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NA OKŁADCE:
Zespół zamkowy w Malborku, widok od 
zachodu. Na s. 28 polecamy artykuł o zor
ganizowanej tu z okazji 550. rocznicy prze
jęcia malborskiego zamku przez króla Ka
zimierza Jagiellończyka wielkiej wystawy 
„Imagines Potestatis. Insygnia i znaki wła
dzy w Królestwie Polskim i Zakonie Nie
mieckim”.

(fot. Lech Okoński)
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Od redakcji
K lieprzypadkowo na miejsce tegorocznych centralnych obchodów Międzynaro- 
I \ I dowego Dnia Ochrony Zabytków, 18 kwietnia 2007 r., wybrano Lublin i nieodle- 
I V glą Kozłówkę. Oba te miejsca - historyczny zespól architektoniczno-urbani
styczny Lublina oraz osiemnastowieczny zespól patacowo-parkowy w Kozłówce - zo
stały bowiem na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznane za 
Pomniki Historii, a spośród wielu wręczonych tego dnia nagród, wyróżnień i odznaczeń 
duża ich część trafiła do miejscowych opiekunów i właścicieli zabytków, konserwato
rów i naukowców zajmujących się zabytkami tego regionu. Uroczysta gala odbyta się 
w ponad stuletniej sali Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a wręczenia aktów nada
nia, które odebrali Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski i Dyrektor Muzeum Za
moyskich w Kozłówce Krzysztof Kornacki dokonał Generalny Konserwator Zabytków 
Tomasz Merta.

Była też niespodzianka. Lublin, jeden z czterech zgłoszonych przez Polskę kandy
datów na nowo utworzoną Listę Dziedzictwa Europejskiego (zob. „Przeglądy, poglądy", 

s. 2), został na nią przyjęty jako pierwszy, co dla zebranych 
miało i tę dobrą stronę, że Prezydent Adam Wasilewski po
proszony raz jeszcze na scenę w celu odebrania przysła
nego z Francji dosłownie w przededniu uroczystości sto
sownego emblematu (zob. obok), choć zupełnie zasko
czony, miał okazję do ponownego zabrania głosu i wyra
żenia podziękowań, w których zawarł także pięknie wyło
żone własne rozumienie pojęć „dziedzictwo narodowe", 
„wielokulturowość” i „wieloreligijność" w odniesieniu do 
wyróżnionego miasta.

W czasie uroczystości medale „GLORIA ARTIS” otrzymali arcybiskup Abel, Prawo
sławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz dr inż. arch. Halina Landecka, Lubelski Wo
jewódzki Konserwator Zabytków. Wręczono też Nagrody im. Księdza Prof. Janusza Pa
sierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”, które w tym roku otrzymali: dr Janusz Smaza - 
za wzorową działalność konserwatorską, dzięki której zostały uratowane i przywrócone 
do dawnej świetności cenne obiekty architektury sakralnej na Ukrainie, Białorusi i Litwie 
- oraz ks. kanonik Adam Lewandowski - za wybitne zasługi we wzorcowym przeprowa
dzeniu prac konserwatorskich w Archikatedrze Lubelskiej, a także za promowanie za
bytku i jego historii. Pięciu duchownych odznaczonych zostało złotymi odznakami „ZA 
OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI", rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursach Generalnego 
Konserwatora Zabytków „ZABYTEK ZADBANY”, Generalnego Konserwatora Zabytków, 
Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego „LAUR KONSERWA
TORSKI 2007" oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwa
torów Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny 
ochrony zabytków i muzealnictwa; w tym ostatnim konkursie doceniono m.in. autorów 
omawianych na naszych tamach publikacji - dr. Wiktora Z. Łyjaka (za pracę „ Organy na 
Mazowszu w Diecezji Płockiej od XIV wieku do 1818 roku”) i dr. Jakuba Lewickiego (za 
pracę „Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918”). Z Lu
blina goście udali się do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie dokonano m.in. 
otwarcia wystawy „Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy” 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2007, s. 2).

DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE
EUROPEAN HERITAGE 

PATRIMOINE EUROPEEN



przeglądy 
poglądy

W Patacu Kwirynalskim w Rzymie 
- siedzibie prezydenta Wtoch 
czynna była w dniach od 24 marca 
do 25 maja br. wystawa „Arcydzie
ła sztuki europejskiej”; zorganizo
wana została z okazji 50-lecia pod
pisania traktatów rzymskich, które 
daty początek integracji europej
skiej. Każdy kraj członkowski Unii 
Europejskiej reprezentowany byt 
na wystawie przez jedno wybrane 
dzieło. Polskę reprezentowała 
„Konstytucja 3 Maja” Jana Matejki. 
Symbolem wszystkich państw 
uczestniczących w wystawie była 
antyczna waza z IV w. p.n.e., 
przedstawiająca mitologiczne „Po
rwanie Europy".

Z inicjatywy Francji powstaje Lista 
Dziedzictwa Europejskiego, ma 
ona stanowić skromniejszą, bo 
ograniczoną do jednego konty
nentu, wersję Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO. Z Polski mini
ster kultury i dziedzictwa narodo
wego Kazimierz M. Ujazdowski 
zgłosił cztery propozycje wpisu: 
wzgórze Lecha w Gnieźnie, kate
drę wawelską, zabytki Lublina 
i Stocznię Gdańską. Wszystkie te 
obiekty mają - zdaniem wniosko
dawców - zasadnicze znaczenie 
dla historii i dziedzictwa kulturowe
go Europy.

W tym roku Kętrzyn w woj. warmiń
sko-mazurskim obchodzi 650-lecie. 
Znany jest z ważnych zabytków ar
chitektury gotyckiej: kościoła św. 
Jerzego i krzyżackiego zamku, 
w którym mieści się muzeum mia
sta i regionu. Kościół jest budowlą 
niezwykle zróżnicowaną i efektow
ną, ze sklepieniami kryształowymi 
wybudowanymi przed 1515 r. Za
chowały się duże odcinki gotyckich 
murów miejskich, niestety, w nie
pełnej wysokości, a obok kościoła 
- imponujący rozmiarami budynek 
szkoły założonej jeszcze przez 
księcia Albrechta. Jest też tu dużo 
zabudowy mieszkalnej z XIX w., 
neorenesansowy ratusz czy neogo
tycki gmach starostwa. Nie prze
trwała, niestety, pełna, wartościowa 
artystycznie zabudowa starego 
i nowego miasta - kamienice, wille, 
hotele i restauracje.

W kwietniu br. do kaplicy królew
skiej Zamku Królewskiego na Wa
welu powrócił po kompleksowej 
konserwacji ołtarzyk Trójcy Świę
tej, pochodzący z około 1600 r. 
Choć historycznie obiekt ten nie 
jest związany z Wawelem, idealnie 
pasuje do wzniesionej przez Zyg

munta III Wazę kaplicy, tak ze 
względu na swoje rozmiary, jak 
i styl, powstał bowiem w tym sa
mym czasie, co kaplica. Interesu
jący w swej formie, kształtem na
wiązuje do tryptyków gotyckich. 
Inspiracje gotyckie widoczne są 
także na przedstawieniach na 
skrzydłach ołtarza i na jego pod
stawie, natomiast scena główna 
jest oparta na zachodnich wzo
rach graficznych. Obramienie 
drewniane zdobi niezwykle boga
ta płaskorzeźbiona, wielobarwna 
dekoracja, ze złoconymi elemen
tami manierystycznymi. Ołtarz zo
stał zakupiony na Wawel w 1925 r. 
z klasztoru sióstr dominikanek na 
Gródku w Krakowie. Pierwotnie 
prawdopodobnie znajdował się 
w krakowskim kościele dominika
nów. Byt eksponowany w kaplicy 
królewskiej na Wawelu do 1991 r., 
skąd został wycofany ze względu 
na zły stan. W latach 2005-2006 
poddano go konserwacji, która 
obejmowała prace techniczne, 
mające na celu wzmocnienie osła
bionej struktury drewna wraz ze 
wzmocnieniem całej konstrukcji 
ołtarza. Przywrócono też pierwot
ną formę dekoracji, usunięto wtór
ne warstwy i wcześniejsze niepra
widłowe konserwacje, uzupełnio
no ubytki drewna, zaprawy, złoceń 
i warstwy malarskiej, odtworzono 
bogatą kolorystykę całości.

Marszalkowie województw: dolno
śląskiego, śląskiego i opolskiego 
podjęli starania o umieszczenie na 
Liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO obiektów tworzących Śląski 
Szlak Cystersów. W skład szlaku 
wchodzi siedem klasztorów: w Lu
biążu, Trzebnicy, Krzeszowie, 
Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowic
kim i Jemielnicy. Są to miejsca wy
jątkowe, zasługujące na specjalną 
opiekę i ochronę. Umieszczenie 
ich na Liście Światowego Dzie
dzictwa powinno ułatwić pozyska
nie funduszy na prace remontowe 
i konserwatorskie.

W tzw. dworku Orzechowskiego 
w Przemyślu zakończone zostały 
prace konserwatorskie przy odkry
tych tam cennych polichromiach 
z XVII i XVIII w. Wśród unikatowych 
malowideł odsłonięto m.in. niezna
ny dotąd portret króla Jana III So
bieskiego, w formie malowanego 
na ścianie popiersia. Malowidło to 
powstało najprawdopodobniej 
jeszcze za życia króla lub wkrótce 
po jego śmierci. Dworek Orze
chowskiego, zwany też dworkiem 
kanonicznym, jest bardzo cennym 
zabytkiem przemyskiej architektu
ry świeckiej. W 2005 r. ten zanie
dbany i zniszczony obiekt, należą
cy do rzymskokatolickiej kurii me
tropolitalnej, poddano szczegóło
wym badaniom, które przyniosły 
nieoczekiwane rezultaty. Okazało 

się, że na ścianach znajduje się kil
ka warstw dekoracji malarskich, 
pochodzących z różnych okresów. 
Za najciekawsze uznano dość do
brze zachowane sceny figuralne 
i ornamentalne, z których najcen
niejsze są siedemnastowieczne 
polichromie figuralne z motywami 
ze Starego i Nowego Testamentu. 
Na jednej ze ścian umieszczona 
też była panorama miasta. Nie są 
znani autorzy popiersia Jana III So
bieskiego ani pozostałych malowi
deł. Wszystkie wyróżniają się wy
sokim kunsztem ich twórców. Ba
dania porównawcze wskazują, że 
pierwowzorów malowideł należy 
szukać w pałacu w Wilanowie. 
Dworek Orzechowskiego nieba
wem odzyska swój pierwotny wy
gląd, obecnie trwa w nim jeszcze 
remont budowlany.

Jedna z wież kościoła św. Mikołaja 
w opactwie benedyktynek w Jaro
sławiu o kilka centymetrów odchy
liła się od pionu. Odchylenie jest 
coraz bardziej widoczne, a po
twierdziły to także badania prowa
dzone przez krakowską Akademię 
Górniczo-Hutniczą. Wieża najwy
raźniej przechyla się w kierunku 
przylegającego do kościoła bu
dynku i - co gorsza - pociąga za 
sobą cała budowlę. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że przyczynę naru
szenia stabilności kościoła stano
wi woda, która podmywa lessowe 
wzgórze. Opracowywany jest pro
gram wzmocnienia fundamentów 
budowli i zabezpieczenia całej 
konstrukcji. Warowne opactwo be
nedyktynek w Jarosławiu powstało 
na początku XVII w. Jest to jeden 
z cenniejszych zabytków architek
tury sakralnej w Polsce.

W zielonogórskim ratuszu natrafio
no w 2004 r. na nieznane dotąd 
piwnice, które nie byty naniesione 
na inwentaryzacji z 1958 r. Fakt ten 
uzasadniał konieczność podjęcia 
badań architektonicznych, których 
celem było znalezienie odpowiedzi 
na temat formy i kolejnych faz 
przekształceń gotyckiej budowli. 
W 2006 r. zespól z Politechniki 
Wrocławskiej przeprowadził bada
nia architektoniczne, które zbiegły 
się z remontem północnego skrzy
dła. Spod licznych warstw tynku 
odsłonięta została ceglana ściana 
gotyckiego ratusza, do której 
w XIX w. przybudowano remonto
wane skrzydło. W trakcie prac kon- 
serwatorsko-restauratorskich od
słonięto wówczas i wyeksponowa
no we wnętrzu klatki schodowej 
skrzydła północnego gotycki 
szczyt z bogatą artykulacją blend 
o wykroju tuku kotarowego i odcin
kowego, fragmenty plyciny pod
szczytowej, wnęki i relikty otworów 
okiennych. Badania potwierdziły 
datowanie zielonogórskiego ratu
sza na wiek XV oraz określiły jego 
zasięg - gotyckie mury zachowały 

się na wysokości dwóch kondy
gnacji wraz z zarysem szczytu pół
nocnego i wieżą. Odkryto również 
pozostałości kramów sukienni
czych zrealizowanych równocze
śnie z budową ratusza po jego 
wschodniej stronie. Jednocześnie 
odsłonięte zostały oryginalne tynki 
blend oraz otworów okiennych, 
które na początku 2007 r. podda
no kompleksowym zabiegom kon- 
serwatorsko-restauratorskim. Jako 
szczególnie cenne określono relik
ty cienkowarstwowych tynków wa
piennych, które należą do nielicz
nych oryginalnych średniowiecz
nych tynków, przetrwałych w bu
dowlach świeckich na terenie wo
jewództwa lubuskiego. W kwietniu 
br. w ratuszu odbyła się prezenta
cja wyników badań i prac konser
watorskich, przybliżająca tę pro
blematykę mieszkańcom Zielonej 
Góry i mediom.

Urząd miasta w Lublinie opraco
wał projekt pomocy dla przedsię
biorców prowadzących działal
ność gospodarczą. Projekt ten 
przewiduje m.in. całkowite zwol
nienie od podatku od nieruchomo
ści tych przedsiębiorców, którzy 
przeznaczą pieniądze na remont 
użytkowanego obiektu zabytkowe
go. Jedynym wymogiem prawnym 
jest to, by suma pomocy uzyska
nej przez firmy w ciągu trzech lat 
nie przekroczyła kwoty 200 tys. eu
ro. Projekt cieszy się w Lublinie du
żym zainteresowaniem - w ubie
głym roku skorzystało z pomocy 
46 firm.

W Bibliotece Raczyńskich w Po
znaniu 29 marca br. w ramach cy
klu „Spotkania z Arcydziełem” od
byta się prezentacja unikatowego 
atlasu Novus Atlas Absolutissimus. 
Dzieło holenderskiego kartografa 
Johannesa Jonssoniusa powstało 
w latach 1647-1658. W 1835 r. zo
stało zakupione przez Konstancję 
Raczyńską od Jana Ursyna Niem
cewicza. Zawiera łącznie 517 
plansz przedstawiających mapy 
kolejnych rejonów świata. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
osiem map prezentujących ziemie 
Rzeczypospolitej oraz kilkanaście 
map Pomorza Zachodniego i Ślą
ska. Wszystkie miedzioryty mają 
piękne, ręcznie kolorowane kartu
sze, informujące o strojach i zaję
ciach ludności danego regionu.

Z inicjatywy Zespołu Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego Warsza
wy i Collegium Civitas powstało 
Forum Obywatelskie „Piękna Ar
chitektura dla Warszawy". Celem 
forum jest organizowanie spotkań 
mieszkańców stolicy z architekta
mi i urzędnikami na temat newral
gicznych punktów miasta, którym 
grozi nieprzemyślana, chaotyczna 
zabudowa. 
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lUflU Wiedzieć 
If wir więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, 
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„ Widoczną na zdjęciu (il. 1) me
talową plakietkę, znalezioną 
podczas porządkowania narzę
dzi w jednym z prywatnych ga
raży na warszawskiej Sadybie, 
dostaiem w prezencie od wła
ściciela mieszczącego się tam 

wano na pojeździe uczestnika 
zawodów wkrótce po ich za
kończeniu. Co ważne, kolekcjo
nerską wartość opisanej pa
miątki podnosi przypuszczenie, 
że plakietek takich wykonano 
niewiele (pięćdziesiąt, może 

warsztatu samochodowego 
dobre trzydzieści lat temu. Pla
kietka jest rodzajem niewielkiej 
(5,2 x 10,0 cm) jednostronnej 
płaskorzeźby i została odlana 
w mosiądzu. Cala moja wiedza 
na temat tej intrygującej pa
miątki (którą, jak mi się wydaje, 
można byłoby już uznać za za
bytek) pochodzi wprost 
z umieszczonych na niej napi
sów: «POGON ZA CZOŁGIEM / 
OTWARCIE / SEZONU MOTO
ROWEGO / S. M. W. K. S. <LE- 
GIA> 3 IV 1938 r.». Czy można 
byłoby dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat owych zawo
dów, zorganizowanych - jak ła
two się domyślić, po rozwiąza
niu skrótów - przez Sekcję Mo
torową Wojskowego Klubu 
Sportowego «Legia» w Warsza
wie w dniu 3 kwietnia 1938 r.?"

Marek A. Kowalczyk
Warszawa

Rzeczywiście, plakietka jest in
teresująca. Zwyczajowo tego 
rodzaju wyroby przymocowy

sześćdziesiąt sztuk), gdyż byty 
one z zasady przeznaczone 
wyłącznie dla uczestników za
wodów, w tym wypadku wyści
gu „Pogoń za czołgiem”, z któ
rych relację znaleźliśmy 
w dzienniku „Polska Zbrojna” 
(Czołg w czapce niewidce, nr 
94, z 4 kwietnia 1938 r., s. 4). 
Czytamy tam m.in.: „WKS Legia 
umie urządzić ciekawe zawody 
motorowe. Ostatnio w niedzielę 
odbyły się zawody pn. «Pośclg 
za czotgiem». Na starcie stanęło 
około 40 maszyn, w tym 8 sa
mochodów, reszta to motocykle 
solo i z przyczepkami. Mjr Stan
kiewicz, komandor zawodów, 
objaśni! zawodników na czym 
zawody polegają. Trzeba zna
leźć czołg, który wywędrowai 
wcześniej z miasta, kierując się 
pozostawionymi śladami. To 
wszystko. Kto przywiezie wstęgi, 
którymi czołg jest ozdobiony, 
zdobędzie nagrodę". Z dalszej 
części relacji wynika, że nie by
ło to zadanie łatwe: „Zawodnicy 
wypuszczeni ze startu zaczęli 
poszukiwać śladów czołga 

(sic!). Niestety śladów na starcie 
nie byto, trzeba byio szukać da
lej. Samochód wiozący spra
wozdawców prasowych spoty
ka! co chwila cierpliwych po
szukiwaczy na wszystkich możli
wych szosach wokół startu. 
Wszyscy na ogół mieli rzadkie 
miny. Czołg widocznie ubrat się 
w czapkę niewidkę i znikł [...]. 
Trzeba powiedzieć, że ukrył się 
sprytnie i najlepszy obserwator 
nie zobaczyłby go, przejeżdża
jąc nawet szosą kilkaset metrów 
od niego. Por. Jaroński, marku
jący «lisa», dobrze, aż za dobrze, 
spełnił swoje zadanie”. Zawody 
zakończyły się jednak pełnym 
sukcesem. „Po prawie czterech 
godzinach poszukiwań zebrali 
się zawodnicy na oznaczonym 
punkcie, gdzie komandor wrę
czył nagrody. Dla każdej katego
rii, tzn. motocyklów solo, z przy- 
czepką i samochodów, były od
dzielne nagrody. Zdobyli je:

Zagadka przedstawiona w po
przednim liście wydaje się 
więc przynajmniej częściowo 
wyjaśniona. Nie można tego 
powiedzieć o dziwnym metalo
wym przedmiocie, który w de
speracji przyniósł niedawno do 
redakcji inny z naszych stałych 
czytelników. „Od wielu lat za
stanawiałem się, do czego mo
że stużyć to urządzenie - po
wiedział - ale żaden z nasuwa
jących się pomysłów nie wydal 
mi się na tyle przekonywający, 
bym mógł go zaakceptować".
Przedmiot ten (il. 2-4) jest bar
dzo ciężki i został wykonany 
z żeliwa oraz stali. Ma on wyso
kość 90 cm i składa się z za
mkniętej rękojeści w kształcie 
obręczy, długiego, zaostrzone
go w końcowej części trzonu 
i poruszającego się w nim urzą
dzenia sprężynowego, które 
można uruchomić poprzez naci

w kategorii solo - por. Filipowski 
na [motocyklu] Sokół 600, w ka
tegorii motorów z przyczepką - 
p. Czudenko na BMW, w kate
gorii samochodów p. Puk na 
[samochodzie marki] Fiat 508. 
Następne miejsca w poszcze
gólnych kategoriach zajęli: solo 
- 2) p. Waligórski, 3) p. Gąsow- 
ski; z przyczepką - por. Jakubo
wicz, kpt. Iwanicki; samocho
dów rtm. Grąbczewski, p. Stra- 
szewicz”. Kto wie, może odnale
ziona w garażu plakietka nale
żała do któregoś z wymienio
nych zawodników?

śnięcie języka spustowego, przy 
jednoczesnym uderzeniu przed
miotem o podłoże. W wyniku te
go przez otwory umieszczone 
w zaostrzonej części trzonu wy
suwają się na boki dwa płaskie 
„nożyki-rozpórki”. Na ozdob
nym jarzmie utrzymującym gór
ną część trzonu, przypominają
cym nieco krzyż rękojeści broni 
białej, umieszczono częściowo 
czytelny napis: „[...] LLIS”, a w je
go pobliżu: „H - 28". Do czego 
służył ten przedmiot? Czekamy 
na listy. Może uda się komuś 
rozwiązać i tę zagadkę.
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W siedemset pięćdziesiątą rocznicę lokacji Krakowa (1257-2007)

Pamiątki
po Bolesławie Wstydliwym 

i księżnej Kindze
ALDONA SOŁTYSÓWNA

a czasów wspólnego panowania na tronie krakow
skim pary książęcej - Bolesława Wstydliwego 
i Kingi - miały miejsce dwa szczególnie

względu na wizerunek księcia Bolesława Wstydliwego 
w uniformie wojennym, z tarczą i włócznią. Pieczęć ta 
i dwie herbowe stanowią cenne zabytki drobnej plastyki 
średniowiecznej.

ważne dla Polski wydarzenia: kanonizacja św. Sta
nisława (8 maja 1254 r.), która podniosła rangę 
Polski w ówczesnej Europie, oraz lokacja Krakowa 
(5 czerwca 1257 r.). Na dokumencie lokacyjnym 
przechowywanym w zbiorach Archiwum Państwo
wego w Krakowie napisano: „My Bolesław z Bożej 
łaski książę Krakowa i Sandomierza z dostojną mat
ką naszą Grzymislawą i szlachetną małżonką Kune- 
gundą na prawie, na jakim lokowane jest miasto 
Wrocław, Kraków lokujemy”. Kraków otrzymał 
prawa miejskie, nowe rozplanowanie urbanistycz
ne z wytyczonym rynkiem i ulicami. Nastąpił roz
wój miasta. W przywileju lokacyjnym jest mowa 
o Sukiennicach na Rynku. Powstały wtedy dwa 
rzędy kramów z uliczką między nimi.

Do naszych czasów po księciu Bolesławie 
Wstydliwym zachowały się nieliczne pamiątki. Je
dyne przedmioty współczesne księciu - to jego 
diadem, który z diademem małżonki tworzy krzyż, 
oraz dokument przywileju lokacyjnego Krakowa. 
Szczególnie cenną pamiątką są diademy Kingi 
i Bolesława, wykonane ze złota, szlachetnych ka
mieni, prawdziwych korali i pereł, z dekoracją 
z niella o motywach roślinnych, figurek walczą
cych rycerzy i scenek z polowań; diademy pocho
dzą prawdopodobnie z weneckiego warsztatu złot
niczego. Obydwa zabytki reprezentują wyjątkowe 
wartości artystyczne i historyczne. Z diademów 
wykonany został zgodnie z wolą Kingi krzyż, który 
umieszczony jest w skarbcu katedry na Wawelu. Z kolei 
przechowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie 
dokument lokacyjny Krakowa zawiera trzy woskowe pie
częcie, z których środkowa jest szczególnie ważna ze

Szczątki Bolesława Wstydliwego spoczywają w kapli
cy bł. Salomei, przylegającej do prezbiterium kościoła 
franciszkanów w Krakowie. W niszy po prawej stronie oł
tarza, zamkniętej ozdobną kratą, znajduje się trumienka 
ze szczątkami księcia, umieszczona tu w 1922 r., a w oł-
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tarzu z marmuru i alabastru z około 1670 r. - posągi księ
cia Bolesława i jego matki księżnej Grzymisławy, oraz ob
razy - wizja bł. Salomei, siostry księcia (XVII w.), i św. 
Kingi (Jan Bąkowski, koniec XIX w.). Na ołtarzu znajdu
je się także trumienka ze szczątkami bł. Salomei.

Po lewej stronie prezbiterium kościoła franciszkanów, 
między stallami a balustradą ołtarzową umieszczona jest pły
ta kamienna z wizerunkiem księcia Bolesława Wstydliwego, 
wykonana w 1871 r. według projektu Jana Matejki przez 
Walerego Gadomskiego, nawiązująca pod względem formy 
do płyt średniowiecznych. Płyta upamiętnia pierwotne miej
sce spoczynku księcia. Powyżej drzwi wejściowych do kruż
ganków klasztornych znajduje się płaskorzeźba, przedstawia
jąca księcia Bolesława, umieszczona tu w XVII w.

Przetrwało też kilka wizerunków portretowych księ
cia z późniejszych epok. Z XVII w. pochodzi obraz przed
stawiający Bolesława Wstydliwego, przechowywany 
w klasztorze klarysek w Krakowie. W drugiej połowie 
XIX w. powstały wizerunki księcia wykonane przez Jana 
Matejkę. Są to rysunki ołówkiem według oryginalnej pie
częci księcia, przechowywane w zbiorach Domu Jana 
Matejki w Krakowie, oraz rysunek ołówkiem przedsta
wiający portret Bolesława, wchodzący w skład pocztu 
królów polskich (1890); obecnie znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Matejko namalo
wał również wizerunki młodego księcia Bolesława na ob
razach olejnych: „Sejm w Gąsawie” (1866) (w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu) i „Grzymisława 

1.2. Przywilej lokacyjny 
dla Krakowa, wydany przez 
Bolesława Wstydliwego 
w 1257 r. (w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Krakowie) (1) 
i umieszczona przy tym 
dokumencie pieczęć 
z wizerunkiem Bolesława 
Wstydliwego (2)
3. Krzyż z diademów Bolesława 
Wstydliwego i Kingi, połowa XIII w. 
(przechowywany w skarbcu 
katedry na Wawelu) 

z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada 
Mazowieckiego w Sieciechowie” (1879) (przed drugą 
wojną światową obraz ten był własnością Bolesława Skir- 
munta w Szemetowszczyźnie, obecne miejsce przechowy
wania nie jest znane).

Na polichromii (1902-1904) w kaplicy św. Trójcy 
(królowej Zofii) przy katedrze wawelskiej Włodzimierz 
Tetmajer przedstawił wśród świętych polskich i królów 
również parę książęcą - Kingę i Bolesława.

Pamiątki związane ze św. Kingą pochodzą z czasów jej 
współczesnych i późniejszych. Po pierwszym rozbiorze 
Polski, na podstawie decyzji cesarza Józefa II, wywiezio
ne zostały do Lwowa i ograbione z klejnotów: srebrna 
trumna ze szczątkami Kingi, złoty relikwiarz z głową 
księżnej i relikwiarz ręki. Pozostały tam półtora roku. 
W 1784 r. władze austriackie pozwoliły na powrót reli-

Książę 
Bolesław Wstydliwy

Książę Bolesław urodził się 21 
czerwca 1226 r. Byt synem Leszka 
Białego i Grzymisławy z rodu Rury
kowiczów. Książę krakowski i san
domierski, władca dzielnicy senio- 
ralnej, położył zasługi w dziedzinie 
gospodarki i wzmocnienia Kościoła 
po najazdach tatarskich. Za jego 
panowania nastąpił rozwój salin 
bocheńskich i wielickich. Wzmoc
nieniu uległa pozycja państwa pol
skiego przez zawarcie sojuszu 
z Węgrami. Polska dyplomacja 
z księżną Grzymistawą i biskupem 
krakowskim Wisławem dążyła do 
tego przymierza poprzez małżeń
stwo Bolesława z Kingą, córką Beli 
IV Arpada, króla Węgier. Ślub odbyt 
się w katedrze na Wawelu w 1239 r.
W 1243 r. Bolesław Wstydliwy zostat powotany na tron kra
kowski. Bolesław byt mecenasem kościoła franciszkanów, 
a po lokacji Krakowa ufundował w 1263 r. kościół św. Marka. 
W 1256 r. wydał przywilej dla kościoła Najświętszego Salwa
tora - z prawem chrztu. W obecności księcia Bolesława 
i księżnej Kingi z ich fundacji biskup Prandota konsekrował 
w 1266 r. kościół Najświętszej Bogarodzicy i św. Wacława 
w Mogile pod Krakowem. Bolesław Wstydliwy zmarl 7 grudnia 
1279 r. Pochowany zostat w obdarowywanym przez siebie 
licznymi fundacjami kościele franciszkanów w Krakowie.

Jan Matejko, „Bolesław 
Wstydliwy”, ołówek, papier, 
rysunek wg pieczęci księcia 
(w zbiorach Domu Matejki 
w Krakowie)
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4.5. Trumienka ze szczątkami św. Kingi (4) i relikwiarz jej giowy (5) 
w klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu

Księżna Kinga 
z dynastii Arpadów

Kinga byta córką Beli IV Arpada, 
króla Węgier, i Marii Laskaris, córki 
cesarza greckiego. Urodziła się 
5 marca 1224 r. Po poślubieniu 
księcia Bolesława Wstydliwego 
wniosła małżonkowi duży posag, 
który został przeznaczony na wypo
sażenie wojska walczącego z najaz
dem tatarskim. Para książęca prze
bywała w Sandomierzu, następnie 
w Krakowie. Kinga otrzymała od Bo
lesława w 1257 r. ziemię sądecką 
i biecką. Po śmierci małżonka nie 
chciata przejąć rządów w dzielnicy 
senioralnej i osiadła w swoim dzie
dzictwie na ziemi sądeckiej; tron wa
welski objął wyznaczony przez Bo
lesława Leszek Czarny. Ulubionym 
miastem Kingi byt Stary Sącz. 
W nim ufundowała w 1280 r. klasz-

Jan Matejko, „Kinga”, 
ołówek, papier (w zbiorach 
Muzeum Diecezjalnego 
w Tarnowie)

(fot. Tadeusz Bukowski)

tor franciszkanów oraz wybudowała klasztor i kościół dla sióstr 
klarysek, do którego wstąpiła po śmierci małżonka jako zakon
nica. Dbała o rozwój gospodarki i kultury. Byta wykształcona, 
znała języki obce i troszczyła się o rozwój języka polskiego. 
Poleciła przetłumaczyć na język polski psalmy Dawida. Praw
dopodobnie patronowała powstaniu hymnu Bogurodzica. 
Zmarła w klasztorze w Starym Sączu 24 lipca 1292 r. Pocho
wano ją w grobie pod posadzką kaplicy Matki Boskiej Bolesnej 
(obecnie kaplica ma wezwanie św. Kingi), przylegającej do ko
ścioła i do klasztoru. Kilkanaście lat później ciało księżnej wy
dobyto z ziemi i umieszczono w okazałym grobowcu w tej sa
mej kaplicy.
24 lipca 1691 r. dokonana została przez papieża Aleksandra 
VIII beatyfikacja Kingi. Wkrótce rozpoczęto starania o proces 
kanonizacyjny, który został odnowiony w drugiej połowie 
XX w. 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu została wyniesiona 
przez Jana Pawła II na ołtarze jako święta. 

kwii do Starego Sącza. W Tarnowie wykonano mosiężne 
relikwiarze na głowę i rękę świętej. Szczątki umieszczone 
zostały w małej srebrnej trumience. Relikwiarze przecho
wywane są w klasztorze, trumienka ze szczątkami Kingi 
znajduje się na ołtarzu w jej kaplicy przy kościele sióstr 
klarysek (widoczna przez kratę w portalu prowadzącym 
do kaplicy od wewnątrz kościoła w południowej ścianie).

Siostry klaryski w Starym Sączu przechowują kilka pa
miątek po księżnej Kindze, cennych zabytków z okresu śre
dniowiecza. Są to m.in. wyroby złotnicze z XIII w.: łyżecz
ka z agatu brązowo-białego w pasy w oprawie srebrnej, 
złoconej, repusowanej, zakończonej przy trzonku trzema 
listkami; trzonek z kości słoniowej zakończony rzeźbą chi
mery, z okuciem u dołu srebrnym złoconym, z napisem 
majuskułowym gotyckim „AVE MARIA / GRATIA PL [ENA]” 
i dekoracją wczesnogotycką z maswerków; trzon pieczęci 
z kryształu górskiego w kształcie graniastosłupa, wewnątrz 
wydrążonego na relikwie, ujętego z obu końców okuciami 
srebrnymi złoconymi z dekoracją z niella w formie wcze- 
snogotyckich arkadek z motywami roślinnymi i zwierzęcy
mi - symbolami Eucharystii; intaglio z ametystu z dwoma 
witającymi się postaciami (św. św. Piotr i Paweł) - motyw 
franciszkański, oprawione w złoty pierścień z XIX w.; me
dalion owalny, zamykany, srebrny złocony, z jednej strony 
gemma - głowa kobiety wykonana w chalcedonie, o ce
chach stylistycznych starożytnych gemm bizantyńskich 
z około III w., z drugiej strony krucyfiks na tle ażurowej 
blachy (medalion jest zapewne pamiątką po matce Kingi - 
Marii Laskaris); puchar z kryształu górskiego, wielobocz- 
ny, oprawiony w listwy srebrne w XIX w.

Ważne pod względem artystycznym i historycznym są 
pieczęcie księżnej Kingi. Jedna, podłużna, zawiera wizeru
nek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i aniołkami z gwiazdami 
po bokach. Nad Matką Boską znajduje się półpostać świę
tego (?), poniżej, pod trójlistną arkadą - klęcząca postać 
Kingi. Na obwodzie widnieje napis gotycką majuskułą:
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6-11. Pamiątki po św. Kindze pochodzące z XIII w., przechowywane 
w klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu: srebrna łyżeczka (6), 
trzonek z kości słoniowej (7), trzon pieczęci z kryształu górskiego (8), 
intaglio z ametystu, oprawione w złoty pierścień z XIX w. (9), 
medalion (10), puchar z kryształu górskiego, oprawiony w srebro 
w XIX w. (11)

(zdjęcia: 1,2 - Archiwum Państwowe w Krakowie, 3 - Dariusz Kołakowski, 
4,5- zbiory sióstr klarysek w Starym Sączu, 6-11 - Ewa Kronenberg)

„SjANCTAJ KUNEGUDIS DUCISSE C[RA]COVffi ET 
SANDOMflRIE]”. Pieczęć ta umieszczona jest przy doku
mencie z 1262 r., przechowywanym obecnie w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu. Druga pieczęć podłużna 
przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem na tronie i klęczą
cą Kingę w koronie na głowie, nad nią znajduje się aniołek 
i gwiazda, a na obwodzie napis: „.SJANCTAJ CUNEGUDIS 
D[E]I GRAjTIE] DUCISSE CRACOVIE ETSANjDOMIRIE]”. 
Pieczęć umieszczona jest przy dokumencie z 1266 r., prze
chowywanym w zbiorach klasztoru sióstr klarysek w Kra
kowie. Taka sama jej wersja znajdowała się przy dokumen
cie z 1278 r., przechowywanym w archiwum miejskim No
wego Sącza, ale dokument ten spłonął podczas pożaru mia
sta. Wizerunki Kingi na pieczęciach są jedynymi wizerun
kami z czasów jej współczesnych.

W ołtarzu kaplicy św. Kingi przy kościele klarysek 
w Starym Sączu znajduje się powstała w XV w. drewnia
na, polichromowana rzeźba księżnej.

W XVII w., w związku z rozwijającym się kultem Kin
gi i jej beatyfikacją pojawiły się w malarstwie i rzeźbie licz
ne wizerunki księżnej; wiele cennych zabytków tego typu 
przechowywanych jest w klasztorze sióstr klarysek w Sta
rym Sączu. Pamięć o Kindze ożyła w XIX w., w okresie po
wrotu do historii, kultury i tradycji narodowej. Przyczynili 
się do tego malarze, szczególnie Jan Matejko. W zbiorach 
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie znajduje się rysunek 
Jana Matejki z 1893 r., przedstawiający Kingę jako księżnę 
w młodym wieku. Stanowi on projekt obrazu, namalowa
nego przez ucznia Matejki - Władysława Kossowskiego; 
obraz ten umieszczony jest w ołtarzu kaplicy św. Kingi przy 
kościele św. Mikołaja w Bochni. Drugi rysunek Matejki, 
przedstawiający Kingę jako ksienię klarysek, przechowywa
ny jest w zbiorach Muzeum w Bochni. Stanowi on projekt 
obrazu olejnego Matejki, znajdującego się w Muzeum Zup 
Krakowskich w Wieliczce. Kopia tego obrazu, wykonana 
przez Stanisława Fischera, jest w Muzeum w Bochni.

Oprócz wymienionych dzieł, należy wspomnieć jesz
cze obrazy: Włodzimierza Tetmajera - „Przyjazd Kingi 
do Polski” (oryginał w Wieliczce uległ zniszczeniu, istnie
je kopia), Floriana Cynka - „Odnalezienie soli przez Kin
gę” i „Kingę” Eliasza Radzikowskiego. Śluby zakonne 
Kingi przedstawia obraz pędzla Władysława Kossowskie
go, znajdujący się w nawie głównej kościoła franciszka
nów w Krakowie.

Aldona Sołtysówna
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Żadna doktryna konserwatorska - nawet ta, którą usiłowano dopiero 
stworzyć na ziemiach polskich w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości 

- nie zezwala na szybką, prowadzoną ad hoc restaurację zabytku. 
A jednak odnowienie przed blisko stu pięćdziesięciu laty wspaniałych 

malowideł z warsztatu Tomasza Dolabelli w pałacu biskupim w Kielcach 
nie zajęto ówczesnym malarzom-konserwatorom zbyt dużo czasu. 

W każdym razie odnowiono je o wiele szybciej, niż dotychczas uważano.

Na miarę czasów 
i umiejętności

____  WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

I wie, dotąd przeoczone informacje na temat pro- 
/ wadzonych prac restauracyjnych w zabytkowym 

<___ S pałacu biskupim w Kielcach, przygotowywanym
dla potrzeb miejscowych władz sądowych, zamieścił latem 
1860 r. „Kurier Warszawski”. Pierwsza przedstawia spra
wę krótko, ale z wyraźną aprobatą dla efektów opisanych 
działań konserwatorskich: „Na pomieszczenie Władz Są
dowych, z największym pospiechem, pomimo każdodzien- 
nej niepogody, restaurują wspaniały i piękny zamek po-Bi- 
skupi w Kielcach. Front tego zamku niezawodnie, widząc 
po czynnos'ci przedsiębiorców, będzie ukończony w tym ro
ku. W przejeździć przez Kielce mieliśmy sposobność widzieć 
odnowione już przez PP. Rycerskiego i Borkowskiego, dwa 
plafony należące do zamku, mianowicie: «pożar Moskwy» 
i «przyjęcie Posłów Szwedzkich przez Władysława IV». Kie
dy śmy przed laty przejeżdżali przez Kielce, widzieliśmy te 
obrazy i nie przypuszczaliśmy, ażeby je można było zrestau- 
rować, dziś patrzymy na nie z zachwytem i uwielbieniem, 
a zarazem podziwiamy w Panu Rycerskim i Borkowskim, 
wysoki artystyczny pogląd, połączony z umiejętnością i nie
ocenioną wytrwałością w dokonaniu tak pracowitego 
i ciężkiego zadania” („Kurier Warszawski”, nr 216 z 19 
sierpnia 1860 r., s. 1225). Kto sporządził notatkę, nie wia
domo. Ale była ona na czasie, gdyż pojawiła się już następ
nego dnia po opublikowaniu w „Tygodniku Ilustrowa
nym” dużego, w całości poświęconego pałacowi artykułu, 
którego autorem był wybitny badacz dawnej sztuki pol
skiej Franciszek Maksymilian Sobieszczański (F. M. S.,Za- 
mek biskupów krakowskich w Kielcach, nr 47 z 18 sierpnia 
1860 r., ss. 436-438).

Informacja druga ukazała się po niespełna miesiącu. 
Prócz nowych wiadomości na temat przebiegu prac oraz 

pochwał dla wymienionych z nazwiska i znanych nam już 
malarzy zawiera ona nieco więcej szczegółów - także po
lemicznych, co pozwala na ustalenie, że została nadesłana 
do redakcji przez innego autora. „W po-Biskupim zamku 
w Kielcach - czytamy w relacji rozpoczynającej się na 
pierwszej stronie gazety - restauracja ram i obrazów, po
stępuje wybornie, ze wszelką sumiennością, oraz Z zacho
waniem wszelkich cech w najdrobniejszych akcessorjach. 
Dotąd zrestaurowali PP. Rycerski i Borkowski trzy plafony, 
i do jednego z tych cztery narożniki: pierwszy plafon wy
stawia sejm sześcioniedzielny Warszawski pod laską Łuka
sza z Bnina Opalińskiego Wojewodzica Poznańskiego, 
zgromadzony w końcu Marca 1638 r., na którym sprawa 
arjanów Rakowskich, a raczej uczniów arjańskich, którzy 
z lekkomyślności Krzyż przy drodze do Rakowa wywrócili, 
wprowadzona była przez Xiędza Zadzika Biskupa Krakow
skiego. Drugi plafon zdaje się wystawia, przyjęcie w Toru
niu przez Władysława IV Kommissarzy, którzy wyznaczeni 
byli do zawarcia pokoju w Sztumsdorf r. 1635 dnia 12 
Września; obok zaś niego cztery narożniki; z tych pierwszy 
obejmuje oblężenie przez Szwedów Torunia; drugi, obóz 
Szwedzki pod Altmark, gdzie był zawarty rozejm w roku 
1629 dnia 26go Września; trzeci, odstąpienie wedle umo
wy zawartej w obozie wojsk pod wodzą Szczokina od ob
lężenia Smoleńska, roku 1634 w końcu Lutego; czwarty, 
zebranie Kommissarzy, którzy układają traktat w Sztums- 
dorfie roku 1635. Nakoniec trzeci plafon odrestaurowany, 
wyobraża pożar jakiegoś na wzgórzu zamku lub miasta 
(lecz nigdy miasta Moskwy), prędzej może to być pożar 
zamku i miasta Drohobuża, spalonego na początku r. 
1634 przez Piaseczyńskiego Kasztelana Kamienieckiego, 
którego Władysław IV, w owe strony z pod Smoleńska wy
siał z małym pocztem hufców”. W ostatnim zdaniu autor 
notatki odsyła czytelników do ryciny zamieszczonej przy
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1. „Sąd nad arianami na sejmie w 1638 r.”, przed 1642, 
warsztat Tomasza Dolabelli, malowidło stropowe 
w Gabinecie Apartamentu Biskupów Krakowskich, stan 
obecny, po konserwacji

artykule Sobieszczańskiego: „Nie od rzeczy tu także bę
dzie napomknąć, że w «Tygodniku Ilustrowanym», widzie
liśmy drzeworyt zamku po-Biskupiego w Kielcach” („Kurier 
Warszawski”, nr 240 z 13 września 1860 r., ss. 1365-1366).

Pomijając chwilowo ujawnione w obu opisach roz
bieżności w interpretacji wydarzeń historycznych przed
stawionych na plafonach, odnosząc się za to do pełnych 
zachwytu opinii na temat efektów przeprowadzonej re
stauracji i umiejętności konserwatorów, trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że po upływie tylu łat nie możemy ich w peł
ni wiarygodnie ocenić. Wielu badaczy uważa, że zatrud
nienie przy konserwacji obrazów Aleksandra Rycerskiego 
(1825-1866, malarza i konserwatora, w latach 1844- 
-1848 ucznia warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ale ar

tysty miernego talentu) i pomagającego mu Telesfora 
Borkowskiego (o którym wiadomo jedynie, że urodził się 
ok. 1830 r., a w 1880 r. wykonał obraz „Św. Antoniego” 
dla kościoła w Miedzierzy pod Końskiem) wyrządziło 
płótnom więcej szkody niż pożytku. Prace prowadzono 
może i „z zachowaniem wszelkich cech w najdrobniejszych 
akcessorjach”, a pewnie i z „nieocenioną wytrwałością”, 
ale w niewyobrażalnym dziś pośpiechu. Dzięki przytoczo
nym na wstępie informacjom wiemy bowiem, że restaura
cja większości stropowych malowideł (trzech plafonów 
i czterech obrazów w narożach) zajęła konserwatorom 
raptem kilka miesięcy (!). To oczywiste, że przy takim 
tempie pracy można było wyrządzić zabytkom wiele złe
go. Ale czy było wtedy jakieś lepsze rozwiązanie? Gdyby
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zrezygnowano z próby ratowania obrazów, usłyszeliby
śmy, i to niekoniecznie dopiero dzisiaj, słuszny skądinąd 
zarzut popełnienia błędu poprzez zaniechanie, a niszcze
jące płótna (łącznie było ich dwadzieścia: cztery w mają
cych kształt wielkiego czwórliścia plafonach i po tyleż 
mniejszych w każdym z narożników, wszystkie podwie
szone pod sufitami najbardziej reprezentacyjnych sal pa
łacu biskupa Jakuba Zadzika, na pierwszym piętrze) mo
głyby na zawsze zostać utracone.

Tymczasem przepadło tylko jedno płótno plafonowe, 
„na którym Historya Paktów i Traktatów Moskiewskich 
z Turkami” i cztery mniejsze w narożach, zdobiące nie
gdyś sufit pierwszej Antykamery w Apartamentach Bisku
pów Krakowskich. Według ustaleń Janusza Kuczyńskiego 
zdjęto je (niewątpliwie ze względu na treść obrazów) 
w czasie rozbiorów i pomimo podejmowanych już po 
drugiej wojnie światowej prób, jak dotychczas, nie udało 
się ich odnaleźć; nie sprawdziła się np. wersja, że frag
menty rozebranego stropu są przechowywane w Kórniku 
pod Poznaniem (J. Kuczyński, Muzeum zabytkowych 
wnętrz z XVII i XVIII w. w kieleckim pałacu, „Rocznik 
Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. XIII, Kraków 
1984, s. 14).

Z trzech pozostałych malowideł stropowych pierwsze 
- najbardziej znane i o najwyższych walorach artystycz
nych - ze sceną „Sądu nad arianami na sejmie w 1638 r.” 
i przedstawieniami pór roku w narożach, zdobiące Gabi
net (w południowej części pałacu, także w ciągu pomiesz
czeń składających się na Apartament Biskupów Krakow
skich), udało się w latach 1989-1995 (zespól pod kierow
nictwem Aliny Celichowskiej) pięknie odrestaurować. 
Dwa kolejne, choć każde w innej kondycji, wciąż czekają 
na konserwację z prawdziwego zdarzenia.

Malowidło drugie, ze sceną „Przyjęcia przez króla 
Władysława IV posłów i komisarzy w 1635 r.” w plafo
nie i cztery obrazy w narożach z przedstawieniami „Pak
tów i traktatów szwedzkich”, zdobiące większe z po
mieszczeń w Apartamencie Senatorskim, trzyma się jesz
cze jako tako. Ale od dziesiątków lat sczerniałe, jak gdy
by ktoś po nich „pędzlem, maczanym w sadzach, pocią
gnął” (Roman Plenkiewicz, Kielce pod względem architek

tonicznych zabytków, „Pamiętnik Kielecki”, 1901, s. 33), 
płótna stropowe w sąsiedniej komnacie, przedstawiające 
w części centralnej pożar jakiegoś miasta, zamku czy mo
że klasztoru (z przytoczonych notatek z „Kuriera War
szawskiego” wynika, że miałby to być „Pożar Moskwy” 
albo „Pożar zamku i miasta Drohobuża”, Sobieszczański 
w „Tygodniku Ilustrowanym” skłania się ku „Traktatowi 
wiazemskiemu”, a obecnie malowidło to najczęściej jest 
określane jako „Pożar Ławry Troickiej pod Moskwą pod
czas wojny w 1612 r.”; w narożnikach - personifikacje 
czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia), 
gwałtownie domagają się fachowej pomocy konserwato
rów. Apelował już o nią przed blisko sześćdziesięciu laty 
Władysław Tomkiewicz, autor artykułu Aktualizm i aktu
alizacja w malarstwie polskim XVII wieku, którego ustale-

(fot. Muzeum Narodowe w Kielcach)

Fundatorem kieleckiego pałacu był biskup Jakub Zadzik (1582- 
-1642). Budowla wystawiona w latach 1637-1644 jako pomnik dni 
chwały biskupa miała utrwalić jego dokonania polityczne i pełnione 
funkcje państwowe i kościelne. [...]. Biskup Jakub Zadzik przy budo
wie pałacu [...] skorzystał z usług któregoś z włoskich architektów 
pracujących w Warszawie dla króla oraz magnatów świeckich i du
chownych. Natomiast budowniczym był inny Włoch - Tomasz Pon- 
cino (ok. 1590-1659). Malowane sceny stropów ramowych powstały 
w krakowskiej pracowni malarza Tomasza Doiabelli (1570-1650).

Pałac to budowla przykry
ta spadzistymi dachami 
z lukarnami. Fasadę zdo
bią różnej wielkości okna, 
ujęte w kamienne obra
mienia. Po bokach pałacu 
dostawiono cztery wieże 
zakończone hełmami. 
W elewacji pałacu widocz
ne są włoskie cechy deko
racyjne, jak: trójarkadowe 
loggie od strony frontu 
i ogrodu, fryz roślinno-fi- 
guralny pod dachem, bo- 
niowane narożniki budyn
ku i wież [...]. W pierwszej 
połowie XVIII w. dobudo

wano od strony wschodniej dwa skrzydła boczne: południowe 
(1720-1732) i północne (1745) zakończone kordegardą. Pałac wraz 
z dziedzińcem i ogrodem otaczał kamienny mur długości 600 m ze 
strzelnicami i obronnymi basztami.
Parter pałacu przeznaczono na pomieszczenia administracyjne. Re
prezentacyjne piętro zajmowały - po obu stronach dwóch najwyż
szych i największych sal: Sieni i Izby Stołowej Górnej - od południa 
apartament mieszkalny gospodarzy, a od północy apartamenty dla 
gości świeckich i duchownych. [...].
W pałacu od początku XIX w. mieściły się różne instytucje admini
stracyjne i gospodarcze takie, jak: Główna Dyrekcja Górnicza 
i w skrzydle północnym Akademia Górnicza założona przez Stanisła
wa Staszica, Trybunat Cywilny, archiwum i szpital wojskowy. W po
czątku lat 60. przeprowadzono także gruntowne prace konserwator
skie.

Fasada pałacu biskupów krakowskich 
w Kielcach, obecnie siedziba kieleckiego 
Muzeum Narodowego

Po roku 1866 zamieniono pałac na siedzibę rosyjskich zaborczych 
władz gubernialnych, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
(od 1919 aż do 1970 r.) - Urzędu Wojewódzkiego: podczas II wojny 
światowej pałac zajmowali Niemcy. [...].
Muzeum Narodowe w Kielcach przejęło pałac w 1971 r. na cele wy
stawiennicze. Na piętrze głównego budynku urządzono ekspozycję 
„Wnętrza pałacowe z XVII i XVIII wieku”.

(Anna Kwaśnik-Gliwińska, Kielecki paiac. Jego twórcy, gospodarze, 
mieszkańcy i goście, Kielce 2002)
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2. „Przyjęcie przez króla Władysława 
IV posłów i komisarzy w 1635 r.”, 
przed 1642, warsztat Tomasza 
Dolabelli, malowidło stropowe
w Pierwszym Pokoju Apartamentu 
Senatorskiego, stan obecny
3. Fasada pałacu biskupów 
krakowskich w Kielcach, 1860, 
drzeworyt, G. Rober 
(„Tygodnik Ilustrowany”,
nr 47 z 18 sierpnia 1860 r.)
4.5. Figury postów moskiewskich (4) 
i posłów szwedzkich (5) na fasadzie 
pałacu biskupów krakowskich 
w Kielcach, 1829, miedzioryty 
(„Pamiętnik Sandomierski”,
1.1, Warszawa 1829)

nia dotyczące kieleckich obrazów z warsztatu Tomasza 
Dolabelli w większości nie straciły na znaczeniu. „Ponie
waż dzisiaj spod tej sadzy widać wyraźnie pożar jakiegoś' 
miasta - pisał - sprawa wygląda dość zagadkowo. Jedno 
z dwojga: albo Sobieszczańskiemu, piszącemu po pewnym 
czasie, coś się pomyliło, albo restaurator obrazu (Rycer
ski?) zmienił dowolnie, z nieznanych bliżej przyczyn, treść 
malowidła. Tym bardziej więc należy plafon ten poddać 
zabiegom konserwatorskim i zbadać jego zagadkową treść, 
o której trudno obecnie pisać. W każdym razie temat poża
ru Moskwy byłby o tyle uzasadniony historycznie, że Za- 
dzik w swej młodości brał udział w wojnie moskiewskiej 
w charakterze sekretarza królewskiego” (W. Tomkiewicz, 
op. cit., Część I, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XIII, z. 1, 
1951, ss. 83-84).

Dziś wydaje się, że przeprowadzenie kompleksowej 4 
konserwacji dwóch wymagających tego malowideł stro
powych, o co ubiegają się zresztą w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarze 
pałacu - kieleckie Muzeum Narodowe (projekt: „Rewita
lizacja Apartamentu Senatorskiego”; przewidywane roz
poczęcie prac w drugiej połowie 2007 r., zakończenie 
konserwacji pierwszego stropu w połowie 2009 r.), do
prowadziłoby nie tylko do przywrócenia im należytej 
kondycji, ale także dało odpowiedź na więcej pytań niż 
postawił Tomkiewicz. Uwzględniając treść przytoczonych 
na wstępie notatek, trzeba by było np. wykluczyć całkiem 
realną możliwość, że owo sczerniałe płótno przedstawia 
„Pożar zamku i miasta Drohobuża”. Tylko, czy pokazane 
na obrazie zdobycie tego miasta (potwierdzone historycz
nie, zob.: Henryk Wisner, Władysław TV Waza, Wrocław 
[etc.] 1995, s. 73) miałoby dla gloryfikacji zasług biskupa 
Jakuba Zadzika jakieś szczególne uzasadnienie, i czy wła
ściwie wkomponowywałoby się w przyjętą dla wszystkich 
malowideł tematykę?

Podobnie, dzięki badaniom towarzyszącym zwykle 
współczesnym pracom konserwatorskim, być może uda

łoby się wreszcie ustalić - w jakim mieście, kiedy i kogo 
przyjmuje król Władysław IV na obrazie o ogólnie for
mułowanym dziś tytule „Przyjęcie przez króla Władysła
wa IV posłów i komisarzy w 1635 r.”. A jest tu w czym 
wybierać, odrzuciwszy może dziwaczny pomysł Broni
sława Chlebowskiego, że obraz ten przedstawia „sejm po 
zawarciu traktatu sztumdorfskiego w r. 1635, na którym 
król przyjmował publicznie powinszowania szczęśliwego 
zawarcia pokoju ze Szwecyą od cesarza niemieckiego Fer
dynanda II, przez nowego jego posła Aleksandra hrabiego 
Greisenau” (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883, ss. 
23-24). Czy tematem obrazu jest zatem „Posłuchanie 
Władysława IV, dane posłom szwedzkim w dniu 5 sierp
nia 1635 r. w Grudziądzu” (jak chce Plenkiewcz), czy 
„Przyjęcie przez Władysława IV mediatorów cudzoziem
skich, delegatów i oficerów szwedzkich w obozie pod 
Kwidzyniem”, jako kompilacja wydarzeń historycznych 
z 14 i 15 września 1635 r. (Tomkiewicz), czy może „Przy
jęcie w Toruniu przez Władysława TV Kommissarzy, którzy
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wyznaczeni byli do zawarcia pokoju w Sztumsdorf r. 1635 
dnia 12 Września” (jak podaje autor drugiej notatki z „Ku
riera Warszawskiego”)? Każda z tych propozycji warta jest 
rozważenia. Szczególnie, że obrazy te - jak słusznie zauwa
żył Władysław Tomkiewicz - znacznie zostały przemalo
wane przez Aleksandra Rycerskiego. Zresztą kto wie czy, 
mając na względzie te właśnie przemalowania, w czasie 
konserwacji nie okaże się np., że obraz narożny ze sceną 
oblężenia przez Szwedów średniowiecznego miasta rze
czywiście przedstawia „Oblężenie przez Szwedów Torunia” 
(w latach dwudziestych XVII w.), jak zostało to określone 
w notatce z „Kuriera Warszawskiego”.

Problem podjęcia dalszych prac konserwatorskich 
w pałacu biskupów krakowskich w Kielcach nie odnosi 
się jedynie do malowideł stropowych w Apartamencie 
Senatorskim. Pamiętając o jasno sformułowanym i w peł
ni zrealizowanym przez twórców oraz budowniczych te
go obiektu programie ideowym, mającym podkreślić za
sługi fundatora pałacu, biskupa Jakuba Zadzika, sprawu
jącego wcześniej urząd kanclerza wielkiego koronnego 
i chlubiącego się opinią głównego doradcy króla Włady
sława IV, a przy tym inicjatora i gorącego orędownika 
zawarcia pokoju w wojnie ze Szwecją i Moskwą, warto 
chyba byłoby przywrócić temu zabytkowi jego dawną 
wymowę. Pałac podzielony był symetrycznie, wzdłuż li
nii wschód-zachód, na połowy, z których ta po stronie 
północnej odnosiła się do historii wojen szwedzkich, 
a po południowej - do wojen z Moskwą. Ów symetrycz
ny podział dotyczył nie tylko malowideł stropowych we 
wnętrzach, ale odnosił się także do budowli i jej wystro-

6. Fasada paiacu biskupów krakowskich w Kielcach na fotografii z 1866 r.

(ilustracje: 1,2 - Muzeum Narodowe w Kielcach, 3-5 - Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, 6-ze zbiorów autora)

ju zewnętrznego. Jak wynika z dawnych inwentarzy, na
wet wieże w narożach elewacji frontowej ochrzczono na
zwami zgodnymi z tym podziałem. O tej, która znajdo
wała się w pobliżu figur posłów moskiewskich, mówio
no, że jest wieżą „Pod Moskwą”, tę która stała przy figu
rach Szwedów zwano „Wieżą Szwedy” (J. Kuczyński, 
op., cit., ss. 15-16). Może więc - wybiegając w przy
szłość - warto byłoby zastanowić się i nad tym, czy dys
ponując obecnymi możliwościami technicznymi nie uda
łoby się odtworzyć i ustawić na fasadzie pałacu w tych 
samych miejscach, w których niegdyś się znajdowały tak
że, znane nam z ikonografii, cztery rzeźby z podobizna
mi posłów? Oryginalne figury stały tam jeszcze w poło
wie lat sześćdziesiątych XIX w., ale przepadły. Pierwszą 
strącił podmuch wiatru na krótko przed demontażem ba
rokowych hełmów na wieżach (ok. 1867 r.) - nie widać 
więc jej już na najstarszym, unikatowym zdjęciu pałacu, 
wykonanym w 1866 r. i ukazującym jego sylwetkę 
w trakcie wspomnianych prac adaptacyjnych; pozostałe 
trzy zdemontowano zaraz po tym wydarzeniu.

Wojciech Przybyszewski

Po opublikowaniu artykułu oryginalne zdjęcie przedstawiające pałac biskupów kra
kowskich w Kielcach w 1866 r. redakcja przekaże do zbiorów Muzeum Narodowe
go w Kielcach,
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Na aukcji warszawskiego Antykwariatu Lamus w grudniu 2005 r. 
odbyła się bardzo zaskakująca licytacja rękopisu Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. 

Przedmiotem walki, która doprowadziła aż do sześciokrotnego przebicia ceny, 
był niewielki rękopiśmienny tomik z 1839 r. - wysokości i szerokości zaledwie 10 cm, 

liczący 106 stron tekstu i 9 rysunków na osobnych tablicach.
Choć cena wywoławcza tego rękopisu, 1800 zł, wydawała się mocno wygórowana, 
to wylicytowany został do ponad 10 tys. zł. Poszedł więc za kwotę wyższą od tej, 
za jaką kilka lat temu można było w jednym z antykwariatów nabyć zespół aż 25 

i to znacznie większych oraz ciekawszych (bo oryginalnych, niepublikowanych) 
rękopiśmiennych ksiąg tego samego autora.

Niedoceniany piewca
polskiego krajobrazu

i WOJCIECH W. WIŚNIEWSKI

/ %utor wylicytowanego rękopisu - Maciej Bogusz 
/ ^Zygmunt Stęczyński (1814-1890), rysownik 

-1— V i akwarelista oraz litograf i malarz, specjalizował 
się w rysunkowych i akwarelowych przedstawieniach pej
zażu architektonicznego, wedut, zwłaszcza widoków ar
chitektury i miejsc pamiątkowych, często też czystego pej
zażu. Był autorem litografii do kilku albumów, z których 
najbardziej znane są Okolice Galicyi (Lwów 1847-1848) 
i Tatry w dwudziestu czterech obrazach (Kraków 1860), 
liczące po 80 rycin każdy. Jak się okazuje - na co dotych
czas nie zwrócono uwagi, zapewne z tego względu, że li
tografie te były rozproszone w różnych publikacjach - jego 
dorobek w zakresie „krajowidoków” (co najmniej 230-240 
rycin) jest niewiele mniejszy od dokonań sławnego Napo
leona Ordy (260 widoków), który tworzył dużo później 
i w warunkach znacznie bardziej sprzyjających. Podkreśl
my przy tym, że Stęczyński, w przeciwieństwie do Ordy, 
sam te widoki zarówno rysował, jak i litografował. Nato
miast jeśli chodzi o rysunki i akwarele wykonywane 
w czasie wędrówek po kraju, to Stęczyński miał dorobek 
znacznie większy od Ordy, który wykonał ich tylko prze
szło 1000, tymczasem Stęczyński z wędrówek po Galicji 
i Śląsku oraz wielkiej podróży przez Węgry do Triestu 
przywiózł ich ponad 4000 (z tego na pewno ponad 200 
zachowało się do dziś). Stęczyński przez lata (od 1833 do 
co najmniej 1856 r.) wędrował (zwykle piechotą) po tere
nach całej Galicji i odbył też wycieczkę na Śląsk i w Sudety, 
zbierając materiał rysunkowy (rysunki ołówkiem i tuszem 
oraz akwarele) do planowanego monumentalnego 50-to- 
mowego, bogato ilustrowanego wydawnictwa, którym 
chciał propagować piękno Polski - krajobraz i zabytki. Z te

go dzieła, zamierzonego na 
niespotykaną do dziś skalę, 
udało mu się wydać tylko je
den tom (wspomniane Oko
lice Galicyi). Widoki wyko
nane przez Stęczyńskiego 
mają wyjątkową wartość iko
nograficzną, często stanowią 
jedyne źródło dokumentują
ce wygląd danych obiektów.

Mimo znacznego od 
lat powodzenia różnych 
dzieł Stęczyńskiego i ist
nienia wielu tekstów jemu 
poświęconych, do niedaw
na nie miał on poprawnej

1. Maciej Bogusz 
Zygmunt Stęczyński 
na archiwalnej fotografii 

biografii. Jego życiorys był 
zniekształcany, a wiele 
faktów z jego życia przed
stawiano błędnie, i to po

cząwszy od imienia i daty oraz miejsca urodzenia, poprzez 
bieg jego życia, tytuły oraz czas powstania i wydania dzieł, 
a skończywszy na dacie i okolicznościach śmierci.

Spore problemy autorom różnych bibliografii, katalo
gów i ofert antykwarycznych sprawiało imię Stęczyńskiego. 
Dochodziło do tego, że niekiedy jego prace były przedsta
wiane jako dzieła dwu, a nawet trzech różnych autorów. 
Wynikało to z tego, że Stęczyński zmieniał używane imiona 
i w dodatku nie był w ich stosowaniu konsekwentny. I tak 
początkowo podpisywał się jako „Maciej” (do 1838 r.), 
później krótko (w 1838 r.) jako „M. Apollin” (i ,JW. Apol
lo”), a następnie, od 1839 - kiedy to przybrał pod wpływem 
zainteresowań ludoznawczych drugie imię - do 1848 r. jako 
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„Bogusz”, ,M- Bogusz”, Maciej Bogusz”. Potem (od ok. 
1851 r.) porzucił imię Maciej i zaczął jako drugie imię sto
sować Zygmunt, podpisując swoje prace jako „Bogusz Zyg
munt”, „B. Zygmunt”, „B. Z”. Ponadto w piśmiennictwie 
bywa błędnie nazywany jeszcze innymi imionami, a to jako 
B. Bogusz, Bogumił, Bogumił Zygmunt, Bogusław, Bogu
sław Zygmunt, Bogusz Zygmunt Maciej, Bohusz, Z. Bo
husz, a nawet Gabriel, J. M., Jan, Jan Bogusz, Jędrzej, Ma
ciej Bohusz, Michał, Michał Bogusz oraz Z. Bohusz, Zyg
munt, Zygmunt Bogusz, Zygmunt M. B., Zygmunt Maciej 
Bogusz. Dodajmy, że spotyka się błędny zapis jego nazwiska 
w formie Stenczyński, a nawet Stręczyński.

Urodził się 20 lutego 1814 r. w Hermanowicach koło 
Przemyśla, a zmarł 7 sierpnia 1890 r. w Krakowie. W mło
dości uczył się w szkołach w Krośnie, Przemyślu, Lwowie 
i Tarnopolu. Później pobierał nauki rysunku i malarstwa 

u Franciszka Ksawerego Marynowskiego (twórcy polichro
mii w farze krośnieńskiej), a następnie u Ludwika Papużyń- 
skiego (malarza i miedziorytnika). Około 1840 r. wykonał 
prace malarskie w kościołach w Krośnie i okolicy, m.in. 
fresk przedstawiający pożar Rymanowa, obraz Chrystusa 
nauczającego apostołów, a w dworze we Wróbliku krajo
brazy w konwencji romantycznej.

Od 1837 do 1852 r. Stęczyński związany był z litogra
fią lwowską. Przez Mieczysława Opałka, autora mono
grafii Litografia lwowska 1822-1860 (Wrocław-Kraków 
1958), został uznany bodaj za najważniejszą postać w tym 
zakresie. Początkowo pracował w znanym zakładzie lito
graficznym Piotra Pillera, a później współpracował z pra
cowniami Marcina Jabłońskiego i Instytutu Stauropigial- 
nego. W latach 1859-1862 tworzył litografie w Krako
wie, głównie dla wydawnictwa Walerego Wielogłowskie- 
go. Łącznie wykonał ponad 350 litografii (z czego około 
2/3 - to litografie kredkowe, a reszta kreskowe), niemal 
w całości (bo bodaj poza dwoma tylko przypadkami) na 
podstawie własnych rysunków. Litografie te mają bardzo 
różne rozmiary - od niedużych (arkusz 13 x 17 cm - jak 
np. w Pamiątce malowniczej, gdzie obraz ma ok. 
8,5 x 13 cm) do formatu większego niż imperial folio (ar
kusz 55,3 x 70,7 cm, jak np. „Widok Morskiego Oka”).

Niemal na wszystkich jego litografiach jest wyraźny 
napis, że to on „rysował z natury i na kamieniu”, a mimo 
to - w wyniku niewłaściwego odczytania lub wręcz nie
zrozumienia informacji zamieszczonych na rycinie - au
torstwo ich jest niekiedy przypisywane (nawet w wydaw
nictwach muzealnych) właścicielom zakładu litograficz
nego, w którym Stęczyński je wykonał (tj. Piotrowi Pille- 
rowi lub Marcinowi Jabłońskiemu). Zdarza się, iż jego li
tografie, mimo że wyraźnie sygnowane („AL Stę”j są 
przedstawiane jako anonimowe lub nawet przypisywane 
innemu autorowi (Zegocie Paulemu).

Prace Stęczyńskiego mają charakter dokumentalny i zwy
kle unikatowy, bo nierzadko są one jedynymi dawnymi wi
dokami miejscowości, które obrazował. Na jego litografiach 
przedstawiane są miejsca rozrzucone na całej przestrzeni 
dawnej Galicji: od Tatr i Krakowa po Podole, od Dukli po 

Sandomierz i od Żabiego w Czarnohorze po 
Sokal na Wołyniu. W rysunkach i akware
lach (albo w wykonanych na ich podstawie 
drzeworytach) pozostały widoki miejscowo
ści znajdujących się na terenie Śląska od Be
skidu Śląskiego po Karkonosze, i innych 
krajów Europy Środkowej - od Orawy po 
Dubrownik.

Warto zauważyć, że w litografiach Stę
czyńskiego przedstawiających różnego typu 
widoki ważny i nierzadko bardzo również 
cenny dokumentalnie jest sztafaż figuralny 
na pierwszym planie. Możemy zobaczyć np. 
wóz zaprzęgnięty w konie i wyładowany sia
nem, na którym spoczywa furman, czy my
śliwego leżącego na łódce na stawie i szyku
jącego się do strzału w pływające tam kaczki, 
albo grupę osób bawiących się w starannie 

utrzymanym parku. Postacie Hucułów przedstawione na ry
sunkach z 1848 r. oraz na litografiach z lat 1851 i 1852 są 
pierwszymi wykonanymi z autopsji ich wyobrażeniami 
w polskiej sztuce.

Litografie Stęczyńskiego w większości były opublikowa
ne w albumach i tekach graficznych. Najbardziej znane są 
dwie jego książki Okolice Galicyi i Tatry w dwudziestu czte
rech obrazach, z których każda zawiera po 80 rycin. Pierw
sza z nich wydana została najpierw w postaci 10 zeszytów 
(zawierających po 8 litografii), które ukazały się w latach 
1847-1848, wpierw nakładem Kajetana Jabłońskiego, 
a pod koniec Marcina Jabłońskiego, i drukowane były po
czątkowo przez firmę Piotra Pillera, a potem przez Instytut 
Stauropigialny. Później natomiast Okolice Galicyi były roz
powszechniane, jak już wiemy, w postaci jednego tomu, 
z tym że z zachowaną kartą tytułową, która dołączona była 
do pierwszego zeszytu; na karcie tej podany jest pierwotny 
wydawca i drukarnia oraz jako data wydania rok 1847, co 
powoduje różne nieporozumienia i problemy z prawidło
wym datowaniem tomu. Ponieważ album ten zawiera lito
grafie z 1848 r., zdarza się, iż nawet w katalogu aukcyjnym 
dobrego antykwariatu sztuki (Nautilus) można spotkać się 
z informacją, iż został on wydany w 1849 r. Niezależnie od 
tego litografie z Okolic Galicyi były rozpowszechniane
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2. „Cerkiew we wsi Opaka”, litografia z 1846 r.
3. „Ruiny zamku w Tenczynie”, rysunek ołówkiem 

w postaci teki, tytułowanej niekiedy Widokami Galicyi lub 
Obrazami Galicyi (co bywa powodem kolejnych nieporozu
mień bibliograficznych), w której dodatkowo umieszcza
nych było jeszcze osiem (lub nawet dziesięć) dalszych rycin, 
wykonanych do niewydanego już zeszytu 11. Okolic, który 
nie ukazał się ze względu na wydarzenia polityczne, jakie 
miały miejsce wtedy we Lwowie. Dziś te ostatnie litografie 
pojawiają się w obiegu antykwarycznym jako ryciny niezna
nego pochodzenia, niekiedy nawet jako dzieła anonimowe 
i tak też często bywają katalogowane w niektórych zbiorach 
publicznych. Dodajmy, że wszystkie te dodatkowe ryciny 
były odbijane na żółtej fincie, podobnie jak litografie znaj
dujące się w zeszycie 10. Litografie do Okolic Galicyi odbi
jane były na arkuszu formatu 23 x 29 cm, a przy dolnej kra
wędzi obrazu (mającego od 10,5 do 13,5 x 17,4 do 
21,7 cm), z lewej strony znajduje się litografowana informa
cja o autorze, z prawej - nazwa zakładu litograficznego, 
a pośrodku pod rysunkiem - tytuł ryciny umieszczony 
w dwóch wersach, poniżej którego podana jest nazwa na
kładcy. Przynajmniej kilka rycin z Okolic Galicyi, czego do
tychczas nie zauważono, miało po dwie, różniące się rysun
kiem wersje (np. Halicza, Żurowej, Sambora). Album ten 
miał też wersję kolorowaną, do której litografie były odbi
jane na kremowym, nieco grubszym papierze, zapewne po 
to, by nie następowało wchłanianie farby. Litografie takie są 
dziś wielką rzadkością i ze względu na owe różnice w papie
rze łatwo je można odróżnić od ewentualnych rycin wtór
nie kolorowanych.

Drugim bardzo znanym dziełem Stęczyńskiego są Ta
try w dwudziestu czterech obrazach, z którego ryciny są 
niemal powszechnie reprodukowane w różnych wydaw
nictwach poświęconych Tatrom i Pieninom. Litografie do 
tego wydawnictwa były robione unikatową, charaktery
styczną dla tego autora kreską, wynikającą z tego, że wy
konywał je igiełką wprost na kamieniu litograficznym, 
i przez wielkie podobieństwo do drzeworytów były z ni
mi często mylone, nawet w ważnych wydawnictwach po

święconych sztuce (jak np. w leksykonach Wurzbacha czy 
Thieme-Beckera). Zdaniem Jacka Woźniakowskiego 
przez zastosowanie takiego konturowego, topograficzno- 
-kreślarskiego sposobu przedstawienia anatomii gór Stę- 
czyńskiemu chodziło „o sugestywne tuyobrażenie struktu
ry skal" (J. Woźniakowski, Tatry i malarze [w:] Tatry 
w poezji i sztuce polskiej, Kraków 1975).

Innym niezwykłym dziełem Stęczyńskiego była teka Wi
doki Okolic Krakowa zdjęte z mogiły Kościuszki w miesiącu 
sierpniu r. 1851, wydana we Lwowie w 1852 r. w formacie 
imperial folio, zawierająca na sześciu wielkich arkuszach 
(33,5 x 52 cm) unikatową, jedyną w dziejach pełną pla
styczną panoramę widoku z Kopca Kościuszki. Do tych ar
kuszy, zatytułowanych odmiennie niż cała teka, z czego wy
nikają nieporozumienia, „Widokrąg z mogiły Kościuszki”, 
dołączony był siódmy „Mogiła Kościuszki od zachodu”.

Tajemniczy i niemal nieznany jest kolejny album Stę
czyńskiego - Pamiątka malownicza, który wydany został 
w sześciu zeszytach (zawierających po osiem litografii 
każdy) w latach 1852-1853 we Lwowie przez Marcina Ja
błońskiego jako „album dla pici pięknej na pożyteczną za
bawę". O tym, jak jest on wielkim rarytasem, mówi naj
lepiej to, iż dopiero po dłuższym czasie w wyniku kwe
rendy przeprowadzonej na szeroką skalę udało się natra
fić na zaledwie jeden kompletny egzemplarz (wraz ze 
wszystkimi okładkami). Nic chyba w tym dziwnego. Z te
go, co udało się ustalić, album ukazał się w niezbyt dużym 
nakładzie (bo liczącym tylko 100 sztuk), a litografie z nie
go (ładnie wykonane i odbijane na żółtej tincie) wykorzy
stywano jako obrazki do ozdoby.

Jeszcze mniej znany jest udział Stęczyńskiego przy two
rzeniu serii siedemnastu (z 21 planowanych) wielkich 
ozdobnych litografii Pamiątki z pałacu spalonego bisku
pów krakowskich, wydanej przez zakład Marcina Jabłoń
skiego we Lwowie w latach 1851-1852. Przedstawiają one 
malowidła wykonane przez Michała Stachiewicza na ścia
nach Pałacu Biskupów Krakowskich, który został znisz
czony w czasie wielkiego pożaru Krakowa latem 1850 r. 
Ich „przerysy” wykonał Stęczyński latem 1851 r., przysła
ny tu specjalnie ze Lwowa. Sporządził wtedy na dużych ar
kuszach, niekiedy szarego papieru, co najmniej kilkadzie-
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siąt rysunków zarówno tych malowideł, które były wła
śnie podstawą wspomnianych litografii, jak i widoków 
niektórych zabytków Krakowa, z których kilka także zo
stało przeniesionych na kamień (m.in. „Zamek w Krako
wie ze strony Zwierzyńca od zachodu”, Lwów 1851).

Warto wiedzieć, że Stęczyński wykonywał też litogra- 
fowane portrety w formie samoistnych wydawniczo ry
cin, m.in. w 1848 r. sporządził kilka portretów bohate
rów i męczenników polskich: Emilii Plater, Waleriana 
Łukasińskiego i in. Pozostawił również kilkadziesiąt swo
ich dziel w postaci niezwykłych rękopiśmiennych książek, 
starannie przepisanych, oprawnych i ilustrowanych (jak 
tomik wspomniany na wstępie). Był chyba także w tym 
względzie twórcą unikatowym, bo poszczególne utwory 
przepisywał po kilka razy i ofiarowywał z dedykacjami 
czołowym wówczas osobistościom życia politycznego. 
Obecnie znanych jest około pięćdziesięciu takich tomi
ków (niemal wszystkie trafiły już do zbiorów publicz
nych, m.in. do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Bi
blioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Pol
skiej Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteki Jagielloń
skiej w Krakowie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem), 
a z jego tekstów wynika, że wykonał ich jeszcze więcej, 
w tym dzieła, których egzemplarze są dziś całkiem nie
znane, choć bardzo możliwe, że znajdują się gdzieś jesz
cze w zbiorach prywatnych.

Prace Stęczyńskiego, i to zarówno rysunki czy akware
le, jak i wykonane z nich litografie, były zbierane przez 
kolekcjonerów już od dawna. W pierwszej połowie XIX w. 
trafiły do zbiorów tak znanych znawców sztuki, jak m.in. 
Józef Gwalbert Pawlikowski w Medyce, Aleksander Ba- 
towski we Lwowie, a także Zegota Pauli we Lwowie, 
a później w Krakowie.

Największą znaną kolekcję prac Stęczyńskiego zgroma
dził w tamtym czasie krakowski zbieracz Ambroży Gra
bowski, który nabył tak wiele jego dzieł (prawdopodobnie 
kilkaset), że utworzył mu, jako jedynemu twórcy, aż trzy 
oddzielne teki w swoim znanym zbiorze, zwanym później 
Tekami Grabowskiego, liczącym łącznie ponad 200 to
mów. Zbiory te później uległy rozproszeniu, część trafiła 

w 1921 r. do archiwum w Krakowie, a reszta pozostała 
w rękach prywatnych. W 1941 r. kolejna partia Tek Gra
bowskiego (w tym jeden z tomów z rysunkami i akwarela
mi Stęczyńskiego) przekazana została do zbiorów publicz
nych - do Biblioteki Ossolińskich. Druga z Tek Grabow
skiego, zawierająca obecnie 74 oryginalne rysunki Stęczyń
skiego, niespodziewanie pojawiła się, co było dla znawców 
tematu wielkim zaskoczeniem, gdyż jej los od niemal stu lat 
był nieznany, na rynku antykwarycznym jesienią 2004 r. 
i nabyta została przez znanego warszawskiego bibliofila - 
Waldemara Łysiaka. Los trzeciego tomu prac Stęczyńskie
go ze zbiorów Grabowskiego nie jest dziś znany.

Od niemal stu lat grafiki Stęczyńskiego są standardem 
na wystawach dawnych widoków różnych miejscowości, 
zwłaszcza Krakowa i Lwowa, ale też i mniejszych miast, 
m.in. Krosna, Sanoka, Zakopanego. Obecne są również 
na innych wystawach o tematyce krakowskiej, jak np. na 
niedawnej ekspozycji w Muzeum Historycznym miasta 
Krakowa „Legendy i tajemnice Krakowa” (2005 r.) czy 
na wystawach zorganizowanych w stulecie powstania li
stopadowego (w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Warsza
wie). Szczególnie znaczący był udział prac Stęczyńskiego 
(stanowiły ok. 10% eksponatów) na jubileuszowej wysta-

Wojciech W. Wiśniewski jest także auto
rem wydanej nakładem własnym książki 
Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński 
(1814-1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Be
skidów i Sudetów. Życie i twórczość 
(Kraków 2006) oraz kilkunastu artykułów 
omawiających różne aspekty i fragmenty 
życia i twórczości Macieja Bogusza Zyg
munta Stęczyńskiego opublikowanych 
m.in. w czasopismach: „Almanach Mu
szyny” (2006), „Jaskinie” (nr 1-6,1998, nr 
1, 1999), „Krakowski Rocznik Archiwal
ny” (t. 12, 2006), „Magury. Rocznik krajo
znawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu” (2006), „Małopolska. 
Regiony - Regionalizmy - Małe Ojczyzny" (VIII, 2006), „Ptaj” 
(nr 31, 2005; nr 32, 2006), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAN 
i PAU w Krakowie” (L, 2005), „Rocznik Przemyski” (t. 42, z. 4, 
2006) oraz znajdujących się w druku w czasopismach: „Alma
nach Muszyny” (2007), „Almanach Nowotarski" (t. 12, 2007), 
„Rocznik Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie” (LII, 2007), 
„Rocznik Podhalański” (t. 10, 2007), „Wierchy” (t. 71,2006).
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wie „Początki turystyki w Polsce w malarstwie i grafice 
XIX w.”, zorganizowanej w Warszawie w 1973 r. i w Za
kopanem w 1974 r.

Albumy z litografiami Stęczyńskiego były poszukiwa
ne przez kolekcjonerów już od końca XIX w. W pewnym 
okresie, jak niedługo po pierwszej wojnie światowej 
stwierdzał znany lwowski bibliofil Mieczysław Opałek, 
były już mocno przepłacane, ale ryciny Stęczyńskiego, ze 
względu na walory dokumentalne, od dawna były wyso
ko cenione przez zbieraczy regionaliów.

Obecnie w ofercie antykwarycznej pojawiają się 
przede wszystkim pojedyncze litografie z albumu Okolice 
Galicyi. Oferowane są, w zależności od antykwariatu i te
matu, w cenie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za 
sztukę. Kompletne egzemplarze tego albumu są już dużą 
rzadkością. Częściej można spotkać w antykwariatach 
drugi z najbardziej znanych albumów Stęczyńskiego, Ta
try w dwudziestu czterech obrazach, z tym że z rzadka już 
w bardzo dobrym stanie. Pozostałe albumy są jeszcze 
większą rzadkością. O ile sporadycznie pojawia się album 
Pieniny i Tatry, o tyle bodaj nie było w ostatnich kilku
dziesięciu latach kompletnych innych jego tek graficz
nych, ani Widoków Okolic Krakowa zdjętych z mogiły Ko
ściuszki w miesiącu sierpniu r. 1851, ani też Pamiątki ma- 

4. „Kraków po pożarze w 1851 r.”, litografia
5. „Kościół w Gorlicach”, rysunek piórkiem tuszem 
6.7. „Zamek w Zawadzie”, litografia w albumie 
Okolice Galicyi, 1847-1848 (6) i na współczesnej 
fotografii (7)

(ilustracje ze zbiorów: 1, 3, 4 - Archiwum 
Państwowego w Krakowie, 2 - Krzysztofa Roguskiego 

z Pruszcza Gdańskiego, 5 - Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, 6 - Muzeum 

Narodowego w Krakowie; 
fot. 7 - Wojciech W. Wiśniewski)

lowniczej. Ta ostatnia wydaje się szczegól
nie wielkim rarytasem, jako że w czasie 
zbierania materiałów do biogramu Stę
czyńskiego, dopiero w wyniku szeroko za
krojonej kwerendy, udało się znaleźć je
den jej kompletny egzemplarz (tj. wszyst
kie 6 zeszytów wraz z 48 litografiami 
i okładkami). Jeszcze bardziej tajemniczy 
jest ów Album na rok 1852 z 4-ma krajo
brazami widoków galicyjskich, jako że nie
znany jest nie tylko jego egzemplarz, ale 
i jakakolwiek pochodząca z niego rycina.

Mimo że w czasie swoich wędrówek 
po Polsce i Europie Stęczyński wykonał 
ponad 4000 rysunków i akwarel, to nie
zwykle rzadko pojawiają się one w obiegu 
antykwarycznym, niemal zawsze jako ilu
stracje w jego rękopisach. Wyjątkiem by
ła wspomniana teka z ponad 70 rysunka
mi oraz akwarela z 1848 r. przedstawiają
ca park w Tułukowie, która sprzedana 
została na jednej z warszawskich aukcji 
(Agra Art) w grudniu 2006 r. Bardzo

możliwe, że rysunki i akwarele Stęczyńskiego (niewyklu
czone, że nierozpoznane pod względem autorstwa) spo
tkać można w antykwariatach zagranicznych, jako że 
w czasie wędrówki „malarskiej” przez Europę Środko
wą, przez tereny dzisiejszej Słowacji, Węgier, Rumunii, 
Bułgarii, Słowenii i Chorwacji oraz Włoch, w której do
tarł on do Dubrownika, Triestu i Wenecji, po drodze 
wykonał setki rysunków i akwarel. Jak wiemy, wiele 
z nich wówczas sprzedał, dzięki czemu zdobył spory ka
pitał, który później spożytkował na wydawanie Okolic 
Galicyi, a nierzadko także ofiarowywał je tam różnym 
osobom w podziękowaniu za gościnność i udzielone 
wsparcie. Wiele jego prac trafiło też wówczas do Nie
miec, gdzie na ich podstawie wykonywane były m.in. 
przez sławną firmę drukarską i drzeworytniczą Verlag 
vom Bibliographischen Institut ryciny do niemieckich 
czasopism ilustrowanych, jak np. do znanego „Globusa”, 
gdzie jednakże błędnie podawane jest ich autorstwo.

Wobec skali rysunkowego dorobku Stęczyńskiego 
można sądzić, że zachowało się jeszcze wiele jego nie
ujawnionych dotychczas prac w zbiorach prywatnych, 
i że z czasem można spodziewać się ich pojawienia na 
rynku antykwarycznym.

Wojciech W. Wiśniewski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Billewiczowska legenda

W
odokty - to miejsce rzeczy
wiste i literackie zarazem - 
znajdują się na Landzie 
(Żmudź), tam też toczy się akcja Sien

kiewiczowskiego Potopu. K Lauda - to 
grupa zaścianków, czyli tzw. okolic, 
rozciągająca się na zachodnim brzegu 
Niewiaży i biorąca nazwę od jednego 
z jej dopływów, rzeczki Laudy. Osa
dzeni tam w XIV w. bojarzy mieli bro
nić tych terenów przed Krzyżakami. 
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
Lauda ściśle związała się z polską kul
turą, a stan ten i jego następstwa utrzy
mywały się nie tylko przez cały okres 
zaborów (ożywiona działalność po
wstańcza w 1830 i 1863 r.), ale jeszcze 
w okresie międzywojennym (w nie
podległej Litwie), a nawet do dziś, 
o czym świadczy historia tamtejszych 
dworów i zamieszkujących je rodów, 
zachowane kościoły oraz cmentarze.

Wśród szerokich pól, mimo że 
znacznie rzadziej niż przed kilkoma 
stuleciami znaczonych lasami, znaj- 
dziemy i dziś te same, niegdyś „sien
kiewiczowskie” miejscowości: dawne 
miasto Upitę, zaścianki drobnej 
szlachty laudańskiej: Wolmontowi
eże, Pacunele, Goszczuny, Morezy, 
Mozgi, Drożejkuny, wreszcie majątki 
Billewiczów: Lubicz, Mitruny i wła
śnie Wodokty, w których autor Poto
pu kazał zamieszkać łowczance Oleń
ce Billewiczównie.

Tylko w których Wodoktach?
Bo na Laudzie i w jej bliskości 

znajdują się trzy miejscowości noszą
ce to imię. Jednakowoż materiały hi
storyczne, takie jak dawne mapy 
(Kartę de westlichen Russlands 
z 1914) czy nawet wiekopomny 
Słownik geograficzny Królestwa Pol
skiego i innych krajów słowiańskich 
(t. XIII, Warszawa 1893), a także 
nowsze publikacje nie zawierają 
zbieżnych danych co do ścisłej lokali
zacji i nazewnictwa poszczególnych 
Wodoktów oraz nazwisk ich właści
cieli. Nie występują co prawda wśród 
nich Billewiczowie, niewykluczone 
jednak, że przedstawiciele tego zna
nego żmudzkiego rodu (np. Maria 

Billewiczówna, matka Józefa Piłsud
skiego, była właścicielką majątku Su- 
ginty, pradziadek Marszałka również 
był ożeniony z Billewiczówną) mogli 
być w pewnym momencie, drogą 
dziedziczenia czy zakupu ziemi, drob
niejszymi tamtejszymi posesjonatami. 
Są to jedynie przypuszczenia, wsparte 
lokalną tradycją, która wiąże to na-

haterami Trylogii. Położony jest nie 
w samym centrum niewielkiej, roz
rzuconej miejscowości, lecz nieopo
dal, w przysiółku - kolonii zwanym 
Tauginy, na uboczu nieco. Zakupio
ny został około 1860 r. (ponoć od 
Billewiczów...) przez Piotra Stankie
wicza i w rękach tej rodziny pozosta- 
je do dziś - zamieszkuje go Helena

zwisko - około roku 1860 - z Wo- 
doktami, tymi leżącymi przy drodze 
do Szczedrobowa, a więc najbliżej 
wymienionych w Potopie zaścianków.

Warto tedy, mimo że leżą one 
z dala od utartego turystycznego szla
ku, skręcić do nich. Kilkanaście kilo
metrów za Krakinowem, senną, wio
dącą między polami ledwie utwar
dzoną drogą, na której, jeśli się do
brze wsłuchamy, usłyszymy tętent 
koni Kmicicowej kompanii, dotrze
my do wsi Wodokty i do położonej 
tu interesującej sadyby dawnych jej 
mieszkańców.

Istniejący w Wodoktach dom, ja
koby należący niegdyś do Billewi
czów, jak wynika z noszącego cechy 
legendy przekazu rodzinnego obec
nych właścicieli, oczywiście nic nie 
ma wspólnego z opisanym w Potopie 
dworem. To wiejski dom z XIX w., 
jedynie ową legendą powiązany z bo

Stankiewiczowa, żona jego wnuka, 
posługująca się w mowie piękną „li
tewską” polszczyzną. I jak również 
wynika z przekazu, w chwili zakupu 
był to dom już dość leciwy. Ten, któ
ry widzimy obecnie, aż tak stary nie 
jest, został więc zapewne wzniesiony 
później na miejscu pierwotnego.

Jest to obszerny szerokofrontowy 
budynek, o zachowanym dawnym, 
trójdzielnym układzie pomieszczeń 
z charakterystyczną dla Żmudzi ko- 
mino-kuchnią w sieni, orientowany 
tradycyjnie na południe, o wymia
rach 16 x 6 m, którego ściany stano
wi wieniec z ociosanych sosnowych, 
od dołu półkoliście wyrzynanych ba
li, łączonych na węgłach na zacios 
z ostatkami, bez podmurowania, nie- 
tynkowany, przykryty dwuspado
wym dachem (o połaciach nachylo
nych pod kątem ok. 45 stopni), 
z murowanym kominem w kalenicy.
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1.2.3. Dawny dom Billewiczów w Wodoktach (1) 
i jego detale (2,3)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

Drzwi wejściowe, umieszczone w osi 
poprzecznej, wiodą do sieni o wy
miarach 4 x 3 m. Z niej są wejścia do 
dawnej kuchni (ok. 3 x 3 m) i komo- 
ry-wędzarni zawartej w murowanym 
trzonie kominowym. Z sieni - na le
wo i na prawo - wiodą drzwi do dwu 
dużych, położonych symetrycznie 
izb, mierzących 6x6 m każda. Budy
nek jest dobrze doświetłony, ma 10 
okien osadzonych w otworach wy
ciętych w wieńcu, obramionych pro
stymi, nieozdobnymi nalicznikami.

Z oglądu budynku nie wynika, by 
po wybudowaniu był poddawany 
znaczniejszym przeróbkom. Wiado
mo, że w 1956 r. słomiane pokrycie 
dachu zastąpiono gontem, zaś ten po 

pewnym czasie - eternitem (istnieją
cym do dziś). W tym też roku glinia
ną polepę zamieniono na drewnianą 
podłogę z desek. Wymianie uległa 
także stolarka okienna - jednak 
część okien wymieniono zapewne 
jeszcze w latach trzydziestych XX w., 
a sądzić tak można po wyglądzie 
i stanie zachowania futryn i skrzydeł 
okiennych o układzie pól (po trzy 
w każdym z dwóch skrzydeł) typo
wych dla tego właśnie okresu. Budy
nek jest dziś zelektryfikowany, jed
nakże nie ma zasilania w wodę ani 
kanalizacji. Najbliższym ujęciem jest 
studnia z żurawiem, położona sa
motnie wśród pól co najmniej 
200 m od domu.

W dzisiejszych Wodoktach odnaj- 
dziemy więcej polskich śladów. Ukry
ty wśród starych drzew kościół św. 
Agaty (jednonawowa budowla z klasy- 

cyzującą fasadą, zwieńczona płaską 
wieżyczką z sygnaturką) został wznie
siony w 1883 r. przez Agatę i Zyg
munta Lutkiewiczów, co głosi tablica 
erekcyjna umieszczona na prawo od 
ołtarza. Przy kościele znajduje się ka
plica grobowa fundatorów, obok 
cmentarz, na którym prawie wszystkie 
starsze kamienne nagrobki mają in
skrypcje w języku polskim, stanowiąc, 
dzięki swej formie i maestrii wykona
nia, cenny przykład polskiej sztuki se
pulkralnej na Żmudzi. Nieco dalej, tuż 
za cmentarzem, wznosi się zabytkowy 
budynek plebanii. Należy dodać, że 
wielu mieszkańcom Wodoktów polski 
język nie jest obcy i że są oni świadomi 
swych związków z polskością, zarów
no poprzez więzy rodzinne, jak i przy
jęte oraz kultywowane wartości kultu
rowe.

Jan Skłodowski

Spotkanie z książką
KRESOWE ŚWIĄTYNIE

Dzieło naukowe, które stanowi zarazem fascynującą lekturę, cen
ne dla historyka sztuki, niezbędne miłośnikowi Kresów, ważne 
dla każdego, komu bliskie są dzieje polskiej kultury, zwłaszcza jej 

dziedzictwa na Wschodzie. Taka jest książka prof. Jerzego Kowal
czyka Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory 
w diecezjach na Rusi Koronnej, wydana w 2006 r. przez Instytut 
Sztuki PAN w Warszawie we współpracy z Przemyskim Centrum 
Kultury i Nauki. Zweryfikowane i uzupełnione wersje czterech stu
diów, publikowanych w latach 1996-2003, teraz zebrane razem, 
utworzyły monograficzną całość, pierwszą tak szeroką 
panoramę zagadnienia, ukazującą - wedle słów autora 
- „bogactwo architektury późnobarokowej na tamtych 
ziemiach. Powstało tam wiele dziel wybitnych, które sta
ły się ważnym składnikiem obrazu polskiej architektury".

Imponująco rozległy obszar przeprowadzonych ba
dań obejmuje ziemie ruskie Korony Polskiej, należące 
do lwowskiej prowincji kościelnej, w podziale na cztery 
diecezje: lwowską, łucką, kamieniecką i kijowską. Jest 
to więc obszar historycznej Rusi Czerwonej, Wołynia, 
Podola i Kijowszczyzny. Obok obiektów najbardziej re
prezentacyjnych i dobrze znanych wydobyte zostały 
z niepamięci niewielkie, a przecież wybitne niekiedy 

i ważne dla ogólnego obrazu świątynie prowincjonalne. Budowlom 
Pawła Giżyckiego, Bernarda Meretyna, Piotra Polejowskiego czy Ja
na de Witte towarzyszą skromne, anonimowe realizacje. Wiele 
z omówionych kościołów dziś już nie istnieje, wiele uległo większym 
lub mniejszym zniszczeniom - takie są losy polskich zabytków na 
Kresach.

Tekstowi towarzyszy 300 ilustracji, wśród nich niezbędne czytel
nikowi mapy, rysunki, ale przede wszystkim fotografie, wydobyte 
z archiwów oraz współczesne. Możemy dzięki nim odbyć imagina- 

cyjną podróż do siedemnasto- i osiemnastowiecznego 
Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, Lucka, Krzemieńca, 
Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Baru, Szarogrodu, 
Winnicy, Berdyczowa i dziesiątków innych miejscowo
ści. Książka prof. Kowalczyka, jak to trafnie napisano 
w nocie na okładce, „dostarczając obfitej bazy fakto
graficznej oraz wnikliwych analiz, staje się -jak wiele je
go wcześniejszych prac - źródłem wiarygodnej infor
macji, punktem odniesienia oraz inspiracją dla przy
szłych badaczy".

Książkę można kupić lub zamówić w Instytucie 
Sztuki PAN, 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28, tel. 
022-50-48-274. (jk)

JERZY KOWALCZYK

ŚWIĄTYNIE 
PÓŹNOBAROKOWE 

NA KRESACH
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

Sanktuarium
w Krośnie na Warmii

W
armińskie sanktuaria piel
grzymkowe z okresu baro
ku nierozerwalnie związane 
są z pejzażem tej historycznej krainy. 

Położone w miejscach odległych od 
ośrodków miejskich, wszystkie cha
rakteryzowały się rozbudowanym 
układem przestrzennym w postaci 
centralnie usytuowanej świątyni, oto
czonej krużgankami z kaplicami 
w narożach i przylegającym do nich 
klasztorem lub plebanią. Spośród 
ośmiu zachowanych tego typu miejsc 
kultowych najbardziej znana jest 
Święta Lipka, która mimo iż położo
na na obrzeżu dawnych Prus 
Wschodnich, połączona była silnymi 
więzami religijnymi z Warmią.

Sanktuarium w Krośnie porówny
wane jest często do Świętej Lipki. 
Przekonanie takie upowszechniło się 
zapewne dlatego, że wcześniej wznie
sione sanktuarium świętolipskie stało 
się jak gdyby wzorcem dla późniejsze
go krośnieńskiego. Architektura tego 
ostatniego kształtowana była jednak 
w nieco odmienny sposób, a także 
w innych warunkach terenowych. Lo
kalizacja pierwszego obiektu sakralne
go zdeterminowana była przez miejsce 
w zakolu rzeki Drwęcy Warmińskiej, 

w którym pojawił się kult małej figur
ki Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wła
śnie tu pobudowana została niewielka 
drewniana kaplica, zastąpiona później 
przez nieco większą. Ze względu na 
ciągle zwiększający się ruch pielgrzym
kowy i ten obiekt stał się też niewy
starczający. Dlatego w 1715 r. z inicja
tywy proboszcza w Ornecie Kaspra Si- 
monisa oraz przy wydatnym wsparciu 
materialnym ówczesnego biskupa war
mińskiego Teodora Potockiego rozpo
częto budowę nowego murowanego 
kościoła. Patronat biskupi miał nie
wątpliwie duży wpływ na ukształtowa
nie architektoniczne przyszłej świąty
ni, a potem zaznaczył się też przy jej 
wyposażaniu. Niemałą rolę przy tym 
odegrały powiązania rodzinne funda
tora i jego kontakty z ówczesnymi śro
dowiskami artystycznymi.

Wszystko to sprawiło, że projekt 
kościoła został prawdopodobnie wy
konany przez architekta ze środowi
ska warszawskiego, którym mógł być 
Józef Piola - autor kościoła i klaszto
ru pijarów w Szczuczynie, położonego 
w pobliżu granicy z Prusami Książęcy
mi oraz pałacu w Nakomiadach, usy
tuowanego już na terenie Prus. Budo
wę świątyni prowadził mistrz Jan 

Krzysztof Reimers z pobliskiej Orne
ty. Poświęcenie kościoła w stanie su
rowym przez biskupa Teodora Potoc
kiego nastąpiło w 1720 r., po czym 
przystąpiono do prac wykończenio
wych, prowadzonych jeszcze długo 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Fasada została przyozdobiona roko
kową dekoracją ukończoną dopiero 
w 1759 r. Po poświęceniu kościoła 
rozpoczęto też realizację obiektów to
warzyszących. W latach 1722-1727 
od strony północnej został wzniesiony 
w formie klasztoru dom kongregacji 
księży, ustanowionej dla obsługi sank
tuarium. W 1726 r. wokół świątyni 
rozpoczęto budowę krużganków, któ
rych realizacja, wobec braku odpo
wiednich funduszy, przeciągnęła się 
jednak w czasie, tak że całość wraz 
z narożnymi kaplicami została ukoń
czona w 1777 r. W ciągu XIX w. 
przeprowadzono kilka niezbędnych 
remontów zespołu kościelnego.

Na początku XX w. we wnętrzu 
kościoła prowadzone były prace sztu- 
katorskie i malarskie. Sklepienie zosta
ło pokryte polichromią, wykonaną 
przez berlińskiego malarza Buscha. 
W 1914 r., w czasie działań wojen
nych, zespół sanktuarium doznał nie-
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1. Plan sanktuarium
w Krośnie
I - kościół: 1 - ryzalit fasady, 2 - wieże,
3 - kruchta - powyżej chór muzyczny,
4 - nawa, 5 - prezbiterium,
6 - zakrystie; II - krużganki z kaplicami 
w narożach; III - dziedziniec kościelny;
IV - dawny dom kongregacji księży

2. Widok sanktuarium od 
strony południowo-zachodniej
3. Fragment fasady - w partii 
środkowej płaskorzeźba 
„Nawiedzenie NMP” z 1760 r.
4. Późnobarokowy ołtarz 
główny
5. Fragment sklepienia
z neobarokową polichromią 
nad ołtarzem głównym

stety dużych strat. Zniszczony został 
dach kościoła i hełmy wież oraz część 
krużganków z północno-wschodnią 
kaplicą. Całkowitemu spaleniu uległ 
dom kongregaq'i księży, który od 1821 r. 
służył księżom emerytom z diecezji 
warmińskiej. Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej nastąpiła stopniowa 
odbudowa, zakończona w 1928 r. re
konstrukcją hełmów wież. W czasie 
drugiej wojny światowej ponownie 
zniszczony został dach kościoła. Naj
większą jednak stratą było zaginięcie 
czczonej przez lata cudownej figurki 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W okre
sie powojennym dach został naprawio
ny oraz wykonano remont fasady.

Plan kościoła krośnieńskiego, w po
równaniu do trzynawowej Świętej Lip
ki, jest zredukowany do jednej nawy. 
Trzy przęsła korpusu zakończone są 
węższym prostokątnym prezbiterium.

Z obu jego stron dobudowane są dwu
poziomowe aneksy. W dolnych ich 
partiach znajdują się zakrystie, a górą, 
nad nimi - loże kolatorskie. Od zacho
du w wąskim przęśle między nawą 
i ścianą frontową mieści się kruchta, 
połączona z dwiema wieżami po boku. 
Wsparty na dwóch kolumnach od stro
ny nawy chór muzyczny dostępny jest 
przez klatki schodowe w wieżach. Ko- 
lebkowo-krzyżowe sklepienia nawy, 
przedzielone gurtami, oparte są na po
tężnych wewnętrznych filarach przy
ściennych. Wnęki między nimi wyko
rzystano dla umieszczenia ołtarzy bocz
nych. Część nawowa doświetlona jest 
oknami w lunetach.

Na zewnątrz dominującą partię ca
łości kościoła stanowi dynamicznie 
ukształtowana szeroka, flankowana 
dwiema wieżami fasada. Środkowa 
dwukondygnacyjna część, podzielona 

pionowymi pilastrami, górą zakończo
na jest wolutowym szczytem z falistym 
przyczółkiem, w środku przerwanym 
na umieszczenie glorii. Nad kondy
gnacjami, wzdłuż całej elewacji prze
biegają belkowania z gzymsami. Po
środku dolnej kondygnacji z lica wy
stępuje wydatny ryzalit z wnęką porta
lową. Ponad nim znajduje się taras, 
ograniczony postumentowo-tralkową 
balustradą i dostępny poprzez półkoli
ście zamknięte okno balkonowe. De
koracyjność fasady wzbogaca rzeźbiar- 
sko-sztukatorski wystrój rokokowy. 
Nad wnęką portalową wykonana zo
stała reliefowa scena Nawiedzenia 
NMP - dzieło Krzysztofa Perwangera 
z około 1760 r. W szczycie umieszczo
na jest płaskorzeźba Matki Boskiej 
z miedzianej blachy - obecnie jest to 
kopia z lat czterdziestych XX w. orygi
nału w drewnie z 1845 r. W niszach 
znajdują się figury czterech Ojców Ko
ścioła oraz św. św. Piotra i Pawła, wy
konane prawdopodobnie przez An
drzeja Schmidta z Reszla. Pozostałe, 
też dwukondygnacyjne elewacje w po
równaniu do fasady ukształtowane są 
w znacznie skromniejszy sposób.

Wnętrze kościoła wraz z wyposaże
niem, mimo iż w ciągu lat było jeszcze 
uzupełniane, stylowo jest bardzo jed
norodne. Ściany nawy i prezbiterium 
podzielone są toskańskimi pilastrami, 
nad którymi wokół wnętrza przebiega 
belkowanie, a ponad nim znajduje się 
sklepienie kolebkowo-krzyżowe, po
dzielone pasami gurtów, odpowiadają
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cymi pilastrom. Nawa od prezbiterium 
oddzielona jest wysokim lukiem.

Podstawowe elementy wyposaże
nia w postaci ołtarza głównego, sze
ściu ołtarzy bocznych, ambony oraz 
chóru i prospektu organowego mają 
typowo warmiński charakter. Dwu
kondygnacyjny, wklęsło-wypukły, ze 
zwieńczeniem ołtarz główny z 1724 r., 
fundacji biskupa Teodora Potockiego, 
wykonany został przez Krzysztofa 
Peuckera z Reszla - twórcę wcześniej 
zrealizowanego ołtarza głównego

6. Górna kondygnacja późnobarokowego 
ołtarza bocznego z obrazem
„NMP ze św. Anną i św. Joachimem”
7. Póżnobarokowy chór muzyczny i prospekt 
organowy z lat 1729-1731

(ilustracje: Stanislaw Grzelachowski) 

w Świętej Lipce. W polu środkowym, 
w owalnej niszy znajduje się najważ
niejszy obiekt sanktuarium - figurka 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem; obecnie 
jest to kopia z 1960 r. gotyckiej rzeź
by, zaginionej podczas ostatniej wojny. 
Cztery ołtarze boczne od strony pre
zbiterium z 1725 r. pochodzą z warsz
tatu Krzysztofa Peuckera. Dwa pozo
stałe ołtarze boczne z 1847 r. wykona
ne zostały w stylu neobarokowym 
przez Wilhelma Biereichela. Dopełnie
nie wystroju ołtarzy stanowią późno- 
barokowe i dziewiętnastowieczne ob
razy ze scenami z Nowego Testamentu 
i przedstawieniami świętych. W cen
tralnym górnym polu ołtarza główne
go znajduje się obraz „Spotkanie NMP 
ze św. Józefem”. Ambona z około

1730 r., składająca się z korpusu i bal
dachimu z glorią, wykonana została 
przez Krzysztofa Peuckera. W płyci- 
nach korpusu znajdują się płaskorzeź
by Ojców Kościoła, a gloria baldachi
mu zakończona jest rzeźbą Trzech 
Króli. Chór muzyczny i prospekt orga
nowy są też dziełem Peuckera. Wyko
nany wiatach 1729-1731 prospekt, ze 
względu na kompozycję całości i sny
cerkę, obok tak znanego prospektu 
w Świętej Lipce, należy do najcenniej
szych zachowanych na Warmii.

Podobnie jak w innych sanktu
ariach warmińskich, nieodłącznym 
elementem krośnieńskiego założenia 
pielgrzymkowego są otaczające ko
ściół krużganki, otwarte arkadami na 
wewnętrzny dziedziniec kościelny. 
Rozwiązanie w planie, podobnie jak 
w Świętej Lipce, jest jednak bardziej 
urozmaicone - część frontowa jest 
szersza, natomiast tylna zawężona, 
a połączenia między nimi ukształtowa
ne są półkoliście. Wnętrza krużgan
ków sklepione są kolebkowo, w naro
żach znajdują się kaplice, nakryte ko- 
pułkami z latarniami. Elewacje ze
wnętrzne podzielone są rytmem pio
nowych pasów i płycin między nimi. 
Bardziej bogato ukształtowana elewa
cja frontowa zakończona jest belkowa
niem i attyką z posągami apostołów. 
Na osi kościoła została przerwana pół
okrągłym przejazdem z dwiema furt
kami po boku. Ponad przejazdem znaj
duje się falisty szczyt, zakończony po
sągiem Salvator Mundi. Otwór prze
jazdu przymknięty jest kutą kratą 
z 1768 r., z monogramem NMP.

Do północnego skrzydła krużgan
ków dobudowany jest dawny dom 
kongregacji księży. Wyniesiony po

nad teren, parterowy z poddaszem 
użytkowym budynek w formie klasz
tornego czworoboku, ukończony 
w 1727 r., został spalony w 1914 r. 
Po odbudowie w znacznej mierze za
tracił pierwotne cechy stylowe.

Lokalizacja sanktuarium, zdetermi
nowana miejscem odnalezienia cudow
nej figurki, okazała się bardzo nieko
rzystna pod względem budowlanym. 
Był to teren nadrzeczny, obniżony 
i podmokły. Woda gruntowa stała się 
przyczyną niszczenia fundamentów 
i murów przyziemia, a także posadzki 
kościoła. Problem likwidacji szkodliwe
go wpływu wilgoci na stan budowli, mi
mo podejmowania wielokrotnych prób 
w tym zakresie, jest ciągle aktualny i jed
nocześnie bardzo złożony pod wzglę
dem technicznym. Obecnie pojawiła się 
szansa na zmianę tego stanu, ponieważ 
mają być przeprowadzone prace przy 
regulacji rzeki Drwęcy Warmińskiej, 
w ramach których uporządkowane zo
staną stosunki wodne w otoczeniu sank
tuarium. Pomyślna realizacja tych prac 
umożliwi dopiero przystąpienie do za
bezpieczających robót budowlanych 
i konserwatorskich przy wszystkich 
obiektach zespołu pielgrzymkowego.

Ważnym problemem dla sanktu
arium jest również adaptacja nieużyt- 
kowanego obecnie dawnego budynku 
kongregacji księży, poprzednio wyko
rzystywanego na pomieszczenia biuro
we i mieszkalne miejscowego PGR. Ist
nieje pilna potrzeba znalezienia inwe
stora i użytkownika dla tego obiektu, 
który wypełniony odpowiednią funk
cją może ożywić to tak na co dzień spo
kojne miejsce.

Stanisław Grzelachowski
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Dramat pałacu

O
dejście człowieka zwykle nie 
trwa długo, natomiast bywa, 
że agonia budynku bardzo 
przeciąga się w czasie. Taka smutna re

fleksja nasuwa się każdemu, kto jadąc 
trasą z Milicza do Twardogóry mija 
Goszcz, słynący z fabryki mebli, ale nie 
tylko... Pałac w Goszczu śmiało moż
na uznać za przykład zabytku, którego 
losy potoczyły się według scenariusza 
najczarniejszego z możliwych. Już 
w 1945 r. pozbawiony przez żołnierzy 
Armii Radzieckiej obrazów, dywanów 
i ogromnego księgozbioru, następnie 
ogołocony z parkietów, kryształowych 
luster i żyrandoli, marmurowych pila- 
strów, alabastrowych rzeźb i reliefów 
- słowem z wszystkiego, co dało się 
zdjąć albo wyrwać ze ścian, podłóg lub 
sufitów - w 1947 r. uległ pożodze. 
Stało się to mniej więcej w dwusetną 
rocznicę jego powstania. Ogień wy
buchł w Wigilię Bożego Narodzenia, 
a ugaszono go dopiero po dwóch ty
godniach (sic!). I do dziś trwa proces 
stopniowego unicestwiania tego prze
pięknego niegdyś obiektu.

1. Patac w Goszczu, fragment ocalałej fasady 
z ryzalitem środkowym
2. Pozostałości tarasu nad neobarokową 
werandą od południowo-wschodniej strony 
pałacu

Goszcz może się poszczycić dwu- 
nastowieczną metryką. Podobno już 
wtedy stał tu zamek, a w kolejnym 
stuleciu wspominają o nim bulle pa
pieży Hadriana IV i Innocentego IV. 
Do końca XVI w. pozostawał w rę
kach biskupów wrocławskich, a wy
kupiony w 1605 r. przez burgrabiego 
Abrahama zu Dohna stał się obok Sy
cowa jednym z dwóch głównych 
ośrodków państwa stanowego, uzy
skując w 1686 r. prawa miejskie. Wy
wodzący się z Saksonii, a mający 
swych protoplastów wśród rycerzy 
Zakonu Krzyżackiego ród Dohnów 
pozostawił po sobie ślady nie tylko na 
Śląsku, ale też w Prusach Wschodnich 
- na terenach Warmii i Mazur znaj
dują się pozostałości rezydencji nale
żących do pruskiej linii Dohnów, 
m.in. w Dobrocinie, Markowie, Mo
rągu czy w Słobitach (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1, 2007, ss. 12-15).

Od 1693 r. Goszcz był własnością 
książąt von Wurttemberg-Ólls, w 1717 r. 
przeszedł w ręce rodziny von Lange- 
nau, a w 1727 stał się własnością von 
Reichenbachów, pozostając w ich rę
kach do 1945 r. W 1747 r. wolne pań
stewko stanowe przekształcono w or
dynację, której status prawny dwa lata 
później zatwierdził król pruski Fryde
ryk II. W końcu XVIII w. Goszcz był 

ośrodkiem nie tylko administracyjnym, 
ale też usługowo-produkcyjnym; obok 
wielu warsztatów rzemieślniczych była 
tu gorzelnia i browar oraz papiernia, 
manufaktura wytwarzająca powozy i je- 
dwabnicza, a nawet huta miedzi. 
W tym czasie miasteczko liczyło ponad 
600 mieszkańców, a w ciągu półwiecza 
liczba ta uległa podwojeniu.

Dzieje rezydencji w Goszczu się
gają XVIII w. Stojący tu dwór należał 
do książąt zu Dohna, a powstał jesz
cze w poprzednim stuleciu. W latach 
1730-1740 dwór został przebudowa
ny dla Henryka Leopolda von Rei- 
chenbacha, a dobudowane piętro 
i założenie ogrodu uczyniło zeń oka
załą rezydencję, jednak już w 1749 r. 
zniszczył ją pożar. Nowy pałac, za
pewne według projektu Karla Marti
na Frantza, wzniesiono w latach 
1749-1755, w rękach Reichenba
chów pozostawał on niemal przez 
200 lat. Dekorację wnętrz pałacu 
przypisuje się Johannowi Christiano
wi i Johannowi Michaelowi Hop- 
penhauptom, a jej współautorem był 
Johann Jacob Mercke. W latach 
1886-1888 wrocławski architekt 
Karl Schmidt dobudował skrzydło 
ogrodowe, a także dokonał licznych 
adaptacji, m.in. w obrębie holu, ofi
cyn i konstrukcji dachu. Wtedy to ry-
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zalit środkowy, ocalały do dziś ele
ment budynku, został poprzedzony 
tarasem z pseudobarokową balustra
dą i zwieńczony takąż attyką. Na at- 
tyce umieszczono posągi nawiązujące 
do bóstw związanych z myślistwem 
i rolnictwem, a także rzeźby puttów. 
Od strony południowo-wschodniej 
na uwagę zasługuje neobarokowa 
weranda z arkadami flankowanymi 
filarami o kompozytowych głowi
cach. Ponad nią umieszczono obszer
ny taras, otoczony kutą z żelaza, se
cesyjną balustradą.

Po przeciwnej stronie bramy po
łudniowej, od zachodu stanęły około 
1760 r. czworaki służby dworskiej

3. Brama wjazdowa na dziedziniec w północnej pierzei oficyn
4. Jeden z tzw. domów kawalerskich
5. Brama wjazdowa wschodnia

(zdjęcia: Witold P. Glinkowski)

i domy zagrodników. Te parterowe, 
jednotraktowe budynki, o dachach 
dwuspadowych lub mansardowych, 
wyposażonych w facjaty i wole oka, 
ustawione kalenicowo i stykające się 
ze sobą w sposób tworzący lekki luk 
- aż do dziś pełnią funkcje mieszkal
ne. Poprzedzone są niewielkimi 
ogródkami, oddzielającymi je od 
uliczki, stanowiącej dawniej jedną 
z granic parku.

Przed pałacem z dwu stron rozle
głego prostokątnego dziedzińca usy
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tuowano tzw. domy kawalerskie (die 
Kavalierhauser), które są spięte 
z głównym korpusem półkolistymi 
skrzydłami łącznikowymi. W skład 
rezydencji wchodzą też dwa domy 
oficjalistów, dom ogrodnika z oficy
ną, dawna wozownia. Wjazd na dzie
dziniec zapewniają trzy bramy - dwie 
po bokach i jedna na osi głównej ele
wacji pałacu, przechodząca w po
przek wozowni, która z tego powodu 
była również zwana budynkiem 
bramnym.

Do założenia należy również ko
ściół dworski, wzniesiony staraniem 
hr. Henryka Leopolda von Reichen- 
bacha, który w 1741 r. uzyskał od 
króla pruskiego Fryderyka II zezwo
lenie na jego budowę. Trwała ona 
sześć lat; poświęcenie kościoła nastą
piło w 1749 r. Świątynia stanowi 
zwartą bryłę, z nieznacznymi ryzalita
mi w osi poprzecznej. Jest orientowa
na, wzniesiona na planie zbliżonym 
do prostokąta, z zakrystią od strony 
południowej i wieżą ponad przed
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sionkiem od północy. Wielością form 
i trafnością rozwiązań zaskakuje detal 
architektoniczny, na który składają 
się pilastry i lizeny, wypełniające od
powiednio: górną i dolną przestrzeń 
międzyokienną, obramienia okien, 
gzymsy, kamienne wazony i bonio- 
wane naroża. Wewnątrz kościoła po
za późnobarokową amboną prze
trwały sarkofagi z drugiej połowy 
XVIII w., a także kamienna figura ge
niusza ze zniczem, być może stano
wiąca niegdyś zwieńczenie sarkofagu. 
Ostatnia renowacja tej pięknej świą
tyni o formach barokowych i roko
kowych przeprowadzona została 
przed wybuchem drugiej wojny świa
towej. Obecnie kościół jest niedo
stępny, a jego dalszy los jest równie 
niepewny, jak los pałacu. Mansardo
wy dach świątyni oraz mury są w do
brym stanie, a obszerne okna zostały 
wypełnione ażurowym murem, co 
ma zapobiec ostatecznej dewastacji 
wnętrza.

Park przypałacowy istniał w Gosz
czu już w pierwszej połowie XVIII w. 
Pierwotnie składał się z dwóch części - 
regularnej i krajobrazowej, a jego 
układ nawiązywał do wzorców wło
skich. Znajdowała się w nim oranżeria 
i pawilon o formach doryckiej świąty
ni (obecnie w ruinie). W XIX w. na 
południe od pałacu zakomponowano 
ogród romantyczny, który następnie 
przekształcony został w pozbawiony 
małej architektury i akcentów rzeź
biarskich park o charakterze naturali- 
stycznym, przechodzący w obszar le
śny. Znajdował się tu również zwie
rzyniec oraz drewniany pałacyk my
śliwski, który uległ zniszczeniu po 
1945 r. Oprócz podłużnego stawu po
zostałością dawnego parku są zabytko
we buki, dęby i graby, jednak więk
szość jego powierzchni pochłonął las.

Dziś nawet najstarsi mieszkańcy 
Goszcza niewiele wiedzą o pałacu, 
który przecież jeszcze przed 60 laty 
należał do najświetniejszych rezyden
cji pogranicza Wielkopolski i Śląska. 
W większości są przesiedleńcami 
i szczątki pałacu traktują jako tymcza
sowe miejsce zamieszkania. Wydaje 
się, że pomoc dla Goszcza powinna 
przyjść z zewnątrz.

Witold P. Glinkowski

„Słowiańskie" nekropolie
Duszana Jurkovica

W
 centralnej, słabo zaludnio
nej części Karpat, w paśmie 
Beskidu Niskiego, malow
niczo rozlokował się Grab - przygra

niczna osada, licząca obecnie zaled
wie kilkanaście gospodarstw.

Miejscowość ta istniała już w XV w. 
Na przełomie XIX i XX w. we wsi 
mieszkało ponad 670 osób, a podobny 
stan liczebny utrzymał się jeszcze 
w okresie międzywojennym. Kres roz
woju Grabu przyniosły wydarzenia lat 
1945-1947, kiedy to zdecydowana 

Specyficznym beskidzkim klima
tem przesiąknięte są również dwa 
cmentarze żołnierskie w Grabiu, sta
nowiące pokłosie tragicznych wypad
ków Wielkiej Wojny i oznaczone nu
merami 4 oraz 5. Założenia te wyszły 
spod ręki znakomitego słowackiego 
architekta Duszana Jurkovica (1886- 
-1947) - najbardziej niekonwencjonal
nego i oryginalnego twórcy, pracujące
go dla cesarsko-królewskiego Wydzia
łu Grobów Wojennych. Na terenie 
I okręgu żmigrodzkiego, w granicach 

1. Fragment cmentarza nr 4 w Grabiu

większość rdzennych mieszkańców 
wyjechała na tereny byłego Związku 
Radzieckiego lub została wysiedlona 
w ramach Akcji „Wisła” na Ziemie Za
chodnie. Z tego exodusu powróciło 
po 1956 r. tylko kilka rodzin. Dziejo
we zawieruchy zepchnęły Grab do ro
li turystycznego węzła znakowanych 
szlaków i dogodnego punktu wyjścio
wego wycieczek prowadzących stąd 
do Barwinka, Koniecznej oraz Kremp- 
nej, nie odebrały jednak tej miejscowo
ści niezwykłego uroku i niepowtarzal
nego nastroju, tak charakterystyczne
go dla rozsianych w tej części Beskidu 
Niskiego ludzkich siedzib.

którego leżał Grab, artysta zaprojekto
wał 31 obiektów, położonych często 
bezpośrednio w terenie górskim, z da
la od dróg i ludzkich siedzib.

Zastane warunki geograficzne za
ważyły na decyzji artysty o rezygnacji 
z transportowania materiałów bu
dowlanych z odległych magazynów 
i skierowały jego uwagę na wszech
obecne tu kamień oraz drewno. Sta
ranne i harmonijne połączenie tych 
elementów doprowadziło do powsta
nia niemających sobie równych 
w sztuce europejskiej tego czasu zało
żeń cmentarnych, pełnych z jednej 
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strony monumentalizmu i symetrii, 
z drugiej zaś - lekkości, giętkości, wy- 
kwintności oraz bogatej ornamentyki.

Praktycznie wszystkie projekty 
Jurkovica - absolwenta wiedeńskiej 
Kunstgewerbeschule - zdradzają in
spirację drewnianym budownictwem 
ludowym. Znamienny także jest ich 
program, który można określić mia
nem „słowiańskiego” lub „prasło
wiańskiego”. Sam twórca tak pisał 
o swojej pracy: „Gdy dzielono teren, 
nikt nie miał ochoty na pograniczne 
Karpaty. Dałem sobie przydzielić gór
ską krainę. [...] Podczas gdy moi wie
deńscy koledzy lokowali swoje cmen
tarze w bezpośredniej bliskości cmen
tarzy ogólnych, miast i osad, ja wybie
rałem odległe wzgórza, strome stoki, 
a przede wszystkim miejsca najgoręt
szych walk [...] postanowiłem umiesz
czać swoje cmentarzyki w naturalnym 
pięknie stoków karpackich, jak gdyby 
wytworzyły je tam niewidzialne ręce 
miejscowej tradycji ludowej” (Roman 
Frodyma, Galicyjskie Cmentarze Wo
jenne, tom I, Pruszków 1995).

W chwili rozpoczęcia pracy w ra
mach krakowskiego Kriegsgraber-Ab- 
teilung Duszan Jurkovic był już dojrza
łym twórcą o pokaźnym dorobku arty
stycznym oraz pionierem budownic
twa skansenowskiego w naszej części 
kontynentu. Jego „izba wałaska” we 
Vsetmie istniała już w rok po założe
niu skansenu w Sztokholmie, a „wieś 
wałaska” zaprezentowana na wielkiej 
wystawie etnograficznej w Pradze 
w 1895 r. dala początek w Czechach 
i na Słowacji naukowym badaniom 
nad rodzimą twórczością ludową.

Bezpośrednia styczność Jurko
vica z lokalną kulturą i sztuką, jego 
ustawiczne wędrówki po pograniczu 
Moraw i Słowacji, osobiste dociekania 
i analizy, poparte notatkami, rysunka
mi, fotografiami i szkicami, odegrały 
znaczącą rolę w karierze artysty, wy
dając niezwykły plon, zwłaszcza w jej 
pierwszym okresie, w którym miesz
czą się i doświadczenia wojenne. Jako 
człowiek ideowo zaangażowany i do
świadczony w pracy terenowej, osobi
ście odwiedzał miejsca pochówku, 
szkicował, sporządzał notatki i zdję
cia, wreszcie podejmował decyzje 
o rozbudowie już istniejących mogił 
lub o lokalizacji nowych. Szybko zro

zumiał również, iż przymusowa sytu
acja, wynikająca z konieczności pracy 
w strukturach wojskowych, pociąga 
za sobą wiele zalet, począwszy od 
możliwości eksperymentowania bez
pośrednio w plenerze, poprzez dyspo
nowanie materiałem i grupą niezłych 
fachowców w postaci jeńców wojen
nych, a skończywszy na stałym nadzo
rze nad ostatecznym kształtem bu
dowli. Zadecydowało to o ogromnej 
różnorodności powstających dzieł, 
w których oprócz osobistego do
świadczenia, krzyżowały się wszystkie 
niemal tendencje i kierunki sztuki eu
ropejskiej początku XX w.

Cmentarz wojenny nr 4 w Grabiu 
jest doskonałą manifestacją tych arty
stycznych poszukiwań, będąc - obok 
założeń w Regietowie Wyżnym, Gła
dyszowie, na Beskidku, Rotundzie 
i na Przełęczy Małastowskiej - najpeł
niejszym może wyrazem twórczego 
„credo” Jurkovica. Wznosząc się na 
wzgórzu, blisko drogi prowadzącej 
w kierunku przejścia granicznego do 
Niżnej Polanki, kryje w sobie szczątki 
poległych żołnierzy obu armii, pocho
wanych w 53 mogiłach pojedynczych 
i 31 zbiorowych. Oprócz Austriaków 
i Rosjan spoczywają tu również Czesi, 
pochodzący z okolic Hradec Kralowe 
i Mlada Bolesław. Są to ofiary krwa
wych walk zimowych, toczonych na 
przełomie 1914 i 1915 r., podczas 
których Rosjanie próbowali przebić 
się przez karpackie przełęcze bezpo
średnio na Nizinę Węgierską.

Nekropolię założono na dość nie
zwykłym planie „czterolistnej koni
czyny”, odwołującym się do zarysu 
twierdzy bastionowej. Pierwotny pro
jekt zawierał wiele innych elementów 
nawiązujących do tradycji architektu
ry obronnej, nie został jednak w pełni 
zrealizowany i znany jest dziś jedynie 
z akwareli Adolfa Kaspara, reprodu
kowanej w monografii Rudolfa Bro- 
cha i Hansa Hauptmanna, Die westga- 
lizischen Heldengraber aus den ]ahren 
des Weltkrieges 1914-1915 (Wiedeń 
1918). Obecnie teren cmentarza ota
cza niski mur z kamieni, przerwany 
kamienną bramką z drewnianą furtką. 
Na wprost bramy wznosi się pomnik 
centralny: okazała gontyna na funda
mencie, która góruje nad całą okolicą. 
U podstawy pomnika umieszczono 

kamienną tablicę z inskrypcją w języ
ku niemieckim, pióra poety i współ
autora monografii poświęconej gali
cyjskim grobom wojennym Hansa 
Hauptmanna. Tłumaczenie inskrypcji 
w języku polskim brzmi: „Jeśli ważyć 
chcecie ofiary tej wojny: / Do chwały 
i honoru na drugiej szali / Dołóżcie 
jeszcze odrodzoną duszę narodu - / 
A szala z tym, co utracone z łatwością 
się uniesie”. Wokół gontyny rozściela
ją się pola grobowe, na których ułożo
ne są półkoliście mogiły. Wieńczą je 
kunsztownie rzeźbione jedno- i dwu- 
ramienne drewniane krzyże z emalio
wanymi tabliczkami, zawierającymi 
podstawowe dane o poległych oraz 
poetyckie inskrypcje. Niezwykła at
mosfera powagi, ciszy i spokoju ota
cza ten cmentarz o każdej porze roku. 
Zachwycająca jest również panorama 
Beskidu Niskiego, jaka się stąd rozta
cza w pogodne dni.

Dziś już tylko nieliczne ocalałe po
mniki wojennej pożogi otoczone są 
należytą opieką i dbałością. Szczęśli
wie należy do tej grupy cmentarz nr 
4 w Grabiu, którego obecny stan - od
biegający wprawdzie od pierwowzoru 
m.in. na skutek zmniejszenia gontyny 
- jest wynikiem działań miejscowych 
pasjonatów i miłośników historii, 
a także efektem ciężkiej pracy żołnie
rzy ze styryjskiego 54. pułku obrony 
krajowej w Leibnitz. Ponowne poświę
cenie obiektu w niedzielę 3 września 
1995 r. przypominało starannie reży
serowane uroczystości o charakterze 
patriotyczno-religijnym, które niemal 
80 lat wcześniej wyrażały się w pełnej 
symbiozie architektury, przyrody, 
uczestniczących ludzi, liturgii, muzyki 
i wojskowego ceremoniału.

Położony w centrum wsi cmentarz 
wojenny nr 5 nie otrzymał tak efek
townej oprawy jak jego sąsiad. Jest to 
skromna budowla na planie prostoką
ta, z prostym, drewnianym ogrodze
niem i furtką. Oryginalny styl Dusza- 
na Jurkovica przejawia się tu m.in. 
w zastosowaniu niezwykłego kształtu 
krzyży nagrobnych, nigdzie indziej 
niewystępujących. Jeden z nich - cen
tralny pomnik o bogatej ornamentyce, 
wieńczący kamienną parawanową 
ścianę - został wykonany w odległym 
o kilkaset kilometrów czeskim Oło
muńcu. Za ścianą rozciąga się pole
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2.3. Cmentarz nr 5: mogity żołnierzy 
rosyjskich (2) i parawanowa ściana kamienna 
z krzyżem centralnym (3)

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

grobowe z dwoma rzędami drewnia
nych krzyży. Oprócz jednego - orygi
nalnego, który przetrwał w wyjątko
wo dobrym stanie do naszych dni, po
zostałe są wiernymi replikami, wyko
nanymi podczas remontu w 2002 r. 
Niewielka przestrzeń cmentarza kryje 
w sobie zwłoki 266 żołnierzy rosyj
skich, pochowanych w 27 mogiłach 
zbiorowych i 6 pojedynczych. Część 
z nich poległa w zimowych walkach 
na przełomie 1914 i 1915 r., inni 
zmarli w pobliskim szpitalu z powodu 
chorób i ran odniesionych w bitwie.

Odzyskanie pierwotnego wyglądu 
zawdzięcza cmentarz nr 5 grupie lo
kalnych społeczników i orędowni
ków, których pasja i oddanie podnio

sły ten piękny obiekt z całkowitej ru
iny, w jakiej się znajdował przez cały 
okres powojenny. Po odbudowie 
w 2002 r. cmentarz ponownie po
święcono. Zasadniczym problemem 
pozostaje nadal brak godnej ekspozy
cji i bezpośredniego dojścia. Dzisiaj 
ta zabytkowa już budowla znajduje 
się na terenie prywatnej posesji i za
słaniają ją budynki gospodarcze, tak 
więc jej walory estetyczno-widokowe 
zostały w znacznej części utracone. 
Stało się to udziałem niemal wszyst
kich założeń tego typu, sytuowanych 
w najbliższym sąsiedztwie siedzib 
ludzkich lub na lokalnych cmenta
rzach parafialnych. Współczesna za
budowa otacza te miejsca nieuchron
nie, pozbawiając je szerokiej prze
strzeni, w której cmentarze wojenne 
funkcjonowały jako mauzolea i miej
sca pielgrzymkowe i w której mogły 
wypełniać powierzoną im misję.

Na wzór dziewiętnastowiecznych 
nekropolii, galicyjskie cmentarze żoł
nierskie indywidualizowały kult zmar
łych, co wyrażało się powszechnym 
opatrywaniem grobów znakami okre
ślającymi tożsamość poległych. Nawet 
nieznany żołnierz miał prawo do od
powiedniej inskrypcji. Nieodtworze- 
nie podczas renowacji cmentarza 
w Grabiu tablic z nazwiskami pocho
wanych, jest przejawem bylejakości 
oraz wyrazem nieznajomości filozo
ficznych i duchowych przesłanek, jakie 
towarzyszyły idei wznoszenia cmenta
rzy wojennych w Galicji Zachodniej.

O najwyższej artystycznej i etycznej 
randze tego przedsięwzięcia świadczy fakt, 
iż zaledwie znajdziemy się pośród grobów 
cmentarza nr 5, zapominamy o codzien
ności i przestajemy zwracać uwagę na 
wszystkie mankamenty, będące efek
tem działalności ludzkiej.

Andrzej Osiński

ZAMKI WIELKOPOLSKI, MAŁOPOLSKI I MAZOWSZA
Spotkanie z książką

Zbigniew Szczepanek, gdyński malarz akwarelista, od lat tworzy 
zbiory obrazów i rysunków dokumentujących ważniejsze polskie 
zamki. Na tamach „Spotkań z Zabytkami” omówione zostały już 

dwa albumy jego autorstwa: poświęcony zamkom Pomorza, Warmii 
i Mazur (nr 1, 2005) oraz zamkom Śląska (nr 8, 2006). W 2007 r. 
ukazał się kolejny album z rysunkami Zbigniewa Szczepanka, tym 
razem wydany przez Wydawnictwo „Bernardinum” z Pelplina, 
przedstawiający zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza. W od
różnieniu od poprzednich publikacji, omawiany album przedstawia 
zamki na obszarach, które prawie zawsze należały do Polski, „stąd 
i same zamki mają tu jakby bardziej narodowy charakter nie umniej
szony faktem, że ich projektantami, zwłaszcza tych najwybitniej
szych, byli często zagraniczni architekci, zazwyczaj włoscy”.

We wstępie do książki Zbigniew Szczepanek podkreśla, że wie
le osób myli zamki z pałacami; ponieważ ograniczył się do przed
stawienia tych pierwszych, uściśla, co różni obie budowle. Zamki, 
w przeciwieństwie do pałaców, budowane byty z myślą o obronie, 
pałace pełniły funkcje reprezentacyjne. Autor przedstawił też wybra
ne obiekty sakralne, które na swoim terenie przejmowały zazwyczaj 
- z braku warownych budowli - funkcje obronne.

W albumie opublikowanych zostało ponad 330 prac rysun
kowych ilustrujących przeszło 50 zamków z terenu Wielkopol
ski, Małopolski i Mazowsza. Wydawnictwo opracowano we
dług pewnego schematu: najpierw przedstawiony został krótki 
opis miejscowości, w których znajdują się zamki (prezentowa
nych alfabetycznie - od Babic po Żary) w języku polskim, nie
mieckim i angielskim, następnie ilustracja obiektów. Akwarele 
i rysunki Zbigniewa Szczepanka w pełni oddają piękno opisy
wanych budowli. Dodatkowo autor podjął się próby rekon
strukcji wizualnej zamków z czasów ich największej świetno
ści. Wymagało to podjęcia przez niego wnikliwych badań hi
storycznych, i choć, jak przyznaje, takie odwzorowanie zawsze 
wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu, to „wizja malarska [...] 
stanowi lepsze rozwiązanie niż całkowity brak [...] architekto
nicznego wyglądu”.

Autor dedykuje publikację „Wszystkim tym, którzy kochają zabyt
ki”. Odbiorców będzie więc pewnie wielu. Album można nabyć 
w Wydawnictwie „Bernardinum” (83-130 Pelplin, ul. Biskupa Domi
nika 11, tel. 0-58 536-17-57, e-mail: bernardinum@bernardi- 
num.com.pl, www.bernardinum.com.pl).
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

„ Imagines Potestatis " 
w krzyżackiej stolicy

S
prawowanie władzy - to spektakl. 
Dziś już niemal odarty z formy 
i mocno uproszczony, a dawniej 
ubarwiony gestem i „rekwizytami”. 

Owe „rekwizyty” właśnie, zestawione 
w unikatowym architektonicznym kon
tekście są bohaterami wystawy „Imagi
nes Potestatis. Insygnia i znaki władzy 
w Królestwie Polskim i Zakonie Nie
mieckim”, prezentowanej od 8 czerwca 
do 30 września 2007 r. w Muzeum 
Zamkowym w Malborku.

Pretekstem do zorganizowania wy
stawy jest 550. rocznica przejęcia zamku 
Malbork przez króla Kazimierza Jagiel
lończyka. Zamek zbudowany został 
w końcu XIII w. przez braci Zakonu 
Niemieckiego, zwanych w Polsce Krzy
żakami. Wielki mistrz zgromadzenia od 
1309 r. kierował stąd nie tylko całym za
konem, ale także, a może przede wszyst
kim, państwem zakonnym, utworzonym 
na terenie Prus i Litwy w XIV i XV w. 
Ten świetnie zorganizowany i agresyw
ny w swoich poczynaniach organizm 
państwowy bardzo szybko wszedł 
w konflikt z Królestwem Polskim i mi
mo zwycięstwa Władysława Jagiełły pod 
Grunwaldem (15 lipca 1410 r.) stanowił 
realne zagrożenie dla polskiej racji stanu. 
Wojna trzynastoletnia (1454-1466) 
i związane z nią przejęcie Malborka 

(1457) zmieniło ten stan rzeczy i zawa
żyło na dziejach całego regionu. Zmiana 
władcy terytorialnego okazała się w tym 
wypadku bardzo istotna.

Wydarzenia 1457 r. sprowokowały 
zajęcie się tematem związanym ze spra
wowaniem władzy. Problematyka ta 
dość dobrze rozpoznana jest w histo
riografii, ale wciąż bardzo mało znana 
szerzej, a już zupełnie wyjątkowo po
dejmowana na polu wystawienniczym. 
Wystawa malborska ma to zagadnienie 
bardziej spopularyzować. Na wstępie 
należy przede wszystkim zdefiniować 
pojęcia: insygnia i znaki władzy, często 
niesłusznie utożsamiane ze sobą. Insy
gnia - to przedmioty związane bezpo
średnio ze sprawowaniem władzy i sta
nowieniem prawa, same mające zna
czenie prawne i niejako współkonstytu- 
ujące władzę, stanowiące też znaki wy
różniające władcę (tu jest punkt stycz
ności z ogólniejszym pojęciem znaków 
władzy). Są to przede wszystkim koro
na, berło, jabłko, miecz, pierścień oraz 
poszczególne elementy stroju - korona
cyjnego, ale też ceremonialnego i repre
zentacyjnego. W wypadku wielkich mi
strzów Zakonu Niemieckiego dochodzi 
jeszcze tłok pieczętny i krzyż. Znaki 
władzy - to pojęcie szersze. Zaliczyć do 
nich można przedmioty reprezentujące 

władcę, stanowiące istotne ogniwo 
w procesie komunikacji z poddanymi 
i otoczeniem. Są to przedmioty, które 
przekazywały określone, wygodne dla 
władcy treści. Aby zapewnić jak najko
rzystniejszy wizerunek sprawującego 
władzę czy przekazać określony obraz, 
korzystano z najrozmaitszych form 
i treści, zarówno biblijnych, mitologicz
nych, jak i alegorycznych. Stosowano 
materiał masowy w postaci monet, gra
fik i druków ulotnych, jak też utrwala
no je na przedmiotach cennych i luksu
sowych: medalach, obrazach, wysma
kowanych meblach i innych przedmio
tach codziennego i niecodziennego 
użytku. Wielką rolę w tym systemie od
grywały nie tylko przedstawienia sper
sonalizowane, ale także herby, znaki 
chętnie umieszczane na przedmiotach 
i obiektach z władcą związanych, nieja
ko go zastępujące. W sumie jest to ol
brzymi kompleks pojęć, zahaczający też 
o sferę sacrum i symbolikę wojenną, 
dużo istotniejszą dla naszych przodków 
niż dla nas obecnie.

Na wystawie w Malborku insygnia 
i znaki władzy pochodzą z dwóch or
ganizmów państwowych - Królestwa 
Polskiego i Zakonu Niemieckiego. Po
łączenie to wydaje się uzasadnione. 
W naszej kulturze Zakon Niemiecki



(zdjęcia: 1,4- Robert Braunmuller,
3 - Maciej Bronarski, 5, 6 - Lech Okoński)

1. Pierścień otrzymywany przez mistrzów krzyżackich 
podczas intronizacji, XVI w. (w zbiorach Schatzkammer 
des Deutschen Ordens, Wiedeń)
2. Korona hełmowa, tzw. sandomierska, 
prawdopodobnie Kazimierza Wielkiego, przed 1370 r„ 
(oryginał w skarbcu katedry wawelskiej w Krakowie, 
kopia w zbiorach Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu)
3. Malarz antwerpski, „Gabinet sztuki królewicza 
Władysława Zygmunta”, 1626 r. (w zbiorach Zamku 
Królewskiego w Warszawie)
4. Awers i rewers medalu administratora urzędu 
wielkiego mistrza Walthera von Cronberga, 1532 r. 
(w zbiorach Schatzkammer des Deutschen Ordens, 
Wiedeń)
5. Monstrancja z daru Władysława Jagiełły,
ok. 1400 r. (w kościele Bożego Ciała w Poznaniu)
6. Madonna Szafkowa z Klonówki, ok. 1400 r. 
(w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie)

i jego mistrzowie funkcjonują jako 
władcy terytorialni, władający potęż
nym państwem, i jako tacy występują
cy na zewnątrz oraz rywalizujący 
z książętami i królami polskimi. Z szer
szego, historycznego punktu widzenia 
nie jest to już jednak tak oczywiste. Za
kon Niemiecki rozwinął swoje struktu
ry znacznie szerzej poza Prusy i w cało
ści był zgromadzeniem zakonnym. Ze
stawienie i porównywanie więc królów 
potężnego państwa ze zwierzchnikami 
zgromadzenia zakonnego, zwłaszcza 
w kontekście znaków władzy, wydaje 
się dość karkołomne. Jest jednak waż
ne dla uświadomienia sobie pewnych 
stereotypów wpływających na nasz 
sposób widzenia Krzyżaków i szerzej 
stosunków polsko-krzyżackich.

Już w 1495 r. mistrz niemiecki włą
czony został do zreformowanego Rei
chstagu z prawem głosu, a więc znalazł 
się niejako w strukturze cesarstwa nie
mieckiego. Po 1525 r. tytułowano go 
zgodnie z prawem niemieckim: „Admi
nistrator des Hochmeistertums in 
Preussen und Meister des Teutschor- 
dens in teutsch und welschen Landem” 
(administrator urzędu wielkiego mi
strza w Prusach i mistrza zakonu nie
mieckiego w krajach niemieckich i ro
mańskich). Stolicą zakonu stał się za
mek w Horneck, a po jego zniszczeniu 
w wojnie chłopskiej - Mergentheim 

nad rzeką Tauber. Sprawa odzyskania 
pruskich posiadłości była podnoszona 
przez zakon nawet wtedy, kiedy nie by
ło możliwości odzyskania Prus; chodzi
ło jedynie o wprowadzenie tematu 
w krąg debaty publicznej. W zakonie 
dokonały się też zmiany strukturalne. 
Całkowicie zniknęli obecni jeszcze 
w średniowieczu sarianci, bracia słu
żebni, familiarze i siostry służebne, 
a pozostali jedynie bracia-rycerze i bra- 
cia-kapłani. Tych ostatnich zresztą dra
stycznie brakowało i po soborze try
denckim (1545-1643) Zakon Niemiec
ki starał się w swoich placówkach 
kształcić księży, mogących podjąć po
sługę w zakonie. W 1606 r. zreformo
wano też regułę zakonną, przesuwając 
akcent z działalności rycerskiej na zada
nia duchowne. W swojej świeckiej czę
ści zakon stał się korporacją szlachecką. 
Przed przyjęciem do zgromadzenia 
kandydat musiał wskazać 16 szlachec
kich przodków, co wykluczało miesz
czan i chłopów. Tradycje rycerskie re
alizowano w obowiązku służby na gra
nicy węgierskiej i w XVII w. obowiąz
ku przynajmniej trzech wypraw prze
ciwko Turkom. Od końca XVII w. za
kon wystawiał nawet własny regiment, 
na którego czele stał wielki mistrz. 
Krzyżacy związali się w tym czasie z dy
nastią Habsburgów. Ceną za to popar
cie był nie tylko udział w wojnach pro

wadzonych przez Rzeszę niemiecką, ale 
także obsadzanie nieprzerwanie od 
końca XVI w. urzędu wielkiego mistrza 
przez członków rodziny cesarskiej lub 
spokrewnionych rodów cesarskich. Za
kon egzystował dalej, odgrywając waż
ną rolę w strukturach cesarstwa nie
mieckiego.

Wystawa w zamku malborskim po
dzielona została na pięć działów. Pierw
szy, zatytułowany „Władca panujący”, 
rozpoczyna zainscenizowana krypta 
grobowa. Śmierć władcy i ceremoniał 
pogrzebowy z nią związany mają wielkie 
znaczenie polityczne i sakralne. Nośni
kiem materialnym tych treści są płyty 
nagrobne i nagrobki, a w epoce nowo
żytnej także katafalki. Kopie nagrobku 
Władysława Jagiełły z katedry wawel
skiej oraz płyty nagrobnej wielkiego mi
strza Heinricha Dusemera z kaplicy św. 
Anny w Malborku są tego średniowiecz
nym przykładem. Obydwaj przedstawie
ni zostali w stroju rycerskim, obydwaj ja
ko rycerze Chrystusa. Różna jest tylko 
forma wykonania nagrobka - dużo bar
dziej reprezentacyjna w wypadku króla 
Polski i Litwy. Jeśli chodzi o insygnia 
władzy, to ekspozycja nie może być zbyt 
bogata. Polskie insygnia koronacyjne zo
stały zrabowane (w 1795 r.) i zniszczone 
przez Prusaków na początku XIX w. 
(zapewne w 1809 r.), a krzyżackie (od 
początku zresztą dużo skromniejsze) za
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ginęły w trakcie zawirowań dziejowych. 
Krzyżaccy mistrzowie otrzymywali pod
czas intronizacji jedynie pierścień i tłok 
pieczętny. Do naszych czasów zachował 
się tylko jeden taki pierścień, pochodzą
cy z XVI w. i jest on eksponowany na 
wystawie. Jako oznaki godności w zako
nie używało się również krzyży noszo
nych na szyi lub piersi, nie wspominając 
o krzyżu na płaszczu. Polskie najważniej
sze zabytki insygniów prezentowane są, 
niestety, tylko w kopiach - od włóczni 
św. Maurycego i Szczerbca (miecza ko
ronacyjnego Władysława Łokietka) po 
koronę grobową Kazimierza Wielkiego 
i tzw. koronę sandomierską. Niewątpli
wą atrakcją wystawy jest zrekonstru
owany niedawno i wciąż kontrowersyj
ny zestaw insygniów, ze słynną tzw. ko
roną Chrobrego (a w rzeczywistości ko
roną koronacyjną Łokietka) - na czele.

Następna część ekspozycji - „Wład
ca rozdawca” - to prezentacja zbytku 
i luksusu otaczającego władców. Są to 
przedmioty z ich rezydencji oraz skarb
ców, stanowiące część splendoru władzy, 
oszałamiające materiałem i formą arty
styczną. Po raz pierwszy prezentowane 
są w Polsce przedmioty pochodzące ze 
skarbca Zakonu Niemieckiego w Wied
niu. W dziale tym nie widać zbyt dużej 
różnicy między dwoma podmiotami wy
stawy. W okresie nowożytnym wielcy 
mistrzowie pochodzący z rodu Habsbur
gów otaczali się równie pięknymi przed
miotami, co władcy polscy. Przedmioty 
te nie tylko służyły reprezentacji i poka
zaniu bogactwa, ale często stanowiły 
świadectwo artystycznych czy nauko
wych zainteresowań ich właścicieli.

Najbardziej obszernym działem 
wystawy jest „Władca majestatyczny, 
symboliczny i alegoryczny”. Zgrupo
wane są tu przedstawienia reprezen
tujące władcę, stanowiące element 
propagandy władzy czy będące świa
dectwem komunikacji króla lub wiel
kiego mistrza z poddanymi - monety, 
pieczęcie, grafiki, ale także reprezen
tacyjne portrety, wspaniałe medale 
i bardzo szeroki wybór przedstawień 
herbowych. Do rarytasów należą tzw. 
Rolka sztokholmska, przedstawiająca 
wjazd króla Zygmunta III i Konstancji 
Austriaczki do Krakowa w 1605 r., 
czy wspaniałe portrety królewskie 
(Zygmunta III i Władysława IV) 
z Wiednia i Monachium.

Olbrzymim wzruszeniem dla każ
dego Polaka zainteresowanego histo
rią kraju jest średniowieczny herbarz 
Złotego Runa z Biblioteki Narodowej 
w Paryżu z unikatowym przedstawie
niem króla polskiego w stroju turnie
jowym. Z obiektów strony krzyżac
kiej oglądać możemy m.in. zestaw 
pieczęci, monet i medali z okresu 
XIV-XVII w., w wyborze, jaki jeszcze 
nigdy w Polsce nie był prezentowany.

Dwa ostatnie działy - to „Władca 
pobożny” i „Władca zbrojny”. W pierw
szym pokazane są zarówno świadectwa 
pobożności władców (wspaniałe modli
tewniki Zygmunta I Starego i królowej 
Bony czy różańce krzyżackie), jak też 
przejawy oficjalnych i propagowanych 
kultów. Znajdują się W także pobożne 
fundacje i obiekty wyjątkowe. Do tych 
ostatnich należy niewątpliwie grupa tzw. 
Madonn Szafkowych, znana głównie 

z terenu Prus. Współistnienie władzy 
i sacrum, jej sakralizacja i legitymizacja - 
to temat wart odrębnej wystawy, tutaj 
jedynie zasygnalizowany. Podobnie jest 
ze sferą wojennej działalności władców, 
prezentowaną w Wielkim Refektarzu. 
Przedstawione są tu jedynie elementy 
wojennej propagandy władzy, widoczne 
w częściach uzbrojenia i chorągwiach. 
W tym dziale godne uwagi są zabytki 
przechowywane na co dzień w Szwecji 
w Muzeum Armii (Armemuseum) 
i Zbrojowni Królewskiej (Livrustkam- 
maren) - m.in. wspaniała, złocona, no
rymberskiej roboty zbroja konna Zyg
munta Augusta oraz polskie chorągwie 
wywiezione z Polski w czasie szwedzkie
go „potopu”. Zabytki krzyżackie stano
wią tu tylko tło, co być może odciągnie 
nas trochę od stereotypowego myślenia 
o zakutych w stal Krzyżakach, zajmują
cych się głównie prowadzeniem wojen 
i rabunkiem.

Wystawa „Imagines Potestatis” - 
to pasjonująca wędrówka po mean
drach zagadnień związanych ze spra
wowaniem władzy i wzajemnymi rela
cjami na tym polu Rzeczypospolitej 
i Zakonu Niemieckiego. Jest to rów
nież sposobność obcowania z blisko 
600 szczególnymi zabytkami, wyjąt
kowymi w swojej treści i formie, prze
chowywanymi na co dzień w dziewię
ciu krajach świata. W tym zestawie 
i w tym wyjątkowym architektonicz
nym kontekście prezentowane są po 
raz pierwszy i pewnie ostatni. Dlatego 
warto tego lata odwiedzić Malbork.

Janusz Trupinda

Spotkanie z książką
MUZEALNICTWO

Ukazał się kolejny, 47. numer „Muzealnictwa” za 2006 r., czasopisma wyda
wanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. W 2007 r. 
KOBIDZ - zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- został połączony z Ośrodkiem Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. „Mu
zealnictwo" opatrzono więc dwoma wstępami: pióra poprzedniego dyrektora in
stytucji - Jacka Rulewicza oraz obecnego - Marcina Gawlickiego.

Czasopismo zyskało nową szatę graficzną i dodatkowe działy. Najnowszy 
numer otwierają rozważania Doroty Folgi-Januszewskiej na temat znaczenia 
i funkcji terminów „muzealnictwo", „muzeologia" i „muzeografia". W dziale „Hi
storia" Krzysztof Pawlik przedstawił dzieje muzeów w Nysie od końca XIX w. do 
1945 r., a Konrad Ajewski scharakteryzował historię warszawskiego kolekcjoner
stwa broni dawnej. O jarmarku organizowanym w skansenie we Wdzydzach Ki
szewskich pisze Teresa Lasowa; ponadto w dziale „Muzea i kolekcje” Piotr Man- 
kiewicz prezentuje założone przez niego Muzeum Chleba w Radzionkowie (te
mat znany z artykułu zamieszczonego w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 6,2006), 
a Joanna Tomalska przedstawia projekt scenariusza Muzeum Ikon w Supraślu.

Muzea w Polsce, mimo częstego braku środków finansowych, modernizu
ją swoje siedziby, opracowują też nowe aranżacje stałych wystaw. Tematy te 
poruszają autorzy tekstów zamieszczonych w dziale „Zmodernizowane siedzi

by, nowe wystawy stale”: Wojciech Suchocki (artykuł o nowym skrzydle główne
go gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu), Teresa Jabłońska (o planach 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem) czy Zofia Gotubiew (o „nowych Sukien
nicach” i projektach Muzeum Narodowego w Krakowie).

Dział „Wystawy” zamieszcza recenzję „wędrującej" wystawy obrazów Jana 
Lebensteina, natomiast w części poświęconej wydarzeniom zagranicznym mo
żemy przeczytać o rozwoju muzeów w miastach europejskich czy o ekspona
tach nabywanych nielegalnie do światowych muzealnych kolekcji.

W końcowej części periodyku przedstawione zostały m.in. problemy praw
ne związane z rewindykacjami dziel sztuki, oryginalne metody zabezpieczania 
zabytków drewnianych, recenzje książek, sprawozdania z konferencji oraz 
wspomnienia o zmarłych historykach sztuki i pracownikach muzeów. Uzupełnie
niem numeru jest zamykająca go bibliografia „Muzealnictwa” za lata 1982-2004.

Materiały opublikowane na tamach nowego wydania omawianego periody
ku ukazują ważniejsze wydarzenia, które w ubiegłym roku miały miejsce w pol
skim i światowym muzealnictwie. Dziedzina ta podlega ciągłej ewolucji, a redak
cja czasopisma rzetelnie odnotowuje wszystkie zmiany. „Muzealnictwo" można 
nabyć w siedzibie wydawcy (00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 0-22 628- 
48-41,629-37-91).
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Obrazy Weissów w Wilanowie

W
ystawa „Piękno do mnie 
przyszło - Wojciech Weiss 
i Aneri Weiss”, organizowana 
w Pałacu w Wilanowie w okresie od 

kwietnia do czerwca 2007 r., prezentu
je malarstwo Wojciecha Weissa (1875- 
-1950) z tzw. okresu białego, przypada
jącego na lata około 1906-1912, a tak
że prace jego ukochanej żony i muzy, 
Ireny (1888-1981), z którą szczęśliwy 
związek w dużej mierze przyczynił się 
do zmiany nastroju obrazów Weissa. 
Całość ekspozycji stanowi próbę nowe
go spojrzenia na twórczość artysty, 
a także kierujące nim inspiracje i pasje. 
Sztuka, która wówczas powstała, była 
niezwykle osobista, szczera i intymna, 
zniknął z niej młodopolski pesymizm, 
przepajający wcześniejsze prace. Malar
stwo okresu białego zburzyło dotych
czasowy schemat postrzegania całości 
twórczości tego artysty, która jawiła się 
zwykle pęknięta na dwie przeciwstawne 
części: młodopolską, sytuującą się na 
krawędzi symbolizmu i ekspresjonizmu, 
i późniejszą, „postimpresjonistyczną”. 
Okres biały stanowi bowiem ogniwo, 
spajające w sposób klarowny całą dzia
łalność artystyczną Wojciecha Weissa.

Widoczna transformacja twórczo
ści artysty nie była przypadkowa. 
Zmiana stylu jego prac zbiegła się 
w czasie z ważnymi wydarzeniami za
równo w skali światowej, jak i w jego 
życiu osobistym. Był to początek wiel
kiej miłości Wojciecha Weissa do Ireny 
Silberberg, przyszłej żony. Natomiast 
na fali wojny japońsko-rosyjskiej, a na
stępnie wybuchu rewolucji, w pozosta
jącej pod zaborami Polsce po raz kolej
ny pojawiła się nadzieja na odzyskanie 
niepodległości, co mogło spowodo
wać, że w pracach Weissa wystąpiły 
barwy jaśniejsze, stanowiące silną opo
zycję dla dominującego dotychczas, 
wszechogarniającego pesymizmu.

Podstawowym źródłem sztuki 
Wojciecha Weissa był emocjonalny 
kontakt artysty z naturą. Zachwyt na
turą wyczuwalny jest w całej jego 
twórczości, ale w sposób szczególny 
widoczny w okresie białym, któremu 
poświęcona jest obecna wystawa i ka

talog. Wtedy to rodzina kupiła nie
wielki domek z sadem w Kalwarii Ze
brzydowskiej, która stała się dla arty
sty wymarzoną, mityczną Arkadią, sta
nowiącą odtąd inspirację i temat wielu 
kolejnych prac. Zbliżyło to jego malar
stwo do twórczości francuskich impre
sjonistów, nigdy jednak jego prace, mi
mo pewnych podobieństw formal-

syczną, zaczął sięgać do tematyki mito
logicznej i inspirował się dokonaniami 
wielkich mistrzów malarstwa europej
skiego, m.in. Diego Velasqueza.

Twórczość Wojciecha Weissa 
w dalszym ciągu nie jest jeszcze dosta
tecznie rozpoznana. Wiele jej wątków 
nadal oczekuje na solidne opracowanie 
i szeroką interpretację. Wilanowska 

nych, nie były próbą obiektywnej reje
stracji zaobserwowanych w przyrodzie 
zjawisk, a wyrosłe z doświadczeń sym
bolizmu i ekspresjonizmu czyniły z na
tury nośnik subiektywnych emocji 
i przeżyć wewnętrznych.

W tym czasie artysta poszukiwał in
spiracji nie tylko w otaczającym świecie, 
ale również w twórczości uznanych mi
strzów. Zafascynowała go sztuka Japo
nii, którą poznał za sprawą wybitnego 
kolekcjonera Feliksa Mangghi Jasień
skiego. Inspirowane tą sztuką malarstwo 
Weissa stało się wręcz nienaturalnie ja
sne i prześwietlone, a w stosowanej pa
lecie barwnej zaczęła dominować biel 
i gama srebrzysta. W okresie białym na 
nowo odkrył artysta również sztukę kla

wystawa w swoim założeniu ma się do 
tego w znacznej mierze przyczynić.

Uzupełnieniem organizowanej w Pa
łacu w Wilanowie wystawy prac Woj
ciecha Weissa jest prezentacja twór
czości żony artysty - Ireny Weiss, po
sługującej się w życiu artystycznym 
anagramem imienia „Aneri”. Prezen
towane prace powstawały w ciągu ca
łego życia artystki i stanowią swoisty 
przegląd jej artystycznej drogi. Waż
nym wątkiem wyłaniającym się z jej 
obrazów jest stale obecna Kalwaria 
Zebrzydowska, stanowiąca wraz z do
mem artystów prawdziwą mityczną 
Arkadię rodziny Weissów.

Na wystawie zaprezentowanych 
jest ponad 200 prac obojga twórców.
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Secesjofile z Łodzi

S
tosunek łodzian do secesji jest 
szczególny - w ich powszechnej 
opinii o architektonicznym cha
rakterze miasta przesądza styl około 

1900 r. Tymczasem obiektów w peł
ni secesyjnych jest w Łodzi zaledwie 
kilkanaście, najważniejsze z nich ulo
kowane są w centrum, przy ul. Piotr
kowskiej (nr 29, 43, 100a, 128) 
i w najbliższej okolicy (Wólczańska 
31/33, Kościuszki 93, Sienkiewicza 6, 
100, Gdańska 89, Struga 3, Naruto
wicza 44, 68, Rewolucji 1905 roku nr 
44); cenne są także przykłady gma
chów przemysłowych w tym stylu, 
np. elektrownia miejska przy ul. Tar
gowej czy hala turbin w elektrowni 
przy ul. Milionowej. Nie brakuje 
oczywiście budownictwa naznaczone
go secesją, której obecność ogranicza 
się do powierzchownego zastosowa
nia detalu, podkowiastych okien, wi
traży czy elementów wystroju wnętrz, 
jednak o charakterze łódzkiej archi
tektury decyduje dziewiętnastowiecz
ny historyzm i eklektyzm. Za ową 
szczególną atencję łodzian do secesji 
odpowiedzialny jest Mieczysław Wal
lis, który w 1960 r. wygłosił w Łodzi 
referat „O nowy stosunek do secesji”, 
a następnie opublikował fundamen
talne dla dalszych badań tego stylu 
dzieło Secesja (pierwsze wydanie 
książki ukazało się w 1967 r.). Na 
efekty nie trzeba było długo czekać - 
pogardzane i uważane dotychczas za 
przykład drobnomieszczańskiego 
bezguścia dzieła secesyjne stały się to
warem pożądanym i kolekcjonowa
nym. Nobilitacji dostąpiło zwłaszcza 
rzemiosło i sztuka użytkowa, a ich 
przykłady, gromadzone od lat sześć
dziesiątych XX w. przez łódzką inte
ligencję, po raz pierwszy zostały udo
stępnione szerszej publiczności na 
zorganizowanej w 1977 r. wystawie 
„Sztuka około 1900 roku ze zbiorów 
Muzeum Sztuki i kolekcjonerów pry
watnych” w oddziale Biura Wystaw 
Artystycznych przy ul. Wólczańskiej 
31. Zaprezentowano wtedy dzieła 
malarstwa i rzeźby, ale także przed
mioty codziennego użytku z cerami
ki, metalu i szkła. Była to jedna 

z pierwszych wystaw secesji w Polsce 
i wzięło w niej udział dziewięciu ko
lekcjonerów. To wówczas pojawiły 
się pierwsze głosy o konieczności 
utworzenia w Łodzi muzeum secesji.

Pomysł powrócił w grudniu ubie
głego roku podczas promocji książki 
Wisławy Jordan W kręgu łódzkiej se
cesji. Wysunięto wówczas także pro
pozycję powołania Klubu Miłośni
ków Secesji - nie tylko łódzkiej. Istot

nia niemieckiego: Eliza i Leopold Ru
dolf Kindermannowie - nie wypełnili 
wnętrz sprzętami secesyjnymi. W no
tarialnym spisie ruchomości z 1929 r. 
znajdujemy m.in. komplet pozłacany 
w stylu Ludwika XV, mahoniowy ze
staw chippendale czy meble empiro
we. Secesja obecna była w dodatkach, 
takich jak wazony, lampa biurowa, 
żyrandol. Jedynym pomieszczeniem 
o zdecydowanie secesyjnym charakte

ny wpływ na tę kolejną falę entuzja
zmu miała niewątpliwie czynna 
w dniach 26.XI-10.X11. 2006 r. w willi 
przy ul. Wólczańskiej 31 (oddział 
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi) eks
pozycja „Secesja w Łodzi”. Wybór 
miejsca nie był przypadkowy. Wznie
siony w latach 1902-1903 kameralny 
obiekt o malowniczej, rozczłonkowa
nej bryle, wywodzącej się z form pa
łacyku myśliwskiego, jest kwintesen
cją secesji, a zarazem jednym z najcie
kawszych przykładów tego stylu na 
ziemiach polskich. Autorem projektu 
był ceniony łódzki architekt, Gustaw 
Landau-Gutenteger, a oryginalne 
i niemające odpowiedników na grun
cie łódzkim dekoracje przypisuje się 
firmie sztukatorskiej Franciszka Ro- 
tha z Warszawy.

Pierwsi właściciele gmachu - mał
żeństwo przemysłowców pochodze

rze był gabinet pana domu, z którego 
do dziś zachowały się mahoniowe bo
azerie i szafy biblioteczne, kanapa, ze
gar podłogowy, marmurowy komi
nek i inne drobne sprzęty.

Twórcy wystawy zapełnili willę 
po brzegi secesją w najróżniejszych jej 
przejawach - od dzieł sztuki, przez 
przedmioty codziennego użytku, me
ble, elementy stroju, uliczne plakaty 
i gazety, etykiety i rachunki, po aran
żacje kwiatowe wzorowane na deko
racjach „króla łódzkich ogrodników” 
- Wojciecha Salwy (kompozycje te na 
potrzeby wystawy wykonała łódzka 
artystka, Magdalena Moskwa) - 
a więc dziełami elitarnymi, ale i ma
sowymi, wykonanymi ręcznie i pro
dukowanymi seryjnie. Ekspozycja 
miała bowiem za zadanie pokazać 
społeczne oblicze tego stylu w kon
tekście przemysłowej, dynamicznie
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1.2. Fragmenty wystawy „Secesja w Łodzi” 
(26. XL-10. XII. 2006)
3.4.5. Wazony z kolekcji Andrzeja Neskoromnego 
prezentowane na wystawie: wazon ze szkta 
warstwowego, barwiony pudrami w masie 
i malowany emaliami, z motywem pejzażu 
zimowego, 1902 r., wytwórnia Braci Daum (3), 
wazon ze szkta iryzującego w srebrnej oprawie 
- miejscami ztoconej, ok. 1900 r., 
wytwórnia Loetz Witwe (4) i unikatowy wazon 
ze szklą warstwowego, ręcznie cyzelowany 
i grawerowany, sygnowany: Paul Nicolas, 
1923 r., wytwórnia Paula Nicolasa z Nancy 
(uczeń i jeden z najbliższych współpracowników 
Emila Galie, potem właściciel wytwórni w Nancy, 
zajmującej się produkcją szkiet unikatowych) (5)

(zdjęcia: 1,2 - Joanna Ossowska-Struszczyk,
3,4,5 - Piotr Tomczyk)

rozwijającej się na przełomie XIX 
i XX w. Łodzi - pierwszego miasta 
Królestwa Polskiego, w którym zare
jestrowano tramwaje elektryczne 
(1898) i otworzono stałe kina (1899). 
Obok przykładów malarstwa, m.in. 
Teodora Axentowicza, Karola Ende, 
Leona i Samuela Hirszenbergów, Le
opolda Pilichowskiego czy Henryka 
Szczyglińskiego, rysunków Artura 
Szyka i Zygmunta Bartkiewicza, rzeźb 
Henryka Glicensteina i Anastazego 
Lepli, pokazano też przedmioty 
i sprzęty, z których łodzianie korzy
stali na co dzień. Najciekawsze z nich 
- to półkolisty fotel wykonany 
w 1901-1902 r. według projektu Jo
sefa Hoffmanna, z pięknym geome
trycznym wzorem obiciowym, kafle 
ceramiczne z około 1900 r. z drez
deńskiej firmy Villeroy&Boch, wie
szak podróżny z urządzeniem do pra
sowania spodni czy narty z litego 
drewna jesionowego - bo secesja opa
nowała wszystkie dziedziny ówcze
snego życia, nie tylko modę i fryzjer- 
stwo, także sport! Obecność stylu na 
łódzkich ulicach dokumentowały afi
sze, np. linoryt Henryka Szczygliń
skiego, reklamujący bal maskowy 
w 1911 r., a w życiu społeczno-kultu
ralnym - satyryczne rysunki o esowa- 
tej, wijącej się kresce, zamieszczane 
w łódzkiej prasie, m.in. „Łódzkim 
Tygodniku Ilustrowanym”, „Śmie
chu”, „Świecie”. Secesja odważnie 
wkroczyła także do łódzkiego prze
mysłu i handlu. Etykiety na tkaniny, 
winiety zakładów przemysłowych, 
cenniki firm, a nawet rachunki za 
konkretne usługi, np. za kucie koni 
we wzorcowej kuźni angielskiej War-

rikowa i Kwaśniewskiego, utrzymane 
były w finezyjnej, secesyjnej stylisty
ce, a ich częstym motywem zdobni
czym była eteryczna postać kobieca. 
Wyroby łódzkich przedsiębiorstw - 
meloniki, walizki, meble, zegary 
i przede wszystkim tkaniny, zwłasz
cza masowo produkowany tutaj plusz 
- również zawierały motywy secesji. 
Na wystawie zwracała uwagę oliwko- 
wozielona pluszowa portiera na 
drzwi z początku XX w., pochodząca 
z bliżej nieokreślonej łódzkiej fabryki, 
zdobiona haftem sznureczkowym. 
Nie ma ona wielkiej wartości arty
stycznej, jednak to właśnie takich 
przykładów secesji zachowało się do 
dziś najwięcej. Niestety, łodzianie nie 
zawsze je doceniają i często pochop
nie wyzbywają się tych świadectw mi
nionej epoki. Co zatem gromadzą 
łódzcy secesjofile?

Wystawa ujawniła sześć miejsco
wych kolekcji o różnej wartości arty
stycznej i historycznej. Najczęściej są 
to zbiory mieszane, obejmujące za

równo obrazy, rzeźby, fotografie, me
ble, jak i drobne przedmioty użytko- 
wo-dekoracyjne. Jedna z kolekcji, 
tworzona od blisko dwudziestu lat 
przez małżeństwo architekta i przed
siębiorcy, obok wyrobów ze szkła i ce
ramiki oraz wiedeńskich mebli gięt
kich zawiera interesujący zbiór japoń
skich militariów - a pamiętajmy, że 
egzotyka Dalekiego Wschodu była 
jedną z ważniejszych inspiracji stylu 
około 1900 r. Inny zbiór, gromadzo
ny od ponad trzydziestu lat przez mał
żeństwo lekarzy, koncentruje się na 
secesyjnych meblach, wyrobach z cy
ny, platerach i ceramice. Kolejny mi
łośnik secesji, antykwariusz zbierający 
lodziana od ponad dwudziestu lat, ko
lekcjonuje także zegary.

Postacią wyjątkową w tym gronie 
jest łódzki marszand i miłośnik szkła 
secesyjnego, Andrzej Neskoromny. 
Gromadzona przez niego od drugiej 
połowy lat siedemdziesiątych ubiegłe
go wieku kolekcja liczy dziś kilkaset 
obiektów i jest określana jako naj
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większy prywatny zbiór szkła secesyj
nego w Polsce. Nic dziwnego, skoro 
znaleźć w niej można najbardziej re
prezentacyjne dzieła ze słynnej szkoły 
w Nancy: zarówno pierwsze war
stwowe wazony Emila Galie (sprzed 
1900 r.) z motywami kwiatów irysa, 
fuksji, konwalii czy z całymi pejzaża
mi, jak i wazony firmy Braci Daum 
z pierwszego dziesięciolecia XX w., 
a także wazony, platery i flakony 
z francuskich hut Legras, Baccarat, 
Lamartine, wytwórni braci Muller 
z Luneville oraz secesyjne szkło z in
nych europejskich wytwórni: Loetz 
Witwe, Fritza Heckerta z Piechowic, 
Gebriider Pallme-Kónig&Habel, Wil
helma Kralika Sohna, a nawet jeden 
wazon Louisa Comforta Tiffany’ego! 
Znaczna część eksponatów została za
kupiona w Łodzi, w tutejszej „Desie”, 
ale i w miejscach niemających zbyt 
wiele wspólnego ze sztuką. Jeden 
z wazonów Galie' kupiłem na dawnym 
Czerwonym Rynku. Przyniósł go tam 
pewien inżynier, pilnie potrzebujący 
gotówki na zakup samochodu. Wazon 
był zawinięty w tkaninę, jak się póź
niej okazało - także secesyjną” - opo
wiada Andrzej Neskoromny. Jego 
zdaniem wiele takich wyprzedaży by
ło po prostu wyzbywaniem się ponie
mieckiego mienia, które pozostało po 
opuszczających miasto w 1945 r. fa
brykantach i po bogatym mieszczań
stwie. Ludzie przejmujący po wojnie 
ich niezniszczone, niekiedy wspaniale 
wyposażone mieszkania i rezydencje 
nie zawsze potrafili docenić wartość 
zgromadzonych tam przedmiotów.

Tu pojawia się pytanie: jak szkła 
z wytwórni Emila Galie, Braci Daum, 
Baccarta czy Harracha trafiły do Ło
dzi? Okazuje się, że jak w każdym ów
czesnym europejskim mieście, ich 
sprzedaż prowadziły lokalne sklepy, 
m.in. Kantora i Bóhmego, swoje filie 
miały także warszawskie wytwórnie 
platerów, np. Norblina czy Frageta 
oraz ćmielowska fabryka porcelany. 
Mieszkańcy przemysłowego miasta 
mieli więc ambicje otaczania się sztu
ką z najwyższej półki, a o znawstwie 
niektórych lodzermenschów świadczy 
imponująca kolekcja Henryka Groh
mana, który zgromadził około 1300 
grafik z takimi nazwiskami, jak 
Munch, Toulouse-Lautrec, Picasso, 
Manet, zbierał także malarstwo mło

dopolskie, współczesną mu ceramikę 
i przykłady rzemiosła dalekowschod
niego - niestety, przepadły one w cza
sie okupacji hitlerowskiej. Ostatnia 
wojna pozbawiła cennych zbiorów 
malarstwa europejskiego także rodzi
nę Andrzeja Neskoromnego. Kolekcja 
obrazów jego ojca, również miłośnika 
sztuki, została zniszczona podczas Po
wstania Warszawskiego. To po nim 
syn odziedziczył niezwykłą intuicję 
kolekcjonera, czego dowodem jest na
stępująca historia:

Jak co roku latem wyjechałem 
z rodziną nad polski Bałtyk. Wiejska 
gospodyni, u której mieliśmy kwaterę, 
hodowała drób. Pewnego dnia moją 
uwagę przykuło naczynie, z którego 
kobieta wysypywała kurom jedzenie. 
Poprosiłem, żeby mi je pokazała. 
Kształt, ciężar i wzory namacalne pod 
grubymi warstwami brudu wskazywa
ły, że jest to kunsztowny wazon. Za
proponowałem, że go odkupię. Go
spodyni zażyczyła sobie kryształ z po
bliskiego GS-u i cukierki dla dzieci. 
W domu, po starannym umyciu, szkło 
ujawniło sygnaturę: «Galle»”. Podob
nych okazji, niekiedy bardziej drama
tycznych, Andrzej Neskoromny miał 
w swojej kolekcjonerskiej karierze 
znacznie więcej. TVP Łódź zrealizo
wała nawet film dokumentalny pt. 
„Galie i inni”, opowiadający o nie
zwykłej pasji łódzkiego zbieracza, 
z którego inspiracji po secesyjne wzo
ry sięgają także artyści współcześni, 
tworząc wazony na jego specjalne za
mówienia. To wielki pasjonat nie tyl
ko secesji (oprócz szkła ma także ma
larstwo polskie z tego okresu), ale 
sztuki w ogóle - zbiera również ma
larstwo polskie i rosyjskie XIX i XX w., 
zwłaszcza z okresu biedermeieru, im
presjonizmu i art deco. Jest ceniony 
i dobrze znany w środowisku ogólno
polskim, o jego zbiorach pisał m.in. 
inny miłośnik i zbieracz secesji, profe
sor Paweł Banaś (w publikacji Secesja 
w zbiorach polskich, wydanej w 1990 r.). 
Co Andrzeja Neskoromnego najbar
dziej urzeka w stylu około 1900 r.?

Esowata linia i opływowe, wyrafi
nowane kształty, zwłaszcza w eterycz
nych postaciach kobiet. Bo ja uwiel
biam sztukę i kobiety, a secesja jest 
kwintesencją tego związku”.

Monika Nowakowska

S
tuletnia Hala na Koszykach 
w Warszawie ma być zmoderni
zowana. Nie byłoby w tym nic 
niepokojącego, gdyby projekt przewi

dywał rzeczywiście modernizację lub 
adaptację zabytku, a nie gruntowną 
przebudowę, niszczącą bezpowrotnie 
tę pamiątkę dawnej Warszawy (halę 
wybudowano w latach 1906-1908 
według projektu architekta Juliusza 
Dzierżanowskiego).

Właściciel obiektu - Spółdzielczy 
Dom Handlowy Koszyki od dłuższe
go już czasu starał się pozyskać inwe
stora strategicznego, który mógłby 
wesprzeć finansowo to przedsięwzię
cie. Ale każdy inwestor zainteresowa
ny jest przede wszystkim jak najwięk
szym zyskiem. A ten jest gwarantowa
ny, gdy zamiast Hali na Koszykach 
powstanie wielopoziomowe centrum 
handlowe - najlepiej z dobudowa
nym jeszcze biurowcem lub aparta
mentami. Kolejne projekty przebudo
wy hali niszczą więc jej zabytkową 
substancję, zachowując jedynie te 
fragmenty, które mają służyć „do de
koracji” całkiem nowego gmachu. 
O jakiejkolwiek adaptacji czy moder
nizacji nie ma mowy.

Przeciwko poprzedniemu projek
towi (autorstwa architekta Rafała 
Szczepańskiego) protestowało Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami - 
Oddział w Warszawie. Nowy projekt 
(obecnego inwestora Quinlan Private 
Golub, któremu spółdzielcy sprzedali 
halę) oburzył wszystkich - zarówno 
społeczników, jak i środowisko mło
dych architektów, którzy w obronie 
Hali na Koszykach 11 lutego 2006 r. 
zorganizowali pikietę. Przyszli na nią 
również okoliczni mieszkańcy i miło
śnicy starej Warszawy z całego mia
sta. Czy zabytkowa secesyjna hala tar
gowa - jedyna w swoim rodzaju i nie
powtarzalna - musi ustąpić nowej ar
chitekturze?

Są kraje i miasta nigdy niedotknię- 
te taką katastrofą, jak Warszawa, któ
rych liczne zabytki przetrwały niena
ruszone przez drugą wojnę światową 
i w których nie wyburza się dziewięt
nastowiecznych hal targowych. Prze
ciwnie, z pietyzmem się je odnawia, 
by dalej służyły mieszkańcom. Nie
przerwanie pełnią swą funkcję i stano
wią centrum życia miasta. Choć i tam
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Francuski przykład
Adaptacja zabytku architektury 

polega na przystosowaniu go do wy
mogów współczesnego życia, odpo
wiednio do funkcji, jakie ma spełniać 
ten budynek, jednak pod warunkiem 
zachowania wszystkich walorów za
bytkowych, a przede wszystkim: 
charakterystycznego układu funkcjo
nalno-przestrzennego, wartości arty
stycznych i oryginalnej substancji.

Ostatnio zamiast o adaptacji za
bytków mówi się o ich modernizacji, 
a to nie to samo. Modernizacja, jak 
to wynika ze znaczenia tego słowa, 
jest unowocześnieniem, uwspółcze
śnieniem, które tym samym stoi 
w sprzeczności z poszanowaniem 
dawnej substancji, jak i elementów 
stanowiących autentyczne doku
menty przeszłości. Gorzej, gdyż na 
wydziałach architektury niektórych 
politechnik prowadzone są ćwicze
nia z „modernizacji zabytków”, a nie 
ich adaptacji. Tym samym przy
szłych projektantów utwierdza się 
w błędnym podejściu do ochrony 
i konserwacji zabytków architektury, 
a właściwie uczy się ich niszczenia 
dawnego dziedzictwa.

(Fragment wypowiedzi prof, dra hab. inż. 
arch. Jana Tajchmana na konferencji naukowo- 
-technicznej „Konserwacja, wzmacnianie i mo
dernizacja obiektów historycznych i współcze
snych”, Kielce 2001)

1. Hala św. Klary w Grenoble, widok
od strony placu; dawne okna zastąpiono 
nowoczesnym przeszkleniem, pozostawiono 
jednak wszystkie detale architektoniczne 
elewacji
2. Widok hali od strony otwartego targowiska 

buduje się wielkie centra handlowe, 
to ich lokalizacja sprawia, iż miasto 
nie umiera tak, jak obecnie Warsza
wa. Smutne, puste i zaniedbane ulice 
śródmiejskie oraz pełne i gwarne cen
tra handlowe - zamknięte w sobie, 
aroganckie, odgrodzone betonem 
oraz ochroną od prawdziwego miasta 
- oto obraz naszej stolicy.

Tymczasem życie w centrach fran
cuskich miast tętni jak dawniej, ulicz
ki pełne są sklepów i straganów, ba
rów, restauracji i kawiarenek ze stoli
kami ustawionymi wprost na chodni
ku. Lubimy zwiedzać miasta Francji, 
zachwycamy się ich urokiem i archi
tekturą - bogatą i różnorodną, bo po
wstałą przez wieloletnie nawarstwie
nia oraz sąsiedztwo budynków sta
rych i jeszcze starszych, pomiędzy któ
rymi są i nowe, ale zawsze dopasowa

ne formą, gabarytem i skalą do tych 
dawnych. Dbałość i troska o własne 
dziedzictwo, rozsądek, umiar, 
oszczędność oraz bezwzględne stoso
wanie zasady dobrego sąsiedztwa - 
tylko tyle, a może aż tyle - sprawia, że 

nowa architektura nie budzi tam pro
testów, nie niszczy starej i nie oszpeca 
miasta. Natomiast dawna jest kocha
na, szanowana i otoczona opieką. Ale 
tak jest we Francji, np. w Grenoble, 
nie w Warszawie.
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oczyszczono i zakonserwowano fasadę 
oraz jej elementy kamienne. Autorem 
koncepcji modernizacji byl architekt 
Zanassi, o czym informuje napis na ka
miennej tablicy, umieszczonej w wi
docznym miejscu na elewacji hali. Zwy
czaj podpisywania budynków nazwi
skiem architekta jest we Francji po
wszechny. Wynika być może z faktu, iż 
architektura uznawana jest tam za jedną 
ze sztuk pięknych (i nauczana nie 
w wyższych uczelniach technicznych, 
ale w szkołach artystycznych Ecole de 
Beaux-Arts). Niewątpliwie zwyczaj ten 
wart jest naśladowania. Mieszkańcy 
mogą bez trudu dowiedzieć się, komu 
zawdzięczają piękno swojego miasta. 
Nie bez znaczenia jest też fakt, iż twór
cy budynków nieudanych i nielubia- 
nych przez mieszkańców (a często prze
cież finansowanych z kasy miejskiej,

3. Stragany przylegające do hali, osłonięte przed deszczem i słońcem 
zadaszeniem, opartym na ścianie hali; podobne daszki wsparte
na dekoracyjnych wspornikach miała warszawska Hala na Koszykach 
(znajdowały się od frontu budynku i okalały czworokątny placyk targowy 
przylegający do ul. Koszykowej)
4. Tablica z datą wzniesienia budynku i nazwiskiem autora, 
dokumentująca także współczesną modernizację hali

(zdjęcia: Barbara Zygadlo)

W 1874 r. w centrum Grenoble, 
w miejscu zburzonego w czasie rewolu
cji konwentu św. Klary, zbudowana zo
stała Hala św. Klary (La Halle Sainte 
Clare). Żeliwna konstrukcja hali była 
wówczas na wskroś nowoczesna, ar
chitektura zaś - historyzująca - czerpa
ła wzory z przeszłości. Autorem pro
jektu był ceniony w drugiej połowie 
XIX i na przełomie XIX i XX w. archi
tekt Hector Riondel. W samym Greno
ble i okolicy wzniesiono liczne budyn
ki według jego projektów - wszystkie 
w modnych naówczas kostiumach hi
storycznych z minionych epok.

Choć Hala św. Klary - to po pro
stu kryte targowisko z licznymi kra
mami i straganami, była budynkiem 
nie tylko bardzo funkcjonalnym, ob
szernym i doskonale doświetlonym 
światłem dziennym wpadającym 
przez wielkie okna, ale i pięknym, 
doskonale wkomponowanym w ist
niejącą zabudowę. Ceglaną fasadę 

hali ozdobiono okazałymi kamienny
mi portalami, rzeźbiarsko ukształto
wanymi narożnikami oraz centralnie 
umieszczoną fontanną.

Zarówno wygląd zewnętrzny hali, 
jak i jej konstrukcja z licznymi smu
kłymi kolumnami, podtrzymującymi 
wsparty nad jednoprzestrzennym 
wnętrzem dach, bardzo przypominają 
naszą Halę na Koszykach. Lecz na tym 
podobieństwa się kończą. Plac wokół 
hali w Grenoble dziś tak jak dawniej 
zajmują kolorowe stragany ze świeży
mi owocami i warzywami. W parte
rach okolicznych domów ulokowano 
liczne małe restauracyjki i kawiarenki 
- niedrogie i swojskie - serwujące tyl
ko kilka, ale za to znakomitych dań. 
Dlatego okolice Hali św. Klary zawsze 
są gwarne i pełne życia.

W 1990 r. Halę św. Klary zmoder
nizowano, wymieniono instalacje, do
konano przeglądu konstrukcji budyn
ku, wykonano nowe przeszklenie, 

a więc i z podatków mieszkańców) 
również nie pozostają anonimowi.

Warszawie, a pewnie i innym mia
stom w Polsce, bardzo przydałoby się 
wprowadzenie takiego zwyczaju. 
Zwłaszcza, gdy chodzi o budynki bli
skie sercu warszawiaków, a obecnie 
modernizowane i adaptowane do no
wych potrzeb. Twórców nielicznych 
zachowanych zabytków znamy (choć 
przydałoby się, aby na wszystkich 
obiektach pojawiły się informacje 
o ich autorach), natomiast projektanci 
współczesnych przekształceń pozosta
ją anonimowi. A szkoda, bo szkodni
ków jest wielu. Mieszkańcy mają pra
wo znać ich, chociaż z imienia i na
zwiska. Zwłaszcza że tak często czują 
się bezsilni, bowiem petycje do władz 
miasta zawierające prośby o nienisz- 
czenie nielicznych zachowanych 
w Warszawie zabytków pozostają bez 
odpowiedzi.

Barbara Zygadlo
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Bydgoska wystawa „Mebel i Wnętrze"

Latem 1936 r. w Bydgoszczy 
zorganizowana została Wy
stawa Mieszkań Urządzonych 

„Mebel i Wnętrze”. Nie byłoby 
może w tym nic frapującego - 
wszak w mieście w okresie 
międzywojennym odbywały 
się imprezy o charakterze wy
stawienniczym, ta jednak była 
wyjątkowa i warto ją przypo
mnieć. Meble i wyposażenie 
wnętrz pokazano nie w pawilo
nach, ale w nowo wybudowa
nym budynku mieszkalnym 
przy ul. Piotrowskiego 3.

Jeszcze w czasach zabo
rów istniało w Bydgoszczy 
wiele zakładów meblarskich, 
m.in. założona w 1894 r. Fa
bryka Mebli Artystycznych Ot
tona i Karola Pfefferkornów, 
która w latach dwudziestych 
XX w. zatrudniała 700 pracow
ników (jej spadkobierczynią 
jest dzisiaj Bydgoska Fabryka 
Mebli). W okresie międzywo
jennym powstały kolejne firmy, 
m.in. Fabryka Mebli i Zakłady 
Architektury Wewnętrznej Ja
kuba Hechlińskiego oraz fa
bryki mebli Gustawa Haber- 
manna, Emiliana Bronikow
skiego i Herberta Matthesa.

Przygotowania do bydgo
skiej ekspozycji trwały rok, 
a patronat honorowy sprawo
wał ówczesny prezydent mia
sta Leon Barciszewski. Przy ul. 
Piotrowskiego w latach mię
dzywojennych wzniesiono kilka 
budynków o prostych brytach 
i funkcjonalnych rozwiązaniach 
wnętrz, a wśród nich dom 
czynszowy doktora chemii 
Teofila Orłowskiego; projekt 
wykonał w 1935 r. budowniczy 
Wawrzyniec Żbikowski. Cztero
kondygnacyjny dom na planie 
prostokąta mieścił trzy miesz
kania czteropokojowe i pięć 
mieszkań trzypokojowych. Był 
gotowy do zamieszkania 
4 czerwca 1936 r., a już dzie
sięć dni później nastąpiło uro
czyste otwarcie wystawy „Me
bel i Wnętrze”. Z czasu, jaki 
dzieli zakończenie prac bu
dowlanych do inauguracji eks
pozycji, należy wnioskować, że 
prace wykończeniowe prowa
dzono już z myślą o wystawie. 
O instalacje zadbały kolejno: 
Wodociągi Miejskie, Gazownia 
(z której pochodziły również 
urządzenia - kuchenki i piecyki 
ogrzewające wodę) i Elektrow
nia Miejska (ta oprócz oświe
tlenia wewnętrznego zapewni
ła zewnętrzne dekoracje 
świetlne). Osiem mieszkań po
malowano na pastelowe kolo

ry, a w niektórych pomieszcze
niach wprowadzono gipsowe 
ornamenty. Do urządzenia 
wnętrz zaangażowano kilka 
miejscowych firm. Firany, kapy
1 dywany dostarczył dom towa
rowy Be-De-Te, pościel i obru
sy - firma Pilaczyński i spółka, 
porcelanę i platery - dom to
warowy Hensel, fortepiany - 
firma Sommerfeld. W pomiesz
czeniach znalazły się również 
lustra, obrazy, rzeźby, książki, 
radia, ceramika ludowa i kom
pozycje kwiatowe. Teren zielo
ny na dziedzińcu za domem 
urządziły Ogrody Miejskie we
dług koncepcji inżyniera Maria
na Guntzla. Taką oprawę otrzy
mały meble pochodzące 
z bydgoskich firm: Jakuba He
chlińskiego, Feliksa Dolczew- 
skiego, Jana Świątka & Jana 
Gunthera, Bronikowskiego & 
Syna, Bronisława Tuzimskie- 
go, Feliksa Michalskiego, An
toniego Kruczkowskiego, Jana 
Szczepańskiego, Bolesława 
Siudowskiego, Stanisława Wa
chowicza. Wykonano je we
dług własnych projektów i do
datkowo kilka kompletów me
bli bydgoscy rzemieślnicy 
przygotowali według kupio
nych przez komitet organiza
cyjny wzorów projektantów: 
Witolda Jerzykiewicza, Marii 
Czermińskiej-Sawickiej, Ed
munda Czajkowskiego, K. Szei.

Z opisów zachowanych 
w katalogu towarzyszącym 
wystawie wynika, że część 
mebli nawiązywała do stylów 
historycznych, byty solidne, 
trwałe i tradycyjne, ale część 
nawiązywała do obowiązują
cej w dwudziestoleciu między
wojennym prostoty i funkcjo
nalności. W obu wypadkach 
bardzo ważny byt użyty mate
riał - meble powstały ze szla
chetnych gatunków drewna, 
pokrycia często wykonywano 
z farbowanych skór lub koloro
wych tkanin. Tak opisywano 
wystroje wnętrz w katalogu: 
„/piętro [...] Mieszkanie IV: Sa
lon: w stylu Chippendale, 
ciemny mahoń, pokrycie nie
bieskie na tle stare złoto; 
oszklona szafka, kanapka,
2 fotele miękkie, 4 krzesła, sto
lik; projekt: Jakub Hechliński. 
Pokój stołowy: nowoczesny, 
orzech kalifornijski, pokrycie 
fantazyjne w kolorze niebie
skim i ceglastym, bufet, ser- 
wantka, rozsuwany stół, 10 
krzeseł, 2 fotele; projekt Jakub 
Hechliński. Sypialnia: nowo
czesna, różowa; projekt Jakub

1.2. Plakat 
z Wystawy 
Mieszkań 
Urządzonych 
„Mebel
i Wnętrze” (1) 
oraz zaproszenie 
na wystawę (2), 
ze zbiorów
Muzeum
Okręgowego 
w Bydgoszczy

(zdjęcia:
Bogna

Derkowska- 
-Kostkowska)

1

WYSTAWY MIESZKAŃ URZĄDZONYCH 
„MEBEL I WNĘTRZE"

POD PROTEKTORATEM

PANA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY L. BARCISZEWSKIEGO

MA ZASZCZYT PROSIĆ

J. W. PANA .......................................................................................................Z RODZINĄ

NA OTWARCIE WYSTAWY DNIA 14-GO CZERWCA 1936 R. O GODZINIE 11-TEJ 
W GMACHU PRZY ULICY PIOTROWSKIEGO 3.

2
Hechliński. Pokój mieszkalny: 
nowoczesny, pokrycia skórza
ne niebieskie, szafka kombino
wana, biurko, fotel, stół, 4 krze
sła, według projektu Czermiń
skiej-Sawickiej wykonał Jakub 
Hechliński" (Katalog. Wystawa 
Mieszkań Urządzonych 14 VI-14 
VII 1936. Mebel i Wnętrze, 
wstęp Marian Turwid).

Opisy w katalogu skupiały 
się na wyposażeniu gabine
tów, pokoi i sypialni, jednak 
dociekliwości dziennikarskiej 
Ireny Galas z „Kuriera Bydgo
skiego" zawdzięczamy prze
kaz dotyczący wyglądu jednej 
z kuchni. Mieściła się ona 
w mieszkaniu przeznaczonym 
dla osoby samotnej. Urządzo

no ją w tonacji biato-niebie- 
skiej. Znajdował się w niej kre
dens z oszkloną półką i mały
mi szufladami oraz lodownia, 
wąska szafka na szczotki, stół 
z ruchomą płytą do mycia na
czyń, wysokie i wygodne krze
sło, estetyczna skrzynia na 
węgiel, wieszaki, waga, ma
szynka do krojenia Chleba, pu
dełka „użytkowe i jednocze
śnie ozdobne", żelazko i piec 
gazowy.

Wystawa cieszyła się du
żym zainteresowaniem. Pod
czas jej trwania, czyli od 14 
czerwca do 14 lipca 1936 r., 
zwiedziło ją 20 tys. osób!

Agnieszka Wysocka
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Bolesław Jeziorański
zapomniany rzeźbiarz młodopolski

Bolesław Jeziorański (1868- 
-1920) pochodzi! ze starej, 
polskiej, patriotycznej rodziny, 

byt artystą doskonale wy
kształconym w europejskich 
centrach artystycznych przeło
mu wieków, tworzył i wystawiał 
w latach 1893-1920.

Początkowo B. Jeziorań
ski kształcił się w gimnazjum 
realnym w Warszawie, gdzie 
pobierał pierwsze lekcje ry
sunku u Adriana Głębockiego. 
Potem przebywał w Szkole Ry
sunkowej w Warszawie ucząc 
się malarstwa i modelarstwa 
u Wojciecha Gersona. Po 
1897 r. studiował w Kunstge- 
werbeschule w Monachium ja
ko stypendysta fundacji 
Chwięćkowskiego. Tam uczył 
się rzeźby pod kątem zastoso
wania jej w rzemiośle arty
stycznym. W 1898 r. ożenił się 
z Romaną Objezierską i wyje
chał do Paryża, gdzie studio
wał rzeźbę „jako sztukę czy
stą” w Academie Julian u prof. 
M. D. Peucha.

Po powrocie z Paryża ok. 
1902 r. artysta rozpoczął 
współpracę z wytwórnią Julia
na Frageta - jedną z więk
szych warszawskich wytwórni 
sreber i platerów. Dzisiaj trud
no ustalić pełną listę artystów 
współpracujących z tą firmą, 
ale wiadomo np., że Stanisław 
Jagmin zaczynał tam naukę, 
a Antoni Kurzawa projektował 
dla Frageta dekoracyjne urny, 
patery i skrzynki na precjoza. 
Jeziorański wykonał projekty 
świeczników oraz waz, które 
kupił od niego J. Fraget 
i wdrożył je do produkcji. Oko
ło 1902 r. Julian Fraget zamó
wił u artysty popiersie swojego 
ojca. W tym samym roku w sa
lonie Krywulta odbyta się wy
stawa, na której Jeziorański 
zaprezentował projekty cera
miczne; wśród nich byty pięk
ne wazy ozdobione nagimi 
ciałami kobiecymi, secesyjnie 
wygiętymi, przywodzącymi na 
myśl świat rusałek i nimf. Nie 
byt to pomysł nowy. Wielu na
szych rzeźbiarzy - Jan 
Szczepkowski, Konstanty 
Laszczka, Wacław Bębnowski 
- w tym czasie uwieczniało 
swoje fantazje w ceramicz
nych wyrobach. Nic dziwnego, 
że Jeziorański, wykształcony 
w Kunstgewerbeschule, także 
zajął się projektowaniem 

przedmiotów użytkowych. 
W ten sposób, wykorzystując 
swoje wykształcenie, mógł na
dal poświęcać się pracy rzeź
biarskiej, a jednocześnie zara
biać na utrzymanie rodziny. 
Nie dziwi także - modna w tym 
czasie - secesyjna stylistyka 
jego rzemiosła artystycznego.

Ulubioną sferą działalności 
artysty był portret. W pracach 
tych uderzała trafność charak
terystyki. Rzeźbiarz potrafił do
strzec drobny szczegół, decy
dujący o indywidualnym wyra
zie całości (np. uśmiech 
w portrecie Antoniego Gawiń
skiego, malarza i krytyka sztu
ki). Tworzy! także rzeźby mo
dernistyczne, w których rezy
gnował z weryzmu i zgodności 
z rzeczywistością na rzecz peł
nego oddania istoty osoby 
portretowanej (popiersie Fran- 
cesci Beaty). Artysta pozosta

zaprezentowane w Towarzy
stwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w 1896 r., a drugie - to małe 
popiersie odlane w brązie. Jed
na z takich małych rzeźb za
chowała się w zbiorach rodziny 
- ma wysokość 18 cm, z tyłu 
znajduje się napis „z daguero- 
typu paryzkiego z r. 1842". War
to dodać, że według tradycji ro
dzinnej w latach 1903-1904, 
kiedy artysta przebywał w Pary
żu, jednym z głównych organi
zatorów pomocy polonijnej dla 
jego chorego syna byt właśnie 
Władysław Mickiewicz.

Na początku 1903 r. Jezio
rański pracował nad rzeźbą 
„Chrystus u stupa”. Wykonał 
do niej małe studia w glinie. 
Na jednej z zachowanych foto
grafii widać smukłe i wątle cia
ło umęczonego Zbawiciela, 
jednak ostateczna redakcja 
była całkowicie odmienna.

W marcu rzeźbiarz, wraz 
z żoną i dwiema córkami, wyje
chał do Włoch. Zamierzał stu
diować w Rzymie dwa lata, jed
nak po zwiedzeniu Florencji, 
Rzymu i Wenecji udał się do 
Paryża. Tam w grudniu przy
szedł na świat syn Karol. Dziec
ko zaczęto chorować. Rodzina 
musiata przedłużyć pobyt we 
Francji. W tym czasie z pomocą 
przyszła Polonia, udzielając 
wsparcia w leczeniu małego 
chłopca. Z okresu paryskiego 
pochodzi „Skarga” (lub inaczej 
„Polonia”), którą można oglą
dać w Galerii Rzeźby Polskiej 
w Starej Pomarańczami w war
szawskich Łazienkach. Do figu
ry kobiety pozowała żona arty
sty, a do sylwetki dziecka syn 
Karol. Precyzyjnie opracowane 
ciało nagiej kobiety i małego 
chłopca zostały skontrastowa- 
ne z fragmentarycznie ukazaną

1. „Portret Karola Jeziorańskiego, 
ojca artysty”, ok. 1903, gips
2. „Rzeźba córek artysty”,
1904, brąz
3-5. Nagrobki autorstwa Bolesława 
Jeziorańskiego: Juliana Frageta 
na warszawskich Powązkach, 
1907 (fragment) (3), rodziny 
Laskowskich i Nagórków na 
cmentarzu ewangelicko-reformowanym 
w Warszawie, 1910 (4)
i rodziny Kurtzów
na cmentarzu rzymskokatolickim
w Lublinie, ok. 1906 (5)

(zdjęcia: Paulina Zarębska)

wił po sobie znakomite popier
sia Mariana Wawrzenieckiego 
(malarza, krytyka sztuki, ar
cheologa, a zarazem przyja
ciela artysty), Antoniego Ga
wińskiego, Józefa Frageta, 
księcia Jana Tadeusza, Lubo
mirskiego, Aleksandra Święto
chowskiego, prof. Ignacego 
Baranowskiego oraz córek - 
Adeli i Stasi.

Na przełomie XIX i XX w. 
nie było chyba w Polsce rzeź
biarza, który nie wyrzeźbił cho
ciaż jednego popiersia Adama 
Mickiewicza. W tym czasie po
wstały pierwsze monumentalne 
pomniki wieszcza w Warsza
wie, Krakowie i Lwowie. Rów
nież B. Jeziorański stworzył po
piersia poety. Pierwsze zostało 

Ciało Chrystusa w niczym nie 
przypominało wersji gliniane
go szkicu. Artysta stworzył 
wspaniały akt męski, w którym 
widz mógł podziwiać pracę 
każdego mięśnia. Jego rzeźba 
bardziej przypominała akty Mi
chała Anioła, niż umęczone 
ciała zawieszone na średnio
wiecznych krucyfiksach. Praca 
została ukończona w lutym 
1903 r., odlana w gipsie i wy
stawiona w Towarzystwie Za
chęty Sztuk Pięknych w War
szawie. Krytyka przyjęta ją nie
przychylnie. Chrystus wydawał 
się zbyt muskularny, zbyt silny, 
„zbyt zdrowy” jak na żyjący 
w tradycji ikonograficznej ob
raz ciała biczowanego, pokry
tego ranami.

skałą, potraktowaną pobieżnie, 
pozbawioną szczegółów. Jest 
to jedna z cech modernistycz
nej rzeźby. August Rodin, które
go B. Jeziorański uważał za naj
większego mistrza, jako pierw
szy próbował wyzwolić się 
z akademickiej tradycji „żywego 
modela", starając się uczynić 
z figury jedynie znak ludzkiej 
obecności w abstrakcyjnej ma
terii. Ukazywane przez niego 
postacie w ekstatycznych po
zach skontrastowane są z war
stwą nieobrobionej bryty. Zasa
da ta była długi czas wykorzy
stywana przez wielu artystów, 
w tym także przez wykształco
nego w Paryżu, karmionego no
winkami z Salonów Paryskich - 
Jeziorańskiego.
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Po powrocie do kraju 
w 1904 r. stworzył B. Jezio
rański pierwszy nagrobek - 
Karasiewiczów, w którym wy
korzysta! swoją wcześniejszą 
pracę „Chrystus u stupa”. Do 
dzisiaj możemy podziwiać na 
warszawskich Powązkach 
piękną rzeźbę odkutą w pia
skowcu. Potem przyszły za
mówienia na kolejne nagrob
ki. W 1906 r. zaprojektował 
nagrobek dla własnej rodziny 
na Powązkach. Na płasko
rzeźbie umieścił Anioła 
w zbroi. W tym samym roku 
zaprojektował dwa inne na
grobki: Konstantego Mirec- 
kiego - w Radomiu oraz Ada
ma i Jadwigi Kurtzów - w Lu
blinie. W 1907 r. powstał na
grobek zmarłego w 1906 r. 

Juliana Frageta. Artysta stwo
rzył niezapomniane dzieło, 
zdobiące do dzisiaj warszaw
skie Powązki. W centrum 
ustawił antyczną postać ko
biecą z urną - jest to „Żal 
schodzący w podziemia”. Ar
chitekturę nagrobka w górnej 
części ozdobił fryzem płasko
rzeźbionym, odlanym w fabry
ce Frageta. Przedstawił na 
nim dobrodziejstwa pracy 
i nauki. Anioł spokoju błogo
sławił pracy przemysłowej 
i oświacie (J. Fraget założył 
ochronkę dla dzieci swoich 
pracowników). Niestety, frag
ment fryzu został skradziony. 
W 1908 r. Jeziorański jeszcze 
raz odwiedził Wieczne Miasto, 
gdzie wynajął mieszkanie 
z widokiem „na Plac św. Pio

tra wprost okien Papieża". 
W tym roku stworzył portret 
Francesci Beaty.

Po powrocie do kraju nie
przerwanie pracował. W1912 r. 
wykupił z licytacji majątek Głu
chy, należący od 1898 r. do ro
dziny Jeziorańskich (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 
2005). Rzeźbiarz ozdobił stary 
dwór swoimi dziełami - 
w szczycie od strony ogrodu 
ustawił popiersie Adama Mic
kiewicza, a przed wejściem 
popiersie swego ojca, Karola 
(zachowane do dzisiaj w zbio
rach rodziny). Ściany ze
wnętrzne urozmaicił płasko
rzeźbami nawiązującymi do 
antyku i quattrocenta. Domi
nującą figurą w pobliżu dworu 
byt „Chrystus u stupa” (odlew 

gipsowy) z 1903 r. Jeziorański 
coraz częściej oddawał się 
obowiązkom gospodarskim, 
a także działalności społecz
nej (założył kilka szkół elemen
tarnych w okolicy, m.in. w Dą
brówce). Był inicjatorem i wy
konawcą projektu pomnika 
Tadeusza Kościuszki w Dą
brówce, odsłoniętego w 1918 r. 
Zmarl nagle 13 września 1920 r. 
Przyczyną śmierci byty przeży
cia związane z ucieczką do 
Warszawy i zniszczeniem 
przez wojska sowieckie dworu 
w Głuchach, w tym wielu pa
miątek rodzinnych, licznych 
zbiorów z podróży, a także 
rzeźb artysty.

Paulina Zarębska

Spotkanie z książką
ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE

Wydana po raz pierwszy w 1956 r. książka napisana przez zna
nego architekta Zdzisława Mączeńskiego Elementy i detale ar
chitektoniczne w rozwoju historycznym - to kompendium również 

dziś przydatnych informacji. Napisana przystępnym, choć dla 
współczesnego czytelnika nieco archaicznym językiem, stanowi bo
gate źródło wiedzy, tym bardziej że brakuje publikacji tak szczegó
łowo analizujących temat. Nic dziwnego, że doczekała się w 2005 r. 
reprintu w warszawskim wydawnictwie „Arkady”.

Publikacja składa się z jedenastu rozdziałów, w których zawarte 
zostały podstawowe definicje oraz przegląd rodzajów detali i ele
mentów architektonicznych. Mimo że od pierwszego wydania książ
ki minęło 50 lat, opisywane detale w swojej formie pozo
stały niezmienione; inny jest materiał, z którego są obec
nie wykonywane, inne też bywa wykończenie. Czytając 
książkę, porządkujemy naszą wiedzę w podstawowym 
zakresie. Poznajemy rodzaje ścian, ich fakturę, odmiany 
gzymsów, lizeny i przypory, otwory w ścianach (arkady, 
portale), elementy plastyczne ścian, na które składają się 
balkony, parapety i balustrady, wykusze, nisze, loggie. 
W kolejnych częściach książki omówione zostały zwień
czenia budynku (dachy, frontony i szczyty, attyki, kominy, 
lukarny, belwedery), sklepienia, stropy i schody, okładzi
ny i powłoki ścienne. Końcowe rozdziały zawierają cha
rakterystykę posadzek, kominków i pieców, drzwi, krat 
oraz witraży. Jak pisze Zdzisław Mączeński: „Każdy 

z omówionych elementów i detali stanowi sam w sobie odrębny ele
ment przygotowany do spełnienia określonej funkcji. [...] W związku 
z tym każda część budynku musi się znaleźć w harmonijnym związ
ku z pozostałymi, gdyż to jest istotnym postulatem do osiągnięcia 
jedności wyrazu plastycznego". Lektura książki potwierdza te słowa. 
Treści towarzyszą liczne zdjęcia i rysunki detali architektonicznych; 
ilustracje reprodukowane są w kolorze sepii, druk jest również w tym 
odcieniu, co nadaje publikacji ciekawą formę graficzną.

Autor zmart w 1961 r., trudno więc dokonywać jakichkolwiek po
prawek w tekście; zresztą nie dotyczyłyby one zawartości meryto
rycznej. Należałoby skorygować, zgodnie z obecnymi kryteriami or

tografii, pisownię nazw miejscowości i nazwisk twórców. 
Trzeba byłoby również uwzględnić inne datowanie 
obiektów, ale niewykluczone, że zmieni się ono jeszcze 
nieraz w rezultacie badań naukowych. Inne też - co zro
zumiałe - jest przeznaczenie opisanych w książce 
obiektów. Nowe, a przy tym niezmienione wydanie 
książki, na pewno zainteresuje nie tylko architektów, ale 
wszystkich, których ciekawi wpływ na kształtowanie 
przestrzeni.

Książka dostępna jest w księgarniach na terenie kra
ju oraz bezpośrednio w wydawnictwie „Arkady” (00-344 
Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 0-22 635-83-44, tel. księ
garni wysyłkowej 0-22 864-95-50, e-mail: info@arka- 
dy.com.pl).

ELEMENTY I DETALE 
A R CHITE KT O NICZ NE
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Szanowna
Redakcjo!

Z dużym zaintere
sowaniem przeczytałem artykuł Pana 
Wojciecha Mischke - „Korona Bole
sława Chrobrego” w kwietniowym 
numerze „Spotkań z Zabytkami”. Au
tor poświęca sporą jego część na 
domniemania co do przebiegu Zjaz
du Gnieźnieńskiego i czy Otton III na
łożył jakowyś diadem na głowę Bole
sława I. Czy pozostawił tę koronę Bo
lesławowi, i czy ten sam diadem 
jest na miniaturze z wyobrażeniem 
Mieszka II?

Wydaje mi się, że są to docieka
nia nie do udowodnienia. Forma dia
demu zbliżona do tego z przedsta
wienia w „Ewangeliarzu Ottona III" 
rzeczywiście jest bardzo zbliżona do 
korony Wratyslawa II, natomiast moim 
zdaniem, korona na przedstawieniu 
Mieszka II jest mniej rozbudowana, 
skromniejsza w formie, a przecież na 
miniaturze z Księgi Matyldy Szwab- 
skiej przedstawiona została dokład
niej niż na wizerunku Wratyslawa II 
(cóż, to też tylko moje osobiste dywa
gacje i domniemania).

Natomiast czego zabrakło mi 
w tym artykule, to nie wspomnienie ani 
słowem o koronie św. Stefana króla Wę
gier z dynastii Arpadów, który miał jako
by użyć do koronacji diademu, wiezio
nego z Rzymu dla Bolesława, w którego 

to posiadanie miał wejść podstępem 
lub przekupstwem. Wizerunek św. Ste
fana w koronie (forma jej jest niewątpli
wie związana z epoką) odbiega jednak 
zupełnie od formy omawianej w artyku
le. Nosi ona wyraźne cechy diademów 
wieńczących głowy cesarzy bizantyj
skich. Korona św. Stefana, o ile mnie 
pamięć nie myli, przetrwała do naszych 
czasów i znajduje się w Muzeum w Bu
dapeszcie.

Rozumiem, że autor artykułu 
chcial jedynie przedstawić godny 
uwagi fakt zbliżonej formy diademu 
ukazanego na trzech różnych przed
stawieniach z epoki, na niewytłuma
czalny do tej pory opis kronikarza 
czeskiego Kosmasa, wydaje mi się 
jednak, że w tak obszernym i pięknie 
zilustrowanym artykule, zamieszczo
nym w piśmie mającym służyć popu
laryzacji wiedzy historycznej, powin
no znaleźć się miejsce na wątek ko
rony węgierskiej, tym bardziej że być 
może Bolesław I, koronując się 25 lat 
później, zapragnął, aby korona na je
go głowie była podobna do tej, której 
się nie doczekał około 1000 roku

Całość numeru kwietniowego 
„Spotkań", jak zwykle, doskonała, 
poruszająca wiele tematów z różnych 
dziedzin zabytkoznawstwa. Dosko
nała forma edytorska, piękne ilustra
cje sprawiają, że po przeczytaniu ca
łości, odczuwam niedosyt z powodu 

skromnej objętości pisma, a jedno
cześnie oczekiwanie na następny 
numer.

Zbigniew Weżgowiec
Lodź

To dla autora prawdziwe szczę
ście trafić na tak wnikliwego Czytelni
ka, jak Pan Zbigniew Weżgowiec. Ma 
Pan w zupełności rację, że prawdzi
wość tezy o tożsamości diademów 
użytych w Gnieźnie i Moguncji/Pra- 
dze nie jest do udowodnienia na dro
dze dedukcji - świadectwa źródeł do 
wczesnego średniowiecza są zbyt 
fragmentaryczne, by dały weryfiko
walny obraz ówczesnych wydarzeń. 
Proszę prześledzić podstawę źródło
wą jakiejkolwiek syntezy dziejów tego 
okresu, a okaże się do jakiego stop
nia wspiera się na analogiach, mo
delach i... domysłach. Jak Pan słusz
nie dostrzegł - teza Martina Wihody 
w klarowny sposób objaśnia trzy róż
ne przekazy; i to stanowi o wartości 
i znaczeniu tej propozycji interpreta
cyjnej, która pozostanie atrakcyjną 
hipotezą. Ale hipotezą w granicach 
prawdopodobieństwa, a próby wyka
zania jej fatszywości nie okazały się 
przekonywające.

Wątku korony węgierskiej nie 
podjąłem, bo w każdym tekście trze
ba dokonywać wyborów. Ja skon
centrowałem się na diademie ottoń- 
skim i jego hipotetycznej peregryna
cji między Gnieznem, Moguncją, 

Pragą i Znojmem, natomiast korona 
św. Stefana jest zagadnieniem całko
wicie odrębnym, choć za sprawą 
zwierzeń Sylwestra II została wplecio
na w monarchiczne aspiracje Bole
sława Chrobrego.

Co różni koronę Arpadów od ko
rony pierwszych Piastów? Przede 
wszystkim istnieje do dziś, tak więc 
jest dostępna bezpośrednim bada
niom (obecnie w Magyar Nemzeti 
Muzeum w Budapeszcie). Mimo to 
wyrażane są na jej temat rozbieżne 
opinie. Po drugie: jej dolna część 
(obręcz), identyfikowana z koroną 
z roku 1001, jest pochodzenia bizan
tyńskiego, natomiast kablączki - to 
późniejsza „corona latina", połączo
na w XIII w. Ta wcześniejsza „corona 
graeca" swą formą - co Pan trafnie 
zauważył - odbiega od diademów 
Ottońskich.

Informacje o koronie królów wę
gierskich rozsiane są po różnych pol
skich publikacjach. Na szczęście 
przed kilku laty zostata przetłumaczo
na klasyczna monografia mediewisty 
węgierskiego, Gybrgy'a Gyorffy'ego 
(1917-2001), w której znajdzie Pan 
wiele interesujących szczegółów: 
„Święty Stefan I. Król Węgier i jego 
dzieło”, Przekl. Tomasz Kapturkie- 
wicz, Warszawa 2003.

Wojciech Mischke 
Kraków

Spotkanie z książką
MALARSTWO REALISTYCZNE W ZBIORACH POLSKICH

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa „Arkady” ukazała się w 2007 r. 
książka Ewy Micke-Broniarek Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm. 
Autorka, historyk sztuki, twórca wielu wystaw muzealnych, zajęła się pre

zentacją jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki polskiej XIX w. 
Terminy „realizm" i „naturalizm" bywają często mylone, a granica między 
obydwoma kierunkami jest niezbyt precyzyjna, dlatego już we wstępie do 
publikacji Ewa Micke-Broniarek próbuje dokonać rozróżnienia obu katego
rii. Podstawowym kryterium wyboru dziel reprodukowanych 
w książce staje się relacja malarskiej wizji do otaczającej twór
cę rzeczywistości, dlatego przeważają tu obrazy możliwie 
obiektywnie rejestrujące wszelkie przejawy ówczesnego życia: 
pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, pominięty zaś został nurt 
malarstwa historycznego.

W początkowym rozdziale autorka omawia tendencje reali
styczne w malarstwie pejzażowym i rodzajowym około połowy 
XIX w., w szczególnym okresie dziejów sztuki polskiej, za
mkniętym w granicach dwóch powstań narodowych. Kolejno 
zajmuje się malarstwem portretowym, które z samego założe
nia odpowiadało estetycznej kategorii realizmu. Ewa Micke- 
-Broniarek szczegółowo analizuje portrety pędzla m.in. Henry
ka Rodakowskiego, Antoniego Brodowskiego, Rafała Hadziewicza, Józefa 
Simmlera, Jana Matejki, Maurycego Gottlieba, wydobywając charaktery
styczne dla ich dzieł, silniejsze niż w malarstwie realistycznym sensu stric- 
to dążenie do ukazywania dramatyzmu i ekspresji uczuć silnie oddziałują
cych na widza.

Osobny rozdział poświęcony został twórczości polskich „monachij- 
czyków”: Wojciecha Gersona, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, 
Adama Chmielowskiego, Kazimierza Alchimowicza, Zygmunta Sidorowi- 
cza, Romana Kochanowskiego, Władysława Małeckiego, Wojciecha Ger
sona, Stanisława Witkiewicza, Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, 
Tadeusza Ajdukiewicza. Kulminacyjny i schyłkowy okres realizmu Ewa 
Micke-Broniarek opisała na przykładzie twórczości dwóch wybranych „mo- 
nachijczyków" - Józefa Chełmońskiego i Aleksandra Gierymskiego. Autor

ka zdaje sobie sprawę z kontrowersyjnego zestawienia nazwisk obu mala
rzy, którzy „wprawdzie byli rówieśnikami i dla obydwu punktem wyjścia by
ło malarstwo szkoły monachijskiej [...], jednak reprezentowali diametralnie 
różne typy osobowości, realizowali odmienne programy artystyczne, inna 
też była sfera ich zainteresowań tematycznych”. Ewa Micke-Broniarek znaj
duje więcej podobieństw: obaj malarze podporządkowali życie osobiste 
pasji tworzenia, wobec twórczości obu krytycy długo byli obojętni. Nie tyl

ko to zafascynowało autorkę. Aby poznać wszystkie argumen
ty przemawiające za obraniem przez nią takiego właśnie 
punktu wyjścia do opisu końcowego etapu realizmu w malar
stwie polskim - trzeba już książkę przeczytać.

Na końcu publikacji zamieszczone zostały obszerne bio
gramy opisanych malarzy i indeks, a ilustrują ją staranne repro
dukcje obrazów z kolekcji muzeów: Górnośląskiego w Bytomiu, 
Śląskiego w Katowicach, Sztuki w Lodzi, ze zbiorów Muzeów 
Narodowych w Warszawie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i Wro
cławiu oraz z Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Ciekawy jest projekt edytorski książki, przygotowany przez 
Macieja Buszewicza (choć prowokacyjnie skrzywione nalepki 
na okładce nie wszystkim mogą się spodobać). Fragmenty 

omawianych dzieł zostały włamane w tekst i opatrzone numerami; każdy 
rozdział kończy „galeria" - zbiór ukazanych w całości, wcześniej zasygnali
zowanych tylko obrazów, przy czym poprzednio występujący fragment ma 
ten sam numer, co później zaprezentowany obraz. Wnikliwi czytelnicy mogą 
próbować odnaleźć obraz bez spoglądania na numer jego wycinka i tym sa
mym sprawdzić swoją spostrzegawczość.

Warto dodać, że publikacja zostata uhonorowana nagrodą dziennika
rzy „Atena 2006" jako najlepsza książka akademicka. Można ją nabyć 
w większych księgarniach oraz bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo 
„Arkady", 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wysyłkowej: 0-22 
864-95-50, e-mail: info@arkady.com.pl). Zainteresowani nabyciem książki 
mogą rozważyć kupno wydania w twardej oprawie, droższego, lecz trwal
szego i bardziej nadającego się na prezent.
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Z REDAKCYJNEGO OKNA

■ W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignace
go Jana Paderewskiego od listopada 2006 r. 
można oglądać wystawę „Tadeusz Romer - 
Dyplomata i Emigrant”. Byl to wybitny dyploma
ta okresu międzywojennego, ambasador RP 
w Tokio, ambasador RP w ZSRR i minister 
spraw zagranicznych w rządzie Stanisława Mi
kołajczyka. 18 V 2007 r. odznaczony został po
śmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi. Na
stępnie wystawa przeniesiona zostanie do Am
basady RP w Tokio z okazji 50-lecia stosunków 
dyplomatycznych polsko-japońskich.

■ W kwietniu 2007 r. otwarta została wystawa 
„Na końcu świata Emigracja polska do Nowej 
Zelandii”. To pierwsza dwujęzyczna (polsko-an
gielska) propozycja muzeum. Ukazuje dzieje 
polskich emigrantów przybywających do Nowej 
Zelandii od drugiej połowy XIX w. W 1944 r. 
rząd Nowej Zelandii przyjął 732 sieroty ocalone 
z Rosji Sowieckiej. Wystawie patronuje Ambasa
da Nowej Zelandii i ambasador Philip Griffiths.

■ Od czerwca Łazienki Królewskie, jak zazwy
czaj, proponują odwiedzającym spacerowi
czom dodatkowe przeżycia artystyczne. Zgod
nie z tradycją, we współpracy ze Stołeczną Es
tradą każdej niedzieli o godz. 12 i 16 w ogrodzie 
przy pomniku Chopina można wysłuchać kon
certu chopinowskiego. Od 24 kwietnia do 26 
sierpnia, również w niedzielę, o godzinie 13.30 
na tyłach Starej Pomarańczami organizowane 
są bezpłatne Koncerty pod Lipą.

■ Podchorążówka oprócz zwiedzania wystaw 
zaprasza w soboty i niedziele na bezpłatne kon
certy organizowane w ramach współpracy z Fil
harmonią im. Romualda Traugutta. Warto też 
zapoznać się z kalendarium koncertów letnich 
przygotowanych przez Warszawską Operę Ka
meralną i Warszawskie Towarzystwo Muzycz
ne. Zarówno Podchorążówka, jak i Teatr na Wy
spie użyczają na te spotkania z muzyką swoich 
wnętrz.

■ Równocześnie z letnią działalnością artystycz
ną prowadzone są przez cały czas w Łazien
kach Królewskich prace remontowo-konserwa
torskie. Trwa wymiana nawierzchni w alejkach 
parkowych, posuwają się prace przy ogradza
niu terenu wokół Ermitażu, kontynuuje się prace 
kamieniarskie (reperacja schodów i cokołów) 
przy Starej Pomarańczami, Starej Kordegardzie 
i przy Pałacu na Wyspie. (KSz)

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

KLUB
PRENUMERATORÓW

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym 
numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 2004 lub 2005

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”.

/ Biblioteka Naukowa Muzeum Archeologii w Poznaniu - Juliusz W. Gomulicki, Warszawa wieloraka 
1749-1944. Studia, szkice, sylwety, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

/ Halina Panfil z Kędzierzyna Koźla - Krzysztof Garbacz, Szlakiem zabytkowych miast. Przewodnik po 
południowej części województwa lubuskiego, Agencja Wydawnicza „PDN”, Zielona Góra 2005

/ Mariusz Jeśman z Gdyni - Węgrów - dzieje miasta i okolic 1944-2005, red. Arkadiusz Kołodziejczyk, 
Tadeusz Swat i Mariusz Szczupak, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów 2006

/ Zbigniew Tomaszewski z Zamystowa - Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich... Monachijskie 
malarstwo historyczne XIX wieku, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2007

/ Bożena Olszycka z Lodzi - Tadeusz Maria Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006

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 zl 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 Sc 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.

Sprostowanie.
W poprzednim numerze na s. 14 pojawił się dostrzeżony dopiero w druku błąd, za który przepraszamy: otwarcie grobu Kazimierza Wielkiego 
nastąpiło w 1869 r., w obecności Jana Matejki, a nie jego ucznia Stanisława Wyspiańskiego.



Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej w Lądzie

W czerwcu br. w Lądzie nad Wartą odbę
dzie się już trzecia edycja Festiwalu Kul
tury Słowiańskiej i Cysterskiej „Pielgrzymki 

i podróże”, tradycyjnie nawiązującego do hi
storii tej niewielkiej miejscowości. W przygoto
waniu festynu zostaną wykorzystane charak
terystyczne elementy krajobrazu kulturowego 
Lądu - średniowieczny gród oraz klasztor cy
stersów. Stanowią one punkty odniesienia po
dejmowanych dziatań, implikujące powstanie 
dwóch równoległych „scen” festiwalowych, 
z jednej strony nieco odmiennych, z drugiej 
wzajemnie uzupełniających się. W ramach fe
stiwalu odbędą się m.in. inscenizacje obrzę
dów i wydarzeń historycznych, pokazy daw
nych rzemiosł, koncerty muzyki dawnej, moż
na będzie zwiedzić klasztor oraz grodzisko.
A tak wyglądały obchody festiwalu w Lądzie 
w ubiegłym roku, którego głównym tematem 
było społeczeństwo średniowiecza - mnisi, 
wojownicy i rolnicy.


