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Od redakcji

ematem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), odby
wających się z inicjatywy Rady Europy, pod patronatem Unii Europejskiej - 
w Polsce już po raz piętnasty, tradycyjnie we wrześniu - będą „Ludzie gościńca.

Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze". Tak sformułowane hasto jest bardzo pojemne i, jak
czytamy w informacji przygotowanej przez koordynatora 
EDD - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 
„obejmuje wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymo
wania, wędrowania, zarówno w sensie fizycznym jak i du
chowym. Daje też okazję do przybliżenia społeczeństwu 
lokalnych zabytków kultury materialnej i duchowej - po
czynając od kapliczek przydrożnych, karczem, przez za
bytki techniki, a kończąc na obrzędach związanych 
z przejściem ze świata żywych do świata zmarłych. Z nim 
będą się wiązały różnorodne działania popularyzatorskie 
(wystawy, festyny, dni otwarte muzeów i obiektów zabyt

kowych, itp.). W 2007 r. nie zaplanowano centralnych uroczystości, dlatego też wszyst
kie Imprezy będą równie ważne, bez względu na to czy odbędą się w Warszawie, 
stolicy województwa, czy na jego krańcach. Szczegółowe programy obchodów 
(7-16 września 2007 r.) zostaną umieszczone na specjalnej stronie prowadzonej przez 
KOBiDZ: www.edd.com.pl”.

Z okazji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 
redakcja „Spotkań z Zabytkami" ogłasza konkurs fotograficzny: 

„Zabytki dawnych szlaków”.
Zdjęcia - czarno-białe lub kolorowe, w formacie 13 x 18 cm lub zbliżonym 
(papier gładki, błyszczący) albo w postaci elektronicznej na płycie CD 

(pliki tif lub jpg, rozdzielczość 300-600 DPI) - prosimy przesyłać 
pod adresem redakcji z dopiskiem „KONKURS" w terminie do 31 lipca 2007 r. 

(decyduje data stempla pocztowego). Zwycięskie prace opublikujemy w specjalnym, 
wrześniowym numerze „Spotkań z Zabytkami”, a ich autorzy otrzymają nagrody.

W tym numerze szczególnie polecamy artykuły oraz ilustracje związane z trzema waż
nymi wydarzeniami rangi ogólnopolskiej. W odrestaurowanym z należytą troską i piety
zmem pałacu biskupa Erazma Ciotka w Krakowie tamtejsze Muzeum Narodowe otwie
ra swój nowy oddział, w którym prezentowana będzie dawna sztuka polska oraz niezwy
kle cenna kolekcja ikon (zdjęcia na okładce oraz artykuł „Pałac biskupa Erazma Ciotka”, 
ss. 3-6). Z kolei warszawskie Muzeum Niepodległości otwiera w tym miesiącu nową 
ekspozycję stalą zatytułowaną „Z Orłem Białym przez wieki. Godło i herb państwa pol
skiego w rozwoju historycznym” (jej zapowiedzią jest artykuł „«Śmierć Przemysława 
w Rogoźnie* - mato znane dzieło Matejki”, ss. 7-11). Trzeci z artykułów jest głosem 
w dyskusji, który usłyszą zapewne także uczestnicy zapowiadanej już przez nas w tego
rocznym numerze styczniowym konferencji naukowej poświęconej projektom witraży 
i witrażom Stanisława Wyspiańskiego (artykuł „O witrażach Wyspiańskiego”, ss. 12-16). 
Zwracamy też uwagę na nowy cykl: „O zabytkach inaczej” (s. 21).

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia, a wszystkim czytelnikom - milej lektury!



łifj przeglądy
Poglądy

Dobiegają końca prace przy re
konstrukcji Wielkiego Refektarza 
na zamku w Malborku. Zakończo
no już konserwację elementów 
kamiennych okien oraz sklepień, 
ułożona zostata posadzka. Odre
staurowane zostaną również 
czternastowieczne freski oraz ma
lowidła z XIX i XX w. Uczytelnione 
mają być też wszystkie zniszcze
nia, które dotknęty refektarz, pod
stawowym bowiem kryterium prac 
przyjętym na zamku w Malborku 
jest wierne przedstawienie historii 
obiektu.
W dniach 8 czerwca - 30 września 
br. w Muzeum Zamkowym w Mal
borku czynna będzie wystawa 
„Imagines Potestatis. Insygnia 
i znaki władzy w Zakonie Niemiec
kim i Królestwie Polskim”; artykuł 
na temat tej ważnej ekspozycji 
ukaże się w następnym numerze 
„Spotkań z Zabytkami”.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 
wpisany został do rejestru zabyt
ków. Nie wszyscy aprobują tę de
cyzję. Jej zwolennicy uważają, że 
jest to jedyna droga, aby uchronić 
budowlę przed rozbiórką i ewen
tualnymi zmianami. To, że pałac 
uznany został za zabytek, ozna
cza, że na każdą przebudowę i re
mont musi wydać zezwolenie 
konserwator zabytków. Na jesień 
planowana jest modernizacja Sali 
Kongresowej.

Położone w centrum Kalisza za
bytkowe koszary z 1820 r„ które 
w ubiegłym roku zniszczył pożar, 
zostaną odbudowane. Pożar stra
wił niemal całą konstrukcję da
chu, poszycie, poddasze i znaj
dujące się tam pomieszczenia. 
Pozostały mury i elewacja fronto
wa. W koszarach kwaterował 8. 
pułk piechoty armii Księstwa War
szawskiego, dowodzony przez 
poetę i prozaika Cypriana Godeb
skiego, który poległ w 1809 r. 
w bitwie pod Raszynem. Kaliskie 
koszary są jednym z najcenniej
szych i najstarszych obiektów kla- 
sycystycznych w mieście.

Muzeum Przyrody i Techniki „Eko- 
muzeum" im. Jana Pazdura 
w Starachowicach (woj. święto
krzyskie) przygotowuje projekt re
witalizacji dziewiętnastowieczne
go zespołu wielkopiecowego. 
Wielki piec starachowicki (1899 r.) 

oraz towarzyszące mu urządzenia 
techniczne: wieża wyciągowa, na
grzewnice Cowpera, odpylniki ga
zu, kotłownia oraz maszyna paro
wa - eksponat Powszechnej Wy
stawy Światowej w Paryżu w 1889 r„ 
tworzą jedyny w Europie, kom
pletnie zachowany, hutniczy ciąg 
technologiczny. W pierwszym eta
pie prac rewitalizacyjnych, obej
mujących renowację i adaptację 
na cele kulturalne zabytkowej hu
ty żelaza, zaplanowano remont 
kotłowni i wieży ciśnień, aranżację 
wystawy paleontologicznej, mon
taż windy z tarasem widokowym 
na górnym poziomie wielkiego 
pieca oraz adaptację budynku 
maszynowni na centrum odlew
nictwa artystycznego. Przewidzia
no też remont obecnego budynku 
administracyjnego, doprowadze
nie mediów, zainstalowanie 
oświetlenia, budowę alejek i ogro
dzenie terenu. Drugi etap zago
spodarowania poprzemyslowych 
obiektów ma objąć remont kon
strukcji wielkiego pieca z rurocią
gami i podporami, remont wieży 
wyciągowej, nagrzewnic Cowpe
ra, a także adaptację budynku 
dawnej dyrekcji na siedzibę admi
nistracji muzeum, sale lekcji mu
zealnych, salę konferencyjną oraz 
pokoje gościnne. Ponadto w pla
nie jest budowa hali na ekspozy
cję techniki samochodowej.

Rozstrzygnięty został międzyna
rodowy architektoniczny konkurs 
na projekt gmachu Muzeum Sztu
ki Nowoczesnej na pl. Defilad 
w Warszawie. Spośród 109 nade
słanych prac jury przyznało 14 
wyróżnień oraz trzy nagrody 
główne. Pierwszą nagrodę otrzy
mał Szwajcar Christian Kerez 
z pracowni ETH SIA z Zurychu, 
który jest m.in. autorem gmachu 
Muzeum Sztuki w Varduz 
w Liechtensteinie. Jurorzy w na
grodzonej pracy zwrócili m.in. 
uwagę na wkomponowanie pro
stej bryły budynku w pierzeję ul. 
Marszałkowskiej oraz duże możli
wości aranżacyjne muzealnych 
wnętrz. Muzeum Sztuki Nowocze
snej w Warszawie jest jednym 
z projektów wpisanych przez mi
nistra kultury i dziedzictwa naro
dowego na listę projektów klu
czowych, realizowanych z fundu
szy europejskich „Kultura i dzie
dzictwo kulturowe" i ma stanowić 
największą od 1938 r. (powstało 
wówczas Muzeum Narodowe 
w Alejach Jerozolimskich) inwe
stycję muzealną w Polsce.

W Muzeum Zamoyskich w Ko
złówce otwarta została wystawa 
„Lubomirscy linii przeworskiej. 

Arystokraci kolekcjonerzy”. Pre
zentowane są na niej portrety 
członków rodu Lubomirskich, mi
litaria, przedmioty rzemiosła arty
stycznego, rodzinne pamiątki. 
Wystawa przygotowana została 
przez Muzeum Regionalne w Sta
lowej Woli ze zbiorów Muzeum 
Etnografii i Rzemiosła Artystycz
nego we Lwowie, Lwowskiego 
Muzeum Historycznego i Lwow
skiej Galerii Sztuki, a także z za
sobów Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce. Celem autorów eks
pozycji było przedstawienie kolekcji 
dawnego Muzeum im. Książąt Lu
bomirskich, utworzonego w 1823 r. 
przy Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. Wysta
wa w Kozłówce czynna będzie do 
końca września br.; wcześniej pre
zentowana była w Muzeum Mazo
wieckim w Płocku.

Do poznańskiego archiwum ar
chidiecezjalnego powrócił wywie
ziony przez Niemców w końcu 
drugiej wojny światowej do Czech 
cenny manuskrypt Kopiariusz ko
legium wikariuszy przy farze po
znańskiej. Powstał on w XV w. 
i zawiera wpisy dokumentów do
tyczących dóbr i dochodów wika
riuszy. Pierwsze zawarte w nim 
kopie pochodzą z początku XIII w., 
a ostatnie z potowy XVII w. Manu
skrypt należał do zbiorów archi
wum archidiecezjalnego w Pozna
niu. Od czasu wywiezienia przez 
Niemców w końcu wojny odnalazł 
się dopiero dwa lata temu w Mu
zeum Żydowskim w Pradze.

W Muzeum Ikon w Supraślu koto 
Białegostoku otwarta została sta
ła ekspozycja „Ikona. Obraz i sło
wo - między tym, co ulotne 
a wieczne". Znalazło się na niej 
około 300 ikon, przedmioty sa
kralne i unikatowe supraskie fre
ski. Muzeum Ikon w Supraślu zlo
kalizowane jest w części zabudo
wań męskiego klasztoru prawo
sławnego, który ma ponad pięć- 
setletnią tradycję; muzeum to sta
nowi oddział Muzeum Podlaskie
go w Białymstoku, w którego 
zbiorach jest około 1,2 tys. ikon. 
Na wystawie obejrzeć można 
m.in. ikony związane ze wszystki
mi świętami w cerkiewnym roku li
turgicznym oraz ikony świętych. 
Najstarsze z prezentowanych ikon 
pochodzą z XVIII w. Można też zo
baczyć zaaranżowane Święto Jor
danu, a także pracę ikonopisarza, 
przydrożną kapliczkę z ikoną, 
a nawet tzw. święty kąt, czyli do
mowy ołtarzyk z ikoną, umiesz
czony w witrynie oryginalnego 
okna, pochodzącego z jednego 
ze starych domów na Podlasiu.

Oddzielnie prezentowane są uni
katowe supraskie freski z XVI w., 
dzięki którym zwiedzający mogą 
zapoznać się z historią klasztoru 
w Supraślu. W czasie zwiedzania 
wyświetlane są trzy filmy: o po
wstawaniu ikon, historii supraskie- 
go klasztoru oraz o cerkwiach na 
Podlasiu. Muzeum ma także pro
wadzić konserwację ikon, warsz
taty edukacyjne i archiwizację za
bytków kultury cerkiewnej.

W Muzeum Narodowym w War
szawie czynna jest (do 6 maja br.) 
wystawa „Magia złota. Sztuka 
i symbol od starożytności do XX 
wieku”. Zgromadzono na niej kil
kaset obiektów złotych i złoco
nych, wykonanych w okresie od 
drugiej potowy II w. po wiek XX na 
terenie Europy oraz Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu. Są to 
przedmioty użytkowe i dekoracyj
ne, o przeznaczeniu świeckim 
i sakralnym, złocone i dekorowa
ne przy użyciu różnych technik. 
Uzupełnienie ekspozycji stanowią 
obrazy, rysunki i grafiki, ilustrujące 
mity związane ze zlotem oraz uka
zujące złote obiekty i biżuterię.

Trwają prace przy renowacji śre
dniowiecznego zespołu klasztor- 
no-patacowego w Rudach na 
Górnym Śląsku. Dużą pomoc 
w uratowaniu tego cennego za
bytku stanowi dotacja Unii Euro
pejskiej. Zakończenie prac reno
wacyjnych planuje się na koniec 
2008 r. - upłynie wówczas 750 lat 
od założenia klasztoru. Odnowio
ny zespół ma pełnić funkcję cen
trum kulturalno-oświatowego.

W Muzeum Miedzi w Legnicy 
czynna jest wystawa grafik Rem- 
brandta. Zgromadzono na niej 
prawie 300 prac artysty: portrety, 
sceny biblijne, scenki rodzajowe 
i alegoryczne. Nie brakuje też au
toportretów Rembrandta - jest ich 
około trzydziestu.
Prace wykonane są w technice 
zwanej akwafortą, w której podło
żem do grafik na kwasoodpornej 
powłoce, składającej się z wosku, 
żywicy i sadzy, jest cienka płyta 
miedziana. Za pomocą igły akwa- 
fortowej nanosi się na płytę rysu
nek, a następnie zanurza w roz
tworze kwasu, po czym w powsta
łe zagłębienie wciera farbę dru
karską i całość odbija na papie
rze. Płyty miedziorytnicze Rem
brandta, sporządzone w połowie 
XVII w., w kolejnych dwóch stule
ciach uległy rozproszeniu lub czę
ściowemu, a nawet całkowitemu 
zniszczeniu. Dopiero w XIX w. zo
stały odrestaurowane.
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W tym roku do dziewięciu oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie 
dołączył kolejny: pałac biskupa Erazma Ciołka. Znajduje się on w samym 

sercu miasta, u stóp Wawelu, przy ul. Kanoniczej 17.
Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Krakowie, 

które mimo śródmiejskiego położenia pozostaje ciche i spokojne.

Pałac biskupa Erazma Ciotka
nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

TOMASZ ZAUCHA

' ałac biskupa Erazma Ciołka jest budowlą, kończą
cą wielkie dzieło ostatnich lat w Krakowie - rewi- 

- _ talizację ul. Kanoniczej. Prace budowlane i konserwa
torskie zakończyły się tu w 2006 r. i od tej chwili ulica ta 
stała się prawdziwą wizytówką Krakowa. Jest to jedna 
z najstarszych ulic krakowskich - jej nazwa (Platea Cano- 
nicorum) pojawia się w dokumentach już w 1401 r. Teren, 
na którym wytyczono ulicę, to dawne podgrodzie Wawe
lu, zwane Okołem, które stanowiło zalążek miasta. 
Wprawdzie po nowej lokacji, która nastąpiła w 1257 r., 
centrum przeniosło się na dzisiejszy Rynek Główny, to jed
nak Okół pozostał ważną dzielnicą, poprzez którą wiodła 
droga w stronę Wzgórza Wawelskiego, na zamek i do ka
tedry. Z pewnością bliskość kościoła katedralnego sprawi
ła, że począwszy od XIV w. zaczęli się tutaj osiedlać kano
nicy kapituły krakowskiej i to od nich ulica wzięła swą na
zwę. W miejscu, gdzie dziś znajduje się pałac, stały w XV w. 
dwie kanonie, które w 1503 r. otrzymał ks. Erazm Ciołek 
(1474-1522), młody sekretarz Aleksandra Jagiellończyka,
szybko pnący się po szczeblach kariery duchownej i poli
tycznej. Po przyjęciu kanonii, ks. Ciołek przystąpił nie
zwłocznie do zbudowania na ich miejscu wielkiej rezyden
cji, której okazałość przewyższyła budowany w tym samym 
czasie przy ul. Kanoniczej pałac ówczesnego biskupa kra
kowskiego, Jana Konarskiego.

Rezydencja ks. Erazma Ciołka jest wysoką, dwupiętro
wą budowlą, nakrytą stromym dachem, wypełniającą całą 
szerokość dwóch pierwotnych działek. Od strony dzie
dzińca ma dwa ryzality, a na końcu podwórca znajduje się 
oficyna. Pierwsze piętro budynku frontowego mieściło re
prezentacyjny apartament. Wchodziło się doń schodami 
z szerokiej sieni, podzielonej na dwie nawy filarami, ozdo
bionymi krystalicznym, dekoracyjnym reliefem w stylu go
tyckim. Wejście do sieni ujęte jest czysto renesansowym 
portalem, który bezpośrednio nawiązuje do wzorów flo
renckiego architekta, Leona Battisty Albertiego (1404- 
-1474). Owo przenikanie się motywów tradycyjnych, go
tyckich, z nowożytną architekturą renesansową, tak cha
rakterystyczne dla architektury Krakowa na początku XVI w., 
jest widoczne także w wielu innych detalach pałacu, m.in. 
w obramieniach okiennych czy portalach wewnętrznych. 
Jest ono rezultatem współdziałania kamieniarzy włoskich

1. Pałac biskupa Erazma Ciotka w Krakowie

z muratorami pochodzącymi z Węgier, gdzie sztuka rene
sansowa zyskała już w XV w. pewne znaczenie, i z przyby
szami z Niemiec, które w owym czasie wciąż hołdowały 
tradycyjnym formom architektury gotyckiej. Pałac, które
go budowa została ukończona w 1505 r., ustępował pod 
względem wspaniałości jedynie królewskiemu pałacowi 
Aleksandra, wzniesionemu na Wawelu w pierwszej, naj
wcześniejszej fazie renesansowej przebudowy zamku. Przy
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2. Sień paiacu
3. Kopia tablicy fundacyjnej wmurowana w fasadę 
paiacu, oryginał w Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
4.5. Dziedziniec, stan w 1966 r. (4) i w 2007 r. (5)

wznoszeniu pałacu Ciołka pracowali zresz
tą ci sami budowniczowie, którzy czynni 
byli przy robotach wykonywanych dla kró
la: Franciszek Florentczyk, mistrz Eber
hard Rosenberger z Koblencji, Kasper Si
mon z okolic Eperies na Węgrzech (obec
nie Preszów na Słowacji), który później 
zresztą zamieszkiwał ze swą żoną na tere
nie pałacu.

Wśród reliktów rzeźby kamiennej zgro
madzonych w Collegium Maius Uniwersy
tetu Jagiellońskiego zachowała się oryginal
na tablica fundacyjna, która pierwotnie 
zdobiła pałac Erazma Ciołka. W półokrą
głym obramieniu tablicy znajduje się pła
skorzeźba, przedstawiająca tarczę z herbem 
Sulima, podtrzymywaną przez dwie posta
cie małych aniołków. Dołem biegnie łaciń
ski napis majuskułowy, głoszący zasługi 
Ciołka przy wznoszeniu pałacu. Krój liter 
tego napisu jest najdawniejszym w Polsce 
przykładem epigrafiki renesansowej. Do 
nowego stylu należą również półkolista ar
kada zamykająca kompozycję, forma kartu
sza i postacie aniołków, natomiast ostre 
nieco formy draperii, w którą odziane są 
putta i dekoracja roślinna w tle wydają się 
echem ustępującego gotyckiego stylu łama
nego. Ciekawym szczegółem ikonograficz
nym tablicy jest rzeźba Mojżesza w koszy
ku, wypełniająca górną część tablicy. Jest to
być może aluzja do plebejskiego pochodzenia Ciołka, które 
mu jego liczni adwersarze ciągle wypominali.

Ksiądz kanonik Erazm Ciołek nie mieszkał długo 
w swej nowej rezydencji, gdyż już w 1503 r. został bisku
pem płockim. W latach 1524-1535 pałac był w posiadaniu 
biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, który podjął się 
rozbudowy swej siedziby. Prace polegały na wzniesieniu 
dwóch bocznych oficyn flankujących dziedziniec i połącze
niu w ten sposób pałacu z oficyną tylną. Z tego okresu za
chowała się na pierwszym piętrze bocznej, północnej ofi
cyny sala, nakryta pięknym drewnianym belkowym stro
pem; jej ściany obiega wokół fryz z motywem tarcz herbo
wych, połączonych kwiatowymi girlandami. Na dwóch 
tarczach widnieje herb Łodzią, którym pieczętował się bi
skup Tomicki.

Kolejna rozbudowa pałacu miała miejsce pod koniec 
XVI stulecia. Był on wtedy siedzibą kardynała Jerzego Ra
dziwiłła, z którego inicjatywy w latach 1595-1600 nastąpi
ło przekształcenie oficyny tylnej. Zbudowano wówczas na 
niej widokową loggię - rodzaj tarasu widokowego, które
go arkady otwierały się na wszystkie cztery strony świata. 
Dzięki wyniosłemu położeniu można było stąd podziwiać 
panoramę miasta i dalekie pejzaże wzgórz, wznoszących 
się od zachodu.

W kolejnych latach gmach dzielił losy całego Krakowa, 
dla którego druga połowa XVII i początek XVIII w. były 
okresem stałego regresu cywilizacyjnego. Zaraza w 1651 r., 
katastrofalny „potop” szwedzki w latach 1655-1657, 
wreszcie wojna północna, wskutek której miasto zostało 
kilkakroć złupione przez Szwedów - to tylko niektóre klę
ski, jakich zaznał Kraków w tym okresie. Miasto chyliło się 
ku upadkowi. Chwiejące się ze starości mury domów na
prawiano w najprostszy, a zarazem bardzo skuteczny spo

sób: wspierano je masywnymi kamienny
mi przyporami, które stały się aż do dziś 
charakterystycznym motywem wielu 
krakowskich kamienic. Pałac biskupa 
Ciołka również odnowiono w podobny 
sposób. Do jego fasady przybudowano 
pochyły mur kamienny, który niczym 
płaszcz okrył gotyckie mury, a zarazem 
uchronił je od zrujnowania. Elewacja zo
stała otynkowana, pomalowana na głę
boki różowy kolor i ozdobiona malowa

ną dekoracją w postaci kremowych pasów, tworzących 
kratownicową artykulację fasady. Odnowę przeprowadzo
no również wewnątrz. Reprezentacyjne sale na pierwszym 
piętrze od strony ul. Kanoniczej zyskały freskowe malowi
dła ścienne w postaci iluzjonistycznej artykulacji ścian, na
śladującej murowane portale, pilastry, udrapowane kotary 
i marmurowe okładziny. Wśród nich namalowano cztery 
postacie kobiece imitujące posągi, stojące na półkolistych 
cokołach. Są to alegorie czterech cnót kardynalnych: Roz
tropności, Umiarkowania, Męstwa i Sprawiedliwości. Nad 
jednym z portali widnieje herb Junosza, okolony bogatymi 
panopliami z motywami przynależnymi osobie duchownej. 
Herb ów pozwala na określenie czasu powstania freskowej 
dekoracji pałacu, gdyż wskazuje na osobę biskupa Felicja
na Konstantego Szaniawskiego, który kierował diecezją 
krakowską w latach 1720-1732. Biskup Szaniawski był 
niezwykle czynny na polu działalności fundatorskiej; do je
go zasług należy m.in. odbudowa Zamku Królewskiego, 
spalonego przez Szwedów w 1702 r., udział w budowie 
kościoła pijarów, który w latach od 1727 do 1733 został 
ozdobiony iluzjonistyczną dekoracją freskową przez Fran
ciszka Ecksteina, malarza przybyłego do Krakowa z Mo
raw. Być może dziełem powstałym w kręgu jego malarskie
go zespołu są także freski w pałacu Ciołka.

Punktem zwrotnym w dziejach pałacu był trzeci roz
biór Polski. Kraków znalazł się w monarchii habsburskiej, 
w której trwał proces podporządkowywania Kościoła ka
tolickiego austriackiej administracji państwowej. W ra
mach prowadzonych reform dokonano także redukcji li
czebności krakowskiej kapituły katedralnej, a uposażenie 
związane z likwidowanymi kanoniami przeszło na skarb 
państwa. Los taki stał się udziałem kilku domów przy ul. 
Kanoniczej, w tym również pałacu Ciołka. Ostatnim kano-
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nikiem, mieszkającym w pałacu, był ks. Andrzej Gawroń
ski, który w 1804 r. mianowany został biskupem krakow
skim, a w następnym roku odbył ingres do katedry na Wa
welu. Od tego momentu pałac mieścił rozmaite urzędy: 
był siedzibą władz cyrkułu, później, w okresie Księstwa 
Warszawskiego, prefektury, wreszcie, po powstaniu Wol
nego Miasta Krakowa, dyrekcji policji.

W 1837 r. wybuchł pożar, który zniszczył część oficy
ny tylnej. Przy okazji prac naprawczych dokonano wów
czas gruntownego przekształcenia pałacu, którego rozpla
nowanie nie odpowiadało potrzebom nowych lokatorów. 
W trakcie przebudowy w latach 1839-1841 zmieniono 
m.in. lokalizację klatki schodowej, obniżono dach i wpro
wadzono nowy układ pomieszczeń w części frontowej oraz 
w oficynach bocznych. Usunięto przy tym niektóre dawne 
kamienne portale, a co więcej - wyrąbano wielkie, kamien
ne gotycko-renesansowe obramienia okienne, zdobiące fa
sadę, a na ich miejsce wprowadzono małe, pospolicie wy
glądające okna. Przebudowa ta doprowadziła do utraty 
pierwotnej formy pałacu. Od tej pory był on jeszcze kilka-

Erazm Ciotek urodził się w Krakowie w 1474 r., w rodzinie miesz
czańskiej. Tutaj, w Akademii Krakowskiej zdobył gruntowne, hu
manistyczne wykształcenie, szybko uzyskując bakalaureat (1487) 
i magisterium (1491). Przez krótki czas był wykładowcą Wszech
nicy, później udał się do Wilna, na dwór wielkiego księcia Aleksan
dra Jagiellończyka. W 1501 r. został przezeń wysłany z posel
stwem do Rzymu, do papieża Aleksandra VI Borgii. W tej podró
ży ks. Ciotek zabłysnął talentem dyplomatycznym, olśnił swoją 
osobowością papieża i większość powierzonych sobie spraw za
łatwił pomyślnie, W Rzymie przyjął wyższe święcenia kapłańskie 
i w następnym roku, gdy Aleksander był już królem, wrócił do Kra
kowa. Ponieważ kapituła krakowska broniła mu - jako plebejuszo- 
wi - prawa przystępu do swego grona, przeprowadził wywód 
szlachectwa, wykazując swe rzekome prawo do herbu Sulima, po 
czym w 1502 r. został kanonikiem. W 1503 r. mianowany bisku
pem płockim zajął się gorliwie zarządem swej diecezji. Ponadto 
nadal udzielał się w życiu politycznym Rzeczypospolitej: w latach 
1504-1505 posłował do papieża Juliusza II, w 1518 r. do Augsbur
ga, na dwór cesarza Maksymiliana, skąd udał się do Rzymu, 
gdzie zmart w 1522 r.

kroć poddawany rozmaitym remontom i naprawom o do
raźnym charakterze. Zmieniali się też użytkownicy pałacu: 
po policji objął go we władanie fiskus, później, już po dru
giej wojnie światowej, mieściły się w nim: Wojskowa Ko
menda Uzupełnień, Wytwórnia Filmów Animowanych, 
Zarząd Dróg Publicznych, Urząd Probierczy i inne. Bu
dowla pozbawiona stałej, należytej opieki popadała powo
li w stan ruiny. Wprawdzie już od lat sześćdziesiątych XX w. 
prowadzone były w pałacu badania architektoniczno-kon- 
serwatorskie, mające na celu rozpoznanie jego zabytkowej 
struktury i nakreślenie programu odnowy, to jednak z bra
ku środków plany konserwacji nie były realizowane.

W 1996 r. zdewastowany budynek otrzymało Muzeum 
Narodowe i podjęto przygotowania do szeroko zakrojo
nych prac konserwatorskich, które rozpoczęły się trzy lata 
później: prowadzenie tych prac było możliwe dzięki środ
kom zapewnionym przez Społeczny Komitet Odnowy Za
bytków Krakowa. Odnowa pałacu Erazma Ciołka polega
ła na przywróceniu, w takim stopniu, w jakim było to moż
liwe, jego stanu pierwotnego. ’Spod późniejszych nawar
stwień wydobyto gotyckie filary dwunawowej sieni, od
kryte w murze ściany działowej, która wtórnie podzieliła 
sień na dwa odrębne pomieszczenia. W podobny sposób ze 
ścian dziedzińca wyłoniła się arkadowa loggia na parterze 
oficyny południowej. Odsłonięty został malowany al fre
sco podstropowy fryz heraldyczny w sali na pierwszym 
piętrze oficyny północnej, wykonany w czasach biskupa 
Tomickiego. Spod warstw późniejszych przemalówek wy
dobyto i następnie w dużej mierze zrekonstruowano frag
mentarycznie zachowane freski, powstałe za rządów bisku
pa Szaniawskiego. W wielu miejscach odsłonięto gotyckie 
mury z czerwonej cegły. W trakcie prac zostały odnalezio
ne bardzo liczne elementy pierwotnej kamieniarki pałacu, 
użyte w XIX w. jako gruz budowlany. Ich wnikliwa anali
za dokonana przez arch. Waldemara Niewaldę pozwoliła 
na zrekonstruowanie pierwotnej formy kamiennych obra
mień okiennych, które jednak musiano wykonać na nowo, 
gdyż ich stan zachowania nie pozwolił na powtórne uży
cie. Z ułomków kamiennych udało się ułożyć także część 
arkad i balustrady loggii widokowej, która w końcu XVI w. 
zwieńczyła tylną oficynę. Wszystkie wydobyte relikty ka-
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6. Fragment Sali Cnót w pałacu

łj (zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)

mięnne, których nie umieszczono w murach pałacu, zosta
ły /pieczołowicie wyeksponowane w lapidarium, urządzo
nym na tyłach oficyny. Fasada otrzymała kolorystykę taką, 
jaką miała w wieku XVIII, a dodatkowo wmurowano 
w nią kopię tablicy herbowej biskupa Erazma Ciołka 
z Collegium Maius. Kierunek działań konserwatorskich 
został wytyczony przez znawcę architektury renesansowej, 
dra Andrzeja Fischingera, który z najwyższym pietyzmem 
dla tego znakomitego zabytku nadzorował postęp prac.

Po siedmiu latach intensywnych robót budowlanych 
i konserwatorskich gmach pałacu odzyskał pierwotną 
świetność. Jednocześnie został przystosowany do celów 
muzealnych; nad programem funkcjonalnym budynku 
czuwał, z ramienia Muzeum Narodowego, muzeolog dr 
Franciszek Stolot. Już niedługo zagości w pałacu przez 
ostatnie lata nieco zapomniana kolekcja sztuki średnio
wiecznej i nowożytnej, która przez całe drugie półwiecze 
ubiegłego wieku prezentowana była w Kamienicy Szołay- 
skich na pi. Szczepańskim. Z powodu remontu kamienicy, 
który rozpoczął się przed dziesięciu laty, większość ekspo
natów musiała trafić do magazynów, jedynie drobna część 
- obiekty najcenniejsze - znalazła tymczasowe, gościnne 
przyjęcie w salach Zamku Królewskiego na Wawelu.

Zbiór dawnej sztuki polskiej, który jest w posiadaniu 
Muzeum Narodowego w Krakowie, należy do najświet
niejszych w kraju. Na jego przykładzie można prześledzić 
dzieje sztuki w Polsce od XII do XVIII w. Szczególnie cen
na jest średniowieczna część tego zbioru, która na wielu 
znakomitych przykładach obrazuje rozwój sztuki gotyckiej 
w Krakowie, będącym w owym czasie głównym ośrodkiem 
artystycznym kraju. W pałacu Erazma Ciołka będzie moż
na zobaczyć takie arcydzieła, jak „Madonna z Krużlowej” 
(ok. 1410) - jedna z najpiękniejszych gotyckich rzeźb 
w Polsce, kwatery „Poliptyku dominikańskiego” (ok. 
1465), dzieła Wita Stwosza i artystów z jego kręgu. Do 
bardzo ciekawych i frapujących zabytków należy figura 
„Chrystusa na osiołku” (początek XVI w.), umieszczona 
na zaopatrzonej w koła platformie, w średniowieczu uży
wana do procesji w Niedzielę Palmową. Unikatem są ze
społy piętnastowiecznych malowanych desek stropowych 
z nieistniejącego drewnianego kościoła w Kozach koło 
Bielska-Białej i z kościołów Podhala (Łopusznej i Harklo

wej); deski te będą zdobić sufity pałacu. Cenne są także 
eksponaty z okresu renesansu, manieryzmu i baroku, 
wśród których wyróżnia się ciekawy zespół dawnych por
tretów. Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie 
specjalna sala poświęcona staropolskim zwyczajom po
grzebowym.

Drugą kolekcją, która znajdzie się w salach pałacu, bę
dzie zbiór sztuki cerkiewnej, głównie ikon. Nie był on, jak 
dotychczas, znany szerszej publiczności, gdyż wystawiano 
go jedynie czasowo i okazjonalnie. Kolekcja ta, tworzona 
już od końca XIX w., ma niezwykle wysoką rangę: należy 
do najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obej
muje ona przede wszystkim ikony powstałe na dawnych 
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, która była nie tyl
ko domem wielu narodów, ale i wielu wyznań. W zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie przeważają ikony 
z ziem południowo-wschodnich (halickiej, przemyskiej, sa
nockiej), które określane bywają wspólną nazwą - ikony 
karpackie. Z pewnością atrakcją tej ekspozycji będzie nie
omal kompletna ściana ikonostasu z cerkwi w Lipowcu na 
Bracławszczyźnie.

W dalszej przyszłości przewiduje się urządzenie w pała
cu wystawy, która będzie rodzajem magazynu, dostępnego 
jednak dla zwiedzających. Umieszczony tam zostanie zbiór 
rzeźby kamiennej oraz odlewów gipsowych, które w koń
cu XIX w. wykonywane były w charakterze dokumentacji 
dzieł sztuki. Są to głównie kopie elementów architekto
nicznych budowli krakowskich.

Muzeum Narodowe w Krakowie pragnie jednak, by pa
łac Erazma Ciołka nie był wyłącznie miejscem stałych eks
pozycji dzieł sztuki, lecz także aktywnym ośrodkiem kultu
ralnym Krakowa. Reprezentacyjna, ozdobiona barokowy
mi freskami sala, w której znajdzie się kolekcja portretów, 
została tak zaaranżowana, by mogła pomieścić blisko stu
osobowe audytorium i służyć jako miejsce spotkań, koncer
tów, wykładów. Szczególnymi gośćmi pałacu powinny być 
też dzieci i młodzież, dla których przygotowywany jest 
atrakcyjny program, łączący zabawę z edukacją. Ważne jest 
też, że zgodnie z wymogami czasu wszystkie wystawy przy
stosowane będą na przyjęcie osób poruszających się na 
wózkach. Piękny, ogólnodostępny dziedziniec pałacu w cza
sie upalnych letnich miesięcy stanie się na pewno łubianym 
tak przez turystów, jak i krakowian, miejscem odpoczynku. 
Pałac biskupa Ciołka znów zacznie tętnić życiem.

Tomasz Zaucha
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Dzieła Jana Matejki są często omawiane i prezentowane 
w kolorowych albumach. Jest jednak w spuściźnie artysty taki obraz, 

którego petne walory mogła do tej pory docenić zaledwie 
nieliczna grupka szczęśliwców.

Po prostu polski miłośnik Matejki, zamiast obrazu, 
oglądał tylko czarno-białą fotograwiurę.

„Śmierć Przemysława w Rogoźnie" 
mało znane dzieło Matejki

U
 KRZYSZTOF MORDYŃSKI

rzeglądając ilustrowane wydawnictwa poświęcone 
-dziełom Matejki, nie natkniemy się na kolorowe zdję

cie obrazu „Śmierć Przemysława w Rogoźnie”. Prezento
wane w albumach reprodukcje - to czarno-białe drzewo
ryty oraz fotograwiury, wykonane na jego podobieństwo 
na początku XX w. Tymczasem prawdziwy obraz istnieje 
i jest przechowywany w doskonałym stanie, ale dopiero 
obecny numer „Spotkań z Zabytkami”, jako pierwsze 
polskie czasopismo, publikuje „Śmierć Przemysława” 
w oryginalnych kolorach.

Obraz znajduje się w Zagrzebiu, jednak nie każdy ma 
możliwość, żeby się tam udać i trafić na czas jego ekspo
nowania. Samo dzieło jest u nas mało znane nie ze wzglę
du na brak walorów artystycznych, lecz właśnie z powo
du odległości i innych obiektywnych przeszkód, które po
stawiła przed nim historia.

Obraz przedstawia ostatnie chwile życia króla Przemy
śla II (za sprawą Jana Długosza w XV w. błędnie przypi
sano mu imię Przemysław). Jego panowanie, choć krótkie, 
przyniosło Polsce istotny przełom. Był on bowiem pierw
szym władcą, któremu udało się wskrzesić po rozbiciu 
dzielnicowym tytuł króla polskiego. Uroczystej koronacji 
Przemysła, księcia wielkopolskiego, dokonał arcybiskup 
Jakub Świnka w katedrze gnieźnieńskiej w 1295 r. Był to 
akt, do którego bezskutecznie dążyli inni książęta polscy: 
Henryk IV Prawy, Henryk III Głogowski i koronowany 
znacznie później Władysław Łokietek. Władztwo nowego 
króla było jednak bardzo szczupłe. Prócz swojej własnej 
dzielnicy kontrolował tylko Pomorze Gdańskie. Przemysł 
miał do pokonania jeszcze wiele trudności politycznych 
w jednoczeniu kraju, ale mógł liczyć na pomoc Kościoła 
oraz części społeczeństwa. Wszyscy spodziewali się, że sil
na władza centralna położy kres ciągłym walkom, najaz
dom i rabunkom. To jednak nie Przemysłowi przypadła 
rola męża jednoczącego Polskę. 8 lutego, w środę popiel- 
cową 1296 r., zamordowali go zabójcy nasłani przez poli

tycznych przeciwników: margrabiów brandenburskich 
pragnących opanować Pomorze Gdańskie.

Zanim przyjrzymy się Matejkowskiej wersji wydarzeń, 
zobaczmy, co o zabójstwie Przemysła piszą historycy. Śro
dę popielcową, otwierającą wielki post, poprzedzają 
ostatki, czas hucznej zabawy. Dzień przed śmiercią król 
Przemysł bawił się na turnieju rycerskim. Jak domyśla się 
Benedykt Zientara (Przemysł II, w: Poczet królów i ksią
żąt polskich, red. Andrzej Garlicki, Warszawa 1984, s. 217), 
„Ostatki były zapewne huczne, skoro nie zauważono ob
cych ludzi, wkradających się do dworu królewskiego [...]. 
Zaskoczony we śnie przez zbirów, król chwycił za broń, ale 
został ranny; pijana straż łatwo dała się obezwładnić. Na
pastnicy zamierzali pierwotnie uprowadzić Przemyśla, ale 
ponieważ Z powodu znacznego upływu krwi, nie rokował 
nadziei na doprowadzenie do miejsca przeznaczenia, po
rzucili go zabitego po drodze”.

Obraz Matejki przedstawia scenę, która w kilku miej
scach nieco różni się od rekonstrukcji historycznej. Na
pastnicy nie wyglądają jakby chcieli pojmać króla. Osta
teczne rozstrzygnięcie losów Przemysła, które dokona się 
na miejscu, nie potem, z pewnością podnosi dramatyzm 
sceny. Król nie wygląda też, jakby został zaskoczony we 
śnie - tak jak to ma miejsce na obrazie Wojciecha Gerso
na, poświęconym dokładnie temu samemu wydarzeniu. 
Matejkowski Przemysł ma nawet, oprócz kompletnego 
stroju, królewską koronę na głowie. Być może to dopiero 
koniec uczty, z pewnością zaś jest to zabieg malarza, by 
widz bez trudu rozpoznał postać namalowaną w sposób 
nieuwłaczający królewskiemu majestatowi. Gdyby Matej
ce starczyło odwagi, mógłby przedstawić Przemysła na
giego. Nadzy wojownicy należeli jednak do repertuaru 
przebrzmiałej już szkoły malarstwa klasycystycznego.

Na obrazie zwraca na siebie uwagę kobieta z dzieckiem 
na ręku. W zamyśle malarza ma być to Ryksa - żona króla, 
z córką Elżbietą. Tu artysta rozminął się z prawdą historycz
ną w sposób dość zdecydowany, gdyż Ryksa już wówczas 
nie żyła. Ówczesną żoną Przemysła była Małgorzata, córka

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2007 7



margrabiego brandenburskiego Albrechta. Istnieją podejrze
nia, że mogła ona w pewnej mierze uczestniczyć w zama
chu. Zlecenie wyszło bowiem z jej rodzinnego dworu.

Jako ciekawostkę przypomnijmy fakt, że do postaci Prze
myśla pozował jeden z najbliższych uczniów artysty - Witold 
Piwnicki, a Ryksie swego wyglądu użyczyła siostrzenica żo
ny Matejki - Helena Serafińska (Stanisława Serafińska, Jan 
Matejko. Wspomnienia rodzinne, Kraków 1955, s. 458).

By dobrze zrozumieć obraz, należy dać pierwszeństwo 
wizji mistrza przed prawdą historyczną. Jak wyjaśnia bo
wiem Jerzy Malinowski (Imitacje światła. O polskim ma
larstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, 
Kraków 1987, s. 56), „jego malarstwo nie jest historyczne, 
nie odtwarza bowiem pojedynczych faktów czy postaci z hi
storii; jest historiozoficzne, ilustruje koncepcje rozumienia 
faktów czy procesów historycznych”. Takie rozumienie za
dań artysty malującego wydarzenia tłumaczyłoby umiesz
czenie nieżyjącej żony Przemyśla. Powtórzmy jeszcze za 
Malinowskim, że Matejko często operował „ukrytą symbo
liką” i dziewiętnastowieczną alegorią. Do pełnego zrozu
mienia wymagały one klucza, który znał i często ujawniał 
artysta. Gdy w obrazie pojawiają się elementy niepasujące 
do siebie, znacznie częściej należy w tym szukać przesłania 
malarza, niż posądzać go o arogancję wobec historii.

Pozostawiając szczegółowe rozważania nad artystyczną 
wartością obrazu historykom sztuki, zastanówmy się tylko

1. Jan Matejko, „Śmierć Przemysława w Rogoźnie”, 1875 r., 

olej, deska, 62 x 83 cm
2. „Zamordowanie Przemysława II w Rogoźnie”, 1886 r., 
drzeworyt Bronisława Puca wg obrazu Wojciecha Gersona 
„Śmierć Przemysława”, 1881 r.
3. Jan Matejko, śmierć Wielkiego Mistrza, fragment obrazu 
„Bitwa pod Grunwaldem”, 1878 r., olej, płótno

nad jego niektórymi aspektami: kolorystyką i rysunkiem 
oraz budowaniem akcji. Przemysław Trzeciak pisze z sza
cunkiem o Matejce, przytacza jednak podstawowe zarzu
ty, jakie wysuwano wobec dzieł malarza. „Artystycznie ob
razy Matejki mają wiele wad. Jego [obrazy] gubią w szcze
gółach główną myśl kompozycji, mają ostre, nie zharmoni
zowane barwy. Znakomity jest natomiast rysunek każdego 
szczegółu, posługujący się giętką, niespokojną linią” (250 
razy o sztuce polskiej, Warszawa 1973, ss. 154-155).

W istocie „Śmierć Przemysława w Rogoźnie” całkowicie 
potwierdza tę opinię. Do tej pory znaliśmy ten obraz z fo- 
tograwiury. Pierwszym wrażeniem, jakie wywiera on teraz, 
po tak długim obcowaniu z jego czarno-białym zamienni
kiem, jest zaskoczenie doborem i tonacją barw. Jasny sele
dyn szaty królewskiej ostro kontrastuje z czerwienią, w któ
rą spowici są zabójcy. Trzecią większą kolorystyczną plamą, 
także nie do końca pasującą do pozostałych, jest żółć odzie
nia Ryksy, a kolejną - ciemna zieleń koszuli konającego wo
jownika. Obraz obfituje w szczegóły odciągające widza od
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głównego tematu i rozpraszające uwagę, 
jak choćby dokładnie opracowana i bardzo 
bogata kotara na drzwiach czy dywan w le
wym dolnym rogu.

Z drugiej strony podziwiać można tak
że mistrzowskie zabiegi, które miały uczy
nić scenę bardziej czytelną. Do ataku do
szło nad ranem, co dało Matejce pretekst 
do gry światłem i cieniem. Przestrzeń pod 
arkadami tonie w mroku, a postacie wal
czących na tle ognia są szarą plamą z mniej 
wyraźnymi szczegółami. Na toczącą się na 
pierwszym planie scenę walki pada jednak 
intensywne światło. Przez to ta najważniej
sza grupa zdaje się jakby wyskakiwać z obra
zu. Dodatkowo wydzielona jest tłem, ujęta 
w jedną przyciemnioną arkadę.

Interesujące uwagi co do konstrukcji
sceny wypowiada Ewa Micke-Broniarek (Matejce w hoł
dzie... W stulecie śmierci artysty. Katalog wystawy, Mu
zeum Narodowe w Warszawie 1993, s. 31). „Należy zwró
cić uwagę na budowę tej kompozycji. Usytuowanie i ruch 
postaci otaczających Przemysława (szczególnie mężczyzny 
atakującego włócznią, innego - leżącego u stóp króla, uka
zanego w silnym skrócie perspektywicznym oraz stojącej 
z tyłu żony Przemysława, z wyciągniętą w obronnym geście

ręką) wyznacza kierunki osi kompozycyjnych, które zbiega
jąc się koncentrycznie w jego osobie, jak gdyby przebijają 
płaszczyznę obrazu”. Za pomocą tego efektu mistrz kieru
je nasz wzrok ku scenie głównej.

Choć napastników jest trzech, namalowani są tak, jak
by stanowili jedno ciało trzygłowej bestii. Łączy ich falu
jący niczym płomień czerwony płaszcz. Kontrastująca 
barwa szaty króla ma za zadanie przeciwstawić go grupie 
zabójców. Ich czerwień nie ma bowiem nic z dostojeń
stwa - właściwie moglibyśmy się spodziewać, że to wład
ca będzie nosił czerwoną szatę z Orłem Białym, zamiast 
tych zaskakujących barw - czerwień tu, to kolor agresji, 
niczym płomień z paszczy smoka. Natomiast ostro kon
trastujący delikatny seledyn szaty władcy uszlachetnia je
go postać, nadaje mu niemalże niewinny charakter.

To jednak nie kolory, ale właśnie owa ,giętka, niespo
kojna linia” wlewa życie w postacie ukazane na obrazie, na
daje niemalże trójwymiarowy realizm przedmiotom. Szaty 
walczących falują niczym na wietrze, świadcząc o gwałtow
nych ruchach. Ściśle przylegający do ud i łydek materiał raj
tuzów ujawnia napięte mięśnie. Nawet martwy wojownik 
u nóg królowej spoczywa w pozie, która świadczy o gwał
towności wypadków. Wiemy, że Matejko poświęcił wiele 
czasu, by po mistrzowsku ukazywać ekspresję za pomocą 
modelunku szat. W Domu Jana Matejki w Krakowie zacho
wały się 43 rysunki z interesującymi studiami draperii.

Autentyzm przedstawienia wzmacniają starannie dopra
cowane rekwizyty: leżący na ziemi hełm, zaplątany w nogę 
konającego sznur, przewrócony mebel. Tego typu środki 
nie były oczywiście oryginalnym odkryciem Matejki, a na
wet skłoniły niektórych do krytyki obrazu. Mieczysław Tre- 
ter (Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, 
Lwów-Warszawa 1939, ss. 314-315) wypomina mu powie
lanie schematów: „Obraz ten nie odbiega od dość szablono
wego typu analogicznych kompozycji szkoły romantycznej 
w różnych krajach: widzimy tu podobne użycie i wyzyskanie 
najrozmaitszych środków i efektów, podobne zastosowanie 
teatralnych rekwizytów; nie brak nawet na pierwszym planie 
przewróconego stoika - znanego i oklepanego sposobu za
znaczania gwałtownej, dramatycznej chwili dziejowej”.
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Wypada się zastanowić, czy na gruncie polskim ów „oklepa
ny" stołek był już taki, gdy Matejko zaczynał obraz, czy do
piero w czasach Tretera? On sam przyznaje na końcu: „znać 
i tu jednak pazur nie byle jakiego mistrza, w sile życiowej 
prawdy, w potędze ekspresji głównych postaci”.

Zamiłowanie do przedstawiania szczegółów ujawniło 
się także w wyrysowanym z pietyzmem kapitelu kolum
ny, którego napastnicy „przypadkiem” nie zakryli przed 
oczami widza. Ten ostatni element, choć sam w sobie 
piękny, niekorzystnie wpływa na percepcję głównej sce
ny. Tu znów przytoczmy Malinowskiego (op. cit., s. 57), 
który zauważa: „Matejko nie malował przedmiotów zbęd
nych. Zgodnie z dziewiętnastowieczną symboliką rzeczy 
każdy szczegół (przewrócony fotel, pióro wypadłe z ręki, 
rzucone na ziemię dokumenty, szabla podniesiona do góry 
w Rejtanie) ma dramaturgiczne uzasadnienie”.

Barwy, rysunek i kompozycja są jednak tylko środka
mi, które zostały użyte dla przedstawienia tego, co nas naj
bardziej w obrazie zachwyca i wciąga - do ukazania akcji, 
zawieszonej w najbardziej dramatycznym momencie, kie
dy nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte. Przemysła ma
ją ugodzić dwa ciosy. Włócznia mierzy w pierś z Orłem 
Białym (to raczej nie przypadek). Król bezskutecznie pró
buje odparować ją mieczem, lecz inny napastnik przytrzy
muje mu rękę. Drugi cios spadnie na głowę - ten stara się 
powstrzymać przerażona żona, wiemy jednak, że nie zdą
ży. To wszystko stanie się za chwilę, jednak widz, ogląda
jąc ten moment rozciągnięty w nieskończoność, wczuwa- 
jąc się w dramatyczne położenie króla, ma dość czasu na 
dokładne przeanalizowanie sytuacji. Przemysł ma wszak 
jeszcze jedną rękę wolną, drapieżnie rozczapierzone palce 
świadczą o tym, że nie pozostanie ona bezczynna.

Warto tu na chwilę zatrzymać się nad użytym przez Ma
tejkę sposobem zarysowania akcji. Maria Poprzęcka (Czas 
wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malar
stwie XIX w., Warszawa 1986, ss. 86-87) zauważa, że „obraz 
Matejki jest mimo swej dynamiki rozwlekły, widz otrzymuje 
rozliczne dane pozwalające stopniowo domyślać się przebiegu

wydarzenia, którego przedostatni mo
ment ogląda. Właśnie przedostatni, a nie 
ostatni, czy kulminacyjny [...] [Matejko 
przestrzega] zasady «owocnego momen
tu* - nie przedstawia ostateczności. [...] 
pobudza wyobraźnię widza do wyjścia 
poza moment zobrazowany”.

Zasada „owocnego momentu” była 
formą zabawy z widzem, który domy
ślając się przebiegu wydarzeń, zamia
rów namalowanych postaci, współ
tworzył sztukę. „Owocny moment” — 
to taki, w którym nie wszystko jeszcze 
zostało rozstrzygnięte, choć akcja wy
raźnie zmierza ku końcowi. Zostawia 
to pewne pole do interpretacji, której 
przykład przedstawiony został wyżej. 
Oglądając „owocny moment”, możemy 
także spekulować na temat rzeczy, któ
re zdarzyły się chwilę wcześniej.

Maria Poprzęcka zauważa, że w bardzo podobny spo
sób zaaranżowana jest śmierć Wielkiego Mistrza w obra
zie „Bitwa pod Grunwaldem”. Tocząca się tam walka nie 
ukazuje jednoznacznie śmierci Ulryka von Jungingena. Mo
żemy być jednak pewni, że mistrz znalazł się w takiej sytu
acji, z której nie ma już wyjścia.

Na koniec wypada nam się zastanowić, czemu „Śmierć 
Przemysława w Rogoźnie” doświadczyła pewnego rodzaju 
zaniedbania? Rzadko wspominają o niej biografowie Matej
ki. Obraz nie został poddany na polskim gruncie dokładnym 
omówieniom, podczas gdy inne dzieła malarza są znacznie 
lepiej opracowane.

Z pewnością jednym z głównych powodów niezbyt 
dużego zainteresowania wokół „Śmierci Przemysława...” 
jest to, że od ponad stu lat obraz nie był eksponowany 
Polakom. Wystawiono go w roku namalowania (1875) 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
oraz we Lwowie na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w 1894 r. Później musiano zadowolić się znajomością fo- 
tograwiury wykonanej w 1903 r. według obrazu przez 
R. Paulussena. Stanowiła ona premium członków TPSP 
we Lwowie. W Muzeum Narodowym w Warszawie znaj
duje się także drzeworyt Józefa Holewińskiego, wyko
rzystywany w prasie (np. „Wędrowiec”, II półr., 1905, 
s. 780). Te czarno-białe substytuty obrazu na długo za
stąpiły oryginał polskim miłośnikom Matejki.

Na niekorzyść malowidła z pewnością wpłynął fakt, że 
jest ono dość niedużych rozmiarów (62 x 83 cm), pod
czas gdy Matejkę znamy z obrazów o wielkim formacie. 
„Śmierć Przemysława...” miała to nieszczęście, że została 
namalowana na krótko przed największym i najsłynniej
szym dziełem mistrza - „Bitwą pod Grunwaldem” (423 
x 987 cm). Prace nad tym obrazem Matejko rozpoczął 
jeszcze w tym samym roku (1875). Wspomniana wyżej 
zbieżność ze sceną śmierci Wielkiego Mistrza może skła
niać nawet do sądu, że „Śmierć Przemysława...” była 
próbką przed podjęciem tematu grunwaldzkiego. Na nim 
zaś koncentrowały się oczy krytyków i biografów.
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4.5. Fragmenty obrazu „Śmierć Przemysława w Rogoźnie”: dramatyzm 
gestu ręki (4) oraz atak włócznią - postać w pełnym ruchu (5)

(ilustracje: 1,4,5 - obraz w zbiorach Moderna Galerija w Zagrzebiu,
2-wg „Biesiada Literacka", nr 6, 1886, 

3-wg Stanislaw Witkiewicz, „Matejko", Lwów 1912)

Obraz został zakupiony w 1875 r. przez biskupa Józe
fa Strossmayera z Diakowaru, tworzącego wówczas Aka
demię Nauk w Zagrzebiu. Miała ona zrzeszać ruch na
ukowy i twórczy Południowych Słowian. Powstanie po
dobnych instytucji w sąsiednich krajach sprawiło, że w re
zultacie zyskała ona głównie chorwacki charakter. Obraz 
Matejki, jako dzieło słowiańskie, choć nie południowe, 
doskonale pasował do galerii malarstwa. Do 1947 r. ob
raz był własnością Galerii Strossmayera, kiedy to przesu
nięto go do Kolekcji Nowoczesnych Artystów. Ta zaś sta
ła się w 1977 r. Galerią Nowoczesną w Zagrzebiu.

W pewnej mierze „Śmierć Przemysława...” padła rów
nież ofiarą polityki. Po drugiej wojnie światowej technika 
druku umożliwiała już wydawanie kolorowych ilustracji, 
z czego korzystano przy edycji albumów z malarstwem 
Matejki. Dotarcie jednak do Zagrzebia, wówczas w Jugo
sławii, która wyłamywała się ze wspólnoty krajów socja
listycznych, było z pewnością utrudnione. Zresztą nawet 
dziś przysporzyło nieco trudności.

Po przedstawieniu pewnych wiadomości na temat oko
liczności powstania obrazu, jego losów i ukazanej akcji, 
spróbujmy podjąć próbę odgadnięcia klucza do zrozumie
nia jego symbolicznej wymowy. Na podstawie pewnych 
przesłanek możemy się domyślać, że to jednostkowe wyda
rzenie - zabójstwo Przemyśla - pragnął Matejko uczynić 
alegorią negatywnej roli politycznych sił niemieckich w bu
dowaniu państwowości polskiej. Podobnie interpretowano 
obraz „Śmierć Przemysława” Wojciecha Gersona („Biesia
da Literacka”, nr 6, 1886, ss. 85-86). Jak podkreślają Ma
ria i Andrzej Szypowscy (Znak ziemi naszej, Warszawa 
1980, s. 118), włócznia brandenburskiego napastnika ude
rzająca w królewską pierś celuje także w orła - godło kró
lestwa. Należy to traktować jako przesłanie symboliczne. 

Tuż po namalowaniu „Śmierci 
Przemysława...” Matejko rozpoczy
na pracę nad „Bitwą pod Grunwal
dem”, której tematem jest konfron
tacja sił słowiańskich z germański
mi. Nie znamy wyjaśnień przekaza
nych bezpośrednio przez malarza, 
możemy jednak przeczytać inter
pretację obrazu dokonaną przez bi
skupa Strossmayera, który zakupił 
dzieło i prawdopodobnie miał oka
zję zapoznać się z tymi wyjaśnienia
mi. Według biskupa tematem domi
nującym są właśnie zmagania sło- 
wiańsko-germańskie („Bluszcz”, nr 
49, 1875, s. 391). Domyślając się 
intencji Matejki, który uwielbiał pa
tetyczne sceny, możemy zaryzyko
wać hipotezę, że dramatyczna po
stać Ryksy jest alegorią Polski odra

dzającej się, czego znakiem jest dziecko na ręku. Jeśli była
by to prawda, Matejko dokonałby mistrzowskiego połą
czenia uczuć i symboliki. Oto chwytający za serce dramat 
żony patrzącej na śmierć męża, a równocześnie alegoria 
politycznej niedoli Polski. Naród spragniony niepodległo
ści musiał być bardzo wyczulony na takie zabiegi.

Mistrzowskie operowanie rysunkiem, kompozycją 
i przede wszystkim doskonałe wyzyskanie zasady „owoc
nego momentu" sprawiają, że obraz „Śmierć Przemysła
wa...” należy do grona najciekawszych dzieł Matejki. 
Gdy uwolnimy wyobraźnię, mistrz z Krakowa pozwoli 
odczuć nam emocje towarzyszące śmiertelnej walce, po
bawić się spekulacjami nad tym, co przed i po, zgłębić hi
storię naszego kraju. Ten obraz ma coś, czego brakuje 
wielkim teatralnym malowidłom Matejki, jak „Hołd 
pruski” czy „Sobieski pod Wiedniem”. Przytoczmy wra
żenia nabywcy obrazu, biskupa Strossmayera: „Matejko 
nazywany być może Szekspirem polskim. W jego obrazach 
wszystkie postacie żyją i mówią, widza za serce chwytają 
i jakąś nadzwyczajną silą, rzekłbyś magnetyczną, ku sobie 
pociągają. Patrząc na nasz obraz, człowiek pomimo woli 
uchwyciłby za miecz i rzucił się w bój, aby świętą i spra
wiedliwą sprawę Przemysława obronić. Tak być powinno. 
Obraz nie jest obrazem jeżeli na serce i duszę patrzącego 
nie oddziaływa” („Bluszcz”, nr 49, 1875, s. 391).

Prawdziwy, historyczny król Przemysł II zasługuje na 
uwagę jeszcze z jednego powodu: to on ustanowił godło 
Polski, ukoronowanego Orła Białego. Dlatego kolorowa, 
fotograficzna kopia obrazu w powiększonych rozmiarach 
eksponowana jest od 8 maja 2007 r. w Muzeum Niepod
ległości w Warszawie na wystawie „Z Orłem Białym 
przez wieki. Godło i herb państwa polskiego w rozwoju 
historycznym”, na którą jej autor, także autor tego arty
kułu, serdecznie zaprasza.

Krzysztof Mordyński

Autor niniejszego artykutu składa serdeczne podziękowania panu Borivojowi 
Popovcakowi, dyrektorowi Galerii Strossmayera, który wskazat dokładne 
miejsce przechowywania dzieła.
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W bieżącym roku mija setna rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego. 
Jest to doskonała okazja, aby znów kontemplować 

jego wspaniałe dzieło, wspominać osobę, popularyzować dorobek.

O witrażach Wyspiańskiego

U
 KRYSTYNA PAWŁOWSKA

ozycja Stanisława Wyspiańskiego wśród wielkich 
_ polskich artystów jest szczególna, jego twórczość 

przemawia bowiem nie tylko do umysłów czy wrażliwości 
artystycznej, lecz także do serc wielu Polaków. Dzięki wie
lości dziedzin sztuki, jakie uprawiał, trafia do osób o roz
maitej wrażliwości. Wysoka temperatura ekspresji emanu
jąca z jego dzieł, niezależnie od techniki, w jakiej zostały 
wykonane i do jakiej dziedziny sztuki należą, silnie anga
żuje odbiorców - niejako od pierwszego wejrzenia. Szcze
gólny związek z Wyspiańskim odczuwają ludzie, dla któ
rych, tak jak dla niego, ważnym uczuciem jest patriotyzm. 
W konsekwencji Wyspiański ma bardzo wielu gorących 
wielbicieli - miłośników jego poezji, teatru, malarstwa, 
grafiki, scenografii, sztuki stosowanej i witraży.

Niestety, dzieło mistrza wielką i niewątpliwie zasłużoną 
sławą cieszy się raczej wśród Polaków, niż w skali świato
wej czy nawet europejskiej, co absolutnie nie wynika z kla
sy jego twórczości. Obecność lub nieobecność polskich ar
tystów w kanonie sztuki światowej na ogół wynika z jednej 
strony z uwarunkowań historycznych dotyczących naszego 
kraju i życiorysów konkretnych artystów, z drugiej zaś ze 
skuteczności lub raczej bezskuteczności późniejszej promo
cji. Pamiętamy, że sam Wyspiański dążenie do popularno
ści za granicą uważał za sprzeczne z postawą patriotyczną. 
W związku z tym o zagraniczną sławę nie zabiegał, a nawet 
czynnie odcinał się od możliwości eksponowania swoich 
dzieł na forum europejskim. Po jego śmierci także nie zro
biono wiele, aby zmienić ten stan rzeczy.

Dopiero od niedawna odbiór Wyspiańskiego i jego sła
wa przekracza niejako granicę Polski. Bez wielkiej przesa
dy można by zaryzykować twierdzenie, że dzieje się tak za 
sprawą witraży franciszkańskich, a przede wszystkim 
przedstawienia Boga Ojca na witrażu „Stań się”. To łatwo 
dostępne dla każdego dzieło sztuki oglądane jest przez nie
przebrane tłumy turystów zwiedzające centrum Krakowa. 
Wizyta u Franciszkanów należy do programu tras tury
stycznych, nawet tych najkrótszych. Fotografia tego nie
zwykłego witraża należy do zestawu najczęściej zamiesz
czanych obrazów reklamujących Kraków. Wspaniały wi
zerunek Boga Ojca po prostu rzuca na kolana - dosłownie 
i w przenośni. Choć do niedawna mało znane zachodnim 
koneserom sztuki, okna Wyspiańskiego należą niewątpli
wie do najwybitniejszych dzieł witrażowych tamtej epoki 
na świecie. To należne im ze wszech miar miejsce zyskują 

niestety, dopiero teraz - razem z całym Krakowem. Być 
może właśnie takiej chwały, w kontekście sławy całego 
miasta, oczekiwałby dla nich sam artysta.

Koleje jakże krótkiego życia Wyspiańskiego, jego 
trudne relacje z inwestorami i mecenasami, wreszcie fakt, 
że wszystko, co tworzył, było szokująco nowe, sprawiły, 
że jego dorobek witrażowy zrealizowany w szkle jest ilo
ściowo skromny. Liczne, wspaniałe projekty nie zostały 
nigdy wykonane - pozostały jedynie kartony. W ramach 
pamiętnej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 
pt. „Polaków portret własny” w 1979 r„ tuż przy wejściu 
eksponowany był karton do witraża wawelskiego „Kazi
mierz Wielki”. Jego silna ekspresja i doskonała ekspozy
cja wywoływały u wielu zwiedzających żal, że nie da się 
oglądać go jako dzieła skończonego, czyli jako szklanego 
obrazu w promieniach słońca.

Inicjatywy wykonania w szkle witraży według karto
nów Wyspiańskiego, a dotyczy to szczególnie „Kazimie
rza Wielkiego”, podejmowane były wielokrotnie przez 
entuzjastów jego sztuki. Wiąże się z tym jednak poważne 
nieporozumienie, które należy koniecznie wyjaśnić ze 
względu na szacunek należny mistrzowi. Trzeba bowiem 
z całą mocą stwierdzić, że bez udziału projektanta nie 
można wykonać witraża, który dałoby się określić jako je
go oryginalne dzieło. Nie znaczy to, że realizacja witraża 
w szkle według kartonu nieżyjącego czy nieobecnego ar
tysty nie jest fizycznie możliwa lub że powinna być zaka
zana. Ponieważ jednak to, co powstanie, będzie zaledwie 
interpretacją tematu lub, tak jak w muzyce, wariacją na 
temat, nie będzie to dzieło, które można by podpisać na
zwiskiem artysty. Każdy, kto projektuje witraże i potem 
powierza ich wykonanie określonemu warsztatowi, wie, 
jak wiele decyzji o doniosłym znaczeniu artystycznym po
dejmuje się w trakcie realizacji. Wie też, jak często dopie
ro zestawienie konkretnych rodzajów szkieł umożliwia 
wybranie tego, które jest w danej sytuacji najlepsze. Kar
ton rysowany na papierze sam w sobie może być piękny, 
ale nie wyrazi w całej pełni efektów, które artysta pragnie 
osiągnąć w szkle. Szkła witrażowe różnią się między sobą 
nie tylko kolorem, ale stopniem przezroczystości, struk
turą wewnętrzną, fakturą powierzchni itp. Ostateczny 
efekt osiągany w blasku słońca zależy od cech pojedyn
czych szybek oraz ich zestawień. Nie da się tego wyczer
pująco zaprojektować na papierze. Dopiero obecnie tech
nika projektowania komputerowego umożliwia osiągnię
cie lepszych rezultatów w tym zakresie.
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1.2. „Żywiot ognia”, fragment kartonu witraża (1) i zrealizowany witraż w kościele franciszkanów w Krakowie (2); wszystkie reprodukowane tu 

kartony w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
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To zastrzeżenie dotyczy 
witraży generalnie, ale 
w przypadku realizacji karto
nów Wyspiańskiego sprawa 
staje się jeszcze poważniejsza. 
Kartony są narysowane szki
cowo. Ani linie dzielące kolo
ry nie są narysowane jedno
znacznie, ani, zwłaszcza teraz 
po ponad 100 latach, nie da 
się odczytać precyzyjnie in
tencji artysty co do kolorów. 
Z życiorysu Wyspiańskiego 
wiadomo, jakim trudnym był 
partnerem dla wykonawców. 
Ostateczny efekt artystyczny 
powstawał w pracowni, czę
sto w prawdziwych bólach 
zmagań między artystą a rze
mieślnikiem. Czy zatem moż
na uwierzyć, że współczesny 
rzemieślnik sam lub we 
współpracy z konkretnym 
współczesnym artystą potrafi 
uzyskać efekt dokładnie taki, 
jaki powstałby z udziałem 
Wyspiańskiego? Stanowczo 
nie. Przecież nie uznalibyśmy 
za autentyk obrazu olejnego

3.4. „Żywioł wody”, fragment kartonu witraża (3) 
i zrealizowany witraż w kościele franciszkanów 
w Krakowie (4)
5.6. „Bóg Ojciec - Stań się”, karton witraża (5) 
i zrealizowany witraż w kościele franciszkanów 
w Krakowie (6)

wykonanego po śmierci artysty na podstawie 
pozostawionych przez niego szkiców. Prze
cież falsyfikatem jest nawet doskonała, trud
na do rozpoznania kopia autentycznego olej
nego obrazu, choć z pewnością bliższa jest za
mysłowi malarza niż witraż zrobiony tylko na 
podstawie kartonu.

Drugim nieporozumieniem jest lokowanie 
witraża w innym wnętrzu niż to, dla którego 
został zaprojektowany - o innym przeznacze
niu i w innych warunkach ekspozycji w sto
sunku do słońca i w stosunku do patrzącego. 
Z życiorysu Wyspiańskiego wiadomo, jak 
ogromnym przeżyciem było dla niego ogląda
nie szczątków Kazimierza Wielkiego w otwar
tym w obecności malarza grobie. To te przeży
cia stały się inspiracją do projektu witraża. 
Wiadomo też, że witraż miał być częścią więk
szej tematycznej i kompozycyjnej całości. Na
de wszystko jednak miał znajdować się w wiel
kim, majestatycznym wnętrzu Katedry Wawel
skiej. Ten fakt miał dla artysty doniosłe zna
czenie. Katedra ta to nie był i nie jest tylko 
obiekt architektoniczny. To miejsce przepojo
ne treścią historyczną, symboliczną, narodo
wą. Witraż zaś nie jest ruchomym dziełem 
sztuki, lecz częścią architektury. Być może 
udałoby się znaleźć inne godne w sensie zna
czeniowym i dobre pod względem ekspozycyj
nym miejsce dla witraży wawelskich, ale 
z pewnością nie jest to łatwe ani zgodne z in
tencją artysty, który prace dla Katedry Wawel
skiej traktował jako posłannictwo. Ten ścisły 
związek witraża z miejscem, dla którego był 
zaprojektowany, to następny powód, aby dzie
ła zrealizowanego obecnie według kartonów 
Wyspiańskiego nie traktować jako autentyku.

Przejawem braku zrozumienia istoty sztu
ki witrażowej była argumentacja, którą po
sługiwali się entuzjaści wykonania w szkle in
nego wawelskiego witraża „Henryk Pobożny 
pod Legnicą”, celem umieszczenia go w jed
nym z zabytkowych kościołów wrocławskich. 
Uważali oni, że lokalizację tę uzasadnia zwią
zek tej postaci historycznej z tamtym regio
nem i podnosili wyższość tego miejsca nad in
nymi. Ten swoisty ranking, które miejsce jest 
lepsze, miałby może sens, gdyby istniał jeden, 
autentyczny witraż pod tym tytułem. Przecież 
współczesnych najróżniejszych interpretacji 
kartonu można zrobić wiele i umieścić je 
w wielu miejscach. Każda z nich nosić będzie
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indywidualne cechy, które nada im ten lub inny wyko
nawca. Byłoby zresztą ciekawe porównanie witraży wy
konanych przez różne warsztaty według tego samego kar
tonu. Z pewnością różnice byłyby ogromne.

Na zakończenie polemiki z entuzjastami wykonywania 
witraży Wyspiańskiego w szkle należy stwierdzić, że 
przedstawione uwagi nie są protestem przeciwko podej

mowaniu takich prób, ale przeciw nazywaniu tego, co po
wstanie, witrażem Wyspiańskiego. Kartony rzeczywiście 
prowokują, jednak śmiałkowie powinni zdawać sobie 
sprawę, że rzecz może zakończyć się zupełnym fiaskiem. 
Może nawet uda się osiągnąć efekt z artystycznego punk
tu widzenia dobry lub nawet świetny, zawsze jednak bę
dzie to tylko witraż inspirowany kartonem Wyspiańskiego

W związku z rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego dwa 
stowarzyszenia skupiające miłośników jego twórczości postano
wiły zorganizować uroczystości związane szczególnie ze sztuką 
witrażową. Rocznica śmierci artysty przypada w listopadzie - 
w porze roku niesprzyjającej oglądaniu witraży ze względu na 
krótki dzień. Dlatego uroczystości organizowane przez Towarzy
stwo „Dom Wyspiańskiego” i Stowarzyszenie Miłośników Witraży 
„Ars Vitrea Polona" zaplanowane zostały na 11,12 i 13 maja 2007 r. 
W programie przewidziano wycieczkę po Krakowie szlakiem wi
traży, konferencję naukową połączoną z krótkim spektaklem te
atralnym oraz uliczną ekspozycję przeźroczy przedstawiających 
dzieła artysty.

Konferencja stanowić będzie piątą z cyklu konferencji nauko
wych organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży. 
Jej celem jest zgromadzenie możliwie jak największego zasobu 
wiedzy o sztuce witrażowej Wyspiańskiego i przygotowanie mate
riałów do publikacji. Z kolei wycieczka pomyślana jest jako pierw
sza pilotażowa edycja trasy tematycznej, która potem może być 
proponowana wszystkim chętnym. W związku z tym planowane 
jest opracowanie krótkiego przewodnika po tej trasie.

Aby przypomnieć mieszkańcom Krakowa wielkość dzieła Wy
spiańskiego oraz zachęcić do jego poznania turystów, którzy ma
sowo odwiedzają Kraków właśnie w maju, planuje się zorganizo
wać wieczorem ekspozycję przeźroczy przedstawiających witra
że, a wyświetlanych z okien tzw. błękitnej pracowni na wielkim 
ekranie rozwieszonym specjalnie w ruchliwym punkcie Krakowa.

Miejsca realizacji programu są ściśle związane z życiem 
i twórczością Wyspiańskiego. Jest to owa błękitna pracownia 
przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, w której artysta stworzył wiele 
dziel malarskich, m.in. pastele przedstawiające ówczesny widok 
z okna pracowni w kierunku Kopca Kościuszki. Dziś pracownia ta 
jest siedzibą Towarzystwa „Dom Wyspiańskiego”. Obrady konfe
rencji toczyć się będą w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Kra
kowskiego, którego wnętrza projektował Wyspiański i gdzie znaj
duje się stawny witraż „Apollo Spętany”. Towarzystwo Lekarskie, 
a szczególnie jego ówczesny prezes Julian Nowak, odegrało nie
gdyś bardzo ważną rolę w życiu artysty. Było mecenasem i zle
ceniodawcą dziel, które potem weszły do podstawowego kano
nu polskiej sztuki stosowanej. Teraz reaktywowane Towarzystwo 
Lekarskie zadeklarowało pomoc w zorganizowaniu konferencji.
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Wokół jednego zabytku

7. „Kazimierz Wielki”, niezrealizowany karton witraża do Katedry 
Wawelskiej

(zdjęcia: 1,3,5,7 -ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie,
2,4,6- Krystyna Pawłowska)

- nic więcej. Każdy ma prawo do interpretacji, ale nikt 
nie ma prawa uważać, że robi to dokładnie tak, jak zro
biłby sam mistrz. Zatem jako prezes Stowarzyszenia Mi
łośników Witraży apeluję o ostrożność w podejmowaniu 
takich wyzwań i przede wszystkim o nazywanie rzeczy po 
imieniu.

Krystyna Pawłowska

16 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2007

W
 maju 1685 r., w drukarni akademii wileńskiej ukazało 
się dzieło Stanisława Paszkiewicza o długim, baroko
wym tytule Quatuor Decades Problematum Cum ad- 
jectis ex Universa Philosophia fundamentis Consecratae Hono- 

ri Augustissimae Caelorum Reginae Deiparae Mariae In Skoru- 
lensi Ecclesia dedykowane Aleksandrowi Skorulskiemu, 
kanonikowi wileńskiemu i smoleńskiemu. Ten skromny objęto
ściowo druk nie byłby zapewne wart większej uwagi, gdyby 
nie załączona tam rycina, odbita na verso karty tytułowej i po
przedzająca wspomnianą dedykację.

Miedzioryt, sporządzony wyłącznie rylcem, o wymiarach 
kompozycji 175 x 110 mm (odcisk płyty jest niewidoczny wsku
tek przycięcia odbitki dla celów wydawniczych), przedstawia la
skami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który wów
czas znajdował się w kościele w Skorulach na Litwie. Sygnowa
ny jest w prawym dolnym rogu inicjałami „A. T.”. Już na pierw
szy rzut oka dostrzega się nieprzeciętny poziom artystyczny 
sztychu. Madonna, o pięknej twarzy rozjaśnionej delikatnym 
uśmiechem, podtrzymuje na lewym ręku Dzieciątko, a w pra
wej, smukłej dłoni dzierży berto. Maty Jezus, zwrócony ku Mat
ce, błogosławi, wspierając drugą rączkę na jabłku królewskim. 
Obie postacie - ujęte frontalnie - noszą kosztowne korony, a na 
szatach pozawieszane są liczne wota, wśród których zwracają 
uwagę ciężkie naszyjniki z drogich kamieni. Tło stanowią deko
racyjne obłoki, otaczające na kształt wieńca promieniste aure
ole, rozchodzące się od głów Matki i Syna. W dolnej partii kom
pozycji figuruje rollwerkowy kartusz w kształcie wydłużonego 
owalu, zwieńczony drugim, mniejszym, z herbem Kościesza 
(odmiana) Skorulskich oraz kapeluszem z sześcioma chwasta
mi - oznaką godności dostojnego adresata druku - w prostej li
nii wnuka Andrzeja Skorulskiego, marszałka kowieńskiego, 
o którym będzie jeszcze mowa. W owalnym polu kartuszowym 
widnieje łacińska inwokacja, skierowana do Madonny Skorul- 
skiej (określanej tu jako Najświętsza Zwierzchniczka Nauczają
cych oraz Matka Mądrości), podpisana przez Stanisława Pasz
kiewicza, autora druku. Rycina wykazuje znakomite opanowa
nie rylca, co nie dziwi, zważywszy na to, iż prowadziła go ręka 
ukrywającego się pod inicjałami „A. T.” Aleksandra Tarasewi
cza, niezwykle zdolnego rytownika przełomu XVII i XVIII w.

Urzekający urodą i elegancją obraz Madonny Skorulskiej 
jest swoistą zagadką, ponieważ prawie nic o nim nie wiemy. 
Wspomniany tekst inwokacji, utrzymany w barokowym napu
szonym stylu, praktycznie niewiele wnosi. Nieco więcej szcze
gółów można doczytać się w obszernej drukowanej dedykacji. 
Wynika z niej, iż ów cudami słynący obraz został przywieziony 
z Palestyny, jako „dar dla Litwy”, przez Andrzeja Skorulskiego, 
najbliższego towarzysza Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierot
ki” w jego słynnej pielgrzymce do Ziemi Świętej (1582-1584).

Kim był Andrzej Skorulski, rycerz Grobu Świętego, poseł na 
sejmy i marszałek kowieński? Pochodził z litewskiego rodu 
Skorulców, osiadłego w Skorulach - wsi kościelnej, a potem 
miasteczku na lewym brzegu Wilii, w pow. kowieńskim. Dobrze 
wykształcony (władał językiem polskim, ruskim, łacińskim i wło
skim), wcześnie rozpoczął służbę publiczną na dworze i w kan
celarii króla Zygmunta Augusta, a później - u marszałka na
dwornego litewskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 
z którym zwiedził we wspomnianej wyżej pielgrzymce Kretę, 
Cypr, Syrię, Egipt i Włochy (w czasie pobytu w Jerozolimie 29 
czerwca 1583 r. został pasowany na rycerza Grobu Świętego, 
o czym nie omieszkał wspomnieć „Sierotka” w swoim głośnym 
diariuszu). Z biegiem lat Skorulski stał się jednym z najbardziej 
zaufanych sług i doradców Radziwiłła. Jako namiestnik nie- 
świeski zawiadywał dobrami ziemskimi swego chlebodawcy, 
a po jego śmierci (1616) administrował majątkiem najstarszego 
z jego synów. Byt na tyle bogaty (właśnie dzięki związkom z Ra
dziwiłłami), iż w 1596 r. pożyczył „Sierotce” 1800 kóp groszy li
tewskich, biorąc w zastaw dobra Mikotajewszczyzna. Wszakże 
zobowiązania pieniężne skłóciły go z Albrychtem Władysławem



Matka Boska Skorulska
Radziwiłłem - trzecim ordynatem nieświeskim, w wyniku czego 
Skorulski odszedł ze służby. Jako dobrodziej zakonów (szcze
gólnie jezuitów), hojnie uposażał jezuickie kolegium i kościół Bo
żego Ciała w Nieświeżu, jak również kolegium jezuickie w Kow
nie (1627). Także w Kownie ufundował i uposażył klasztor bene
dyktynek. W rodzinnych Skorulach 
ufundował w latach 1620-1622 kościół 
św. Anny - gotycko-renesansową świą
tynię halową, założoną na planie pro
stokąta. I tam - jak można domniemy
wać - umieścił, zapewne w głównym oł
tarzu, przywieziony z Ziemi Świętej ob
raz Madonny. Skorulski zmarl w sędzi
wym wieku w 1637 r. i został pochowa
ny w kościele jezuickim w Nieświeżu.

W swoim diariuszu podróży do Zie
mi Świętej „Sierotka” czterokrotnie 
wspomniał o Skorulskim, m.in. w kon
tekście zbójeckiego napadu we Wło
szech, w drodze powrotnej do kraju, 
nic natomiast nie napomknął o zakupie 
obrazu (czemu zresztą trudno się dzi
wić, skoro nie on nabywał malowidło). 
Milczenie Radziwiłła w tej kwestii nie 
oznacza jednak, iż Skorulski takiego 
zakupu nie dokonał. Nie wiadomo tyl
ko, czy miało to miejsce istotnie w Zie
mi Świętej, czy też na terenie Włoch. 
Obraz znajdował się w kościele skorul
skim jeszcze w 1685 r„ kiedy to Tarase
wicz skopiował go w miedziorycie. Po
tem wszelki ślad po „Madonnie Skorul
skiej” ginie. W dziewiętnastowiecznych 
publikacjach - encyklopediach (np. 
wielotomowej Samuela Orgelbranda), 
słownikach geograficznych (np. monu
mentalnym Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów sło
wiańskich) bądź przewodnikach po Li
twie (np. Napoleona Rouby z 1909 r.) 
w haśle „Skorule” brak w ogóle wzmianki o tym obrazie. Nato
miast wiadomo, że na wystrój tamtejszego kościoła św. Anny 
miały składać się „cenne obrazy pędzla włoskiego", a w ołtarzu 
głównym - zniszczonym w 1906 r. - znajdowało się nieokreślo
ne bliżej w treści malowidło Franciszka Smuglewicza, jak poda- 
je najnowsza Encyklopedia Kresów (2004). Zastanawia również 
fakt, iż nie ma jakiegokolwiek opisu lub nawet tylko wzmianki 
o obrazie „Madonny Skorulskiej” w wyczerpującym opracowa
niu Wacława z Sulgostowa (Edwarda Nowakowskiego) pt. O cu
downych obrazach w Polsce przenajświętszej Matki Bożej. Wia
domości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, wydanym 
w Krakowie w 1902 r.

Tak więc wszystko wskazuje na to, iż - w przeciwieństwie do 
cudownych obrazów maryjnych na terenie Litwy, otoczonych do 
dziś żywym kultem (np. Boruny, Szydłów, Wilno, Troki, Żyrowice) 
- „Madonna Skorulska” zaginęła, i to najprawdopodobniej już 
w XVIII w. bądź też w pierwszej połowie XIX stulecia. Zatem jedy
nym śladem ikonograficznym utraconego oryginału (który musiat 
być nieprzeciętnej klasy i którego losów nie da się odtworzyć) po- 
zostaje rycina Aleksandra Tarasewicza, należącego niewątpliwie 
do najzdolniejszych lokalnych rytowników w tym czasie. Z tego 
też względu należy poświęcić mu parę stów.

Aleksander Tarasewicz (Tarasowicz), urodzony około 1650 r. 
w Hłusku w woj. nowogrodzkim, wywodził się z rodziny zakarpac- 

kiego diakona Wasyla. Rytownictwo zgłębiał w Augsburgu, 
w warsztacie Bartholomaeusa i Philippa Kilianów; stamtąd też 
przywiózł na Litwę zgromadzony prywatny księgozbiór, na który 
składały się m.in. traktaty o malarstwie, dzieła o architekturze 
francuskiej i sztukatorstwie, atlas zoologiczny, Biblia oraz gene

alogia Habsburgów, ilustrowana portre
tami władców, sztychowanymi przez 
Wolfganga Kiliana. W Hłusku Tarase
wicz działał w latach 1672-1677, rytując 
i własnoręcznie odbijając swoje ryciny. 
Rozgłos zapewniły mu ilustracje do Ro
sarium et Officium Beatae Mariae Virgi
nis (Htusk 1672). Od 1678 do 1688 r. ar
tysta przebywał w Wilnie, pracując 
głównie jako ilustrator książkowy, lecz 
druki z jego miedziorytami o różnej te
matyce ukazywały się także w innych 
miastach Rzeczypospolitej Obojga Na
rodów - w Krakowie, Lwowie, Słucku 
i Zamościu. Około 1688 r. rytownik opu
ścił na zawsze Wilno i przeniósł się do 
Kijowa, śladem innych grafików (np. Ja
na Szczyrskiego, Laurentego Krzczono- 
wicza czy swojego krewnego Leona Ta
rasewicza). Wyjechał tam prawdopo
dobnie na zaproszenie Wartama Jasiń
skiego, archimandryty Kijewsko-Peczer- 
skiej Ławry w latach 1684-1690. W tutej
szym klasztorze Aleksander postrzygt 
się na mnicha i przybrał zakonne imię 
Antoni. Obok działalności artystycznej 
i wydawniczej pochłaniały go też obo
wiązki zakonne: w 1705 r. mianowano 
go namiestnikiem jednego z klasztorów 
wchodzących w skład Ławry Peczer- 
skiej, którą to funkcję sprawował przez 
pięć lat. W okresie 1710-1718 „jeromo- 
nach” Antoni nie zajmował się już ryto- 
waniem, lecz ponownie kierował tutej
szą drukarnią. W nocy z 20 na 21 kwiet

nia 1718 r., podczas ogromnego, pustoszącego Ławrę pożaru 
Tarasewicz znajdował się akurat na jej terenie, jednak nie wiado
mo, kto i w jakich okolicznościach uratował część jego prywatnej 
biblioteki (w 1901 r. rosyjski badacz Michaił Istomin opublikował 
odnaleziony jej rejestr; pozostałości tego księgozbioru znalazły 
się ostatecznie w Centralnej Narodowej Bibliotece Akademii Na
uk Ukrainy).

Po 1718 r. artysta został zastępcą archimandryty Ławry. Ostat
ni dokument (list) datowany 12 czerwca 1727 r., jak wykazał ukra
iński badacz Dmitro Stepowik (1975), Tarasewicz podpisał nastę
pująco: „Wasz dobrożedatiel'Jerom, [onach] Antonij, Namiestnik 
Peczerskij”. Zmart przed 15 sierpnia tegoż roku w Kijowie.

Dzieła Tarasewicza - obejmujące m.in. kompozycje alego
ryczne i religijne, wizerunki maryjne, świętych i błogosławionych 
oraz portrety osobistości - należą w Polsce do rzadkości. Sto
sunkowo liczny zespół jego rycin (ok. 70 dziel luźnych), wywo
dzący się z dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich, znajduje się 
w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Do tej liczby 
trzeba dodać ilustracje zawarte w księgach, przechowywanych 
w Zakładzie Starych Druków tejże biblioteki. Miedzioryt z wize
runkiem Madonny Skorulskiej, zupełnie pominięty w Bibliografii 
polskiej Karola Estreichera, został tu po raz pierwszy omówiony 
i zreprodukowany.

Hanna Widacka

(miedzioryt w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Druskieniki
marszałka Piłsudskiego

P
odczas uroczystego otwarcia 
wskrzeszonego Uniwersytetu 
Wileńskiego, 12 października 
1919 r. Naczelnik Państwa Józef Pił

sudski mówił: „Wszystkie narody, 
wszystkie państwa mają swoje kresy. 
Nieszczęśliwy i zmienny jest los gro
dów i siół kresowych! Gdy wicher się 
zrywa, wstrząsa posadami przede 
wszystkim ich budowli. Gdy chmura 
się zbierze, ostry grad siecze przede 
wszystkim właśnie ziem kresowych 
lany. Gdy grzmią pioruny, przede 
wszystkim tu w wieżyce i domy ude
rzają. [...] A jednak głębokie jest 
w tym szczęście! I nie szczęście z du
my wielkiego cierpienia i wielkiej 
ofiary [...] - lecz głębokie szczęście, 
rzewne i ciche, nawet dziecięco naiw
ne, płynące z wiary w idealne pier
wiastki własnej kultury”.

Wśród ziem kresowych, które zdo
łał przywrócić Rzeczypospolitej, naj
bliższa sercu Marszałka była oczywi
ście Wileńszczyzna, jego ziemia ro
dzinna, z Wilnem, miastem, które 
uważał za własne. Nic więc dziwnego, 
że kiedy wreszcie znalazł czas na odpo
czynek - konieczny także ze względów 
zdrowotnych - wołał znaleźć się 
„u siebie”, nad Niemnem, w uzdrowi
sku znanym od czasów Stanisława Au
gusta, niż w obcych krajach. „Dokto
rzy zalecają - pisał w 1924 r. - bym je
chał leczyć się zagranicę, a ja pragnę na 
lato wyjechać do Druskienik [używana 
niekiedy współcześnie pisownia nazwy 
miasta przez dwa „n” - „Druskienni- 
ki” - jest nieprawidłowa, sprzeczna ze 
źródłami historycznymi - J. K.]. Dok
torzy mają swoją politykę, a ja swoją. 
Gdyby oni znali kresy, tamtejsze drze
wa, powietrze i lud tamtejszy, nasze 
potrawy i przyzwyczajenia, na pewno 
zmieniliby swoją politykę. Zobaczymy, 
czyja polityka zwycięży - ich czy moja? 
Dla mego zdrowia potrzebne są tamtej
sze lasy, gawęda z tamtejszymi ludźmi 
i smak tamtejszych potraw”.

Polityka Marszałka zwyciężyła, 
toteż pod koniec czerwca 1924 r. 
przybył do Druskienik. Za pierw
szym razem towarzyszyła mu żona 
Aleksandra i córki, Wanda i Jadwiga, 
w latach następnych przyjeżdżał sam. 
Na mieszkanie wynajęto willę Buja
kowskiego przy ul. Jasnej 8 (obecnie 
Dineikos, dom nie istnieje). Gospo
dyni - staruszka, Maria Krejbikowa, 
uczestniczka powstania styczniowe
go, hodowała mnóstwo kotów. Wa
runki były spartańskie, ale Piłsudski 
nie chciał się przenieść do luksusowej 

willi Kiersnowskich, zwanej „Weso
ła” („Linksma”). W 1925 r. pisał do 
żony: „wygody różne szwankują i do 
pokoju wpada niekiedy po nocach 
nietoperz. Ot byś narobiła wrzasku!”. 
W 1926 i 1927 r. mieszkał przy ul. 
Spokojnej (obecnie Fonbergo). „Scho
dy oświetlała lampka naftowa, mala, 
z taką blaszką z tylu, najtańsza, ku
chenna lampka” - zanotował Stani
sław Mackiewicz, redaktor wileńskie
go „Słowa”.

Marszałek szczególnie lubił space
rować lub siedzieć nad Niemnem,
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obserwując drugi, litewski już brzeg. 
Pobyt połączony był zawsze z kuracją 
wodoleczniczą pod opieką uzdrowi
skowych lekarzy. Była wśród nich 
młoda fizjoterapeutka Eugenia Le
wicka. Dłuższa, zażyła znajomość 
zrodziła plotki o rzekomym roman
sie... Wypoczynek wielokrotnie za
kłócały konieczne wyjazdy oraz wi

zyty polityków w pilnych sprawach. 
Latem 1929 r. Piłsudski mógł już za
mieszkać we własnym, parterowym 
domku, zbudowanym z inicjatywy 
władz miasta na niemeńskiej skarpie, 
w pobliżu ujścia Rotniczanki, przy ja
błoniowym sadzie. Rosnący opodal 
stary dąb nazwano Baublisem, na pa
miątkę słynnego dębu ze Żmudzi.

Okolony gankiem domek z zewnątrz 
przypominał chatę, w jakiej Marsza
łek mieszkał podczas syberyjskiego 
zesłania. Wewnątrz mieścił skromnie 
urządzony gabinet, jadalnię, sypial
nię, kuchnię i pokój lekarza. Zwano 
go domem na Pogance, od nazwy tej 
dzielnicy Druskienik.

Na samym brzegu skarpy w pobli
żu domku stanęła ławeczka ze sto
łem, zapewniająca piękny widok na 
zakręt Niemna. A z okazji otwarcia 
nad rzeką przystani wioślarskiej 
Hanka Ordonówna deklamowała 
nowy wiersz Juliana Tuwima Dru- 
skienickie drzewa:

„Gdzie Rotniczanka wody niesie 
I w Niemen wpada wełną pian, 
Przyjeżdża tam co rok pod jesień 
Ten zadumany, starszy pan.

Ma siwą kurtkę, siwe oczy, 
Sumiasty wąs, krzaczaste brwi, 
Nad brzegiem rzeki często kroczy 
I patrzy w dal, i jakby śni”.

W 1930 r. Piłsudski otrzymał 
dwór w Pikieliszkach koło Wilna. Po 
miesięcznym wypoczynku na Pogan
ce tam więc pojechał i tam odtąd 
głównie spędzał wakacje. W 1931 r. 
„wpadł” już tylko na dwa dni - 10 
i 11 sierpnia - przy czym dla pośpie
chu zamieszkał nie w swym domku, 
lecz w hotelu „Europa”, na rogu Spo
kojnej i Rotniczańskiej (obecnie Taikos). 
Był to jego ostatni pobyt w Druskie- 
nikach.

12 maja 1936 r., w pierwszą rocz
nicę śmierci, podczas uroczystej mszy 
św. pod portretem Marszałka stanęła 
urna z druskienicką ziemią, przezna
czona dla powstającego w Krakowie 
kopca. Biegnącą obok kościoła ul. 
Orzeszkowej przemianowano na ul. 
Piłsudskiego (obecnie Kudirkos). 
W domku nad Niemnem otwarta zo
stała ekspozycja muzealna. W maju 
1937 r., podczas obchodów stulecia 
uzdrowiska, na ścianie umieszczono 
tablicę z napisem: „W tym dworku / 
Marszałek / Józef Piłsudski / spędzał 
letnie wywczasy / 1929-1930". Wte
dy też najgłębsze ze źródeł mineral
nych (330 m) nazwano źródłem 
Marszałka Piłsudskiego. Położone 
przy głównym deptaku, nakryte zo
stało efektownym, ośmiokątnym 
szklanym kloszem na podwyższeniu 
ze stopniami. Imię Piłsudskiego
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6. Domek Marszalka ok. 1930 r.

(zdjęcia: 2-5 - Jarosław Komorowski)

otrzymał również pobliski, zwrócony 
w stronę Niemna pawilon - skrzydło 
łazienek zdrojowych z 1884 r.

Po zajęciu w 1939 r. Druskienik 
przez Sowietów pamięć o Marszałku 
miała być całkowicie wymazana, 
przetrwała jednak - choć zniszczono 
większość jej materialnych śladów. 
Domek na Pogance, ogołocony z pa
miątek, służył za mieszkanie kolejno 
kilku rodzinom. W 1965 r. miejski 
komitet wykonawczy (gorispołkom) 
z powodów czysto ideologicznych 
nakazał go zburzyć. Pozostał dąb 
Baublis i puste miejsce pod drzewami, 
wśród których są jabłonie z dawnego 
sadu (idąc na wschód od mostu na 
Rotniczance - po prawej, tam gdzie 

odchodzi w głąb dawnej posesji wą
ska ścieżka). Nie ma śladu po ławecz
ce Marszałka, nie ma nawet widoku 
na rzekę, bo skarpa zarosła drzewa
mi. By spojrzeć na Niemen jego ocza
mi, trzeba zejść niżej, na brzeg. Źró
dło Piłsudskiego zostało „zamknięte”, 
nakryte blaszaną pokrywą; ocalały 
tylko dawne stopnie. Pawilon, uszko
dzony podczas wojny, przebudowano 
(wykusz z tarasem był półokrągły), 
ale łatwo go rozpoznać. Wszystkie te 
miejsca doskonale znają miejscowi 
Polacy - mieszka ich tu trzy tysiące - 
i pokazują je licznym polskim kura
cjuszom i wycieczkowiczom.

Ostatnio stosunek Litwinów do 
Piłsudskiego - wodza, który niegdyś 
„odebrał im Wilno” - ulega jednak 
pewnej zmianie. Od kilku lat mówi 
się o upamiętnieniu miejsca, gdzie 

stal domek - być może gospodarze 
kurortu pozbędą się dawnych uprze
dzeń, tym bardziej że w muzeum hi
storycznym, które mieści się w willi 
„Linksma”, najsławniejszemu gościo
wi Druskienik poświęcono fragment 
nowej, bardzo udanej ekspozycji, 
a wydana ostatnio litewska kronika 
miejscowości dokładnie informuje 
o jego wakacyjnych pobytach.

W sierpniu 1925 r. poproszono 
Marszałka o wpis do Złotej Księgi 
uzdrowiska. Tekst okazał się hym
nem na cześć tego niezwykłego, tak 
przezeń ulubionego miejsca:

„Gdy Stwórca - Rzeźbiarz do Nie
mna brzegu się zbliżył i, zmęczony su
rowością pracy, palcom spocząć po
zwolił, z rozkoszy wolności i odpo
czynku ku ziemi błogi uśmiech spo
czywania posiał. [...] Szeroki, rozłoży
sty i wartki Niemen, głęboko prując 
pierś matki - ziemi, podobieństwo 
swawolnych gór czynił; spod ziemi 
trysły źródła o różnych smakach, 
a barwna zieleń z niespodziewanymi 
i strzelistymi, jak gotyki, drzewami 
zastąpiła mech siwy i szary. W ten 
sposób Druskieniki były niespodzian
ką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy 
Ten się uśmiechnął.[...]

Wielkości, gdzie twoje imię? Mało
ści, gdzie twoje myśli? I śni mi się czę
sto w Druskienikach, że bodaj w jed
nym tylko błogim uśmiechu swobody 
odpoczynku po pracy [...] spotkać się 
Wielkość i Małość mogą".

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
ŚLADAMI NASZEGO DZIEDZICTWA

Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa - 
to jedno z najważniejszych zadań fundacji Semper Polonia, utwo
rzonej w 1997 r. Dwa lata temu fundacja ogłosiła konkurs „Ocalmy od 

zapomnienia”, adresowany do młodych Polaków na całym świecie, 
a poświęcony odkrywaniu i opisowi świadectw polskiej historii, utrwalo
nej we wspomnieniach, zabytkach i pamiątkach. Organizatorzy otrzy
mali ponad sześćdziesiąt opracowań z trzynastu krajów. Książka Ślada
mi naszego dziedzictwa (Warszawa 2006) jest pokłosiem tego konkur
su, zbiorem prac młodych odkrywców przeszłości. Tej przeszłości, 
o której w wielu wypadkach do niedawna nie wolno im było pamiętać, 
bo miała być wykorzeniona wraz z polskością. Przeważająca większość 
ogłoszonych tekstów nadesłana została z dawnych ziem kresowych 
Rzeczypospolitej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa) oraz z głębi Rosji, 
gdzie polską społeczność stworzyli niegdyś zesłańcy - ale są też pra
ce z Mołdawii, Czech, Niemiec, Kanady i Indii.

Wśród zabytkowych obiektów, utrwalonych w opisach i fotogra
fiach, są zarówno dobrze znane (np. katedra w Kamieńcu Podolskim, 
Kalwaria Wileńska, pałac w Jaszunach), jak i takie, które większości 
czytelników w Polsce ukazane zostały po raz pierwszy. Pałac w Kra

skach na Grodzieńszczyżnie, dwór w Peteszy kolo Wilna, pomnik po
wstania bajkalskiego 1866 r. we wsi Miszicha, kościoły w ukraińskich 
Romnach i Sumach oraz znajdujący się niedaleko Sum obelisk 
z 1841 r„ upamiętniający dawną granicę między Rosją a Rzecząpo- 
spolitą - to tylko wybrane przykłady. Wiele miejsca poświęcono 
cmentarzom, świadectwom szczególnie wymownym (Mohylew, Żyto
mierz, Emilczyn, Kiszyniów, Rheinberg, Saint-Sauveur-des-Monts 
w Kanadzie).

Zabytki i pomniki - to oczywiście rzecz ważna, najważniejsze jest 
jednak to, o czym w poslowiu Od redaktora napisała Joanna Tarasie
wicz: „Trzeba wyrazić podziw dla autorów prac, także ich opiekunów, za 
niezlomność w dociekaniach i poszukiwaniach śladów polskości [...]. 
Wylania się, uderza wręcz z ich słów [...] poczucie patriotyzmu, duma 
z przynależności do polskiego narodu, choć są już obywatelami innych 
państw. Miłość Ojczyzny nie jest dla nich, by użyć stów Adama Asnyka, 
«pustym dźwiękiem», jest realnym, miłym sercu obowiązkiem, powinno
ścią wobec przeszłości i przyszłości".

Książka dostępna jest w fundacji Semper Polonia, ul. ks. I. Kłopo
towskiego 11,03-718 Warszawa. Qk)
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O zabytkach inaczej

Casablanca nad Łyną

Z
najdujemy w Olsztynie bu
dowlę o egzotycznej nazwie 
Casablanca, na badaniu której 
można by testować tak ulubione 

przez historyków sztuki instrumenty, 
jak dedukcja i analiza porównawcza 
- gdyby nie przeszkadzały w tym 
żadne źródła pisane. Stajemy bowiem 
przed dziełem nieznanego architekta 
i szukamy punktu podparcia {„dajcie 
mi punkt podparcia, a poruszę Zie
mię"). Skąd i kiedy wziął się w olsz
tyńskim parku nad Łyną taki piękny 
i taki duży neobarok - z wyglądu 
omalże rezydencja - dla utrzymania 
której należałoby uprawiać 1000 ha 
ziemi w okresie dobrej koniunktury 
na zboże? Czy ma on coś wspólnego 
z zamkiem, skoro na jego miejscu 
znajdował się ongiś spory budynek, 
niesłusznie zwany przez lokalnych 
badaczy przeszłości domem burgra- 
biego? I dlaczego tak mało o nim 
wiadomo?

Punkt podparcia jest: właściciel 
budowli nosił sławne w Olsztynie 
nazwisko Harich, które każdemu 
znawcy przeszłości miasta słusznie 
kojarzy się z drukarnią, wydawnic
twem książkowym, gazetą „Allensteiner 
Zeitung”, książkami adresowymi. 
To oczywiście nie wszystko. W dru
karni tłoczono pisma i kwestiona
riusze urzędowe dla magistratu oraz 
programy teatralne i mapy samo
chodowe; w tym samym budynku 
mieścił się sklep papierniczy. Zało
życiel dynastii, Carl Heinrich Ha
rich, przybył w 1844 r. z Olsztynka 
i zamieszkał w Olsztynie na rogu 
Prostej i Wodnej (obecnie Mieszka 1). 
Po nim firmę prowadzili Wilhelm 
Eduard i Artur. W 1897 r. drukar
nia książkowa i wydawnictwo „Al
lensteiner Zeitung” - pod nazwą 
„W. E. Harich” - przeszły na wła
sność Ernsta Haricha (1858-1940), 
który przeprowadził się do Olsztyna 
z Morąga. Gdy ten otworzył punkt 
loterii państwowej, a następnie udał 

się na zapracowaną rentę, czyli za
czął żyć z procentów od osobistego 
majątku, firma została przekształco
na w spółkę. Artur Harich do śmier
ci mieszkał pod starym adresem, na
tomiast Ernst urządził sobie aparta
ment w nowym budynku drukarni 
na Górnym Przedmieściu (obecnie 
11 Listopada).

Zanim emeryt in spe zapewnił so
bie bezpieczną przyszłość, by móc 
w spokoju i wygodzie oddawać się 
obserwowaniu pór roku, musiał po
dołać zadaniu, dla którego go spro
wadzono: przejąć po stryju Arturze 
kierownictwo nad coraz lepiej pro
sperującą drukarnią i wydawnic
twem (w latach 1913-1921 u Hari
cha wychodził także po polsku „Pru
ski Przyjaciel Ludu”). Pod jego za
rządem firma - która zawsze cieszy
ła się poparciem władz miasta - jesz
cze bardziej się rozwinęła, okrzepła 
i całkowicie zdominowała rynek wy
dawniczy tudzież poligraficzny 
w Olsztynie. Jeszcze na początku 
XX w. większe ambicje przejawiał 
Rudolf Bludau, pozostałe drukarnie 
ograniczały się zasadniczo do gazet 
i wydań broszurowych. U Harichów 
drukowano - jak wspomniałem - 
książki, najważniejszą olsztyńską ga
zetę, rozmaite druki urzędowe, ma
py i programy teatralne. Pod koniec 
XIX w. uruchomili nową drukarnię 
na Górnym Przedmieściu, w budyn
ku, który po drugiej wojnie świato
wej został przekazany na własność 
Wandzie Pieniężnej, a w 1948 r. 
upaństwowiony. Do 1970 r. miały 
w nim siedzibę Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne.

Syn Ernsta Haricha, Walter 
(1888-1931), był pisarzem i bada
czem literatury, wnuk po Walterze, 
najsławniejszy członek rodziny, 
Wolfgang (1923-1995) - profesorem 
filozofii na Uniwersytecie Humbold
ta w Berlinie Wschodnim, znanym 
publicystą i dysydentem.

Wróćmy jednak nad Łynę. Wła
ściciel parkowej budowli, Ernst Ha
rich, zapewnił sobie niezwykle bliski 
kontakt z naturą. Z sypialni na pię
trze miał wyjście na wschodni taras, 
sięgający niemal brzegu Łyny, a jeże
li promienie słoneczne z opóźnie
niem budziły lokatora, to dlatego, 
że na ich drodze wyrastała szeroka 
bryła zamku z potężną wieżą od 
strony rzeki. Od południa do sypial
ni przylegała loggia, z której właści
ciel mógł przed zaśnięciem słuchać 
śpiewu słowików i rechotu żab. Po
czątkowo, oprócz Ernsta Haricha 
z najbliższą rodziną, mieszkał tu tyl
ko ogrodnik Plorin, w latach dwu
dziestych XX w. - odźwierny Schle- 
siger i nadinżynier Querfurth. Na 
początku lat trzydziestych liczba lo
katorów wzrosła do siedmiu. Póź
niej było ich pięcioro, nie licząc wła
ściciela. Czy to znaczy, że budowlę 
powiększono? Oczywiście, że nie, 
po prostu właściciel trochę „się ście
śnił”, a niewygody rekompensował 
sobie w postaci większej gotówki za 
wynajem. W końcu był tylko rentie- 
rem. Za sąsiadów miał prezydenta 
rejencji, który mieszkał w zamku, 
gminę ewangelicką i kasyno oficer
skie 150. pułku piechoty. Do każdej 
z wymienionych posesji należała 
część obecnego parku. Miasto swoją 
część, tzw. Ogród Zamkowy, miało 
po przeciwnej stronie rzeki, wzdłuż 
ul. Okopowej.

Rozplanowanie willi Haricha ce
chuje pewna rozrzutność w dyspo
nowaniu przestrzenią: dominują
cym wnętrzem jest wysoka na dwie 
kondygnacje centralna - dla korpu
su budowli - sień z antresolą, uła
twiającą komunikację na piętrze. 
Niemal całą szerokość sieni od stro
ny ogrodu (południowej) zajmuje 
triada drzwiowo-okienna, przy 
czym drzwi występują nie na osi, 
lecz po prawej stronie. Duża jadal
nia, z wbudowaną serwantką, przy-
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kryta jest stropem belkowym o po
dziale imitującym kasetony, a z bo
azerii wyprowadzone są drewniane 
kanelowane pilastry. Dla powięk
szenia jadalni architekt zastosował 
od południa mocno wysunięty ryza
lit, na którym na poziomie piętra 
założył osłaniany markizą drugi ta
ras. Niedostatek powierzchni 
mieszkalnej na głównych kondy
gnacjach w znacznej mierze rekom
pensowała mansarda.

Zmierzam do sedna trochę opłot
kami, lecz nie ma w tym żadnej pre
medytacji. Dzieje willi Haricha są 
doskonale naświetlone z uwagi na 
smakowity epizod z olsztyńskiego 
pitawalu: w poprzedzającym ją do
mu Antonia von Schoenebeck, z po
mocą jednego ze swych kochanków, 
kapitana żandarmerii Maksa von der 
Groebena, zgładziła męża, który był 
majorem stacjonującego w Olsztynie 
pułku dragonów (Rafał Bętkowski, 

Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 
2003, ss. 146-147). Dom Schoene- 
becka - parterowy, z mieszkalnym 
poddaszem - wyglądał jak typowa 
murowana chałupa podmiejska; po
dobne budowali również bogaci 
warmińscy chłopi. Do obejścia nale
żały dwa budynki gospodarcze. 
Zdjęcie z 1892 r. dowodzi, że miał 
boniowane elewacje, co go upodob
niało do okolicznych neorenesanso- 
wych domów mieszczańskich.
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Ernst Harich skorzystał z niedo
brej dla tego miejsca sławy (w mie
ście mówiono o nim „willa mordu”) 
i w 1912 r. wykupił posesję, wszyst
kie budynki wyburzył, po czym - 
częściowo na fundamentach wcze
śniejszej budowli, ale według orygi
nalnego projektu - wzniósł omawia
ną tutaj rezydencję, a obok niej wol
no stojący niższy budynek, posado
wiony na skarpie od strony zachod
niej (nie zachował się). W tym sa
mym czasie budowano w Olsztynie 
neobarokowe koszary kompanii ka
rabinów maszynowych nad Jezio
rem Długim i koszary artylerii przy 
Szosie Szczęsneńskiej (obecna ul. 
Pstrowskiego); dla tych drugich po
wstał znacznie oddalony od kom
pleksu budynek kasyna oficerskiego 
przy obecnej ul. Żołnierskiej, przy

Kto jednak zobaczy willę najpierw 
od strony ogrodowej, będzie urze
czony niezwykle urozmaiconym wy
glądem bryły i elewacji tudzież 
wzbudzającą zaufanie solidnością 
wykonania. Ów modernizm w czy
stej postaci nawiązuje jeszcze do se
cesji (wystudiowana asymetria po
działu elewacji, koszowe łuki loggii 
i otworów okiennych, witraże 
w oknach), pozostaje wszelako war
tością samą w sobie. Dodajmy: zu
pełnie niedocenioną na olsztyńskim 
gruncie.

Niniejsza opowieść ma podłoże 
interwencyjne. Niby nic się wokół 
nie zmieniło: woda w Łynie pluszcze 
tak samo i dzikie kaczki swawolą jak 
dawniej, w parku panuje względny 
porządek, ale niepokojąca jest sytu
acja budowli (nr rejestru zabytków

1.2. Willa Ernsta Haricha: fasada (1)
i elewacja ogrodowa, na pierwszym planie 
staw założony w okresie budowy (2)

3. Taras wschodni z oryginalną 
drewnianą balustradą

4. Okno w sieni z secesyjnym witrażem

5. Most zamkowy po ostatnim remoncie

6. Wizyta generałowej Ireny Anders 
w maju 1992 r. (fotografia ze zbiorów 
płk. Marka Skolimowskiego)

(zdjęcia: 1 - Grzegorz Kumorowicz,
2-5 - Andrzej Rzempoluch)

pominający prace Augusta Fedder- 
sena. Willa Haricha miała się do 
nich jak szkatułka na kosztowności 
do skrzyni na granaty. Z najlepszych 
tradycji baroku architekt zaczerpnął 
tzw. wyraz ogólny (bryła z dachem 
mansardowym, osiowe ukształtowa
nie i rodzaj okien fasady), jak rów
nież pewne detale: główny portal, 
boniowanie naroży, dekorację sztu- 
katorską i przede wszystkim wystrój 
recepcyjnych wnętrz na parterze.

1731), która stoi niby w środku mia
sta, a tak naprawdę - gdzieś poza 
miejscem i poza czasem. Jedyna 
w Olsztynie tak dobrze zachowana 
pod każdym względem „siedziba fa
brykanta” - po wojnie aż do 2002 r. 
siedziba klubu garnizonowego, ze 
znaną bywalcom restauracją - spry
watyzowana przed niespełna trzema 
laty, wydaje się pozostawiona na ła
sce wymagającego warmińskiego kli
matu. Dachy, tynki, stolarka okien

na przechodzą test wytrzymałości, 
wokół zaś unosi się niemiły zapaszek 
butwiejących zeszłorocznych liści, 
pomieszany z odorem zawartości 
rozbitych butelek. Nieco dalej, 
zwłaszcza latem, tłumy turystów od
wiedzają olsztyński zamek, z prze
ciwnej strony takim miejscem jest 
kościół garnizonowy. Casablanca nie 
obchodzi nawet swego właściciela.

Andrzej Rzempoluch
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Dwór w Żurawi

N
a Pałukach w woj. kujawsko- 
-pomorskim w pobliżu Kcyni 
leży wieś Żurawia. W latach 
1855-1945 była ona własnością nie

mieckiej rodziny von Billow. Do po
szczególnych członków tejże familii na
leżał dwór, który obecnie jest w stanie 
ruiny. Warto przypomnieć czasy jego 
świetności, posługując się opisem ar
chitektonicznym, ale również zwrócić 
uwagę na postępującą degradację, któ
ra doprowadziła do zaniku budownic
twa ziemiańskiego na terenie Żurawi.

Siedziba mieszkalna powstała 
w stylu klasycyzującym prawdopo
dobnie z inicjatywy Maksymiliana 
von Radzimińskiego. Jak wynika 

zabudowano, tworząc rodzaj ryzali
tu. Ponad werandą umieszczono nad
budowę, przenikającą polać dachu, 
zwieńczoną trójkątnym frontonem. 
Natomiast przy północno-wschod
niej stronie domu pojawiła się okaza
ła, parterowa przybudówka (Fotos 
von Żurawia 1867 - 1945. Rittergut 
Żurawia bei Exin, Kreis Schubin 1855 
bis 1945 Eigentum der Familie von 
Billow, oprać, dr Bernd von Bulow, 
maszynopis, 2004).

Rok 1913 przyniósł kolejną, tym 
razem gruntowną przebudowę na po
lecenie Georga von Biilowa. Dwór od 
strony elewacji frontowej w central
nej części korpusu pozostał partero- 

w części głównej elewacji frontowej 
umieszczony został, świadczący o do
brym guście właściciela, pięcioosio- 
wy portyk osadzony na prostokąt
nym tarasie z balustradą z doryckimi 
półkolumnami kanelowanymi, po
kryty spłaszczonym, blaszanym da
chem baniastym. Nad wejściem w osi 
symetrii zainstalowano rodzinny 
herb. Warto również wspomnieć 
o przylegającym do elewacji północ
nej budynku tarasie, ozdobionym ba
lustradą tralkową, na który prowa
dziły półokrągłe schody z balustradą 
betonową (Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Toruniu, filia 
w Bydgoszczy, Karta Ewidencyjna

z najstarszej zachowanej w archiwum 
rodzinnym fotografii, dwór zaprojek
towano na planie wydłużonego pro
stokąta, jako budynek jednokondy
gnacyjny o dachu naczółkowym. Na 
ścianie frontowej (zachodniej) 
umieszczono symetrycznie dwa por
tyki z parami bliźniaczych kolumn. 
Charakter dworu polskiego, tak typo
wego dla pierwszej połowy XIX w., 
siedziba zachowała do 1868 r., kiedy 
to nastąpiła jej przebudowa.

Nowy niemiecki właściciel, Wer
ner von Biilow, jak można wniosko
wać na podstawie fotografii dworu 
wykonanej przed 1913 r., usytuował 
wejście główne na osi elewacji fron
towej, gdzie dobudowano drewnia
ną, przeszkloną werandę. Znajdujące 
się po lewej stronie wejście wraz 
z portykiem zostało zlikwidowane 
i zastąpione oknem. Prawy portyk

1-3. Dwór w Żurawi na 

archiwalnych zdjęciach: 
sprzed 1868 r. (1), 
z lat 1868-1913 (2)
i ok. 1943 r. (3)

4. Bernd von Bulow, 
„Taras północny dworu 
w 1943 r.”, obraz olejny, 
1967 r.

5. Ruina dworu w Żurawi, 

stan w 2006 r.

(zdjęcia: 1-4-archiwum 
rodziny von Bulow,

5 - Anna Szybowicz)

wy, a w skrzydłach dobudowano dru
gą kondygnację. Od strony elewacji 
wschodniej i północnej był piętrowy 
z oknami mansardowymi oraz z trój
kątnym szczytem. Korpus i skrzydła 
krył dach mansardowy, a przybu
dówkę dach dwuspadowy. W lekkim 
przesunięciu na lewo od osi symetrii 

Zabytków Architektury i Budownic
twa, Dwór żurawia, oprać. Iwona 
Brzozowska, maj 1993).

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej Żurawski majątek wszedł 
pod zarząd Państwowego Gospodar
stwa Rolnego Chwaliszewo. Od tego 
czasu budynek mieszkalny zasiedlili lo-
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katorzy. Już w 1945 r. prawa część 
prostokątnego tarasu oraz schodów 
w elewacji frontowej, na których osa
dzony był kolumnowy portyk, została 
zniszczona przez czołg w czasie trwają
cych działań wojennych. Na parterze, 
w dawnym pokoju pani domu, miesz
kańcy dworu w latach 1945-1948 ho
dowali świnie {Żurawia. Fotodoku- 
mentation desVerfalls. Gutshaus, Speicher, 
Tortilrme, Grabstatte, oprać, dr Bernd 
von Biilow, maszynopis, 2005).

W 1986 r. Żurawski dwór został 
wpisany do rejestru zabytków (Nr 
190/A). Budynek pozbawiony byl 
rynien i większości otynkowania, 
miał zdewastowaną przybudówkę. 
Mniej więcej w tym samym czasie 
w pobliskich wsiach: Pińsko i Zale
sie, na zlecenie dyrektora PGR 
Chwaliszewo, trwały prace restaura- 
torskie tamtejszych zabytkowych 

kompleksów pałacowo-parkowych. 
Złoty medal Ministerstwa Kultury 
i Sztuki przypadł wówczas w udzia
le wymienionemu przedsiębiorstwu 
państwowemu za renowację zespołu 
pałacowo-parkowego w Pińsku. 
Gdzie należy więc szukać źródeł 
obojętności na los rujnowanego bu
dynku w Żurawi?

Warunkiem zawartej umowy po
między dyrekcją PGR a lokatorami 
było remontowanie mieszkań we wła
snym zakresie przez najemców w za
mian za niepłacenie czynszu. Lokato
rzy jednak nie wywiązali się z zawar
tej umowy i nie remontowali obiektu, 
który sukcesywnie niszczał. Poza tym 
od początku brakowało spójnej i kon
kretnie zarysowanej koncepcji na ra
cjonalne zagospodarowanie posiadło
ści. Rodzeniu się twórczych pomy
słów nie sprzyjał również fakt po-
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wstania w 1972 r. fermy macior, są
siadującej z dworem. Hałas powodo
wany przez świnie rugował możliwo
ści wszelkich inicjatyw na terenie by
łego majątku. Należy przy tej okazji 
dodać, że oprócz Żurawi w gestii 
przedsiębiorstwa znajdowało się 
wówczas aż jedenaście pałacyków, 
które wymagały natychmiastowej re
nowacji, jednak paląca kwestia zruj
nowanych dworów była wówczas 
sprawą drugorzędnej wagi, chyba że 
mieściły się w nich np. sale obrad czy 
biura dyrekcji PGR, jak to miało miej
sce w wypadku Pińska i Zalesia (Woj
ciech Szota, Soplicowo w pokrzy
wach, „Gazeta Pomorska”, nr 216, 
1988, s. 4).

Po 1989 r. i zmianie ustroju budy
nek wraz z parkiem przeszedł na wła
sność Urzędu Gminy i Miasta w Kcy- 
ni. W celu uchronienia dworu przed 
dalszą degradacją, Zarząd Gminy 
wyeksmitował lokatorów i ogłosił 
przetarg ofert na sprzedaż obiektu 
wraz z parkiem. Cena wywoławcza 
wynosiła 250 min zł (dwór - 113 
min zł, grunty - 137 min zł). Tak 
więc za symboliczną złotówkę budy
nek wraz z przyległym parkiem stał 
się własnością mieszkanki Trójmia
sta, która zobowiązała się wyremon
tować posiadłość. Obietnica ta nigdy 
nie doczekała się realizacji.

Na początku lat dziewięćdziesią
tych XX w. elewacje w około 70% po
zbawione były tynku, a większość 
okien oszklenia. Na parterze zerwane 
zostały podłogi. Kolumnowy portyk, 
będący wizytówką dworu, został zde
montowany i przewieziony w nieznane 
miejsce. W czerwcu 2000 r. na skutek 
„galopującej degradacji” zawalił się 
dach (Józef Marosz, Runął dach zabyt
kowego dworu w Żurawi, „Pałuki”, 
nr 24, 2000, s. 15).

Obecnie w pobliżu obiektu pasie 
się stado gęsi. Od 2004 r. bowiem 
obszar byłego parku wraz z ruiną 
dworu wszedł w posiadanie miesz
kanki Kcyni, z której inicjatywy po
wstała tutaj wylęgarnia drobiu. Taki 
oto los spotkał zabytkowy dwór we 
wsi Żurawia. Za jakiś czas zostanie 
po nim już tylko kilka fotografii, no
tek prasowych, wspomnień... i ta 
opowieść.

Anna Szybowicz
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Zabytkowe kamienice 
w Świnoujściu

Ś
winoujście, pomimo swojej śre
dniowiecznej genezy, jako ośro
dek miejski dość późno pojawiło 
się na mapie Pomorza; prawa miej

skie otrzymało 3 czerwca 1765 r. 
Układ przestrzenny miasta, określo
ny planem z 1750 r., z kolejnymi 
późniejszymi przekształceniami i roz
szerzeniami w obszarze ul. Hołdu 
Pruskiego, przetrwał do czasów 
obecnych i charakteryzuje jedną 
z najciekawszych zachowanych części 
miasta. Tutaj przetrwały relikty uwi
docznionej w 1652 r. w miedzioryt- 
niczym przekazie Mateusza Meriana 
„merianowskiej” linii brzegu, wyzna
czającej granicę pomiędzy pierwot
nym lądem a zatoką morską.

Bloki urbanistyczne, przylegające 
do ul. Hołdu Pruskiego (Eggebrech- 
strasse), zaczęto kształtować przed 
1897 r. Na planie miasta z 1903 r. 
uwidoczniono ich zarys, natomiast 
podział własnościowy ze wskazaniem 
zabudowy obrzeżnej znany jest dopie
ro z planu miasta datowanego na rok 
1908. Czytelna linia „merianowska” 
z 1652 r., określająca najstarszą grani
cę pomiędzy lądem stałym i nasypo
wym, miała wpływ na kształt wydzie
lonych działek budowlanych w obrę
bie dwóch bloków urbanistycznych: 
północnego, ograniczonego ulicami 
Piłsudskiego (Blilcherstrasse), Pade
rewskiego (Molkstrasse) i Wyszyńskie
go (Badestrasse), oraz południowego, 
zawartego w granicach ulic Piłsud
skiego (Blilcherstrasse), Piastowskiej 
(Jasmundstrasse) i Monte Cassino 
(Gartenstrasse). Działki siedliskowe 
otrzymały różną wielkość i kształt, 
jednak cała przestrzeń wewnętrzna 
bloków należała do prywatnych wła
ścicieli. Największy teren bloku pół
nocnego, wyjęty z drobnego podzia
łu, należał w latach 1907-1942 do 
Neidowa. Nieznany jest sposób zago
spodarowania tego terenu, jednak 
z akt policji budowlanej w Świnouj

ściu dla tamtego okresu wynika nie
jednokrotna odmowa na wykorzysta
nie przestrzeni wewnątrzblokowych 
pod trwałe inwestycje budowlane.

Zgodnie z porządkiem urbani
stycznym określonym planem z 1908 r., 
linia zabudowy ul. Hołdu Pruskiego 
została cofnięta od linii regulacyjnej 
jezdni. Wzdłuż chodników wprowa

dzono aleję drzew liściastych i prze
strzeń rabat poprzedzających domo
stwa. Najstarsze obiekty, pochodzące 
sprzed 1900 r. domy nr 1 i nr 2, znaj
dowały się na odcinku pierzei pomię
dzy ulicami Monte Cassino i Sikor
skiego (Kra uses trasse). Były to obiek
ty o charakterze eklektycznym. Dom 
nr 1 (dzisiaj nr 2) rozbudowano
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1.2. Ulica Hołdu Pruskiego w Świnoujściu 

na pocztówce z około 1915 r. (1) i obecnie (2) 
3. Wycinek planu miasta z 1908 r.
z naniesioną współczesną legendą
(w zbiorach A. Biranowskiej Kurtz)
4.5. Kamienica nr 13 przy ul. Hołdu 
Pruskiego: elewacja frontowa (4), 
detal stolarki klatki schodowej (5)
6. Kamienica nr 8, elewacja południowa
- od podwórka
7. Współczesna zabudowa plombowa
w ciągu zabudowy ulic, kamienica nr 15

(zdjęcia: Karolina Kurtz)

wzdłuż ul. Sikorskiego w 1910 r., 
a następnie starą jego część nadbudo
wano w 1927 r. (dzisiaj nr 2a). 
W tym samym roku rozbudowano 
kamienicę nr 3 (pochodzącą z około 
1900 r.), tworząc zamknięcie dla ul. 
Wyszyńskiego. Rozbudowa przepro
wadzona została z nawiązaniem do 
wcześniejszej budowli eklektycznej.

Realizowana od 1903 r. zabudowa 
ul. Hołdu Pruskiego ma wyraźne cechy 
wystroju secesyjnego. W latach 1903- 
-1907 powstał pierwszy zwarty frag

ment pierzei, zamykającej południowy 
blok urbanistyczny (kamienice nr 4-8). 
Na rok 1904 datowane jest powstanie 
kamienicy nr 9 w sąsiedztwie hali spor
towej, zamykającej od zachodu pierze
ję. Do 1908 r. istniała już większość za
budowy obrzeżnej ul. Hołdu Pruskie
go: od strony południowej domy nr 3-9, 
od strony północnej - nr 10-12 w za
budowie zwartej oraz wówczas wolno 
stojący dom nr 14. Nadal niezabudo
wana pozostawała działka nr 13. 
Wzdłuż północnej pierzei pomiędzy 
ulicami Wyszyńskiego i Monte Cassino 
istniały trzy kolejne zabudowane pose
sje. Dwa domy w zabudowie zwartej 
zwrócone były elewacjami frontowymi 
do ul. Hołdu Pruskiego, natomiast bu
dynek trzeciej działki, nieco odsunięty 
od skrzyżowania, wyznaczał już pierze
ję ul. Monte Cassino.

Zabudowa wzniesiona w Świno
ujściu przed 1900-1903 r. miała 
dwie do trzech kondygnacji, eklek
tyczny detal architektoniczny, a rów
noległe do ulicy kalenice (po rozbu
dowie) prowadzono na jednej wyso
kości. Domy budowane w latach 
1903-1910 wznoszono już zgodnie 
z najnowszym obowiązującym sty
lem, jako reprezentacyjne trzy-, czte
rokondygnacyjne kamienice miesz
kalne, często z mieszkalnymi podda
szami i jednorodnymi mieszkalnymi 
oficynami, z ozdobnymi portalami 
i bramami przejazdowymi na zaple
cza działek. Elewacje zewnętrzne 
rozczłonkowywano niesymetryczną 
kompozycją, przyozdabiano bogatym 
detalem secesyjnym, licznymi balko
nami, loggiami, wykuszami, wieżycz

kami, szczytami; od podwórza pozo
stawały gładkie, a detal ograniczał się 
do gzymsów, czasami do lepszego 
opracowania otworów okiennych 
oraz do ich szklenia.
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W wytycznych konserwatorskich 
do planu ogólnego miasta (Alicja Bira- 
nowska Kurtz, 1990 r.) zabudowa ul. 
Hołdu Pruskiego w Świnoujściu zapisa
na została w strefie „A” ochrony kon
serwatorskiej jako zespól o szczegól
nych wartościach kompozycyjnych, ar
chitektonicznych i historycznych. Po
stulowano wówczas bezwzględne wpi
sanie do rejestru zabytków układu i roz
planowania ulic wchodzących w zakres 
wymienionej strefy oraz zabudowy 
obrzeżnej ulicy, wraz z zieleńcami oraz 
historycznym podziałem własnościo
wym wszystkich posesji. Ulica Hołdu 
Pruskiego wskazana została do zabudo
wy plombowej odtwarzającej pierzeje, 
z zastrzeżeniem zachowania historycz
nej linii zabudowy i skali realizowanych 
obiektów. Działanie to uzasadniono 
koniecznością przywrócenia zabudowy 
kubaturowej w systemie zwartym, na
wiązującej charakterem do dawnej ar
chitektury ulicy. Dopuszczono wpro
wadzenie usług w partery nowych do
mów, wskazano potrzebę zachowania 
przedogródków w pierzejach ul. Hołdu 
Pruskiego oraz ich rewaloryzacji.

Do zapisu konserwatorskiego przy
gotowanego do planu szczegółowego 
śródmieścia (Alicja Biranowska Kurtz, 
1991 r.) wykonano badania całej za
chowanej substancji budowlanej na te
renie objętym planem. Poza kontynu
acją wytycznych wynikających z planu 
ogólnego, wprowadzono zapisy dla 
poszczególnych bloków urbanistycz
nych. Po raz kolejny wnioskowano 
o wpisanie do rejestru zabytków układu, 
rozplanowania i kompozycji ul. Hołdu 
Pruskiego wraz z architekturą, działka
mi siedliskowymi, zielenią miejską 
i zielenią przeddomową. Zapis uzasad
niono cennym charakterem zachowa
nej zabudowy o wysokich walorach 
kompozycyjnych, powstałej od „jedne
go rzutu” w latach 1903-1909, spójnej 
stylistycznie i będącej doskonałym 
przykładem realizacji historycznych 
z epoki, nie tylko w skali Świnoujścia, 
ale też całego Pomorza. Znacznie zde
wastowane wówczas elewacje budyn
ków wymagały pilnych i szczegóło
wych zabiegów konserwatorskich. Pra
ce te należało również przeprowadzić 
w zakresie detalu, wystroju wnętrz 
i zieleni frontowej oraz odtworzenia 
ogrodów zlokalizowanych na zaple

czach budynków. Wnioskowano także 
o opracowanie indywidualnych i szcze
gółowych wytycznych dla zespołu ar
chitektonicznego ul. Hołdu Pruskiego 
oraz o wykonanie miejscowego planu 
rewaloryzacji. W zapisie konserwator
skim nie dopuszczono do realizacji we 
wnętrzach blokowych trwałych, kuba
turowych realizacji architektonicznych.

W 1998 r. przygotowane zostało 
Studium wartości kulturowych Świno
ujścia (Danuta Konopko, Mirosław 
Opęchowski). Wśród obiektów wpisa
nych do rejestru zabytków wymieniono 
układ urbanistyczny wraz z historyczną 
zabudową (z XIX i początku XX w.), 
zieleń istniejącą na terenie dzielnicy 
nadmorskiej i starego śródmieścia; z za
budowy ul. Hołdu Pruskiego w spisie 
umieszczono układ ulicy oraz kamieni
ce nr 6,7,12,13. W 2001 r. do rejestru 
dopisano kamienice nr 4, 5, 9, 10, 11, 
14, przy czym całą zabudowę wpisywa
no jedynie w obrysie murów i ewentu
alnych oficyn, co należy uznać za błąd. 
Niedopatrzeniem jest ponadto pozosta
wienie poza rejestrem kamienicy nr 8 
oraz wpisywanie do rejestru zabudowy 
historycznej w obrysie murów.

Zabudowa ul. Hołdu Pruskiego nie
zwykle intensywnie nasycona jest naj
wyższej jakości detalami architektonicz
nymi elewacji, o wysokich walorach ar
tystycznych, historycznych i poznaw
czych. Oryginalne wnętrza poszczegól
nych kamienic zachowały pierwotny 
układ oraz wiele przykładów dekoracji 
stiukowych, sztukaterii, pierwotnej sto
larki (okiennej, drzwiowej, klatek scho
dowych), klamek, okuć, krat, płytek ce
ramicznych podłogowych, glazury ła
zienkowej i okładzinowej, a w niektó
rych wypadkach nawet secesyjnych 
szkleń okiennych oraz drzwiowych.

Obecnie północna pierzeja ul. Hoł
du Pruskiego uzupełniona została no
wym budynkiem nr 15, poprawnie 
wpisującym się w ciąg historycznej za
budowy. Wewnątrz północnego bloku 
(Hołdu Pruskiego, Piłsudskiego, Pade
rewskiego, Monte Cassino) od dwóch 
lat prowadzone są inwestycje budowla
ne, na które uzyskano odpowiednie ze
zwolenia, wydane przez władze miej
skie. Jeden z budynków jest w trakcie 
realizacji, przy już istniejącym podnie
siono znacznie poziom gruntu, co po
woduje, że cały nadmiar nieskanalizo- 

wanej wody, gromadzący się z wynie
sienia terenu i jego parkingów, spływa 
w kierunku niżej osadzonych historycz
nych domów, powodując ciągłe pod- 
makanie elewacji północnych. W ele
wacjach starych domów widać dużo 
świeżych spękań, czytelnych w grubości 
murów obwodowych. Tłumaczenie 
władz miasta, że ich powstanie nastąpi
ło w trakcie ostatnich działań wojen
nych, jest nieporozumieniem.

Dalsza część bloku została również 
sprzedana (działki nr 300/1, 301/1, 
302/1, 303/1, 319/1), przy czym inwe
stor nie otrzymał jeszcze warunków za
budowy. W sprzedanym obszarze znaj
duje się oficyna domu nr 13, wpisana 
łącznie z budynkiem frontowym do re
jestru zabytków, mimo to bez zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Szczecinie przeznaczono ją do 
rozbiórki, a teren przez nią zajmowany 
sprzedano. Następny sprzedany teren 
pozostaje poza strefą ochrony konser
watorskiej, która w ostatnim planie 
miasta (obecnie nieobowiązującym) zo
stała nieprawidłowo poprowadzona 
po linii zabudowy północnej pierzei ul. 
Hołdu Pruskiego. Na terenie tym prze
widuje się zabudowę kubaturową, od
suniętą zaledwie 12 m od linii histo
rycznych domów. Doprowadzi to do 
dalszej degradacji secesyjnej zabudowy, 
ograniczenia dostępu światła do pół
nocnych elewacji, dalszego podmaka- 
nia i zarysowywania się murów obwo
dowych tych domów, co w konse
kwencji może spowodować nawet ka
tastrofę budowlaną. Całkowicie zlikwi
duje się „merianowską” linię, która 
obecnie jest jedynym, najstarszym prze
strzennym reliktem Świnoujścia.

W strukturze przestrzennej Świno
ujścia kompleks ul. Hołdu Pruskiego 
nie ma porównywalnych ze sobą roz
wiązań. Kontrowersyjna, z punktu wi
dzenia konserwatorskiego, jest realiza
cja zabudowy wnętrza bloku urbani
stycznego niepoparta historycznymi 
przekazami. Przy kontynuacji zamie
rzeń budowlanych ostatecznemu zatar
ciu może ulec uwieczniona w podziale 
własnościowym z 1908 r., a przeniesio
na do współczesności linia „merianow- 
ska”, będąca jedną z wykładni histo
rycznego i współczesnego Świnoujścia.

Alicja Biranowska Kurtz
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Kaplica pogromcy pogan

J
ednym z najstarszych zabytków
Lądka Zdroju jest ośmioboczna 
barokowa kaplica św. Jerzego. Stoi 

ona na niewielkim wzniesieniu ponad 
centrum uzdrowiska, skąd wiodą do 
niej dwie ścieżki. Jedna z nich przed 
około wiekiem poprzedzona została 
kamienną bramą z reliefem przedsta
wiającym patrona świątyni - św. Je
rzego na koniu. Niestety, rzeźba jest 
zniszczona, brak jest głowy pogromcy 
pogan. Przez wiele lat w zapomnieniu 
niszczała także kaplica, ale przed 10 
laty z inicjatywy byłych mieszkańców 
miasta podjęto wspólny polsko-nie
miecki trud odnowy zabytku. Doko
nano renowacji murów i dachu oraz 
konserwacji malowideł kopuły.

Pierwsza kaplica w Lądku Zdroju, 
tym najbardziej na wschód wysuniętym 
mieście dawnych Czech (ziemia kłodz
ka do 1742 r. była ich częścią), powsta
ła w 1498 r. z fundacji księcia ziębic - 
kiego i hrabiego kłodzkiego Jerzego 
z Podiebradów. Był on wnukiem króla 
Czech, Jerzego, który dla utrwalenia 
pozycji swoich synów, zarazem dla 
wzmocnienia swojej władzy na 
wschodnich rubieżach Czech powie
rzył im nowo utworzone w 1459 r. 
hrabstwo kłodzkie oraz pobliskie, ślą
skie już księstwo ziębickie. Książę Jerzy 
swą lądecką kaplicą uczcił swego pa
trona, a zarazem patrona wielkiego 
dziadka i całego rycerskiego stanu.

O tej kaplicy z końca XV w. nie
wiele wiemy. Podiebradowie sprzedali 
hrabstwo kłodzkie w latach 1500-1501, 
potem szybko nastała tu reformacja 

i kaplica w nieokreślonym czasie pod
upadła, co stwierdzono w wizytacji 
z 1631 r. Wydaje się, że zniszczenie 
nastąpiło po 1580 r., kiedy to wznie
siono kilkanaście metrów od kaplicy 
niewielką, smukłą wieżę dla pomiesz
czenia zegara, podarowanego uzdro
wisku przez księcia brzeskiego Jerzego II 
(znów Jerzy!). Na fali kontrreformacji 
w 1637 r. wzniesiono obok nową, 
drewnianą kaplicę św. Jerzego, jednak 
i ona ustąpiła miejsca kolejnej budow
li - tym razem zachowanej do dziś, 
murowanej świątyni z lat 1656-1658. 
Zaprojektował ją młody wówczas 
wrocławski budowniczy Matthias Bie- 
ner. Fundatorem był starosta hrabstwa 
kłodzkiego Johann Georg von Gótzen. 
Z konsekracją kaplicy czekano jednak 
aż 7 lat. W 1665 r. tego uroczystego 
aktu dokonał arcybiskup praski Ernest 
von Harrach. Data ta nie była przy
padkowa. Kardynał von Harrach od
bywał wtedy uroczystą wizytację deka
natu kłodzkiego, tym samym kończąc 
trwający 40 lat proces rekatolicyzacji 
tej niespokojnej ziemi. Kłodzko było 
najdłużej w Czechach broniącym się 
bastionem Fryderyka - czeskiego mo
narchy, wybranego przez zbuntowane 
stany czeskie, morawskie i śląskie po 
słynnej praskiej defenestracji i detroni
zacji Habsburga. Tu zatem zakończył 
się pierwszy akord wojny trzydziesto
letniej. Po przeprowadzonych konfi
skatach majątków zbuntowanej szlach
ty Habsburgowie osadzali na ziemi 
kłodzkiej - jak zresztą w całych Cze
chach - wiernych sobie arystokratów,

najczęściej austriackiego pochodzenia. 
Ponieważ takiej swobody czescy mo
narchowie nie mieli już na rządzonym 
trochę według innych reguł Śląsku, 
owe kłodzkie majątki były przyczół
kiem dla urzędników wprowadzanych 
do królewskich urzędów we Wrocła
wiu w celu uzyskania przewagi w tej 
najbardziej peryferyjnej prowincji cze
skiej monarchii i całego habsburskiego 
władztwa. To chyba tłumaczy, dlacze
go kłodzki starosta sięgnął po archi
tekta właśnie do Wrocławia, a nie sto
łecznej Pragi. Taka historia w dziejach 
kaplicy powtórzyła się przeszło pół 
wieku później.

Wizytacja w 1665 r. miała jeszcze 
inny podtekst ideowy. Rok wcześniej 
minęło 300 lat od śmierci imiennika 
kardynała Harracha i poprzednika na 
urzędzie - pierwszego praskiego arcy
biskupa Ernesta (Arnośta) z Pardubic, 
który pochowany został w Kłodzku. 
W ten sposób przywracano tu pamięć 
o innych niż „heretyckie” tradycjach tej 

1. Kaplica św. 
Jerzego - stan
w czasie remontu 
w 1998 r.
2. „Trójca Święta” 
- centralna scena 
malowidła
J. J. Eybelwiesera 
w kopule kaplicy, 
stan po konserwacji

3. „Męczeństwo
i śmierć św. 
Jerzego” - scena 
nad ottarzem, stan 
po konserwacji

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2007 29



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

ziemi, tradycjach związku tronu z ołta
rzem. Ernest z Pardubic był wszak jed
nym z najbliższych współpracowników 
cesarza Karola IV. W ten sposób zacie
rano nie tylko reformacyjne, ale nade 
wszystko husyckie tradycje hrabstwa 
kłodzkiego, związane z działalnością 
potomków Jerzego z Podiebradów. 
Nie powinno zatem dziwić to, że w ra
mach tej szeroko zakrojonej akcji pro- 
wiedeńscy arystokraci kłodzcy i zara
zem cesarscy urzędnicy zainteresowali 
się kaplicą w Lądku Zdroju, budowlą 
niejako kodującą te „złe” z katolickiego 
punktu widzenia tradycje. Skoro nie 
można było ich zatrzeć, należało je 
przemodelować.

Temu służył program powstałej 
w 1720 r. dekoracji malarskiej sklepie
nia kaplicy. Odnalezione w Berlinie 
rysunki projektowe pozwoliły zidenty
fikować ich autora - jest nim czołowy 
wówczas wrocławski (!) malarz Jo
hann Jacob Eybelwieser, artysta wy
kształcony w kręgu Michaela Will- 
manna. Analiza treści malowideł oraz 
okoliczności historycznych, w jakich 
powstały, pozwala uznać za ich funda
tora kolejnego starostę hrabstwa 
kłodzkiego, Konrada von Sternberga, 
morawskiego arystokratę, mającego 
także dobra pod Wrocławiem.

Malowidła eksponują legendę 
o św. Jerzym - pogromcy pogan. 
W tym czasie temat ten zachowywał

4. Ołtarz w kaplicy, stan z 2003 r.

(zdjęcia: Bogusław Czechowicz)

niezwykłą aktualność. Toczyły się 
wciąż kolejne wojny cesarstwa z Tur
kami — ucieleśnieniem dawnych prze
ciwników patrona rycerskiego stanu. 
Osiemnastowieczni milites Christi, 
tak jak św. Jerzy, mieli teraz za zada
nie wyzwalać okupowane przez woj
ska sułtana Węgry, Bałkany, Ziemię 
Świętą... Z kolei odległe od teatru 
wojny Czechy czy Śląsk miały dostar

czać wojska i pieniędzy (podatki). 
Agitacja była zatem niezbędna - jak 
widać, w tej dziedzinie nic się po dziś 
dzień nie zmieniło! Warto dodać, że 
temat walk z Portą Otomańską znaj
dujemy np. w rezydencji Sternbergów 
w pałacu Troja w Pradze, gdzie na 
głównym malowidle sklepiennym uj
rzeć można m.in. Jana III Sobieskie
go. Krewni Konrada von Sternberga 
niejednokrotnie brali udział w tych 
walkach.

W ten oto sposób lądecka kaplica 
św. Jerzego swoją historią i dekoracją 
malarską głosi chwałę walki z herezją 
i pogaństwem. Dobrze się stało, że 
podjęto trud jej odnowy. Niestety, 
pewnych strat nie da się już odrobić. 
Znacznie zniszczony został ołtarz ka
plicy. Warto jednak przyjrzeć się ma
lowidłom. Ich konserwacja była dość 
brutalną ingerencją w dzieło, którego 
obecna kolorystyka niewiele ma 
wspólnego z pierwotną, przetrwały 
jednak walory kompozycji. Dziś, po 
zniszczeniu w czasie drugiej wojny 
światowej polichromii we wrocław
skim klasztorze krzyżowców z czer
woną gwiazdą (ob. Ossolineum), jest 
to już jedyne zachowane malowidło 
Johanna Jacoba Eybelwiesera, znane
go poza tym z licznych obrazów szta
lugowych i rysunków.

Bogusław Czechowicz

Spotkanie z książką
ARCHITEKTURA DREWNIANA

Długa tradycja budownictwa drewnianego na naszych ziemiach wynikała 
głównie z obfitości lasów, a położenie geograficzne Polski na pograniczu 
Wschodu i Zachodu sprzyjało rozwojowi różnych tradycji budowlanych. Drewnia

ne domy są do dziś charakterystyczne dla krajobrazu polskiej wsi, choć coraz 
częściej zastępują je murowane zabudowania. Historię architektury drewnianej 
w Polsce przybliża opublikowana w br. przez warszawskie Wydawnictwo „Arkady” 
książka Grażyny Puszczyk Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewniane
go w Polsce. Autorka zaczyna ją opowieścią o polskich cieślach, stosowanych 
przez nich narzędziach i materiałach (o trwałości budulca świadczy wiek zacho
wanych do dziś budowli i konstrukcji - najstarsze sięgają końca XIII stulecia). Naj
wcześniejsza wiadomość o rzemieślnikach zajmujących się ciesiołką pochodzi 
z XII w.; wspomnieni zostali w bulli gnieźnieńskiej z 1136 r.

W kolejnych rozdziałach Grażyna Puszczyk opisuje osiedla wczesnosło
wiańskie, grody i podgrodzia oraz pierwsze drewniane świątynie. Tekst urozmai
cają liczne ciekawostki, niezwiązane bezpośrednio z głównym tematem. Choćby 
ta, że w ścianach północnych średniowiecznych kościołów nie umieszczano 
okien, gdyż stronę tę uważano za strefę złych mocy, lub interesujący wątek doty
czący ozdób wnętrz świątyni, wykonanych ze... sznura.

Najbardziej obszerna część publikacji opowiada o okresie budownictwa 
drewnianego od „złotego" XVI w. do czasu zaborów. Autorka opisuje szybkie tem
po rozbudowy kraju, wskazując jednocześnie na oznaki późniejszych problemów, 
a wśród nich szczególnie podkreślając wielonarodowość państwa w czasach no
wożytnych. Postęp techniczny i rozwój specjalizacji wpływał oczywiście na bu
downictwo „złotego wieku”. Zaczęto wznosić obiekty projektowane przez archi
tektów, przeobrażeniu uległy konstrukcje dachów, a - jak na marginesie dodaje 
Grażyna Puszczyk - w Warszawie powstał pierwszy stały drewniany most na Wi
śle, którego zalety wychwalał nawet Jan Kochanowski w swoich fraszkach. Roz

budowywano dwory, z czasem wzbogacane licznymi detalami, powstawały zabu
dowania gospodarcze, a do architektury sakralnej zaczęty przenikać koncepcje 
przestrzenne charakterystyczne dla budowli murowanych; budowano też coraz 
więcej świątyń protestanckich, cerkwi i bóżnic.

Na architekturę Polski pod zaborami wpływały przepisy obowiązujące 
w państwach zaborczych. Przez cały XIX w. główny materiał budowlany stanowi
ło w dalszym ciągu drewno. Rozwijający się przemysł drzewny dostarczał coraz 
więcej elementów prefabrykowanych, powstawały domy dla urzędników, osiedla 
robotnicze. Pierwsza wojna światowa spowodowała wielkie straty w zabudowie 
drewnianej, ale drewno stało się najważniejszym budulcem w odbudowywanej 
Polsce ze względu na niską cenę, dostępność i łatwość obróbki. Jego ranga za
częta spadać po drugiej wojnie światowej, kiedy zaczęto je zastępować materia
łami ogniotrwałymi. Jak twierdzi Grażyna Puszczyk w końcowej części publikacji, 
przyszłość drewnianych zabytków nie budzi optymizmu - brak środków na re
monty obiektów drewnianych, nie docenia się ich wartości. Oby nie stało się tak, 
że ratowanie i zachowanie drewnianego dziedzictwa architektonicznego spocznie 
przede wszystkim na skansenach.

W książce zamieszczona została mapa Polski, ukazująca usytuowanie drew
nianych budowli wymienionych w tekście w ramach poszczególnych województw; 
oznaczone zostały zarówno zabytki, które można oglądać do dziś, jak i niezacho- 
wane. Publikacja zawiera słownik terminów występujących w tekście, wykaz lite
ratury oraz indeksy nazwisk i miejscowości. Dużą atrakcją są piękne zdjęcia wy
konane przez Agnieszkę i Włodka Bilińskich, a wartościowe uzupełnienie stano
wią liczne plany, przekroje i ilustracje archiwalne.

Publikację można nabyć w większych księgarniach oraz bezpośrednio u wy
dawcy (Wydawnictwo „Arkady", 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wy
syłkowej: 0-22 864-95-50, e-mail: info@arkady.com.pl).

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2007



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Zabytki epoki żeliwa

D
oskonałą okazją do przypo
mnienia fenomenu żeliwa, któ
re w XIX w. podbiło Europę, 
oraz historii sąsiednich odlewni, gdzie 

powstało wiele elementów technicz
nych, militarnych i artystycznych, jest 
projekt „Żeliwo europejskie. Gliwice- 
-Berlin-Sayn”, który w latach 2006- 
-2008 realizuje Muzeum w Gliwicach 
wspólnie z dwoma niemieckimi muze
ami: berlińskim Stiftung Stadtmuseum 
i Rheinisches Eisenkunstguss-Museum 
Schloss w Sayn. Patronat honorowy 
nad projektem objęli Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz 
Michał Ujazdowski, Marszałek Woje
wództwa Śląskiego Janusz Moszyński, 
Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt 
Frankiewicz oraz Premier Landu Nad- 
renia-Palatynat Kurt Beck. Dyrekto
rem projektu jest Leszek Jedliński - 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

W ramach przedsięwzięcia zorgani
zowano już jedną wystawę w Rheini
sches Eisenkunstguss-Museum Schloss 
w Sayn (wrzesień-grudzień 2006 r.), ko
lejną zwiedzać można w Muzeum 
w Gliwicach od 9 marca do 16 września 
2007 r., a od października br. do kwiet
nia 2008 r. czynna będzie ekspozycja 
w Stiftung Stadtmuseum w Berlinie.

Na wystawie w Gliwicach, w Od
dziale Odlewnictwa Artystycznego, 
zaprezentowane zostały (nigdy wcze
śniej w Polsce niepokazywane) odle
wy wyrobów artystycznych pocho
dzących ze zbiorów tego muzeum 
oraz wymienionych wyżej dwóch 
niemieckich placówek. Miasta, 
w których znajdują się te muzea, na 
przełomie XVIII i XIX w. były sie
dzibami Królewskich Pruskich Od
lewni Żeliwa, pionierskich i najno
wocześniejszych wówczas zakładów, 
produkujących oprócz odlewów mi
litarnych i przedmiotów gospodar
czych także odlewy artystyczne. Hi
storia działalności tych giserni jest 
jednym z głównych wątków wysta
wy, przedstawionym za pomocą 
bogatej dokumentacji: wzorników 
i cenników handlowych, starych 
zdjęć i grafik (w 2005 r. Muzeum

2. Rzeźba „Plączącą niewiasta”, brąz, cokół marmur, 
Królewska Pruska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach, ok. 1810 r.

1. Bransoleta, żeliwo, stal, Królewska Pruska 
Odlewnia Żeliwa w Gliwicach lub Berlinie, ok. 1820 r.

3. Poduszka na igły w formie neogotyckiego fotela, żeliwo, tkanina, Królewska Pruska 
Odlewnia Żeliwa w Gliwicach lub Berlinie, ok. 1830 r.

4. Grzebień ozdobny, żeliwo, stal, Królewska Pruska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach lub 
Berlinie, ok. 1810 r.

5. Talerz żeliwny, ażurowy, odlany według projektu K. F. Schinkla, sygnowany „BUDERUS”, 
Niemcy - Górna Hesja, Hirzenhein, druga ćwierć XIX w.

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Gliwicach)

wydało katalog Gliwicki Preis-Courant. 
Wzorniki wyrobów Królewskiej Od
lewni Żeliwa w Gliwicach w zbiorach 
muzeum w Gliwicach, pod red. Bar
bary Malik i Joanny Jenczewskiej- 
-Pajka, w którym eksponaty te były 
już częściowo reprodukowane).

Odlewnie ściśle ze sobą współpra
cowały, wymieniały się nie tylko mo
delami i wzorami, ale także kadrą 
pracowników - inżynierów, modela
rzy, projektantów, cyzelerów. Pro
jekty odlewów tworzyli również cie
szący się dużą sławą artyści rzeźbia
rze z Górnego Śląska - Teodor Kali- 
de i August Kiss czy najwybitniejszy 
niemiecki architekt Karol Schinkel. 

Zaprojektowali oni wiele modeli pla
kiet, popiersi, artystycznej galanterii 
użytkowej, a także niezwykle precy
zyjnej biżuterii żeliwnej milimetrowej 
grubości, o drobnych filigranowych 
motywach. W odlewniach powsta
wały też detale architektoniczne, jak 
kraty, balustrady, schody, bramy, czy 
przedmioty codziennego użytku - 
meble, garnki, piecyki.

Współpraca wymienionych giser
ni spowodowała podniesienie jakości 
odlewów; popularność wyrobów 
bardzo szybko przekroczyła granice 
Prus, a ich artyzm ceniony był w ca
łej dziewiętnastowiecznej Europie. 
Doskonałość wykonania i niezbyt 
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wygórowana cena sprawiały, iż wy
chodząc naprzeciw popytowi w wie
lu krajach europejskich zakładano 
specjalne sklepy, specjalizujące się 
w sprzedaży odlewów żeliwnych.

Gliwicka odlewnia, której wyroby 
znajdują się przede wszystkim w zbio
rach tutejszego muzeum, słynęła głów
nie z produkcji gemm, czyli drobnych 
owalnych elementów dekoracyjnych, 
nawiązujących tematycznie do staro
żytnej Grecji i Rzymu. Jednakże tym, 
co budzi największy zachwyt, jest że
liwna biżuteria, produkowana w gli
wickiej i berlińskiej odlewni. Pierwsze 
żeliwne naszyjniki powstawały po
przez łączenie ze sobą kilku gemm za 
pomocą łańcuszka. Później tworzono 
projekty bardziej wyszukanej biżuterii: 
misternych żeliwnych bransolet, sy
gnetów, naszyjników, kolczyków, bro
szy, grzebieni, a nawet diademów.

Na wystawie znajduje się około pię
ciuset obiektów o dużej wartości arty
stycznej. Wiele z nich - to przedmioty 
niezwykłe, unikatowe odlewy: żeliwna 
chrzcielnica i kolekcja noworocznych 
plakiet ze zbiorów berlińskiego mu
zeum, kolumna z Igel, czyli odlew bę
dący odwzorowaniem starożytnego 
grobowca rodziny Secundisów, pocho
dząca ze zbiorów muzeum w Sayn. Pre
zentowana jest tu też galanteria, czyli 
drobne odlewy o funkcjach użytkowo- 
-dekoracyjnych, takich jak: poduszecz- 
ki na igły, stojaki na zegary, przyciski 
do papieru, kałamarze, świeczniki, 
ekrany przed świece, oprawy luster. 
Warto zwrócić uwagę na małe formy 
rzeźbiarskie w postaci statuetek, minia
tur rzeźb i pomników, plakiet i medali.

Dodatkową atrakcją ekspozycji 
jest wyświetlany film, ukazujący taj
niki dziewiętnastowiecznej techniki 
odlewniczej, pochodzący z Kunst- 
guss-Museum Lauchammer.

Wystawie towarzyszy katalog w ję
zyku polskim i niemieckim, autorstwa 
Barbary Friedhofen, Elżbiety Dębow- 
skiej (kurator wystawy) i Elizabeth 
Bartel, ukazujący powstanie i rozwój 
odlewni oraz najciekawsze wyroby że
liwne, powstałe w każdym z trzech 
zakładów, a także sylwetki znanych 
rzeźbiarzy i autorów modeli odlewni
czych. Publikacja zawiera również 
plany i zdjęcia dokumentujące wygląd 
dziewiętnastowiecznej giserni.

Obozy naukowe 
Fundacji Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego

G
łównym zadaniem Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydow
skiego (FODŻ) jest ochrona 

materialnych reliktów kulturowego 
dziedzictwa Żydów w Polsce. W tym 
celu fundacja realizuje projekty edu
kacyjne skierowane przede wszystkim 
do ludzi młodych, uczniów szkół pod
stawowych, gimnazjów i średnich. Re
alizowany od niedawna program 
„Przywróćmy Pamięć” cieszy się coraz 
większą popularnością wśród uczniów 
szkół podstawowych. Projekt ma za
angażować młodzież w poznanie wie
lokulturowego lokalnego dziedzictwa 
i przywracanie pamięci o nim. Waż
nym elementem pracy uczniów jest 
opieka nad cmentarzami żydowskimi 
i miejscami pamięci po ludności ży
dowskiej.

„Szlak Chasydzki” - to kolejny 
projekt, którego celem jest stworze
nie międzynarodowego szlaku tury
stycznego przypominającego dzie
dzictwo kultury i religii żydowskiej, 
którego ślady są obecne w krajobrazie 
kulturowym Polski i Ukrainy. Pierw
szy etap pracy nad szlakiem w latach 
2006-2007 objął kilkanaście miejsco
wości polskich i ukraińskich. W przy
szłości przewiduje się włączenie do 
szlaku nowych krajów: Słowacji, Wę
gier i Rumunii. Wszystkie działania 
fundacji mają pokazać, iż o potędze 
małych, często zapomnianych miejsc 
naszego kraju świadczy przede 
wszystkim ich wielokulturowość.

Jednym z ostatnich projektów 
fundacji jest tworzony we współpracy 
z Żydowskim Instytutem Historycz
nym oraz Instytutem Pamięci Naro
dowej portal internetowy „Żydzi 
w Polsce”. Jego realizację rozpoczęły 
zorganizowane przez fundację w lip- 
cu 2006 r. obozy naukowe na terenie 
Podkarpacia i Lubelszczyzny - w Le
sku i Chełmie. Uczestniczyli w nich 

studenci i absolwenci Uniwersytetu 
Warszawskiego, Łódzkiego, Jagiel
lońskiego i Poznańskiego. Przez kilka 
pierwszych dni obozu uczestnicy mie
li okazję brać udział w wykładach, se
minariach i warsztatach prowadzo
nych przez pracowników FODZ, wy
kładowców uniwersytetów oraz spe
cjalnie zaproszonych gości, m.in. dy
rektora Muzeum w Bełżcu Roberta 
Ku wałka i Agnieszki Tabor z „Tygo
dnika Powszechnego”. Zajęcia te 
miały wprowadzić uczestników obo
zu w klimat podkarpackich miaste
czek, żydowskiego sztetl, problematy
ki mniejszości narodowych terenów 
objętych projektem oraz sposobów 
prowadzenia badań terenowych, in
wentaryzacji cmentarzy żydowskich, 
dokumentacji zabytków i materiałów 
itp. Merytoryczna część obozu miała 
z kolei przygotować uczestników do 
praktycznego zastosowania zdoby
tych wiadomości w trakcie badań te
renowych, które prowadzili samo
dzielnie w czasie obozu w dwuosobo
wych zespołach. Wolontariusze od
wiedzili m.in. Tyczyn, Ropczyce, Ry
manów, Sędziszów Małopolski, Nie
bylec, Pruchnik, Kańczugę, Duklę, 
Sanok i wiele innych miejscowości.

Sposoby prowadzenia badań były 
różne. Większość wybrała „kontakt 
z żywą historią”. Przeprowadzane by
ły wywiady z najstarszymi mieszkań
cami danej miejscowości. Okazało się 
to najciekawszym i najskuteczniej
szym sposobem uzyskiwania informa
cji o ludności żydowskiej i poznawa
nia ciekawych historii rodzin, których 
pokolenia od lat zamieszkują podkar
packie miasteczka. Tak zdobyte wia
domości wymagają co prawda obiek
tywnego spojrzenia, ale są doskona
łym źródłem inspiracji do dociekań 
dla przyszłych badaczy tych terenów. 
Informacji poszukiwano także w urzę-
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lubuskim, podlaskim, kujawsko-po
morskim i łódzkim. Pracy będzie więc 
dużo, ale zainteresowanych problema
tyką kultury żydowskiej wśród mło
dych ludzi nie brak, o czym może 
świadczyć grupa wolontariuszy uczest
nicząca w pierwszej fazie projektu.

Dla mnie, obecnie studentki V ro
ku historii sztuki Uniwersytetu Łódz
kiego, obóz okazał się doskonalą oka
zją zdobycia dodatkowych umiejętno
ści i doświadczeń z zakresu inwentary
zacji zabytków, dokumentacji i pro-

dach gmin, lokalnych izbach pamięci, 
muzeach, bibliotekach. Zdarzały się 
też odwiedziny u miejscowego pro
boszcza. Ciekawe materiały znalazły 
się w lokalnych zakładach fotograficz
nych. Często znajdowano całe albumy 
prezentujące historię miejscowości. Są 
to wyjątkowo cenne materiały. Były 
też inne znaleziska, jak ruchoma kucz
ka zdobiona freskami w jednej z ka
mienic w Tyczynie, dom Heleny Ru
binstein w Dukli, tajemnicze płyty 
w Ropczycach, pozostałości po mezu
zach. Bardzo często natrafiano też na 
macewy - wystające spod asfaltu, po
rzucone w polach lub często nieświa
domie służące mieszkańcom za skal- 
niaki w ogródkach.

Większość wolontariuszy zdecydo
wała się na inwentaryzacje cmentarzy 
żydowskich, które na tych terenach są 
zaniedbane lub zupełnie zapomniane. 
Podążając tropem opowieści i wska
zówek uzyskanych od miejscowej lud
ności, odkrywaliśmy zapomniane kir
kuty i miejsca zagłady.

Głównym celem projektu „Żydzi 
w Polsce - potral internetowy”, jak sa
ma nazwa wskazuje, jest stworzenie 
multimedialnego portalu internetowe
go prezentującego historię Żydów 
w Polsce. Multimedialne przedsię
wzięcie jest odpowiedzią na zmieniają
ce się sposoby komunikacji w dobie in- 
ternetu. Portal powstaje bowiem 
głównie z myślą o ludziach młodych, 
stąd pomysł wykorzystania nowocze
snych środków przekazu. Ten sposób 
cieszy się dziś na świecie dużą popular
nością. Portal dostępny będzie 
w dwóch wersjach językowych: pol
skiej i angielskiej, co powinno znacz
nie zwiększyć grono odbiorców. Ze

1. Fragment cmentarza 
żydowskiego
w Lesku

2. Uczestnicy obozu 
w Lesku w trakcie 
zajęć

(zdjęcia: Bartek Janusz)

brane w trakcie trwania obozów infor
macje zostaną umieszczone na stronie 
portalu w specjalnie przygotowanym 
kwestionariuszu miejscowości. Oprócz 
tego każdy z uczestników obozu za
mieści na stronie esej o tematyce doty
czącej miejscowości, którą odwiedził.

Pojawią się też eseje naukowe, 
opisy zabytków, zachowanych trady
cji, opowiadania oparte na wspo
mnieniach, w których opowieści po
mieszane zostaną z fikcją literacką.

Obozy na Podkarpaciu i Lubelsz- 
czyźnie są początkiem inicjatywy fun
dacji i stanowią pierwszy etap realiza
cji projektu. Ze względu na duży za
sięg terytorialny projektu i tworzącej 
się internetowej bazy danych portalu 
„Żydzi w Polsce”, działania rozcią
gnięte będą w czasie. Kolejne etapy, 
planowane w miesiącach wakacyj
nych, mają objąć swym zasięgiem wo
jewództwa: świętokrzyskie, mazo
wieckie, małopolskie, śląskie, opolskie 
i dolnośląskie. Potem uczestnicy obo
zów zajmą się województwami: war
mińsko-mazurskim, pomorskim, za
chodniopomorskim, wielkopolskim,

wadzenia badań naukowych, związa
nych z pozostałościami kultury mate
rialnej społeczności żydowskiej. Był 
także miejscem wymiany doświadczeń 
i zawiązania nowych znajomości. My
ślę, że portal pozwoli mieszkańcom 
sięgnąć do korzeni i na bogatej histo
rii swoich małych miasteczek budo
wać teraźniejszość oraz odkrywać ta
jemnice przeszłości. Z zebranych in
formacji będą mogli skorzystać rów
nież ci, którzy opuścili w przeszłości 
kraj, a dziś poszukują śladów bytowa
nia swoich przodków. Wszystko też 
po to, by zachęcić ludzi nie tylko do 
przeglądania stron internetowych 
i błądzenia po wirtualnym świecie, ale 
i aktywnego spędzenia czasu, odwie
dzenia tych, często niepozornych, 
miasteczek i wsi zatopionych w krajo
brazie bieszczadzkich połonin i lesi
stych terenów naszego kraju. W ten 
sposób narody nie zatracą pamięci 
o przodkach, będzie żyła we wspo
mnieniach, pamiątkach, a także w mul
timedialnej ogólnodostępnej wersji na 
stronach internetu.

Anna Zygma
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Dawna rezydencja
wśród nowojorskich wieżowców

W
 wypełnionym wieżowcami 
centrum Manhattanu prze
trwało zaledwie kilka bu
dynków świadczących o czasach, kie

dy Nowy Jork miał się dopiero stać 
światową metropolią. Ważnym przy
kładem takiej architektury jest usytu
owana w narożniku Madison Avenue 
i 37 St. siedziba Konsulatu Generalne
go RP. Ten unikatowy przykład archi
tektury rezydencjonalnej zrealizował 
w latach 1902-1906 architekt Charles 
Pierrepont Henry Gilbert (1863- 
-1952) dla jednego z najbogatszych 
nowojorczyków przełomu XIX i XX w., 
Josepha Raphaela De Lamara (1843- 
-1918). Nawiązująca do estetyki fran
cuskiego rokoka rezydencja stanowiła 
dominantę w podmiejskim krajobra
zie dzielnicy Murray Hill. Obecnie 
otoczona koroną wieżowców, swoją 
pełną przepychu dekoracją przywołu
je odległe czasy gwałtownej industria
lizacji i ekonomicznego rozwoju Sta
nów Zjednoczonych.

Poza przepychem dekoracji daw
ną rezydencję J. R. De Lamara wy
różnia nowoczesność rozwiązań 
technicznych - architekt przewidział 
centralne ogrzewanie oraz trzy win
dy, w tym jedną prowadzącą z pozio
mu ulicy do podziemnego garażu. 
Pod względem formy nawiązał do es
tetyki francuskiego rokoka. Cztero
kondygnacyjną, bogato zdobioną 
bryłę wieńczy wysoki mansardowy 
dach. Fasada otwiera się na południe 
w stronę 37 Street. Jej centralną, sy
metryczną kompozycję podkreśla 
środkowa reprezentacyjna oś, ujęta 
dwoma wyłamanymi na kształt pawi
lonów ryzalitami. Kamienne, bonio- 
wane elewacje zdobią zdwojone, 
wsparte na szerokich parapetach pio
nowe okna. Powyżej drugiego piętra 
budynek wieńczy wydatny gzyms, 
wsparty na ozdobnych konsolach. 
Elewacje na czwartym piętrze zostały 
zróżnicowane tak, aby narożny ryza
lit był wyższy i dominował nad cało

ścią kompozycji. Gra z symetrią - to 
jedna z najciekawszych cech projek
tów C. P. H. Gilberta. W tym wypad
ku podkreśla ją także zróżnicowanie 
ozdobnych, kamiennych lukarn.

Do wnętrza budynku prowadzi 
bogato dekorowany marmurowy por
tal, którego wsparte na dwóch kolum
nach belkowanie wieńczą figury che
rubinów. Zadziwiająca jest liczba 
i różnorodność pomieszczeń, które 
pierwotnie przewidziane zostały jedy
nie dla dwóch osób. Kompozycja 
wnętrz skupiona jest wokół centralnie 
umieszczonej owalnej klatki schodo
wej. Na parterze, we wschodniej czę
ści budynku, przewidziano jadalnię, 
a od strony zachodniej - bibliotekę 
oraz pokój bilardowy. Początkowo, 
w centrum holu wejściowego, tuż 
przy schodach znajdowała się również 
fontanna, która stanowiła kompozy
cyjną całość z portalem. Piano nobile 
mieściło trzy najważniejsze, reprezen
tacyjne pomieszczenia budynku. Śród-
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1. Madison Avenue 
w Nowym Jorku,
na pierwszym planie 
Morgan Library, 
w tle De Lamar Mansion

2. De Lamar Mansion, 
2006 r.

3. Klatka schodowa 
w De Lamar Mansion, 
widok z poziomu 
balkonu muzycznego 

4.5. Fragment fresku 
Louisa Schaettle’a (4), 
umieszczony na suficie 
Salonu Muzycznego (5)

kowy salon został wyposażony w bal
kon muzyczny i służył jako sala kon
certowa. Po zachodniej stronie prze
widziano salon balowy, a po wschod
niej - salon pompejański, mieszczący 
prywatną galerię sztuki. Wszystkie te 
pomieszczenia zdobią bogate, złocone 
dekoracje oraz alegoryczne freski, 
których autorem by, Louis Schaettle 
(1868-1917). Neobarokowe dekora
cje uzupełniały równie bogato deko
rowane meble, a także obrazy. Nato
miast klasycyzujący wystrój salonu 
pompejańskiego miał współgrać z ar
cydziełem w kolekcji Josepha Rapha- 
ela De Lamara, słynnym posągiem 
„Grecka Niewolnica”, autorstwa czo
łowego amerykańskiego rzeźbiarza 
epoki neoklasycyzmu Hirama Power- 
sa. Oryginalną, do dziś zachowaną 
ozdobą salonu pompejańskiego są 
dwa wypełnione floralną kompozycją 
witraże, których autorem był najwy
bitniejszy przedstawiciel amerykań
skiej secesji, Louis Comfort Tiffany.

Drugie piętro mieściło sypialnię 
i pokój śniadaniowy właściciela domu

Joseph Raphael De Lamar, urodzony w 1843 r. w Amsterdamie, przybył do Ameryki niedługo po za
kończeniu wojny secesyjnej. Zaczynając jako marynarz, a później kapitan statku i właściciel stoczni 
remontowej w krótkim czasie zgromadził pokaźny kapitał. Kiedy pod koniec lat siedemdziesiątych 
XIX w. w Ameryce wybuchła gorączka złota, De Lamar wyruszył na zachód, gdzie dzięki umiejętnym 
inwestycjom w kopalnie miedzi i złota doszedł do ogromnej fortuny. Po przeszło dekadzie spędzonej 
w Colorado, Nevadzie i Idaho powrócił na wschodnie wybrzeże, po raz kolejny mnożąc swoje pienią
dze, tym razem dzięki inwestycjom giełdowym. Dążąc do zaznaczenia swojej nowej, wysokiej pozy
cji społecznej niedawny marynarz postanowił wybudować okazałą rezydencję w prestiżowym miej
scu Nowego Jorku. W tym celu, naprzeciwko słynnej rezydencji najbogatszego amerykańskiego ban
kiera J. P. Morgana, zakupił narożną działkę za bezprecedensową w tym czasie sumę ponad 250 tys. 
dolarów i wydał ponad dwukrotnie więcej na budowę oraz wyposażenie swojego miejskiego pałacu. 
Joseph Raphael De Lamar, który miał za sobą jedno nieudane małżeństwo, w nowej rezydencji za
mieszkał z jedyną córką, Alice Antoinette, oraz przeszło dwudziestoma służącymi. Ponadto De Lamar 
Mansion został tak zaprojektowany, aby pomieścić okazałą kolekcję sztuki, sprowadzonej na przeło
mie wieków z Europy.

oraz dodatkowy apartament gościn
ny. Tu również przewidziano bogate 
ozdoby. Szczególną uwagę zwraca po
kój śniadaniowy, dekorowany serią 
neorokokowych fresków. Kolejny po
ziom zajmowała sypialnia córki oraz 
dwa apartamenty dla gości. Powyżej 
na poddaszu znajdowały się pokoje 
przeznaczone dla służby oraz niewiel
ki taras, służący jako wybieg dla psów.

W chwili, gdy Joseph Raphael De 
Lamar przystąpił do budowy swojego 
reprezentacyjnego domu, jego sąsiad, 
czołowy bankier epoki, J. P. Morgan
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postanowi! rozbudować swój własny 
dom, wznosząc słynną na całym 
świecie Morgan Library. Trudno dzi
siaj rozstrzygnąć, czy nie na skutek 
osobistej rywalizacji dwóch nowojor
skich bogaczy dzielnica Murray Hill 
otrzymała w 1906 r. dwa wybitne 
przykłady amerykańskiego eklekty
zmu. Warto podkreślić, że zaprojek
towana przez jednego z najważniej
szych amerykańskich architektów 
epoki, Charlesa Mc Kima z firmy Mc 
Kim, Mead & White, biblioteka 
Morgana jest uznawana za światowej 
klasy arcydzieło tego gatunku.

De Lamar musiał lubić swój dom, 
skoro dziesięć lat później zamówił 
u C. P. H. Gilberta projekt kolejnej, 
tym razem podmiejskiej rezydencji 
w położonej nieopodal Nowego Jor
ku miejscowości Glen Cove na Long

Charles Pierrepont Henry Gilbert, wykształco
ny w paryskiej Ecole des Beaux-Arts nowojor
czyk, zasłynął przede wszystkim jako autor 
luksusowych rezydencji wznoszonych dla fi
nansowej elity miasta. Wśród jego najważniej
szych projektów należy wymienić m.in. kilka 
zrealizowanych z ogromnym rozmachem do
mów, usytuowanych przy rozciągającej się 
wzdłuż 5th Avenue i Central Parku „pierzei mi
liarderów". W najciekawszych, jak Isaak Flet
cher House (1899, obecnie Ukrainian Institu
te), Frank W. Woolworth House (1901, zburzo
ny w 1920) albo Felix Warburg Mansion (1909, 
obecnie Jewish Museum) C. P. H. Gilbert na
wiązał do popularnego w Ameryce przełomu 
wieków stylu Franciszka I. Estetyka, którą 
w Ameryce rozpowszechnił pod koniec XIX w. 
Richard Morris Hunt (1827-1895), powielała 
formy francuskich zamków nad Loarą, wyróż
niając się spadzistymi dachami, wysokimi ko
minami, bogato zdobionymi obramieniami 
okien, mansard, portali. Po śmierci Hunta C. P. 
H. Gilbert był jednym z najważniejszych archi
tektów, którzy nawiązywali do tego gatunku. 
Nie byt to jednak jedyny styl, jaki stosował ten 
architekt. Wśród jego projektów można odna
leźć pełną paletę rozwiązań estetycznych, ja
kie oferowała architektura dojrzałego eklekty
zmu. Większość klientów C. P. H. Gilberta do
szła do fortun w krótkim czasie, głównie dzięki 
niekonwencjonalnym pomysłom i ciężkiej pra
cy. Ludziom tym często brakowało podstaw 
edukacji, domy, które zamawiali, miały przede 
wszystkim olśniewać przepychem historycz
nych dekoracji, a także oferować wszystkie 
możliwe udogodnienia techniczne, jakie za
pewniał ówczesny przemysł. Autor De Lamar 
Mansion świetnie rozumiai i z dużą wprawą za
spokajał te potrzeby. Jego projekty byty kon
serwatywne w formie i niezwykle nowoczesne 
w zakresie użytej technologii.

6. Sala BalowaIsland (1916-1918). W odróżnieniu 
od De Lamar Mansion, rezydencja 
Pembroke, tak jak i wiele innych bu
dowli z tego okresu, nie dotrwała do 
naszych czasów - w 1968 r. została 
zburzona. W Ameryce do problemów 
dziedzictwa i zabytków nie podcho
dzi się z pietyzmem. W wypadku 
Manhattanu średni okres życia bu
dynków - to zaledwie trzydzieści lat, 
później są burzone i zastępowane 
przez nowe konstrukcje. Ten zdomi
nowany przez rynkową logikę sposób 
kształtowania miasta przyniósł No
wemu Jorkowi jego ikony w postaci 
najsłynniejszych drapaczy chmur. 
Przyniósł też niepowetowane straty. 
Wyburzenie na początku lat sześć
dziesiątych XX w. i przebudowa 
dworca kolejowego Pennsylvania Sta
tion (Mc Kim, Mead & White, 1905- 
-1910) oraz długa batalia o zachowa
nie dworca kolejowego Grand Cen
tral (Warren & Wetmore, 1903- 
-1913) zmieniły ten sposób myślenia 
i dały za oceanem początek konser
wacji zabytków.

De Lamar Mansion bardzo wcze
śnie został wpisany do utworzonego 
w latach sześćdziesiątych XX w. lokal
nego rejestru zabytków. Powstały 
w 1906 r. budynek przetrwał do na
szych czasów bez większych zmian. 
Zgodnie z pierwotnym przeznacze
niem był on wykorzystywany przez za
ledwie dwanaście lat. Joseph Raphael 
De Lamar zmarl w 1918 r., a jego dom 
przekazano w spadku trzem szkołom 
medycznym Harvard University, Co

(zdjęcia: Agata i Micha! Wiśniewscy)

lumbia University oraz John Hopkins 
University, a następnie sprzedano or
ganizacji American Bible Society. 
W 1923 r., w wyniku kolejnej sprzeda
ży stał się on nowojorską siedzibą Na
tional Democratic Club. W 1973 r. De 
Lamar Mansion przeszedł na własność 
rządu PRL i został przystosowany do 
potrzeb placówki dyplomatycznej. 
W ciągu kolejnych lat został poddany 
procesowi gruntownej konserwacji. 
Wymieniono wówczas instalacje, ada
ptowano piwnicę i poddasze, a także 
przeprowadzono konserwację fresków 
i złoceń. Prace renowacyjne prowa
dzono pod nadzorem specjalistów 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warsza
wie. Tym sposobem polska myśl kon
serwatorska przyczyniła się do urato
wania wybitnego przykładu nowojor
skiego dziedzictwa.

De Lamar Mansion mieści siedzi
bę Konsulatu Generalnego RP w No
wym Jorku. Goszcząc liczne wysta
wy, koncerty, wykłady, stanowi wi
zytówkę naszego państwa, usytuowa
ną w sercu kulturalnej stolicy świata.

Michał Wiśniewski

Historia budynku jest tematem książki Michała 
Wiśniewskiego pt. De Lamar Mansion - The Re
sidence of The Consulate General of Poland In 
New York, która została opublikowana przez 
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku z okazji 
obchodów stulecia De Lamar Mansion w paź
dzierniku 2006 r.
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Zabytki i prawo

Fałszerstwa dzieł sztuki
W terminologii słownikowej

i encyklopedycznej brak 
jest jednolitej definicji fałszer
stwa dzieł sztuki, jednakże na 
podstawie analizy poszczegól
nych poglądów można przy
jąć, że zjawisko to jest świado
mym naśladowaniem określo
nego dzieła, autora wraz z jego 
podpisem lub znakiem firmo
wym, wykonywanym w celu za
mierzonego wprowadzenia od
biorcy w mylne przekonanie 
o autentyczności pracy. Pro
ces fałszerstwa ze swej istoty 
jest działaniem celowym, kon
sekwentnie zmierzającym do 
pozyskania wytworu artystycz
nego, znanego pod pojęciem 
falsyfikatu. W nauce i na la
mach prasy od lat toczy się 
dyskusja, czy dobry falsyfikat 
jest nowym dziełem sztuki, czy 
nieudolnym naśladownictwem, 
brutalnie niszczącym wartość 
indywidualnej wizji kopiowane
go malarza. Zdaniem wybitne
go profesora historii sztuki Ka
rola Estreichera „z estetyczne
go punktu widzenia falsyfikat 
nie istnieje, ponieważ każdy fal
syfikat może być dziełem sztu
ki, i to niekiedy doskonalszym 
niż oryginał" (Karol Estreicher, 
Historia sztuki w zarysie, Kra
ków 1986, s. 16). Poglądu tego 
nie podzielają Stróże dziedzic
twa kultury, stykający się nie
raz w swojej pracy zawodowej 
z nieautentycznymi pracami. 
Każde muzeum, galeria oraz 
inne placówki kulturalne sta
wiają sobie za punkt honoru 
posiadanie w swych zbiorach 
dziel autentycznych. Zagorza
łymi wrogami procesu fałszer
stwa są również całe rzesze 
bardziej i mniej zamożnych ko
lekcjonerów, którzy motywo
wani nierzadko szczerą potrze
bą obcowania z dziełem, in
nym razem pokusą posiadania 
lub też zwykłą koniecznością 
lokowania oszczędności, na
bywają za zawrotne sumy ar
cydzieła sztuki. Zamiar fatszer- 
ski, w zależności od rodzaju 
wyrobu artystycznego, posia
danego materiału i zamysłu 
końcowego, osiągany jest za 
pomocą różnych metod. Fał
szerstwem będzie przerobie
nie rzeźby późnogotyckiej na 

wczesnogotycką czy też przy
klejenie do średniej jakości 
skrzypiec z początku XX w. 
etykietki Stradivariego lub po 
prostu namalowanie nowego, 
dotychczas nieznanego obra
zu i podpisanie go starannie 
wyuczonym charakterem pi
sma Jacka Malczewskiego.

Od procesu fałszerstwa 
należy odróżnić kopiowanie, 
zwane potocznie naśladownic
twem, którego efektem finało
wym jest kopia dzieła sztuki.

jawów działalności artystycz
nej człowieka. Fałszerz ma 
w swojej pracy określony cel, 
98% fałszerzy dąży do uzyska
nia korzyści majątkowych, po
zostałe 2% charakteryzuje 
się niekonwencjonalnymi za
chowaniami, przejawiającymi 
się m.in. fałszowaniem dla za
spokojenia ambicji artystycz
nych. W katalogu podrabia
nych dzieł sztuki znajdują się 
dzieła malarskie, rzeźby, papi
rusy, monety, tkaniny, pieczę-

1
1. Waldemar Wroński, „Molo
w Calais”, według obrazu Williama 
Turnera z 1803 r. (w zbiorach 
National Gallery w Londynie), olej 
na desce, lata osiemdziesiąte XX w. 
- tak podpisany obraz nie jest 
fałszerstwem
2. Talerz deserowy z miśnieńskim 
wzorem „czerwonych smoków”, 
naśladownictwo porcelany 
wykonywanej w XVIII w. wyłącznie 
dla króla, wytwórnia nieznana, 
druga poi. XX w. - gdyby 
domalować na odwrocie sygnaturę 
Królewskiej Manufaktury Porcelany 
w Miśni, wyrób ten nabrałby cech 
fałszerstwa

Kopie nie są falsyfikatami, ich 
wykonywanie znane jest od 
wieków, stanowią powszechną 
i niezawodną metodę nauki 
rzemiosła artystycznego oraz 
sposobu umożliwiającego od
twarzanie dzieł zaginionych 
i nieodwracalnie zniszczonych.

Proceder fałszerstwa towa
rzyszy ludzkości od bardzo 
dawna i dotyczy niemalże 
wszystkich materialnych prze

cie, porcelana, meble, skrzyp
ce, biżuteria i wiele innych 
przedmiotów, jeśli tylko pasja 
kolekcjonerstwa obejmie je 
swoim wpływem. Naśladow
nictwo oszukańcze można po
dzielić na dwa rodzaje. Pierw
sze przeznaczone jest dla 
mniej zamożnych nabywców 
lub szeroko pojętych laików 
i polega na podrabianiu na 
skalę masową przy wykorzy
staniu stosunkowo prostych 
metod, a w stosunku do sztuki 
stosowanej też produkcji ta
śmowej. Natomiast drugi ro
dzaj naśladownictwa podej

mowany jest bez względu na 
koszty, trudności i odnosi się 
do wyrobów artystycznych 
uchodzących w kanonie dzie
dzictwa kultury za arcydzieła. 
Ten rodzaj fałszerstwa znajdu
je się w granicach możliwości 
majętniejszych kolekcjonerów, 
pojawia się rzadziej, ale za to 
przy wykorzystaniu znajomości 
warsztatu, techniki oraz mate
riałów współczesnych same
mu mistrzowi tworzącemu 
dzieło oryginalne. Problematy
ka fałszerstwa dzieł sztuki sen
su stricte odnosi się do prac 
najbardziej znanych i bez
sprzecznie uchodzących za 
dzieła sztuki, które są nimi ze 
względu na wiek oraz przez 
uznanie autorytetów z dziedzi
ny historii sztuki, konserwator
stwa i zabytkoznawstwa.

Początki fałszerstwa dziel 
sztuki sięgają kilkudziesięciu 
wieków wstecz. W Egipcie bez 
zbędnej ceremonii swobodnie 
podrabiano symbol świętości 
i ochrony, jakim byty talizmany 
przedstawiające skarabeusze. 
Proceder ten byt tak powszech
ny, że również obecnie niejed
no muzeum europejskie mo
głoby zorganizować wystawę 
samych falsyfikatów tychże ar
cydzieł. Nieco dalej na wschód, 
na sąsiednim kontynencie 
w Chinach już na początku I w. 
n.e. naśladowano wyroby kró
lewskiej porcelany. Początkowo 
kopie wykonywano jako wyraz 
szacunku dla sztuki dawnych 
mistrzów, jednak z czasem pro
ces ten zmienił się w zwykłe 
oszustwo (George Savage, 
Porcelana i jej historia, Warsza
wa 1977, s. 132). Praktyka pod
rabiania wyrobów porcelano
wych w wiekach późniejszych 
dotknęła również manufaktury 
europejskie, w szczególności 
w Korcu, Wiedniu i Miśni. Cywi
lizacja europejska pierwszymi 
materialnymi dowodami fał
szerstwa może pochwalić się 
już w IV w. n.e. Rozwijający się 
handel dziełami sztuki pomię
dzy Egiptem i Grecją dat duże 
pole działania zręcznym rze
mieślnikom. A prawdziwą ko
lebką fałszerstwa, w której pod
rabiano na masową skalę 
i zgodnie z literą prawa, było 
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Imperium Rzymskie. Rosnący 
popyt na przedmioty piękne po
chodzenia greckiego i egipskie
go oraz zamykanie granic na 
ich wywóz przez Grecję i Egipt 
nasunęły Rzymianom pomysł 
naśladowania artystycznej for
my i wizji. Już przekazy Seneki 
dostarczają informacji, że za 
czasów Cezara w stolicy impe
rium działało kilka zakładów 
zajmujących się fałszowaniem 
kolorowych kamieni. Starożytni 
uczynili z fałszerstwa rzemiosło 
powszechnie stosowane, choć 
sekwencji tej nie rozciągano na 
oszustów podrabiających mo
nety, bo z racji pogarszania 
państwowej waluty czyn ich 
stanowił przestępstwo, które 
karano śmiercią (Frank Arnau, 
Sztuka fałszerzy, fałszerze sztu
ki, Warszawa 1988, s. 13). 
W okresie długiego średniowie
cza przedmiotem fałszerstwa 
było wszystko, co mogło przy
nieść łatwy zarobek, począw
szy od obiektów kultu religijne
go, relikwii, a skończywszy na 
rozwijającym się malarstwie 
sztalugowym i rzeźbach antycz
nych. Po raz kolejny fałszerstwo 
miało swoje pięć minut. Pojęcie 
falsyfikatu oraz kategoria fał
szerza nie istniała. Falsyfikato- 
rzy pracowali na zlecenie du
chowieństwa i osobistości pań
stwowych, liczyła się praca, nie 
nazwisko artysty. Nieśmiałe 
zmiany w istniejącej mentalno
ści pojawiły się wraz z nadej
ściem ducha renesansu. Nie
dostrzegany dotychczas arty
sta i jego imię zaczęto wieść 
prym przed dziełem, Leonardo 
da Vinci pisał w traktacie „że 
w malarstwie nie ma kopii rów
nej oryginałowi, nie ma niezli
czonego potomstwa, dzieło 
malarskie sławi swojego twórcę, 
dlatego jest cenne i jedyne" 
(op. cit., s. 38).

W ciągu następnych epok 
obok tworzących się kanonów 
wielkich mistrzów sztuki, du
chownych i świeckich dynastii 
kolekcjonerów, całej gamy an- 
tykwariuszy i handlarzy, pojawił 
się spór pomiędzy twórcą 
dzieła a jego falsyfikatorem. 
Artyści bardziej wrażliwi, jak 
Pieter van Laer, z powodu 
podrabiania ich prac skłonni 
byli nawet do samobójstwa, 
a bardziej zdeterminowani po
dejmowali otwartą walkę (op. 
cit., s. 39). Zaczęto wytaczać 
pierwsze procesy sądowe, 
choć wyroki bywały dalekie od

3. „Flora”, woskowy biust 
eksponowany pod koniec XIX w. 
w Kaiser Friedrich Museum 
w Berlinie jako dzieło Leonarda 
da Vinci - w rzeczywistości praca 
wykonana w pierwszej poi. XIX w. 
przez R. C. Lucasa, „naprawiacza 
starożytności” z Southampton

(zdjęcia: 1,2- Natalia Marzec, 
3-wg „Świat", nr 49, 1909; zbiory 
Biblioteki Narodowej w Warszawie)

oczekiwań. Sąd włoski, rozpa
trujący w XVII w. sprawę mala
rza Luki Giordana, oskarżone
go o namalowanie „Chrystusa 
uzdrawiającego kaleki”, podpi
sanego nazwiskiem Durera, 
uznał, „że nie można karać za 
to, że ktoś maluje równie do
brze jak Durer" (Jan Świeczyń- 
ski, Grabieżcy sztuki i fałszerze 
sztuki, Warszawa 1986, s. 197). 
Bardziej konsekwentne napięt
nowanie fałszerstwa rozpoczę
ło się w drugiej połowie XIX w. 
Rozwój nauk przyrodniczych 
i idących za nimi metod ba
dawczych oraz kryminalistycz
nych zaowocował naukowymi 
sposobami ujawniania falsyfi
katów. Pojawiły się pierwsze 
dyskusje normatywne i regula
cje prawne, obejmujące zna
miona przestępstwa fałszer
stwa, jednakże proces ten da
lej się rozwijał.

Działalność fatszerska rów
nież nie była i nie jest obca pol
skiemu rynkowi sztuki. Istnieją 
przypuszczenia, że w Polsce 
w okresie międzywojennym 
w Kaliszu istniała instytucja na
zywana „Fabryką obrazów pol
skich”. Jej szeregi mieli two
rzyć zdolni uczniowie szkól 
plastycznych, których zaję
ciem miało być podrabianie 
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dziel polskich malarzy z okresu 
XIX i początku XX w. (Jerzy Mi- 
ziotek, Falsyfikaty na przestrze
ni wieków, w: Falsyfikaty dziel 
sztuki w zbiorach polskich, 
Warszawa 2000, s. 21).

Podrabianie prac malarzy 
polskich ma dwa kierunki: pra
ce podrabiane jeszcze za życia 
artystów i falsyfikaty wykonywa
ne po ich śmierci. I tak, w cieniu 
twórczości Juliana Falata kryto 
się wielu współczesnych mu 
naśladowców. W konsekwencji 
tego także obecnie wiele akwa
rel i gwaszy oznakowanych je
go sygnaturą trudno jedno
znacznie ocenić jako bezspor
ne oryginały. Na targach sztuki 
ciągle zdarzają się nieskatalo- 
gowane rzekome obrazy Tade
usza Makowskiego, Jana Cybi
sa czy Juliusza Kossaka. Po
dobna atmosfera niejasności 
roztacza się nad niektórymi pra
cami Stanisława Ignacego Wit
kiewicza. W maju 1987 r. Mu
zeum Narodowemu w Gdańsku 
zaproponowano zakup portretu 
Ireny Horeckiej, którego autor
stwo przypisywano Witkacemu. 
Praca jednak była pozbawiona 
lekkości i finezji charaktery
stycznej dla tego twórcy, zatem 
do sfinalizowania transakcji nie 
doszło (Anna Żakiewicz, Falsyfi
katy Witkacego, w: Falsyfikaty 
dziel sztuki w zbiorach polskich, 
Warszawa 2000, s. 241). Rów
nież współcześni artyści, jak 
Franciszek Starowieyski czy 
Eidrigevicius Stasys, tworzą 
pod presją dyletancko naśladu
jących oszustów.

Pierwsze polskie procesy 
sądowe o fałszerstwo odbyły 
się już na początku XX w. 
W 1912 r. na wokandzie sądu 
krakowskiego stanęła sprawa 
o fałszerstwo prac Jacka Mal
czewskiego, a w latach trzy
dziestych swoich praw autor
skich dochodził przed sądem 
Alfons Karpiński. Skompliko
wany proces dowodzenia i nie
codzienna tematyka, pomimo 
doniosłości problemu, nie 
przyniosły oczekiwanych skut
ków procesowych ani ograni
czenia zuchwałości działalno
ści fatszerskiej. Procesy sądo
we w sztuce nie są również ob
ce naszym czasom. Obecnie 
toczy się sprawa z powództwa 
pewnego biznesmena, który 
w 2002 r. zakupił na aukcji ob
raz autorstwa Władysława Ma
łeckiego. Po czasie eksperci 
kupującego zakwestionowali 

autentyczność pracy, jednakże 
rzeczoznawcy domu aukcyjne
go, który sprzedał obraz, bro
nią stanowiska, że jest on ory
ginalny. Choć w sprawie wypo
wiedziało się już wielu history
ków sztuki i znawców tematu, 
rozstrzygnięcie ciągle jest nie
znane.

Fałszerstwo dziel sztuki 
oraz sprzedaż falsyfikatów 
można zakwalifikować jako 
oszustwo z art. 286 § 1 kk. Jest 
to przestępstwo umyślne, klu
czową przesłanką konieczną 
do zaistnienia oszustwa jest 
istnienie zamiaru. Czyn ten ści
gany jest z urzędu i podlega 
karze pozbawienia wolności 
do 8 lat (Dz. U. z 1997 r., nr 88, 
poz. 553 ze zmianami). Nato
miast na gruncie prawa cywil
nego sprzedaż falsyfikatu 
można uznać za wadę fizyczną 
i na mocy art. 556 kc obciążyć 
odpowiedzialnością za nią 
sprzedawcę. Procedura ta jed
nak jest możliwa dopiero przy 
bezspornym wykazaniu, że 
dzieło jest falsyfikatem oraz 
przy zachowaniu rocznego ter
minu od dnia nabycia pracy 
(Dz. U. z 1964 r„ nr 16, poz. 93 
ze zmianami).

Ostatnia nowelizacja prze
pisów karnych Ustawy o ochro
nie zabytków i opiece nad za
bytkami wprowadziła nowum 
w postaci dwóch artykułów 
109a i 109b (Dz. U. z 2003 r., 
nr 162, poz. 1568 ze zmiana
mi). Powyższe przepisy wyraź
nie sankcjonują zachowanie, 
polegające na podrabianiu lub 
przerabianiu zabytku w celu 
użycia go w obrocie zabytków 
oraz przewidują pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej 
tego, kto zbywa rzecz ruchomą 
jako zabytek, wiedząc, że jest 
on podrobiony lub przerobiony. 
Działania te zagrożone są karą 
grzywny, ograniczenia wolno
ści i pozbawienia wolności do 
lat dwóch.

Jak widać, ostatnia ewolu
cja instrumentów prawnych na
pawa optymizmem. Niestety, 
trudności dowodowe, niejasne 
okoliczności towarzyszące sa
memu procesowi fałszerstwa 
oraz konieczność wykazania 
istnienia zamiaru sprawiają, że 
szansa przedstawienia zarzutu 
konkretnemu sprawcy i posta
wienia go w stan oskarżenia 
często graniczy z cudem.

Dorota Olejniczak
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Dni Archeologa w Warszawie
W dniach 12-14 maja 2006 r. 

w Warszawie już po raz 
szósty odbyły się Dni Arche
ologa. Impreza ta, organizowa
na przez Zarząd Samorządu 
Studentów Instytutu Archeolo
gii Uniwersytetu Warszawskie
go (ZSS IA UW), odbyta się na 
dziedzińcu Kampusu Uniwer
sytetu Warszawskiego oraz 
w siedzibie Instytutu Archeolo
gii. Początki imprezy sięgają 
2000 r. W obecnej lokalizacji, 
przy Krakowskim Przedmie
ściu, to już drugi festyn.

Celem imprezy jest popula
ryzacja archeologii, przybliżenie 
tej dziedziny nauki jak najszer
szemu kręgowi odbiorców. Dni 
odbyty się pod honorowym pa
tronatem dziekana Wydziału Hi
storycznego UW, prof. dr. hab. 
Włodzimierza Lengauera, przy 
wsparciu Instytutu Archeologii 
UW, Zarządu Samorządu Stu
dentów UW, Rady Konsultacyj
nej ds. Studenckiego Ruchu 
Naukowego przy JM Rektorze 
UW, Państwowego Muzeum Ar
cheologicznego w Warszawie 

(PMA), Stowarzyszenia Studen
tów i Absolwentów Instytutu Ar
cheologii UW „Archeo”, Stu
denckiego Kota Naukowego 
(SKN) Kontaktów Świata An
tycznego z Barbaricum, Stu
denckiego Kota Numizmatyków 
UW, Kota Naukowego Studen
tów Zakładu Antropologii Histo
rycznej IA UW, SKN „Wod.o.lot”, 
SKN Archeologii Prowincji 
Rzymskich „Hispania".

Jedną z głównych atrakcji 
była Wioska Archeologiczna, 
w której prezentowano rzemio-

W siedzibie Instytutu Ar
cheologii można było zwie
dzić bardzo ciekawe wystawy, 
m.in. „Mumie - sposoby mu- 
mifikacji oraz prezentacje sta
nowisk, na których znaleziono 
mumie” (SKN Antropologii Hi
storycznej UW), zdjęcia z wy
kopalisk w Risan (Republika 
Czarnogóry) z 2005 r. (foto
grafie autorstwa Łukasza 
Klimczaka, SKN Kontaktów 
Świata Antycznego z Barbari
cum), fotografie z Peru, mapę 
stanowisk archeologicznych

VII DNI ARCHEOLOGA - pod hasłem „Archeologia dziś i jutro” - od
będą się w dniach 18-20 maja 2007 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu 
Warszawskiego i w siedzibie Instytutu Archeologii UW przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28. W tym roku swoją działalność prezentować będą 
m.in. Studenckie Kola Naukowe działające na Wydziale Historycznym 
UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Stowarzyszenie Ar
cheologów Jutra, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu 
Archeologii UW „Archeo”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w War
szawie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami, grupy i stowarzyszenia odtwórstwa histo
rycznego. Stoiska wystawią również Państwowy Instytut Wydawniczy 
„PIW”, Wydawnictwo „PWN”, Wydawnictwo „Bellona”, miesięcznik „Spo
tkania z Zabytkami", miesięcznik „Mówią Wieki”, czasopismo „Archeolo
gia Żywa", „Odkrywca” i inni.

Impreza objęta została patronatem Pani Rektor UW, patronat medial
ny - Polskie Radio „Bis” oraz „Spotkania z Zabytkami”.

Jednym z punktów programu będzie ogólnopolska konferencja na
ukowa z udziałem wybitnych naukowców oraz druga już konferencja do
tycząca założeń rezydencjonalnych. Odbędą się również liczne wystawy, 
prelekcje i pokazy o tematyce archeologicznej, m.in. dotyczące sposo
bów konserwacji zabytków, prezentacje rzemiosł, a także wyjątkowa wy
stawa biżuterii wykonanej z krzemienia pasiastego (surowca występują
cego w jednym tylko miejscu na świecie, właśnie w Polsce), noszonej 
chętnie przez gwiazdy światowego kina i telewizji.

W ramach przedstawienia przyszłości archeologii prezentowane bę
dą nowoczesne metody i urządzenia dotychczas rzadko wykorzystywane 
w tej dziedzinie, m.in. programy do symulacji 3D, wykrywacze metali, 
georadar, nadajniki GPŚ i inne.

Bardzo efektowne będzie zaprezentowanie możliwości fotografowa
nia z balonu czy paraplanu i paralotni.

sta średniowieczne w wykona
niu Mazowieckiej Drużyny Wo
jów „Weles", pracowników 
Państwowego Muzeum Arche
ologicznego oraz Studenckich 
Kół Naukowych IA UW. W cza
sie imprezy można było zapo
znać się z publikacjami m.in. 
Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk, PMA, 
„PIW", „Bellony”, Instytutu Ar
cheologii UW. Dla głodnych 
i spragnionych studenci 
z SKN Archeologii Doświad
czalnej przygotowali jadło we
dług antycznych przepisów, 
można było przysiąść i odpo
cząć, grając w gry rzymskie, 
samodzielnie wylepić paciorki 
czy też spróbować swoich sit 
przy kole garncarskim, nad 
którym pieczę sprawowali 
członkowie SKN „Archeologii 
Staropolskiej”. Odbywały się 
pokazy szermierki na szable 
w wykonaniu Towarzystwa 
Szermierki Dawnej „Gladius” 
oraz walki wojów przy muzy
ce zespołu folkowego „Aba- 
lienatus".

1.2. Obchody Dni Archeologa w 2006 r.

(zdjęcia: Anna Rżysko)

z Ameryki Pld. (KNSA „Puerta 
del Sol”), nowoczesne kierun
ki prospekcji i dokumentacji arche
ologicznych (SKN „Wod.o.lot”), 
zdjęcia z objazdu po Hiszpa
nii w 2004 r. autorstwa Marka 
Kędzierskiego.

12 maja 2006 r. odbyło się 
również I Śympozjum Kola Na
ukowego Archeologii Prowincji 
Rzymskich „Hispania” pod ha
słem „Archeologia, Kultura 
i Języki Hiszpanii" oraz konfe
rencja studencka „Podhorce, 
Wilanów - interdyscyplinarne 
badania założeń rezydencjo
nalnych (XVII-XIX w.)”. Roz
strzygnięto też „Konkurs o Zło
tą Szpachelkę" (nagroda przy
znawana przez Stowarzysze
nie Studentów i Absolwentów 
IA UW „Archeo” za działalność 
na polu archeologii oraz kon
taktów ze studentami).

Maciej Stelmaszczyk
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ROZMAITOŚCI

Lapidarium w Rodowie

Dzięki inicjatywie dr. Mariusza 
Białeckiego - artysty rzeźbia
rza z gdańskiej Akademii Sztuk 

Pięknych oraz działaczy Stowa
rzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo 
uratowane zostały pozostałości 
ewangelicko-augsburskiego 
cmentarza w Rodowie koto Pra
but w pow. kwidzyńskim.

Rodowski cmentarz powstał 
najprawdopodobniej w 1754 r., 
gdy pastor G. Selcke wybudo- 

Aniol z cmentarza w Rodowie

(fot. Mirosław Pisarkiewicz)

wat w miejscu drewnianego ko
ścioła istniejącą do dziś baroko
wą świątynię. Wydaje się, że bu
dowa wymusiła likwidację 
cmentarza przykościelnego 
i utworzenie nowego, nadal 
funkcjonującego w pobliżu jako 
rzymskokatolicka nekropolia. Po 
1945 r. systematycznie znikały 
zabytkowe pomniki z cmentarza 

w Rodowie. W 2005 r. Mariusz 
Białecki podjął ze swoimi stu
dentami prace ratunkowe, do 
których włączyli się proboszcz 
miejscowej parafii św. Stanisła
wa Kostki i mieszkańcy wsi. Od
kopano fragmenty niektórych 
pomników i utworzono z nich la
pidarium. Kilkadziesiąt uratowa
nych zabytków tworzy rozbudo
wywaną wciąż specjalną kwate
rę. Znajdują się w niej najczę
ściej obiekty bez inskrypcji. 
Część rozbitych epitafiów udało 
się jednak odtworzyć. Ocalało 
także kilka niezniszczonych za
bytków, m.in. żeliwne krzyże 
z odlanymi napisami. Sepulkra- 
lia informują, że spoczęli tu Paul 
Hallpaap (1854-1925) - miej
scowy pastor i Karl Hallpaap 
(1890-1915) - syn pastora, żoł
nierz poległy podczas pierwszej 
wojny światowej. Interesujący 
jest także kamienny anioł bez 
głowy i napisów oraz pomnik 
z lat trzydziestych XX w. Augu
sta i Karoliny Kilian. Podczas 
prac prowadzonych w 2006 r. 
odkryto kolejny żeliwny krzyż, 
pochodzący z grobu oficera 
pruskiej kawalerii kapitana Geo
rga Augusta von Kolzenberga 
(1769-1846).

Ukoronowaniem prac ratun
kowych i tworzenia lapidarium 
będzie wmurowanie w przygo
towany już głaz płyty pamiątko
wej, w językach polskim i nie
mieckim, poświęconej zmarłym 
w różnych okresach historii 
mieszkańcom Rodowa.

Mirosław Pisarkiewicz

Wystawa
„Villa Laurentina. Arcydzieło epoki 

stanisławowskiej"

W Pałacu Rzeczypospolitej 
(siedzibie Zbiorów Specjal
nych Biblioteki Narodowej) 

w Warszawie trwa wystawa ry
sunków przedstawiających re
konstrukcję willi Pliniusza Młod
szego w Laurentum nieopodal 
Rzymu, wykonanych przez naj
wybitniejszych włoskich i pol

dy, przekroje, projekty wnętrz 
i detale architektoniczne, przygo
towano realistyczną wizualizację. 
Multimedialna ekspozycja i wizu
alizacja 3D pozwala zobaczyć 
Laurentinę oczami Stanisława 
Kostki Potockiego.

Wystawa nie tylko pokazuje 
nowatorstwo polskiego inicjatora 

Współczesna rekonstrukcja willi
Pliniusza Młodszego

skich artystów epoki klasycyzmu 
według wizji Stanisława Kostki 
Potockiego. Po raz pierwszy na 
jednej ekspozycji zgromadzono 
komplet arcydzieł wykonanych 
przez takich artystów, jak: Giu
seppe Manocchi, Vincenzo Bren
na i Franciszek Smuglewicz. Ry
sunki te nie były do tej pory poka
zywane ze względów konserwa
torskich. Zwiedzający nie tylko 
mogą podziwiać znakomite pra
ce, ale także docenić wkład 
osiemnastowiecznego, polskie
go erudyty w prekursorskie bada
nia nad antykiem. Aby w pełni 
zrozumieć ponad trzydzieści 
plansz, przedstawiających fasa

badań nad antykiem - Stanisła
wa Kostki Potockiego, ale jest to 
jedyna na świecie tego typu re
konstrukcja oraz prezentacja naj
nowszych badań naukowych, 
przeprowadzonych przez zespół 
pod kierunkiem prof. Jerzego Mi- 
ziotka. Po raz pierwszy udało się 
zidentyfikować wszystkie po
mieszczenia willi i dokonać po
prawnej atrybucji rysunków. W fil
mie i w towarzyszącej wystawie 
publikacji prof. J. Miziolek udo
wadnia, że autorem najlepszych 
plansz nie jest Vincenzo Brenna, 
ale Giuseppe Manocchi, współ
pracujący wcześniej m.in. z wy
bitnymi brytyjskimi architektami 
braćmi Adam.

Wystawa czynna będzie do 
13 maja br.

Spotkanie z książką
DARY I DARCZYŃCY

Już tylko do końca tego miesiąca w Muzeum Historycznym m.st. Warsza
wy można zwiedzać wystawę „Dary i Darczyńcy" (grudzień 2006 - maj 
2007), ostatnią z czterech ekspozycji przygotowanych w związku z obcho

dzonym w 2006 r. jubileuszem siedemdziesięciolecia muzeum. 
Po tym terminie wystawa zostanie zamknięta, ale pamięć o niej 
nie zginie. W marcu br. opuścił bowiem drukarnię katalog wysta
wy, niezwykle obszerny i starannie opracowany przez zespół na
ukowy pracowników muzeum pod redakcją Małgorzaty Dą
browskiej.

W słowie wstępnym Joanna Bojarska, dyrektor Muzeum Hi
storycznego m.st. Warszawy, przypomniała, że pierwszą z jubi
leuszowych wystaw była wystawa archeologiczna „Plac Zamko
wy - Podróż w czasie”, drugą „Stulecie Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości” i wyjaśniła, że Towarzystwo to miało po
czątkowo swoją siedzibę w budynkach wchodzących dzisiaj 
w zabudowania Muzeum Historycznego (o tej wystawie zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 8, 2006, ss. 30-31). „Trzecią jubileuszową wystawę stano
wiła ekspozycja przypominająca historię Muzeum, poprzez ludzi, którzy je 
tworzyli, oparta przede wszystkim na fotografiach, prezentująca pierwsze, 
często wydobyte z ruin eksponaty. Wystawa ta nosiła tytuł «70 lat Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy*. Rok jubileuszowy zamyka znacząca i ob
szerna wystawa zatytułowana -Dary i Darczyńcy*. Jej celem jest przypo

mnienie faktu jak ważną rolę w powstawaniu Muzeum po wojnie i przywraca
niu pamięci o mieście, które miało zniknąć z powierzchni ziemi, miały pry
watne dary przynoszone do Muzeum po dziś dzień’.

W liczącym 654 strony monumentalnym wydawnictwie opi
sanych zostało i w większości przedstawionych na fotografiach 
1058 eksponatów muzealnych (odpowiednio w działach: Malar
stwa -175, Rzeźby -11, Medalierstwa i numizmatyki - 200, Rze
miosła artystycznego i pamiątek historycznych - 198, Fotografii, 
pocztówek i albumów - 202, Planów i rysunków architektonicz
nych - 41, Biblioteki i Archiwum - 112, Muzeum Woli - 50, Mu
zeum Drukarstwa Warszawskiego - 44, Muzeum Farmacji im. An
toniny Leśniewskiej - 25, Ośrodka Dokumentacji i Badań Korcza- 
kianum -13). Katalog poprzedzony został esejem zatytułowanym 
Z patriotyzmu i przywiązania do miasta. Dary i zapisy dla Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy w latach 1936-2006 autorstwa wi

cedyrektora muzeum ds. merytorycznych Andrzeja Soltana, a w części koń
cowej zamieszczono Bibliografię, Indeks twórców skatalogowanych obiektów, 
Indeks darczyńców skatalogowanych obiektów i liczący ponad 2200 nazwisk 
Wykaz darczyńców Muzeum Historycznego m.st. Warszawy z lat 1946-2006.

Tę niezwykle cenną pod względem poznawczym i naukowym książkę 
można kupić w siedzibie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (00-272 
Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 28/42, tel. 022 831-94-91). (wjp)
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Po lekturze artykułu Mat- 
, gorzaty Reinhard-Chlandy 
! „Cibiana maluje swoją histo

rię" („Spotkania z Zabytka
mi", nr 3, 2007, s. 35) milo mi poinfor
mować Państwa, że w roku 2006,

Szanowni Państwo

z okazji obchodów 100-lecia Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości, Oddział Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Czersku rozpoczął 
cykl Warsztatów Edukacji Historycz
nej. Jego celem jest ożywienie ulic 
zabytkowej części Czerska i przybli
żenie mieszkańcom i turystom pol
skim oraz zagranicznym historii tej 
miejscowości.

W dniach od 10 do 30 listopada 
2006 r. odbyt się pierwszy cykl warsz
tatów z udziałem studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Wydzia-

„Książę Janusz I Starszy”, sgraffito 
wykonane wg projektu Arkadiusza Karapudy 
na szczycie budynku przy pi. Tysiąclecia 14 
w Czersku

(fot. Natalia Marzec)

tu Malarstwa z Pracowni Technologii 
i Technik Malarstwa Ściennego prof. 
Edwarda Tarkowskiego. W warszta
tach uczestniczyło 9 studentów 
i opiekun dydaktyczny asystent Syl
wester Piędziejewski. Na szczycie 
budynku przy pl. Tysiąclecia 14 
w Czersku (siedziba Oddziału) po
wstał obraz przedstawiający księcia 
Janusza I Starszego wykonany we
dług projektu studenta piątego roku 
Arkadiusza Karapudy.

Wymieniony projekt zatwierdził 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
(decyzja nr 1997/2006 z dnia 
09.11.2006 r.). Praca została wykona
na w technice sgraffita.

Ponadto w grudniu ub. roku odby
to się spotkanie uczestników warszta
tów z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Księcia Janusza I w Górze 
Kalwarii. Było to spotkanie robocze, 
podczas którego studenci zapoznali 
uczniów z techniką sgraffita.

Barbara Jabłońska 
prezes TOnZ O/Czersk

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Portrety 
zabytków Kielc

• 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”.

/ Lech Stanisz z Sobótki - Droga do Okólnika 1844-1944, referaty wygłoszone podczas 
sesji „Droga do Okólnika”, zorganizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie 19 X 2004 r., 
Warszawa 2005

/ Monika Szczerbacz z Chełma - Gallia romanica. Architektura i rzeźba romańska we Fran
cji w fotografii Zygmunta Świechowskiego, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 
2006

/ Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - Wrocławskie dworce kolejowe, pod red. Marii Zwierz, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006

/ Teresa Gręplowska z Krakowa - Jan Leszek Adamczyk, Tadeusz Wróbel, Portrety zabytków 
Kielc, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2004

/ Tadeusz Kuc z Końskiego - „Muzealnictwo", nr 47, 2006, Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 
Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA War
szawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. 
Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można roz
począć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł za 
1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2007 r. - 
72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. 
Archiwalne numery z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł 
za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62- 
26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listono
szy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego 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 prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobiera
nia dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania 
blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są 
doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub 
jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również 
za pośrednictwem stron internetowych (www.pocz- 
ta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwar
tał 2007 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 
7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Cen
trum Taniej Książki & CD (ul. Polna 13), w Towarzy
stwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na tere
nie całego kraju.



Sztuka dawnej Polski
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

(zob. artykuł na s. 3)
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1. Epitafium Wierzbięty z Branic, przed 1425 r., tempera na drewnie, 
złocenia, wymiary: 103 x 92,5 cm

2. Mandylion - oblicze Chrystusa na chuście, koniec XV w., tempera
i złoto płatkowe na desce, wymiary: 48 x 93 cm

3. Niklas Haberschrack (?), „Trzy Marie u grobu Chrystusa”
z Niegowici, około 1470 r., tempera na desce, wymiary: 90 x 72 cm

4. Niklas Haberschrack, „Chrystus w Ogrojcu” z cyklu 
augustiańskiego, po 1468 r., tempera na drewnie, złocenia, wymiary: 
122,5 x 101 cm


