swych magnatów dodał wobec wszystkich: «Nie godzi się 
takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostoj
ników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlub
nie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną». 
A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na gło
wę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za cho
rągiew tryumfalną dal mu w darze gwóźdź z krzyża Pań
skiego wraz z włócznią św. Maurycego” (Anonim zw. Gal
lem, Kronika polska, ks. I, rozdz. 6, przekład Romana 
Gródeckiego według: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, 
wyd. 4, przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył 
Marian Plezia, [w:] „Biblioteka Narodowa”, ser. I, nr 59, 
Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 21-22).

Relacja naszego kronikarza była wielokrotnie analizo
wana, ale pełnej zgodności w jej interpretacji nie uzyska
no. Spór toczy się głównie wokół znaczenia gestu Ottona III, 
lecz w tle przewija się pytanie, czy ów diadem cesarski, 
o którym mówi Anonim, pozostał w Polsce, czy też akt 
nałożenia go Bolesławowi stanowił jedynie jakiś incy
dent? Ustalenia czeskich historyków pozwalają wątpliwo
ści te rozwiać!

5. Głowa Wratystawa II, fragment znojemskiej polichromii
Postać Wratysława II jest jedyną postacią w znojemskim cyklu genealogicznym iden
tyfikowaną bezspornie, a elementem wyróżniającym ją jest korona o kształcie nawią
zującym do miniatur sprzed niemal stu laty, przedstawiających cesarzy Ottonów.

Zwraca uwagę duże podobieństwo opowieści obu 
kronikarzy: cesarze w obu wypadkach własnoręcznie 
wieńczą głowę pretendenta do tronu. W tym celu Henryk IV 
posłużył się koroną wydobytą ze skarbca, a na to, że po
została ona w posiadaniu Wratysława, wskazuje jego zno- 
jemski wizerunek. Otton III też musiał się do tego aktu 
przygotować, wszak dowodnie zlecił wykonanie kopii 
Włóczni św. Maurycego, miał więc sposobność zaopa
trzyć się także w diadem (koronę), który Bolesławowi po
zostawił w darze. Trudno sobie wyobrazić, by na zakoń
czenie tak podniosłej uroczystości cesarz zażądał zwrotu 
użytego podczas niej diademu! Nie daje to jednak jasnej 
odpowiedzi na pytanie o znaczenie gestu Ottona III. 
Mitologia narodowa uczyniła Zjazd Gnieźnieński manife
stacją suwerenności Polski. W XIX w. elity narodu bez 
państwa łaknęły poświadczenia suwerenności, więc bez
krytycznie nadinterpretowaly fakt przekazania u zarania 
dziejów Polski korony jej władcy. Dziś, gdy znaczenie ko
rony wręczanej przez cesarza zaczyna sobie torować dro-
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6. „Otto III w otoczeniu 
dygnitarzy duchownych 
i świeckich przyjmuje 
hold personifikacji 
krajów”, miniatura 
dwustronicowa 
w Ewangeliarzu 
Ottona III, ok. 1001, 
Bayerische 
Staatsbibliothek 
w Monachium
Cesarzowi Ottonowi III, za
siadającemu na tronie w asy
ście dygnitarzy duchownych 
i świeckich, spieszą złożyć 
hold personifikacje Italii, 
Germanii, Galii i Sclavinii. 
Cesarz przedstawiony jest 
z insygniami swej wtadzy: 
z długim berłem, dyskiem 
panowania i w charaktery
stycznym diademie, jaki ob
serwujemy także na skro
niach Wratyslawa II. W towa
rzyszącym cesarzowi dostoj
niku z włócznią niektórzy 
chcą widzieć przedstawienie 
Bolesława Chrobrego.

7. Denar tzw. królewski Wratystawa II (awers i rewers), 
1086-1092, egzemplarz z prywatnej kolekcji w Pradze
Korona, w której Wratyslaw został przedstawiony na denarach bitych do 
końca jego panowania, jest odmienna od utrwalonej w Znojmie, ale ma 
liczne analogie w ówczesnych dziełach sztuki, np. w dekoracji Kodeksu 
Wyszehradzkiego, wykonanego na koronację władcy.

(ilustracje: 1 - fot. Maciej Bronarski, 2-wg „Poczet książąt i królów 
polskich", Kraków I960, 3, 6-wg katalogu wystawy „Mitteleuropa um AD 

1000", Stuttgart 2000, 4, 5 - repr. za zgodą Kabinet pro klasicka studia, 
Filozoficky ustav AV ĆR, 7 - repr. za zgodą właściciela)

gę do świadomości historyków - pora, by tę sekretną wie
dzę ujawnić szerszym kręgom.

Otton III, który w wielu swych gestach nawiązywał 
do obrzędowości bizantyjskiej, także koronacją Bole
sława Chrobrego do tej tradycji się odwołał. Na opinii 
polskich historyków, kwestionujących relację Anonima 
zw. Gallem o koronacji w 1000 r., zaważyły utrwalo
ne w późniejszym czasie reguły łączące koronację z ko
ścielną sakrą. Około 1000 r. i jeszcze dużo później ko
ronacje bez udziału biskupów, bez namaszczenia świę
tymi olejami, nie należały do rzadkości. Nie mając od
rębnego pojęcia na ich określenie, mówimy o korona
cjach świeckich. Dlatego koronacja dokonana przez ce
sarza nie jest wykluczona. A w zwyczajach bizantyj
skich było powoływanie przez cesarza „swoich kró
lów”, podporządkowanych basileusowi. Odziera to 
Zjazd Gnieźnieński z mitu zamanifestowania suweren
ności, ale w zamian pozwala przyjrzeć się koronie 
wówczas Bolesławowi przekazanej. Nie ma żadnych 

powodów, by wątpić, że także podczas koronacji 
w 1025 r. użyto Ottonowego diademu, a w dalszej 
konsekwencji, że tę właśnie koronę wywiozła Rycheza 
i Henryk IV mógł po nią sięgnąć. Po raz kolejny domy
kamy obręcz dziejów.

Otwarta pozostaje kwestia motywów cesarza. Czy 
wybierając koronę przywiezioną do Gniezna przez Ot
tona chciał zamanifestować restytucję królestwa Sło
wian, którego centrum aktem tym przenosił do Pragi? 
Niestety, nie poznamy cesarskiego zamysłu, gdyż żadne 
świadectwo go nie zdradza. Nie zweryfikujemy też 
wierności znojemskiego wyobrażenia Wratysławowej 
korony, gdyż także i ona uległa zatraceniu, ale wyjątko
wa forma ukazana na wizerunku czeskiego króla po
zwala domyślać się kształtu pierwszej korony polskiej, 
która spoczęła na skroniach Bolesława Chrobrego 
w pamiętnym roku 1000.

Uważny obserwator reprodukcji ilustrujących mój wy
wód z pewnością zwrócił uwagę na analogię pomiędzy 
koroną, w której Mieszko II występuje na miniaturze de
dykacyjnej księżnej Matyldy, a diademami ottońskimi 
i znojemskim insygnium Wratyslawa II. Jest jednak mię
dzy nimi różnica! Wizerunek w Znojmie powstał w pobli
żu rzeczywistej korony Przemyślidów, a fundatorowi za
leżało na dokładnym jej ukazaniu. Natomiast kodeks, 
który miniatura dedykacyjna otwierała, dekorację uzyskał 
z dala od piastowskiej korony i dlatego ryzykowne było
by powoływanie się na nią jako świadectwo formy diade
mu Mieszka II. Nie można wykluczyć wierności wyobra
żenia obdarowanego monarchy, ale też nie można jej 
udowodnić. Dlatego malowidło morawskie jest bardziej 
wiarygodnym świadectwem wyglądu korony pozostawio
nej w Gnieźnie przez Ottona III.

Wojciech Mischke
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W dzisiejszej dobie, kiedy dyskutuje się o nauce patriotyzmu i przybliżeniu 
tradycji młodemu pokoleniu - czy nie warto przypomnieć sobie o figurce 

historycznej? Instrumencie prostym, tanim i skutecznym.

Niezwykłe skutki fascynacji 
obrazem Józefa Brandta

- ą-j- y MARIUSZ KARPOWICZ

\ A Z październikowym numerze z roku 2006 „Spotkań 
y Vz Zabytkami”, na s. 15 zreprodukowano znakomity 
’ ’obraz Józefa Brandta „Wyjazd Jana III z Wilanowa”, 

jako ilustrację do artykułu Wojciecha Przybyszewskiego 
o obrazach tego znakomitego malarza. Pan Przybyszewski 
zamieści! w swoim artykule także matą antologię wypowie
dzi ówczesnych krytyków o naszym obrazie. Tak się jednak 
składa, że dwie najobszerniejsze wypowiedzi pochodzą od 
krytyków, którzy sami byli także malarzami. W rezultacie 
ton tych opinii jest dosyć cierpki, powodowany źle masko
waną zawiścią, bardzo zresztą rozpowszechnioną w tym 
środowisku. Tymczasem „Wyjazd” trzeba uznać za dzieło 

o wielkich walorach, jedno z najlepszych w dorobku 
Brandta. Autor narzucił sobie maksimum trudności - wcze
sny zmrok zimowy, scena oświetlona światłem sztucznym, 
część postaci w gwałtownym „brandtowskim” ruchu, 
część, z uzasadnionych powodów, statyczna. Wszystko 
rozwiązane z wyjątkowym, niezaprzeczalnym mistrzo
stwem. Brandt potrafił skoncentrować na swoim płótnie 
całą barwność, całe bogactwo, całe zróżnicowanie polskie
go siedemnastego wieku - od nadwornych janczarów po
przez polską bekieszę służby, po husarię i pancernych, od 
orientalnego bogactwa oporządzenia końskiego po za
chodnioeuropejskie sylwetki dyplomatów.

Nie dziwota zatem, że ten tak barwny, tak polski ob
raz wzbudził fascynacje także obcych odbiorców i zdobył

1. Józef Brandt, „Wyjazd Jana III z Wilanowa”, około 1897 r., olej, płótno, Muzeum Narodowe w Warszawie (obraz w ekspozycji Muzeum-Pałacu 
w Wilanowie)
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sobie poczesne miejsce w specjalnym, niezwykłym świę
cie, który Francuzi nazwali Le Monde Merveilleux des sol- 
dats de plomb - „Cudowny świat ołowianych żołnierzy” 
- (tytuł jednej z książek). Nim opowiem, jakie były skut
ki owej fascynacji, winienem dwa słowa objaśnienia 
o tym specjalnym świecie.

Andersenowski „ołowiany żołnierz” już od lat stu pięć
dziesięciu stał się żołnierzem cynowym. Ponadto bardzo 
dawno przestał być chłopięcą zabawką, a stał się obiektem 
pasji i zbieractwa chłopców nieco starszych, do siwizny 
włącznie. Stał się ulubionym przedmiotem kolekcji 
wszystkich miłośników przeszłości, tradycji, spadku kultu
rowego po minionych wiekach. Dawno też zainteresowa
nia owych siwych chłopców przekroczyły sferę ściśle mili
tarną - dzisiaj istnieją już figurki, które ilustrują wszystkie 
etapy przeszłości, wszystkie aspekty kultury, wszystkie ro
dzaje obyczajowości całego świata. Oczywiście niezaprze
czalny prymat dzierżą figurki wojskowe. W tej dziedzinie 
istnieje już dziś prawie wszystko. Od pitekantropów 
uzbrojonych w kije, po Amerykanów z wojny w Iraku. 
Dosłownie. Jednocześnie jednak istnieje cała wielka gama 
figurek zgoła cywilnych, ilustrujących życie poprzez wieki 
i kontynenty, np. przepiękna seria „Karnawał w Wenecji 
w czasach Casanovy” czy „Papież Juliusz II ogląda odnale-

2. Komplet figurek wykonanych dla doktora Vollratha 
według postaci z obrazu Józefa Brandta „Wyjazd 
Jana III z Wilanowa”

zioną figurę Apolla Belwederskiego”. A dla 
specjalnej sekcji miłośników Japonii istnieją 
całe serie reprodukujące wszystkie aspekty ży
cia tego kraju od średniowiecza po dzień dzi
siejszy. Warto dodać, że berlińska firma 
Scholtz oferuje serię „Moda poprzez wieki”, 
od kamienia łupanego poczynając. Zmiany 
mody ostatnich 500 lat są ilustrowane figurka
mi mężczyzn i kobiet z częstotliwością co 10 
lat. Seria ta obejmuje okres do roku 2000.

Oczywiście największą rozmaitość strojów 
i mundurów reprodukowano dla epoki Napo
leona. Wszystkie jednostki wszystkich wojsk, 
zarówno armii cesarza, jak i przeciwników, 
można bez trudu nabyć. Są też rozliczne figur
ki cywilne, odtwarzające różne epizody, a na
wet seria „Pierwszy bal Nataszy Rostowej” 
wedle Wojny i Pokoju Lwa Tołstoja. Najwięcej 
jest też zbieraczy i miłośników epopei napole
ońskiej. Polonika z czasów tej epopei są wyjąt
kowo liczne, piękne i atrakcyjne. Książę Józef 
Poniatowski reprezentowany jest we wszyst
kich możliwych sytuacjach - od stroju balowe
go po skok do Elstery. Szwoleżerowie Gwardii 
cesarza należą do ulubionych figurek i każdy 
producent za punkt honoru uważa stworzenie 
kolejnej, poświęconej im serii. Ostatnio zresz
tą tematyka polska przeżywa wielkie zaintere
sowanie. Mnożą się serie polskiej piechoty 
z czasów Księstwa Warszawskiego, ułanów,

Tatarów litewskich, polskiej artylerii itp. Świat zachodni 
zafascynował się odmiennością naszej rogatywki, barwno
ścią ułańskiego munduru, egzotycznością naszych „Kraku
sów”. A wszystko to się dzieje w gruncie rzeczy za naszy
mi plecami i bez naszego udziału.

Drugą epoką, w której polonika przeżywają prawdzi
wy triumf, są czasy Sobieskiego. Zainteresowanie Odsie
czą Wiednia jest ogólnoeuropejskie. Największe oczywi
ście w Austrii, gdzie stowarzyszenie zbieraczy figurek na
zywa się po prostu „1683”. Ostatnio firma Oldhafer spod 
Hamburga wydaje coraz nowe zespoły wojsk Sobieskie
go. Piechota łanowa, husaria (przepiękna i prawidłowa) 
oraz pancerni liczą już przeszło 100 figurek. A teraz pro
dukuje sztab Sobieskiego na podstawie rozlicznych akwa
rel Kossaków, starej ikonografii, polskich publikacji bro- 
nioznawczych. Jest rzeczą jasną, że nasze skrzydła husar
skie i niesłychana, unikatowa powierzchowność pancer
nych, poprzez swą inność i egzotykę, cieszą się sympatią 
zbieraczy. Fascynację Sobieskim rozpoczęli jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym Francuzi. Firma Mi- 
gnot wypuściła w latach trzydziestych piękną serię z hu
sarią i portretami Jana III wedle Kossaków, inspirowaną 
zresztą z Warszawy przez znanego mundurologa — majo
ra Stanisława Gepnera. Naśladowali ją natychmiast pro-
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zycznych, te drugie - w niemieckojęzycznych, choć także 
we Francji, Skandynawii i Beneluksie mają licznych i gorą
cych zwolenników oraz znakomite firmy producenckie. 
W naszym kraju prawie nikt nie słyszał o tych najliczniej
szych i najbardziej nasyconych polonikami - figurkach 
płaskich. Dostępne na rynku są jedynie te pełnoplastycz- 
ne, z których siłą rzeczy trudno jest formować liczniejsze 
armie z powodu dużego rozmiaru i wysokiej ceny. Pojawi
ła się na krótko na naszym rynku firma ukraińska (tak!) 
„Antaris”, produkująca trochę poloników (m.in. husarię), 
ale znikła. A polskiej produkcji brak. Szkoda, bo jest to na 
Zachodzie potężny rynek i ogromna siła oddziaływania ta
kich historycznych figurek.

Dość powiedzieć, że największe niemieckie stowarzy
szenie zbieraczy - „Klio”, czyli muza historii, liczy kilka
dziesiąt tysięcy członków, że wydaje czasopismo pod 
tymże tytułem, jest właścicielem olbrzymiego, szesnasto- 
wiecznego zamku Plassenburg koło Kulmbach, w którym 
zorganizowało centralne Niemieckie Muzeum Figurek 
Cynowych (Deutsches Zinnfigurenmuseum Plassenburg). 
Podobnych muzeów jest oczywiście znacznie więcej - 
jeszcze dalszych kilkanaście w Niemczech, ale także 
w Austrii, Szwajcarii (dwa bodaj najwspanialsze na świę
cie!), Francji, Belgii, we Włoszech, Hiszpanii. W rezulta
cie szacuje się, że zbieranie figurek historycznych jest

3.4.5. Hajducy z pochodniami i husarzy na obrazie Brandta (3) i ich odwzorowanie w postaci 
figurek (4, 5)

ducenci niemieccy. Dopiero jednak 
w ostatnich trzech latach Sobieski do
czekał się powszechnego powrotu do 
łask zbieraczy i zalewu nowych figu
rek.

Kolejna epoka, w której nastąpił 
rozkwit poloników - to czasy bitwy 
pod Grunwaldem. Wykonana jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
szczególnie piękna seria, dziś zresztą 
prawie niedostępna, została zastąpio
na przez nowe serie, kilku firm rów
nolegle. Produkuje się nie tylko Krzy
żaków ze wszystkimi chorągwiami 
wedle Banderia Prutenorum Długo
sza, ale najrozmaitsze rycerstwo pol
skie, litewskie, smoleńskie, nawet po
siłkowych Tatarów. Produkuje się też opowiedziane 
przez Długosza epizody, np. upadek z koniem chorążego 
z głównym sztandarem Królestwa Polskiego.

W ramach zainteresowania Polską powstały też figur
ki z powstania kościuszkowskiego. Zwłaszcza udani i na
prawdę piękni są nasi kosynierzy spod Racławic, ale też 
Kawaleria Narodowa, Działyńczycy, sam Kościuszko itp. 
A wszystko dlatego, że z Kościuszką walczyli przecież tak
że Prusacy, a Niemcy, produkując figurki swoich żołnie
rzy, przygotowują też zawsze figurki przeciwnika.

Kolekcjonerstwo figurek historycznych dzieli się 
w gruncie rzeczy na dwa odrębne działy - figurki pełno- 
plastycznej, najczęściej wysokości 54 mm lub większej, 
oraz figurek płaskich, dwustronnych, wysokości pieszego 
30 mm. Te pierwsze figurki dominują w krajach angloję-

w Niemczech na czwartym miejscu - po filatelistach, mo
delarzach i hobbistach kolejek elektrycznych. Organizo
wane są też lokalne, krajowe i międzynarodowe targi fi
gurek. Największe i najsłynniejsze odbywają się co dwa 
lata w sierpniu w miasteczku Kulmbach u stóp rzeczone
go Plassenburga. Na ostatnich targach, które odbyły się 
w 2005 r., dwustu czternastu wystawców reprezentowa
ło 803 firmy producentów z całego świata.

Potęgę historycznych figurek dawno doceniły władze 
Niemiec. We wszystkich landach cynowy żołnierz uzna
wany jest za pomoc szkolną, niezastąpioną przy nauce pa
triotyzmu. Na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych i kół
kach zainteresowań historią niemiecki gimnazjalista ma
luje figurki. Władze wiedzą, że na całe życie zapamięta 
dzieje i perypetie np. śląskiej Landwehry z 1813 r., którą
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6.7.8. Laufrowie z kagankami na 
obrazie Brandta (6,7) i w postaci 
cynowych figurek (8)

(zdjęcia: 2, 4, 5, 8
- Mariusz Karpowicz,

1, 3, 6, 7 - Muzeum-Palac 
w Wilanowie)

w młodości malował, lub, powiedzmy, sztandar 
Wielkiego Mistrza pod Grunwaldem czy wygląd 
Fryderyka Wielkiego pod Kunersdorfem.

Tyle tytułem wprowadzenia w cudowny świat 
„ołowianych żołnierzy”, w Polsce zgoła nieznany.

Wracajmy nareszcie do obrazu Brandta. Otóż 
„Wyjazdem z Wilanowa” został zafascynowany 
znawca i kolekcjoner historycznych figurek dr 
Vollrath. Kiedy go poznałem na początku lat sie
demdziesiątych ubiegłego wieku, był mocno star
szym panem, który wycofał się już z rozlicznych 
interesów i zajęć, a zostawił sobie jedno tylko sta
nowisko - prezesa Fundacji Kulturalnej Kruppa, 
w ówczesnej Republice Federalnej persona grata.
Nie był to człowiek bogaty, tylko bardzo bogaty, zaciekły 
zbieracz właśnie płaskich figurek. Ba, znacznie więcej - 
inspirator, sponsor i producent dla własnej i przyjaciół 
przyjemności. On to, niezadowolony z otrzymanych 
zdjęć Brandtowskiego obrazu, wysłał na swój koszt do 
Warszawy rysownika, który mu starannie rozrysował po
szczególne postacie na obrazie. I to rozrysował rekonstru
ując zasłonięte partie figury, a także stwarzając jej od
wrotną stronę. Postacie na tych rysunkach były zatem po
staciami Brandta, tyle że uzupełnionymi i wzbogaconymi 
rewersem. Został zatem przygotowany materiał dla gra- 
wera.

Niemiecki system produkcji figurek wysokiej klasy 
przewiduje bowiem najpierw projekt znawcy munduru 
i uzbrojenia, w naszym wypadku - Brandta uznano za ta
kowego, następnie rozrysowanie przez rysownika na 
dwie strony figurki, której kontur musi się oczywiście ide
alnie pokrywać w jednym i drugim rysunku. Taki dopie
ro materiał wędruje do artysty-grawera, najczęściej spe
cjalisty, który całe życie rytuje wyłącznie figurki. Materia
łem, w którym wycina się formę, to jest obie strony figur
ki, jest odpowiednio wypolerowany łupek. Doktor Voll
rath najął najwybitniejszego z ówcześnie działających te
go rodzaju rytowników, dziś już od kilku lat nieżyjącego, 
Helmuta Lecke. Przygotowana przez grawera forma tra
fia w ręce gizera, który figurki odlewa.

Powstała w rezultacie fascynująca, przepiękna seria, 
postacie Brandta ożyły, oddzieliły się od siebie, można je

mnożyć, rozmieszczać dowolnie, albo też zrekonstruować 
figurkami cały obraz wilanowski. Seria przyczyniła się też 
na pewno do spopularyzowania postaci Jana III i Mary
sieńki, do rozsławienia husarii, do wzrostu zainteresowa
nia Polską i Polakami. Dla jasności obrazu dwie konne fi
gurki w zachodnich strojach, towarzyszące królewskim 
saniom, kazał Vollrath opatrzyć na podstawkach napisa
mi, kto zacz - „Graf Waldsteiri” (ambasador cesarski) 
i „Marquis [de] Bethune” (ambasador Ludwika XIV). Ca
łą tę serię dostałem od niego w prezencie.

Po śmierci swego twórcy formy tej serii przeszły w rę
ce zawodowych producentów figurek i dziś jest nawet ła
twiej dostępna niż pierwotnie. Jej popularność i dobre 
przyjęcie spowodowały, że produkuje się różne uzupeł
nienia, jakichś widzów, oficerów sztabu, chłopków - już 
oczywiście nic z Brandtem nie mających wspólnego.

Płaskie figurki historyczne, a zwłaszcza zestawione za 
ich pomocą scenki, rekonstrukcje bitew, znanych epizo
dów historycznych, wjazdów i ślubów królewskich - są 
na Zachodzie bardzo częstym elementem ekspozycji mu
zealnych. Takie scenki, opatrzone odpowiednim tłem, 
czasem tylko malowanym, czasem z precyzją wykonanym 
w pełnoplastycznym modelu, nazywają się „dioramami”. 
Najlepsze z nich, najtrafniejsze i najbardziej przekonywu
jące są co roku nagradzane specjalnymi nagrodami. Są też 
zwykle atrakcją dla zwiedzających i znakomitym środ
kiem instruktażowym.

Mariusz Karpowicz
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Tadeusz Chrzanowski - człowiek renesansu

N
a naszych oczach kończy się epo
ka „sarmackich uczonych", którzy 
osiągnęli wysoki status naukowy, 
uznanie i poważanie, lecz pozostali sobą 

w każdej sytuacji, zachowali spontanicz
ność młodych, poczucie humoru, autoiro
nię, często szeroki gest. Jednym z nich 
byl Profesor Tadeusz Chrzanowski (1926- 
-2006), historyk sztuki, który odszedł 24 
grudnia 2006 r. Mówi się o Nim, że byt 
„człowiekiem renesansu’’. Na pewno 
stwierdzenia te spowodowałyby szczery 
i głośny Profesorski śmiech, nie lubił bo
wiem żadnych pompatycznych określeń, 
nie miał skłonności do tytułomanii ani po
chwał...

Urodził się w 1926 r. w Krakowie. 
Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku 
w Moroczynie koto Hrubieszowa, a do 
szkoły chodził we Lwowie. W latach czter
dziestych wrócił do Krakowa, gdzie stu
diował historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. „Jestem krakauerem" - 
zwykł mawiać o sobie. W Krakowie pozo
stał do ostatnich dni...

Największą życiową pasję Tadeusza 
Chrzanowskiego stanowiły zabytki. 
Przede wszystkim byt ich inwentaryzato
rem - przez 35 lat, razem ze swoim przy
jacielem, nieżyjącym już dziś historykiem 
sztuki Marianem Korneckim, jeździł po 
Polsce i opisywał zabytkowe obiekty oraz 
ich wyposażenie. W ten sposób w Instytu
cie Sztuki PAN, którego byt pracownikiem 
od 1954 r., powstawały kolejne tomy Ka
talogu Zabytków Sztuki w Polsce-, byt 
współautorem i współredaktorem kilku
dziesięciu zeszytów tego wydawnictwa. 
Swój stosunek do zabytków wyraził 
w przedmowie do zbioru esejów pt. Żywe 
i martwe granice (Kraków 1974): „ [zabyt
ki] poznałem dobrze, a co więcej nie 
ograniczyłem się do tych wielkich i po
wszechnie szanowanych [...] które zdobią 
podręczniki i albumy [...] bardziej niż one 
uwagę moją przyciągały zabytki szerego
we, zabytki codzienne, szare i razowe, po
nieważ stanowią «mięso» i «krew» naszej 
przeszłości [...]”.

Efektem wędrówek po kraju była do
skonała znajomość wielu tysięcy zabyt
ków. Na tej podstawie Profesor pisał licz
ne książki i artykuły. Tworzył je z pasją, 
posługując się pięknym literackim języ
kiem i - co najważniejsze - zrozumiałym 
dla wszystkich. Wystarczy zajrzeć do Je
go najważniejszych dzieł, np. do dwóch 
tomów: Sztuka w Polsce Piastów i Jagiel
lonów (Warszawa 1993) oraz Sztuka 
w Polsce od I do III Rzeczypospolitej 
(Warszawa 1998). Artykuły (nie tylko o za
bytkach) zamieszczał m.in. w „Ziemi”,

W archiwum redakcji znajduje się wykonane pod koniec lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku zdjęcie Profesora Tadeusza Chrzanowskiego w czasie 
inwentaryzacji zabytków „gdzieś w Polsce”; na odwrociu Profesor umieścił 
żartobliwy podpis: „Trzeba wykonać zaiste wiele kart i wiele zdjęć, aby głodną 
rodzinkę pożywić”.

„Tygodniku Powszechnym", paryskiej 
„Kulturze”. Ze „Spotkaniami z Zabytkami” 
związał się od początku istnienia pisma - 
pierwszy artykuł ukazał się w pierwszym 
numerze z 1977 r.; łącznie napisał ich 
około trzydziestu. Oprócz tego zawsze 
służył redakcji mądrą radą, pomocą, byl 
konsultantem, przez wiele lat brat udział 
w pracach rady redakcyjnej...

Pozazdrościć można tym, którzy słu
chali wykładów, referatów, odczytów Pro
fesora - na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim (gdzie w 1990 r. uzyskał tytuł pro
fesora), na krakowskiej ASP, na różnego 
rodzaju konferencjach, naradach itp. Je
go wykłady cechował jasny, klarowny ję
zyk, głęboka wiedza w nauczaniu o pięk
nie zabytków, także o ludzkich warto
ściach i przywarach. W każdym wykładzie 
czy referacie słuchaczy zaskakiwała nie
zwykła kultura osobista Profesora i po
czucie humoru...

Tadeusz Chrzanowski byt również po
etą, znakomitym tłumaczem wierszy i bar
dzo dobrym fotografikiem. I jak tu nie na
zwać Go „dwudziestowiecznym człowie
kiem renesansu”! Należał m.in. do Sto
warzyszenia Pisarzy Polskich, PenClubu, 
Związku Polskich Artystów Fotografików, 
przez kilka lat prezesował Stowarzyszeniu 
Historyków Sztuki, a od 1991 r. kierował 
Społecznym Komitetem Odnowy Zabyt
ków Krakowa. Uważa się, że czternasto

letnie szefowanie temu Komitetowi przy
czyniło się do odzyskania przez Kraków 
wielu utraconych wartości zabytkowych...

Związany byl z „Solidarnością”, przy
gotowywał przerwany wprowadzeniem 
stanu wojennego Kongres Kultury Pol
skiej w 1981 r., przyjaźnił się m.in. zTuro- 
wiczem, Giedroyciem, Herbertem, towa
rzyszył Szymborskiej przy odbieraniu Na
grody Nobla, premier Tadeusz Mazo
wiecki proponował Mu stanowiska amba
sadora w Grecji i Norwegii, ale odmówił, 
rodzinny dworek w Bieżanowie przekazał 
Krakowowi, a majątku w Moroczynie nie 
starał się odzyskać...

Taki byt Profesor Tadeusz Chrzanow
ski - znakomity znawca sztuki, wybitny 
naukowiec, popularyzator i społecznik. 
Już nic nie powie ani nie napisze. Pozo- 
staje nam więc zaglądać do Jego książek 
i artykułów, także w „Spotkaniach z Za
bytkami”. Szczególnie polecam jedne 
z ostatnich, opatrzone tytułami, w których 
wyczuwa się - tak charakterystyczną dla 
Chrzanowskiego - nutkę ironicznej prze
kory: Czy Polakom potrzebne są zabytki? 
(nr 12, 1999), 1000 lat konserwacji w Pol
sce (nr 8, 2000), Pożegnanie niesympa
tycznego wieku (numer specjalny wydany 
w 2001 r. na zakończenie poprzedniego 
stulecia).

Krzysztof Nowiński
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Wokot jednego zabytku

„Tarcza ruska" Józefa Makowskiego

W
 zbiorach Muzeum Historyczne
go Miasta Krakowa znajduje się 
wspaniale dzieło rzemiosła arty
stycznego, tzw. Tarcza ruska. Jej twórcą 

byt Józef Hakowski, znakomity polski 
złotnik, cyzeler oraz medalier. Eksponat 
należy do najpiękniejszych tarcz ozdob-

Przy tej okazji krakowianie pragnęli zabie
gać o złagodzenie ucisku carskiego w za
borze rosyjskim.

Tematem dzieła jest wielka bitwa, któ
ra rozegrała się 8 września 1380 r. na tzw. 
Kulikowym Polu przy ujściu rzeki Niepria- 
dwy do Donu. W trakcie krwawej walki

do stalowego szkieletu. Płaskorzeźby uj
mują w skrócie tematykę bitwy na Kuliko
wym Polu.

Górna kompozycja przedstawia Matkę 
Boską i Dzieciątko Jezus na tronie, z ge
stem uniesionych rąk, symbolizującym 
opiekę nad światem. Po obu stronach tro-

nych w skali europejskiej.
Hakowski urodził się 9 marca 1834 r. 

w Warszawie w rodzinie szlacheckiej. 
Uczył się rzemiosła artystycznego w War
szawie, u Karola Mintera oraz Karola Mal- 
cza. Następnie pracował w renomowa
nych zakładach złotniczych w Wiedniu 
i Lyonie. Później przebywał w Paryżu.

starty się wojska ruskie z armią tatarską. 
Na czele oddziałów ruskich stał wielki 
książę włodzimierski, książę moskiewski 
Dymitr Iwanowicz, zwany Dońskim (1350- 
-1389). Dowódcą wojsk tatarskich był 
chan Złotej Ordy Mamaj. Po kilkugodzinnej

Uczestniczył w powstaniu styczniowym, 
w randze kapitana. Pod koniec 1864 r. 
osiadł w Londynie, gdzie pracował w fa
bryce złotych i srebrnych wyrobów. 
Uczestniczył w pracach przy wykonaniu 
słynnego puklerza, zdobionego scena
mi z VI księgi Raju Utraconego Johna 
Miltona. Następnie założył własną pra
cownię cyzelerską, produkującą na 
potrzeby dworu królewskiego, ary
stokracji i bogatej burżuazji. Otrzy
mał obywatelstwo brytyjskie i tytuł j
nadwornego cyzelera królowej Wik- ’
torii, jednak w 1879 r. opuścił Wyspy ' 
Brytyjskie. Krótko przebywał 
w Wiedniu, gdzie wykonał płasko
rzeźbę przedstawiającą „Sobieskie
go pod Wiedniem”, według akwareli 
Jana Matejki, a w 1881 r. na zaprosze
nie hrabiego Artura Potockiego Ha
kowski przeniósł się do Krakowa.

W pierwszym okresie pobytu w Kra
kowie pracował nad srebrnym antepen- 
dium do głównego ołtarza katedry wawel
skiej, wyobrażającym zwycięstwo króla 
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Na
stępnie wykonał reliefowe srebrne plakie-

ii

(fot. Józef Korzeniowski)ty, których motywy zostały zaczerpnięte 
z dzieł Matejki: „Kościuszko pod Racławi-
cami” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, walce oddziały tatarskie zostały rozbite.
2005; nr 11,2006), „Rejtan”, „Unia Lubel
ska”. Był twórcą licznych medalionów

Bitwa stała się punktem zwrotnym w wy
zwalaniu się ziem ruskich spod zwierzch-

portretowych, m.in. hrabiego Artura Po
tockiego, prezydenta Krakowa Mikołaja 
Zyblikiewicza, kardynała Albina Dunajew
skiego. Dzieła Hakowskiego wyróżniają 
się doskonałym poziomem wykonania 
oraz mistrzowskim cyzelunkiem. Artysta 
zmarł 6 maja 1897 r. w Krościenku nad 
Dunajcem.

W twórczości Józefa Hakowskiego 
wyjątkowe miejsce zajmuje ukończona 
w 1895 r. „Tarcza ruska” z przedstawie
niem bitwy na Kulikowym Polu. Z projek-

nictwa Złotej Ordy. W historiografii wielki 
książę Dymitr po odniesionym zwycię
stwie uzyskał przydomek Dońskiego.

Tarcza wykonana przez Hakowskiego 
ma 95 cm wysokości i 70 cm szerokości. 
Kompozycję poszczególnych pól charak
teryzuje przejrzysty układ, a w polach gór
nym i dolnym uderza symetryczność roz
wiązania. Tarczę zaludniają postacie, wy
modelowane przez artystę z dużym po
czuciem realizmu, ruch postaci jest swo
bodny, naturalny. Umiejętne zróżnicowa

łem wykonania ozdobnej tarczy o tematy
ce związanej z dziejami dawnej Rusi wy-

nie pierwszego planu od dalszych stwarza 
wrażenie głębi.

stąpili przedstawiciele krakowskiej arysto
kracji. Tarcza miała zostać ofiarowana 
przez nich Aleksandrowi III, carowi Rosji.

Zasadniczymi akcentami tarczy jest 
pięć srebrnych płaskorzeźb w formie wy
pukłego reliefu, przytwierdzonych nitami

nu stoją święci z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa Rusi: św. Borys i św. 
Gleb. Na szkielecie tarczy widoczne są 
także postacie św. Olgi i św. Włodzimierza.

Partia dolna tarczy ukazuje scenę 
święcenia mieczy przed wyruszeniem 
wielkiego księcia Dymitra na miejsce kon
centracji wojsk ruskich w Kotomny. Widać 
klęczącą postać księcia, który w obu rę
kach trzyma obnażony miecz. Błogosła
wieństwa udziela mu metropolita Sergiusz. 
Okrągła płaskorzeźba umiejscowiona cen
tralnie wyobraża scenę boju o sztandar. 
U dołu widać postać słaniającego się cho
rążego ruskiego, który trzyma w lewej rę
ce nadłamane drzewce. O sztandar to
czy się walka między jednym z dowód
ców tatarskich, unoszącym się na ko
niu z podniesionym do cięcia toporem, 
a rycerzem ruskim, nadchodzącym 
z pomocą i rzucającym w przeciwnika 
krótką dzidę. Górną część płaskorzeź
by zajmuje grupa jazdy tatarskiej, sta
nowiąca resztkę rozbitych sit Mamaja. 
U szczytu widać postać chana na ko
niu oraz klęczącego przed nim Tatara. 
Pole na prawo od centralnie umieszczo

nej okrągłej płaskorzeźby wypełniają 
dwie sceny. U góry na tle ciężkiej jazdy 

ruskiej i wielkiej chorągwi widoczny jest 
książę Dymitr, wyrażający gestem dłoni 
uznanie dla wojska. Na dole zaś przedsta
wiona jest scena poszukiwania zaginione
go w chaosie bitewnym wielkiego księcia 
Dymitra. W polu po lewej stronie od cen
tralnej okrągłej płaskorzeźby ukazany jest 
triumfalny wjazd wojsk ruskich po zwycię
stwie do Moskwy. Wśród wracającej z wy
prawy jazdy widoczny jest wielki książę 
Dymitr, pozdrawiający wzniesioną dłonią 
mieszkańców stolicy.

Prace nad tarczą trwały prawie cztery 
lata. Pod koniec 1894 r. zmarł car Alek
sander III, dla którego tarcza była począt
kowo przeznaczona. Po tym fakcie artysta 
zamierzał dzieło sprzedać korzystnie na 
dworach cesarskich, w tym celu odbyt 
nawet podróże do Wiednia, Moskwy i Pe
tersburga. Próby sprzedaży tarczy okaza
ły się jednak bezowocne. Tarcza trafiła do 
skarbca Kasy Oszczędności Miasta Kra
kowa, a następnie do Muzeum Historycz
nego Miasta Krakowa i jest obecnie eks
ponowana na wystawie stałej „Z dziejów 
i kultury Krakowa" w Pałacu Krzysztofory.

Piotr Hapanowicz
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Sztuka rozwarstwiania 
malowideł sztalugowych

H
istoria rozwarstwiania malowi
deł sztalugowych ma swój po
czątek w latach dwudziestych 
XX w. Tak więc dorobek konserwato

rów w tej dziedzinie, w porównaniu 
z dokonaniami w rozwoju metodyki 
przenoszenia malowideł ściennych, 
jest skromny. W ciągu tych ponad 
osiemdziesięciu lat udało się jednak 
rozwinąć w znaczny sposób metodykę 
postępowania względem obiektów, 
które z upływem czasu uległy istotnym 
przekształceniom formalnym i este
tycznym. Przekształcenia te wynikały 
najczęściej ze zmian upodobań i gu
stów artystów oraz właścicieli, a także 
z odmiennych funkcji, jakie spełniały 
te obiekty pierwotnie. Mówimy tu 
o przypadkach, w których podobrazie 
było wspólnym podłożem dla kilku 
malowideł, często charakteryzujących 
się odmienną ikonografią, stylistyką 
oraz techniką wykonania. Autor póź
niejszej kompozycji nie uwzględniał 

faktu, iż zamalowując kompozycję 
pierwotną, postępuje niezgodnie z za
sadami etyki twórcy.

Konserwacja obrazu, którego 
pierwotna kompozycja malarska zo
stała zasłonięta przez nowe malowi
dło, wymaga starannego przemyśle
nia. Konserwator musi rozwiązać 
niezwykle trudny problem: w jaki 
sposób przeprowadzić zabiegi, aby 
proponowane postępowanie nie było 
wynikiem wyłącznie emocjonalnych 
odczuć. Jest to, moim zdaniem, duże 
zagrożenie dla dzieł, które przejawia 
się w doborze (subiektywnych) kryte
riów oceny ich wartości artystycznej, 
będącej niesłusznie w wielu wypad
kach wyznacznikiem dalszego postę
powania. W dążeniu do odsłonięcia 
oryginalnego malowidła często zapo
mina się, iż chęć ta nie usprawiedli
wia w żaden sposób działań, prowa
dzących do usunięcia późniejszej 
warstwy malarskiej.

Zabieg rozwarstwiania malowideł 
sztalugowych staje się dobrym rozwią
zaniem dla wielu wcześniejszych kon
cepcji działania w takich przypadkach. 
Mowa tu o dokumentowaniu w formie 
rysunkowej i fotograficznej późniejszej 
warstwy malarskiej, które stanowiło 
przepustkę do usunięcia przemalowa
nia; podobną funkcję spełniała i nadal 
spełnia (niestety) kopia malarska.

Rozwarstwianie malowideł szta
lugowych należy do działań bardzo 
trudnych i niezwykle odpowiedzial
nych. Łączy się ze znacznym ryzy
kiem, dlatego decyzja o rozdzieleniu 
malowideł musi być podjęta rozważ
nie. Chodzi nie tylko o ocenę możli
wości technicznych wykonania zabie
gu, lecz także o ważne kwestie natu
ry etycznej w pracy konserwatora.

Polskie doświadczenia w dziedzi
nie rozwarstwiania malowideł sztalu
gowych na drewnie sięgają połowy 
lat siedemdziesiątych XX w., kiedy

1.2.3. „Św. Roch” (XIX w.), obraz olejny na podobraziu drewnianym, własność parafii 
Bożego Ciaia w Wielgiem koto Zwolenia; lico malowidła, stan przed rozwarstwieniem (1), 
mechaniczny sposób rozwarstwiania rozmiękczonej i zabezpieczonej warstwy 
malarskiej od malowidła pierwotnego „Św. Trójca”
(zabieg wykonany przez Martę Lempart-Geratowską w 2000 r.) (2) oraz transfer 
malowidła (oddzielona warstwa malarska po osadzeniu na nowym podłożu) 
po wykonaniu konserwacji estetycznej (3)
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to nastąpił znaczący rozwój metod 
rozwarstwiania poza granicami na
szego kraju. Ta dziedzina konserwa
cji znalazła się w centrum zaintereso
wania dwóch ośrodków kształcących 
konserwatorów-restauratorów dzieł 
sztuki - Wydziału Konserwacji i Re
stauracji Dzieł Sztuki ASP w Krako
wie oraz Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK w Toruniu 
- które podjęły (niezależnie od sie
bie) badania w tym kierunku w ra
mach prowadzonych prac magister
skich. Dzięki temu możemy prezen
tować obecnie istotny dorobek w tej 
dziedzinie, przedstawiając polskie 
dokonania obok pionierskich realiza
cji rosyjskich, greckich i włoskich.

Opracowane do tej pory metody 
rozwarstwiania malowideł sztalugo

wych na podobraziu drewnianym 
charakteryzują się różnym sposobem 
oddziaływania na przenoszoną war
stwę malarską oraz na międzywar- 
stwę oddzielającą obydwa malowi
dła. W układzie chronologicznym są 
to następujące metody:

- metoda oparta na rozmiękcza
niu przenoszonego malowidła z póź
niejszym założeniem licowania;

- metoda polegająca na rozmięk
czeniu międzywarstwy poprzez war
stwę licowania;

- metoda rozwarstwiania, w któ
rej przenoszone malowidło rozmięk
czane jest przez warstwę licowania;

- metoda rozwarstwiania malowi
deł przez rozmiękczenie międzywar
stwy zaprawy oddzielającej obydwa 
malowidła;

- metoda wykorzystująca siłę 
skurczu kleju licowania - metoda 
„sucha”, zwana również metodą „to
ruńską”.

Rozważając zagadnienie związane 
z możliwościami i ograniczeniami, ja
kie niesie ze sobą zabieg rozwarstwia
nia, należy stwierdzić, iż nie da się 
jednoznacznie określić warunków ko
niecznych do podjęcia decyzji o jego 
przeprowadzeniu. Na podstawie do
tychczasowych doświadczeń można 
jedynie sformułować te warunki, któ
re sprzyjają rozdzieleniu malowideł, 
dając względną gwarancję bezpie
czeństwa obu dziełom. Ostrożność ta 
wynika z nabywania wciąż nowych 
doświadczeń konserwatorskich. To, 
co kiedyś uważano za konieczne przy 
podejmowaniu ostatecznej decyzji 
(choćby konieczność zróżnicowania 
spoiw przenoszonych malowideł), 
obecnie zostało zweryfikowane dzięki 
postępowi techniki i doskonaleniu 
metod rozwarstwiania.

W chwili obecnej mamy już spore 
doświadczenie w dziedzinie rozwar
stwiania malowideł wykonanych na 
podłożu drewnianym, natomiast ma
lowidła występujące na podobraziu 
płóciennym skutecznie opierają się 
naszym działaniom, chociaż możemy 
już mówić o pewnych sukcesach.

Podjęcie decyzji o możliwości wy
konania zabiegu rozwarstwienia malo
wideł sztalugowych wymaga w pierw
szej kolejności starannego przygoto
wania teoretycznego, polegającego na 
zapoznaniu się z opracowanymi meto
dami rozdzielania malowideł. Za każ
dym razem należy je rozpatrywać 
w kontekście budowy technologicznej 
oraz stanu zachowania obiektu, w sto
sunku do którego zastosowano zabieg. 
Należy jednak podkreślić, iż dopiero 
możliwość praktycznego zapoznania 
się z techniką prowadzenia zabiegu da- 
je właściwy obraz całego, skompliko
wanego przedsięwzięcia.

Dalszym etapem działania jest ana
liza budowy technologicznej obiektu, 
polegająca m.in. na wykonaniu zdjęć 
w świetle analitycznym (ze szczegól
nym uwzględnieniem zdjęć rentge
nowskich) oraz pozostałych analiz po
zwalających określić poszczególne na
warstwienia pod względem ich skła
du. Niezwykle ważną rolę odgrywa 
dokładna analiza nie tylko spoiw 
warstw malarskich, które są przed
miotem zainteresowania, ale także na
warstwień znajdujących się w ich bez
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pośrednim sąsiedztwie. Do chwili 
obecnej nie stwierdzono, aby przeno
szona warstwa malarska musiała mieć 
pewną minimalną grubość. Na pod
stawie dotychczasowych doświadczeń 
można przyjąć, iż grubość oddzielane
go malowidła nie stanowi kryterium 
warunkującego przeprowadzenie za
biegu (z powodzeniem dokonywano 
przeniesienia warstw malarskich, któ
rych grubość wynosiła od 0,01 do 
0,05 mm). Podobne uwagi dotyczą 
również grubości warstw oddzielają
cych obydwa malowidła, bez względu 
na to, czy jest to werniks, warstwa far
by czy zaprawy.

Należy podkreślić niezwykłe zna
czenie występowania warstw rozdzie
lających malowidła, które stanowią 
zasadniczo granicę podziału. Jeszcze 
do niedawna sądziłam, iż jest obojętne 
czy pomiędzy rozdzielanymi malowi
dłami występuje jako dodatkowa war
stwa oddzielająca werniks. Po do
świadczeniach w trakcie rozwarstwia
nia malowideł - olejnego i tempero
wego - na diakońskich wrotach po
chodzących z nieistniejącej cerkwi 
w Opace, prowadzonego w ramach 
pracy magisterskiej przez Małgorzatę 
Sliz w Pracowni Przenoszenia Malo
wideł Sztalugowych ASP w Krakowie,

Rozwarstwienie malowidet sztalugowych 
realizacje w Polsce

1. Rozwarstwienie dwóch malowidet, wyko
nanych na podłożu drewnianym: olejnego 
„Św. Piotr” (3 ćw. XVII w.) od temperowego 
„Św. Filip” (3 ćw. XVI w.), ze zbiorów Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie (praca magister
ska wykonana przez Ewę Derkacz pod kie
runkiem doc. Zofii Wolniewicz, Instytut Zabyt- 
koznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika - dalej IZiK UMK w Toru
niu, 1976 r.).

2. Rozwarstwienie dwóch malowidet wykona
nych na podłożu drewnianym: olejnego „Św. 
Bartłomiej” (3 ćw. XVII w.) od temperowego 
„Św. Tomasz” (3 ćw. XVI w.), ze zbiorów Mu
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie (praca ma
gisterska wykonana przez Tadeusza Bileckie- 
go i Jakuba Kamykowskiego pod kierunkiem 
prof. Zofii Medweckiej, Wydział Konserwacji 
i Restauracji Dziel Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych - dalej WKIRDS ASP w Krakowie, 
1976 r.).

3. Rozwarstwienie dziewiętnastowiecznego 
malowidła temperowego „Ostatnia Wieczerza” 
z malowanej temperą ikony z pierwszej potowy 
XVI w. „Św. Paraskewia Tymowska”, ze zbio
rów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa
noku (praca magisterska wykonana przez Jó
zefa Kucabę pod kierunkiem prof. Zofii Me
dweckiej, WKiRDS ASP w Krakowie, 1984 r.).

4. Rozwarstwienie dwóch malowideł olejnych 
wykonanych na podłożu drewnianym: „Matka 
Boska Szkaplerzna” i „Św. Izydor Oracz", da
towanych na XIX w., z dwustronnie malowane
go feretronu z przedstawieniem na awersie 
„Ofiarowania przez Matkę Boską szkaplerza 
św. Szymonowi Stock", a na rewersie „Eksta
zy św. Teresy i św. Józefa", wykonanych 
w technice temperowej w 1690 r., wt. prywat
na (praca magisterska wykonana przez Martę 
Lempart pod kierunkiem prof. Zofii Medwec
kiej, WKiRDS ASP w Krakowie, 1987 r.).

5. Rozwarstwienie dwóch malowidet wykona
nych na podłożu drewnianym: olejnego „Św. 
Szymon" (3 ćw. XVII w.) od temperowego 
„Św. Szymon" (3 ćw. XVI w.), ze zbiorów Mu
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie (praca ma
gisterska wykonana przez Annę Makać pod 
kierunkiem prof, dr Marii Roznerskiej, IZiK 
UMK w Toruniu, 1991 r.).

6. Rozwarstwienie dwóch malowidet znajdu
jących się na ikonie z Cewkowa: olejnego 
„Chrystus Eucharystyczny" (2 poi. XIX w.) od 
temperowego „Chrystus Arcykapłan" (prze
łom XVII i XVIII w.), ze zbiorów Fundacji św. 
Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej 
z siedzibą w Krakowie (praca magisterska 
wykonana przez Agnieszkę Trzos pod kierun
kiem prof. Zofii Medweckiej, WKiRDS ASP 
w Krakowie, 1998 r.).

7. Rozwarstwienie dwóch malowidet wykona
nych na podłożu drewnianym: olejnego „Sal
vator Mundi" (3 ćw. XVII w.) od temperowego 
„Apostoł" (3 ćw. XVI w.), ze zbiorów Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie (praca magister
ska wykonana przez Magdalenę Poray-Zbro- 
żek pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej, 
WKiRDS ASP w Krakowie, 2000 r.).

8. Rozwarstwienie dziewiętnastowiecznego 
malowidła olejnego, wykonanego na podłożu 
drewnianym „Św. Roch” od manierystyczne- 
go malowidła temperowego „Św. Trójca”, 
własność parafii rzymskokatolickiej w Wiel- 
giem koto Zwolenia (przewód kwalifikacyjny 
I stopnia, Marta Lempart-Geratowska, opie
kun naukowy prof. Zofia Medwecka, WKiRDS 
ASP w Krakowie, 2000 r.).

9. Rozwarstwienie dwóch malowidet olejnych 
wykonanych na podłożu drewnianym: „Me
mento mori” (przełom XVIII i XIX w.) i „Św. Je
rzy” (1663 r.), ze zbiorów Muzeum Katedral
nego na Wawelu (praca magisterska wyko
nana przez Annę Śękowską pod kierunkiem 
adj. Marty Lempart-Geratowskiej, WKiRDS 
ASP w Krakowie, 2001 r.).

10. Rozwarstwienie dwóch malowidet, wykona
nych na podobraziu płóciennym: olejnego „Agi
tator” (1975 r.) od akrylowego „Dygnitarz w po
lu”, ze zbiorów WKiRDS ASP w Krakowie (pra
ca magisterska wykonana przez Annę Rydzew
ską pod kierunkiem adj. Marty Lempart-Gera
towskiej, WKiRDS ASP w Krakowie, 2003 r.).

11. Rozwarstwienie dziewiętnastowieczne
go malowidła temperowego „Ostatnia Wie
czerza" z malowanej temperą ikony „Złoże
nie do grobu” (koniec XVII w.), ze zbiorów 
Muzeum-Zamku w Łańcucie (praca wykona
na w ramach stypendium Gaudę Polonia 
przez Violettę Radomską pod kierunkiem 
prof. Mariana Paciorka, WKiRDS ASP w Kra
kowie, 2004 r.). 

skłaniam się do stwierdzenia, iż obec
ność werniksu w znaczący sposób uła
twia rozwarstwienie, a jego brak mo
że nawet zniweczyć cały zabieg. War
to również przypomnieć, iż między- 
warstwa pełni często funkcję podkła
du kolorystycznego pod późniejsze 
malowidło, co nie ułatwia zabiegu 
rozwarstwienia. Uszkodzenie tej war
stwy może być słusznie odbierane jako 
zniszczenie kompozycji malarskiej.

Mianem „warstwy oddzielającej” 
określa się też zanieczyszczenia wy
stępujące pomiędzy rozdzielanymi 
malowidłami, wskazując na ich pozy
tywny wpływ przy rozdzielaniu. Na
leży jednak zachować ostrożność 
i nie przeceniać roli tego rodzaju 
warstw, które pod względem składu 
nie są jednorodne.

W trakcie analizy budowy obiektu 
mamy możliwość określenia jego stanu 
zachowania i te dwa elementy - budo
wa technologiczna i stan zachowania - 
stanowią podstawowe kryterium przy 
podejmowaniu, w pierwszym momen
cie, decyzji o zabiegu rozwarstwienia, 
a następnie o wyborze metody. Z pew
nością należy odradzać rozwarstwianie 
w wypadku, gdy doszło do degradacji 
spoiwa warstw malarskich lub zaprawy 
(adhezja zaprawy do podłoża nie po
winna być znacznie osłabiona). Spęka
nia, spęcherzenia nie stanowią najczę
ściej przeszkody do rozwarstwienia. 
Nie ogranicza wykonania zabiegu także 
zły stan zachowania podobrazia drew
nianego - pęknięcia desek czy degrada
cja drewna przez owadzie szkodniki.

Dosyć powszechnie uważa się, że 
istnienie naturalnych odspojeń po
między malowidłami jest argumen
tem przemawiającym za ich rozdzie
leniem. Jest to z pewnością ważna in
formacja, świadczy o osłabieniu wza
jemnego przylegania warstw, lecz 
niewiele mówi o stopniu odspojenia 
i obszarze, który ono zajmuje. Bardziej 
odpowiedni układ istnieje wtedy, gdy 
przyleganie nawarstwień nie jest w wi
doczny sposób zróżnicowane.

Oceniając możliwości przeprowa
dzenia zabiegu rozwarstwienia malo
wideł należy pamiętać, iż każdy obiekt 
- to indywidualny przypadek, stąd ko
nieczność wykonania prób i traktowa
nia z rezerwą nawet pozytywnych ich 
rezultatów. Ponadto rozdzielenie ma
lowideł zakończone sukcesem stanowi 
dopiero początek trudnej drogi do je
go ekspozycji i nowej aranżacji. Przy
gotowanie zdjętego płata malowidła
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4. „Św. Trójca” (ok. 1600 r.), malowidło temperowe odsłonięte po przeniesieniu malowidła 
„Św. Roch”

(zdjęcia: 1-3 - Marta Lempart-Geratowska, 4 - Jacek Kubiena)

do osadzenia, dobranie odpowiednie
go, nowego podobrazia oraz zapew
nienie odwracalności zabiegu pozwala 
w końcu na ostateczną ocenę całości 
przedsięwzięcia.

Ograniczeniem w przeprowadze
niu zabiegu rozwarstwienia jest ro
dzaj podobrazia. Do tej pory wszyst
kie polskie i europejskie publikowa
ne realizacje w tym zakresie dotyczy
ły zabiegów wykonywanych na 
obiektach na podłożu drewnianym. 
Pomimo pewnych sukcesów w dzie
dzinie rozwarstwiania malowideł na 
podłożu płóciennym należy ono do 
przedsięwzięć bardzo trudnych.

Istotną trudnością przy rozwar
stwianiu malowideł sztalugowych 
jest ich format. Bez względu bowiem 
na metodę rozwarstwiania duże wy
miary malowidła zmuszają do dziele
nia go na fragmenty, co utrudnia dal
sze postępowanie przy ich opracowy
waniu i osadzaniu.

Przeszkodą w wykonaniu zabiegu 
rozwarstwienia są również występują
ce na pierwotnym malowidle laserun
ki na foliach metalowych oraz malo
wane na złoconych czy srebrzonych 
partiach elementy kompozycji (np. 
ornamenty szat, draperii oraz napisy). 
Ulegają one bardzo łatwo odspojeniu 
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- często kruszą się w trakcie zabiegu 
lub pozostają na odwrociu przenie
sionego piata malowidła.

Omawiając zagadnienie ograni
czeń metodyki rozwarstwiania, nale
ży także wspomnieć o kompozy
cjach, które składają się z części ma
larskiej oraz złotego lub srebrnego 
tła. Jest to bardzo trudne wyzwanie, 
które zmusza do stosowania łączo
nych metod rozwarstwiania (bez 
względu na to, czy wspomniany 
układ warstw stanowi pierwotną czy 
też późniejszą kompozycję).

Dużą przeszkodą przy rozwar
stwianiu malowideł jest stwierdzenie, 
że obraz był wcześniej konserwowany. 
Występowanie impregnatu, śladów 
miejscowego podklejania czy utrwala
nia powierzchni malowidła może 
znacznie ograniczyć możliwość prze
prowadzenia zabiegu. Podejmując te
go typu działania konserwatorskie, na
leżałoby zastanowić się, czy nie zamy
kamy tym samym drogi do rozdziele
nia warstw w późniejszym czasie.

Warto również wspomnieć o aspek
cie etycznym takich działań, szczegól
nie wówczas, gdy mamy do czynienia 
z dwoma malowidłami tego samego 
artysty. Dwukrotnie proponowano 
mi wykonanie takiego zabiegu. Cho
dziło o dzieła bardzo wybitnych ma
larzy, których obrazy osiągały wyso
kie ceny na rynku sztuki. Wydaje się, 
iż propozycja ich rozdzielenia wyni
kała ze względów czysto komercyj
nych. W takiej lub podobnej sytuacji 
przy podejmowaniu ostatecznej decy
zji konserwatorowi powinna towa
rzyszyć świadomość, że przez daleko 
idącą ingerencję w obiekt, a tym sa
mym w zamysł twórcy, przekracza 
swoje kompetencje.

Konserwator powinien zdawać 
sobie sprawę ze złożoności zabiegu 
rozwarstwiania i jego wpływu na 
obiekt, na przenoszoną warstwę ma
larską oraz na pozostałe nawarstwie
nia. Świadomość tego powinna skła
niać do rozważenia w przyszłości 
istoty zachodzących procesów.

Rozwarstwianie malowideł sztalu
gowych - to jedna z metod stosowa
nych w konserwacji w szczególnych 
przypadkach. Należy o tym pamiętać, 
aby nie spotkać się z zarzutem, iż na
sze działanie służy wyłącznie prezen
towaniu własnych umiejętności i jest 
tym samym „sztuką dla sztuki”.

Marta Lempart-Geratowska
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Renesansowy kościół w Dobromilu

D
obromil - to miasteczko nad 
rzeką Wyrwą, położone na 
Ukrainie, w odległości około 
25 km od Przemyśla. Niegdyś znajdo

wało się na ważnym szlaku handlo
wym z Przemyśla przez Chyro w, Tur- 
kę na Węgry; mieścił się tu skład win 
węgierskich. Miasto miało własną 
stację kolejową, było sporym ośrod
kiem przemysłowo-handlowym. Do 
jego rozwoju przyczyniły się liczne 
w okolicy warzelnie soli, a w później
szym czasie funkcjonowała w nim hu
ta. Od późnego średniowiecza dobra 
dobromilskie należały do Herburtów, 
potem Koniecpolskich, Czuryłłów, 
Krasińskich. W XVII w. Dobromil 
był też kwitnącym ośrodkiem kultu
ralnym, w którym działało wydaw
nictwo i drukarnia (wydano tu m.in. 
Kroniki Kadłubka i Długosza). Do 
dziś przetrwał prawie niezmieniony 
dawny wygląd miasteczka. W cen
trum wznosi się stary ratusz, a przed 
nim pomnik Mickiewicza. Na zabyt
kowych kamienicach, od dziesięciole
ci nieremontowanych, widać na tyn
ku ślady starych polskich szyldów.

Najokazalszym zabytkiem Dobro- 
mila jest renesansowy kościół Prze
mienienia Pańskiego. Data jego bu
dowy nie jest dokładnie określona. 
Na początku XVI w. miejscowość 
należała do parafii w pobliskim 

Felsztynie (dziś Skeliwka), w 1531 r. 
ówczesny właściciel Dbbromila 
i Felsztyna, Jan Herburt, podkomo
rzy przemyski, ufundował parafię 
w Dobromilu. Kościół był pierwot
nie drewniany. Prawdopodobnie 
wzniesienie murowanej świątyni na
stąpiło w niedługim czasie po lokacji 
miasta, dokonanej w 1566 r. przez 
króla Zygmunta Augusta za sprawą 
Stanisława Herburta, syna Jana 
i dziedzica dóbr. Miejscowość zmie
niła swój status, a budowa okazałej 
świątyni, zastępującej stary, drewnia
ny kościółek, niewątpliwie podkre
ślała prestiż miasta.

Kościół usytuowany jest po za
chodniej stronie głównego placu. Jest 
orientowany, wzniesiony na planie 
prostokąta, z wydłużonym, oskarpo- 
wanym prezbiterium, zamkniętym 
trójbocznie. Bezwieżowa elewacja za
chodnia - tutaj znajduje się główne 
wejście - została poprzedzona kruchtą. 
Obok kościoła wznosi się wolno stoją
ca dzwonnica, zbudowana w 1910 r.

Wnętrze świątyni jest jednonawo- 
we i wydłużone. Korpus otrzymał 
podział na trzy przęsła, wydzielone 
za pomocą mocno wysuniętych fila
rów przyściennych. Prezbiterium jest 
krótkie, jednoprzęsłowe. Po obu 
stronach kościoła umieszczone są 
dwie kaplice: po stronie południowej 

dawna kaplica Herburtów, potem 
Koniecpolskich, wzniesiona prawdo
podobnie wraz z kościołem, w póź
niejszym czasie przebudowywana, od 
północy odpowiada jej kaplica bło
gosławionej Kingi, wzniesiona 
w 1743 r. na wzór tej pierwszej. 
Z prezbiterium można dostać się do 
starej zakrystii, późniejszego skarb- 
czyka, oraz powstałej po stronie 
przeciwnej w 1743 r. nowej zakry
stii; tę funkcję pomieszczenie spełnia 
do dziś.

W wystroju wnętrza zwraca uwa
gę system artykulacji ścian i rodzaj 
sklepienia. Pólfilary korpusu i pre
zbiterium spięte są w górnej części 
arkadami, tworząc w każdym przęśle 
półkolistą niszę. Przęsła z kaplicami 
są otwarte do ich wnętrz. Ponad ar
kadami znajduje się gzyms, powyżej 
którego, już w strefie sklepienia, 
wzdłuż ścian północnej i południo
wej korpusu i prezbiterium, biegnie 
pas arkadek, rodzaj fryzu. Nie ma go 
jedynie w absydzie i na ścianie za
chodniej. Sklepienie ma formę dłu
gich kolebek: szerszej w nawie i węż
szej w prezbiterium. Na całej jego 
powierzchni ponad fryzem arkadko- 
wym jest rozpięta dekoracyjna sieć 
kasetonów o oknach w formie zbli
żonej do rombów (w nawie) i kół 
(w części prezbiterialnej).

1.2. Plan kościoła w Dobromilu (1)
i elewacja kościoła (2) (wg Marcin 
Kaleciński, Piotr Krasny, Kościół 
parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Dobromilu, w: Materiały do dziejów 
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, t. 3, 
Kraków 1995)

3. Fragment wnętrza
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Podobnych rozwiązań nie spotyka
my w żadnym innym kościele na Rusi 
Czerwonej ani w Małopolsce. Wzoru 
należy szukać na terenie bardziej odle
głym. Około połowy XVI w. na Ma
zowszu powstała grupa kościołów 
o zbliżonym planie i niemal takim sa
mym opracowaniu tunelowych 
wnętrz. Kasetonowe sklepienia koleb
kowe wsparte na przyściennych fila
rach połączonych arkadami i wydłu
żone prezbiterium przekryte konchą 
zastosowano w kościołach św. Jerzego 
w Warszawie, Brochowie, Broku, ko
legiacie pułtuskiej, Chruślinie i Ciek- 
synie. Są one łączone z działalnością 
Jana Baptysty z Wenecji, północno- 
włoskiego budowniczego, który przy
był do Płocka w latach trzydziestych 
XVI w. Jego zjawienie się w tym mie
ście wiązało się z przebudową katedry 
prowadzoną w latach trzydziestych 
XVI w. przez spółkę budowlaną Ber- 
nardina de Gianotis i Jana Cini ze Sie
ny. Ci dawni współpracownicy Bar
tłomieja Berrecciego przy budowie 
kaplicy Zygmuntowskiej dobierali so
bie pomocników wśród muratorów 
i kamieniarzy włoskich, zatrudnio
nych wcześniej przy wznoszeniu i de
korowaniu królewskiego mauzoleum. 
Jan Baptysta przybył do Płocka z gru
pą takich murarzy, być może sam też 
wcześniej pracował dla Berrecciego. 
Po ukończeniu przebudowy katedry 
w Płocku Wenecjanin pozostał w tym 
mieście i podejmował prace na zlece
nie biskupa i kapituły. Działając 
w tym samym czasie na kilku placach 
budowy, zmuszony był zatrudnić do 
pomocy wielu współpracowników - 
muratorów i kamieniarzy. Nie dziwi 
zatem, że uczniowie i pomocnicy mi

strza przejmowali i rozpowszechniali 
jego pomysły. Wzór wydłużonego ko
ścioła z charakterystycznym kasetono
wym sklepieniem, wzbogaconym ar- 
kadkową galeryjką i wspartym na 
wielkich przyściennych arkadach, tra
fił do Dobromila. Kim był twórca i ja
ką pokonał drogę, skoro między Ma
zowszem i ziemią przemyską nie zna
my innych podobnych realizacji? 
Z powodu niedostatku materiałów 
źródłowych trudno dziś odpowiedzieć 
na to pytanie. Pierwowzorów dla skle
pienia kolebkowego z kasetonami 
można natomiast szukać w Italii, gdzie 
stosowano je już w starożytności, 
a potem w epoce renesansu (więcej na 
ten temat w artykule Roberta M. 
Kunkla Kolegiata pułtuska - przemia
ny i włoskie pierwowzory, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr II, 2004).

Z renesansowego wyposażenia 
kościoła w Dobromilu przetrwało 
niewiele: fragmenty nagrobka dzie
cięcego i tabernakulum ścienne. Na
grobek niezidentyfikowanego dziec
ka zachował się do dziś jedynie 
szczątkowo. Stanowią go dwie płyty, 
wmurowane jedna nad drugą w po
łudniowy półfilar prezbiterium. Gór
na płyta, pokryta grubą warstwą po- 
biały, prawdopodobnie alabastrowa, 
przedstawia postać dziecka, leżącego 
na prawym boku z głową na podusz
ce, podpartą prawą ręką. Lewa ręka 
jest swobodnie ułożona wzdłuż ciała, 
jej dłoń spoczywa na kolanie zgiętej 
i uniesionej lewej nogi. Nagi tors 
dziecka został przesłonięty spiętym 
na ramieniu płaszczem. Fałdy okry
cia układają się graficznie wzdłuż cia
ła, przeplatają między nogami i roz
kładają wachlarzowato z tyłu. Uzu
pełnieniem przedstawienia figuralne
go jest druga płyta z wyrzeźbionym 
w kremoworóżowym alabastrze kar
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tuszem z pustą dziś (a zapew
ne pierwotnie malowaną) tar
czą herbową.

Niedostatek wiadomości 
historycznych nie pozwala 
odpowiedzieć na pytanie, kim 
było przedstawione na epita
fium dziecko. Nie zachowała 
się niezwykle istotna część na
grobka - tablica z napisem. 
Fundacje takich nagrobków 
związane były na ogół ze śro
dowiskiem magnackim i bo
gatej szlachty. W wypadku 
Dobromila byli to Herburto- 
wie, właściciele miejscowych 
dóbr w ciągu XVI w. i do 

1622 r. Dobromil był jedną z siedzib 
rodowych, podobnie jak pobliski 
Felsztyn. W obu miejscowościach 
planowano budowę mauzoleów ro
dowych, której inicjatorem był nie
wątpliwie Stanisław Herburt, kaszte
lan lwowski, podkomorzy przemyski 
oraz starosta Samborski i drohobycki. 
W Felsztynie, gdzie kościół istniał już 
od początku XVI w., znajdowało się 
kilka nagrobków, m.in. renesanso
we: dziecięcy Krzysztofa Herburta, 
biskupa przemyskiego Walentego 
Herburta oraz niezidentyfikowanej 
pary małżeńskiej (wszystkie dziś prze
chowywane są w Olesku). W Dobro
milu wraz z budową kościoła wznie
siono kaplicę grobową. Nagrobek 
dziecięcy był prawdopodobnie do 
niej przeznaczony. Po 1622 r., kiedy 
zadłużone miasto wraz z okolicznymi 
dobrami przeszło w ręce wierzycieli, 
kaplica przestała służyć Herburtom. 
W 1641 r. został w niej pochowany 
Samuel Koniecpolski, który jeszcze 
przed śmiercią ufundował do kaplicy 
cenne wyposażenie. Było to też miej
sce pochówku jego żony. Być może 
wtedy usunięto z niej nagrobek dziec
ka z rodziny Herburtów.

Nagrobki dziecięce były bardzo 
rozpowszechnione w XV1 w., szcze
gólnie na terenie Małopolski. Sposób 
przedstawienia dziecka na płycie 
z Dobromila, jego układ, poza i strój 
są typowe dla tego rodzaju dzieł. 
Dzieci ukazywano zazwyczaj śpiące, 
z torsem nagim lub nieznacznie prze
słoniętym draperią. Ułożone na jed
nym z boków podpierają głowę ręką 
lub na łokciu wspierają cały ciężar 
ciała, nogi mają ułożone równolegle 
lub - częściej - skrzyżowane. Zazwy
czaj nieodłącznym dodatkiem takich 
przedstawień jest element wanita- 
tywny: na ogół jest to klepsydra, 

4. Arkadkowa galeryjka
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czaszka, kości, wieniec lub uschnięte 
drzewo. W zestawieniu z postacią 
dziecka symbolizują one śmierć. Naj
bliższa terytorialnie dobromilskiej 
jest płyta nagrobna Krzysztofa Her- 
burta (zm. 1558) w niedalekim Felsz- 
tynie. Jest to dzieło wysokiej klasy, 
łączone z warsztatem Padovana. Róż
ni się od nagrobka w Dobromilu nie 
tylko poziomem wykonania, ale też 
głębokością reliefu i rodzajem kamie
nia. Są też różnice formalne: dziecko 
leży na lewym boku, nie podpiera 
głowy ręką, a jego postaci towarzyszą 
symbole wanitatywne: czaszka, ko
ści, wieniec. Ponadto w narożu płyty 
wyrzeźbiono herb rodowy. Zadzi
wia, że w tak bliskiej odległości od 
siebie (obie miejscowości dzieli zale
dwie ok. 10 km), w obrębie mecena
tu tej samej możnej rodziny, powsta
ły dzieła tak różne. Nagrobek w Do
bromilu jest niewątpliwie późniejszy. 
Powstał najwcześniej w trzeciej ćwier
ci XVI w. W tym czasie w Felsztynie 
na zlecenie Stanisława Herburta 
wzniesiono alabastrowy nagrobek bi
skupa Walentego Herburta, brata 
Stanisława. Czy jego twórca miał 
związek z rzeźbą z Dobromila?

W dobromilskim kościele zacho
wało się jeszcze inne dzieło renesan
sowe: alabastrowe sakrarium, szafka 
służąca do przechowywania Naj
świętszego Sakramentu. Forma 
przechowywania Najświętszego Sa
kramentu we wnęce w ścianie pre
zbiterium znana była od XIII w. Sto
sowano ją przez całe średniowiecze, 
aż po epokę nowożytną, głównie 
w Italii, Niemczech i krajach ościen
nych. Sakrariów używano do czasu 
Soboru Trydenckiego, a praktycznie 
do początku XVII stulecia, kiedy to 
oficjalnym miejscem przechowywa
nia Hostii stało się, znane do dziś, 
tabernakulum na ołtarzu głównym. 
W Polsce zachowało się kilkadzie
siąt przykładów takich schowków, 
głównie średniowiecznych, ale są 
także renesansowe. Sakrarium 
w Dobromilu należy do ciekaw
szych. Ma formę edikuli, wspartej 
na konsolkach, ujętej parą płasko
rzeźbionych pilastrów dźwigających 
tympanon. Pomiędzy pilastrami 
umieszczona jest półkolista wnęka 
z muszlą na sklepieniu. W centrum 
znajdują się żelazne drzwiczki do 
schowka, a po obu stronach - wy
rzeźbiona para adorujących anio
łów, mocno już dziś zniszczonych. 
W polu tympanonu wieńczącego ca-

5. Nagrobek 
dziecka

6. Sakrarium

(zdjęcia:
3-6 - Ewa

Korpysz)

łość umieszczona jest główka cheru
bina. Sakrarium wykonane zostało 
z różnokolorowego alabastru, czę
ściowo pokrytego farbą. Jedynie 
w tympanonie zastosowano inny ro
dzaj kamienia, jednak wobec grubej 
pobiały trudno go dziś zidentyfiko
wać. Alabaster był ulubionym mate
riałem używanym przez artystów 
działających na ziemi lwowskiej 
w XVI i XVII stuleciu. Wykorzysty
wano go zarówno do rzeźbienia ele
mentów ołtarzowych, jak i nagrob
ków. Jako materiał stosunkowo ła
twy w obróbce, świetnie nadawał się 
do kucia nie tylko wielkich figur 
(jak np. rzeźba Walentego Herburta 
w Felsztynie), ale także drobnych 
elementów dekoracyjnych, takich 
jak ornamenty roślinne. Alabaster 
występował w różnych odcieniach 
kolorystycznych, co pozwalało na 
uzyskanie interesujących efektów. 
W sakrarium w Dobromilu zwracają 
uwagę przede wszystkim kolorowe 
pilastry, których kremowe lico 
ozdabia płaskorzeźbiona dekoracja 
arabeskowa w formie kandelabru, 
zaś boczne części pokrywa graficzny 
ryt w czarnym kolorze. Inne alaba
strowe elementy kompozycji mają 
kolor brązowy. Podobnie jak nagro
bek, sakrarium jest dziełem anoni
mowym. Można je łączyć z którymś 
z warsztatów kamieniarskich działa
jących na ziemi lwowskiej w trzeciej 
i czwartej ćwierci XVI w.

Prowadzone w 1996 r. w koście
le w Dobromilu prace badawcze 
ujawniły pod istniejącą obecnie de

koracją malarską, powstałą w 1935 r., 
fragmenty polichromii pochodzącej 
z drugiej połowy XVI i z przełomu 
XVI i XVII w. Są to: inskrypcja, de
koracja ornamentalno-roślinna nad 
wnękami fryzu, forma krzyża w za- 
cheuszku na ścianie południowej 
i postać św. Piotra na ścianie pół
nocnej. Niestety, badania odkryw
kowe objęły z konieczności tylko 
pewne fragmenty ścian i sklepienia. 
Niewykluczone jednak, że pierwot
na dekoracja malarska znajduje się 
też w innych miejscach, prawdopo
dobne jest jej występowanie w całej 
partii fryzu.

Kościół w Dobromilu podlegał kil
kakrotnym przebudowom i remon
tom zarówno wnętrza, jak i elewacji, 
m.in. w latach trzydziestych XVII w., 
następnie w latach 1719-1722, 1743- 
-1753, 1772, a także w końcu XIX 
i w latach trzydziestych XX w. Wszyst
kie te działania były okazją do zmiany 
wystroju i zastępowania starych, zu
żytych już sprzętów nowymi. Obec
ne urządzenia (ołtarze, ambona, 
chrzcielnica) pochodzą z około poło
wy XVIII w. i z okresu nieco później
szego. Organy są dziewiętnastowiecz
ne. O dawnym, renesansowym wy
glądzie świątyni świadczy wspaniała 
architektura wnętrza i nieliczne ele
menty: nagrobek, sakrarium, resztki 
malowideł, które ocalały być może 
tylko dlatego, że kościół w Dobromi
lu, jako jeden z nielicznych na tym te
renie, po wojnie służył nieprzerwanie 
celom religijnym.

Ewa Korpysz
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Brama Nizinna w Gdańsku

W
 ramach nowożytnych ob
warowań Gdańska wznie
sione zostały cztery bramy 
prowadzące do miasta. Najstarsza 

i najpotężniejsza, stanowiąca główny 
wjazd Brama Wyżynna otrzymała bo
gaty kamienny wystrój renesansowy 
- dzieło Willema van den Blocke. Po
zostałe trzy bramy, ukształtowane 
w nieco skromniejszy sposób, odzna
czały się też dużymi walorami pla
stycznymi. W architekturze tych 

obiektów dostrzec można wyraźnie, 
że zaprojektowane zostały na podsta
wie wzorów holenderskich przez te
go samego twórcę, którym był bu
downiczy miejski Jan Strakowski. Ja
ko pierwsza wzniesiona została 
w 1526 r. południowa Brama Nizin
na, a potem w latach 1628-1629 - 
wschodnia Brama Żuławska i w 1635 r. 
- północna Brama św. Jakuba. Spo
śród tych trzech bram do naszych 
czasów przetrwały dwie - Nizinna

nie zdobywał kwalifikacje w obranym 
zawodzie, począwszy od ucznia, aż 
do zdobycia tytułu mistrza. Docenia
jąc jego umiejętności władze miasta 
mianowały go najpierw miejskim mu
ratorem, a później budowniczym 
miejskim. W jego karierze zawodowej 
niemałą rolę odegrały okoliczności, 
że mógł pracować ze znanymi i do
świadczonymi, tak aktywnie działają
cymi wówczas w Gdańsku budowni
czymi z Flandrii i Holandii. Przy re-

1. Plan fortyfikacji wokótmiejskich Gdańska 
(wg Jerzy Stankiewicz, Krzysztof Biskup, 
Fortyfikacje miejskie Gdańska od XVI do XIX w., 
Gdańsk 1998):
1 - Brama Nizinna, 2 - Śluza Kamienna, 3 - Brama 
Wyżynna, 4 - Brama Żuławska, 5 - Brama św. Jakuba
2. Brama Nizinna na sztychu Mateusza 
Diescha, okoto 1765 r.
3. Kompozycja dekoracyjna nad otworami 
przejść dla pieszych

i Żuławska. Brama św. Jakuba 
w końcu XIX w. została, niestety, ro
zebrana. Brama Nizinna zachowała 
się w prawie niezmienionym stanie, 
natomiast Żuławska na przełomie 
XIX i XX w. uległa przekształce
niom - usunięto wokół niej obwaro
wania i wyburzono jej partie boczne.

Brama Nizinna w dalszym ciągu 
powiązana jest z zachowanymi w tej 
części miasta pozostałościami umoc
nień obronnych. Usytuowana została 
na prostym odcinku kurtyny, między 
bastionami św. Gertrudy i Żubr. Jak 
sama nazwa wskazuje, miała ona za 
zadanie strzec dostępu do miasta od 
strony rozciągających się od połu
dnia terenów nizinnych.

Budowa bramy trwała bardzo 
krótko, co musiało być zasługą Jana 
Strakowskiego. Był to człowiek nie
zwykle ambitny, który konsekwent-

alizacji Wielkiej Zbrojowni współpra
cował z Antonim van Opbergenem, 
kierował robotami przy wznoszeniu 
Złotej Bramy, zaprojektowanej przez 
Abrahama van den Blocke, działał też 
razem z Holendrami - Willemem 
Jansenem Benningenem i Adrianem 
Olbrantsenem przy budowie śluzy na 
Motławie. Dla poszerzenia swojej 
wiedzy fachowej odbył podróż do 
krajów Europy Zachodniej, wśród 
których na pierwszym miejscu znala
zła się Holandia, przodująca w tym 
czasie w rozwoju sztuki wojennej. Bę
dąc w pełni sił twórczych, pobudował 
bramy Nizinną i Żuławską. Mimo 
braku potwierdzenia autorstwa w do
kumentach, także Brama św. Jakuba 
przypisywana jest Strakowskiemu, ze 
względu na duże podobieństwo archi
tektoniczne do dwóch bram zrealizo
wanych wcześniej.
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W ślady ojca poszli też jego syno
wie: Izajasz i Jerzy. Izajasz wyjechał 
do Niderlandów dla zapoznania się 
ze sztuką wojenną, lecz prawdopo
dobnie tam zginął w czasie jakichś 
działań militarnych. Zyjący znacznie 
dłużej Jerzy okazał się godnym kon
tynuatorem działalności ojca, którą 
obserwował od młodych lat, a rów
nocześnie wykazywał w tym kierun
ku duże zdolności. Dzięki otrzyma
nemu stypendium od Rady Miasta 
wyjechał do Holandii, gdzie zapo
znawał się z realizacjami w dziedzinie 
umocnień obronnych. Uczestniczył 
też w wyprawie wojsk holenderskich 

do południowo-wschodniej Limbur- 
gii, podczas której zdobywał prak
tyczne doświadczenia w technice wo
jennej. Po powrocie do Gdańska, 
w 1642 r. otrzymał angaż na stano
wisko inżyniera miejskiego. Wkrótce 
zajął się budową Małej Zbrojowni. 
Miał też swój udział w realizacji 
umocnień ciągu wiślanego pomiędzy 
miastem a ujściem rzeki. Jeden z sy
nów Jerzego - Efraim kontynuował 
zawodowe tradycje rodzinne, został 
też inżynierem, ale jego życie i dzia
łalność są mało znane.

Bryła Bramy Nizinnej jest zróżni
cowana. Główną częścią budowli jest 

pogrążony w nasypie ziemnym, skle
piony kolebkowo tunel przejazdowy 
z przejściami dla pieszych na skraju. 
Z obu stron był on przymknięty cięż
kimi wrotami i parą drzwi przy nich. 
Od strony wewnętrznej obwarowań, 
ponad tunelem wznosi się prostopa- 
dłościenna bryła dawnej wartowni, 
nakryta dwuspadowym dachem 
z obustronnymi lukarnami pośrodku. 
Przed bramą, po boku znajdują się 
dwie parterowe dobudowy z dacha
mi pulpitowymi, przeznaczone daw
niej dla służby wartowniczej. Od 
strony zewnętrznej obwarowań w li
nii wałów budowla zamknięta jest 
murem oporowym z kamienną ele
wacją. Architektura bramy od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej potrakto
wana została odmiennie. Kamienna 
rustykowana elewacja zewnętrzna 
ma bardziej masywny charakter. 
Środkowa część podzielona jest czte
rema toskańskimi pilastrami, między 
którymi znajdują się otwory przejaz
du i przejść pieszych. Górą zwieńczo
na jest belkowaniem. W latach trzy
dziestych XX w. zlikwidowano fosę 
i most przed bramą i wówczas partie 
cokołowe elewacji, po zasypaniu, 
znalazły się pod ziemią. Część piętro
wa ma wystrój ceglany, wyraźnie 
ukształtowany pod wpływem archi
tektury holenderskiej. Nad prosto
kątnymi otworami przejść pieszych 
znajduje się oryginalna kompozycja 
dekoracyjna zakończona kopulasty
mi czaszami, a główny otwór przejaz
dowy ujęty jest boniowaną oprawą 
portalową. Lukarna od strony ze
wnętrznej i szczyty boczne mają 
schodkowe kształty, natomiast lukar
na od strony wewnętrznej ma bar
dziej ozdobny detal.

Wśród zabytków gdańskich Bra
ma Nizinna jest obiektem bardzo au
tentycznym, w niewielkiej mierze 
dotkniętym przez zniszczenia ostat
niej wojny. Spowodowane przez nią 
uszkodzenia usunięte zostały pod
czas remontu przeprowadzonego 
w 1947 r. Większe prace podjęto 
w 1974 r. w związku z adaptacją 
dawnej wartowni na pomieszczenia 
biurowe. Niestety, wykonana wów
czas przebudowa przyczyniła się do 
zatracenia oryginalnego wystroju 
wnętrz, a przy tym zostały wprowa-
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dzone współczesne elementy bu
dowlane, takie jak schody żelbeto
we. Obecne problemy związane 
z utrzymaniem bramy w należytym 
stanie są podobne jak przy innych 
budynkach historycznych. W daw
nych latach służyła dla przejazdu po
jazdów konnych, teraz zaś stanowi 
przejazd dla ruchu zmotoryzowane
go, i to o dość dużym natężeniu 
w pewnych porach. Wszystko to 

przyczynia się do pogorszenia stanu 
budowli, narażanej ciągle na wstrząsy 
i spaliny. Zagrożona została jej kon
strukcja, co doprowadziło do wyko
nania drewnianego podstemplowa
nia sklepienia tunelu przejazdowego. 
Oczywiście jest to tylko rozwiązanie 
doraźne, a podstawowym i niezbęd
nym warunkiem dla ratowania zabyt
ku jest całkowita likwidacja ruchu sa
mochodowego. Dobrze, że władze

4. Widok na bramę od strony dawnych 
umocnień obronnych
5. Widok bramy od strony północnej
6. Tunel przejazdowy z przejściami 
dla pieszych

(zdjęcia: 4-6 - Stanisław Grzelachowski)

miasta wykazały obecnie dużą przy
chylność w rozwiązaniu tego proble
mu. W najbliższym czasie planowane 
jest wykonanie obwodnicy drogowej 
omijającej bramę. W tym celu wyko
rzystany zostanie istniejący w pobli
żu most kolejowy, który będzie prze
budowany dla ruchu samochodowe
go. Jeszcze przed realizacją tego 
przedsięwzięcia nastąpią ogranicze
nia w formie zakazu przejazdu przez 
bramę większych pojazdów samo
chodowych.

Dopiero po całkowitym usunięciu 
ruchu samochodowego z bramy 
możliwe będzie podjęcie właściwych 
pełnych prac konserwatorskich oraz 
wszelkich technicznych dla zabezpie
czenia zachowanej substancji zabyt
kowej. Jednocześnie powinna być 
przeprowadzona adaptacja pomiesz
czeń na cele zgodne z historyczną 
rangą tego obiektu.

Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką
KATALOG ZABYTKÓW GDAŃSKA

Ukazała się pierwsza część VIII tomu Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce, poświęcona zabytkom Głównego Miasta Gdańska. 
Katalog jest serią przygotowywaną i wydawaną przez Instytut Sztu

ki PAN w Warszawie od 1951 r. Każdy jej tom stanowi syntetyczną 
monografię artystyczną określonego regionu. Zawiera ogromną 
ilość materiału tekstowego i ilustracyjnego, co sprawia, że jest wy
soko cenionym źródłem wiedzy o zasobie dziedzictwa kulturowego 
Polski.

W części pierwszej tomu VIII, wydanej pod redakcją Barbary 
Roli i Iwony Strzeleckiej, prezentacja zabytków Głównego 
Miasta Gdańska oparta została na dotychcza
sowych publikacjach - a pierwsze prace 
dotyczące tego miasta ukazały się już 
w XVII w. - oraz na materiałach niepubliko
wanych, przechowywanych w Urzędzie 
Konserwatorskim, Pracowni Konserwacji 
Zabytków i Zakładzie Historii Architektury 
Polskiej Politechniki Gdańskiej; autorzy to
mu korzystali także z pomocy pracowników 
wymienionych instytucji. Bogata część tek
stowa (570 ss.) zawiera szczegółowe infor
macje dotyczące rozwoju przestrzennego 
Gdańska, murów obronnych, budowli użytecz
ności publicznej, budowli sakralnych, kamienic 
i ich wyposażenia. Zniszczona w 1945 r. prawie 
w 90% historyczna zabudowa centrum miasta 
w latach 1949-1960 została zrekonstruowana.

Odbudowano ratusz, Dwór Artusa, Wielką Zbrojownię, kościoły. 
Odtworzono cafe ciągi elewacji kamienic. W Katalogu odnotowano 
wszystkie etapy przekształceń poszczególnych obiektów i oczywi
ście ich powojenną odbudowę, z podaniem nazwisk projektantów 
i wykonawców. W wypadku kamienic uwzględniono wszystkie 
obiekty autentyczne - niestety, przetrwało ich niewiele - oraz zre
konstruowane, pominięto natomiast kamienice odbudowane, ale 
pozbawione podziałów i dekoracji, stanowiące jedynie wypełnienie 
pierzei.

Dołączony do tomu wyczerpujący wykaz literatury 
przedmiotu oraz indeks osób podnosi wartość 

merytoryczną tego kompendium wie
dzy o gdańskich zabytkach. Ważną je
go część stanowi wydany oddzielnie 
materiał ilustracyjny. Prawie 1000 zdjęć 
w układzie tematycznym (architektura, 
wyposażenie wnętrz, malarstwo, rzeźba, 
nagrobki, epitafia, płyty nagrobne, ztot- 
nictwo, ludwisarstwo, tkaniny) dokumen
tuje uwzględnione w tomie gdańskie 
obiekty.

Katalog można nabyć w większych 
księgarniach na terenie kraju lub za pośred
nictwem Działu Wydawniczego Instytutu 
Sztuki PAN (00-950 Warszawa, ul. Długa 28, 
tel. 0-22 50-48-274 lub 50-48-258, e-mail: 
iswydawnictwo@ispan.pl).
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Cmentarze wojenne w Ostruszy

P
ołożona w południowo-wschod
niej części pow. tarnowskiego, 
przy lokalnej drodze z Ciężko
wic do Turzy, niewielka Ostrusza jest 

zazwyczaj omijana przez turystów. 
Tymczasem ta malownicza miejsco
wość kryje dwa godne uwagi obiekty.

Mowa tu o cmentarzach wojsko
wych, będących smutną pozostało
ścią krwawych wydarzeń Wielkiej 
Wojny 1914-1918, z których jeden 
(w wykazie cmentarzy wojskowych 
w Dystrykcie Galicji Zachodniej 
oznaczony numerem 143) wznosi się 
na stoku zbocza tuż przy głównej 
drodze, a drugi (o numerze 142) kró
luje na widocznym z daleka wzgórzu 
405 - świadku zażartych walk, jakie 
tu toczono w pierwszych dniach ma
ja 1915 r. Powstanie tych wyjątko
wych budowli było wynikiem nie
zwykłej akcji, jaką dowództwa sprzy
mierzonych armii: niemieckiej oraz 
austro-węgierskiej, podjęły bezpo
średnio po zakończeniu walk na tere
nie tzw. Galicji Zachodniej, a mającej 
na celu uporządkowanie niezliczo
nych pobojowisk i dokonanie godne
go pochówku wszystkich poległych 
żołnierzy, nie tylko własnych, ale 
i nieprzyjacielskich. Dało to początek 
ogromnemu, nigdy wcześniej niepo
dejmowanemu w takiej skali przed
sięwzięciu, wykonanemu z iście nie
miecką dokładnością i precyzją.

Bezpośredniej realizacji omawianej 
akcji podjęła się Kriegsgraber-Abtei- 
lung (Oddział Grobów Wojennych), 
specjalnie wyodrębniona jednostka 
wojskowa, która działając do paździer
nika 1918 r., a więc do ostatnich dni 
Monarchii Habsburskiej, zaplanowała 
i wzniosła 378 obiektów cmentarnych 
w granicach ówczesnej Galicji Zachod
niej - regionu pokrywającego się tery
torialnie z obecnym woj. małopolskim 
oraz częścią powiatów jasielskiego i dę
bickiego na Podkarpaciu. Kolejne 22 
obiekty powstały w samym Krakowie 
i jego najbliższej okolicy pod nadzorem 
K. K. Festung-Kommando Krakau. 
Łącznie daje to liczbę 400 nekropolii.

Budowę i ewidencję cmentarzy 
powierzono 10 okręgom cmentar
nym, odpowiadającym mniej więcej 
ówczesnym powiatom oraz najwięk
szym polom bitewnym lat 1914-1915. 
Ostatni - 11 Okręg Zachodni - obej
mował Kraków, położony wpraw
dzie poza terenem walk, mieszczący 
jednak kilka cmentarzy przyszpital
nych, na których grzebano zmarłych 
od ran, zwożonych tutaj z różnych 
miejscowości. Wkrótce - z niewielki
mi niekonsekwencjami - dokonano 
numeracji powstałych okręgów oraz 
poszczególnych obiektów, rozmiesz
czonych w ich granicach, przy zało
żeniu, że numery początkowe rozpo
czynają się na południowym wscho
dzie (cmentarze 1, 2 oraz 3 w Ożen- 
nej, pow. Jasło), a ostatnie kończą się 
na północnym zachodzie całego ob
szaru (cmentarz 400 w Prusach koło 
Kocmyrzowa).

Nekropolie w Ostruszy leżą 
w malowniczo pofałdowanym regio
nie Pogórza Ciężkowickiego, na tere
nie IV łużniańskiego okręgu cmen
tarnego - obszarze największego na
silenia walk o przełamanie frontu ro
syjskiego, toczonych w dniach od 
2 do 3 maja 1915 r. Kierownikiem 
artystycznym i głównym projektan
tem większości obiektów tego okrę
gu był Polak - Jan Szczepkowski 
(1878-1964), wówczas porucznik 
pospolitego ruszenia, figurujący 
w austriackich rejestrach jako Johann 
Ritter von Szczepkowski. Ten nie
zwykle utalentowany twórca był 
rzeźbiarzem, co w pewnym sensie 
tłumaczy niezwykłą plastyczność 
i sugestywność jego wojennych bu
dowli, wyróżniając te obiekty z grona 
innych cmentarnych założeń, wzno
szonych w tym czasie w pozostałych 
okręgach. Inna sprawa, że artysta, 
powołany do czynnej służby wojsko
wej jeszcze w 1914 r., uczestniczył 
bezpośrednio w walkach frontowych 
aż do maja 1915 r., kiedy to został 
ciężko ranny pod Kraśnikiem. Uzna
ny za niezdolnego do dalszej służby 

liniowej, mógł tą monumentalną pra
cą wyrazić swoje najgłębsze przeżycia 
i oddać ostatni hołd wielu fronto
wym przyjaciołom oraz kolegom, 
którzy stracili życie pośród tych ma
lowniczych, zalesionych pagórków 
(więcej na temat życia i twórczości 
Jana Szczepkowskiego zob. „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 3 i 7, 2004).

Artystyczna odrębność Jana 
Szczepkowskiego polegała na wyraź
nym faworyzowaniu kamienia i beto
nu zamiast drewna oraz na wykorzy
stywaniu pewnych form sztuki ludo
wej. Piękno otaczającej przyrody było 
równie istotne, podobnie jak adaptacja 
budowli do zastanych warunków kraj
obrazowych i geograficznych, co spra
wia, że wszystkie jego realizacje, także 
i dwa cmentarze w Ostruszy, wydają 
się nierozerwalnie związane z otocze
niem. Można nawet odnieść wrażenie, 
iż stanowią one jakąś kolejną fanta
styczną formę skalną, tak często wystę
pującą w tych okolicach, a znajdującą 
wspaniałą kulminację w ciężkowickim 
„skamieniałym mieście”.

Położony w samym centrum wsi 
cmentarz nr 143 (zdjęcia na s. IV 
okładki) wkomponował artysta 
w stromy, wysoki stok zbocza, opada
jący ku drodze. Masywne mury ota
czają regularne, prostokątne założenie 
poprzedzone pięciometrowej wysoko
ści bramą wejściową z furtą. Uwagę 
przyciąga monumentalny drewniany 
krzyż pomnikowy, ustawiony w punk
cie przecięcia się osi cmentarza; za
strzały przy jego ramionach tworzą 
glorię. Pośrodku tej przestrzeni, w kil
ku starannych rzędach zgrupowano 
mogiły: 14 zbiorowych oraz 92 poje
dynczych grobów, w których pocho
wano 305 żołnierzy niemieckich 
z 2. pułku gwardii pruskiej oraz 26 
Rosjan ze 123. i 124. pułku piechoty 
- wszyscy polegli 2 maja 1915 r. Na
grobki zaopatrzono w żeliwne krzyże 
dwuramienne - pojedyncze i w tria
dach - oraz betonowe stele z żeliwny
mi tablicami inskrypcyjnymi. Wystę
puje na nich zresztą także dużo poi- 
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skich nazwisk, co jest odbiciem trage
dii, którą była wzajemna walka Pola
ków, noszących mundury trzech ob
cych armii.

Rudolf Broch i Hans Hauptmann, 
autorzy monumentalnej monografii za
tytułowanej Die westgalizischen Hel- 
dengraber, opublikowanej w Wiedniu 
jeszcze w 1918 r., a przetłumaczonej 
na język polski (Zachodniogalicyjskie 
groby bohaterów) dopiero 80 lat póź
niej, tak piszą o cmentarzu nr 143: „Na 
przykładzie tej nekropolii można zdać 

cmentarz wojenny nr 142. Podczas je
go wznoszenia zastosowano dość po
wszechną zasadę nieprzenoszenia 
tymczasowych grobów masowych, ja
kie naprędce wykopano tutaj po za
kończeniu krwawych walk toczących 
się na znacznych połaciach wzgórza.

Projektant podjął decyzję, aby nie 
przenosić zwłok poległych żołnierzy 
w dolinę głównie z powodu utrud
nionych warunków drogowych. Za
decydowało to o pewnym osamot
nieniu i oddaleniu tego obiektu, co 

cza; ich ślady często znaczy już tylko 
betonowy niski cokół. W dwóch gro
bach zbiorowych oraz jedenastu poje
dynczych pochowano tu 125 żołnierzy 
trzech armii: Austriaków z 11. i 22. 
pułku piechoty honwedów, Niemców 
z 2. pułku piechoty oraz Rosjan ze 123. 
i 124. pułku piechoty.

Przeczytajmy jeszcze, co piszą 
o tym założeniu R. Broch oraz H. 
Hauptmann: „Na swym cichym wzgó
rzu, na które wiedzie niewidoczna 
z drogi wąska ścieżka, cmentarz wyda-

sobie sprawę, jak korzystne umiejsco
wienie przydrożnego cmentarza na 
znacznej skarpie, wzmacnia jego wymo
wę, a myślącemu artyście podsuwa go
towe rozwiązanie zadania. Jest tak, jak 
gdyby sama ziemia wyniosła to miejsce 
pamięci zasłużonych bohaterów ponad 
przeciętność codzienności, aby nań kie
rować wszystkie spojrzenia i na każdym 
przechodniu wymuszać świadomość je
go obowiązku wdzięczności i czci wobec 
tych, którzy ocalili ojczyznę”.

Cmentarz nr 143 został starannie 
wyremontowany, a jego obecny wy
gląd przywrócono do stanu pierwot
nego, co niestety nie jest wcale regułą 
przy odnawianiu innych tego typu za
łożeń. Nierzadko renowacja opiera 
się raczej na intuicji i dobrej woli, ani
żeli na autentycznych planach i pro
jektach, co prowadzi do nieodwracal
nych zmian w strukturze cmentarza.

W północnej części Ostruszy, na 
szczycie niewielkiego, aczkolwiek 
stromego wzgórza, zarośniętego obec
nie lasem i oddalonego od cmentarza 
nr 143 o około 300 m, znajduje się 

z jednej strony jest wadą, jako że po
zbawiony jest on stałej opieki, z dru
giej zaś stanowi jego dużą zaletę, 
gdyż cisza i atmosfera tego miejsca 
pozwalają na pełne przeżycie i do
świadczenie, a nawet na próbę wy
obrażenia sobie odbytych tu walk. 
Wrażeniu temu sprzyja nie tylko sa
mo położenie cmentarza, ale także 
surowe i skromne środki, jakie wyko
rzystano przy jego budowie.

Pierwotnie otoczony prostym 
drewnianym płotem, cmentarz ten 
z oryginalnego wystroju zachował dzi
siaj już tylko masywny czworoboczny 
obelisk oraz kilka zardzewiałych żeliw
nych krzyży. Centralny pomnik mieści 
się w najwyższej części założenia, na 
betonowym tarasie. Szczególną uwagę 
zwraca piękna płaskorzeźba w formie 
medalionu z wykutym krzyżem mal
tańskim, datą 1914-1915 oraz gałązką 
oliwną. Płaskorzeźbę wykonano z pia
skowca, dlatego z każdym rokiem staje 
się ona coraz mniej czytelna. Podobnie 
zaciera się układ mogił, rozłożonych 
symetrycznie i opadających w dół zbó

je się niezwykle bliski nieba sklepiają
cego się nad nim i obejmującego go ze
wsząd swoim świetlistym blaskiem lub 
łzawą szarością chmur. Głębiej i swo
bodniej oddycha się mając świado
mość, że nie dotrze tam żaden ziemski 
głos i nie zakłóci spokoju śpiących żoł
nierzy, którzy zdążając ku wieczności 
stracili życie, by zamienić je na dar 
wiecznie trwającego pokoju”.

Po ponad 90 latach od chwili po
wstania cmentarz nr 142, mimo posu
niętej degradacji, najpełniej wyraża 
pierwotną ideę, towarzyszącą akcji 
ewidencjonowania i chowania zmar
łych bezpośrednio na polu walki, a nie 
w rodzinnych miejscowościach, ideę 
służącą stworzeniu wieczystych mau
zoleów i świętych miejsc pielgrzymko
wych - ogromnej sieci pomników po
krywających rozległy teren działań 
wojennych, upamiętniających ich 
ofiary i przestrzegających kolejne po
kolenia przed ponownym rozniece
niem podobnej pożogi w przyszłości.

Andrzej Osiński
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Nauczyciele 
polskich „monachijczyków"

P
rzez całe XIX stulecie polscy ar
tyści wyjeżdżali do Monachium, 
by uzupełniać swoją edukację 
i po połowie wieku stanowili tam naj

liczniejszą kolonię artystyczną obco
krajowców. Jaka była przyczyna tak 
ogromnej popularności stolicy Bawa
rii? Jak wyglądały obrazy artystów, 
których nazwiska budziły szacunek 
w Polsce i Europie? Próbą odpowie
dzi na te pytania jest wystawa „Na
uczyciele Matejki, Grottgera, Gie
rymskich... Monachijskie malarstwo 
historyczne XIX wieku” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie (czynna od 
16 marca do 3 czerwca br.).

Tematyka historyczna wystawy 
wybrana została z kilku powodów. 
Historia cieszy się nieustannym za
interesowaniem polskiej publiczno
ści, a historia na obrazach stwarza 
wyjątkową okazję do połączenia 
przyjemnych wrażeń estetycznych 
z pożytecznym poznawaniem kultu
ry i dziejów sąsiedniego narodu. 
Poza tym jest obszarem, w którym 
trwa pamięć o zdarzeniach do
brych, o których warto przypomi
nać. To one powinny stanowić po
zytywne wzorce kształtujące przy
szłość nowych pokoleń. Malarstwo 
historyczne w Monachium miało 
uprzywilejowaną pozycję. Temat 
interesował zarówno bawarskich 
królów, jak i artystów. Ta wyjątko
wa zgoda doprowadziła do usunię
cia w czasie reformy monachijskiej 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięk
nych w 1825 r. wszystkich gatun
ków malarstwa, poza historycznym. 
Od tej pory każdy profesor był zo
bligowany do tworzenia obrazów 
poświęconych historii, a przynaj
mniej ilustrowaniu literatury tema
tycznie z nią związanej.

Wystawa w Muzeum Narodo
wym w Krakowie pokazuje po raz 
pierwszy wyjątkowe zjawisko mona
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chijskiego malarstwa historycznego. 
Wybrane zostały dzieła najwybit
niejszych nauczycieli monachijskiej 
Akademii - Petera Corneliusa, Juliu- 
sa Schnorra von Carolsfelda, Morit- 
za von Schwinda, Wilhelma Kaulba- 
cha, Carla Piloty’ego, Wilhelma 
Dieza, jak i artystów tworzących po
za Akademią, uczących w prywat-

wania kolekcji. Istotną częścią wy
stawy są akwarele, rysunki i grafiki 
przedstawiające przykłady malar
stwa monumentalnego, z którego 
słynęło Monachium. Są tym cenniej
sze, że część oryginalnych malowi
deł nie istnieje od czasów dru
giej wojny światowej. Rekonstrukcja 
wyglądu Monachium odbywa się 

nych atelier, Franza Adama, Ludwi
ga von Hagna, Aleksandra Liezen- 
-Mayera. Skoncentrowano się na 
obrazach oglądanych przez polskich 
artystów przybywających do Mona
chium. Do najważniejszych należą 
te, które zostały kupione przez naj
wybitniejszego monachijskiego me
cenasa sztuki, króla Ludwika I i udo
stępnione publiczności w budynku 
Neue Pinakothek, wzniesionym spe
cjalnie dla pomieszczenia i ekspono

również na płaszczyźnie aranżacji 
plastycznej. W klimat dziewiętna
stowiecznej metropolii wprowadza
ją widzów wielkoformatowe zdjęcia 
ukazujące widoki monachijskich 
ulic, budowli oraz Królewskiej Aka
demii Sztuk Pięknych.

Wystawa pozwala prześledzić 
rozwój monachijskiego malarstwa hi
storycznego na tle zagadnień nurtują
cych artystów w XIX w. Unowocze
śnienie Akademii i jej otwarcie na



-

1. Julius Schnorr von Carolsfeld,
„Bitwa pod Ikonium w 1190 roku”, 1835, 
Staatliche Graphische Sammlung, Monachium

2. Wilhelm Kaulbach, „Król Ludwik I, otoczony 
przez artystów i uczonych, schodzi z tronu, 
by obejrzeć przedstawiane mu dzieta rzeźby
i malarstwa”, 1848, Neue Pinakothek, 
Monachium

3. Carl Piloty, „Seni nad zwłokami 
Wallensteina”, 1855, Neue Pinakothek, 
Monachium

najnowsze tendencje w sztuce nastą
piło po objęciu rządów przez Ludwi
ka I, genialnego mecenasa i doskona
łego znawcy sztuki. Król kolekcjono
wał różnorodne obrazy, ale w zlece
niach publicznych popierał najnowo
cześniejsze nurty malarstwa. Jego po
stawa w skrajnych, choć nierzadkich 
przypadkach, prowadziła do konflik
tów z bardziej konserwatywnymi ar
tystami. Ostatecznie udało się mo
narsze stworzyć w Monachium ośro
dek sztuki atrakcyjny dla malarzy 
i działający prężnie przez następne 
sto lat.

Artystą, który przeprowadzi! ra
dykalną reformę uczelni był Peter 
Cornelius. Jego prace należą do naj
starszych na wystawie. Są nimi pro
jekty dekoracji loggii Alte Pinako
thek, zbudowanej na życzenie Lu
dwika I, by pokazać królewską ko
lekcję sztuki renesansu i baroku. 
Cornelius, wraz z Juliusem Schnor- 
rem von Carolsfeldem i Heinrichem 
Marią Hessem, należał do grona

Nazareńczyków, grupy artystów 
hołdujących poglądowi, iż malar
stwo historyczne powinno przed
stawiać wielkie idee, wzniosłe czy
ny i popularyzować je w społeczeń
stwie. Nazareńczycy do perfekcji 
opanowali umiejętność kompono
wania malowideł na olbrzymich po
wierzchniach ścian pałaców, ko
ściołów i budynków użyteczności 
publicznej. Ich twórczość reprezen
tują projekty, szkice i olejne wersje 

dekoracji ściennych w Salach Cesar
skich i Salach Nibelungów mona
chijskiej rezydencji królewskiej, wy
konanych przez Schnorra von Ca- 
rolsfelda, oraz scen z życia św. Bo
nifacego, zaprojektowanych przez 
Hessa i zdobiących przed drugą 
wojną światową kościół św. Bonifa
cego w Monachium. Jednak po 
dwudziestu latach działalności Na
zareńczyków linearna maniera, któ
rą wypracowali - rysowanie na kar-
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4. Wilhelm von Lindenschmit Młodszy, 
„Ulrich von Hutten w walce z francuskimi 
szlachcicami”, 1869, Museum der Bildenden 
Kiinste, Lipsk

5. Wilhelm Diez, „Maruderzy", Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus, Monachium

tonie najdrobniejszych detali obra
zu, przenoszenie na ścianę i pokry
wanie kolorem - stała się niemod
na. Najnowocześniejsze prądy 
w malarstwie kierowały się ku za
gadnieniom kolorystycznym. Poza 
tym, w związku z rozwojem nauk 
historycznych, zaczęto domagać się, 
by malarstwo przedstawiało sceny 
rozgrywające się w ubiegłych stule- 5 
ciach ściśle według najnowszej wie
dzy na ten temat. Zamiast ukazywa
nia historycznych przykładów bo
haterstwa i poświęcenia, wymagano 
od malarzy, by za pomocą rekwizy
tów z epoki przedstawiali to, co 
działo się naprawdę. Ani Cornelius, 
ani Schnorr nie pogodzili się z no
wym zadaniem stawianym malar
stwu historycznemu. Uważali, że 
nowe trendy oznaczają upadek 
wielkiej sztuki, a obrazy będą po 
prostu „artykułami z czasów śre
dniowiecza" (Schnorr).

W tej sytuacji Ludwik I inten
sywnie poszukiwał artysty, który 
sprostałby wymaganiom stawianym 
nowoczesnemu malarstwu. Począt
kowo sądził, że zdolny do tego bę
dzie Wilhelm von Kaulbach. Bogata 
i różnorodna twórczość tego artysty

jest reprezentowana na wystawie 
przez szkice obrazów o olbrzymich 
rozmiarach - fresków Neue Pinako- 
thek, „Bitwy pod Salaminą” z Gale
rii Historycznej w Maximilianeum 
oraz przez drobne rysunki, w któ
rych mógł pozwolić sobie na żart 
i ironiczny komentarz do współcze
snych wydarzeń. Kaulbach został 
mianowany malarzem dworskim 
i cieszył się wielką sławą u współcze
snych, ale monachijskie malarstwo 
na nowe tory wprowadził Carl von 
Piloty. Studiował w Belgii i Paryżu, 
gdzie docenił wartość koloru w ob
razie i nowatorskie efekty uzyskiwa
ne przy nakładaniu na płótno farby 
o różnej grubości, od najdelikatniej
szych laserunków, po grube, kryjące 
warstwy. Jeden z jego pierwszych 
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obrazów wykonany w ten sposób, 
„Seni nad zwłokami Wallensteina” 
(1855), Ludwik I zakupił jeszcze 
przed ukończeniem dzieła, gdy płót
no stało na sztalugach w pracowni 
artysty.

W drugiej połowie XIX w. tema
tyka historyczna nabrała tak wielkie
go znaczenia w społeczeństwie, że 
burżuazja i bogacące się mieszczań
stwo zapragnęły, jak monarchowie, 
oglądać siebie na obrazach. Stosow
nie do życzenia nowych zlecenio
dawców w malarstwie zaczęli poja
wiać się bohaterowie mieszczan - 
Marcin Luter, Ulrich von Hutten, 
Philippine Weiser, a nawet bezi
mienne postacie zwykłych obywate
li, nowożytnych żołnierzy czy współ
czesnych bojowników o wolność oj
czyzny. Najwybitniejszym artystą, 
który nową tematykę potrafił przed
stawić w atrakcyjnej artystycznie, 
nowoczesnej formie, był Wilhelm 
Diez. Komponował obrazy za pomo
cą różnego natężenia tonalnego 
barw, nakładał farby grubo, pastoso, 
co pozwalało widzowi dostrzec zarys 
postaci i przedmiotów dopiero 
z pewnej odległości. Co ciekawe, do 
zastosowania powyższych zasad do
prowadziło go nie studiowanie ma
larstwa impresjonistów francuskich, 
ale Rembrandta i siedemnastowiecz
nych mistrzów holenderskich. Jego 
prace są reprezentowane na wysta
wie w dużym wyborze.

Pod koniec XIX w. nastąpił 
zmierzch malarstwa historycznego 
w Monachium i świetności tamtejszej 
Akademii. Mekką artystów pragną
cych poznać najnowsze nurty malar
stwa europejskiego stał się Paryż.

Barbara Ciciora

Uzupełnieniem wystawy „Nauczyciele Matejki, 
Grottgera, Gierymskich... Monachijskie malarstwo 
historyczne XIX wieku” w Gmachu Gtównym Mu
zeum Narodowego w Krakowie jest ekspozycja 
„Matejko w Monachium" (czynna od 9 marca do 
3 czerwca br.) w jednym z oddziałów tego mu
zeum - Domu Jana Matejki. Prezentowane tam 
obiekty, m.in. obrazy „Otrucie Królowej Bony” 
(uważany za pierwszą dojrzałą kompozycję Matej
ki) i „Zawieszenie Dzwonu Zygmunta" (inspirowa
ny pracą Wilhelma Kaulbacha), przybliżają wi
dzom dwukrotny pobyt malarza w stolicy Bawarii 

- na przełomie 1858 i 1859 oraz w 1870 r.
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Wystawy niepokorne

O
d wielu lat w Starej Kordegar
dzie w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie działa salon eks
pozycyjny Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych. Odbyło się w nim wiele waż
nych wystaw, w tym wystawy monogra
ficzne polskich malarzy i rzeźbiarzy, za
równo profesjonalistów, jak i amatorów. 

Kultury NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze przygotowały w listopadzie 
1981 r. wystawę „Powstańcom 1830”. 
Wystawa po wprowadzeniu stanu wo
jennego została zamknięta, ale za cichym 
przyzwoleniem prof. Stanisława Lorent
za organizatorzy wpuszczali zwiedzają
cych pomimo zakazu władz. Również 

wstania Warszawskiego, Zarząd Główny 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
i Muzeum Narodowe. Warto o tym pa
miętać, kiedy omawia się najdawniejsze 
dzieje organizacji Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz wymienia się zasłu
gi różnych instytucji i muzeów usiłują
cych nawet w tak trudnych czasach, jaki-

zapraszają na otwarcie wystawy pt.

PIERWSZE DARY

DLA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

2

1. Fragment wystawy „Powstańcom 1830” w Podchorążówce, 1981 r.

2. Zaproszenie na otwarcie wystawy „Pierwsze dary dla Muzeum 
Powstania Warszawskiego” w Podchorążówce, 1982 r.

Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Powstania Warszawskiego / Z GTOnZ 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 

do gmachu Szkoły Podchorążych w Łazienkach Królewskich 
dnia 31 lipca 1982 roku o godzinie 17

Z kolei w Podchorążówce (dawnej Wiel
kiej Oficynie), w której po drugiej woj
nie światowej przez pewien czas miało 
ekspozycję Muzeum Łowiectwa i Jeź
dziectwa, Muzeum Narodowe i Komisja 

w gmachu Szkoły Podchorążych 31 lip
ca 1982 r. otwarto wystawę „Pierwsze 
dary dla Muzeum Powstania Warszaw
skiego”, przygotowaną przez Społeczny 
Komitet Organizacyjny Muzeum Po- 

mi były lata stanu wojennego, organizo
wać tego rodzaju „niepokorne”, a dziś 
zapomniane ekspozycje.

Krzysztof Zatęski

Spotkanie z książką
PRZEWODNIK PO WROCŁAWSKIM MUZEUM

Trudno jest zwiedzać muzeum samemu, choć bywają zwolennicy takiego 
sposobu poznawania zbiorów. Najchętniej korzystamy z możliwości 
oprowadzania po wystawach przez doświadczonego przewodnika. Barw

ne, okraszone anegdotami opowieści towarzyszące pokazywanym ekspo
natom utrwalają naszą wiedzę i ułatwiają zapamiętanie obejrzanych przed
miotów. Istnieje jeszcze jedna droga dobrego poznania zgro
madzonych w muzeum dziel sztuki - oglądanie ich wraz z czy
taniem przewodnika wydanego w formie książkowej.

Taką ciekawą publikacją, przybliżającą zbiory Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, jest przewodnik, który ukazał się 
nakładem tego muzeum w 2006 r„ napisany przez Iwonę Go- 
taj i Grzegorza Wojturskiego. W czterech rozdziałach ujęta zo
stała historia obiektu i przedstawione najciekawsze prezento
wane tu eksponaty. Poznajemy obiekty reprezentujące sztukę 
śląską XII-XVI w., XVI-XIXw., sztukę polską XVII-XIX w. i polską 
sztukę współczesną.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu można obejrzeć 
jedną z najcenniejszych i największych (przeszło czterysta 
obiektów) w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Zgroma
dzone tu natomiast nowożytne zabytki regionu - reprezentują
ce okres od renesansu do końca XIX w. - o rozmaitej tematyce, sposobach 
wykonania i walorach artystycznych, są świadectwem wielokulturowości Ślą
ska. W Galerii Sztuki Polskiej XVII-XIX w. umieszczone zostały eksponaty po
chodzące ze zbiorów muzealnych i depozytów prywatnych ze Lwowa i Kijo
wa. Kolekcja polskiej sztuki współczesnej we wrocławskim muzeum jest na

tomiast jedną z najbogatszych w kraju; liczy ponad 20 tys. obiektów i obej
muje wszystkie dziedziny sztuki - od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, 
szkła, ceramiki, do dokumentalnych happeningów.

Zbiory muzeum przedstawione zostały w przewodniku chronologicznie, 
omówione według powtarzalnego schematu: najpierw - wraz ze zdjęciem 

- ukazane jest usytuowanie obiektu w muzeum, następnie po
dany jego twórca lub warsztat, z którego zabytek pochodzi, 
datowanie, materiał, z którego został wykonany, numer inwen
tarza, a następnie opis. Chociaż to znacznie więcej niż opis, 
właściwie jest to opowieść o każdym przedstawionym tu eks
ponacie, opowieść barwna, obszerna i ukazana na tle naszej 
historii. W przewodniku tłumaczone są symbole na obrazach 
o tematyce religijnej, przybliżana tradycja rozmaitego umiesz
czania rzeźb, będących przedmiotami kultu w miejscach pier
wotnego usytuowania, przytaczane dygresje dotyczące spo
sobów wykonywania różnych rodzajów broni, wyrabiania 
obiektów ceramicznych czy szklanych, podawane nieznane 
fakty z życia twórców.

Ten bardzo dobrze napisany i starannie wydany przewodnik 
może z powodzeniem poprowadzić nas przez sale wrocławskie

go muzeum. Stanowi wzór popularnie ujętych bedekerów, które konkurują 
z częstymi dziś multimedialnymi wycieczkami po zbiorach, często przewyż
szając internetowe wydania rzetelnością i dokładnością opisów. Publikację 
można nabyć bezpośrednio w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (50-153 
Wroclaw, pl. Powstańców Warszawy 5, tel. 0-71 372-51-50, www.mnwr.art.pl).
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Ekslibrisy
świadkami wojennych wydarzeń

E
kslibrisy w Polsce mają już pię- 
ciowiekową tradycję. Naklejo
ne na kartach ksiąg stają się 
znakami własności osób lub instytu

cji. Ich obrazowe przedstawienia na
wiązują do właścicieli, zaś ich arty
styczna forma wyraża czas, w którym 
powstały. Komponowanie ekslibri
sów jest rzeczą trudną, bowiem na 
małej, ograniczonej wymiarami po
wierzchni trzeba połączyć dwa ele
menty: nazwisko lub nazwę właści
ciela oraz treść obrazową. Połączyć 
tak, aby w sposób czytelny tworzyły 
artystyczną, przeważnie językiem 
graficznym wyrażoną całość.

W ciągu lat zwyczaj oznaczania 
książek ekslibrisami stopniowo się 
rozpowszechnił, a ich forma obrazo
wa i graficzna ulegała przeobrażeniom 
w zależności od mody i stylów panu
jących w sztuce. Ekslibrisy stawały się 
zatem swego rodzaju dokumentami 
czasu, w którym powstały, jak rów
nież źródłami poznania, np. wiedzy 
o rozwoju czytelnictwa. Pomyślną 
okolicznością dla bliższego zaintereso
wania się nimi okazało się zorganizo
wanie ruchu bibliofilskiego na począt
ku lat dwudziestych ubiegłego stule
cia. Przy Towarzystwie Bibliofilów 
Polskich w Warszawie, a nieco póź
niej przy Towarzystwie Miłośników 
Książki w Krakowie powstały Koła 
Miłośników Ekslibrisu. Miało to duże 
znaczenie dla popularyzacji znaku 
własnościowego oraz konsolidacji 
grafików z kolekcjonerami.

Wypadki związane z wybuchem 
drugiej wojny światowej i okresem 
okupacji nie zahamowały zaintereso
wań ekslibrisem. Kiedy okupanci ma
sowo niszczyli polskie książki, nastą
pił wręcz niespotykany dotychczas 
rozwój znaku własnościowego, a tak
że jego kolekcjonerstwa, podejmowa
nia prac popularyzacyjnych i badaw
czych. Z inicjatywy Tadeusza Leszne- 
ra (1895-1967), z wykształcenia 

prawnika, a z upodobania bibliofila, 
zbieracza ekslibrisów i ich populary
zatora oraz Tadeusza Cieślewskiego 
syna (1895-1944), wybitnego grafika, 
zawiązało się już jesienią 1939 r. 
w Warszawie tajne Koło Miłośników 
Ekslibrisu i Grafiki, zwane również 
Klubem Dziesięciu, bowiem według 
statutu każdy członek zwyczajny mu- 
siał posiadać lub wykonać 10 ekslibri
sów. Koło zgromadziło wówczas naj
wybitniejszych warszawskich grafi
ków, a z czasem i mniej doświadczo
nych, którzy na terenie Koła dosko
nalili swoje umiejętności warsztato
we; zajęcia prowadzili Tadeusz Cie- 
ślewski syn i Adam Półtawski.

Na wystawie w Bibliotece Narodo
wej poświęconej Edwardowi Chwale- 
wikowi (1873-1956) w pięćdziesiątą 
rocznicę jego śmierci (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1, 2007, s. 36), eks
ponowano kilkadziesiąt ekslibrisów 
wykonanych za jego życia.

Chwalewik był wybitnym znawcą 
książki, zasłużonym bibliotekarzem, 
kolekcjonerem ekslibrisów, którym 
poświęcał prace badawcze, w znacznej 
części opublikowane. Kilka z ekspono
wanych ekslibrisów powstało w latach 
ostatniej wojny. Widoki Teatru Wiel
kiego i Zamku Królewskiego w War
szawie, już po ich zbombardowaniu 
i częściowym spaleniu, stały się tema
tem ekslibrisów wykonanych przez ar
tystów dla Edwarda Chwalewika.

Tadeusz Przypkowski (1906-1977) 
na ekslibrisie z 1940 r. przedstawił 
w przekroju płonącą salę biblioteczną 
Teatru Wielkiego. Autor ekslibrisu był 
człowiekiem o wielorakich zaintereso
waniach: historyk sztuki i kultury, au
tor wielu cenionych rozpraw i przy
czynków do opracowań naukowych. 
Był także konstruktorem słonecznych 
zegarów i znakomitym fotografikiem, 
po wojnie dyrektorem Muzeum Przy
pkowskich w Jędrzejowie. Linoryt 
uprawiał z amatorstwa. W tej technice 

wykonał ponad dwieście ekslibrisów. 
Prawie wszystkie są barwne, o śmia
łych połączeniach kolorystycznych. 
Na ekslibrisie dla Chwalewika wnętrze 
sali Teatru płonie. Prawie cała po
wierzchnia jest czerwona, języki ognia 
trawiące księgi są jaskrawopomarań- 
czowe. Na tym tle przyciąga uwagę 
biel wybuchającego pocisku. Napisy są 
rozmieszczone u góry - „Exlibris Edu- 
ardi Chwalewik” oraz u dołu w pasie 
czerni: „Emptis Varsoviae MCMXXXIX”. 
Kompozycję uzupełniają symboliczne 
drobiazgi.

Marek Brudnicki (1912-1985) wy
konał ekslibris dla Edwarda Chwale
wika w pierwszym roku wojny. Przed
stawił sylwetkę Zamku Królewskiego, 
widoczną od pl. Zamkowego. Kom
pozycja zwraca uwagę nie tylko tema
tem, ale także syntetycznym ujęciem 
oraz lapidarną formą graficzną. Arty
sta w technice linorytu umiejętnie za
stosował podstawowe środki druku 
wypukłego: biel papieru i czerń farby. 
Ową grę czerni i bieli wykorzystał dla 
wydobycia dramatycznego wydarze
nia, chociaż pozornie wydawać się 
może, że na ekslibrisie jest przedsta
wiona tylko rzeczowa relacja. Czarna 
bryła Zamku pokłuta otworami wypa
lonych okien, dach bez pokrycia, wie
ża stercząca jak martwy kikut w ży
wym organizmie; samoloty w górze 
nie robią już wrażenia, zadanie speł
nione, zło się dokonało. Przedstawie
nie tylko pozornie wydawać się może 
jako beznamiętna relacja. Jasność bieli 
otulająca pokaleczony Zamek łagodzi 
dramat, jak też w dole umieszczony 
kartusz z napisem i po jego bokach 
symbole: Krzyż Walecznych i war
szawska Syrenka - nadzieja czy prze
czucie późniejszych wydarzeń?

Marek Brudnicki był aktywnym 
członkiem tajnego Koła Miłośników 
Ekslibrisu i Grafiki. Organizował wy
stawy, spotkania, prelekcje. Sam 
w tym czasie wykonał kilkadziesiąt
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1-5. Ekslibrisy wykonane dla Edwarda 
Chwalewika przez: Tadeusza 
Przypkowskiego, 1940 r. (1), Marka 
Brudnickiego, 1940 r. (2), Stefana 
Mrożewskiego, 1942 r. (3), Edwardę 
Przeorską, 1942 r. (4) i Adama Jerzego 
Póftawskiego, 1943 r. (5)

(ekslibrisy w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)

ekslibrisów cieszących się uznaniem. 
Linorytami zilustrował pracę Jerzego 
Krama Dialog o grafice (Warszawa 
1942) na prawach rękopisu w 12 eg
zemplarzach. Warto przypomnieć, że 
autor Dialogu opracował w tym czasie 
pierwszy i dotychczas jedyny Alma
nach Ekslibrisu Polskiego XX wieku 
(Warszawa 1942-1944), maszynopis 
w 6 egzemplarzach; drugie wydanie 
uzupełnione ukazało się już po woj
nie. Kram jest również autorem wstę
pu do Prac exlibrisowych Marka Brud
nickiego (Warszawa 1942). Druga te
ka 10 exlibrisow Marka Brudnickiego 
(Warszawa 1943) ukazała się nakła
dem tajnego Koła Miłośników Eksli
brisu i Grafiki.

Ekslibris Stefana Mrożewskiego 
(1894-1975), wykonany dla Edwar
da Chwalewika w 1942 r., trafnie 
odzwierciedlał ówczesne nastroje 

mieszkańców stolicy i kraju. Głów
nym bohaterem ekslibrisu jest Chry
stus Frasobliwy, który bosy siedzi na 
kamieniu w centralnym miejscu War
szawy, na pl. Zamkowym obok Ko
lumny Zygmunta. W tle za nim Za
mek Królewski tonie w kłębach dy
mu w czasie pożaru. Frasobliwy 
w cierniowej koronie, z pękiem ró
zeg wsuniętych w ręce skute kajdan
kami, jest symbolem poniżenia, cier
pienia i bezradności. Mrożewski wy
konał ekslibris w charakterystycznej 
dla swojej twórczości technice - 
drzeworycie sztorcowym, tj. na kloc
kach z twardego drewna, rylcem wie- 
lorzędowym. Technika ta sprawia, że 
jego drzeworyty mają charakter ra
czej malarski niż graficzny, ponieważ 
pozwala ona na operowanie niuansa
mi szarości o różnym natężeniu, da
jącymi bogate możliwości osiągania 

efektów światłocieniowych. Artysta 
doszedł do wyjątkowej perfekcji. Je
go kolega ze studiów w Akademii, 
Tadeusz Cieślewski syn, nazwał 
Mrożewskiego „czarodziejem rylca”. 
I tak się utrwaliło. Pod tym tytułem 
odbyła się retrospektywna wystawa 
twórczości Mrożewskiego w Biblio
tece Narodowej w 2004 r.

Ekslibrisy w grafice Mrożewskie
go zajmowały uboczne miejsce. Te
matem jego prac były widoki i sceny 
rodzajowe charakterystyczne dla kra
jów, w których mieszkał, a które kil
kakrotnie zmieniał. Chociaż był uwa
żany za „obywatela całego świata”, 
zawsze czuł się Polakiem, co stale 
podkreślał. Przede wszystkim był 
znany i ceniony jako ilustrator dzieł 
literackich o światowym znaczeniu. 
W tej pracy nie ograniczał się tylko 
do relacjonowania fabuły, ale kre
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ował swoje artystyczne wizje, inspi
rowane literaturą.

Odmienny od opisywanych wcze
śniej jest ekslibris Edwardy Przeorskiej 
(1900-1965), wykonany dla Edwarda 
Chwalewika w 1942 r. Artystka upra
wiała malarstwo sztalugowe i ścienne 
oraz witrażownictwo. Stąd zapewne 
nasunął się jej pomysł gotyckiego okna 
ozdobionego maswerkami, przez któ
re widać zniszczony Zamek Królew
ski. Kompozycję uzupełniają jakby na 
parapecie okna złożone księgi, wstęga 
z napisem oraz nieco w głębi złamane 
śmigło samolotu. Artystka ta wśród 
technik graficznych, oprócz drzewory
tu uprawianego raczej marginalnie, 
preferowała kwasoryt, a więc techniki 
trawione na metalu. Często łączyła 
akwafortę z akwatintą, która pozwala
ła na operowanie delikatnymi po
wierzchniami między najcieńszymi 
konturami trawionego rysunku. Te 
właśnie zalety ma ekslibris Edwarda 
Chwalewika. Odbijany był jednobarw
nie w różnych kolorach, najczęściej 
w brązach lub jasnych zieleniach o de
likatnych natężeniach barw. Wszystkie 
elementy ekslibrisu Chwalewika, 
a więc kompozycja, rysunek, koloryt 
są zharmonizowane tak, że całość 
sprawia wrażenie wytwornej elegancji. 
Przeorska ekslibris ten włączyła do 
swego albumu pt. 10 kwasorytowych 

ekslibrisów (Warszawa 1942), do któ
rego kartę tytułową i legendę wykona
ła w akwaforcie. Album ukazał się 
w 50 numerowanych egzemplarzach, 
sygnowanych ręcznie. Srebrzysty kolor 
okładki, przewiązanie kart oraz niety
powy format wyróżniają go wśród in
nych wydawnictw powstałych na tere
nie tajnego Koła Miłośników Ekslibri
su i Grafiki, którego Przeorska była 
również członkiem.

Adam Jerzy Półtawski (1881- 
-1952) był przede wszystkim znany ja
ko wszechstronnie wykształcony i do
świadczony typograf, który dla pol
skiego drukarstwa położył zasługi nie 
do przecenienia. Był autorem czcionki 
„antykwa polska”, a z doświadczalnej 
pracowni graficznej przy Salezjańskiej 
Szkole Rzemiosł, którą stworzył i pro
wadził wspólnie z prof. Stanisławem 
Ostoją-Chrostowskim, wychodziły ar
tystyczne wydawnictwa na wysokim 
poziomie edytorskim i typograficz
nym. Sam uprawiał różne techniki gra
ficzne, celował przede wszystkim 
w małych formach, często związanych 
z książką. Jest autorem kilkudziesięciu 
wysoko cenionych ekslibrisów.

Ekslibris dla Chwalewika wykonał 
Półtawski w technice miedziorytu 
w 1943 r. W owalnej ramie z napisem 
do kogo ekslibris należy, wkompono
wanej w prostokątne tło, umieścił 

Kolumnę Zygmunta, a nieco w głębi 
zrujnowany Zamek Królewski z kale
ką wieżą na tle ciemnego, ale z prze
jaśnieniami - nieba. Kompozycję uzu
pełniają oprawione w skórę księgi, 
klepsydra wymierzająca czas i inne 
symbole, jak liście lauru i dębu. Arty
sta wyciął miedzioryt w charaktery
styczny dla siebie sposób, którego 
przykłady spotkać można w wielu je
go pracach, w różnych technikach, 
szczególnie drzeworycie. Szare, a ra
czej srebrzyste powierzchnie otrzy
mane z niezwykle precyzyjnych kre
sek, gęsto obok siebie kładzionych, 
po mistrzowsku cieniowanych i uroz
maicanych zmiennym natężeniem 
głębokości oraz wprowadzanych mię
dzy nie drobniutkich zygzaków lub 
punkcików - tworzą tło o zmiennych 
walorach szarości, dostosowanych do 
realizacji artystycznych zamysłów. Na 
takim tle, a raczej obok niego, umie
ścił olśniewający bielą - jak się wyda- 
je - Zamek Królewski, nadając mu 
szczególne znaczenie.

W latach niemieckiej okupacji ar
tyści przedstawiali uzbrojoną Syren
kę, utrwalali wojenne zdarzenia, na
stroje i pragnienia. Małe rycinki - 
ekslibrisy - stały się dokumentami 
czasu, w którym powstały.

Maria Grońska

GENEALOGIA SAPIEHÓW
Spotkanie z książką

Wydana w 2006 r. przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie książka Marii 
Katamajskiej-Saeed Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia 
rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych ukazuje mato zna

ny, choć często przytaczany w literaturze jako przykład portretu sarmackie
go, kodeński zbiór obrazów staropolskiego rodu. Galeria portretowa, zamó
wiona w 1709 r. przez kanclerza litewskiego Jana Fryderyka Sapiehę do ko
ścioła w rezydencjonalnym Kodniu, jest dziełem szczególnym; niezwykle 
skomponowany zestaw portretów pobudza wyobraźnię nawet współcze
snego widza.

Burzliwe byty dzieje galerii portretowej Sapiehów: z kodeńskiego ko
ścioła trafiła do zamku w Krasiczynie, po 1990 r. była częściowo ekspo
nowana w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a w 2003 r. wróciła 
w posiadanie Michała Sapiehy i została przekazana w depozyt do Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Autorka książki rozpoczęła wówczas badania 
zbioru, a inspiracją do podjęcia omawianego opracowania stała się - jak 
sama to opisuje - jej znajomość z potomkiem rodu Eustachym Sapiehą. 
Warto podkreślić, że to pierwsze kompleksowe badanie tego zagadnie
nia. Obrazy Sapiehów z Kodnia przedstawione były dotychczas jedynie 
na czarno-białej litografii z 1857 r., tableau składającym się z 75 obrazów, 
a nikt nie podjął się ich analizy.

Pierwsza część książki Marii Kalamajskiej-Saeed - to szczegółowa 
charakterystyka staropolskich galerii portretowych. Opis ten stanowi tło 
do analizy ikonografii rodu Sapiehów. Autorka przedstawia więc staropol
skie galerie portretowe o charakterze oficjalnym (królewskie, biskupie, za
konne), galerie sytuujące się na pograniczu oficjalności i prywatności 
(fundatorskie i sepulkralne) oraz zbiory o charakterze ściśle prywatnym 

(rodzinne galerie słynnych mężów). Mało jest tu dzieł wybitnych, ale za
mawiający nie oczekiwali wartości artystycznych - chodziło przede 
wszystkim o wymowę ideową portretów.

Kolejna część publikacji poświęcona została genealogiom sapieżyń- 
skim, a najwięcej miejsca zajmuje analiza genealogii portretowej z Kodnia 
- począwszy od jej genezy, przez projekt, kształt i dzieje. Usytuowanie ga
lerii portretów rodowych w kościele nie było w XVIII w. czymś wyjątkowym; 
o unikatowości zbioru świadczy raczej niespotykana wcześniej forma drze
wa genealogicznego utworzonego z zespołu epitafiów oraz z wizerunków 
postaci, pozbawionych danych biograficznych.

Dokonując analizy poszczególnych portretów wraz z treścią podpisów 
Maria Katamajska-Saeed postanowiła przedstawić je w oddzielnej części 
książki - katalogu. Portrety ukazane zostały w takiej kolejności, jaka zacho
wana była na tablicy genealogicznej. Podpisy są oryginalne, a omówienie 
każdego obrazu poprzedza opracowana przez autorkę nota biograficzna 
portretowanej osoby. Reprodukcjom obrazów towarzyszą czasem dodat
kowe ilustracje: pierwowzory danego portretu lub inne wizerunki postaci. 
Na końcu katalogu autorka przedstawiła swoją koncepcję „nowej edycji” 
kodeńskiej galerii, uwzględniającą obecną wiedzę o historii rodu. Marię Ka- 
tamajską-Saeed zainspirowały do postawienia takiej hipotezy badania nie
zwykłego materiału ikonograficznego.

Książka jest bogato ilustrowana (ponad 350 reprodukcji), uzupełniona 
bibliografią i indeksem wymienionych w tekście osób. Warto nabyć tę pu
blikację, a w tym celu trzeba skontaktować się z Działem Wydawniczym In
stytutu Sztuki PAN (00-950 Warszawa, ul. Długa 28, tel. 0-22 50-48-274 lub 
50-48-258, e-mail: iswydawnictwo@ispan.pl).
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Twierdza nad Berezyną

P
o podpisaniu traktatu pokojo
wego w Tylży Rosja przystąpiła 
do opracowywania nowego pla
nu obrony zachodniej granicy, której 

strzegły wtedy twierdze w Rydze 
i Kijowie. Opracowany w 1810 r. 
plan zakładał budowę następnych 
fortec w Dyneburgu i Bobrujsku, 
przedmościa w Borysowie oraz obo
zu warownego w Dryssie.

Projekt Twierdzy Bobrujsk wyko
nał inspektor Korpusu Inżynierów 
Karol Opperman. Prace ruszyły 
w czerwcu 1810 r. Umocnienia 
wznoszono na wysokim brzegu Bere
zyny, przy ujściu Bobrujki. Powstała 
ziemno-murowana cytadela o nary- 
sie półowalu, z sześcioma bastionami 
i dwoma półbastionami. Do środka 
wiodły trzy bramy: Słucka, Mińska 
i Wodna. Na miejscu częściowo ro
zebranej zabudowy miejskiej wznie
siono kilka nowych obiektów: ko
mendanturę, zarząd inżynierii, domy 
oficerów, koszary, szpital, zbrojow
nię artylerii i magazyny prowianto
we, a wewnątrz bastionów - pro
chownie. Południowego przedpola 
cytadeli broniło ziemne dzieło rogo
we (Umocnienie Górskie). Z Bramy 
Wodnej spuszczono na rzekę most 
łyżwowy, osłaniany przez szaniec na 
drugim brzegu. Twierdza, uzbrojona 
w 200 dział, uzyskała gotowość bo-

1. Twierdza Bobrujsk w latach 
trzydziestych XIX w.:
1 - Twierdza Główna (cytadela), 2 - Umocnienie 
„Fryderyk Wilhelm”, 3 - Wieża „Hrabia Opperman”, 
4 - Luneta „A", 5 - Luneta „B”
(opracował P. Boguszewski wg V. V. Jakovlev, 
Istorija krepostej, Sankt-Peterburg 1995, s. 104)

2.3. Fragmenty umocnień cytadeli
- dziatobitnia szyjowa (2) i mur oporowy 
rawelinu oraz dziatobitnia barkowa (3)

jową w czerwcu 1812 r. Jej garni
zon tworzyły jednostki piechoty, 
artylerii, saperów i kozaków (razem 
4000 osób).

W końcu czerwca 1812 r. armia 
napoleońska przekroczyła granicę 
Rosji. W skład prawego skrzydła 
wchodził V Korpus pod dowódz

twem Józefa Poniatowskiego. Zada
niem korpusu było sforsowanie Nie
mna między Olitą i Kownem, a na
stępnie wejście w rejon działania ro
syjskiej 2. Armii. Tymczasem 2. Ar
mia rozpoczęła odwrót w kierunku 
Nieświeża, by w połowie lipca wkro
czyć do Bobrujska. Oddziały uzupeł
niły prowiant i oporządzenie, pozo
stawiając w cytadeli prawie 1500 
chorych i rannych. Poniatowski zre
zygnował ze zdobywania Bobrujska; 
polska blokada twierdzy trwała do 
końca września 1812 r.

Po wygaśnięciu działań wojen
nych nie prowadzono już większych 
prac budowlanych. Car Aleksander I, 
który w 1817 r. odwiedził Bobrujsk,
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krytycznie odniósł się do zastanej 
prowizorki i nakazał kompleksową 
modernizację umocnień oraz zabu
dowy. Nowy projekt fortyfikacji 
przygotował gen. ppor. Karol Op
perman. Zaproponował przekształ
cenie twierdzy z bastionowej na poli
gonalną według zasad, opracowa
nych w drugiej połowie XVIII w. 
przez francuskiego teoretyka fortyfi
kacji Marka Rene Montalemberta. 
Cytadela (zwana Twierdzą Główną) 
zachowała dotychczasowy narys, jed
nak przed każdą kurtyną wzniesiono 
rawelin z dwiema działobitniami bar
kowymi i działobitnią szyjową. Ra- 
weliny zachodniego i północnego 
frontu dodatkowo uzyskały działo- 
bitnie czołowe. Przed bramami Słuc- 
ką i Mińską zbudowano częściowo 
zwodzone mosty, osłaniane przez do
datkowe działobitnie. Wał szyjowy 
wzmocniony został dwiema liniami 
wysuniętych obiektów ziemnych 
i murowanych.

Na miejscu dzieła rogowego po
wstało murowano-ziemne Umocnie
nie „Fryderyk Wilhelm” o złożonym 
narysie. Jego lewy przedstok prze
dłużono do przyczółka mostowego, 
prawy dochodził do lunety, przed 
którą znajdowała się murowano- 
-ziemna wieża artyleryjska (po 1831 r. 
Wieża „Hrabia Opperman”). Od 
północy i północnego-zachodu zbu
dowano dwie skazamatowane lunety 
(„A” i „B”). Modernizacja zakończy

ła się w 1825 r. Twierdza pełniła od
tąd również funkcję więzienia poli
tycznego (przetrzymywano tu m.in. 
powstańców listopadowych).

W 1819 r. przystąpiono do wybu
rzenia budynków na dziedzińcu cyta
deli. Mieszkańcy zostali przesiedleni 
do nowych przedmieść: Berezyńskie- 
go, Słuckiego i Mińskiego. Nowa za
budowa dziedzińca podzielona była 
na 20 kwartałów. W centrum znajdo
wał się reprezentacyjny plac z sobo
rem św. Aleksandra Newskiego. Ota
czały go siedziby komendanta i sztabu 
twierdzy, szpital, domy generałów

4. Dzialobitnia broniąca portu rzecznego
5. Fragment dioramy w Bobrujskim Muzeum 
Krajoznawczym

(ilustracje: Przemysław Boguszewski)

i oficerów. Dalej rozpościerały się ko
szary, magazyny prowiantowe, warsz
taty, zbrojownie artylerii i inżynierii. 
W dawnym kolegium jezuickim ulo
kowano urzędy, a w kościele poklasz- 
tornym - główny odwach. Wszystkie 
budynki zaprojektował arch. Aleksan
der Sztaubert (autor m.in. projektów 
bram Cytadeli Warszawskiej). Prace 
zakończono w 1836 r.

Spotkanie z książką
TWIERDZE KRESOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Publikacji, przywracających pamięć o Kresach Rzeczypospolitej, 
o polskim dziedzictwie kulturowym na Wschodzie - nigdy dosyć. 
Zwłaszcza gdy książka jest nie tylko znakomicie napisana, ale i ele

gancka edytorsko. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, le
gendy, biografie Stanisława Sławomira Niciei (Wydawnictwo Iskry, 
Warszawa 2006) należą do tej właśnie kategorii. Relacja z podróży 
„traktem i bezdrożami Podola i Wołynia” powstała podczas realizacji 
dla Telewizji Polskiej serialu dokumentalnego w reżyserii Jerzego Ja
nickiego. Serialu, dodajmy tu od razu, bardzo wartościo
wego i potrzebnego. Dobrze więc, że scenarzysta posta
nowił przekazać swą wiedzę także w wersji książkowej, 
znacznie rozbudowanej wobec przekazu filmowego.

W kolejnych rozdziałach profesor Nicieja zaprezen
tował dwanaście miast i twierdz, trwale zapisanych 
w polskich dziejach: Brzeżany, Buczacz, Chocim,Jazto- 
wiec, Kamieniec Podolski, Krzemieniec, Okopy Świętej 
Trójcy, Olesko, Podhorce, Trembowlę, Zbaraż i Żółkiew. 
To szlak zamków piastowskich i jagiellońskich, siedzib 
Sobieskich, Żółkiewskich, Potockich i Koniecpolskich. 
Ale nie tylko. Jak stwierdził autor: „nie zamierzałem pisać 
tylko o ruinach niegdyś stawnych i pięknych zamków, ale 

również o ludziach, którzy z tymi miejscowościami i okolicami byli 
związani swymi biografiami i czynami". Wybrane miejscowości zosta
ły zatem przedstawione w całym bogactwie ich historii, sięgającej 
niemal po dzień dzisiejszy. Nie zabrakło i kontekstów literackich: Śto- 
wackiego, Krasińskiego, Sienkiewicza. Autor pisze o sprawach zna
nych, ale i o całkiem nowych - jak choćby losy pomnika Zofii Chrza
nowskiej z Trembowli, ukrytego w którymś z ukraińskich muzeów. 
Jak przystało na monografistę lwowskich nekropolii, wiele miejsca 

poświęca polskim cmentarzom, zabytkom niezwykłym 
i świadectwom nieocenionym, takim, jak ten w Zbarażu, 
zadziwiający urodą, ze stojącymi na nagrobkach dzie
siątkami figur zakonników - bernardynów.

Świadkowie kresowej przeszłości „tak szybko od
chodzą”... Wiedzę i pamięć o Kresach trzeba zatem 
przekazać nowemu pokoleniu, także tym, którzy nie wy
chowali się już na Trylogii, lecz na Harrym Potterze. 
Książka profesora Niciei, lektura pasjonująca, doskona
le temu ważnemu celowi posłuży. Tak, by nie ziściła się 
przestroga z wybranego przez autora (z Mazepy Słowac
kiego) motta: „Z wszystkich nędz - najstraszniejsze ludz
kie zapomnienie". (jk)
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W latach pięćdziesiątych XIX w. 
na wyposażeniu twierdzy znajdowało 
się 337 dział, a liczebność załogi wy
nosiła 16100 osób. Dziesięć lat póź
niej władze wojskowe uznały umoc
nienia za przestarzałe i zrezygnowały 
z ich dalszej modernizacji. W 1897 r. 
twierdza została skasowana, co po
ciągnęło za sobą rozbiórkę niektó
rych obiektów. Na miejscu Lunety 
„A” wzniesiono Koszary Kutajskie, 
na przedpolu Umocnienia „Fryderyk 
Wilhelm” - Przedmieście Poryckie 
i magazyny. W mieście kwitł handel 
i przemysł. Trzon garnizonu stano
wiły dwa pułki piechoty, osłaniające 
skład artylerii.

W styczniu 1918 r. Bobrujsk stał 
się miejscem koncentracji I Korpusu 
Polskiego, dowodzonego przez gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego. Od
działy, które początkowo dotarły do 
Koszar Kutajskich, miały przeciwko 
sobie ponad 7000 bolszewików. Do- 
wborczycy przejęli kontrolę nad bra
mami cytadeli, a w nocy z 2 na 3 lu
tego brawurowym atakiem opano
wali całą twierdzę. Ośmiuset Pola
ków wzięło do niewoli 5000 jeńców 

oraz zdobyło sporo uzbrojenia. Z sa
molotów, stacjonujących na lotnisku 
w Pugowiczach, została utworzona 
Awiacja I Korpusu Polskiego. Zbu
dowano też prowizoryczny pociąg 
pancerny „Związek Broni”. Nieba
wem korpus zajął tereny między Mo
hylewem, Złobinem i Słuckiem (two
rząc tzw. Rzeczpospolitą Bobrujską), 
a Rada Regencyjna uznała go za od
rodzone Wojsko Polskie. Istnienie tej 
autonomii administracyjno-militar- 
nej sprawiło, że niemieckie Dowódz
two Naczelne wymusiło rozformo
wanie I Korpusu i ewakuację jego 
żołnierzy. W rękach Polaków Bo
brujsk znalazł się powtórnie rok póź
niej. Do lipca 1920 r. stanowił bazę 
wypadów na ważniejsze miejscowo
ści, zajęte przez bolszewików.

Walki sowiecko-niemieckie w czerw
cu 1944 r. oraz socjalistyczna niego
spodarność przyczyniły się do znacz
nego zniszczenia zabytkowych forty
fikacji. Splantowano m.in. północny 
fragment obwałowań cytadeli; z wie
lu obiektów pozyskiwano cegłę li
cówkę. Wieża „Hrabia Opperman” 
została adaptowana na jeden z cięż

szych aresztów śledczych na Białoru
si. Wiele budowli zajęto na magazyny 
wojskowe i cywilne.

Ograniczenia w zwiedzaniu zde
wastowanych fortyfikacji rekom
pensuje wizyta w Bobrujskim Mu
zeum Krajoznawczym. Diorama, 
przedstawiająca zachodnią część cy
tadeli z Bramą Słucką, przenosi nas 
w lata trzydzieste XIX w. Za wała
mi widać zabudowę dziedzińca, 
w tle - Berezynę. Na skrajach diora
my umieszczono plany Umocnienia 
„Fryderyk Wilhelm” i typowego, 
bobrujskiego narysu poligonalnego 
oraz makietę fragmentu izby bojo
wej z armatą na lawecie kazamato
wej. Można również obejrzeć ma
kietę Wieży „Hrabia Opperman”, 
gabloty z uzbrojeniem i wyposaże
niem żołnierskim, a także plansze 
z archiwalnymi planami, rysunkami 
i fotografiami. Wśród tych ostat
nich - zdjęcia z akcji zbrojnych żoł
nierzy I Korpusu Polskiego, okre
ślanych na Białorusi mianem „bia- 
łopolskich okupantów”.

Przemysław Boguszewski
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Portal poliglotów w Sobótce

Jednym z ciekawszych zabyt
ków w budynku Muzeum 
Ślężańskiego w Sobótce, daw

nej siedzibie szpitala prowa
dzonego przez właścicieli mia
sta - wrocławskich kanoników 
regularnych św. Augustyna, jest 
póżnogotycki portal z wieloję
zycznymi inskrypcjami na nad- 
prożu. Przechodzi przez niego 
każdy, kto chce zwiedzić to ma
łe, ale bardzo interesujące mu
zeum. Znaczna część znajdują
cych się w nim elementów ka
miennych, składających się na 
lapidarium, pochodzi z różnych 
budynków miasta, a nawet 
z Masywu Ślęży. Interesujący 
nas portal wmurowano w budy
nek dawnego szpitala dopiero 
w 1960 r. Przeniesiono go z ro
zebranego domu rynkowego 
nr 6 w Sobótce, należącego 
w czasie, gdy powstawał portal, 
do postrzygacza płótna Mat- 
thiasa Scholtza.

Oprofilowany od 1/3 wyso
kości otwór wejściowy, który 
portal ujmuje, ma w górnej stre
fie wykrój koszowy, co jest dość 
rzadkim motywem w późnogo- 
tyckiej sztuce Śląska. W partii 
nadproża wykrój ten ulega jed
nak pewnemu zatarciu dzięki 
rozgrywającej się na dwóch 
płaszczyznach grze giętych, ła
manych i uciętych laskowań. 
Ich kombinacja może być od
czytywana zarówno jako luk 
schodkowy, luk w ośli grzbiet, 
jak i tuk trójlistny o rozwartych 
odcinkach kola. Bez wątpienia 
kamieniarz wykonujący to dzie
ło doskonale opanował nie tyl
ko sztukę posługiwania się dłu
tem, ale i cyrklem, precyzyjnie 
wykreślając bieg lasek. W przy- 
luczach ujętego profilowaną li
stwą nadproża portalu widnieją 
dwie tarcze w skłonach heral
dycznych. Ta po stronie lewej 
(zatem heraldycznie prawej) 
eksponuje monogram „MS”, 
należący do wspomnianego 
właściciela domu. Tarcza po 
stronie prawej zawiera przed
stawienie stylizowanej gałązki 
dębu - zapewne gmerk Mat- 
thiasa Scholtza.

Wyżej, na osobnej, nieco 
szerszej płycie widnieją minu- 
skulowe, późnogotyckie in
skrypcje oraz niewielkie przed
stawienie wywyższonego Węża 
Miedzianego. Fragment in

skrypcji dotyczy właściciela do
mu. Czytamy tu (po rozwiązaniu 
skrótów): „matthias scholtz pan- 
nitonsor anno, millesomi. ccc- 
cesimo. XXXII" (Matthias Scholtz 
postrzygacz płótna roku tysiąc 
pięćset trzydziestego drugie
go), niżej: „nisidominus edifica- 
verit domum in vanum laborant” 
(gdyby Pan nie zbudował do
mu, pracuję na próżno) oraz 
„ tempore reverend! patris domi
ni iohannis abbatis” (w czasach 
czcigodnego ojca, pana Jana 
opata). Pozostałe napisy wyko
nane są w trzech językach: ła
cińskim („Jesus Nasarenens 
Rex iudeorum"), greckim i he
brajskim. Wszystkie mówią to 
samo - w tłumaczeniu: Jezus 
nazaretański król żydowski. 
Jest to zatem treść napisu 
umieszczonego na tabliczce 
przybitej do krzyża, na którym 
umarł Chrystus.

Starotestamentową prefigu- 
racją, jakby zapowiedzią Ukrzy
żowania było właśnie Wywyż
szenie Węża Miedzianego. 
W Ewangelii św. Jana czytamy 
wszak: „A jako Mojżesz na 
puszczy węża wywyższył [...] 
Tak musi być wywyższony 
Syn człowieczy" (3,14-15). Oba 
motywy - starotestamentowy 
i ewangeliczny - spotykamy na 
tzw. Tablicy Prawa i Łaski. Jest 
to przedstawienie opracowane 
przez samego Martina Lutra, 
w 1529 r. zrealizowane przez 
Lucasa Cranacha st., upo
wszechnione przez grafikę i po
wielane w sztuce protestanckiej 
jako dzieło o charakterze do
gmatycznym. Głosiło ono pod
stawowe założenia reformacji: 
źródłem zbawienia jest wiara 
w Zmartwychwstanie Chrystu
sa. To protestanckie credo 
przekazuje też chyba sobót- 
czański portal. Sięgnięcie po ję
zyki Biblii - grecki i hebrajski - 
tłumaczy się tu chęcią dotarcia 
do najczystszego Słowa Boże
go bez żadnych ludzkich do
datków, a takim właśnie dodat
kiem, interpretacją, jest prze
cież już samo tłumaczenie na 
łacinę. Nieprzypadkowo malo
wane przedstawienie Crana- 
chowskiej Tablicy Prawa i Łaski 
znajdujemy na epitafium dokto
ra Johannesa Hessa (obecnie 
w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu), pierwszego wro-

Portal (1532 r.) z dawnego domu 
Matthiasa Scholtza wmurowany 
w budynek Muzeum Ślężańskiego 

w Sobótce

(fot. Bogusław Czechowicz)

oławskiego proboszcza luterań- 
skiego. Pod obrazem widnieje 
tu obszerny napis w języku 
greckim autorstwa Philippa Me- 
lanchtona. Brak wprawdzie tek
stu hebrajskiego, ale i takie 
znajdowały się na innych ów
czesnych epitafiach wrocław
skich. Można w związku z tym 
chyba sądzić, że Matthias 
Scholtz z Sobótki miał dobre 
kontakty z wrocławskim środo
wiskiem intelektualnym, zorien
towanym od połowy lat dwu
dziestych XVI w. na nauki Lutra 
i Melanchtona. Łączyła ich za
pewne wspólnota ducha i inte
resy. W końcu z Sobótki do ślą
skiej metropolii był tylko dobry 
dzień drogi.

Interesujące jest jednak to, 
że w inskrypcji napisano, iż por
tal (i cały dom) powstał w cza
sie, gdy opatem klasztoru na 
Piasku we Wrocławiu byt Jan. 
Do klasztoru tego, jak wspo
mniano, należała też Sobótka, 
jednakże wrocławscy kanonicy 
regularni nigdy nie wyparli się 
związku z Rzymem. Skąd zatem 
tak wyraźna sympatia dla late
rańskiej reformy Kościoła? Moż

na chyba stwierdzić, że w tym 
pierwszym okresie reformacji 
nie było jeszcze jasne, czy ruch 
zapoczątkowany przez Lutra 
pójdzie drogą inną, niż ta, którą 
kroczył Kościół rzymski. Wszyst
ko dopiero się ważyło i wszyscy 
byli chyba nieco zdezorientowa
ni całą sytuacją. Gdyby zresztą 
nawet było inaczej, to podle
głość Sobótki wrocławskim za
konnikom nie przesądzała tego, 
jakie sympatie religijne mieli 
mieszkańcy miasta. Wystarczy 
przypomnieć, że nawet w mia
stach księstwa biskupiego (Ny
sa, Grodków, Paczków, Otmu
chów, Głuchołazy, Jesenik, Ja- 
vornik, Vidnava, Zlate Hory) 
w okresie przed rekatolicyzacją 
większość stanowili ewangelicy.

Co nieco można też powie
dzieć o twórcy portalu. Pozo
stawił on na nim swój podpis - 
znak kamieniarski. Znany jest 
także z budowli na terenie Mo
raw (kościół w Doubravniku, po 
1535 r.), co pozwala stwierdzić 
przynajmniej tyle, że kamieniarz 
ten byt dość aktywnym człowie
kiem. W morawskiej miejsco
wości także mamy do czynienia 
z portalem o misternej grze 
przenikających się laskowań, 
choć tu już bardziej grubych niż 
w Sobótce.

Warto jeszcze dodać, że 
nad portalem w fasadzie do
mu nr 6 znajdowało się okno 
ujęte w piaskowcową arkadę 
o półkolistym kształcie. Przy
puszczalnie byt to późniejszy, 
renesansowy dodatek (zawie
rał zresztą inny gmerk). W su
mie szkoda, że przed prawie 
półwieczem rozebrano ten i in
ne stare domy w Sobótce (po
dobnie zresztą jak w większo
ści miast Śląska, zwłaszcza 
Dolnego). Dziś mało ciekawie 
zabudowany rynek podślężań- 
skiego miasteczka wygląda 
nieco oschle i niezbyt atrakcyj
nie. Ratuje tę sytuację tylko 
bryła kościoła parafialnego. 
Na szczęście sporo przetrwało 
w usytuowanym nieopodal 
Muzeum Ślężańskim. Warto tu 
zajrzeć, choćby dlatego, że 
podobnymi placówkami nie 
mogą się dziś wciąż poszczy
cić nawet znacznie większe 
miasta Śląska.

Bogusław Czechowicz
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Reaktywowanie działalności 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Wychowałem się na książce
Wieś i miasteczko, wydanej 

w 1916 r. przez Wydawnictwo To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. O przedwojennych 
dziejach Towarzystwa i jego spo
łecznej roli dowiedziałem się od 
prof. Władysława Tatarkiewicza, 
który byt recenzentem mojej rozpra
wy habilitacyjnej. Postanowiłem 
rozpocząć działania zmierzające do 
reaktywowania Towarzystwa w so
cjalistycznej rzeczywistości. Listy, 
które otrzymywałem od telewidzów 
utwierdzały mnie w przekonaniu, że 
jest to sprawa wręcz pilna. W roz
mowach z prof. Franciszkiem Pia- 
ścikiem i prof. Ignacym Tłoczkiem 
też poruszałem ten temat. Obydwaj 
Profesorowie radzili, by na razie tą 
sprawą się nie zajmować, bo nie 
czas po temu. Profesor Tatarkie
wicz z kolei akcję moją obiecał po
przeć (w miarę swoich skromnych 
możliwości). Entuzjastami moich 
idei okazali się Marek Kwiatkowski 
i Jacek Cydzik, z którymi już wów
czas łączyły mnie węzły przyjaźni.

Ministrem kultury był wtedy 
Stanisław Wroński. Ja reprezento
wałem Kraków w działającej przy 
ministerstwie Radzie Kultury. Tu 
Państwo pozwolą, że zjawi się wą
tek dodatkowy. W tym czasie pełni
łem w Krakowie funkcję prezesa 
Małopolskiego Oddziału Towarzy
stwa Opieki nad Zwierzętami. Mia
łem w gronie członków tego TOnZ 
duże uznanie. Tak duże, że 
w związku z odejściem przewodni
czącej zarządu głównego, p. Ko- 

ścialkowskiej, zaproponowano mi 
objęcie funkcji prezesa zarządu 
głównego tej organizacji. A ja by
tem już po rozmowie z ministrem 
Wrońskim w sprawie ewentualnego 
objęcia przewodnictwa wznowionej 
działalności Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami do czasu wyboru 
nowego zarządu. I tu składam po
dziękowanie wszystkim Kolegom, 
którzy mi wtedy pomogli. W rozmo
wie z ministrem Wrońskim okazało 
się, że walczył on w oddziałach 
partyzanckich AK, działających po
między Hrubieszowem a Zamo
ściem. Mieliśmy kilku wspólnych 
znajomych. To zbliżyło nas. Od tej 
rozmowy Wroński byt orędowni
kiem reaktywowania sanacyjnego 
Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi. Natomiast kategorycznie sprze
ciwili się temu dwaj znakomici Pro
fesorowie z Warszawy, ich argu
menty i nazwiska przemilczę. Oby
dwaj zmarli, obydwaj są zasłużeni 
dla naszej kultury.

Mojemu zamysłowi sprzyjał Je
rzy Waldorff, który chcial znaleźć ja
kieś oparcie dla „swoich Powązek”. 
- „Milicjanci przepędzają mnie 
sprzed cmentarnej bramy, klerycy 
i zakonnicy gonią za bramą. Stoję 
więc w bramie i kwestuję w imieniu 
żywych i zmarłych".

Tu pragnę przypomnieć, że 
Towarzystwo Opieki nad Zabytka
mi zostało reaktywowane przed ob
jęciem przeze mnie funkcji Gene
ralnego Konserwatora. W tej kwe
stii urzędnicy ministerstwa byli mi 
na ogół przychylni.

Wróćmy do rozpoczętego wąt
ku „paralelnego myślenia”. Oto 
któregoś dnia 1975 r. otrzymuję 
przysłany z Warszawy list polecony 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, w którym, na urzędowym 
druku, odczytuję wezwanie do sta
wienia się w Warszawie... Podana 
jest: godzina, data, nazwisko puł
kownika, który ma mnie przesłu
chać w charakterze strony. Kon
sternacja, obawa, złe myśli. Zja
wiam się w oznaczonym czasie 
i miejscu. Przepustka, wartownik, 
szare drzwi. Znane pytanie: „Kawa, 
czy herbata?" Jowialny, łysiejący 
pan wita się, pytając, o czym będę 
mówił w następnym programie te
lewizyjnym. A później rozmowa 
przebiegała tak: - „Cieszę się pro
fesorze, że mimo rozlicznych funk
cji zgodzi! się pan na objęcie tej za
szczytnej funkcji w skali ogólnopol
skiej. To dobrze, że ktoś miody po- 
dejmie się - poza rządem - i ze- 
chce zaopiekować się tą sferą ty
cia. One potrzebują opieki. Pań
stwo bez społecznego poparcia 
nie da sobie rady z tym problemem 

Przerwałem mu i powiedzia
łem: - „I ja podobnie sądzę, dlate
go tak zabiegałem o zalegalizowa
nie sprawy. O włączenie do niej lu
dzi młodych". Powiedział: - „Na
maszczam was Tyle, że pan 
za biurkiem zacierał ręce myśląc 
o zwierzętach, ja o zabytkach. Te
go dnia zostałem przewodniczą
cym Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Podobno epizody 
tworzą historię. Przypomniałem ten 

drobny epizod ze swego życia, po 
to, by przywołać działające wów
czas mechanizmy. Decyzja 
w sprawie reaktywowanego „sana
cyjnego” Towarzystwa zapadła na 
pewno w Komitecie Centralnym. 
W tej sprawie już nikt mnie nie pro
sił na żadne rozmowy. Ja nigdy do 
partii nie należałem i kulisów decy
zji nie znam.

A co było dalej? A, tu już ma
my dokumenty. Wynika z nich, że 
ktoś wygrał, ktoś przegrał. A grupa 
entuzjastów rozpoczęta zespoło
we działania, zmierzające do przy
gotowania walnego zebrania inau
guracyjnego. Nazwiska i doku
menty odtworzą obraz wielkiej ze
społowej pracy ludzi, którzy wtedy 
działali bezinteresownie, w imię 
patriotycznych ideałów. Przecie 
zachowały się protokoły. Fakty by
ły takie: ktoś zajął się statutem, 
ktoś inny wytypowaniem ludzi, któ
rych zaproszono na zebranie or
ganizacyjne. Protokoły i pisma ini
cjujące działalność zachowały się. 
Bytem pierwszym prezesem, mo
im zastępcą został Jerzy Waldorff. 
Kadencja nowych władz zaczęta 
się od sporu, by powrócić do 
przedwojennej nazwy: „Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami Prze
szłości”. Pamiętam, jak Jerzy Wal
dorff stuknął swą laseczką w mini
sterialny parkiet mówiąc: - „Konia 
z rzędem temu, kto mi pokaże za
bytek teraźniejszości”. I tak mamy 
taką, a nie inną nazwę.

Wiktor Zin

Spotkanie z książką
ROZWAŻANIA O KULCIE ZABYTKÓW

Nakładem warszawskiej Oficyny Wydawniczej „Mówią wieki" ukazała się 
w 2006 r. książka Alois Piegi, Georg Dehio i kult zabytków w przekładzie i ze 

wstępem Ryszarda Kasperowicza. To poprawione wznowienie publikacji, która 
po raz pierwszy wydana została przez Oficynę „Mówią wieki" w 2002 r. w ramach 
serii poświęconej teorii i historii ochrony zabytków. Nakład książki został wyczer
pany, wydawca podjął się więc wznowienia. Obecne wydanie jest pełną publika
cją pracy Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie oraz eseju Nowe prą
dy w dziedzinie opieki nad zabytkami, autorstwa Aloisa Riegla (1858-1905), znanego 
historyka sztuki, który był jednym z założycieli słynnej „szkoły wiedeńskiej". Riegl 
opracował założenia nowoczesnego myślenia o zabytkach, przygotował projekt 
ochrony prawnej zabytków, badał metodologiczne aspekty historii 
sztuki. W omawianych tu tekstach analizuje nowoczesny kult zabyt
ków, a także rozważa różne warianty „wartości upamiętniających" te
go kultu: wartość starożytniczą, historyczną, pomnikową, użytkową 
i artystyczną. Wybór wartości dyktuje nam wola twórcza, ale według 
autora przejawem nowoczesnego subiektywizmu jest wyróżnienie 
wartości starożytniczej. Ta apologia ideów starożytniczych była 
prawdopodobnie odpowiedzią na kryzys ówczesnych prądów arty
stycznych.

Repliką na tezy Riegla jest zamieszczony w książce polemicz
ny tekst Georga Dehio (1850-1932) Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami w XIX stuleciu. Dehio w swoich rozważaniach na temat zabytku bazu
je na dziewiętnastowiecznym historyzmie, docenia rolę tradycji (i tu obaj uczeni 
są zgodni). Dehia interesują jednak przede wszystkim sposoby, jakimi można 
posłużyć się, aby zachować „na trwale wartości duchowe, które ludzkość wytwa
rza", innymi słowy entuzjastycznie odnosi się do konieczności konserwacji zabyt
ków, a nie jest zwolennikiem ich rekonstrukcji. Riegla zajmowała raczej teoria, je
go zawile rozważania nie wywarty większego wpływu na praktykę konserwator
ską. Obaj historycy bazowali na odmiennych filozofiach sztuki, które w omawia
nej książce można dokładnie prześledzić.
Materiał zawarty w książce ma niewątpliwą wartość naukową i stanowi cenną 

lekturę dla kadry uniwersyteckiej i studentów historii sztuki oraz filo
zofii. Zainteresuje też ona miłośników filozofii i naukowych rozwa
żań, dla których opisana polemika historyków sztuki będzie stano
wić ciekawą lekturę.

Trudno jednak polecać tę publikację czytelnikom mniej obezna
nym z tymi dziedzinami nauki, gdyż dość hermetyczny język, jakim 
teksty są napisane, mimo licznych ułatwiających czytanie przypisów 
i not, może stanowić pewną przeszkodę. Czytelnicy, którzy zechcą 
kupić książkę, mogą kontaktować się z działem dystrybucji wydawcy 
(00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77) lub bezpośrednio z Oficyną 
Wydawniczą „Mówią wieki” (00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12).
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ROZMAITOŚCI

Zabytki na znaczkach

Diament Europy Wschodniej

Tym razem w naszej rubryce 
pojawiają się wyjątkowe 

znaczki, nie dość bowiem, że 
przedstawiają zabytki, to jeszcze 
są polonikami. I to jakimi! 
Wszystkie związane są ze Lwo
wem, który w ubiegłym roku ob
chodził 750. rocznicę otrzymania 
praw miejskich. Jubileusz ten 
skłonił zarówno pocztę ukraiń
ską, jak i austriacką do wydania 
okolicznościowych walorów.

16 czerwca 2006 r. ukazał się 
okazały blok ukraiński. Pokazano 
na nim panoramę Lwowa, za
czerpniętą z dzieła CMtates orbis 
terrarium, pierwszego systema
tycznie ujętego atlasu miast świa
ta, wydanego w Antwerpii w sze
ściu tomach w latach 1572-1618. 
Opracowali go stawny wówczas 
miedziorytnik Frans Hohenberg 
(1535-1590) i kanonik Georg 
Braun (1541-1622), który przygo
tował teksty objaśniające ryciny. 
Atlas zawiera prawie 550 planów 
miast i ich widoków. Wśród nich 
wiele pokazuje miasta polskie, 
m.in. Gdańsk, Kalwarię, Kraków, 
Lublin, Łowicz, Warszawę, Wilno, 
Zamość. Niektóre miedzioryty au
torzy atlasu zapożyczyli z wcze
śniejszych ksiąg (m.in. Abrahama 
Orteliusza), większość jednakże 
powstała na podstawie rysunków 
sporządzonych przez ówcze
snych biegłych w rysowaniu po
dróżników, m.in. ojca i syna Hoef- 
naglów i Henryka Rantzaua. War
to dodać, że chcąc pozyskać no
we materiały do atlasu, jego twór
cy wysyłali do niemal wszystkich 
zakątków Europy specjalnych wy
słanników, biegłych w utrwalaniu 
na kartonach i papierze tego, co 
zobaczą ich oczy. Byli - jakbyśmy 
to dziś powiedzieli - reporterami 
bez granic. Miedzioryt panoramy 
Lwowa (pierwszej w ogóle zacho
wanej) sporządził syn Hogenber- 
ga, Abraham, który zapewne 
przygotował także materiały do 
zaprezentowania pozostałych, 
wyżej wymienionych polskich 
miast. 5 maja 2006 r. poczta ukra
ińska wydała ponadto kopertę 
z wydrukowanym znaczkiem po
kazującym herb Lwiego Grodu. 
Także w związku z jubileuszem.

Kolejny znaczek ukazał się 
1 grudnia 2006 r., przygotowany 
został z tej samej okazji wspólnie 
przez dwie poczty: austriacką 
i ukraińską. Austria była zaintere
sowana takim upamiętnieniem

ważnego fragmentu historii „ma
łego Wiednia”, jak zwano nad Du
najem „Miasto Lwa", bo przecież 
przez niemal 150 lat (1772-1918) 
znajdowało się ono pod zaborem 
austriackim, co znacząco od
zwierciedliło się w jego wyglądzie. 
Austriacy w towarzyszącym emisji

Na znaczku widać pi. Ferdy
nanda na akwareli namalowanej 
w 1840 r. przez Teofila Czysz- 
kowskiego (1790-1848). Plac ten 
tak się wówczas nazywał, po
tem, w związku z postawieniem 
na nim studni z figurą Najświęt
szej Maryi Panny, przemianowa-

1. Blok poczty ukraińskiej z dwoma znaczkami o nominałach 50 kopiejek 
i 2,50 hrywny wydany dla upamiętnienia 750. rocznicy lokacji Lwowa, 
emisja z 16 czerwca 2006 r., projekt: Gennadij Kleszczar, wymiary: 133
x 87 mm, nakład: 120 tys.; moneta i herb świecą się pod lampą emitującą 
promienie nadfioletowe (UV), co zabezpiecza emisję przed fałszerstwami

2. Znaczek wydany z tej samej okazji wspólnie przez poczty ukraińską
i austriacką, projekt: Wołodymir Taran, wymiary: 45 x 27,8 mm, nakład: 
Austria - 1,2 min (w arkusikach), Ukraina - brak informacji

3. Znaczek ukraiński wprowadzony do obiegu 6 października 2006 r.
z okazji X Krajowej Wystawy Filatelistycznej we Lwowie, projekt: Gennadij 
Kleszczar, wymiary: 52 x 25 mm, nakład: 250 tys.

opisie bardzo pięknie wrócili do 
tych czasów. Podkreślili, że 
Lwów, mający obecnie 830 tys. 
mieszkańców, jest prawdziwym 
diamentem wschodniej Europy, 
muzeum pod gołym niebem, 
w którego tkance miejskiej znaj
duje się aż 2 tys. zabytków. Two
rzyli je wszyscy, którzy w ciągu 
stuleci w mieście się osiedlili: Po
lacy, Austriacy, Niemcy, Żydzi, 
Rusini, Ukraińcy, Tatarzy, Ormia
nie, Węgrzy, Łotysze i Szwedzi. 
Wszyscy pozostawili trwałe ślady 
swej obecności, swej kultury, tra
dycji i religii. Dlatego też lwowskie 
zabytki mają ślady gotyku, baro
ku, renesansu, rokoka i empire.

no go na pl. Mariacki, wreszcie 
gdy stanął na nim pomnik na
szego wieszcza (w 1904 r.), uzy
skał nazwę aktualną do dziś: pl. 
Adama Mickiewicza.

Omówiony znaczek obie 
poczty wydrukowały w arkusikach 
zawierających dziesięć znacz
ków. Są one rozdzielone przy- 
wieszkami, na których, kolejno od 
góry, przedstawiono: pieczęć 
Lwowa z XIV w. (mosiądz, kopia 
z XIX w.), ceremonialny łańcuch 
burmistrza z 1892 r. (złocone sre
bro), aksamitną ceremonialną po
duszkę z herbem Lwowa, monar
chii austro-węgierskiej i kilku in
nych należących do niej krajów, 

dekoracyjną srebrną i pozłacaną 
gałązkę lipy, symboliczne srebrne 
klucze miasta z XVIII w. Wszystkie 
te przedmioty są własnością Mu
zeum Historycznego we Lwowie.

Dla uhonorowania X Krajowej 
Wystawy Filatelistycznej „Ukrphi- 
lexp'O6" we Lwowie 6 październi
ka 2006 r. wprowadzono do obie
gu specjalny znaczek, na którym 
przedstawiono kościół dominika
nów Bożego Ciała. Zakonnicy 
pojawili się w mieście już w XIII w., 
ale pierwszą świątynię udało im 
się postawić w tym właśnie miej
scu dopiero po upływie kilkudzie
sięciu lat, w następnym wieku. 
Podobnie jak wiele przybytków 
kultu religijnego w mieście, nie 
oparta się ona licznym pożarom, 
ale wciąż się odradzała. Nigdy 
jednak nie zdołała obrosnąć pa
tyną, wciąż wznoszona z niedo
stateczną dbałością, stale po
padała w ruinę, toteż w połowie 
XVIII w. rozebrano ją i - dzięki fi
nansowemu wsparciu Józefa Po
tockiego, hetmana wielkiego ko
ronnego - przybrała dzisiejszy 
wygląd (nową świątynię konse
krowano w 1764 r.), ze wspaniałą 
kopulą, będącą obecnie jednym 
z najokazalszych obiektów w pa
noramie Lwowa. Projekt kościoła 
jest dziełem Jana de Witte, spo
lonizowanego architekta i inży
niera wojskowego pochodzące
go z Holandii. Pod jego nadzo
rem wybudowano jeszcze wiele 
innych obiektów, zarówno w mie
ście, jak i jego okolicach. Kościół 
ten jest obecnie świątynią spo
łeczności greckokatolickiej, mie
ści się w nim także Muzeum Hi
storii Religii.

Wieża na znaczku po lewej 
stronie należy do sąsiedniej cer
kwi Uspieńskiej, zwanej także wo
łoską. Tę wspaniałą dzwonnicę 
(ma 65 m) ufundował jeden z naj
zamożniejszych obywateli Lwo
wa, Konstanty Korniakt, dlatego 
też zwie się ją „wieżą Korniakta”. 
Wisi w niej dwumetrowy dzwon 
„Kiryto”. Jak widać, była to bu
dowla o charakterze obronnym, 
toteż wytrwała oblężenie miasta 
przez Turków w 1672 r„ ale wów
czas nieco ucierpiała. Jan III So
bieski polecił usunąć szkody, 
czym zajął się włoski architekt 
Piotr Barbon. To on byt projektan
tem dzwonnicy.

Tadeusz Kurlus
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Piątki 
Konserwatorskie 
na Zamku Królewskim 

w Warszawie
W dniu 2 marca 2007 r. na Zamku Kró
lewskim w Warszawie zainaugurowana 
została druga edycja spotkań w ramach 
„Piątków Konserwatorskich”, organizo
wanych przez Zamek Królewski w War
szawie i Krajowy Ośrodek Badań i Doku
mentacji Zabytków, we współpracy z Wo
jewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Warszawie.

Celem forum jest przybliżenie problematyki 
związanej z zachowaniem zabytków w kon
tekście polityki przestrzennej miast i gmin 
oraz realizowanych przez nich programów 
w zakresie kultury, turystyki i promocji.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie 
w ramach cyklu Dziedzictwo kulturowe 
szansą rozwoju regionu - ochrona i pro
mocja zabytków Mazowsza, a tematem 
pierwszego spotkania byt

• Węgrów - miasto Jana Dobrogosta 
Krasińskiego. Działania rewitalizacyjne 
w obrębie zabytkowej przestrzeni rynku. 
referaty wygłosili Jarosław Grenda, bur
mistrz Węgrowa, Roman Postek, dyrek
tor Muzeum Zbrojowni Zamku w Liwie oraz 
Maria Koc, zastępca burmistrza Węgrowa.

Dwa kolejne spotkania z tego cyklu odbę
dą się 20 kwietnia i 18 maja br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie (w godz. 10-13).

• W ramach tematu Nowy Dwór Mazo
wiecki - Partnerstwo w Widiach Trzech 
Rzek omówione zostanie zagadnienie 
Twierdzy Modlin - 20 kwietnia 2007 r.

• Zagadnienia związane z Polem Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. w Ossowie będą 
tematem spotkania z przedstawicielami 
Wołomina - 18 maja 2007 r.

Organizatorzy oraz redakcja „Spotkań 
z Zabytkami", która objęta patronatem 
medialnym tegoroczną edycję „Piątków 
Konserwatorskich na Zamku Królewskim 
w Warszawie”, serdecznie zapraszają do 
wzięcia udziału w tych spotkaniach.

KLUB
PRENUMERATORÓW

SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI

/ Piotr Grabowski z Olsztyna - Katalog zbioru platerów warszawskich im. Anieli i Tadeusza 

Wysiadeckich, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

/ Tomasz Michalski z Tuszyna - Krzysztof Garbacz, Zielona Góra. Spacer z przeszłością. 

Ein Ausflug in die Vergangenheit, Agencja Wydawnicza „PDN", Zielona Góra 2006

/ Joanna Kamieńska z Warszawy - Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej 

Pragi, pod red. Zbigniewa Michalczyka, Fundacja na Starej Pradze, Warszawa 2006

/ Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Wielkopolskim - Krzysztof Garbacz, 

Szlakiem zabytkowych miast. Przewodnik po południowej części województwa lubuskiego, 

Agencja Wydawnicza „PDN", Zielona Góra 2005

/ Elżbieta Szachowska z Wrocławia - Iwona Gofaj, Grzegorz Wojturski, Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu. Przewodnik. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2006
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Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

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”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Szlakiem 
zabytkowych miast

ZIELONA GÓRA

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiec
ka 1 A, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. 
Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i banko
wych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2007 r. - 72 zł. Prenume
rata 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 informa
cje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki- 
-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyj
mują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 
1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenume
ratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, 
bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze 
są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenu
meratę można zamawiać również za pośrednictwem stron internetowych 
(www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2007 r. przyjmowane 
są do 5 czerwca 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 Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie w 2005 r. rozpoczęto badania 

naukowe dotyczące biografii dwóch 
fabrykanckich rodzin Dittrich i Hielle oraz 

malarza Augusta Frinda (1852-1924).

Firma Hielle i Dittrich od 1857 r. była 
właścicielem zakładów żyrardowskich. Od 
tego czasu nastąpiła rozbudowa i unowo
cześnienie techniczne fabryki. O wysokiej 
jakości żyrardowskich wyrobów lnianych 
świadczyły liczne medale i wyróżnienia, 
otrzymywane przez zakłady na prawie każ
dej wystawie, w której brały udział. Najwięk
szą nagrodę, „Grand Prix", dostały na wy
stawie światowej w Paryżu w 1900 r. Właści
ciele przedsiębiorstwa otrzymali także spe
cjalny tytuł „Dostawcy Jego Cesarskiej Mo
ści” oraz prawo umieszczania rosyjskiego 
godła państwowego na etykietach i drukach 
reklamowych.

August Frind, wybitny artysta, jest po
stacią mato znaną wśród polskiego społe
czeństwa. Urodził się w 1852 r. w Krasnej Li
pie w Czechach, a swą karierę rozpoczął 
w polskim mieście Żyrardów. Tu na zamó
wienie właściciela zakładów żyrardowskich 
Karola Dittricha jr. namalował m.in. obrazy 
o tematyce religijnej do dwóch żyrardow
skich świątyń. Karol Dittrich sfinansował 
także studia Frinda na Akademii Sztuk Pięk
nych w Dreźnie.

Regularnie od 1886 do 1912 r. August 
Frind organizował wystawy w praskim Ru- 
dolfinum (wystawiał jako członek „Kunstve- 
rein fur Bóhmem in Prag”), w Glaspalastu 
w Monachium, w Wiedniu, w Berlinie, a tak
że w innych europejskich miastach (Norym
berga, Londyn, Styrsky Hradec, Linz, Wro
cław, Hamburg, Dusseldorf, Kolonia, Stutt
gart, Darmstadt), wszystkie pod patronatem 
Monachijskiego Stowarzyszenia Artystów. 
Zajmował się także litografią i ilustrator- 
stwem. Galeria prac tego artysty znajduje 
się w Powiatowym Muzeum w Rumburku 
(Czechy), w którym zostały zdeponowane 
obrazy i pamiątki po A. Frindzie.

W zbiorach żyrardowskiego Muzeum 
znajdują się dwa portrety autorstwa Frinda, 
prezentujące właścicieli żyrardowskiej fa
bryki włókienniczej - Karola Augusta Dittri
cha i Karola Hiellego.

W celu pozyskania informacji na temat 
rodzin Hielle i Dittrich, a także A. Frinda Mu
zeum nawiązało współpracę z czeskimi in
stytucjami, które dostarczyły nam wielu cie
kawych materiałów.

Zdając sobie sprawę, iż na terenie na
szego kraju mogą znajdować się także 
dzieła Frinda lub informacje dotyczące jego 
działalności, zwracamy się do Czytelników 
„Spotkań z Zabytkami” o pomoc w prowa
dzonych przez naszą placówkę badaniach 
naukowych. Każda informacja jest dla nas 
cenna. Liczymy na Państwa pomoc.

Kontakt:

Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie
ul. Karola Dittricha 1 
96-300 Żyrardów 
tel. 046 855 33 13 
muzeum@muzeumzyrardow.pl 
www.muzeumzyrardow.pl

Pałac i kamienica Gaya

P
o południowej stronie ul. 
Grzybowskiej w Warszawie, 
mniej więcej naprzeciwko 
obecnego wieżowca ZUS-u, usytu

owane były obok siebie dwie bu
dowle: pałac i kamienica, powstałe 
w jednym czasie, należące do jed
nego właściciela i przez niego za
projektowane. Dzisiaj jest tu puste 
miejsce, ale przed drugą wojną 
światową budynki kojarzono ze 
znaną firmą wyrobów metalowych 
„Konrad Jarnuszkiewicz i Ska”.

Twórcą architektury obydwu 
obiektów był Jan Jakub Gay, który 
w 1836 r., wraz z żoną Anną z Heu- 
richów, nabył plac od Wacława i Fi
lipiny z Demlinów małżonków Pohl 
i na nim wkrótce, w latach 1837- 
-1838, wzniósł dwie zespolone ze 
sobą budowle. Uważano dotych
czas, że Gay pierwszy w Warszawie 
użył przy budowie własnego domu 
żelaza lanego, nieznana jednak by
ła dokładna data wystawienia tego 
obiektu. Okazało się, że pałac i ka

mienica przy Grzybowskiej 19 były 
wcześniejsze o dziesięć lat od słyn
nej kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieściu 17, wzniesionej we
dług projektu Franciszka Marii Lan- 
ciego i uznawanej za pionierską 
pod względem użycia elementów 
żelaznych.

Zachowały się zdjęcia pałacu 
i kamienicy z czasów pierwszej woj
ny światowej, gdy posesję wynajął 
Komitet Obywatelski i urządził tu 
schronisko dla bezdomnych. Dzięki 
tym zdjęciom, planowi parteru bu
dynków, wyrysowanemu przez 
Gaya i włączonemu do księgi hipo
tecznej oraz opisowi z 1866 r. oby
dwa obiekty stają się nam bliższe.

Pałac, budowla jednopiętrowa, 
była wyższa od przyległej kamienicy 
dwupiętrowej. Zestawiono je na za
sadzie kontrastu, choć połączono 
podobnie interpretowanym stylem. 
Byt nim neorenesans. Elewację pała
cu pokrywały zróżnicowane pasy bo- 
niowania. Nadokiennikom trójskrzy-
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1. Plan parteru pałacu i kamienicy przy ul. Grzybowskiej 19 w Warszawie według projektu 
wykonanego przez J. J. Gaya
2.3. Pałac i kamienica przy ul. Grzybowskiej 19 na zdjęciach z czasów pierwszej wojny 
światowej - fasada (2) i jedna z sal w części frontowej (3)

(fot. 1 - Ryszard Opęchowski)

dtowych, wielkich rozmiarów okien 
pierwszego piętra nadano luk odcin
ka koła, ujętego na skrajach w palme
ty. Pod wydatnym gzymsem, podtrzy
mywanym przez żeliwne kroksztyny, 
umieszczone były prostokątne okien
ka, oświetlające strych. Pokoje na 
piętrze miały iście pałacowy wystrój, 

zwłaszcza sala „frontowa”, ozdobiona 
pilastrami korynckimi oraz sufitem 
z ukośną kratownicą kasetonów i ma
lowanymi w nich rozetami. Piętro, 
a może cały obiekt, architekt przezna
czył zapewne na własny użytek.

Z tyłu budowli, w wyodrębnionym 
segmencie na planie półkola, znaj

dowała się klatka schodowa, do któ
rej wchodziło się z bramy. Na po
sadzce, jak przedstawia projekt, byt 
napis „SALVE”. Umieszczenie scho
dów w przybudówce można uznać 
za zapowiedź późniejszych rozwią
zań w architekturze kamienic War
szawy. Do korpusu przyulicznego 
przylegała pod kątem prostym jed- 
notraktowa, dwupiętrowa oficyna 
z kuchnią, a za nią ogród o nieregu
larnym układzie alejek.

Kamienica była węższa i niższa, 
choć miała dwa piętra. Z pałacem łą
czyła ją sklepiona brama, nad którą 
znajdował się duży, zamknięty półko
liście porte-fenetre, prowadzący na 
balkon z „żelaza lanego na trzech ta- 
kichże kroksztynach”. Wewnątrz był 
pokój przykryty sklepieniem żagla- 
stym, ozdobionym dekoracją sztuka- 
torską o skomplikowanym rysunku. 
Nad członem bramnym wznosiła się 
wieżyczka - belwederek, podkreśla
jąca asymetrię układu, a zarazem sta
jąca się elementem jednoczącym 
różne w swej funkcji i wyrazie części. 
Na tyłach kamienicy, przypuszczalnie 
z mieszkaniami do wynajęcia, usytu
owana była piętrowa oficynka, a za 
nią kloaka „na beczkach”, wozownie 
i stajnie.

Budowle tworzyły zespół, który 
możemy ocenić jako wybitny i god
ny odnotowania w historii architek
tury polskiej. Gay przypominany 
jest zazwyczaj jako współautor, 
obok Antonio Corazziego, gmachu 
Banku Polskiego z lat 1825-1828 
u zbiegu pl. Bankowego i ul. Elekto
ralnej w Warszawie, budowli utrzy
manej w duchu surowego klasycy
zmu, oraz jako współautor z Alfon
sem Kropiwnickim „Gościnnego 
Dworu” z 1841 r. na pl. Za Żelazną 
Bramą, wykonanego prawie całko
wicie z żelaza. Wystawienie sobie 
tak wspaniałego obiektu przy ul. 
Grzybowskiej 19 dowodzi chęci za
demonstrowania pozycji, jaką zdo
był Gay swą pracą.

Architekt zmarł we własnym domu 
w 1849 r., pozostawiając żonę i pię
cioro dzieci, a wśród nich siedmiolet
niego syna Stanisława, który - nale
żąc do oddziału Ludwika Mierosław
skiego - 19 lutego 1863 r. poległ 
w walce we wsi Krzywosądza na Ku
jawach. Pochowano go tam we 
wspólnej mogile z powstańcami.

Marek Kwiatkowski



Cmentarz wojenny 
nr 143 w Ostruszy 

(zob. artykuł na s. 24)

1. Fragment cmentarza
2. Stele nagrobne poległych żołnierzy z 2. pułku gwardii pruskiej
3. Brama wejściowa
4. Drewniany krzyż, ustawiony w punkcie przecięcia się osi cmentarza
5. Mogiły zbiorowe żołnierzy armii rosyjskiej

(zdjęcia: Andrzej Osiński)


