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I Jł / tym miesiącu po raz pierwszy, w czasie specjalnej uroczystości w Łazienkach 
1/1/ Królewskich w Warszawie, wręczona zostanie honorowa nagroda redakcji „Spo
ił r tkań z Zabytkami" LAUR ROKU 2007. Co to za nagroda, kto ją otrzyma i z jakim 

zabytkowym obiektem jest związana - o tym wszystkim można przeczytać już na pierw
szych stronach naszego miesięcznika: w artykule redakcyjnym (s. 3) i w obszernym opra
cowaniu autorstwa Hanny Faryny-Paszkiewicz na temat wyróżnionego zabytku (ss. 4-8). 
Na pozostałych stronach pisma prezentujemy artykuty związane z tematem Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2007, obchodzonych w tym roku pod hasłem: „Ludzie gościńca - wę
drowcy, pielgrzymi, tułacze". Jest w czym wybierać i jest co czytać. Polecamy więc 
szczególnie gorąco ten trochę nietypowy numer „Spotkań z Zabytkami".

A jakie imprezy szykują się w Polsce we wrze
śniu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, gdzie 
warto pojechać? Najłatwiej można to sprawdzić 
na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków - http://www.kobidz.pl. 
My, dla przykładu, z prezentowanych tam ofert wy
braliśmy tylko jedną, ale za to niezwykle bogatą 
i atrakcyjną propozycję z Zubrzycy Górnej na Ora
wie (województwo małopolskie). Wędrowanie 
w dziejach Orawy - czytamy w programie - było 
zjawiskiem częstym. Podejmowano wędrówki 
z rozmaitych powodów. Nierzadko sprawy do
czesne postrzegano jako metaforyczną wędrów
kę, której cel jest zdeterminowany przeznacze
niem. Orawski Park Etnograficzny, w którym zgro
madzono najcenniejsze zabytki drewnianej archi
tektury regionu, zbiory sztuki I dokumentów świad
czących o historii tej ziemi, jest miejscem, gdzie 
można zadumać się nad owym wędrowaniem 
w czasie i przestrzeni.

Najcenniejszy z zabytków udostępnianych publiczności - dwór Zubrzyckich sołtysów, 
rodu Moniaków, nosi na sosrębie łaciński napis wyryty w XVIII w., który mówi: „Nie jeste
śmy mieszkańcami tej ziemi tylko pielgrzymami". Dla zobrazowania różnych wymiarów 
owego pielgrzymowania i wędrowania, w skali regionu i szerzej w skali losów ludzkich 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej proponuje podczas EDD bezpłatne udo
stępnienie cyklu wystaw rozmieszczonych w poszczególnych budynkach skansenu:
• „Pielgrzym świata”, wystawa prezentowana w chałupie Misińców, przypomina postać 

Jana Pawła II i jego związki z Orawą:
• w chałupie Omy laka zostanie przygotowana ekspozycja „Wędrowcy idei europej

skich - regionalni dyplomaci w Paryżu”; wystawa będzie poświęcona uczestnikom 
konferencji pokojowej w Wersalu po zakończeniu pierwszej wojny światowej: Piotro
wi Borowemu i ks. Ferdynandowi Machayowi - przedstawicielom Orawy oraz Wojcie
chowi Halczynowi ze Spiszą;

• w chałupie Matysów zostanie zaprezentowana ekspozycja „ Wędrowcy ludowi”, po
święcona przewodnikom pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej;

• w chałupie Wontorczyka pokazana zostanie ekspozycja „ Wędrowcy dla nauki”; ta wy
stawa przybliży postacie nieżyjących badaczy związanych z Orawą - dr Wandę Josto- 
wą i dr. Mariana Korneckiego;

• w muzealnej szkole i chałupie Miraja udostępniana będzie wystawa „Niepokorni wę
drowcy ducha”; trzon wystawy stanowią obrazy autorstwa Andrzeja Dziubka NEBB, li
dera grupy rockowej De Press, rodowitego Orawianina;

• w budynku białej karczmy prezentowana będzie wystawa „Wędrowcy słowo", obra
zująca losy pisarki Anny Przemyskiej, która wędruje metaforycznie i realnie między ro
dzinną Orawą a Warszawą.

Czyż nie brzmi to zachęcająco?

Nakład: 6000 egz.
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Rząd RP przyjął projekt nowelizacji 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Do głównych zmian 
należy realizacja jednego z kluczo
wych postulatów polskiego środowi
ska konserwatorskiego - wyłączenie 
służby ochrony zabytków z tzw. admi
nistracji zespolonej, podległej Minister
stwu Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji. Konserwatorzy stracili autono
mię w 1996 r„ gdy zostali włączeni do 
urzędów wojewódzkich, co miało zły 
wpływ na sprawność ich działania. Te
raz służby ochrony zabytków mają być 
bezpośrednio podporządkowane mi
nistrowi kultury i dziedzictwa narodo
wego. Reorganizacja służb konserwa
torskich powinna posłużyć ujednolice
niu w skali kraju standardów ochrony 
zabytków.

Dnia 26 czerwca br. w Sali Koncertowej 
Zamku Królewskiego w Warszawie od
byta się uroczystość wręczenia Nagro
dy im. Profesora Jana Zachwatowicza 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ba
dań i ochrony zabytków. W tym roku 
nagrodę tę otrzymali: prof, dr hab. Ma
ria Brykowska oraz prof, dr hab. Ed
mund Małachowicz. Ponadto prof. 
Paul Philippot uhonorowany został na
grodą Polskiego Komitetu Narodowe
go ICOMOS. Na uroczystości wręczo
ne zostały również nagrody i wyróżnie
nia za najlepsze prace studenckie po
dejmujące problematykę ochrony dzie
dzictwa kulturowego.

W Międzynarodowym Centrum Kultury 
w Krakowie w dniach 25-26 czerwca 
br. odbyta się międzynarodowa konfe
rencja „Przywracanie pamięci. Rewita
lizacja zabytkowych dzielnic żydow
skich w miastach Europy Środkowej”. 
Celem konferencji była interdyscypli
narna analiza problemów związanych 
z rewitalizacją dawnych dzielnic i kwar
tałów żydowskich w nowych realiach 
społeczno-gospodarczych Europy 
Środkowej. Uczestnicy spotkania - wy
bitni specjaliści z krajów Europy Środ
kowej i Wschodniej oraz spoza regio
nu - poruszali sprawy przywracania 
pamięci, przyswajania dziedzictwa ży
dowskiego i jego akceptacji przez dzi
siejsze społeczności lokalne. Konfe
rencji towarzyszyła wystawa „Świat 
przed katastrofą. Żydzi krakowscy 
w dwudziestoleciu międzywojennym".

Dzięki szerokiemu zakresowi podję
tych prac remontowo-konserwator
skich odzyskuje dawną świetność za
mek w Krasiczynie. Odsłonięto i wy
eksponowano zdobienia na ścianach 
zamku wewnątrz dziedzińca, ukazując 
sgraffita figuralne, przedstawiające po
stacie królów polskich oraz popiersia 
cesarzy rzymskich. Odsłaniane są 
również sgraffita w skrzydle północ
nym. Odrestaurowano unikatową ko

pułową kaplicę w Baszcie Boskiej. 
Pięknie prezentuje się także dziedzi
niec pokryty kamienną kostką; pełni on 
jednocześnie funkcję sali koncertowej 
pod gołym niebem. Zaawansowane 
są również prace wewnątrz zamku. 
W kolejnych latach ma być realizowa
ny program zagospodarowywania po
szczególnych sal zamkowych. Zamek 
będzie bowiem obiektem ogólnodo
stępnym, m.in. jako miejsce krajowych 
i międzynarodowych konferencji, sym
pozjów itp. Sprzyja temu fakt, że 
w zamku jest już hotel i restauracja. 
Ponadto część sal zostanie przezna
czona na pomieszczenia muzealne.

W Golcowej na Podkarpaciu rozpoczął 
się remont piętnastowiecznego drew
nianego kościoła gotyckiego, który na
leży do grupy najstarszych drewnia
nych zabytków architektury sakralnej 
w tym regionie. W kościele tym ostatni 
remont przeprowadzono w okresie 
międzywojennym. Ponadto pod ko
niec XIX w. niezbyt fortunnie go prze
budowano. Mimo to zachowała się 
wspaniała gotycka bryła świątyni z uni
katową więżbą dachową z XV w. 
w kształcie kwiatu storczyka. W pierw
szym etapie obecnego remontu zosta
ną odnowione zewnętrzne ściany, wy
mienione też zostanie pokrycie dachu. 
Będzie to jednocześnie powrót do 
dawnych, oryginalnych rozwiązań ar
chitektonicznych. Prace remontowo- 
-badawcze przy tym obiekcie mogą 
przynieść rewelacyjne wyniki. Zwłasz
cza podczas robót wewnątrz kościoła. 
Istnieje bowiem duże prawdopodo
bieństwo, że pod obecnymi warstwa
mi malowideł, które powstały na prze
łomie XIX i XX w., kryją się o wiele star
sze, być może powstałe nawet w XV w. 
podczas budowy kościoła.

Udostępniony został dla ruchu tury
stycznego płytszy i starszy z dwóch 
poziomów kopalni „Guido” w Zabrzu. 
Ekspozycja na głębokości 170 m pre
zentuje m.in. pracę górnika, wydoby
cie węgla i użyte do tego maszyny 
z przełomu XIX i XX w. Na kilkusetme
trowej trasie można zobaczyć też pod
ziemne stajnie i narzędzia. Atrakcją 
ekspozycji jest jej interaktywność, m.in. 
efekty świetlne i dźwiękowe, np. trzesz
czenie stropów czy odgłosy pracy gór
ników. Drugi poziom - na głębokości 
320 m prezentuje już bardziej współ
czesne metody wydobycia węgla. Do 
zwiedzania zostanie udostępniony 
prawdopodobnie do końca 2008 r. 
Najciekawszym jego elementem bę
dzie autentyczna ściana wydobywcza 
ze wszystkimi potrzebnymi do urobku 
i odstawy węgla maszynami, m.in. 
strugiem i przenośnikiem. Będzie tam 
można samodzielnie wykopać kawa
łek węgla i zabrać go do domu. „Gu
ido" - to unikatowy w skali światowej 
zabytek podziemnego górnictwa wę
glowego. W 1982 r. uruchomiono tam 
- jako oddział zabrzańskiego Muzeum 
Górnictwa Węglowego - skansen gór
niczy. Udostępnienie zabytkowej ko
palni dla turystów zakończy jeden 
z etapów większego projektu, zakłada
jącego stworzenie z Zabrza centrum 

turystyki przemysłowej na bazie obiek
tów pogórniczych. Drugą główną 
atrakcją Zabrza będzie istniejący już 
skansen górniczy „Królowa Luiza” - po 
połączeniu nadziemnej i podziemnej 
jego części oraz zrewitalizowaniu 
i udostępnieniu dla turystów ciągnącej 
się pod miastem Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej.

Na ukończeniu są prace przy renowa
cji osiemnastowiecznego kościoła 
w Krzeszowie na Podkarpaciu. Staty
ce tej cennej unikatowej świątyni za
częty zagrażać wilgoć i grzyb. Dzięki 
podjętym pracom konserwatorskim 
kościół został uratowany. Wymienio
no podwaliny i podmurowanie oraz 
gruntownemu remontowi poddano 
górne partie ścian i dach. Wszystkie 
prace przy substancji architektonicz
nej świątyni mają być zakończone 
w tym roku, co umożliwi podjęcie kon
serwacji wnętrza, które zasługuje na 
wyjątkową troskę i pieczołowitą opie
kę konserwatorską. W kościele znaj
dują się bowiem niezwykłej wartości 
ołtarze, ambony i prospekt organowy, 
z którymi mogą konkurować jedynie 
najwspanialsze świątynie europej
skie. Nieznany jest projektant kościo
ła w Krzeszowie. Porównuje się go do 
znanego kościoła w Tomaszowie Lu
belskim, uważanego za wzorcowe 
dzieło polskiej drewnianej architektury 
sakralnej XVIII w. Kościół w Krzeszo
wie zbudowano jednak w sposób nie
typowy. Imituje on bowiem architektu
rę murowaną, co jest ewenementem 
na tych ziemiach.

W Dubinkach, miejscowości odległej 
o 50 km od Wilna, znaleziono szczątki 
rodziny Radziwiłłów. Potwierdziły to 
badania DNA wykonane przez pol
skich i litewskich specjalistów. Po do
konaniu badań historycznych, antro
pologicznych i genetycznych ustalono 
z dużym prawdopodobieństwem, że 
znalezione szczątki należą do Mikołaja 
Radziwiłła Czarnego i Mikołaja Radzi
wiłła Rudego - braci Barbary Radziwił
łówny - oraz ich bliskich. Obecnie 
szczątki są przechowywane w wileń
skim uniwersytecie Romera, a powró
cą do Dubinek w 2009 r. W ciągu naj
bliższych dwóch lat zostaną uporząd
kowane i wzmocnione fundamenty 
dawnego kościoła i Radziwiłłowie, któ
rzy wybrali Dubinki na miejsce swego 
spoczynku, będą tam uroczyście po
chowani.

W Muzeum Narodowym we Wrocła
wiu od 30 czerwca br. czynna jest wy
stawa „Cesarski przepych - miesz
czańska prostota. Meble pierwszej 
połowy XIX wieku". Zgromadzono na 
niej prawie 100 eksponatów, głównie 
mebli, ale także ceramikę, szkło, grafi
kę, malarstwo i odlewy żeliwne. Naj
większą atrakcją wystawy są wnętrza 
mieszkalne (salon i sypialnia), zaaran
żowane w modnych w pierwszej poło
wie XIX w. stylach empire i biederme
ier. Na wystawie pokazane są meble 
z różnych rejonów Europy (Niemcy, 
Austria, Francja, Anglia, Holandia), ale 

najliczniej reprezentowane są meble 
powstałe na Śląsku. Wśród ekspona
tów są również pamiątki związane z hi
storią cechu stolarskiego we Wrocła
wiu. Wystawa nawiązuje do pierwszej 
na terenie Śląska prezentacji wyrobów 
meblarskich, która otwarta została 
w czerwcu 1852 r. Wszystkie ekspo
naty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu oraz mu
zeów Nysy, Brzegu, Chojnowa i Wał
brzycha. Wystawie towarzyszy katalog 
-jest to pierwsza na polskim rynku tak 
obszerna publikacja poświęcona bie
dermeierowi. Wystawa będzie czynna 
do 21 października br.

Przy ul. Tumskiej w Płocku w trakcie 
budowy nowej siedziby dla Muzeum 
Mazowieckiego odkryto fragment 
przedwojennej reklamy. Na murze wi
dać napis „Nasiona" i numer telefonu - 
„320” (sic!). Wszystko wskazuje na to, 
że jest to reklama Szkółki Drzew i Krze
wów Stanisława Przedpełskiego. Od 
1905 r. mieściła się przy ul. Tumskiej 
6 i regularnie reklamowała się w ówcze
snej prasie. Odnaleziony fragment re
klamy ma wartość historyczną. Podob
ne stare reklamy pojawiały się w Płoc
ku w różnych miejscach, prześwitując 
spod tynku lub farby, ale tak dobrze za
chowanego fragmentu jeszcze nigdy 
nie udało się odkryć.

W Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Na
rodowego w Szczecinie można obej
rzeć ponad 40 obrazów z okresu od 
XVI do początku XX w. na wystawie 
„Od Cranacha do Corintha”. Dzieła 
te byty w części prezentowane w eks
pozycjach stałych, jednak niektóre 
przechowywano do tej pory w maga
zynach. Na obecnej wystawie prezen
towane są portrety, pejzaże oraz sce
ny rodzajowe artystów niderlandz
kich, włoskich i niemieckich. Całość 
podzielono na trzy części. Pierwsza 
obejmuje szesnasto- i siedemnasto
wieczne malarstwo północnej Europy 
i jego wpływy na Pomorze Zachodnie. 
To w tej części prezentowany jest por
tret Filipa I z 1541 r., sygnowany przez 
pracownię niemieckiego malarza Łu
kasza Cranacha Młodszego. Ozdobą 
jest też obraz olejny „Wielki kiermasz” 
z ok. 1610 r., wykonany przez twórcę 
z kręgu Davida Vinckboonsa, sumują
cy ówczesne dokonania artystów ni
derlandzkich w zakresie pejzażu i ma
larstwa rodzajowego. W drugiej czę
ści szczecińskiej kolekcji - obrazów 
z XVII w. - zgromadzono malarstwo 
włoskie lub takie, na którym Włosi od
cisnęli swoje piętno. Jest tu monu
mentalny „Powrót syna marnotrawne
go” z kręgu włoskiego malarza epoki 
baroku Guercino. Podziwiać można 
również siedemnastowieczny obraz 
„Św. Jan Ewangelista" autorstwa arty
sty z kręgu malarzy neapolitańskich. 
Trzecia część - to głównie XIX w., 
a zaprezentowane obrazy przedsta
wiają różne tendencje w malarstwie: 
od biedermeierowskich, przez akade
mickie, po obrazy niemieckiego im
presjonisty Lovisa Corintha. Wystawę 
można oglądać do końca wrze
śnia br.
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Laur Roku 2007
Trzydziestoletnia, nieprzerwana obecność na polskim 

rynku wydawniczym jedynego u nas popularnonaukowe
go czasopisma poświęconego zabytkom, kulturze, tradycji 

i pamiątkom - a takim właśnie trzydziestoleciem mogą 
poszczycić się „Spotkania z Zabytkami” - jest nie tylko 
powodem do dumy wszystkich tych, którzy przyczynili się 
do tak znaczącego sukcesu, ale także wystarczającym 
argumentem, by uczcić ten jubileusz jakimś szczególnym 
akcentem. W toku dyskusji przeprowadzonych z inicjatywy 
redakcji w gronie zainteresowanych osób 
(przedstawicieli redakcji, wydawcy, Rady 
Redakcyjnej i najbliższych współpracowni
ków) przyjęliśmy, że będzie to honorowa 
Nagroda miesięcznika „Spotkania z Zabyt
kami” LAUR ROKU, wręczana każdego 
roku podczas specjalnej uroczystości. 
Po raz pierwszy uroczystość ta odbędzie 
się 30 września br. w Starej Pomarańczami 
w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Nagrodę stanowić będzie dyplom dla 
właściciela lub opiekuna zabytku, zaprojek
towany i wykonany specjalnie na tę okazję 
przez Romana Muchę, artystę grafika upra
wiającego od ponad 40 lat grafikę warszta
tową i użytkową, oraz publikacja na tamach 
pisma na temat wyróżnionego zabytku. 
Promować będziemy to, co dla zabytku 
i jego odbioru w społeczeństwie jest naj
ważniejsze - możliwość jak najlepszego 
jego poznania, w tym także niczym nie
skrępowanego zwiedzania zabytku, jego 
dostępność. Żyjemy bowiem nie tylko w czasach nieustan
nych i szybkich przemian społecznych, ekonomicznych 
i własnościowych (umożliwiających coraz łatwiejsze nabywa
nie zabytkowych obiektów przez różnego rodzaju instytucje 
i osoby prywatne), nie tylko w dobie rozwoju nowych umie
jętności i technologii (pozwalających na przywracanie 
zabytkom, często bardzo zaniedbanym lub nawet zagrożo
nym całkowitym zniszczeniem, należytego ich wyglądu), ale 
także w czasach rozmaitych postaw wobec naszego wspól
nego dziedzictwa. Poza potrzebą ratowania zabytków ist
nieje jeszcze inna misja: udostępniania posiadanego obiek
tu do zwiedzania. Oczywiste stwierdzenie, że „zabytki są 
naszym wspólnym dobrem", nie zawsze jest jednak przez 
użytkowników właściwie uświadamiane. Jakże często bo
wiem właściciel lub opiekun świeżo odrestaurowanego 
i utrzymanego w znakomitym stanie zabytkowego budynku 
zamyka się w nim niczym w złotej fortecy. Niektóre takie 
gmachy całkowicie niedostępne są dla osób z zewnątrz, 
choć wcale nie wynika to z charakteru prowadzonej w nich 
działalności. Zdarza się także, że nowy właściciel zabytkowego 
dworku turystę-mitośnika zabytków poszczuje psami (!). W tej 
sytuacji wydaje się słuszne promowanie postaw przeciw
nych - wskazywanie tych, którzy, doceniając znaczenie wła
snej siedziby jako zabytku, widzą też potrzebę dzielenia się 
nim z innymi.

Decyzją Kapituły Nagrody miesięcznika „Spotkania 
z Zabytkami” LAUR ROKU laureatem Nagrody w 2007 r.

został właściciel i gospodarz dawnego Banku Rolnego przy 
ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie-Towarzystwo Handlowo- 
Przemyslowe UNITRA S.A. W następnych latach Kapituła 
Nagrody uwzględni nie tylko własne propozycje, ale także 
zgłoszenia nadsyłane przez naszych czytelników („Regula
min Nagrody miesięcznika »Spotkania z Zabytkami" LAUR 
ROKU” dostępny jest na naszej stronie internetowej - 
http://www.spotkania.pl).

Warto zaznaczyć, że kandydatura laureata pierwszej 
edycji Nagrody oceniona została bardzo 
wysoko z wielu powodów. Projekt konser
wacji detali architektonicznych dawnego 
Banku Rolnego w Warszawie opracowany 
został w Biurze Projektów Pracowni Kon
serwacji Zabytków Oddział w Warszawie 
już w 1970 r. W latach osiemdziesiątych 
XX w. przygotowano dokumentację wyko
nawczą i na tej podstawie PKZ zrealizowa
ły prace konserwatorskie. O powodzeniu 
tego przedsięwzięcia świadczy przyznana 
przez Ministra Kultury i Sztuki w 1989 r. 
nagroda II stopnia w „Konkursie na najlep
szego użytkownika obiektu zabytkowego 
1988 roku", którą odebrało Przedsiębior
stwo Handlu Zagranicznego UNITRA, ów
czesny gospodarz budynku. Obecnie 
właścicielem zabytkowego gmachu przy 
ul. Nowogrodzkiej w Warszawie jest Towa
rzystwo Handlowo-Przemystowe UNITRA 
S.A. O historii tej budowli, jej twórcy i archi
tekturze można dowiedzieć się z artykułu 

zamieszczonego na ss. 4-8. Do podanych w nim informacji 
warto jedynie dodać, że w tym pięknie odrestaurowanym 
i łatwo dostępnym do zwiedzania gmachu mieści się nie 
tylko siedziba władz UNITRY, ale także wielu znanych firm, 
m.in. Banku BPH S.A., Lovells Sp. z o.o., Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiego 
Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości, kancelarii 
prawnych i biur rachunkowych. W reprezentacyjnej Sali 
Konferencyjnej, w której w okresie istnienia Banku Rolnego 
obradował jego zarząd, obecnie odbywają się rozmaite 
uroczystości, zjazdy koleżeńskie, koncerty, spotkania ludzi 
kultury, polityki i biznesu. Szczególnym zaś przykładem tego 
rodzaju działalności - bez wątpienia zauważonym przez 
Kapitułę Nagrody - było zorganizowanie we wrześniu 
2006 r. w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
przez Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami w zabytkowej siedzibie Towarzystwa Handlowo- 
Przemystowego UNITRA S.A. programu „Kamienice dawnej 
Warszawy", w czasie którego udostępniono do zwiedzania 
większość pomieszczeń tego budynku. Ważnym wydarze
niem na rzecz promowania naszego dziedzictwa kulturowe
go było także zorganizowanie w tym samym miejscu 
ogólnodostępnej imprezy pod hasłem „Spotkania z miesz
kańcami Warszawy”, podczas której wygłoszone zostały 
prelekcje na temat zabytków stolicy.

Laureatowi tegorocznej edycji Nagrody naszego mie
sięcznika serdecznie gratulujemy! Redakcia

Roman Mucha, „Projekt dyplomu Nagrody 
miesięcznika ■■Spotkania z Zabytkami" 

LAUR ROKU”, 2007, tusz, piórko
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Przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, tuż za skrzyżowaniem z ul. Jana 
Pankiewicza, niegdyś Składową, wznosi się masywny budynek dawnego Banku 

Rolnego. Gdy powstał, zaliczano go do najkosztowniejszych 
gmachów ówczesnej Europy, a jego formę oceniano wysoko i stawiano 

na równi z wybitnymi europejskimi przedsięwzięciami tamtego czasu.

Gmach dawnego 
Banku Rolnego

HANNA FARYNA-PASZKIEWICZ

^ank przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie 
J wzniesiono w końcu 1927 r. Jego plan był już 

. S gotowy trzy lata wcześniej. Marian Lalewicz, au
tor projektu, przedstawił swój koncept do realizacji 
w 1925 r. Architekt wcześniej opracował zabudowę całe
go placu przy zbiegu ulic Poznańskiej (Wielkiej) z Nowo
grodzką, należącego do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko
wej. Gdy zapadła decyzja o budowie, monumentalny bu
dynek banku powstał szybko: od listopada 1926 do koń
ca 1927 r. Nobilitował ulicę, która do tego czasu nie mo
gła poszczycić się ani tak znakomitą architekturą, ani 
obiektem o tak godnym przeznaczeniu. Sam budynek 
przypomina klimat przedrewolucyjnego Petersburga. 
Wynika to z faktu, że jego autor, Marian Lalewicz, całą 
swą drogę ku pozycji wybitnego architekta przeszedł 
w Rosji. Był absolwentem Wydziału Architektury tamtej
szej Akademii Sztuk Pięknych. Mimo sukcesów i pozycji, 
na którą zapracował ciekawymi realizacjami, uciekł 
z ogarniętej rewolucją Rosji. W Warszawie znalazł się 
w czasie, gdy wydarzenia pierwszej wojny światowej 
ogarniały Europę, a Polska odzyskiwała niepodległość. 
Wykształcony przez petersburskich akademików, w zasa
dzie poza kilkoma wyjątkami nie wyzbył się swoistego ba
lastu wiedzy i ukształtowane tam jego poczucie estetyki 
przebijało zawsze nawet w późniejszych projektach. 
W gmachu Banku Rolnego, wzniesionego przecież 
w końcu trzeciej dekady XX w., odnajdujemy echa pro
jektu budynku Drugiego Towarzystwa Wzajemnego Kre
dytu w Petersburgu z 1907 r. czy Petersburskiego Guber- 
nialnego Towarzystwa Kredytowego (1913), ale najwy
raźniejsze odniesienia znaleźć można w kształcie peters
burskiej kamienicy rodziny Pokotilowoj (1912). Tu „za
chowując chętnie stosowaną i w innych projektach zasadę 
kompozycji fasady, według której partię środkową ujmuje 
para niższych, silnie wyodrębnionych ryzalitów, architekt 
użył wielkich boniowanych lizen, opinających pierwsze 
trzy kondygnacje kamienicy. W podobny sposób w wiele 
lat później Lalewicz skomponował elewację w projekcie 
Państwowego Banku Rolnego w Warszawie" - pisała Mał

gorzata Omilanowska, omawiając petersburski etap twór
czości Lalewicza (M. Omilanowska, Działalność architek
toniczna Mariana Lalewicza w Petersburgu, „Przegląd 
Wschodni”, z. 1, 1991, s. 125). Zamiłowanie do klasycz
nych proporcji, boniowanych pionowych pasów, masyw
nych parterowych kondygnacji, często przeprutych trój- 
arkadowym paradnym wejściem, pobrzmiewa w projek
tach Lalewicza jak jego znak firmowy.

Nowogrodzka należała do najstarszych tzw. narolnych 
dróg Warszawy. Jej szlak wytyczały glinianki, cegielnie 
i folwarki z ogrodami. Jurydyka Nowogrodzka, od której 
z czasem, od 1770 r., ulica otrzymała swą nazwę, zamy
kała się między dzisiejszymi ulicami Bracką i Marszał
kowską. W końcu XVIII w. przy ul. Nowogrodzkiej od
notowano jeden dom murowany i czternaście innych za
budowań, zapewne drewnianych dworów skupionych 
w granicach dawnej jurydyki. Do połowy wieku XIX 
w pobliżu Brackiej wzniesiono kilka domów murowa
nych. W tym czasie na wysokości dzisiejszego skrzyżowa
nia ulic Poznańskiej i Nowogrodzkiej odbywały się regu
larne targi na wełnę; teren ten, należący wówczas do Ban
ku Polskiego, zajmowały składy wełny, stąd nazwa ulicy 
prostopadłej do Nowogrodzkiej: Składowa. W 1866 r. 
niemal po przeciwnej stronie (dziś pod nr. 49) założono 
stalownię Roberta Eichlera, zwaną walcownią na Koszy
kach. W najlepszym momencie walcownia zatrudniała 
600 robotników i w sposób znaczący oddziaływała na 
okolicę. W roku 1926 ul. Nowogrodzka stała się drogą 
wypadową w kierunku podwarszawskich Włoch. Tory 
Elektrycznych Kolei Dojazdowych i charakterystyczne 
wagoniki przez długi czas kojarzyły się właśnie z Nowo
grodzką. Tak więc, gdy w 1927 r. znaczny odcinek ulicy 
wypełniła monumentalna fasada banku - ulica nabierała 
wielkomiejskiego charakteru. Inny równie charakterystycz
ny budynek przy tej ulicy wzniesiono dopiero w 1935 r.: 
to położony niemal naprzeciw banku (pod nr. 49) dom 
akcji katolickiej „Roma” z salą kinową, który po 1945 r. 
stał się na czas dłuższy siedzibą opery, a potem operetki.

Marian Lalewicz, autor projektu banku, był w 1927 r. 
architektem o dużym, uznanym dorobku. Jego wykształ
cenie w Akademii Petersburskiej narzuciło mu na cale twór-
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1.2. Projekt Mariana Lalewicza gmachu Banku Rolnego w Warszawie (1) 
oraz fasada banku po realizacji (2), wg „Architektura
i Budownictwo”, 1928, nr 9, ss. 320, 323

cze życie pewien tradycyjny styl, typowy właśnie dla ab
solwentów tej uczelni. W czasie, gdy projektował Bank 
Rolny, był u szczytu kariery zawodowej: niemal jednocze
śnie realizował ogromny gmach Dyrekcji PKP przy zbie
gu Towarowej i Wileńskiej (1926-1928), znany mieszkal
ny budynek przy ul. Brzozowej (1928) i jeszcze jedno 
dzieło swego twórczego życia: Instytut Geologiczny przy 
ul. Rakowieckiej (1923-1930). Także w latach 1925- 
-1927 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury Po
litechniki Warszawskiej. Jego realizacje cechował monu
mentalizm, właściwy akademickiej wizji wielkomiejskiej 
przestrzeni. Były to zachowawcze struktury dobrze wpi
sane we wcześniejsze realizacje modernistyczne. Akade
mizm Lalewicza balansował między wiernymi cytatami 
z dzieł klasycznych, czerpał z kanonu niezbędnego w tra
dycyjnym projektowaniu, lecz miał odwagę proponować 
elementy zaczerpnięte z polskiego renesansu i baroku. 
Także i bank przy ul. Nowogrodzkiej spełniał najważniej
sze z oczekiwań inwestora: gmach o tej funkcji powinien 
być solidny, budzić zaufanie klienta, a wykończenie szla
chetnymi materiałami miało świadczyć o zasobności in
stytucji, a tym samym o jego trafionych inwestycjach. 
Państwowy Bank Rolny, spadkobierca z czasów zaborów 
rosyjskiego Banku Włościańskiego, chciał dysponować 
właściwą wizytówką swoich możliwości. Projekt Lalewi
cza spełniał te oczekiwania.

Bank Rolny szczelnie wypełnił działkę przy rogu No
wogrodzkiej i dawnej ul. Składowej, teraz Jana Pankiewi
cza. Fasada budynku, z wejściem głównym podkreślonym 
wysuniętym ryzalitem, dziś nie dominuje nad gabarytami 
innych gmachów parzystej strony Nowogrodzkiej. Głów
ne wejście zasłania najbardziej charakterystyczny element 
budynku: wysunięty z lica muru portyk z trzema arkada
mi w parterze. Boniowane filary międzyarkadowe prze
chodzą wyżej w pilastry zwieńczone korynckimi głowicami.

Każde z trzech pionowych okien ponad arkadami zamy
kają klucze o zmodernizowanej, masywnej formie. Pro
porcjonalny trójkątny naczółek z kartuszem w polu tym
panonu od niższej części oddziela gzyms pierwotnie z na
pisem mosiężnymi literami: „Państwowy Bank Rolny”. 
Główne wejście podkreśla więc portyk, ale także dwa lek
ko wznoszące się podejścia, które łagodną linią przecho
dzą z poziomu chodnika do wysokości pięciu schodów 
między arkadami. Kompozycję wysuniętego portyku po
wtarza rozciągnięty korpus główny gmachu. Odnajduje
my w nim elementy zastosowane w portyku: pionowe pa
sy boni i rysunek arkad. Tę wyraźnie zwartą partię kor-
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3. Wnętrze gmachu po remoncie, stan obecny: klatka schodowa 
z witrażem na podeście
4. Dekoracja stropów klatki schodowej
5. Dawna sala operacyjna banku, obecnie salon ekspozycyjny firmy „Calisia”
6. Świetlik w holu na pierwszym piętrze
7.8.9. Stolarka i malowidła w sali konferencyjnej (7), alegorie żywiołów
- „Powietrze” (8) i „Ziemia” (9)

(zdjęcia: 3-9 - Jan Łoziński)

pusu zamyka balustrada, częściowo wypełniona tralkami. 
Symetrię budynku podkreślają dwa wysunięte skrajne ry
zality, z których południowy, z licem od ul. Pankiewicza, 
powtarza rytm korpusu głównego. Jeśli spojrzeć z odpo
wiedniej perspektywy, dostrzec można wyższe partie bu
dynku - masywne nadbudowy, wolne już od czysto klasy- 
cystycznego rygoru. Tak więc gmach Banku Rolnego skła
da się wyraźnie z dwóch spojonych ze sobą zamysłów: 
monumentalnej, boniowanej „bazy” z cofniętą niemal równej 
wysokości nadbudową o spokojnej, niemal bezstylowej 

architekturze, jeśli nie liczyć płaskich boni wzdłuż okien 
kondygnacji poprzedzającej linię spadzistego dachu. Obie 
połacie dachu przeprute są pięcioma mansardowymi 
oknami, dającymi dostęp światła do pomieszczeń najwyż
szego piętra. W nadbudowie najistotniejszy jest wysoki 
element, cofnięty najgłębiej za dwuspadowy dach wysu
niętego portyku. Ta prosta, dwukondygnacyjna ściana, 
wyraźnie podzielona pseudopilastrami, nie ma już nic 
z akademizmu. Stanowi zdecydowanie modernistyczny 
akcent wieńczący całość.
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W końcu 1928 r. w opiniotwórczym miesięczniku „Ar
chitektura i Budownictwo” architekt Paweł Wędziagolski 
zamieścił obszerny artykuł poświęcony Bankowi Rolne
mu. Tekst można porównać do laurki wieńczącej oeuvre 
Mariana Lalewicza, wyraźnie jednak jest też odpowiedzią 
na niepublikowane, ale znane autorowi zarzuty i krytyki 
wobec tego gmachu. „Kiedy w pogodny, jasny dzień wej
dzie się do sal bankowych zalanych zlotem słońca, a połysk 
marmuru zwiększa przejrzystość tych sal, chce się powie
dzieć: dobrze się stało, że w ciągu dziesięciu lat naszego sa

modzielnego bytu wybudowano choć jeden taki budynek, 
gdzie nic nie mówi o nędzy powszedniego życia, o małost
kowości i taniości naszych upodobań, gdzie nie ma erza- 
t’ów [ersatz’ow] mających zamienić istotną szlachetność 
intencji” - chwalił elegancję i szlachetne bogactwo wnę
trza gmachu (P. Wędziagolski, Gmach Państwowego Ban
ku Rolnego. Nowe dzieło prof. M. Lalewicza, „Architektu
ra i Budownictwo”, nr 9, 1928, s. 328). Sale operacyjne na 
parterze, a te przede wszystkim miał na myśli Wędziagol
ski, rzeczywiście imponowały przestrzenią i jasnością. 
Miękką linię półkoliście zamkniętych okien powtarzały 
we wnętrzu wysokie arkady, dzielące pomieszczenie na 
trzy „nawy”. Podłucza arkad wypełniono kasetonami, 
a ich wnętrze - rozetami z motywem kwiatów.

Marian Lalewicz nie był jedynym autorem tak monu
mentalnego dzieła. Współpracowali z nim architekci Ta
deusz Pluciński i Mieczysław Popiel, obydwaj z pokolenia 
Lalewicza, także jak on absolwenci Akademii w Petersbur
gu, obydwaj dydaktycy Wydziału Architektury i Żeńskiej 
Szkoły Architektury. Autorami dekoracji malarsko-rzeź- 
biarskiej we wnętrzach byli Janina Broniewska (tworząca 
także pod pseudonimem Bronisław Janowski) i Jan Goliń- 
ski. Eliptyczny westybul na parterze prowadzi do sal ope
racyjnych i otwiera schody reprezentacyjnej klatki schodo
wej. W dekoracji wykorzystano uproszczone formy kane- 
lowanych pilastrów o głowicach zredukowanych do wy
raźnie zestawionych dwóch kamiennych bloków, marku
jących zwieńczenie. Linie elipsy westybulu podkreśla fryz, 
gdzie projektanci zdecydowali się na ukłon w stronę grec
kich, a więc klasycznych tradycji: zastosowali rytm teracy- 
towych metop z ząbkowaniem poniżej. Metopy jednak 
mają formę plakietek, wypełnionych płaskorzeźbami o te
matyce związanej z rolnictwem. Powtarzające się, zwróco
ne ku sobie postacie kobiety i mężczyzny wiążących snop
ki zboża rytmicznie wypełniają pas okalający westybul. 
Dziś wnętrze i wyposażenie gmachu banku zawiera wiele 
szczęśliwie zachowanych, autentycznych elementów.

Budynek, należący podczas drugiej wojny światowej do 
Wehrmachtu, nie został zniszczony, możemy więc bez tru
du odnaleźć wiele detali z jego pierwotnego wyposażenia 
i dekoracji. Jeśli dokładnie przyjrzymy się zastosowanym tu 
motywom, odnajdziemy klucz do prostego zespołu zna
ków i symboli, utwierdzających nas w przekonaniu, że je
steśmy w gmachu Banku Rolnego. Snopki zboża, kłosy, 
kwiaty czy rogi obfitości przepełnione rolnymi płodami na 
pewno nie dominują w bardzo wyważonej dekoracji wnę
trza, ale przemawiają do wyobraźni klienta. Już dekoracyj
ny rysunek masywnych drzwi wejściowych przywołuje te 
skojarzenia. W kwadratach ich podziałów dostrzegamy de
likatne kłosy zboża. Połączenie operacyjnego parteru z biu
rowym piętrem tworzy znakomicie rozwiązana klatka scho
dowa, na półpiętrze której, w prostokątnym oknie umiesz
czono prosty w rysunku, wyraźnie symetryczny witraż. 
W jego motywach dominuje umownie zarysowany róg ob
fitości i elementy liści, nad którymi góruje państwowe go
dło z orłem. Marian Lalewicz podpisał się pod projektem 
witraża, a wykonała go firma Franciszka Białkowskiego. 
Marmurowe schody, dekoracyjne konsole podtrzymujące 
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proste poręcze, rzędy tralek, proste, kanelowane filary i ka
setonowy strop zamykają przestrzeń westybulu. Ponad ca
łością góruje eliptyczny świetlik - często wówczas stosowa
ny element doświetlający mroczne przestrzenie. Nad este
tycznym wyrazem całości dominuje zdecydowana kolory
styka: szarozielone filary oraz czerwień i biel marmurów. 
Jak elegancka biżuteria poblyskuje w nich stłumiony błękit 
tralek wokół eliptycznego świetlika, ale przede wszystkim 
barwna kompozycja kasetonów sufitu. Subtelny rysunek tej 
dekoracji przywołuje na myśl zdobienia rzymskich willi, 
groteskę i arabeskę, symetrycznie ułożone klasyczne ele
menty, gdzie jak w lustrzanych ścianach kalejdoskopu od
bijają się i powielają wzory. Tu zastosowano rozmieszczo
ne pasowo rozety, kampanule, rogi obfitości, kimationy, 
rzędy meandrów, ząbkowania czy lilijki. Elegancka, stono
wana kolorystyka elementów malowanych, z dominującym 
odcieniem granatu, zieleni, głębokiej czerwieni i ugru, 
w których poblyskuje gdzieniegdzie opalizujący odcień zło
ta, nadaje wnętrzu klatki schodowej rangę wyjątkową. Ma
lowane płyciny, ujęte w stiukowe ramy, są wyważonym do
pełnieniem całej kompozycji. Reprodukowane w „Archi
tekturze i Budownictwie” rysunki detali plafonów wskazu
ją jednoznacznie na ich autora - Mariana Lalewicza. Wy
konawcą była firma Franciszka Sikorskiego. Przed wojną 
identyczne w duchu i rysunku plafony wypełniały wnętrza 
gabinetów naczelnika i dyrektorów tegoż banku.

Na parterze budynku obie sale przeznaczone były dla po
trzeb klientów. Tworzyły przestrzeń tzw. sal operacyjnych 
i taką funkcję do niedawna pełniły obie. Dziś sala po prawej 
stronie nadal służy jako bank, lewa zaś przeistoczyła się w sa
lon firmy „Calisia” wytwarzającej koncertowe fortepiany 
i pianina. Obie, ale przed wojną, miały identyczny wystrój 
z rzędem oddzielonych marmurową ladą biurek urzędników 
i drewnianymi lawami dla oczekujących w kolejce klientów. 
Ławy, projektu Mariana Lalewicza, mają z boku pulpity, 
przy których można wypełnić druki. Blaty tych oryginal
nych, jednostkowych mebli wyłożono labradorytem. Ciężkie 
meble, stojące rzędem w sali operacyjnej banku, potwierdza
ły solidność całości. Subtelne rysunki Lalewicza, reproduko
wane na łamach „Architektury i Budownictwa”, ukazują de
tale jego projektu: linie liry w wygięciu podpór, które na do
le przekształcają się w masywne lwie łapy z pazurami. Salę 
po lewej stronie zamyka dziś niewidoczna na projektowych 
rysunkach banku pionowa ściana parawanowa, zamknięta 
od strony sali czymś w rodzaju niewielkiej niszy, być może 
służącej jako fontanna. Element ten niewątpliwie powstał 
w trakcie realizacji, jest uzupełnieniem zdecydowanie z epo
ki, a wynikał być może z potrzeby zamknięcia przestrzeni sa
li, pozbawionej okna w ścianie szczytowej.

Biurowe piętro gmachu, a także boczne klatki schodowe 
również zachowały wiele z przedwojennego wyposażenia. 
Białe, marmurowe stopnie, metalowe bariery z motywem 
strzały, sufitowe lampy z kloszami z mlecznego szkła i okrą
głymi metalowymi oprawami, zachowana stolarka okien 
i drzwi, boazerie, meble i częściowo ocalałe wyposażenie ga
binetów dają dziś wyobrażenie o służbowych pomieszcze
niach banku. Zachowały się np. podwójne, tłumiące dźwięk, 
ale i dające większe bezpieczeństwo, drzwi do dyrektorskich

gabinetów. Do najbardziej interesujących rozwiązań wnętrza 
banku należy sala konferencyjna, do 1939 r. sala posiedzeń 
Rady Banku, znajdująca się na piętrze, ponad wysuniętym 
nad wejściem portykiem. Ma wysokość dwóch kondygnacji. 
W jej niewykorzystywanym dziś wnętrzu dominuje maho
niowy odcień boazerii, a także zespół naściennych malowi
deł. Umieszczone na przeciwległej do frontowych okien ścia
nie, na czterech pionowych prostokątach ukazują alegorie 
czterech żywiołów z podpisami: „Terra", ,Ąąua",
„Ignis”. Kompozycje, z postaciami ludzkimi na pierwszym 
planie, dekoracyjnym, geometrycznym tłem oraz kolorysty
ką nawiązują wyraźnie do stylu art deco. Nie są sygnowane, 
być może ich autorką była Janina Broniewska. W artykule 
Pawła Wędziagolskiego jako wykonawca projektu figuruje 
Tadeusz Pluciński, jednak reprodukowane tam projekty ma
larskiej dekoracji ścian w niczym nie przypominają faktycz
nej realizacji. Sufit sali konferencyjnej wypełniają kasetony ze 
znakami zodiaku, zapewne dzieło tego samego artysty. Za
mykający przestrzeń sali posiedzeń sufit z dębowych belek, 
ambrazury okienne, jesionowe drzwi i obudowy grzejników 
wykonała słynna firma Martens i Daab, natomiast wszystkie 
elementy „elektryfikujące” wnętrze - dwie równie znane fir
my Jana Serkowskiego i Antoniego Marciniaka.

Częściowo dostępne piwnice gmachu banku, podzielo
ne na niewielkie pomieszczenia, noszą ślady swego przed
wojennego przeznaczenia. Nie zachowały się wprawdzie 
widoczne na zdjęciach w „Architekturze i Budownictwie” 
z 1928 r. urządzenia poczty pneumatycznej (konstrukcji 
polskich zakładów Simensa), ale tkwi tam nadal jedna 
z kas pancernych - opróżniona, otwarta, ukazująca system 
zabezpieczeń, może dziś służyć jako muzealny eksponat. 
Nietrudno odczytać jej plakietkę: „Bernard Polski, Po
znań”. Ta słynna firma produkująca sejfy wyposażyła 
w nie przed wojną większość polskich banków.

Udział w uzyskaniu szlachetnego wyrazu wnętrza 
gmachu banku miały firmy o wysokiej renomie. Przedsię
biorstwo Pawła Holca wykonało całą konstrukcję, sztuka
terie, stiuki i prace malarskie, znana firma Henryka Zie- 
lezińskiego - drzwi, wiszące latarnie, mosiężne konsole 
i poręcze, a drzwi główne - firma Gloeh. Na pierwszym 
piętrze można nadal zobaczyć dwuskrzydłowe drzwi po
między korytarzem a westybulem. Ich metrykę potwier
dza zachowana stolarka, ale przede wszystkim fazowane, 
niewielkie kwadraty szyb. Przytłumiona z upływem czasu 
barwa szkła i szlachetność rantu fazowania przypominają, 
że identycznie przeszklone tafle tworzyły przed wojną 
drzwi bankowych wind.

Bank przy ul. Nowogrodzkiej, dziś tylko w niewielkiej 
mierze wykorzystywany zgodnie ze swym właściwym 
przeznaczeniem, należy do nielicznych przykładów bu
dynków w Warszawie, których zarówno forma zewnętrz
na, jak i ogromna liczba detali wnętrza zachowały swoją 
pierwotną urodę. Obecny właściciel budynku - Towarzy
stwo Handlowo-Przemysłowe UNITRA S.A., właściwie 
go eksploatuje, z poszanowaniem cudem zachowanych 
reliktów. Z każdą dekadą gmach może nabierać znacze
nia zabytku o najwyższej wartości.

Hanna Faryna-Paszkiewicz
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„Venit [...] Romam Vladislaus, Pater Beatissime” (Ojcze święty, Władysław 
[...] przybył do Rzymu) - tak rozpoczął mowę obediencyjną najsłynniejszy polski 

poseł Jerzy Ossoliński. Celem jego wizyty w Rzymie w 1633 r. było oświadczenie 
w imieniu nowowybranego króla Władysława IV Wazy posłuszeństwa Stolicy 

Apostolskiej, na której zasiadał papież Urban VIII. Poseł przybywał w zastępstwie 
monarchy. Od reformacji poselstwa obediencyjne wysyłali: cesarz, królowie 

Francji, Hiszpanii, Nawarry, Polski i Portugalii, książęta Ferrary, Florencji, Parmy, 
Placencji, Sabaudii, Urbino oraz republiki: Genua, Lukka, Siena, Wenecja, 

katolickie kantony Szwajcarii i zakon joannitów. Państwa katolickie były 
zobowiązane do oświadczania Stolicy Apostolskiej wierności w trzech 

wypadkach: kiedy wybrano nowego papieża, koronowano nowego władcę 
lub przyłączono nowe terytorium do państwa.

Przesławny wjazd
Jerzego Ossolińskiego 

do Rzymu

D
 TOMASZ MAKOWSKI

' rzygotowania do wysłania poselstwa rozpoczynano 
po otrzymaniu wiadomości o wyborze nowego pa- 

-*“pieża, zazwyczaj od posła stale rezydującego w Rzymie 
lub od agenta dyplomatycznego. Ponadto nowy papież 
rozsyłał specjalne brewia do cesarza oraz królów francu
skiego, hiszpańskiego i polskiego z zawiadomieniem o wy
borze. Od tej pory ze strony Stolicy Apostolskiej nad wy
słaniem poselstwa czuwał nuncjusz rezydujący w danym 
państwie. W odpowiedzi na brewe władcy wysyłali listy 
gratulacyjne z oświadczynami uległości i posłuszeństwa.

Co mogło opóźnić wysłanie uroczystego poselstwa 
obediencyjnego? Przede wszystkim szukanie wystarczają
cych funduszy, odpowiedniego kandydata, wojny ze
wnętrzne i niepokoje wewnętrzne, ale też spory między 
papiestwem a władcą. Ponieważ poselstwo obediencyjne 
było wysyłane prawie zawsze z powodu śmierci jednego 
z nich, zatem mogło stać się okazją do rozwiązania naro
słych konfliktów. Niełatwo było znaleźć odpowiedniego 
kandydata. Władcy zależało, aby była to osoba zaufana 
i doświadczona w pertraktacjach dyplomatycznych, zaś 

Stolicy Apostolskiej, aby była to osoba o znakomitym pocho
dzeniu i znaczącym stanowisku w państwie. Sykstus V od
rzucił kandydaturę opata jędrzejowskiego i jednego z naj
lepszych polskich dyplomatów Stanisława Reszki, mimo 
doskonale znanych w Rzymie jego zasług i ważnej roli 
w polskiej polityce zagranicznej. Prosił Zygmunta III 
o przysłanie kogoś znaczniejszego. Z wyjątkiem Polski 
niechętnie wysyłano duchownych. Na dziewiętnaście pol
skich poselstw z XVI-XVII w. jedenaście prowadzili du
chowni. Wątpliwości były oczywiste, czy duchowni zobo
wiązani do bezwzględnego posłuszeństwa biskupowi Rzy
mu będą w wystarczający sposób dbać o interesy wysyła
jącego państwa. Krzysztof Warszewicki pisał, iż „do Rzy
mu trzeba przeznaczać postów pobożnych, raczej świeckich 
niż duchownych ze względu na subordynację kleru wobec 
najwyższej władzy Ojca św.” (O pośle i poselstwach, przeł. 
J. Życki, Warszawa 1935, s. 193). Jakub Sobieski na sej
mie koronacyjnym 1633 r. postulował, „aby wysiać takie
go posła [obediencyjnego], który nie obawiając się cenzur 
kościelnych, rozmówił się jak należy z papieżem i kardyna
łami” (Ludwik Kubala, Jerzy Ossoliński, w: Dzieła Ludwi
ka Kubali, t. 1, Lwów-Warszawa 1924, s. 48).
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1-4. Cztery z sześciu akwafort Stefano della Belli „Entrata in Roma dell’ambasciatore G. Ossoliński”, 1
po 1639, ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i zaopa
trzeniu w instrukcje poselstwo wyruszało w uciążliwą po
dróż, trwającą zwykle ponad dwa miesiące. O zbliżaniu 
się do Wiecznego Miasta poseł informował kardynała 
protektora Polski. Przed uroczystym wjazdem posłowie 
zatrzymywali się w Villa Giulia, pałacu wybudowanym 
przez Juliusza III i pozostającym od 1556 r. w posiadaniu 
Stolicy Apostolskiej. Położona niedaleko Porta del Popo- 
lo, jednej z bram, przez które dokonywano uroczystych 
wjazdów, stanowiła dogodną rezydencję.

Jeszcze tego samego dnia poseł składał papieżowi wi
zytę incognito. Ustalano wówczas datę uroczystego wjaz
du poselstwa do Wiecznego Miasta oraz konsystorza pu
blicznego, na którym poseł miał złożyć obediencję. Uro
czysty wjazd przysługiwał jedynie posłom obediencyjnym 
oraz przybywającym w celu starań o pokój między wład
cami chrześcijańskimi i w sprawach krucjaty. Do uczest
nictwa w nim zobowiązane były familie (służba i dworza
nie) - papieska i kardynałów, ponadto prefekt pałacu 
apostolskiego i ceremoniarz papieski oraz z polecenia pa
pieskiego arcybiskupi, biskupi, inni duchowni oraz gwar
dia. Zwykle we wjeździe brała udział szlachta rzymska, 
familie posłów rezydencyjnych innych państw oraz roda
cy posła. Orszaki poselskie liczyły nawet do dwóch tysię
cy osób. Wystawność stroju posła i całego orszaku była 
kwestią pierwszorzędną. Od tego nie tylko zależała ocena 
Rzymian, których niełatwo było zaciekawić, ale też zain
teresowanie legacją posłów i agentów innych dworów eu
ropejskich. Krzysztof Warszewicki pisał: „Tłum jest tak 
czuły na przepych, że zależnie od tych zewnętrznych efek
tów, albo będzie posła lekceważył, albo go podziwiał” 
(K. Warszewicki, ibidem, s. 89).

Najsłynniejszy polski wjazd urządził 27 listopada 
1633 r. podskarbi nadworny koronny, a późniejszy kanc
lerz wielki koronny, Jerzy Ossoliński (1595-1650). Był 
już doświadczonym dyplomatą, w 1621 r. odbył posel
stwo do Anglii, które zakończyło się sukcesem, tj. spro
wadzeniem oddziału piechoty angielskiej.

Wjazd był podziwiany w całej Europie dzięki relacjom 
w kilku drukach i w „Gazette de France” oraz wielu od
pisom. Niemałe znaczenie w utrwaleniu go w pamięci po
wszechnej miał cykl akwafort znakomitego rytownika 
Stefano della Belli oraz obrazy: jeden (zaginiony) miał się 
znajdować w zamku w Ossolinie, ponadto dwa anonimo
we znajdują się na Wawelu i w Kórniku, trzeci, malowa
ny przez Bernardo Bellotto zw. Canaletto, w Muzeum 
Śląskim we Wrocławiu. Wjazd został zaplanowany jako 
deklaracja odrębności Sarmatów, ich charakteru opartego 
na duchu rycerskim i manifestacja dumy narodowej. 
Układ orszaku, stopniowanie barw, klejnotów, futer, bro
ni, umieszczenie w nim elementów przerywających mo
notonię przejazdu wywołało zaplanowany efekt.

Uczestnicy entraty zjawiali się przed willą już od wcze
snych godzin rannych. Znacznych gości poseł witał osobi
ście, baronów i szlachtę rzymską w drugich lub trzecich 
drzwiach apartamentu, sekretarzy poselstw rezydencyjnych 
i majordomów kardynalskich wystarczyło powitać przy 
wejściu do sali, w której zbierali się uczestnicy wjazdu. Po
rządku przejazdu pilnował ceremoniarz papieski. Na zbliża
jący się orszak oczekiwali prefekt pałacu apostolskiego oraz 
zwykle któryś z tytularnych patriarchów wschodnich rezy
dujących w Rzymie, reprezentujący papieża. Razem z nimi 
oczekiwali też i inni przebywający w Rzymie prałaci: arcy
biskupi, biskupi, protonotariusze apostolscy i inni. Od bram
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orszakowi towarzyszyły ponadto gwardia papieska i dwie 
orkiestry. Trasa przejazdu przez miasto zależała od położe
nia rezydencji. Starano się jednak tak ją ułożyć, aby przebie
gała obok zamku św. Anioła, skąd dawano salut armatni. 
Wjazd kończyło pożegnanie uczestników przed rezydencją. 
Najczęściej była to siedziba posła rezydenta. Polska jednak 
nie posiadała stałej ambasady w Rzymie, musiała zatem za 
każdym razem szukać odpowiedniego pałacu.

Na przodzie kawalkady jechało dwóch szlachciców ze 
służby posła, ubranych po polsku w atłasy szkarłatne. Za 
nimi 22 wozy okryte drogim czerwonym suknem z her
bami panów polskich biorących udział we wjeździe. Na
stępnie 10 wielbłądów z grzywami przyozdobionymi 
srebrnymi nićmi, pokrytych oponami z czerwonego aksa
mitu haftowanego w złote listki z kolcami srebrnymi i ze 
sznurami jedwabnymi, które przechodziły przez srebrne 
sprzączki. Zwierzęta prowadzili Tatarzy i Ormianie ubra
ni w ferezje ze złotogłowiu, przepasani złotymi łańcucha
mi, w zawojach na głowie. Za nimi szli czterej trębacze 
posła w zielonych ferezjach aksamitnych, ozdobionych 
złotymi klamrami, mający przy trąbach bogato haftowane 
herby posła.

Po nich jechało trzydziestu kozaków, uzbrojonych 
w muszkiety i rusznice, ubranych w ferezje szkarłatne 
przetykane złotem, ozdobionych białymi piórami żurawi
mi. Następny był oddział jazdy papieskiej ze swoimi trę
baczami i pokojowcy jazdy papieskiej ze swoimi trębacza
mi oraz pokojowcy kardynalscy jadący na mułach. Każdy 
z nich trzymał na ramieniu kapelusz swego kardynała. 
Później jechał starszy pokojowy posła Kociszewski ubra
ny na biało ze skrzydłami z piór żurawich. Koń miał rząd 
turkusowy. Za nim 30 pokojowych posła w błękitnych 
ferezjach atłasowych, o podbiciu pomarańczowym, z żoł
nierskim rynsztunkiem. Wśród nich byli dwaj młodzi 
szlachcice: Lipski i Gembicki.

Dalej postępowali służący, prowadzący 5 koni turec
kich. Siodło pierwszego sadzone było diamentami, dru
giego turkusami, trzeciego rubinami, czwartego różnymi 
drogimi kamieniami, zaś piątego, wyjątkowo piękne, 
świeciło diamentami, a szczególnie błyszczał rząd, które
go nie było widać spod diamentów. Umieszczono tam 
klejnot szacowany na 30 tys. złotych. Na głowie miały 
konie kosztowne kity. Dwa z nich miały złote podkowy, 
które, umyślnie źle przymocowane, rozpadły się. Prowa
dzili je Tatarzy i Ormianie. Za nimi jechał koniuszy posła 
trzymający w ręce srebrny buzdygan. Następną grupę 
tworzyli dworzanie posła hiszpańskiego ze szlachcicami 
z dworów kardynalskich i familie innych posłów. Następ
nie jechało na tureckich koniach trzydziestu dworzan po
sła, pierwszy Jakub Zieliński, podczaszy bracławski i mar
szałek dworu Ossolińskiego. Ubrany w ferezję rysią z wie
loma klejnotami trzymał w ręce srebrną buławę. Potem 
jechał synowiec posła francuskiego Charlesa de Crequi 
książę de Richemont z dworzanami.

Najznakomitsi z orszaku posła obediencyjnego jechali 
między dwoma arystokratami rzymskimi, najpierw Jan 
Komorowski, kanonik krakowski, dalej trzech synów 
podskarbiego wielkiego litewskiego Krzysztofa Narusze
wicza: Aleksander, Jan i Kazimierz. Zapewne razem z ni
mi wjeżdżał też Jan Dowgiałło Zawisza, towarzysz ich eu
ropejskiej podróży. Dalej jechali: Wężyk, bratanek pry
masa Jana, Krzysztof Lanckoroński i Stanisław Minocki - 
pokojowi królewscy. Po nich siostrzeniec posła Karol 
Korniakt, kanonik płocki Filip Lipski oraz dwaj sekreta
rze królewscy: Domenico Roncalli - pisarz poselstwa 
i Dobiesław Ciekliński. Jego koń zerwał łańcuch złoty 
u rzędu, umyślnie słabo przymocowany, który rozsypał 
się między gapiów.

Z nimi jechali młodzi magnaci z najsławniejszych pol
skich domów: na początku Zebrzydowski ubrany po
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francusku, Piotr Potocki wojewodzie bracławski, Krzysz
tof Gosiewski wojewodzie smoleński, Henryk i Zbigniew 
Firlejowie wojewodzice sandomierscy, hrabia Teodor 
Tarnowski wojewodzie inflancki, Aleksander Lubomirski 
wojewodzie ruski, Mikołaj Ossoliński, Andrzej Grudziń
ski wojewodzie kaliski i Piotr Daniłowicz starosta par
czewski.

Następnie podążało dwóch mistrzów ceremonii, za 
którymi szedł trzydziestoosobowy oddział piechoty po
sła. Niewyjaśniona jest kwestia miejsca biskupa Andrzeja 
Gembickiego, sekretarza poselstwa. Wiadomo, że do bra
my del Popolo towarzyszył posłowi, gdzie zastąpili go ar
cybiskup Fausto Poli, prefekt pałacu apostolskiego i pa
triarcha aleksandryjski Onorato Caetani.

Poseł ubrany był w biały altembasowy dołoman ze 
złotymi kwiatami, z dwudziestoma pętlicami i guzem dia
mentowym. Przy boku miał szablę oprawną w złoto i ru
biny, szacowaną na 20 tys. złotych. Na dołomanie miał 
ferezję (delię) altembasową, też z dwudziestoma pętlicami 
i guzami diamentowymi, a za czapką zaponę z kitą, która 
się świeciła od diamentów. Wjeżdżał na koniu z rzędem 
rubinowym, siodło zaś sadzone było drogimi kamieniami, 
a przy uszach końskich powiewały dwie kity. Poseł oto
czony był papieskimi szwajcarami, przed którymi szło 30 
ludzi z jego oddziału. Za posłem podążali biskupi i prała
ci, a za nimi jechała kareta posła z aksamitnym czerwo
nym obiciem, haftowanym złotem i ze złotymi frędzlami. 
Ciągnęło ją 6 koni tarantowatych, darowanych posłowi 
przez króla. Woźnice ubrani byli w aksamitne zielone fe- 
rezje ze złotymi pętlicami.

Cała kawalkada prowadzona była przez wiele ulic, 
aby jak najwięcej chętnych mogło zobaczyć niezwykłe 
widowisko. Gdy zaś przejeżdżano obok zamku św. 
Anioła, dano salut armatni na powitanie poselstwa. 
Wjazd zakończył się przed pałacem na Trinita dei Mon

ti (prawdopodobnie Gabrielli) - oficjalną siedzibą posła. 
Brama pałacu była ozdobiona obrazem nieznanego ma
larza, przedstawiającym „rozmaite dzieła teraźnieyszego 
Króla”. Poseł wszedłszy do pałacu podziękował wszyst
kim, którzy go odprowadzili, oczywiście stosownie do 
godności każdego. Jego dworzanie odprowadzali do 
bramy pałacu każdego z tych, którzy im towarzyszyli. 
Niemożliwe jest ustalenie liczby osób biorących udział 
we wjeździe oraz bardzo licznej publiczności. Był wśród 
niej poseł francuski Charles de Blanchefort de Crequi, 
odbywający ingres przed Ossolińskim. Jak podał jeden 
z opisów, poseł ów specjalnie pozostał, aby zobaczyć ten 
pochód.

Poselstwa obediencyjne z racji okazałości i widowi
skowości na stałe znalazły się w świadomości Polaków. 
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu nawiązał do posel
stwa Jerzego Ossolińskiego:

„Księga ta miała tytuł «Kucharz doskonały».
W niej spisane dokładnie wszytkie specyjały
Stołów polskich; podług niej Hrabia na Tęczynie 
Dawał owe biesiady we włoskiej krainie,
Którym się Ojciec Święty Urban ósmy dziwił”.
Poselstwa obediencyjne często niestety są wykorzysty

wane, szczególnie legacja Ossolińskiego, do ilustracji tez 
o pustych gestach magnackich i wystawianiu na pośmie
wisko polskiej próżności. W gronie tym nie zabrakło 
Ignacego Krasickiego i Hugona Kołłątaja. Także współ
cześnie, mimo monografii naukowych, stereotyp śmiesz
nego Sarmaty gubiącego złote podkowy utrzymuje się. 
Bolesław Leitgeber w książce Rzym w radościach i tro
skach dawnej Polski. Momenty historyczne (Londyn 1991, 
s. 222) pisał: „Przedstawiciele magnaterii polskiej ze swo
im orszakiem paradowali w barwnych strojach jak pawie, 
wraz z tabunami egzotycznej służby oraz zwierząt, wraz 
z rynsztunkiem stylu orientalnego, gdzie konie miały kolo-
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rowe kity i okute były podkowami ze szczerego złota. Pod
kowy były lekko przytwierdzone, ażeby odpaść na bruku 
rzymskim i być chowane przez gawiedź uliczną jako pa
miątka po bogatych panach. Tak prezentowała się za gra
nicą Polska Wazów w pokazie, który nazwalibyśmy dziś 
propaganda masowego przekazu. Czy pokaz robił wrażenie 
na prawdziwych gospodarzach Wiecznego Miasta, czyli 
Kurii Rzymskiej, przyzwyczajonej do innego rodzaju dy
plomacji? Ale fanfary polskie w Rzymie leżały widocznie 
we krwi sarmackiej, bo się powtarzały. O wiele później, je
den z Radziwiłłów spełniał królewską misję «obediencji» 
u papieża”. Z radością należy przyjąć zmianę stanowiska 

w wydanej w 2000 r. dziesięciotomowej Wielkiej historii 
Polski. O poselstwie Ossolińskiego napisano: „rezultaty 
poselstwa warte były tych kosztownych a propagandowo 
udanych efektów. [...] Ossoliński opuścił tyumfalnie [!] 
Rzym 23 grudnia 1633 roku. W tym samym czasie pod 
Smoleńskiem rozgrywały się wydarzenia, które miały przy
nieść Rzeczypospolitej jeden z największych tryumfów mi
litarnych w jej dziejach” (Stanisław Grzybowski, Dzieje 
Polski i Litwy (1506-1648), w: Wielka historia Polski, 
Kraków 2000, ss. 361-362).

Tomasz Makowski

Spotkanie z książką
ZWIERZYNIEC NA STARYCH ILUSTRACJACH

Oglądając archiwalne zdjęcia miejscowości w albu
mach, porównujemy przeszłość z teraźniejszością; 
choć z biegiem czasu rozbudowa i przebudowa powo

duje rozwój miast i miasteczek, z nostalgią wracamy do 
minionych lat utrwalonych na ilustracjach. To samo 
uczucie towarzyszy przeglądaniu albumu Zwierzyniec 
w starej pocztówce i fotografii, uświetniającego obchody 
mijającego w br. trzydziestolecia działalności Towarzy
stwa Miłośników Zwierzyńca i przez nie wydanego. Publi
kację honorowym patronatem objęli Marcin Zamoyski - prezydent 
Zamościa oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Album zawiera 260 
pocztówek i fotografii z lat 1877-1939, pochodzących z kilkudziesięciu 
archiwów prywatnych i państwowych. Zbiór zdjęć poprzedzony został 
przedstawieniem historii Zwierzyńca - pierwotnie wiejskiej rezydencji 
rodu Zamojskich, a od 1806 r. siedziby Zarządu Dóbr Ordynacji Zamoj
skiej. Kolejne rozdziały ukazują główne obiekty miejscowości: kościół 
na wodzie z 1747 r„ klasycystyczną oficynę z przełomu XVIII i XIX w. 
mieszczącą biuro Zarządu Dóbr Ordynacji Zamojskiej, willę „Plenipo- 
tentówkę” (rezydencję administratorów ordynacji) i willę „Borowiankę" 
(rezydencję szefa ordynackiej buchalterii - Hipolita Borowskiego) 
z 1890 r., rezydencje willowe wybudowane dla miejscowych notabli, 
dziewiętnastowieczne domy urzędników Ordynacji Zamojskiej, obiekty 
użyteczności publicznej (oberżę, siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej, 

fabrykę mebli, szkołę i ochronkę dla dzieci, szpital, apte
kę, siedzibę sądu, posterunek policji, budynki kolei, leśni
czówkę), browar, tartak, młyn, wytwórnię bryczek, 
wytuszczarnię nasion oraz park i stawy. Zdjęcia, reprodu
kowane w sepii, z oryginalnymi podpisami, czasem 
ozdobione ramkami, ukazują urok dawnego Zwierzyńca, 
ale również, jak podkreśla we wstępie do albumu Elżbie
ta Hałasa, prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca 
„[...] uświadamiają upływ czasu i nieuchronność przemi

jania”. W albumie zamieszczone zostały również dwie mapy - jedna 
pochodzi z początku funkcjonowania ordynacji (1829 r.), druga z lat 
dwudziestych XX w.

Z okazji obchodów jubileuszu trzydziestolecia działalności 
Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca zorganizowana tu została 
w lipcu br. konferencja; prelekcje wygłoszone w czasie spotkania 
opublikowane zostały w książeczce dodanej do albumu. Przeczytać 
w niej można m.in. opracowania referatów Mariana Sołtysiaka na te
mat społecznej troski o dziedzictwo kultury i Mieczysława Kseniaka 
o historii Zwierzyńca, przedstawiony tu też został omówiony wyżej 
album i krótka historia Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca.

Album można nabyć u wydawcy (Towarzystwo Miłośników 
Zwierzyńca, 22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2) oraz w Ośrodku 
Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.
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Malowany wjazd
do Rzymu

eden z najwspanialszych orszaków, jakie w czasach 
nowożytnych wkroczyły do Rzymu, uroczysta wizyta 
u papieża Urbana VIII Jerzego Ossolińskiego, posła 

króla polskiego Władysława IV Wazy - to wydarzenie, któ
re na długo utrwaliło się w pamięci jego uczestników i ob
serwatorów. Ważne sprawy, które królewski dyplomata 
miał przedłożyć papieżowi, pozostały w cieniu uroczystej 
oprawy tej wizyty, pełnej przepychu, na miarę epoki baro
ku. Przybycie delegacji polskiej do Wiecznego Miasta zo
stało nie tylko szczegółowo opisane w papieskim diariuszu, 
nie tylko utrwalone w akwafortach i licznych rysunkach 
Stefano della Belli, lecz także stało się tematem okazałego 
obrazu ze zbiorów Zamoyskich, zdobiącego obecnie salę 
Pod Orłem Zamku Królewskiego na Wawelu.

Pochód w dniu 27 listopada 1633 r., ukazany na obrazie 
na przedpolach Rzymu, prowadzony jest przez papieską świ
tę w kierunku Porta del Popolo. Głównym akcentem urbani
stycznym miasta jest panująca nad nim kopuła bazyliki św. 
Piotra. Orszak, mieniący się barwami, grający egzotyką pol
skich strojów, zestawioną z zachodnimi kostiumami, złożony 
z jeźdźców i pieszych, kardynałów, prałatów i dworzan, do

stojników i żołnierzy polskich oraz papieskich, posuwa się 
krętą, wijącą się na płaskowyżu drogą. Majestatyczna wręcz 
postać Ossolińskiego, w bogatym stroju, jadącego na białym 
koniu, ukazana została w prawej części sceny. W części dol
nej kręcą się psy, stoi tu też karzeł z tarczą. W przedniej par
tii orszaku widać wielbłądy, w głębi, po prawej i lewej - gru
py osób oraz pojedyncze postacie obserwujące pochód. W le
wym dolnym rogu kompozycji artysta umieścił kamienny po
stument z tarczą herbową, z wyobrażeniem pszczół - herbem 
rodowym papieża z rodu Barberinich oraz napisem w języku 
włoskim, zatytułowanym: „ENTRATA IN ROMA DELL 
£CC[ELLENTISSI]MO AMBASCIATORE DI POLONIA 
L’ANNO 1633” (Wjazd do Rzymu najszlachetniejszego am
basadora Polski w roku 1633). Poniżej, w dwóch kolumnach 
zamieszczona została legenda z objaśnieniami, opatrzonymi 
kolejnymi literami alfabetu, od „A” do „S”, którym odpowia
dają oznaczenia przy poszczególnych fragmentach kompozy
cji. Ponadto w pierwszej kolumnie znalazł się ozdobny prze
rywnik, a niżej napisano: „Georgio Ossolinschi [!] Ducca di 
Ossolina [!] Grajnde] Rjeale] Cancelliare di Pollonia” (Jerzy 
Ossoliński Książę Ossolina Wielki Kanclerz Koronny Polski).
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Podobne oznaczenie poszczególnych fragmentów or
szaku występuje również w cyklu akwafort poświęconych 
wjazdowi, wykonanych przez Stefano della Bellę (1610- 
-1664). Ten artysta florencki, przebywając w Rzymie na 
stypendium ufundowanym mu przez Wawrzyńca Medyce- 
usza, był bezpośrednim obserwatorem wjazdu Ossoliń
skiego, zapewne nawiązał też z nim ścisłe kontakty, za 
czym, według Joanny Talbierskiej (J. Talbierska, Twór
czość Stefano della Belli (1610-1664), „Rocznik Historii 
Sztuki”, t. XXVIII, Warszawa 2003, ss. 100-101) miałyby 
przemawiać m.in. rysunkowe portrety polskiego dostojni
ka. Monografistka twórczości Stefano della Belli słusznie 
kieruje naszą uwagę na osobę tego artysty jako autora 
również malowanego „Wjazdu Jerzego Ossolińskiego do 
Rzymu”. Miałyby za tym przemawiać nie tylko zbieżności 
formalne obrazu z akwafortami, lecz także wielka liczba 
rysunkowych szkiców przygotowawczych oraz florencka 
wymowa stylistyczna malowidła. Dlaczego dotychczas nie 
brano pod uwagę tego florentczyka jako autora omawia
nego tu dzieła? Może dlatego, że jego twórczość malarska 
jest stosunkowo mało znana, pozostaje w cieniu obfitej 
twórczości graficznej. Sądzono, że obraz malował jakiś in
ny artysta włoski, korzystający z grafik Stefano della Belli.

Nie wiadomo czy obraz powstał na zamówienie Osso
lińskiego, choć jest to wysoce prawdopodobne. To, że 
w pewnym okresie trafił do kolekcji Zamoyskich, wydaje 
się świadczyć, iż już wcześniej znajdował się w Polsce i zo
stał przez nich pozyskany w drodze rodzinnych koligacji. 
Można przypuszczać, że był namalowany w nieodległym 
czasie po rzymskim poselstwie Ossolińskiego. Zastanawia 

Stefano della Bella (?), „Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu”, 
po 1633 r., olej na płótnie, 116 x 386 cm, Zamek Królewski na Wawelu 

(fot. Łukasz Schuster) 

jednak fakt, iż w napisie na postumencie dostojnik ten zo
stał określony jako kanclerz wielki koronny, które to stano
wisko uzyskał dopiero w roku 1643, a więc dziesięć lat po 
swym słynnym wjeździe. W tym czasie (w latach 1639- 
-1648) działał w Paryżu, czyżby więc tam wykonał obraz? 
Wchodzą wszakże w grę inne możliwości. Po wykonaniu 
szkiców przygotowawczych artysta mógł zacząć malować 
obraz jeszcze w Rzymie, gdzie przebywał do roku 1637, lub 
we Florencji, gdzie może jednak tylko kontynuował pracę 
nad obrazem i gdzie - w przerwach paryskiego stypendium 
- ukończył go, nie wcześniej niż w roku 1643, opatrując 
dzieło napisem z nowym tytułem Ossolińskiego.

Do drugiej wojny światowej obraz znajdował się w Pa
łacu Błękitnym Zamoyskich w Warszawie. Po wojnie zna
lazł się w składnicy muzealnej urządzonej w przejętym 
przez państwo pałacu Zamoyskich w Kozłówce. W fatal
nym stanie, złożony „w kostkę” (ślady po krawędziach 
załamań widoczne są do dziś) przeleżał tam do 1956 r., 
nie znajdując instytucji muzealnej chętnej do jego przeję
cia. Ostatecznie płótnem zaopiekowały się Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu. Przez kilka lat Rudolf Kozłow
ski, nieżyjący dziś zasłużony konserwator tej instytucji, le
genda polskiego konserwatorstwa, prowadził gruntowną 
renowację dzieła, które następnie znalazło godne siebie 
miejsce w „wazowskiej” części stałej ekspozycji królewskich 
komnat zamkowych na Wawelu.

Kazimierz Kuczman
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Wjazd Radziwiłła do Rzymu

E
. ról Jan III Sobieski na sejmie walnym w Grodnie 
w grudniu 1678 r., wobec kryzysu przyjaźni z Francją 

i załamania się dotychczasowej linii swej polityki, 
V powziął decyzję o konieczności powołania ligi 
państw chrześcijańskich przeciw Turcji. Misję dyploma

tyczną do cesarza Leopolda, Rzeczypospolitej Weneckiej 
i Stolicy Apostolskiej powierzył Michałowi Kazimierzowi 
księciu Radziwiłłowi herbu Trąby. Znany z lojalności wo
bec króla Michał Kazimierz, podkanclerzy litewski i het
man polny litewski, nazywany czasem „pierwszym” dla 
odróżnienia od innego Radziwiłła, używającego tych sa
mych imion, był starszym z dwóch synów marszałka wiel
kiego litewskiego Aleksandra Ludwika i Tekli z Wołłowi- 
czów. Poślubiwszy siostrę Jana Sobieskiego - Katarzynę, 
został tym samym szwagrem późniejszego króla. Niezwy
kle popularny na Litwie, po śmierci króla Michała Kory- 
buta Wiśniowieckiego miał być nawet jednym z kandyda
tów do korony, jednak niemałych swych wpływów użył 
wówczas ku wyniesieniu na tron Sobieskiego, a sam stał 
się jego zaufanym doradcą.

Myśl wysłania poselstwa do Rzymu zrodziła się już na 
krótko przed koronacją Jana Sobieskiego (2 lutego 1676 r.), 
a podstawowy cel misji upatrywano w złożeniu obedien- 
cji papieżowi. Do tej sprawy król przywiązywał wagę tym 
większą, że ani Jan Kazimierz, ani Michał Korybut, zasia
dający bezpośrednio przed nim na tronie Rzeczypospoli
tej, nie wypełnili tej powinności władcy katolickiego. 
Projekt odwoływał się do głośnego poselstwa z czasów 
Władysława IV, który to ponad czterdzieści lat wcześniej, 
dla zamanifestowania potęgi i świetności ówczesnej Rze
czypospolitej, wyprawił Jerzego Ossolińskiego z obedien- 
cją do papieża Urbana VIII (wjazd do Wiecznego Miasta 
miał miejsce 27 listopada 1633 r.).

Sejm grodzieński kwestię rzymskiej legacji podjął 
w szerokim kontekście, splatając ją z planami koalicji an
ty tureckiej. Uchwalony wówczas tzw. skrypt ad archiuum 
(czyli taki, którego treść zapisana została w odpowiednich 
dokumentach zdeponowanych w archiwum koronnym) 
powierzył królowi szukanie pomocy przeciwko Turcji 
u papieża, cesarza, króla francuskiego i innych władców 
chrześcijańskiej Europy oraz u cara moskiewskiego. 
W świetle tych faktów poselstwo Michała Kazimierza Ra
dziwiłła zmieniło nieco charakter, stając się częścią rozle
głej misji dyplomatycznej króla. Do Paryża udał się wten
czas podskarbi wielki koronny Andrzej Morsztyn, do An
glii i Holandii - bliski jego kuzyn, Felicjan Morsztyn, pod- 
koniuszy litewski, do Hiszpanii i Portugalii oraz do miast 
północnoniemieckich - Hieronim Lubomirski, jednakże 
ich działania nie miały większego znaczenia, a gorące ape
le Jana III o pomoc dla Rzeczypospolitej w obliczu szyku
jącej się wojny z Turcją pozostały bez echa.

W dokumentacji, wystawionej dla Radziwiłła z datą 
12 kwietnia 1679 r. przez kancelarię koronną, zwraca 
uwagę przede wszystkim określenie: „legatus Noster 
extraordinarius”, poświadczające, że przyznano mu naj
wyższą rangę dyplomatyczną. Nieznana jest dotychczas 
instrukcja do rozmów w Rzymie, niewykluczone nawet, 
że w ogóle jej nie było. Bez wątpienia niezwykle istotną 
rolę w kierowaniu poczynaniami posła odgrywała regu
larna korespondencja z królem. Decyzją rady senatu z 19 
maja 1679 r. rozwiązano kwestię przesądzającą o możli
wości odbycia uroczystego poselstwa, a mianowicie wy
asygnowano na jego poczet 120 tys. zł. Ponadto podkanc
lerzy litewski na pokrycie kosztów legacji zgromadzi! 
własne znaczne środki finansowe, które niemal dwukrot
nie przewyższały dotacje skarbowe, nie licząc wartości za
bieranych w podróż klejnotów, zbroi, zastawy stołowej 
i innych precjozów, zapewne z zamiarem spieniężenia ich 
w razie potrzeby, a także kosztowności zdeponowanych 
wcześniej w Wenecji, a może także w Rzymie. Ostatecz
ny, liczący ponad 300 osób skład poselstwa ustalony zo
stał najpewniej do końca maja 1679 r.

Wyruszywszy około 20 czerwca z kraju na czele wspa
niałego orszaku, Radziwiłł przybył do Wiednia 17 lipca. 
Po uroczystym wjeździe do miasta przeprowadził rozmo
wy z przedstawicielami cesarza Leopolda I, których na
mawiał do przystąpienia do koalicji antytureckiej. Wobec 
ponagleń królewskich, mimo ewidentnego braku efektów 
swych starań, Radziwiłł już 23 sierpnia 1679 r. opuścił 
opanowany przez epidemię Wiedeń. Liczebność orszaku 
zmalała do około 200 osób, gdyż w obawie przed rozpo
wszechnieniem zarazy część uczestników wyprawy ogar
nięta paniką zawróciła do Polski. Wówczas też pojawiły 
się pierwsze sygnały mających nadejść kłopotów. Otóż 
władze Rzeczypospolitej Weneckiej zarządziły kwaran
tannę na granicy swego państwa, obejmującą przybyszów 
z Cesarstwa. Co gorsza, w związku ze zbliżającym się ter
minem zwołania rady generalnej (planowanej na 8 stycz
nia 1680 r.), która miała debatować o wojnie z Turcją na 
podstawie wyników akcji dyplomatycznej, król Jan III na
ciskał na szybkie przybycie posła do Rzymu, zwłaszcza że 
w kraju coraz mocniej podawano w wątpliwość celowość 
kontynuowania poselstwa. W tej sytuacji Radziwiłł, sko
ro tylko na początku listopada minął czas kwarantanny, 
skłonny był nawet zaniechać wjazdu do Wenecji i z czę
ścią orszaku lądem lub morzem udać się prosto do Rzy
mu. Wciąż jednak nie miał zgody na wjazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Weneckiej, na domiar złego również 
kongregacja papieska nie zezwalała na przejazd przez 
Państwo Kościelne. Nie mogąc dłużej zwlekać z działa
niem, król Jan III Sobieski w końcu listopada zdecydował 
się prowadzić z Kurią Rzymską listowne pertraktacje
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w sprawie koalicji anty tureckiej, w wyniku których otrzy
mał deklarację przyznania subsydium w wysokości 500 
tys. w dobrej monecie. Tym samym całkowicie stracił 
znaczenie antyturecki powód rzymskiej misji Radziwiłła, 
a istotnym - jeśli nie jedynym - celem pozostała kwestia 
prestiżu związana ze złożeniem obediencji, co tłumaczy 
dlaczego zarówno poseł, jak i król z taką determinacją 
pragnęli doprowadzić misję do końca i dlaczego w kraju 
sam król czynił zabiegi służące wywołaniu wrażenia sku
teczności działań Radziwiłła i legitymujące potrzebę kon
tynuowania jego misji. Powrót posła znad granicy wenec
kiej oznaczałby poniżenie autorytetu Jana III.

Tymczasem, wbrew solennym zapewnieniom, nie było 
widać końca perypetii Radziwiłła i jego orszaku. Despe
racka próba wyrwania się z weneckiej matni i ucieczki 
w przebraniu drogą morską została rychło udaremniona 
i skończyła się powtórną kwarantanną, po której odbyciu 
poseł Jana III uzyskał zgodę jedynie na prywatny wjazd do 
miasta i audiencję u doży oraz rady Rzeczypospolitej We
neckiej. W kwiecistych acz nieskutecznych mowach usiło
wał przekonać Wenecjan o wspólnocie interesów i ko
nieczności sprzymierzenia się przeciwko Turcji. Udało mu 
się jednak skłonić władze weneckie do przyjęcia do kwa
rantanny większej części orszaku pozostającego w północ
nych Włoszech, czym wytrącił z rąk Kurii Rzymskiej ko
ronny argument. Bez znacznego pośpiechu, na początku 
maja podjął poseł prywatną podróż do Wiecznego Miasta, 
dokąd przybył w otoczeniu nielicznej świty najprawdopo
dobniej 26 maja 1680 r. Od pierwszych chwil pobytu nad 
Tybrem, składając wizyty kardynałom oraz spotykając się 
czterokrotnie nieoficjalnie z papieżem, próbował przeciw
stawiać się głosom kwestionującym szczerość antyturec- 
kich zamiarów Jana III, wytykającym fikcyjność całej ak
cji, która w rzeczywistości miałaby być tylko parawanem 
dla dynastycznych machinacji królewskich. W trakcie tych 
konferencji mocno akcentował realność zagrożenia turec-

Pietervan Bloemen (1657-1720), Niccoló Viviani Codazzi (1648-1693), 
„Wjazd ambasady Michała Kazimierza Radziwiłła do Rzymu w 1680 r.”, 
Rzym, 1680?, ol., pł., 166 x 440 cm, w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie 

(fot. Zbigniew Reszka)

kiego i starał się uzyskać przyznanie choćby części zade
klarowanego już subsydium.

W połowie czerwca Wenecjanie zwolnili z kwarantan
ny większość uczestników wyprawy Radziwiłła. Cały li
piec poświęcił podkanclerzy litewski na uzupełnienie 
ubytków w orszaku i przygotowanie wyznaczonego na 
4 sierpnia oficjalnego uroczystego wjazdu. Postępując 
zgodnie z duchem rozmiłowanej w teatrze epoki, za 
punkt honoru obrał sobie, by w scenariuszu samej entra- 
ty nie zaniedbano niczego, co mogłoby przesądzać 
o wspaniałości poselstwa i klasie jego reperkusji społecz
nych. Nie bez znaczenia jest fakt, że takie uroczyste po
chody miały rodowód antyczny i przywodziły na myśl 
niegdysiejsze triumfy cezarów, co w sposób szczególny 
pobudzało zarówno wyobraźnię widzów, jak i przekona
nie samych uczestników o własnej wyjątkowości. Nakła
dające się na to upodobanie baroku do teatralizacji życia 
i niekłamana predylekcja polskich Sarmatów do orientali- 
zmu złożyć się miały na widowisko jedyne w swym rodza
ju, będące zarazem świadomie użytym środkiem propa
gandy politycznej. Wjazd posła był mistrzowsko wyreży
serowanym spektaklem, który miał oddziaływać zarówno 
porażającym wręcz przepychem, jak i egzotyką. Wszystko 
obliczone było na to, by olśnić i zadziwić mieszkańców 
stolicy Państwa Kościelnego, by utrwalić w nich wyobra
żenie o niezrównanym majestacie Rzeczypospolitej i jej 
władcy, którego splendor Radziwiłł reprezentował.

Efekt zabiegów Radziwiłła, będący zarazem kulminacyj
nym momentem poselstwa, podziwiać można na obrazie 
„Wjazd ambasady Michała Kazimierza Radziwiłła do Rzymu 
w 1680 r.”, znajdującym się w zbiorach Muzeum Pałacu 
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w Wilanowie. Obraz namalowany został w Rzymie, najpraw
dopodobniej na podstawie bezpośredniej obserwacji, całkiem 
możliwe, że niezależnie od zamówienia samego posła, choć 
dla możnowładców doby Jana III jest rzeczą znamienną, że 
nie mając szans z powodzeniem konkurować na polu wojen
nym z królem-wodzem, za pomocą sztuki usiłowali uwiecz
niać przede wszystkim swe sukcesy dyplomatyczne.

Scenerię i godną oprawę ceremonii tworzy rzymski 
Piazza del Popolo, widziany od strony doliny Tybru, 
z budynkami na stoku Pincio w tle. Tędy najczęściej 
wiódł szlak barokowych wjazdów gości papieskich do 
Rzymu. Nie poczynił w tej tradycji wyłomu Jerzy Osso
liński, nawiązał do niej także Radziwiłł. Zastał on archi
tekturę placu w diametralnie innym kształcie niż po
przednik, jako że mający tu miejsce w 1655 r. wjazd kró
lowej szwedzkiej Krystyny stał się impulsem do rozbudo
wy architektoniczno-urbanistycznej placu, zwanego „gło
wą Trydentu”. Kierujący pracami Giovanni Lorenzo Ber
nini przebudował główną bramę (Porta Flaminia) oraz 
wnętrze stojącego obok kościoła Santa Maria del Popolo. 
Następnie zbudowano dwie świątynie maryjne, które sta
nęły po przeciwnej stronie placu.

Zaaranżowany z barokowym rozmachem orszak po
stępuje od Porta del Popolo ku Via del Corso, mijając 
usytuowany pośrodku placu Obelisco Flaminio i fontan
nę. Kolejność poszczególnych grup pochodu została do
kładnie obmyślona, z wielką pieczołowitością zadbano 
o skontrastowanie strojów, uzbrojenia; wszelkich kształ
tów i kolorów. Rytm pojawiania się poszczególnych 
uczestników poselstwa wyznaczyły zasady dramaturgii, 
stąd ambasador, główny bohater pochodu, jedzie niemal 
na końcu, by ukazać się widzom w starannie wybranym 
momencie, poprzedzony szeregiem innych osób, w po
rządku ich wzrastającego znaczenia.

Na czele niknącego w głębi ulicy orszaku przedstawio
no wielbłądy kroczące w zdobnych czaprakach, prowa
dzone przez służbę w orientalnych i egzotycznych stro
jach. Obok grup strojnych jeźdźców, dostojników pol
skich i obcych, widzimy towarzyszący ambasadorowi od
dział polskich janczarów w czerwonych czapach, kafta
nach i hajdawerach, gwardię i masztalerzy. Nie brakuje 
nawet konnej orkiestry, nadającej ton pochodowi i pod
kreślającej jego wystawność. Sam Radziwiłł sportretowa- 
ny jest w reprezentacyjnej pozie, na białym koniu. Or
szak, eskortowany przez gwardzistów papieskich, podzi
wiają tłumy widzów. Jedni, porzuciwszy swe zajęcia, wy
legli na plac, inni wychylają się z udekorowanych zgodnie 
ze zwyczajem barwnymi tkaninami okien. Na placu stoi 
również kilka karoc, zatrzymanych w drodze, by ich wła
ściciele mogli dołączyć do grona patrzących.

Entrata oraz przyjęcie przez papieża na uroczystym 
konsystorzu uczyniły zadość celom poselstwa. Zarówno 
poseł, jak i król wyrażali zadowolenie z odbycia wjazdu. 
Słów uznania pod adresem dyplomaty nie poskąpił rów
nież Innocenty XI. Po zakończeniu oficjalnych ceremonii 
obediencyjnych Radziwiłł zatrzymał się w Rzymie aż do 
początku października, by czynić starania o pomyślne 
rozstrzygnięcie rozlicznych poruczonych mu przez króla 

spraw. Nie dane mu było ujrzeć więcej kraju, w drodze 
powrotnej, dotknięty nagłą chorobą, zmarł w Bolonii 14 
listopada 1680 r. Ciało jego przewiezione zostało do Nie
świeża i pochowane w grobach przodków.

Obraz eksponowany jest w Wielkiej Sali Karmazyno
wej Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pierwotnie znajdował 
się tu trzypokojowy apartament mieszkalny, który około 
połowy XIX w. został przebudowany na polecenie Augu
sta Potockiego, z przeznaczeniem na stałą muzealną eks
pozycję, głównie malarstwa obcego. Niewykluczone, że 
„Wjazd ambasady Michała Kazimierza Radziwiłła do 
Rzymu w 1680 r.”, notowany w zbiorach od połowy 
XIX w. (Inwentarz z połowy XIX w., pod nr. 203, 
AGAD), znajdował się tutaj już wówczas, gdyż na drze
worycie Adama Malinowskiego według rysunku Juliana 
Maszyńskiego zamieszczonego w albumie Henryka Skim- 
borowicza i Wojciecha Gersona (Willanów. Album wido
ków i pamiątek oraz Kopje z obrazów Galeryi Willanow- 
skiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej 
z dodaniem opisów określonych przez..., Warszawa 
1877), ukazany jest w tymże miejscu, noszącym wówczas 
nazwę: „Galeria zwana Muzeum”.

Warto podkreślić, że obraz wilanowski służy do dziś 
jako wspaniałe źródło dla kostiumologii, dostarcza rów
nież ciekawych informacji badaczom dawnych obyczajów 
i architektury. Pieter van Bloemen (1657-1720), autor 
scen figuralnych, umiejętnie przedstawił nieprzebrany 
tłum witający pochód. Charakteryzując dokładnie wybra
ne grupy postaci i pojedyncze osoby, inne zaś traktując 
szkicowo i ogólnikowo, zręcznie oddal wrażenie liczeb
ności i świetności pochodu. Sposób przedstawienia cało
ści świadczy o zmyśle obserwacyjnym i zdradza pewną 
dozę poczucia humoru autora. Imponujące tło architekto
niczne namalował najprawdopodobniej Niccoló Viviani 
Codazzi (1648-1693), kontynuujący styl swego ojca Vi- 
viano Codazziego, zmarłego w 1670 r., jednego z najsłyn
niejszych siedemnastowiecznych malarzy widoków archi
tektury. Viviano był uważany za realistę i prekursora Ca- 
naletta, ale wydaje się, że istotę jego twórczości najlepiej 
oddaje ukuty przez Luigiego Lanziego termin - „Witru- 
wiusz sztuki architektonicznej”. Określenie to mówi rów
nież wiele o dziełach jego syna.

Obecnie prowadzone są szczegółowe badania nad iko
nografią, wątkami treściowymi i historią obiektu, trwa 
również poszukiwanie i analiza źródeł archiwalnych doku
mentujących zarówno podróż Radziwiłła, jak i samą entra- 
tę. Ciekawym zagadnieniem będzie również ustalenie czy 
i w jakim zakresie w obrazie tym elementy świata reali
stycznego przeplatają się z wytworami wyobraźni artystów.

Mieczysław Wallis (Obrazy Canaletta z dziejów Polski, 
„Biuletyn Historii Sztuki”, XVI, nr 1, 1954, ss. 98-134) 
wskazał na prawdopodobną znajomość obrazu wilanow
skiego przez Bernarda Bellotto zwanego Canaletto i swe
go rodzaju świadome doń nawiązanie i twórcze przeciw
stawienie się jego kompozycji we „Wjeździe Jerzego 
Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633”, namalowanym 
w 1779 r.

Dominika Walawender-Musz
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Cudowne ocalenie
Stanisława Potockiego

\ \ 7 7 zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich 
\ V / (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) 
% zachowała się rycina, będąca pamiątką niezwy-

T V kiego wydarzenia z 1678 r.
Prawie sześć lat wcześniej, na początku stycznia 

1672 r., francuski agent, ksiądz Jean de Courthonne, któ
rego zadaniem było zorganizowanie opozycji przeciw 
królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, oraz 
towarzyszący mu Fryzyjczyk, Ulryk von Werdum, ukry
wając się pod fałszywymi nazwiskami i przebraniami, za
witali do Stanisławowa, gdzie gościnnie zostali przyjęci 
przez Andrzeja Potockiego, wojewodę kijowskiego. Ulry- 
kowi von Werdum, prowadzącemu pamiętnik z podróży, 
zawdzięczamy pierwszą informację związaną z bohaterem 
tej historii: „[...] Miasto to dopiero przed dziesięciu laty 
z gruntu na nowo zbudował wymieniony wojewoda kijow
ski Andrzej Potocki i nazwał je podług jedynego swego sy
na, teraz dwunastołetniego panicza, któremu na imię Sta
nisław

Stanisławów, założony przywilejem lokacyjnym wy
stawionym przez Andrzeja Potockiego w 1662 r. i nazwa
ny na cześć zaledwie dwuletniego chłopca, był intensyw
nie rozbudowywany, stając się niebawem jedną z najważ
niejszych fortec broniących południowo-wschodnich 
krańców Rzeczypospolitej. Równocześnie wzrastał Stani
sław, wychowywany zgodnie z przyjętymi wówczas wzo
rami kształcenia arystokratycznej młodzieży, mającej 
w przyszłości sprawować stosowne do urodzenia i ambi
cji stanowiska w państwie. Jego ojciec w 1669 r. powołał 
przy kolegiacie stanisławowskiej szkołę, będącą kolonią 
Akademii Krakowskiej, gdzie kanonicy-profesorowie, 
członkowie kapituły kolegiackiej, wykładali filozofię, re
torykę z dialektyką i wygłaszali kazania. Po ukończeniu 
edukacji w tejże szkole młody Stanisław, starosta koło- 
myjski, wysłany został przez ojca do zachodniej Europy 
w celu kontynuowania nauki i zdobycia odpowiedniej 
ogłady. Piętnastoletni wówczas młodzieniec udał się 
w pierwszej kolejności na studia do Włoch, ponieważ 
Rok Jubileuszowy 1675, obchodzony za pontyfikatu pa
pieża Klemensa X, był okazją do równoczesnego odbycia 
pielgrzymki do Rzymu. Audiencję u papieża uzyskał 
znacznie później, gdy w stolicy apostolskiej zasiadał już 
ojciec święty Innocenty XI. Spełniając prośbę młodego 
Potockiego, papież obdarował go relikwiami św. Wincen-

1. Stanisław Puc, „Portret Stanisława Potockiego, starosty halickiego 
i kołomyjskiego”, 1883, drzeworyt wg rysunku Stanisława Holca 
wykonanego na podstawie obrazu ze zbiorów wilanowskich 
(wg Jan Loski, Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni
i współczesne zabytki, Warszawa 1883, tabl. 15), książka w zbiorach 
Biblioteki Narodowej w Warszawie

tego męczennika, z którymi Stanisław udał się w drogę 
powrotną do Polski, wybierając trasę przez Francję i Ni
derlandy. Dnia 27 lipca 1678, podczas podróży statkiem 
płynącym po kanale Willebroek, obecnie zwanym rów-
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nież kanałem Brukselskim, w pobliżu wsi Willebroek, 
w okręgu Mechelen, czyli na północ od Brukseli, wyda
rzyła się katastrofa. Na skutek eksplozji przypadkowo za
palonego prochu statek został zniszczony, większość pa
sażerów zginęła, lecz wśród uratowanych znalazł się Sta
nisław Potocki i kilka osób z jego otoczenia. Cudowne 
ocalenie młodzieńca przypisywano obecności relikwii św. 
Wincentego i szczególnej opiece męczennika.

Przebieg dramatycznych wypadków - podróż stat
kiem, eksplozję, jej tragiczne skutki oraz ocalenie Stani
sława Potockiego - obrazuje wspomniana na początku ry
cina z Muzeum Książąt Czartoryskich, wykonana przez 
znakomitego holenderskiego grafika Romeyn de Ho- 
oghe’a. Warto dodać, że u dołu ryciny, pośrodku, znajdu
je się dedykacja artysty dla króla Jana III, który w 1675 r. 
obdarzył de Hooghe’a tytułem serwitora królewskiego 
w dowód uznania za wykonaną serię akwafort gloryfiku
jących militarne tryumfy polskiego monarchy.

Stanisław Potocki powrócił szczęśliwie do Stanisławo
wa w 1679 r. Wtedy też przywiezione przez niego reli
kwie zostały uroczyście wprowadzone do kolegiaty, któ
rej budowa, mocno zaawansowana w 1672 r. - jak to za
notował Ulryk von Werdum - wówczas ciągle nie była 
jeszcze ukończona. Wypadek, który zdarzył się podczas 
uroczystości, miał zapewne związek ze stanem prac bu
dowlanych. Według relacji naocznego świadka tego wy
darzenia „pomost na grobach będący załamał się z ludźmi 
[...Jaz laskiej Pana Boga żadnej osobie i włos z głowy nie 
spadl, wszyscy zdrowymi stamtąd wydobyli się i zaraz 
z obmytych relikwij dawano pić wino tym, co się z dołów 
wydobywali i innym przytomnym”. Pod ciężarem tłumu 
załamało się prawdopodobnie zabezpieczenie zejścia do 
krypty, znajdujące się w posadzce kościoła. Fakt, że nikt 
nie został poważnie poszkodowany, uznano za kolejny 
cud sprawiony przez św. Wincentego. Zaskakująca może 
wydać się obecnie praktyka podawania do picia wina, 
którym wcześniej obmyto relikwie. W Polsce XVII 
i XVIII w. był to znany specyfik stosowany jako cudow
ny, niezwykle skuteczny środek terapeutyczny.

Po powrocie do ojczyzny Stanisław rozpoczął działal
ność publiczną. Kilkakrotnie sprawował urząd marszałka 
sejmiku halickiego, tytułował się także dworzaninem kró
lewskim. W 1682 r. otrzymał od ojca starostwo halickie 
i w roku następnym posłował na sejm z sejmiku halickie
go. W tymże roku 1683 wyruszył na wyprawę wiedeńską, 
prowadząc pułk jazdy w zastępstwie ojca, któremu król na 
czas swojej nieobecności w kraju powierzył obronę połu
dniowych i południowo-wschodnich krańców Rzeczypo
spolitej. W pierwszym dniu bitwy, 12 września, chorągwie 
Potockiego znajdowały się na lewym skrzydle wojsk pol
skich dowodzonym przez hetmana Sieniawskiego. Do 
próbnej szarży na wroga Jan III wyznaczył dwa pułki: pułk 
Andrzeja Potockiego dowodzony przez Stanisława i pułk 
Feliksa Potockiego, jego stryja. Według tradycji rodzinnej 

Stanisław zginął od cięcia w głowę, spiesząc podczas bitwy 
z pomocą swemu stryjowi. Z trudem i nie bez wstawien
nictwa św. Wincentego udało się odnaleźć jego głowę, od
ciętą przez Turków od tułowia. Serce i wnętrzności 24-let- 
niego bohatera złożone zostały w Wiedniu w kościele 
franciszkanów, a jego śmierć upamiętniono tamże tablicą 
pamiątkową sporządzoną staraniem towarzyszy poległe
go. Zabalsamowane ciało przywieziono do Stanisławowa 
i uroczyście pochowano w krypcie kolegiaty w 1684 r. Na 
tę okoliczność rektor akademii stanisławowskiej, kanonik, 
doktor filozofii i profesor retoryki Wojciech Kazimierz 
Lesiowski ułożył stosowny panegiryk. Zapewne wówczas 
powstało przekonanie, że otrzymany od papieża dar był 
jednocześnie wróżbą przyszłych losów Stanisława, cudow
nie ocalonego z katastrofy, by podobnie jak św. Wincenty 
męczennik, mógł w odpowiedniej chwili oddać życie 
w obronie wiary chrześcijańskiej.

Relikwie przywiezione przez Stanisława Potockiego 
przechowywane były w ołtarzu św. Wincentego wzniesio
nym w prawym, zachodnim ramieniu transeptu kolegiaty. 
Kości spoczywały zamknięte w obitej czerwoną materią 
drewnianej trumience, opatrzonej rzymskimi pieczęciami 
autentyczności, umieszczonej na ołtarzu wewnątrz marmu
rowego sarkofagu; czaszkę świętego przechowywano w ku
listym srebrnym relikwiarzu. W każdy poniedziałek przed 
tym ołtarzem odprawiano mszę św. Wkrótce Stanisławów 
stal się miejscem pielgrzymkowym, gdyż czcigodne szczątki 
przywiezione z Rzymu przez Stanisława Potockiego, 
a szczególnie głowa męczennika, zasłynęły licznymi cudami, 
których obszerny spis wykonano w 1746 r. na polecenie ar
cybiskupa lwowskiego Mikołaja Ignacego Wyżyckiego.

Po 1945 r. Stanisławów znalazł się poza granicami 
Polski. Polacy opuszczający miasto starali się ratować naj
cenniejsze elementy wyposażenia wnętrz kościelnych. 
Część obrazów oraz relikwie św. Wincentego z kolegiaty 
stanisławowskiej przewieziono do Polski, do Opola 
i umieszczono w kościele Matki Boskiej Bolesnej „na 
Górce”. Zgodnie z dawną tradycją w każdy poniedziałek 
odprawiano mszę św. w kaplicy Matki Boskiej, gdzie zo
stały złożone, po czym podawano wiernym do ucałowa
nia srebrny relikwiarz z głową św. Wincentego. Niestety, 
w pięćdziesiątych latach XX w. relikwiarz ten został skra
dziony, pozostała tylko ozdobna barokowa szafka, w któ
rej był przechowywany. Nadal jednak znajduje się tam 
drugi relikwiarz, ten w kształcie małej trumienki z prze
szklonymi okienkami w bocznych ściankach, przez które 
widoczne są szczątki męczennika.

W związku z historią Stanisława Potockiego i przywie
zionymi przez niego relikwiami, wypada wspomnieć na 
marginesie o drugiej czaszce św. Wincentego znajdującej 
się na terenie Polski. Zadziwiającym zbiegiem okoliczno
ści przywiozła ją z Rzymu w 1677 r., a więc niemal w tym 
samym czasie, Zofia z Opalińskich Konarzewska, wdowa 
po Adamie Konarzewskim, fundatorze Zgromadzenia OO.
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Filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Wydobyła ją 
z katakumb rzymskich za zgodą uzyskaną od papieża In
nocentego XI, który następnie opatrzył relikwie pieczę
ciami i dokumentami autentyczności. Okazuje się, że 
w Polsce było więcej szczątków św. Wincentego. Naj
wcześniej, bo w 1145 r. Piotr Włost uroczyście sprowa
dził relikwie z Magdeburga dla ufundowanego przez sie
bie opactwa benedyktynów na Ołbinie we Wrocławiu. 
W XVI w., a więc czterysta lat później, relikwie św. Win
centego trafiły do kościoła franciszkanów w Przemyślu 
i znajdują się tam do dzisiaj. Czy wobec tego wszystkie są 
autentyczne? Odpowiedź jest nieco skomplikowana. 
Martyrologium rzymskie wymienia kilku męczenników 
o tym imieniu, występujących w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, lecz bywają ze sobą myleni bądź utożsa
miani, często też święto różnych męczenników obcho
dzone bywa tego samego dnia. Relikwie z opactwa na Oł
binie uważano za szczątki św. Wincentego archidiakona 
z Saragossy, umęczonego 22 stycznia 304 r. w czasie 
prześladowań za Dioklecjana, lub też za szczątki biskupa 
Bevagna, męczennika z IV w., którego wspomnienie ob-

2. Romeyn de Hooghe, „Cudowne 
ocalenie Stanisława Potockiego”, 
1678, akwaforta uzupełniona 
miedziorytem, z dawnej kolekcji C. W. 
Bliichera, w zbiorach Czartoryskich 
przed 1872 r., grafika w zbiorach 
Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum 
Książąt Czartoryskich, Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie
3. Zaginiony relikwiarz na głowę św. 
Wincentego, XVIII w., fotografia (wg 
Józef Grabowski, Skarb Kolegiaty 
Stanisławowskiej, Stanisławów 
[1932]), książka w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie

chodzi się 14 listopada. Męczennik z II w. czczony jest 
w Przemyślu pod koniec sierpnia. O św. Wincentym z ko
legiaty stanisławowskiej brak dokładniejszych informacji. 
Wiadomo tylko, że przedstawiany był w postaci rzym
skiego rycerza odzianego w antykizowaną zbroję, w heł
mie z pióropuszem, z mieczem w prawej dłoni i tarczą lub 
palmą męczeńską w lewej.

Ewa Czepielowa

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2007 21



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Napoleon Orda
pielgrzym polski

D
wieście lat temu, 7/19 lutego 
1807 r. w Worocewieżach na 
Polesiu przyszedł na świat 
Napoleon Mateusz Tadeusz, syn Mi

chała i Józefy Ordów. Taka właśnie, 
podwójnie zapisana według kalenda
rza juliańskiego i gregoriańskiego da
ta urodzin utrwalona została na pły
cie nagrobnej i jest znacznie bardziej 
wiarygodna od zwykle podawanej da
ty 11 lutego. Chrzest odbył się 12/24 
lutego w kościele Podwyższenia Krzy
ża Św. w pobliskim Janowie. Wpisu
jąc nowego parafianina do księgi 
(przechowywanej w miejscowej bi
bliotece) ksiądz popełnił typowy na 
początku roku błąd i wykaligrafował 
„1806", po czym dopiero na margi
nesie umieścił adnotację „Zaczyna się 
rok 1807”. Przełożony z łaciny tekst 
brzmi: „Dwór Worocewicze. Roku 
Pańskiego 1806 [!] dnia 12 lutego ja, 
Szymon Poraziński, proboszcz kościo
ła janowskiego, ochrzciłem wodą 
święconą dziecię płci męskiej Napole
ona Mateusza Tadeusza, syna Jaśnie 
Oświeconych Michała i Józefy z Bu- 
trymowiczów Ordów, marszałkostwa 
kobryńskich. Rodzicami chrzestnymi 
byli wielmożny Felicjan Orda sędzia 
z wielmożną Krystyną Zielechowską”.

Pochodzenie z zasłużonej dla kra
ju rodziny szlacheckiej, imię Napoleon 
otrzymane na cześć zwycięskiego ce
sarza Francuzów, wychowanie w pol
skim dworze w atmosferze kultu tra
dycji, ale i służby społecznej (ojciec 
jako marszałek szlachty sprawował 
funkcję zaufania publicznego), naby
wana od dzieciństwa świadomość lo
su Ziem Zabranych, czyli wschodnich 
obszarów Rzeczypospolitej przyłączo
nych do Rosji, wszystko to ukształto
wało młodego Ordę jako Polaka - 
patriotę, gotowego do ofiar i zara
zem do pracy dla ojczyzny. Ważną 
rolę odegrała też lektura dzieł ro
mantyków, przede wszystkim Mic
kiewicza, którego poznał potem

w Paryżu. W 1855 r. Orda napisał 
wiersz Na śmierć Adama. Jego zakoń
czenie to modlitwa o wolność: 
„Naucz, jak naszych braci wyprowadzić 
z oków,
A uczyń nas wieszczami, boś ty Bóg proro
ków.
Niech jak on, jeśli zgodno z Twym wyrokiem 
Bożym
Do wyzwolenia świata i my się przylożym. 
Ty, coś uczył Adama, jak ma składać pieśnie, 
Naucz nas składać hymny, kiedy kraj nasz 
wskrześnie!”

Uczestnik studenckiej konspiracji 
w Wilnie, więziony przez ponad rok, 

potem żołnierz powstania listopado
wego, awansowany do stopnia kapi
tana i odznaczony Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari za bitwę pod Koc
kiem, zmuszony był wyemigrować 
i w 1833 r. zamieszkał w stolicy 
Francji. Tam podjął studia malarskie 
i rzeźbiarskie, a plonem podróży po 
Europie były liczne rysunki i akware
le. Tam, biorąc lekcje u Chopina, 
ujawnił talent muzyczny, koncerto
wał i publikował własne kompozycje, 
głównie polonezy. Tęsknota za oj
czyzną sprawiła, że w 1856 r. skorzy
stał z amnestii cara Aleksandra II, po
wrócił w rodzinne strony - i zastał 
krajobraz po bitwie. Skonfiskowane 
majątki i dwory (także Worocewicze) 
w obcych rękach, skasowane klaszto
ry, popadające w ruinę lub mieszczą
ce urzędy czy więzienia, kościoły za
mieniane na cerkwie albo rozbierane 
na cegłę... Aby zatrzeć polskie obli
cze kresowych ziem, rzekomo „istin- 
no ruskich”, zaborcy skazywali na za
gładę cenne zabytki i pamiątki prze
szłości narodu. Represje nasiliły się 
jeszcze po powstaniu styczniowym.

Orda początkowo gospodarował, 
wkrótce jednak postanowił wykorzy
stać swe umiejętności dla ukazania 
współczesnym i ocalenia dla potom
nych tego, co w każdej chwili mogło 
przestać istnieć. W sierpniu 1860 r. 
narysował rodzinne Worocewicze 
i odtąd przez dwadzieścia lat nie roz-

2
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1. Napoleon Orda na fotografii z ok. 1880 r.
2. Wpis o chrzcie Ordy w księdze parafialnej
3. Krzyż wyrzeźbiony przez Ordę w kościele 
w Janowie
4. Ocalały fragment płyty nagrobnej
5. Pomnik Napoleona Ordy w centrum Janowa
6. Kamień - drogowskaz przy drodze 
do Worocewicz

(zdjęcia: 3-6 - Jarosław Komorowski) 

stawał się z ołówkiem i pędzlem. 
W poczuciu patriotycznej misji wę
drował, a w istocie pielgrzymował 
„od ruiny do mogiły, od mogiły do ru
iny” pieszo, na wozie albo i łódką, 
przebywając setki kilometrów. Utrwa
lał ginący świat, przede wszystkim na 
Kresach, od Dzikich Pól po Inflanty. 
Jak napisał na okładkach albumów, 
interesowały go „miejsca historyczne 
od początku chrześcijaństwa w Polsce 
[...], ruiny zamków obronnych [...]. 

- Piękne rezydencje, świadczące o prze
szłości i cywilizacji w tym kraju oraz 
miejsca urodzenia ludzi wsławionych 
orężem, piórem lub nauką”. Wiele 
z tych miejsc dziś, po zniszczeniach 
dwóch wojen światowych i sowiec
kiego totalitaryzmu, możemy oglą
dać tylko na jego rysunkach.

Orda nie pozostawił diariusza ani 
pamiętników, szczegóły jego podró
ży stanowią więc dla nas nieodgad- 
nioną tajemnicę. Jedynie ogólnie 
wiemy, że w latach 1860-1877 prze
mierzał gubernię grodzieńską, 1862- 
-1876 wołyńską, 1864-1876 mińską, 
1870-1874 kijowską, 1871-1873 po
dolską, 1875-1876 kowieńską i wi
tebską, 1875-1877 wileńską, 1877 
mohylewską, a na koniec, w latach 
1878-1880 wędrował po Wielkopol- 

sce, Galicji i Królestwie. Podróżne 
itinerarium można jednak choć czę
ściowo odtworzyć na podstawie au
torskich napisów na rysunkach i kar
tonowych podkładach. Oto jego 
fragmenty:

„1866. Moje więzienie od 1 marca 
Kobryń - Wyjechałem 6 maja 1866.

[ok. 1870] Wiśniowiec [kościół] 
oo. karmelitów. [...] Spalony 1863.

[10 lipca 1870]. G. kijowska Mo- 
nasterzyszcze - pałac [...] Stefan Czar
niecki r. 1655 został raniony kulą 
w podniebienie walcząc przeciwko 
Kozakom [...]

28 lipca [1871-73] Bar nad Ro
wem (g. podolska). Mury obronnego 
zamku [...] gdzie później zawiązała się 
konfederacja 1768 roku.

12 sierp. [1871-73] Busza [...] Po
dole; Stanislaw Żółkiewski hetman 
zawarł traktat ze Skender Baszą [...]. 
Nie odstąpił piędzi ziemi nieprzyjacie
lowi [...]

[1871-73] Nagórzany rzeka 
Dniestr, w tych niedostępnych skalach 
wylęgają się Orły białe.

12 września 1872. Warkowicze 
skonfiskowane po Molodeckim. [...] 
kościół xx. bernardynów w Warkowi- 
czach, teraz cerkiew.

19 czerwca [1875-76] G. witebska 
- Kraslaw - widok ogólny. Ojciec Józef 
Plater de Broel, matka Soltan, synowie 
Eugeniusz, Leon rozstrzelany [...]

21 czerwca [1875-77] Merecz. 
1648 maja 20. tu umarł będąc na Io
wach Władysław TV.

20 czerwca 1876. G. witebska. 
Czaszniki. [...] Z tego zamku x. Miko
łaj Krzysztof Radziwiłł hetman lit. r. 
1564 wyszedłszy zbił pod Iwańskiem 
wojsko moskiewskie.

24 lipca 1876. Tuhanowicze g. 
mińska. [...] Tu Mickiewicz w młodo
ści opiewał Marylę. [...] Brzoza zasa
dzona ręką Mickiewicza i kamień, na 
którym siadywał.

21 maja 1877. Dereczyn g. gro
dzieńska. Kościół i groby xx. Sapie
hów, barbarzyńsko zrujnowany i ro
zebrany na cegłę - wewnątrz widzia
łem piękne freski. [...] Własność fami
lii xx. Sapiehów skonfiskowana po 
1831 r.

31 lipca 1877. Grobowiec Toma
sza Zana; Smolany g. mohilewska [...] 

23SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2007



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

wskrzesiciel w młodzieży wileńskiej 
miłości do nauk i cnót obywatelskich.

10 sierpnia 1877. Kościół po 
bernardynach, teraz archiwum; Mo- 
hilew. ”

Wielcy Polacy i historyczne wyda
rzenia, fundamenty patriotycznej 
edukacji, a obok nich - konfiskaty, 
ruiny, zgliszcza i śmierć Leona Broel- 
-Platera, organizatora powstania 
w Inflantach, rozstrzelanego przez 
Rosjan 9 czerwca 1863 r. Jak symbol 
nadziei brzmi w tej sytuacji wzmian
ka o skalnym mateczniku białych or
łów na Podolu. Sam autor - piel
grzym pozostaje w cieniu. Tylko in
formacja o więzieniu w Kobryniu 
wskazuje, że podróże nie zawsze 
przebiegały bezkonfliktowo. Obcy 
mężczyzna, w niewiadomym celu ry
sujący np. gmach urzędowy (dawny 
klasztor), z pewnością budzi! podej
rzenia policji.

Z kolejnych wędrówek Orda po
wracał do Janowa i do Pińska, gdzie 
miał rodzinę. Podczas jednej z takich 
przerw wykonał drewniany krzyż 
z ozdobnymi zakończeniami ramion. 
Ta niezwykła pamiątka, odnaleziona 
w 1995 r. w podziemiach pińskiej 
katedry, znajduje się obecnie w ko
ściele w Janowie. Napis na metalo
wej tabliczce informuje: „Figura 
Chrystusa Pana rzeźbiona przez Hele
nę Skirmuntt 1871. Krzyż wyrzeźbił 
Napoleon Orda. Własność Hortensyi 

Skirmuntt 1878”. Hortensja była sio
strą artysty, Helena, rzeźbiarka i ma
larka, jej córką.

Nie mniej ważna od dokumenta
cji była dla Ordy publikacja rezulta
tów. Rysunki posłużyły jako wzory 
dla litografii i w 1873 r. ukazał się 
w Warszawie pierwszy Album wido
ków historycznych Polski poświęcony 
rodakom. Trudno o dobitniejsze 
określenie tożsamości swego kraju 
i własnej. Dość w tym okresie liberal
na cenzura rosyjska jakoś przełknęła 
nazwanie Polską (której miało wszak 
nie być) ziem kresowych, oficjalnie 
„zachodnich guberni Cesarstwa”. 
W podpisach wymuszała jednak 
zmiany - wiele z powyżej cytowa
nych fragmentów nie miało szans się 
ukazać, podobnie jak wizerunki 
obiektów, zniszczonych z woli zabor
cy. Album przyjęto entuzjastycznie, 
doceniając jego narodowe znaczenie. 
Położony na stole „będzie zniczem, 
przy którym ogrzeje się niejedna sko
łatana zawodami lub silną młodzień
czą wiarą dusza” - stwierdził recen
zent „Biesiady Literackiej”. Józef 
Ignacy Kraszewski w liście do autora 
pisał: „Widoki te są zbiorem jedynym. 
Nie wiem, czy prywatny człowiek 
sam jeden kiedy czegoś podobnego 
dokonał”.

Wciąż wędrując, borykając się 
z cenzurą i problemami finansowy
mi, Orda zdołał w ciągu dziesięciu lat 

wydać osiem serii Albumu, zawiera
jących 260 widoków ze wszystkich 
stron Rzeczypospolitej, czyli mniej 
niż jedną czwartą posiadanego zaso
bu. Ciężko chory, zmarł 26 kwietnia 
1883 r. w Warszawie, pochowany 
został w Janowie. Po 1980 r. janow
ski cmentarz został doszczętnie znisz
czony dla wybudowania szkoły. Tyl
ko znana z przekazów stara morwa 
wskazuje miejsce grobu sławnego Po
laka. Niestety, jego mogiły nikt nie 
narysował... Ocalała jedynie górna 
połowa rozbitej płyty nagrobnej, 
przechowywana w Muzeum Polesia 
w Pińsku. Nie wiemy, czy poniżej 
znajdował się na niej jakiś napis - ta
ki choćby, jak na warszawskim kata
falku: „Od rodaków malarzowi ro
dzinnej ziemi”.

W 1997 r. na rynku w białoru
skim dziś Janowie odsłonięty został 
pomnik autorstwa Igora Gołubiewa. 
Napoleon Orda w podróżnym stroju 
siedzi na pniu drzewa, zajęty rysowa
niem kościoła. Napis na cokole jest 
po białorusku, ale na odwrocie karty 
rysunku widnieje podobizna autogra
fu - „N. Orda”. W miejscu zaś, gdzie 
od głównej szosy do Pińska odchodzi 
boczna droga do Worocewicz, usta
wiono kamień z płaskorzeźbioną lirą 
i paletą, by współczesnym wędrow
com wskazywał drogę ku rodzinnym 
stronom artysty - pielgrzyma.

Jarosław Komorowski

Zabytki na znaczkach i monetach
JUBILEUSZ NAPOLEONA ORDY

Tadeusz Kurlus

Odnotowując obchodzoną w tym roku dwusetną rocznicę urodzin 
Napoleona Ordy (1807-1883) wypada wyrazić żal, że Poczta Pol
ska nie uznała za wskazane, by przy tej okazji wydać znaczek poświę

cony człowiekowi, który w sposób nie do przecenienia 
wpisał się w kulturalny pejzaż Polski. Uczyniła to nato
miast poczta białoruska, która wyemitowała 14 lutego 
br. arkusik z dwoma znaczkami, przedstawiającymi 
autoportret Napoleona Ordy. Przywieszka obok jego 
podobizny pokazuje narysowany przezeń dworek Mic
kiewiczów, poniżej - szablę i order Virtuti Militari (Orda 
uczestniczył wszak w powstaniu listopadowym i otrzy
mał to najwyższe polskie odznaczenie za wybitne czy
ny), dostrzegamy też sztalugę, autograf artysty oraz - 
z prawej, na obrzeżu arkusika - fortepian. Wymiary ar
kusika: 130 x 66 mm, a znaczka - 26 x 37 mm, nakład 
-15 000 egzemplarzy. Także koperta pierwszego dnia 
obiegu (FDC) jest godna uwagi, bo w jej części ilustra
cyjnej również zamieszczono widoki zapisane przez 
artystę: kościoty i klasztory w Witebsku oraz zespół 
zamkowo-palacowy Radziwiłłów w Nieświeżu.

Białoruś uczciła Ordę nie tylko znaczkiem. Wypuściła w obieg tak
że srebrną monetę (Ag 925), wybitą w nakładzie 7000 egzemplarzy. 
Na awersie pokazano trzy obiekty z teki prac mistrza (od góry): ru

iny zamku Mendoga w Nowogródku, klasztor kartu
zów w Berezie oraz sobór św. Zofii i klasztor bazylia
nów w Potocku. Na rewersie umieszczono konterfekt 
artysty, dla którego wzorem był jego autoportret, oraz 
zapis nutowy.

Dodajmy, że Białoruś także na inne sposoby uczci
ła rocznicę: przygotowano wystawy poświęcone Na
poleonowi Ordzie w Lidzie, w Muzeum Narodowym 
i Bibliotece Narodowej w Mińsku. Zorganizowano 
również wystawę w siedzibie głównej UNESCO w Pa
ryżu, w której otwarciu uczestniczyły delegacje Buł
garii, Litwy, Rumunii, Rosji, Serbii, Uzbekistanu oraz 
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Ponadto na jednym z do
mów w centrum Paryża zawieszono tablicę, upamięt
niającą pobyt artysty w stolicy Francji.

1. Arkusik ze znaczkami, 
wydany przez pocztę białoruską
2. Awers i rewers monety, 
wybitej przez mennicę białoruską
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Wokot jednego zabytku

Pielgrzym

W
 grupie ponad dwudziestu prac Wojciecha Gersona, 
które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu na polskim 
rynku antykwarycznym, chyba za najciekawszą należa
łoby uznać przeciętnych rozmiarów obraz olejny na płótnie 

„Pielgrzym” (74,5 x 56,5 cm, sygnowany w lewym dolnym rogu: 
„ W. Gerson. 1861"). Obraz ten już dwukrotnie wystawiany byt na 
licytację - po raz pierwszy, bez powodzenia, 23 października 
2004 r. w Domu Aukcyjnym „Ostoya” w Warszawie, z ceną 
90 000 zł (Malarstwo, rzemiosło. Aukcja nr 38, katalog, poz. 16), 
ponownie 11 grudnia 2005 r. w Domu Aukcyjnym „Agra-Art” 
w Warszawie (Świąteczna Aukcja 
Sztuki XIX i XX w., katalog, poz. 60), 
w którym znalazł nabywcę za wy
woławcze 50 000 zł.

W spuściźnie artystycznej 
Wojciecha Gersona „Pielgrzym” 
należy do dzieł wyjątkowych. Nie 
uwzględnia go bowiem ani liczą
cy 505 (!) pozycji własnoręczny 
katalog malarza (Armand Vetula- 
ni, Andrzej Ryszkiewicz, Materiały 
dotyczące życia i twórczości Woj
ciecha Gersona, [w:] „Źródła do 
Dziejów Sztuki Polskiej”, t. II, 
Wrocław 1951), ani żadne ze źró
deł dostępnych badaczom zaj
mującym się dorobkiem arty
stycznym Gersona. A przecież 
nie dość, że jest to niezwykle 
udane dzieło, to jeszcze należy 
ono do stosunkowo mało znane
go, wczesnego okresu twórczo
ści Wojciecha Gersona, kiedy 
młody artysta dopiero zmagał się 
z wyborem drogi, którą miał po
dążać w przyszłości.

Obraz, utrzymany w charakte
rystycznej dla tego okresu gamie 
barwnej: ziemistych brązów, ugrów 
i żółcieni - przedstawia ociemnia
łego starca w płaszczu pielgrzy
mim, obszytym muszlami małży św. Jakuba (przegrzebka- 
mi), z laską pielgrzyma i różańcem w dłoni, stojącego u wej
ścia do romańskiej świątyni. Na określenie, jaka to świątynia 
oraz czy pielgrzym to postać fikcyjna, czy historyczna - trze
ba nieco poczekać, gdyż obraz nie został jeszcze opraco
wany. Ale już przy pierwszym spojrzeniu na płótno myśl każ
dego z oglądających biegnie w kierunku najsłynniejszego 
miejsca pielgrzymkowego w Europie - do katedry św. Jaku
ba w Santiago de Compostela w Hiszpanii i jej wspaniałego 
romańskiego Portyku Chwały (Portico de la Gloria, 1168- 
-1188). To stamtąd zapewne powraca już (o czym świadczy 
ozdobiony muszlami płaszcz pielgrzyma) w rodzinne strony 
niewidomy starzec.

Widoczna na obrazie data - rok 1861 - wskazuje, że zo
stał on namalowany zaledwie trzy lata od powrotu Gersona 
z Paryża, gdzie „uczęszczając przez pewien czas do pra
cowni Leon Cognieta miał możliwość oglądać jego teatralne 
kompozycje historyczne w stylu Delaroche'a. Wiele czasu 
poświęcał jednak głównie na własne studia w galeriach. Za
fascynowały go tam szczególnie obrazy mistrzów włoskiego 
renesansu: Leonarda, Rafaela, Tycjana, a także wielkich 
Hiszpanów, czemu dal wyraz w znanych nam z tych lat stu
diach wg słynnych obrazów i w malarstwie religijnym” (Jani

na Zielińska, Wstęp wprowadzają
cy, [w:] Wojciech Gerson (1831- 
-1901). Katalog wystawy mono
graficznej, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Warszawa 1978, ss. 
12-13). Jak wiadomo, Gerson 
przebywał w Paryżu od 9 grudnia 
1856 do 9 lutego 1858 r. (Andrzej 
Ryszkiewicz, Gerson Wojciech 
[...], Słownik Artystów Polskich 
i obcych w Polsce działających 
[...], Wrocław [...] 1975, s. 310), 
ale czy wyjazd ten miał jakiś 
szczególny wpływ na namalowa
nie „Pielgrzyma”? Z odpowiedzią 
i na to pytanie trzeba będzie jesz
cze poczekać.

Na razie wiadomo tylko, że 
obraz bardzo dobrze wpisuje się 
w tematykę podejmowaną przez 
Gersona jeszcze podczas pobytu 
w Paryżu i wkrótce po jego po
wrocie do kraju, reprezentowaną 
obrazami: „Góral podczas zimy 
wędrujący” (1857), „Dziewczę bez 
dachu” (1859), „Homer opuszcza
jący brzegi Italii” (1860), „Św. 
Wawrzyniec” (1861), „Św. Jadwi
ga udzielająca jałmużny” (1861). 
Przy czym stwierdzenie to w naj
mniejszym stopniu nie pozostaje 

w sprzeczności z przypuszczeniem, że „Pielgrzym” mógł 
zostać namalowany w jakimś związku z podjęciem przez 
malarza w grudniu 1860 r. pracy nauczyciela rysunku w Od
dziale Głuchoniemych Warszawskiego Instytutu Głuchonie
mych i Ociemniałych. Może powstał pod wpływem przemy
śleń malarza na temat czekających go zajęć, a może - bę
dąc symbolem rozpoczynającego się właśnie, nowego eta
pu w życiu artysty - miał być ofiarowany w charakterze wo
tum do siedziby warszawskiego Instytutu Głuchoniemych 
i Ociemniałych?

Wojciech Przybyszewski

r

Wojciech Gerson, „Pielgrzym”, 1861, obraz olejny na płótnie, 
reprodukcja wg zdjęcia z archiwum Domu Aukcyjnego „Agra- 
-Art” w Warszawie
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

„Kantyna" hrabiego Artura Potockiego

W
śród wielu intrygujących 
przedmiotów w zbiorach 
szkła w Muzeum Narodo

wym w Warszawie zwraca uwagę 
niewielkich rozmiarów elegancka 
skrzynka na sześć flasz z naklejką pa
pierową „Kantyna N. X” oraz nr. „27”, 
ze zbiorów Potockich z Krzeszowic.

Od 1790 r. Biennais prowadził sklep 
pod nr. 283 przy ul. Sr. Honore 
z szyldem „Singe Violet" (Fioletowa 
małpa). Wśród licznych klientów ta- 
bletiera w latach dziewięćdziesiątych 
był także młody generał Bonaparte, 
któremu, jak tradycja przekazuje,

gnia cesarskie Napoleona, m.in. zło
tą koronę z liści wawrzynu i wielki 
łańcuch Legii Honorowej, a w latach 
1815-1818 serwis dla brata cara Ro
sji Aleksandra I, Wielkiego Księcia 
Michała Pawłowicza. Jako stolarz 
i złotnik zręcznie wykorzystywał 
umiejętność łączenia stolarstwa arty-

Mahoniową, okutą blachą mo- stycznego ze złotnictwem; sławę
przyniosły mu wykonywane 

z drzew rzadkich niewielkich 
rozmiarów kuferki-nesesery, 
mogące pomieścić dużo przed
miotów w niewielkiej prze
strzeni. Za najsławniejszy 
uchodził neseser toaletowy 
Napoleona, który cesarz miał 
w bitwie pod Ulm i Austerlitz, 
złożony ze 103 przedmiotów.

W 1819 r. złotnik wycofał 
się z życia zawodowego, 
a w 1821 odsprzedał modele 

i wykonane przedmioty 
dawnemu współpracowniko
wi, złotnikowi Jeanowi-Char- 
lesowi Cahierowi (1772-1849), 
który w 1822 r. przeniósł się 
pod uprzednio przez Biennaisa 
zajmowany adres; w 1830 zban

krutował.
Uwzględniając powyższe dane,

siężną skrzynkę chroni gruby pokro 
wiec skórzany z wiekiem zabez
pieczonym na sześć pasków ze 
sprzączkami, z rączkami po bo
kach, podszyty pasiastym płót
nem. Na wieku został umieszczo
ny na tarczy pod koroną hrabiow
ską między dwoma gałązkami pal
mowymi herb Pilawa, a na boku 
wokół zamka i uchwytu - szyl
dy z motywem pary łabędzi 
i wazy. Wnętrze, częściowo wy
łożone zieloną, moletowaną 
i złoconą skórą, zostało po
dzielone na sześć części, z sze
ścioma czworobocznymi szkla
nymi flaszami dekorowanymi 
szlifem diamentowym, zamknię
tymi srebrnymi, złoconymi kor
kami z uchwytami w kształcie 
kółek i zawieszkami na łańcusz
kach z nazwami alkoholi: „Kirsch”, 
„Fine", „Porto”, „Alasch”, „Rum" 
i figurką konia - na określenie konia
ku; serwis uzupełniają dwie szkla
neczki.

Na listwie przy zamku został wy
grawerowany napis „Biennais Rue S. 
Honore' d Paris", a na korkach znaj
duje się cecha złotnicza Martina-Gu- 
illaume Biennaisa z lat 1809-1819 
oraz cechy gwarancyjne dla małych 
przedmiotów z lat 1819-1838.

Martin-Guillaume Biennais (1764- 
-1843) z wykształcenia był tabletie- 
rem - stolarzem artystycznym (1788), 
wykonującym małe przedmioty 
z drewna, np. warcabnice, szachow
nice, domina, tryktraki, puszki na ty
toń, inkrustowane m.in. różnymi ga
tunkami drewna i kością słoniową.

„Kantyna” hrabiego Artura Potockiego, ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

(fot. Piotr Ligier)

udzielił on kredytu na kampanię 
w Egipcie. W 1801 r. Biennais został 
mistrzem złotniczym, a w następ
stwie tego otrzymał tytuł złotnika 
I Konsula, a od 1804 r. złotnika cesa
rza Napoleona. Uprzywilejowane 
stanowisko rzemieślnika dworu ce
sarskiego zapewniało mu stałą klien
telę wśród władców i rodzin książę
cych Europy. Prace często opatrywał 
napisem: „Orfevre de sa Majeste' 
PEmpereur et Roi a Paris" (Złotnik 
jego Cesarskiej i Królewskiej Mości 
w Paryżu). W 1804 r. wykonał insy

należy przyjąć, że kantyna została 
wykonana w latach 1809-1819 przez 
Martina-Guillaume Biennaisa, jed
nak Artur Potocki zakupił ją dopiero 
w latach 1822-1830 w pracowni 
złotnika Jeana-Charlesa Cahiera, za
pewne podczas jednego z wyjazdów 
za granicę do Włoch i Paryża, w celu 
podratowania zdrowia.

Widoczne między skrzynią a wie
kiem wyszczerbienia na krawędziach 
oraz brak kluczyka mogą świadczyć 
o próbie otwierania skrzynki siłą, być 
może przez poszukiwacza skarbów, 
który nie dowierzając napisowi „kan
tyna" (skrzynia na prowiant, z wł. can
tina - piwnica) liczył na znaczny łup.

Aleksandra J. Kasprzak
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Serwis podróżny księcia Józefa

W
 kolekcji ceramiki Muzeum Na
rodowego w Warszawie prze
chowywany jest serwis podróż
ny w puzdrze, wykonany w 1801 r. w ma

nufakturze porcelany w Wiedniu, kupiony 
w 1969 r. do zbiorów jako pamiątka po 
narodowym bohaterze - księciu Józefie 
Poniatowskim. Futerał, obciągnięty cielęcą 
skórką z tłoczonymi złoceniami, z zam
kiem z ozdobnym okuciem i dwiema me
talowymi rączkami ułatwiającymi przeno
szenie, wyłożony jest zielonym weluro- 
wym aksamitem, z zagłębieniami na dwie 
filiżanki, dwa spodki, dwa dzbanuszki i cu- 
kierniczkę; w zabezpieczonym skrzyżowa
nymi taśmami wieku było miejsce na 
owalną tacę. Taki serwis, przeznaczony 

wym „smaczkiem” jest nie tylko wykwint
na porcelana o eleganckich klasycyzują- 
cych formach, zdobiona słynnymi wiedeń
skimi złoceniami ornamentalnymi, czy 
luksusowy futerał, ale przede wszystkim 
związana z tym serwisem historia.

Na zorganizowanej w 1913 r. w Pała
cu Sztuk Pięknych w Krakowie „Wystawie 
pamiątkowej Księcia Józefa Poniatowskie
go. W stuletnią rocznicę bohaterskiej 
śmierci” komplet tęte-d-tęte zaprezento
wano (już bez jednego dzbanuszka, ale 
jeszcze z tacą, sprzedaną wkrótce po wy
stawie do pałacu w Jabłonnie) jako pa
miątkę związaną z ks. Józefem i umiesz
czono w katalogu wystawy. W komenta
rzu pojawiła się interesująca wzmianka:

(zdjęcia: Piotr Ligier)

1.2. Serwis podróżny księcia Józefa Poniatowskiego - naczynia w ozdobnym futerale (1)
i po wyjęciu z futerału (2), zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie

dla dwóch osób, określano jako komplet 
tęte-d-tęte (serwis dla dwojga). Podobne 
zestawy, związane z dworską kulturą dru
giej połowy XVIII w., były wykonywane 
dość powszechnie w wielu europejskich 
manufakturach porcelany od około trze
ciej ćwierci XVIII stulecia i przez cały wiek 
XIX. Służyły do serwowania porannych 
napojów w kameralnych warunkach sy
pialni czy buduaru wykwintnej damy (stąd 
ich inna nazwa: dejeuner service), a zaopa
trzone w puzdro - spełniały te same funk
cje w podróży. Futerał zabezpieczał cenną 
porcelanę, umożliwiał jej przenoszenie 
i wygodny transport, stanowiąc niezbędny 
element ekwipażu zamożnego podróżne
go w XVIII i XIX w.

Tego rodzaju przedmioty nie są częste 
w kolekcjach muzealnych; tutaj dodatko

„[...] Serwis ten pochodzi od pani O..., 
przyjaciółki księcia i towarzyszki jego po
dróży, która później ofiarowała ten serwis, 
tytułem honoraryum, Stanisławowi Bo- 
guńskiemu, adwokatowi wolnego miasta 
Krakowa. Po pani Dominice Boguńskiej 
dostał się do rąk jej brata Witalisa, Pieniąż
ka, ojca obecnego właściciela".

Kim była tajemnicza pani O., właści
cielka serwisu i kilku jeszcze pamiątek po 
ks. Józefie znanych z tej wystawy? Jak 
serwis trafił do jej rąk? Choć książę Józef 
Poniatowski pozostał do końca życia ka
walerem, to jednak nie stronił od pici 
pięknej. Znane są jego związki z markizą 
Henriettą de Vouban, śpiewaczką Teatru 
Narodowego - „Zelją” Sitańską oraz 
z Zofią z Potockich 1° Czosnowską, 2° 
Oborską (Polski Słownik Biograficzny, 

t. XXIII, z. 3, ss. 432-433). To najpew
niej Zofia Oborska (1787-1857) jest ta
jemniczą panią O. Książę poznał ją oko
ło 1808 r. w Warszawie, gdzie przeby
wała po separacji z pierwszym mężem - 
Wincentym Czosnowskim. Piękną Zofię, 
„nader kształtną blondynkę ze ślicznymi 
rysami twarzy i dużymi błękitnymi oczy
ma” mógł przedstawić księciu jego adiu
tant, brat Zofii, Marceli Potocki. Owo
cem namiętnego związku był urodzony 
w grudniu 1809 r. syn - Józef Ponitycki. 
Oborska bywała częstym gościem w war
szawskich rezydencjach księcia: Pałacu 
pod Blachą i Jabłonnie, utrzymywała 
kontakty z księciem do końca jego życia. 
Wiadomo też, że kontaktowała się z nim 
w Krakowie późną zimą i wiosną 1813 r.

Poniatowski, urodzony i wychowany 
w Wiedniu, często tam bywający, mógł 
sam nabyć serwis wykonany w słynnej ma
nufakturze cesarskiej bądź otrzymał go od 
rezydujących w Wiedniu (w pałacu Kin- 
skych) matki lub siostry. Po śmierci księcia 
Józefa piękna Zofia związała się z zamoż
nym ziemianinem Ignacym Morskim, 
a w 1822 r. wyszła za mąż za Aleksandra 
Oborskiego. W latach trzydziestych 
XIX w. bywała w Krakowie, kupiła tam 
kamienicę. Burzliwe życie osobiste, kosz
towne podróże i częste pobyty za granicą, 
wreszcie ciągłe trudności finansowe i pro
cesy, zwłaszcza pod koniec życia, zmusza
ły niejednokrotnie panią Oborską do ryzy
kownych decyzji i szukania pomocy 
u prawników. Brak pieniędzy mógł być 
przyczyną rozliczenia z adwokatem kra
kowskim Boguńskim cennym serwisem, 
prezentem od księcia „Pepi”.

Patriotyczna legenda księcia Józefa 
Poniatowskiego, poległego bohatersko 
w bitwie pod Lipskiem w 1813 r., którą 
stworzyły czyny ostatnich dwu lat jego ży
cia, wykształciła naszą świadomość o nim 
jako bohaterze narodowym, który „żył 
dość dla Sławy, za krótko dla Oyczyzny”. 
Historia jego romansu i związanego z nim 
wiedeńskiego serwisu - podarunku dla 
pani O. - pokazuje nam go także jako 
człowieka z krwi i kości, czarującego 
i podbijającego serca dam mężczyznę...

Wanda Zaięska
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Bourdalou
W

 środowisku kolekcjonerów 
i muzealników zajmujących 
się rzemiosłem artystycznym 
znany jest prosty, a przy tym dowcipny 

sposób na sprawdzenie, czy początkują
cy kolekcjoner rzeczywiście zna się na 
rzeczy. Więc mówi pan, że zna się już 
nieco na porcelanie, wie pan jak wyglą
dały i do czego służyły serwisowe naczy
nia: teryna, kabaret, sosjerka, no i że 
próbuje pan stworzyć własną kolekcję 
sosjerek” - takimi mniej więcej słowami 
przywitał mnie przed wielu laty we wła
snym mieszkaniu w Warszawie nieżyją
cy już dziś znawca i kolekcjoner pol
skiej ceramiki prof. Jerzy Łoś, współau
tor wydanego przez „Ossoli
neum” i niezwykle cenionego 
przez zbieraczy opracowania 
Porcelana polska (wyd. I - 
1975, wyd. II poprawione - 
1983). „-Proszę chwilkę po
czekać, pokażę panu coś inte
resującego” - dodał i poszedł 
do sąsiedniego pokoju. A kie
dy zjawił się ponownie, trzy
ma! w dłoniach niezbyt okaza
le, skromnie dekorowane por
celanowe naczynie, które przy
pominało sosjerkę, ale nią nie 
było. Łatwo to było stwierdzić 
pamiętając, tym razem wydaną przez 
„Arkady”, niewielką książeczkę 
Ryszarda Stanisława Ryszarda Porcela
na od baroku do empiru (Warszawa 
1964), w której niemal na końcu skła
du zamieszczono czarno-białe zdjęcie 
z podpisem: „117. Wiedeń. Pot de 
chambre, zu/[ane] bourdalou. Dekoracja 
plastyczna barwna. O£[oło] r[oku] 
1750. Wys[okość] 10 cm. MNW 
[Muzeum Narodowe w Warszawie]. 
Zfbiory] Rjyszarda]”, przedstawiające 
podobny w kształcie, choć o wiele 
bardziej interesujący porcelanowy 
przedmiot. Cóż to za przedmiot?

Naczynie, zwane z francuskiego 
bourdalou, w Anglii określane coach-pot 
(naczynie karetowe), oval chamber-pot 
(owalne naczynie komnatowe) lub 
slipper (dosł. „domowy pantofel”; na
czynie łazienkowe) - to po prostu mały 
owalny nocniczek dla pań, używany, jak 

się najczęściej przyjmuje, w latach 1710- 
-1850 przede wszystkim (choć niewy
łącznie) w podróżach, w czasie długo
trwałej jazdy w karecie. Dzięki odpo
wiednio dopasowanemu kształtowi na
czynia oraz możliwości jego dyskretnego 
użycia było ono przedmiotem wygod
nym i niezwykle potrzebnym w podróży. 
A wszystko to działo się w czasach, kiedy 
kobiety nie używały jeszcze bielizny (dam
skie majteczki pojawiły się w Europie do
piero w pierwszej dekadzie XIX w.), a bę
dące u szczytu mody szerokie, rozkloszo- 
wane suknie i krynoliny ułatwiały sekret
ne posługiwanie się takimi naczyńkami.

Porcelanowe bourdalou z dawnej kolekcji 
Ryszarda Stanisława Ryszarda, Austria, Wiedeń, 
ok. 1750 r., zbiory Muzeum Narodowego 
w Warszawie

(fot. Piotr Liger)

Bourdalou wykonywano zarówno 
z fajansu, jak i z porcelany we wszystkich 
przodujących wówczas wytwórniach 
ceramiki w Europie (m.in. w Miśni, 
Wiedniu, Sevres, Berlinie, St. Peters
burgu, Bow, Leeds, Derby) oraz w Chi
nach, skąd sprowadzano je na specjalne 
zamówienie. Mylone z sosjerką, mają 
odmienną formę przede wszystkim 
pod względem ukształtowania przed
niej części korpusu, w której zamiast 
wyniesionego nieco wylewu (niekiedy 
w postaci dziobka) jest niemal płaski 
i gładki, co najwyżej lekko wygięty na 
boki brzeg naczynia. Bourdalou nigdy 
też nie ma podstawki (talerzyka pod 
stopą), często spotykanej w sosjerkach, 

a pojedyncze ucho (niekiedy z ozdobną 
podpórką dla kciuka), zawsze umiesz
czone na podłużnej osi naczynia, ma 
służyć przede wszystkim wygodnemu 
i stabilnemu uchwyceniu nocniczka. 
Dekoracja plastyczna i malarska takich 
naczyń zgodna jest z gustem epoki, wy
raża się więc typowymi dla danej wy
twórni i czasu produkcji formami (ple
cionki Alt-Brandensteinmuster, Neu- 
-Brandensteinmuster, Alt-Ozier, Neu- 
-Ozier, malatury w rodzaju Chinoiserie, 
Indianischen Blumen, Zwiebelmuster, 
sceny pasterskie a la Watteau i inne). 
Specyficzne dla takich wyrobów, cho
ciaż niezwykle rzadkie, są też dekoracje 

malarskie o erotyzującym, żar
tobliwym, a niekiedy sproś
nym zabarwieniu (np. oko 
namalowane w dnie naczynia 
albo wypisane w jego wnętrzu 
krótkie, niewybredne rymo
wanki o charakterze ludycz- 
nym). Niektóre bourdalou 
z chińskiego eksportu z lat 
1722-1795 mają dodatkowo 
nakrywkę.

Pochodzenie nazwy naczynia 
tradycyjnie (gdyż nie znajduje to 
żadnego potwierdzenia źródło

wego) wiąże się z osobą Pere Louisa 
Bourdaloue (1632-1704), jezuickiego ka
znodziei na dworze Ludwika XIV, które
go niezwykle długie kazania stały się, 
biorąc pod uwagę fizjologię człowieka, 
prawdziwą zmorą dla uczestniczących 
w nich osób. Nic więc dziwnego, że cho
ciaż pierwszymi znanymi przykładami 
bourdalou są dopiero fajansowe wyroby 
z Delft z około 1710 r. (jedno z takich 
naczyń, datowane jednak na koniec 
XVII w., odnaleziono np. w ubiegłym 
roku podczas prac archeologicznych 
prowadzonych w piwnicach Pałacu 
Saskiego w Warszawie) oraz powstałe 

piętnaście lat później porcelanowe noc- 
niczki podróżne z Sevres i Miśni, to 
zapamiętane przez dworzan nazwisko 
kaznodziei na zawsze (czyżby w rewanżu 
za dawne cierpienia?) związano z wcho
dzącym właśnie w użycie praktycznym 
naczyniem dla pań.

Wojciech Przybyszewski
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Biblioteczka podróżna

W
 Bibliotece Narodowej, w kolekcji 
wilanowskiej, znajduje się wydaw
nictwo z początku XIX w. - zbiór 
dziel literatury francuskiej przeznaczonych 

do czytania w podróży, wydany w serii Bi- 
bliotheque portative du voyageur w latach 
1801-1807 w znanym paryskim warsztacie 
wydawniczym należącym do rodziny Fo- 
urnierów. To jeden z niewielu tego typu za
bytków zachowanych do naszych czasów. 
W Polsce znamy trzy: w Bibliotece Narodo
wej (BN), Bibliotece Uniwersytetu Warszaw
skiego (BUW) i Łazienkach Królewskich; 
o zbiorze przechowywanym w Łazienkach 
pisał M. Choynowski w „Spotkaniach z Za
bytkami”, nr 5, 2001 r. (według informacji 
dr hab. J. Rudnickiej - Biblioteka Wilanow
ska: Dwieście lat jej dziejów (1741-1932), 
Warszawa 1967, przypis nr 13, s. 129 - 
czwarty egzemplarz miał się znajdować w To
warzystwie Naukowym Płockim; infor
macji tej nie udało się potwierdzić).

Książki z biblioteczki wilanow
skiej umieszczone zostały w drewnia
nej kasecie, naśladującej kształtem wo
lumin o wielkości 33 x 20 x 9 cm, na 
trzech poprzecznych półeczkach. Tekst 
jest tłoczony petitem, na cienkim papierze 
czerpanym, w tomikach o wielkości zaled
wie 9x7 cm. Wydawnictwo było przed
miotem luksusowym. Tomiki, obciągnięte 
jasnobrązową marmoryzowaną skórą cielę
cą, ozdobione zostały złotymi tłoczeniami: 
cienką ramką na okładzinach i ornamentem 
geometrycznym na grzbietach książeczek, 
gdzie umieszczono też czerwone szyldziki 
z fragmentem tytułu. Wyklejkę pozostawio
no w jednolitym kolorze cytrynowym, kar
ty książeczek mają złocone brzegi. Do każ
dego woluminu wszyto błękitną wstążeczkę 
jako zakładkę, a ten sam błękitny jedwab 
wyścieła wieko kasety. Samą kasetę pokryto 
brązową skórą cielęcą ze złotymi tłoczenia
mi: skromnymi na okładzinach, bogatszymi 
na grzbiecie. Uderzające podobieństwo do 
egzemplarza przechowywanego w BUW 
pozwala przypuszczać, że wydawca zadbał 
zarówno o oprawę drukowanych przez sie
bie tomików, jak też o wykonanie do nich 
kasetki. Kasety są tej samej wielkości, różnią 
się kolorem skóry użytej do obicia drewnia
nego pudelka i kształtem złoceń; wieko eg
zemplarza BUW wyścielone jest cytryno
wym papierem, ale i na nim można dostrzec 
pozostałości błękitnego jedwabiu (w tomi
kach występują także błękitne zakładki). 
Książeczki obciągnięte są czerwonym maro- 

kinem (skórą kozłową), który przywodzi na 
myśl czerwone szyldziki na grzbietach ksią
żeczek z BN. Być może nakładca dobierał 
material introligatorski do indywidualnych 
życzeń odbiorcy (oba sposoby oprawy po
wtarzają się w egzemplarzach zagranicz
nych; na stronach: http://altedrucke.staats- 
bibliothek-lin.de/de/neuerwerbun- 
gen/1 9_20_jahrhundert.html, 
http://www.georgebayntun.com/EB- 
C14%20Catalogue/EBC 14-106.htm moż
na obejrzeć dwa obiekty, zawierające 16 
i 26 woluminów; kasety dostosowane są 
wielkością do liczby tomików).

W kasetach przewidziano miejsce na 
około 30 woluminów (biblioteczka BN li
czy ich 36, biblioteczka BUW 32 - różnice 
wynikają z objętości poszczególnych tomi-

Biblioteczka podróżna ze zbiorów 
wilanowskich w Bibliotece Narodowej

(fot. Roman Stasiuk) 

ków). Skład niewiele się różni, a w obu wy
padkach jest to 17 dzieł klasyki francuskiej 
literatury pięknej autorstwa Le Sage’a, Vol- 
taire’a, La Fontaine’a i innych (dla wy
kształconego czytelnika początku XIX w. 
język francuski był równie bliski jak język 
rodzimy).

Ówczesny arystokrata, wyruszając 
w podróż, uznawał za oczywiste zabieranie 
ze sobą pewnej liczby książek - nie zawsze 
tylko dla przyjemności - i to takiej liczby, 
którą można już było nazwać biblioteczką. 
Jan Potocki w jednej ze swoich podróży 
w 1797 r. pisał: „Skorzystałem z kilkugo
dzinnego postoju, aby zrobić przegląd mojej 
biblioteczki”. Dalej stwierdził z żalem, że nie 
wziął książek, które w tej podróży byłyby 

mu najbardziej przydatne: opisujących hi
storie ziem, przez które jechał, i tamtejszych 
ludów. Rzecz jasna, ktoś, kto wyruszał 
w podróż, nie musiał ograniczać zabierane
go księgozbioru do kasetki zawierającej bi
blioteczkę. Wydawca, wybierając tytuły do 
tej serii, przyjął kryterium poczytności dziel.

Losy biblioteczki wilanowskiej znamy 
od 1853 r., gdy August Potocki kupił od 
rodziny Mikorskich majątek Słubice wraz 
z tamtejszą biblioteką. Księgozbiór prze
wieziono do starannie urządzonej bibliote
ki w Wilanowie. Na czerwoną pieczątkę Bi
bliotheque de Słubice przybito drugą: Bi
blioteka Wilanowska (za czasów wdowy po 
Auguście, Aleksandry). Wraz z przedwojen
nym depozytem spadkobiercy Potockich 
i ostatniego właściciela Wilanowa - Adama 
Branickiego - w 1932 r. została powierzo
na w opiekę Bibliotece Narodowej.

Opisywane egzemplarze różnią się za
sadniczo od tego w Łazienkach. Na tamten, 
osiemnastowieczny, składa się seria Biblio- 
theque universelie de damek, w zamyśle wy
dawcy przeznaczona zarówno do przewoże

nia, jak i do ozdoby salonu właścicielki 
(bądź właściciela - jak ostatecznie 
wskazują wpisy proweniencyjne na 
innych egzemplarzach). W związku 
z tym książeczki są większe, a seria li

czy dużo więcej tomów. Wydawca 
w przedmowie dopuszcza możliwość za

kupu indywidualnie wybranych dzieł (co 
mogło być praktykowane również przez Fo- 
urnierów i tłumaczyłoby różnice w zawarto
ści kaset BN i BUW). W Polsce znajduje się 
więcej dziel z tej serii, jednak niezamknię- 
tych w kasecie (m.in. w zbiorach BN). Kase
ta, która tu przypomina kształtem mały ku
ferek podróżny, a nie wolumin, mogła po
wstać staraniem właściciela, już po zakupie 
książek. Większość tomów jest oprawiona 
w niemal identyczny sposób, co tłumaczy 
anons wydawcy umieszczony na początku 
każdego tomiku, proponujący kupno książe
czek bądź w oprawie skórzanej, bądź broszu
rowej. Przez analogię potwierdzałoby to 
prawdopodobieństwo tezy o oprawianiu to
mików Bibliotheque portative... przez Four- 
nierów. Wydawca Bibliotheque universelle... 
proponował także wydrukowanie indywi
dualnej karty tytułowej z nazwiskiem właści
ciela. Nie udało się potwierdzić tej praktyki 
w wypadku serii fournierowskiej.

Małgorzata Jurek 
Jolanta Sokołowska
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Średniowieczne 
pielgrzymki elblążan

„Vita est peregrinatio” (życie ziem
skie jest pielgrzymowaniem) - to for
muła określająca etap przejściowy, ja
kim jest życie na ziemi, mające dopro
wadzić chrześcijanina do ostateczne
go spotkania z Bogiem, do życia 
wiecznego. „Idźmy w imię Boga” - to 
hasło wielu pielgrzymów przemierza
jących w średniowieczu kontynent 
europejski i pokonujących często 
w trudnych warunkach znaczne odle
głości od miejsc świętych. Pielgrzy
mów rozpoznawano po specjalnych 
znakach, charakterystycznych atrybu
tach odróżniających ich od innych 
wędrowców. Były nimi przede 
wszystkim: sakwa, kij pielgrzymi, fil
cowy kapelusz, flasze pielgrzymie gli
niane lub drewniane. Osobistym 
wspomnieniem i dowodem odbytej 
i uznanej pielgrzymki było noszenie 
znaków pielgrzymich na ubraniu lub 
kapeluszu. Zapewniały one szczegól
ną ochronę ich właścicielom. Po po
wrocie z pielgrzymki należało je 
wrzucić do wody lub zdeponować 
w „mokrym miejscu” (w zbiorniku 
wodnym, bagnie itp.) w celu uniknię
cia przekazywania innym osobom.

Fenomen masowego pielgrzymo
wania do miejsc świętych, tak cha
rakterystyczny dla okresu średnio
wiecza, stanowi w ostatnich deka
dach przedmiot intensywnych badań 
historycznych. W studiach tych pod
stawowe znaczenie mają źródła pisa
ne, zwłaszcza testamenty, a w nieco 
mniejszym stopniu ikonografia. Duże 
wzbogacenie bazy źródłowej w bada
niach nad pielgrzymkami nastąpiło 
wraz z szybkim rozwojem archeolo
gii miast średniowiecznych. Prace ra
townicze poprzedzające nowo po
wstającą zabudowę, niekiedy plano
we i systematyczne badania (prowa
dzone np. w Elblągu) rejestrują do
skonale zachowane układy stratygra
ficzne i odkrywają ogromną liczbę 

zabytków ruchomych, odnoszących 
się do różnych sfer życia ich miesz
kańców. Jedną z niezwykle interesu
jących kategorii znalezisk są różno
rodne przedmioty związane z piel
grzymowaniem. Są to przede wszyst
kim - najliczniejsze - znaki pielgrzy
mie, ale również używane przez pąt
ników: ampułki, rogi gliniane, dzwon
ki, gwizdki, grzechotki, manierki.

Elbląg wraz z Toruniem do po
czątku XV w. odgrywał czołową rolę 
w tercjale westfalsko-pruskim i w tzw. 
Hanzie pruskiej. Miasto miało rozle
głe kontakty handlowe prawie z całą 
Europą. Również elblążanie podej
mowali bliskie i dalekie wyprawy do 
sanktuariów europejskich, czego do
wodem są m.in. znalezione znaki i ak
cesoria pielgrzymie. Jakie więc może
my zidentyfikować miejscowości, do 
których mieszczanie elbląscy piel
grzymowali? Na podstawie dostęp
nych źródeł możemy wyliczyć kilka
naście takich miejsc świętych, dzieląc 
je na kilka grup.

Jedną z tych grup stanowią dwa 
z trzech najważniejszych celów piel
grzymek świata chrześcijańskiego: 
Santiago de Compostela z grobem św. 
Jakuba i Rzym z grobami św. św. Pio
tra i Pawła (trzecim takim miejscem 
była Jerozolima). Z rejonu Mozy i Re
nu najważniejszymi sanktuariami od
wiedzanymi przez elblążan były: Ma
astricht, Akwizgran, Kolonia, a z cen
trów maryjnych: Einsiedeln, Herto- 
genbosch. Miejsca szczególnego kultu 
eucharystii, związane z cudami krwa
wiących hostii, to przede wszystkim 
sanktuaria znajdujące się na terenie 
Niemiec: Wilsnack, Gottsburen, Stern
berg. Pielgrzymki wiodły elblążan 
również do Waldsteny w Szwecji.

W trwających nieprzerwanie od 
28 lat badaniach archeologicznych 
na Starym Mieście w Elblągu odkry
to stosunkowo nieliczny (w porówna-

1. Średniowieczny pielgrzym, rekonstrukcja 
wg Grażyny Nawrolskiej wykonana dla 
potrzeb wystawy w Muzeum Archeologiczno- 
-Historycznym w Elblągu

niu z kilkusettysięczną kolekcją źró
deł archeologicznych) zbiór przed
miotów związanych z pielgrzymka
mi. Są to cztery znaki pielgrzymie, 
ampułka, medalion, flasza gliniana 
i dwie połowy drewnianych oraz 
grzechotka.

Muszle z Composteli, będące sym
bolem wszystkich europejskich piel
grzymek, są najstarszym rodzajem 
znaków pielgrzymich, znajdowanych 
już od pierwszej połowy XI w. Jak 
uważał Dante Alighieri w Vita Nuova, 
jedynie pątnicy udający się do Galicji 
byli „właściwymi pielgrzymami”. 
Dla nich to właśnie na początku 
XII w. wydano specjalny przewodnik 
Liber Sancti Jacobi autorstwa mnicha 
Aymeri Picaud’a z Partenay-le-Vieux.
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W miastach południowego wy
brzeża Bałtyku odkryto dotychczas kil
ka egzemplarzy muszli św. Jakuba 
(Stralsund, Kołobrzeg, Lubeka, Tal
lin). Wyjątkowość zabytku elbląskiego 
polega na tym, że jest on jednym 
z trzech znanych w Polsce okazów. 
Znaleziony został w latrynie i jest da
towany na przełom XIV i XV w. Ta 
doskonale zachowana, duża muszla 
małża z gatunku Pecten maximus 
(w Bałtyku niewystępującego) ma wy
sokość 11 cm i szerokość 12 cm. Na 
skrzydełkach widoczne są wywiercone 
dwa otwory, umożliwiające umocowa
nie jej na ubraniu, kapeluszu czy tor
bie. Odkrycie tej muszli ma ogromne 
znaczenie dla badań nad pielgrzymka
mi i rozprzestrzenianiem się na tym 
terenie kultu św. Jakuba. Jest potwier
dzeniem odbycia przez mieszkańca 
Elbląga pielgrzymki do Composteli. 
Stanowi uzupełnienie nielicznych 
wzmianek źródłowych o pielgrzym
kach elblążan do tego sanktuarium, 
np. w 1467 r. do grobu św. Jakuba 
udał się mieszczanin Paweł Scholtcze, 
a w 1498 Cristoffer Thauwer.

Można mieć pewne wątpliwości, 
czy początek pielgrzymek do Com
posteli należy datować na przełom 
XIV i XV oraz wiek XV, skoro np. 
w Kołobrzegu informacje o peregry
nacjach do Santiago znamy już 
z pierwszej połowy XIV w., a w Me
klemburgii z wieku XIII. Zjawisko 
upowszechniania się kultu św. Jaku
ba w Prusach i na Pomorzu sięga po
łowy XIII w. Na południowym wy
brzeżu Bałtyku szczególną popular
nością cieszyły się wezwania NMP, 
św. Mikołaja i św. Jakuba, występu
jące często obok siebie, co można 
uznać za jeden z czynników jednoli
tości kulturowej w strefie hanzeatyc- 
kiej. W 1256 r. pojawiła się wzmian
ka o kościele św. Jakuba w Elblągu, 
będącym filią parafii św. Mikołaja. 
Był on zlokalizowany po wschodniej 
stronie ziemnych obwarowań miej
skich i miał być kościołem cmentar
nym, służącym jednocześnie ludności 
przedmieść. W XIV i XV w. nadal 
pełnił tę funkcję.

Z wielkich sanktuariów rejonu 
nadmozańsko-nadreńskiego z Maast
richt pochodzi ażurowy znak przedsta

wiający św. Serwacego, datowany na 
przełom XIV i XV w. Przedstawia bi
skupa Maastricht w stroju pontyfikal- 
nym, zabijającego pastorałem smoka, 
symbolizującego herezję arianizmu. 
Prawdopodobnie z Kolonii pochodzi 
znak w formie medalionu, który został 
wtórnie umieszczony na dnie cynowe
go dzbanka, nazwanego Hansekanne. 
Chronologia znalezionych z nim 
woskowych tabliczek i ceramiki została 
określona na pierwszą połowę XV w. 
Powierzchnię znaku wypełnia scena 
„Ukrzyżowania” ze stojącymi pod 
krzyżem postaciami NMP i św. Jana 
oraz dwie gwiazdy betlejemskie.

2. Muszla pielgrzymia z Santiago 
de Compostela, przełom XIV i XV w.
3-5. Znaki pielgrzymie: św. Serwacy, przetom
XIV i XV w. (3), Matka Boska z Dzieciątkiem, 
pierwsza potowa XV w. (4), „Ukrzyżowanie”, 
pierwsza potowa XV w. (5)

Niemożliwy do identyfikacji jest 
ażurowy znak maryjny, datowany na 
pierwszą połowę XV w., przedsta
wiający w schematycznej arkadzie 
stojącą postać Najświętszej Marii 
Panny w koronie z Dzieciątkiem. 
Jeszcze więcej trudności w identyfi
kacji powoduje niewielki ażurowy
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(6) Medalion (?), druga poiowa XIV w.,
(7) Ampułka z wizerunkiem Chrystusa, XV w.,
(8) Gliniana flasza pielgrzymia, XV w. 
(wszystkie obiekty zostały znalezione
w trakcie badań archeologicznych na Starym 
Mieście w Elblągu)

(ilustracje: 1 - fot. Jerzy Gawryolek, 
2-8 - rys. Bogdan Kiliński)

kolisty przedmiot, datowany na dru
gą połowę XIV w. Ma on dwie cen
tralnie umieszczone postacie (Adama 
i Ewę) w roślinnej dekoracji.

Oprócz znaków odkryto inne 
przedmioty związane z pielgrzymka
mi. Do takich należy ampułka (jedna 
z dwóch z rejonu Bałtyku), datowana 
na wiek XV. Przedstawiono na niej 
z jednej strony twarz Chrystusa, tzw. 
Vera icon, z drugiej - motyw palmety. 
Ostrożnie możemy przyjąć, że ampuł
ka pochodzi z Rzymu, chociaż takie 

przedmioty produkowano m.in. 
w Buologne, Vendome, Composteli.

Z odwiedzanymi miejscami świę
tymi związane są naczynia określane 
w literaturze jako manierki pielgrzy
mie (niem. Pilgerflasche). Produko
wane z różnych surowców służyły do 
przenoszenia płynów. Doskonale za
chowana flasza gliniana z charaktery
stycznymi uszkami na obwodzie jest 
wyrobem pochodzącym prawdopo
dobnie z Niemiec, datowanym na 
pierwszą połowę XV w. Zachowały 
się również dwie połowy drewnia
nych flasz (XV w.), podobnych do 
l ubeckich.

Odkrycie znaków i akcesoriów 
pielgrzymich w Elblągu ma szczegól
ne znaczenie także dla badań nad po
bożnością jego mieszkańców. Kim 
byli właściciele przywożonych z dale

kich wypraw atrybutów pobożności, 
czy odwiedzili tylko jedno sanktu
arium? Bardzo często osoby udające 
się na pielgrzymkę składały w ratuszu 
swoje testamenty jako zabezpieczenie 
materialne dla pozostających w mie
ście bliskich. Nie mamy jednak pew
ności, czy wystawiający owe testa
menty elblążanie odbyli pielgrzymki 
do wymienionych sanktuariów, czy 
tylko je planowali.

Elblążanie odwiedzali również 
mniejsze, regionalne ośrodki pątni
cze, powstające na bazie popularno
ści dużych centrów. Nie różnili się 
tym specjalnie od mieszkańców in
nych krajów i zgodnie z duchem epo
ki średniowiecza pielgrzymowali po 
całej Europie.

Grażyna Nawrolska

Z KRĘPCEWA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Jarosław Komorowski

U rozstajnych dróg przed wsią Krępcewo, przy zakręcie do Strzebie- 
lewa, dziesięć kilometrów na południowy wschód od Stargardu 
Szczecińskiego, stoi wśród drzew kamienna stela z kolistym zwieńcze

niem. Forma taka, typowa dla tutejszych nagrobków oraz tzw. kamie
ni morderczych, wskazujących miejsca zbrodni (np. w Trzebiatowie), 
nosiła na Pomorzu nazwę „wanga”. Obiekt koto Krępcewa, wsi 
wzmiankowanej po raz pierwszy w 1248 r. jako Cremzow, 
powstał jednak z odmiennej, radosnej okazji. Stela (wys. 
1,05 m, szer. 70 cm) upamiętnia pielgrzymkę do Ziemi Świę
tej, jaką w latach 1577-1582 odbył właściciel tutejszych dóbr, 
Lupoid von Wedel. Centralną część wypełnia rytowany kru
cyfiks z postacią Ukrzyżowanego. Poniżej znajduje się nie
miecki napis późnogotycką minuskulą: „biddet got vor alle 
cristen selen". To wezwanie do przechodnia: „Proś [Módl się 
do] Boga za wszystkie chrześcijańskie dusze". Miejsce po
mnika nie jest przypadkowe, fundator ulokował go w takiej 
odległości od swego zamku w Krępcewie, jak Golgota odle
gła jest od bram Jerozolimy. Wskazywałoby to raczej na in
tencję dziękczynną po powrocie do domu, choć w literaturze 
pojawia się też pogląd, że ów „krzyż proszalny” (Bittkreuz) 
stanął jako prośba o błogosławieństwo przed pielgrzymką.

Lupoid von Wedel (1544-1612) ze starego pomorskiego rodu 
byl podróżnikiem z zamiłowania i większą część życia spędził na 
poznawaniu świata, publikując potem opisy i pamiętniki. Do Ziemi 
Świętej podążył przez Wenecję, Cypr i Damaszek, z Jerozolimy 
udał się do Egiptu, odwiedził Kair i półwysep Synaj. W drodze po
wrotnej mógłby się minąć z księciem Mikołajem Krzysztofem Ra

dziwiłłem „Sierotką", który w 1582 r. rozpoczął swoją piel
grzymkę. W latach następnych von Wedel odwiedził mię
dzy innymi Anglię i Szkocję (1584-1585), a jego dziennik 
z tej podróży jest ważnym źródłem dla badaczy epoki 
elżbietańskiej.

Zamek w Krępcewie, nietknięty przez wojnę, ale zde
wastowany po 1945 r., to obecnie zarośnięta chaszczami 
ruina. W kościele z XV w. znajduje się uszkodzone epita
fium krewnego, Joachima von Wedel i jego żony. Rodowa 
krypta, w której spoczął także Lupold, została splądrowa
na, szczątki wyrzucono z trumien. „Marność nad marno
ściami i wszystko marność" - tę formułę z biblijnej Księgi 
Eklezjastesa pobożni pielgrzymi z pewnością stale mieli 
w pamięci...

Stela pielgrzyma 
w Krępcewie
(fot. Jarosław Komorowski)
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Jedyna taka parowozownia w Europie

W
olsztyn jest wyjątkowym 
miejscem na mapie turystycz
nych atrakcji Polski, niestety, 
bardziej znanym i docenianym za gra

nicą niż w naszym kraju. To niewielkie 
wielkopolskie miasto stało się Mekką 
miłośników nie tylko kolejnictwa, ale 
także w szerszym pojęciu zabytków 
techniki. Znajduje się tam bowiem pa
rowozownia, jedyna taka w Europie, 
z której codziennie na trasę wyruszają 
normalnotorowe pociągi planowe. 
Mknące po torach świszczące parą 
i buchające dymem parowozy, ciągną
ce wagony osobowe, można podzi
wiać na trasach Wolsztyn-Poznań 
i Wolsztyn-Leszno. Jest to jednak zja
wisko nietypowe, biorąc pod uwagę 
powszechną technicyzację i redukcję 
taboru. O szczególnej atrakcyjności 
wolsztyńskiej parowozowni decyduje 
fakt, że nie jest to typowe muzeum, 
tylko funkcjonujący zakład pracy. Tu- 

nia do użytku pierwszego odcinka Ko
lei Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwszej 
linii kolejowej na ziemiach polskich.

Kolej w Wielkopolsce ma bardzo 
długą historię. Pierwsza linia połą
czyła Stargard Szczeciński z Pozna
niem 1 sierpnia 1848 r. (już 19 lat po 
słynnym wyścigu parowozów, w któ
rym zwyciężył „Rocket” Roberta Ste
phensona). Intensywny rozwój go
spodarczy w ostatniej ćwierci XIX w. 
sprzyjał sukcesywnej rozbudowie sie
ci kolejowej w dawnej Prowincji Po
znańskiej. Ważnym krokiem regulu
jącym budowę linii drugorzędnych, 
uzupełniających linie główne, była 
ustawa uchwalona przez parlament 
pruski w 1880 r. Królewską Dyrekcję 
Kolei w Poznaniu utworzono 1 kwiet
nia 1895 r. i jej zarządowi podlegał 
węzeł kolejowy w Wolsztynie. Stacja 
ta najwcześniej, bo w 1886 r. uzyska
ła połączenie ze Zbąszyniem, dziesięć 

stanowiskowa jest efektem moderni
zacji parowozowni w 1909 r. Z tego 
też okresu zachowały się także orygi
nalne budynki infrastruktury oraz 
urządzenia techniczne, takie jak ka
nał oczystkowy, zasiek węglowy, 
dźwigi węglowe czy też wiaty pero
nowe. Do dziś sprawnie funkcjonują 
ławy nastawcze firmy Lehmann & 
Co. A. G. Berlin z 1903 r., aparat 
blokowy z 1891 r. oraz zespół sema
forów kształtowych. Szczególnie 
efektowna jest obrotnica z 1912 r. 
podczas pracy. Pierwotnie miała ona 
średnicę 16 m, jednak w 1949 r. po
szerzono ją do 20 m i ponownie 
w 2002 r. do 20,5 m, aby można by
ło obrócić „Piękną Helenę”. I tak pa
rowóz ten mieści się na niej dosłow
nie „na centymetry” (rozstaw osi 
skrajnych 19,82 ml).

Po zakończeniu zwycięskiego po
wstania wielkopolskiego Wolsztyn zna-

ryści mogą przejechać się w kabinie 
maszynisty, spędzić noc w pokoju go
ścinnym znajdującym się tuż przy ob
rotnicy, a także obejrzeć pamiątki 
zgromadzone tam przez pasjonatów 
kolei. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszy się doroczna parada parowozów 
odbywająca się w majowy długi week
end i przyciągającą po kilka tysięcy wi
dzów. W tym roku odbyła się ona 28 
kwietnia w ramach obchodów stulecia 
parowozowni. Uczestniczyła w niej re
kordowa liczba osób - ponad 20 tys. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczają 
także podróże specjalnymi pociągami 
retro z zabytkowymi wagonami, tak 
jak zorganizowany 18 czerwca 2005 r. 
przejazd z Poznania do Wolsztyna 
i z powrotem, z okazji 160-lecia odda- 

lat później z Lesznem, w 1898 r. z Su
lechowem, a w 1905 r. z Konotopem. 
Linia Wolsztyn-Grodzisk powstała 
w 1898 r., natomiast w dniu 1 lipca 
1909 r. oddano do użytku jej przedłu
żenie do Lubonia, zapewniające dogod
ną komunikację z poznańskim wę
złem kolejowym. Z tego też względu 
Wolsztyn stal się stacją węzłową, 
z której drugorzędne linie kolejowe 
rozchodziły się w pięciu kierunkach.

Jednocześnie z budową poszcze
gólnych linii realizowano obiekty 
stacyjne wraz z zapleczem. Pierwszy 
budynek dworca w Wolsztynie wraz 
z dwoma nastawniami powstał 
w 1895 r. Czterostanowiskową halę 
postojową wraz z wieżą wodną zbu
dowano w 1907 r., dzisiejsza ośmio-

1. Najstarszy w Wolsztynie czynny parowóz 
zbudowany w Polsce - osobowy Ok22-31
z 1929 r. - na obrotnicy, 2006 r.
2. Słynna „Piękna Helena" - parowóz 
pośpieszny Pm36-2, 2006 r.

lazł się w niepodległej Polsce, jednak 
granica z Niemcami przebiegała około 
15 km na zachód od miasta. Spowo
dowało to zmniejszenie znaczenia sta
cji, a ruch kolejowy ograniczał się do 
tras o charakterze lokalnym. Po wybu
chu drugiej wojny światowej, 1 wrze
śnia w trakcie nalotu dworzec został 
spalony, jednak pozostałe budynki 
oraz urządzenia nie uległy większym 
uszkodzeniom. Z tego też powodu sta
cja w Wolsztynie przejęła funkcję znisz
czonej parowozowni w Zbąszyniu.
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3. Zabytkowy skład z parowozem towarowym 
Tr12-25 z 1921 r. ze skansenu w Chabówce 
na stacji w Wolsztynie, 2006 r.
4. Najstarszy zabytek w Wolsztynie - ostatnio 
odremontowany ptug odśnieżny zbudowany 
na bazie tendra z 1883 r., 2007 r.
5. Uroczyste otwarcie tegorocznej parady; 
parowóz Ok1-359 oraz gość z Węgier - MAV 
109.109, w głębi nastawnia dysponująca, 
2007 r.

(zdjęcia: Przemysław Maćkowiak)

Zmodernizowano ją i unowocześnio
no, zwiększono także liczbę taboru, 
gdyż teraz transporty wojskowe pro
wadzono aż na front wschodni. Po za
kończeniu wojny zakres pracy węzła 
zasadniczo nie zmienił się, w 1961 r. 
powstał nowy budynek dworca, a już 
w 1951 r. zaplecza z miejscami nocle
gowymi. Szczyt liczby przewozów 
przypadł na lata siedemdziesiąte 
XX w., kiedy to parowozownia ob
sługiwała ponad 30 par pociągów. 
Wtedy też zakwalifikowano ją do 
obiektów pierwszej klasy. Od poło
wy lat osiemdziesiątych postępował 
regres i liczba obsługiwanych pocią
gów coraz bardziej zmniejszała się. 
Szukając nowej funkcji dla parowozow
ni, w 1990 r. podjęto decyzję o stopnio
wym tworzeniu z niej skansenu.

Obecnie na trasy wyruszają trzy pary 
regionalnych pociągów osobowych, za
trudnione są 34 osoby, w tym 13 maszy
nistów z uprawnieniami do prowadze
nia lokomotyw „pod parą”. W parowo
zowni czynnych jest dziewięć lokomo
tyw parowych, trzy są remontowane, 
dwie wycofane z ruchu, a pozostałe 
piętnaście pełni funkcję pomników. 
Liczba i proporcje te jednak ciągle zmie
niają się ze względu na wymagane prze
glądy techniczne oraz remonty. Warto 
też podkreślić fakt, że w przeciwień
stwie do skansenu w Chabówce cała 
uwaga obsługi skupia się tutaj na utrzy
maniu normalnego ruchu pociągów.

Najstarszy zabytek w Wolsztynie - 
to pług odśnieżny powstały na bazie 
tendra z 1883 r., natomiast najstarsze 
czynne parowozy - to Okl-359 wy
produkowany w 1917 r. w Berlinie 
przez firmę Schwartzkopff oraz Tr5- 
-65 zbudowany w 1921 r. przez firmę 
Orenstein & Koppel. Do niedawna 
był nim tendrzak TKi3-87 powstały 
w 1908 r. w Królewcu, jednak obecnie 
czeka on w Gnieźnie na okresowy 
przegląd techniczny. Najliczniejszymi 
użytkowanymi parowozami są 0149 
polskiej powojennej konstrukcji. W la
tach 1951-1954 w fabryce Fabloku 
w Chrzanowie zbudowano ich 116 
sztuk. W parowozowni czynne są trzy, 
dwa przechodzą przeglądy, dwa inne 
pełnią funkcję pomników. Najsłyn
niejsza jest „Piękna Helena” - paro
wóz serii Pm36, będący polską do
świadczalną konstrukcją z 1936 r., 
przeznaczoną do prowadzenia lekkich 
pociągów ekspresowych z prędkością 
do 130 km/h. W 1937 r. zbudowano 
tylko dwa parowozy, z czego wojnę 
przetrwał tylko jeden. „Piękna Hele
na” wyrusza na trasę nie tylko przy 
wyjątkowych okazjach, prowadząc po
ciągi turystyczne, ale także jest wyko

rzystywana do obsługi ruchu planowe
go. Przez maszynistów uważana jest za 
wyjątkowo kapryśną i energochłonną, 
w przeciwieństwie do łubianych 0149.

Wyjątkową imprezą jest doroczna 
parada parowozów odbywająca się 
w majowy długi weekend. Przyjeżdża
ją na nią pociągi specjalne nie tylko 
z Polski, ale także z Austrii, Czech, 
Niemiec oraz Węgier. Głównym 
punktem programu jest „wyścig” pa
rowozów, ścigających się parami na 
równoległych torach. W tym roku 28 
kwietnia w XIV paradzie wzięło udział 
rekordowo 17 parowozów, w tym na
leżące do PKP: Okl-359, Ok22-31, 
0149-7, 0149-23, 0149-111, Tr5-65, 
Pm36-2, Pt47-112, ze skansenu 
w Chabówce: OKz32-2, Trl2-25, 
Ty2-953, z Wrocławia: TKt48-18 
oraz „goście” z Anglii: 5521, Czech: 
475.111 i 423.0145, Niemiec: 18 201 
oraz z Węgier: MAV 109.109.

Szczególnym gościem był osiem
dziesięcioletni brytyjski parowóz Smali 
Prairie o numerze 5521, który przybył 
do Polski na statku Inowrocław, a na
stępnie przejechał po torach z Gdyni 
do Wolsztyna wspierany przez loko
motywę elektryczną. Rozpoczął tym 
swoje „tournee po Europie”. Cieka
wostką jest to, że był to pierwszy paro
wóz brytyjski, który znalazł się na kon
tynencie europejskim od czasów dru
giej wojny światowej. Do parowozow
ni zawitał także najszybszy sprawny 
parowóz na świecie - niemiecki 
18 201, który może jechać z prędko
ścią 180 km/h. Dużym zainteresowa
niem miłośników kolei cieszył się tak
że jedyny zachowany egzemplarz ten- 
drzaka OKz32-2 zbudowany w poło
wie lat trzydziestych XX w. z przezna
czeniem dla usprawnienia obsługi linii 
górskich. Na paradzie zaprezentowa
no także różnorodne drezyny, w tym 
samochód marki Warszawa, w której 
szybko można wymienić stalowe koła 
na opony i drezyna ponownie staje się 
zwykłym pojazdem „drogowym”. 
Wśród dodatkowych atrakcji znalazła 
się „podniebna lokomotywa”, ważąca 
kilkadziesiąt ton TKt 48-147 została 
uniesiona specjalnym dźwigiem kole
jowym EDK 2000. Odbyły się wybory 
Miss Świata Parowozów, a także licy
tacje kolejowych pamiątek, z których 
zysk przeznaczono na odbudowę za
bytkowego taboru.

Wśród innych działań szczególnym 
zainteresowaniem turystów cieszą się 
przejazdy pociągami retro, które w se
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zonie letnim wchodzą na stale do roz
kładu jazdy. Wyjątkowych doznań do
starcza przejazd zabytkowymi wagona
mi pochodzącymi z lat 1909-1937. Do 
wnętrza „boczniaków”, wyposażonych 
w trzeciej klasie w drewniane ławki, 
prowadzi szereg drzwi usytuowanych 
po jego bokach, niespotykanych we 
współczesnych wagonach osobowych. 
Świetnym pomysłem są także organizo
wane dla miłośników kolei ośmiodnio
we kursy obsługi parowozów „Hobby 
Maszynista”. Nie upoważniają one do 
samodzielnego prowadzenia parowo
zu, jednak umożliwiają zapoznanie się 
z obsługą sprzętu.

Wydaje się, że ogromny potencjał 
turystyczny parowozowni w Wolszty
nie nie jest w pełni wykorzystany. Na 
całym świecie stare, malowniczo po
prowadzone linie kolejowe w połącze
niu z zabytkowym taborem stanowią 
ogromną atrakcję turystyczną. Z tego 
też względu do Wolsztyna przyjeżdżają 
turyści m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemiec, Holandii, Australii 
oraz Japonii, coraz częściej przybywają 
też wycieczki z naszego kraju. Od 
2003 r. parowozownia podlega spółce 
PKP CARGO S.A., a jej przyszłość, mi
mo troski właściciela o jej utrzymanie, 
jawi się dość niepewnie. Periodycznie 
powtarzające się na przełomie roku in
formacje w mediach o problemach fi
nansowych i możliwości zamknięcia 
parowozowni napawają obawami co 
do jej dalszych losów. „Martwa” ma
szyna nie zastąpi pracującej w „natural
nym środowisku”. A przecież takie 
właśnie wyjątkowe elementy krajobra
zu kulturowego świadczą o odrębności 
regionu i są magnesem przyciągającym 
turystów. Na szczęście, w ciągu ostat
nich lat mimo wszystko widać tenden
cje pozytywne, spółka dokonała kilku
nastu napraw rewizyjnych i głównych 
parowozów, a doroczne parady przy
gotowywane są z coraz większym zaan
gażowaniem, pojawiają się na nich no
we atrakcje. Powołano także Fundację 
Era Parowozów, zajmującą się pozyski
waniem funduszy na ratowanie zabyt
ków wolsztyńskiej parowozowni. 
W 2006 r. parowozownię wyróżniono 
Certyfikatem Polskiej Organizacji Tu
rystycznej za „Najlepszy Produkt Tury
styczny Roku 2006”. W innych krajach 
doceniono już wartość zabytków tech
niki, u nas ta forma turystyki, niestety, 
dopiero raczkuje...

Przemysław Maćkowiak

Pozostałości tzw. kocmyrzówki

K
ilkanaście lat temu zlikwido
wana została linia kolejowa, 
prowadząca z dworca główne
go w Krakowie w kierunku północ

no-wschodnim, przez obecnie 
wschodnie dzielnice Krakowa do 
Kocmyrzowa. Otwarto ją w 1899 r., 
zamknięto w 1963 r. dla ruchu pasa
żerskiego, a w roku następnym - dla 
ruchu towarowego. Największe na
tężenie ruchu na tej linii po drugiej 
wojnie światowej wiązało się z budo
wą kombinatu metalurgicznego 
i miasta Nowa Huta, powstających 

Murowany dworzec kolejowy na 
Grzegórzkach zniszczyli Niemcy, 
wycofując się w 1945 r. Znajdowało 
się tu pięć torów, 100-metrowa ram
pa i wieża wodna do napełniania ko
tłów parowozów. Stację z prowizo
rycznym barakowym, drewnianym 
dworcem zamknięto na przełomie 
1974 i 1975 r.; szyny zostały zalane 
asfaltem, ale przebijają główki.

Na Dąbiu zachowały się w kilku 
miejscach szyny bocznic, prowadzące 
m.in. do Monopolu Spirytusowego, 
nasypy kolejowe przy ul. Fabrycznej 

1. Dawny dworzec kolejowy w Kocmyrzowie, 
widok od strony torów, 2006 r.

od 1949 r. Dopiero później popro
wadzono do Nowej Huty tramwaj 
i autobus, a w 1952 r. na uboczu wy
budowano stację Nowa Huta wraz 
z lokomotywownią i obrotnicą. 
Obecnie raz dziennie przejeżdża tędy 
rano pociąg służbowy, a w sezonie 
letnim tzw. pociąg retro „dookoła 
Krakowa”. Od 1973 do 2006 r. roz
bierano tory i większą część infra
struktury kolejowej na linii do Koc
myrzowa. Północna jej część przez 
stację Nowa Huta była użytkowana 
do 1994 r. Niektóre elementy prze
strzenne ocalały do naszych czasów.

Do widocznych pozostałości daw
nej linii kolejowej Kraków-Kocmy- 
rzów należą zachowane budynki dwor
cowe, wybudowane około 1899 r. 
w: Grębałowie, Prusach, Dąbiu, Bień- 
czycach i w Kocmyrzowie oraz nasy
py kolejowe, pary szyn i drogowe 
znaki ostrzegawcze przy przejazdach 
kolejowych, tzw. krzyże św. Andrzeja.

i niewielki budynek przystanku oso
bowego. Budynek parterowy, kryty 
dachówką przebudowano, adaptując 
dodatkowo poddasze do celów 
mieszkalnych. Stację Czyżyny za
mknięto w latach 1963-1964, a linię 
do Grębałowa i Prus zlikwidowano 
w 1971 r.; na przełomie 2006 i 2007 
r. rozebrano tory. Dwukondygnacyj
ny ceglany, otynkowany z dwupoła- 
ciowym dachem budynek przystanku 
osobowego w Grębałowie adaptowa
no do celów mieszkalnych. W Gręba
łowie zachowały się też przyczółki 
stalowego wiaduktu kolejowego przy 
ul. Darwina. Budynek stacji w Bień- 
czycach adaptowano na warsztat me
chaniczny. Zachował się nasyp kole
jowy, most na młynówce i przyczółki 
mostu na Dłubni. Niektóre tory kole
jowe datowane są na koniec XIX w.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2007 35



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE- ~

2. Widok spod wiaty dworca kolejowego 
w Kocmyrzowie, 2006 r.
3. Budynek dworca bez wiaty w 2007 r.

(zdjęcia: Piotr S. Szlezynger)

i sygnowane znakiem czeskiej huty na 
Zaolziu, w kilku miejscach zachowa
ły się w jezdni i zostały zaasfaltowa
ne, a przy cmentarzu w Grębałowie 
przysypane grubą warstwą ziemi. 
Przy pętli tramwajowej w Luboczy 
widoczne są szyny kolejowe i nasyp. 
Dobrze zachowany budynek przy
stanku osobowego Prusy adaptowa
no na mieszkanie, przetrwał znak św. 
Andrzeja, pozostałości szyn i przejazd 
kolejowy w kierunku Kocmyrzowa.

Najlepiej zachował się na dawnej 
linii kolejowej Kraków-Kocmyrzów 
budynek dworca końcowej stacji, 
wybudowany w 1899 r. według nie
znanego, zapewne typowego projek
tu austriackiego. Rozebrany został 
w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
drewniany magazyn kolejowy, 
a w 2006 r. - układ peronowy o kil
ku parach torów. Zachowała się 
dwukondygnacyjna, na planie pro
stokąta, ceglana, tynkowana wieża 
wodna. Budynek dworca ma trzy 
kondygnacje, jest zamieszkany. Od 
strony torów elewacja jest cztero- 
osiowa, okna prostokątne, pozba
wione obramień, ze stolarką drew
nianą, ze ślemieniem, sześciokwate- 
rowe. Naroża budynku ujmują to
skańskie pilastry, wyprowadzone 
w tynku. Okna strychowe są okrągłe, 
w płaskich obramieniach. Budynek 
obiega prosty gzyms nad kondygna
cją parteru, tylna elewacja od dojaz
du ma dwie kondygnacje dużych 
okien na parterze i piętrze. Budynek 

kryty jest dachówką ceramiczną. Od 
południa na bocznej, dwuosiowej 
ścianie z dodatkowymi drzwiami za
chowało się wykonane w tynku usza- 
kowe obramienie, gdzie umieszczona 
była nazwa stacji. Od strony torów 
do wiosny 2007 r. znajdowała się 
wiata dla podróżnych, nakryta pulpi
towym dachem, ujęta w ażurowe 
ściany drewniane. Konstrukcja da
chu wiaty wsparta była na drewnia
nym podciągu z krokwiami, ten z ko
lei na dwóch narożnych drewnia
nych słupach (wtórnych) i dwóch 
ocalałych żelaznych kolumnach, 
czteroprzęsłowych, sygnowanych 
w dolnych partiach: „L. Zieleniewski 
Kraków”. Narożne kolumny od 
2005 r. znajdują się na terenie pry
watnej posesji w Kocmyrzowie. Na 
szczycie kolumn ze stylizowanymi na 
korynckie głowicami są szerokie, że
lazne, ozdobne wsporniki pod pod
ciąg. Rury spustowe usytuowane 
w narożach budynku w dolnych par
tiach mają sygnatury: „M. Petersein 
Kraków” (pozostałości fabryki za
chowane są na Grzegórzkach). Za
chowały się tu też kamienne perony 
przeładunkowe. Wiata została roze
brana przez gminę i PKP.

Identyczny dworzec jak w Koc
myrzowie znajdował się do 1945 r. 
na stacji Kraków-Grzegórzki, a za
chował się na wąskotorowej linii ko
lejowej w Czechach: Nova Bystrice.

Przez obecny teren stacji w Koc
myrzowie, zgodnie z zatwierdzonymi 
miejscowymi planami zagospodaro
wania przestrzennego gminy, ma prze
biegać odcinek autostrady A 4 w kie
runku Tarnowa. W związku z tym bu
dynek dworcowy zostanie rozebrany 

w 2008 r., chociaż teoretycznie warto 
byłoby ten ciekawy architektonicznie 
obiekt uratować.

Lokalna kolej kocmyrzowska kie
dyś stanowiła nieodłączny składnik 
życia codziennego mieszkańców Kra
kowa i budowniczych Nowej Huty. 
Być może w celu popularyzacji wśród 
licznych miłośników historii Krakowa 
i historii kolei warto byłoby wytyczyć 
turystyczny szlak np. rowerowy o dłu
gości około 18 km śladem dawnej 
kocmyrzówki i jej infrastruktury, tym 
bardziej że i okoliczne tereny są bar
dzo atrakcyjne turystycznie. W zasięgu 
dawnej linii są liczne obiekty kulturo
we, ujęte w planach krakowskich biur 
podróży: opactwo cystersów w Mogi
le, tamże drewniany kościół św. Bar
tłomieja, kopiec Wandy, dworek Jana 
Matejki w Krzesławicach, Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, drewniana zabu
dowa wsi Mogiła z zapleczem gospo
darczym, wpisane do rejestru zabyt
ków w 2005 r. pierwotne założenie 
urbanistyczne Nowej Huty (niezreali
zowane do końca). Zainteresowaniem 
turystów cieszy się też trasa przejazdu 
trabantem lub autobusem z lat sześć
dziesiątych „Jelczem”, zwanym ogór
kiem, połączona ze zwiedzeniem baru 
mlecznego, mieszkania i sklepów 
z tych lat. Nawet sam kombinat meta
lurgiczny wykorzystywany jest w daw
nych halach walcowni na koncerty 
muzyki w ramach festiwalu „Sacrum - 
Profanum”, ale coraz rzadziej po 
zmianie właściciela, który zlikwidował 
w 2007 r. cieszącą się dawniej powo
dzeniem trasę turystyczną na terenie 
tego kombinatu.

Piotr S. Szlezynger
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Ilustracje z dzieł botanicznych

W
 zamku w Pieskowej Skale czyn
na jest (do 30 września br.) wy
stawa „Imago Florae - Spotka
nie Artysty i Uczonego”. Prezentuje ona 

ilustracje botaniczne z dzieł powstałych 
od XVI do XIX stulecia. Stare wydaw
nictwa bardzo rzadko, ze względów kon
serwatorskich, są przedmiotem ekspozy
cji. Jest to więc wyjątkowa okazja obej
rzenia tych nieznanych szerszej publicz
ności zabytków.

Ilustrowane dzieła o roślinach po
wstawały już w starożytności, wtedy też 
sprecyzowane zostały wymagania co do 
przedstawień, które miały służyć identy
fikacji roślin. Wizerunki musialy być 
wierne, wykonywane z natury, powinny 

zwierciedlały nowe kolekcjonersko-este- 
tyczne podejście do świata roślin, bardzo się 
w tym czasie poszerzającego, bo do Europy 
napływały nowe gatunki z basenu Morza 
Śródziemnego i odległych kontynentów.

Jedno z najpiękniejszych florilegiów 
Hortus Eystettensis, wydane po raz pierw
szy w 1613 r. w Norymberdze przez Basi- 
liusa Beslera, reprezentuje na wystawie 
17 wielkoformatowych kolorowanych 
miedziorytów. Przedstawiają one kilka
dziesiąt, rzadkich wówczas, roślin z rene
sansowego ogrodu księcia-biskupa z Eich- 
statt Johanna Conrada von Gemmingen.

Równie cenną pozycją jest Phytantho- 
za Iconographia. To obszerne dzieło, skła
dające się z czterech tomów ilustracji i ko- 

sławę świetnego malarza roślin, znajdują 
się w renomowanych muzeach angiel
skich, jak choćby w Victoria and Albert 
Museum. Cechuje je niezwykłe wyczucie 
koloru i subtelna dekoracyjność. Z tej pu
blikacji na wystawie prezentowane są 22 
miedzioryty.

Artystą, który zdecydował o charakte
rze ilustracji botanicznej w pierwszej poło
wie XIX w., był działający głównie w Pary
żu Pierre-Joseph Redoute. Oryginalność je
go stylu polegała w dużej mierze na zasto
sowaniu techniki graficznej stipplework 
(miedzioryt punktowany), pozwalającej na 
uzyskanie w barwnych odbitkach efektów 
malarskich, zbliżonych do akwareli. Jej 
przykładem są ilustracje w Plantarum Hi-

1. Magnolia, rycina 
botaniczna z Ch. J. Trew, 
Plantae Selectae, 1750

2. Kosaćce, różne gatunki, 
rycina botaniczna z J. W. 
Weinmann, Phytanthoza 
Iconographia, 1737-1742

3. Krokusy i ciemiernik, 
rycina botaniczna
z B. Besler, Hortus 
Eystettensis, 1750 
(pierwsze wydanie 1613)

(zdjęcia: Stanislaw Michta)

obejmować oprócz łodygi, liści i kwia
tów także owoce i korzenie. Praktyczne 
wykorzystywanie roślin, używanie ich 
w celach leczniczych, szczególnie w me
dycynie, leżało u podstaw zainteresowa
nia badaczy zarówno w starożytności, 
jak i nowożytnego przyrodoznawstwa. 
Powstające coraz liczniej w XVI w. her
baria (herbarze, zielniki), dzieła prezen
tujące dorobek starożytnych i ówcze
snych uczonych, ilustrowano drzewory
tami. Przedstawienia te początkowo były 
bardzo schematyczne, wręcz symbolicz
ne, z czasem, nie bez wpływu naturali
zmu w malarstwie tego okresu, powró
cono do wykonywania ilustracji roślin 
z natury.

Na przełomie XVI i XVII stulecia po
jawiły się nowe wydawnictwa - florilegia, 
ilustrowane miedziorytami, które od- 

lejnych czterech zawierających opisy, zo
stało wydane w latach 1737-1742 z inicja
tywy aptekarza i kolekcjonera roślin Jo
hanna Wilhelma Weinmanna z Ratyzbo- 
ny. Było to pierwsze botaniczne wydaw
nictwo, w którym na wielką skalę zastoso
wano do druku grafik kilka kolorów. Od
bitki wykończono akwarelą i gwaszem. 
Autorami ilustracji byli m.in. Georg Dio
nysius Ehret - malarz oraz Johann Jakob 
Haid - rytownik.

Plantae Selectae - to przykład osiem
nastowiecznego florilegium prezentujące
go nowe okazy roślin, głównie z ogrodów 
londyńskich. Jego wydawcą był Christoph 
Jakob Trew, norymberski lekarz i kolek
cjoner książek botanicznych. Ilustracje do 
tego wydawnictwa, ukazującego się od ro
ku 1750, wykonali także wymienieni wy
żej artyści. Obrazy Ehreta, który zyskał 

storia Succulentarum, eksponowane na wy
stawie. Redoute zasłynął jako ilustrator 
pięknych krzewów, róż i lilaków z ogrodu 
pierwszej żony Napoleona Bonaparte, ce
sarzowej Józefiny.

Przykładem książek botanicznych 
o charakterze naukowym, zawierających 
czarno-białe grafiki, jest pochodzący 
z 1727 r. Botanicon Parisiense autorstwa 
Sebastien Vaillanta, do którego ilustracje 
zostały wykonane na podstawie rysun
ków Claude’a Aubrieta.

Inspiracją dla wystawy w Pieskowej 
Skale stały się znakomite dzieła botanicz
ne, pochodzące ze zbiorów Zamku Kró
lewskiego na Wawelu oraz ze zdepono
wanej Biblioteki Sapieżyńskiej, od kilku
dziesięciu lat przechowywanej w tutej
szym zamku.

Ewa Mikołajska
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Drzeworyty japońskie 
w Gdańsku

N
a przełomie lat osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych 
XIX w. pewien oficer gdań
skiej marynarki wojennej przebywał 

przez jakiś czas w Japonii, w związku 
z misją dyplomatyczną. Był to okres, 
gdy Japonia otworzyła właśnie swoje 
podwoje dla zewnętrznego świata i za
chodniej cywilizacji. Z podróży przy
wiózł drzeworyty... Było ich sześć. 
A przynajmniej tyle się zachowało.

Japońskie drzeworyty barwne, 
zwane ukiyo-e (obrazy „przemijające
go świata”, utrwalające codzienne 
życie Japończyków, nastrojowy świat 
herbaciarni, ogrodów, gejsz i aktorów 
kabuki, kameralne scenki rodzinne 
i obyczajowe, przyrodę), w końcu 
XIX w. zaczynały być szalenie mod
ne w Europie. Czerpali z nich inspi
rację impresjoniści, postimpresjoni- 
ści i moderniści, powstawały kolek
cje dziel sztuki Dalekiego Wschodu, 
w tym drzeworytu i malarstwa ja
pońskiego. W Polsce najsłynniejszym 
zbiorem drzeworytów japońskich 
była słynna kolekcja Feliksa Jasień
skiego w Krakowie (obecnie Mu
zeum Narodowe - Centrum Kultury 
Japońskiej w Krakowie).

Gdański oficer najwyraźniej szedł 
z duchem czasu oraz miał niebanalny 
i nowoczesny, jak na owe czasy, gust 
artystyczny. Drzeworyty, które przy
wiózł ze swojej podróży, pozostały 
w jego rodzinie - rodzinie polskich 
gdańszczan - przeszło sto lat. Zapo
mniane, wciąż w starych ramkach 
„z epoki”, dopiero w połowie lat dzie
więćdziesiątych XX w. trafiły do so
pockiego antykwariatu. Nikt nie po
trafił powiedzieć o nich nic pewnego. 
Archaiczne japońskie pismo widoczne 
na grafikach, kursywa zwana sosho, 
czytelne jest jedynie dla paleografów 
japońskich i nielicznych specjalistów 
w Europie. Nieznany był zarówno 
wiek drzeworytów, jak i ich autorstwo.

Drzeworyty, choć stanowiły ewi
dentną całość, coś w rodzaju cyklu, 
sprzedawano osobno. Jeden z nich 
trafił w ręce pewnego biznesmena 
z Trójmiasta, pozostałe pięć nabył

1

oczarowany ich subtelnym pięknem 
obecny właściciel. Niestety, nie udało 
mu się uzupełnić kolekcji. Zaintrygo
wany zagadką swoich skarbów, poru
szył niebo i ziemię, by dowiedzieć się 
o nich czegoś więcej. Nawiązał kon
takt z dr Zofią Alberową z Muzeum 
Narodowego w Krakowie, autorką 
znanych opracowań naukowych 
o sztuce japońskiej i opiekunką kolek
cji Jasieńskiego, a także ze specjalista
mi z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Udało mu się ustalić, że drzeworyty 
powstały w roku 1890. Był to tzw. 
okres Meiji, czas, gdy Japonia otwo
rzyła się na świat, łącząc własny boga
ty dorobek z nowinkami płynącymi ze 
świata naszej kultury. W porównaniu 
z klasycznym drzeworytem ukiyo-e 
okresu Edo (od XVII do połowy 
XIX w.) grafika okresu Meiji, podob
nie jak całe malarstwo japońskie, 
wzbogaciła się elementami europejski
mi zarówno od strony formalnej, jak 
i tematycznej. Na drzeworytach poja
wiły się automobile czy kolej, a także 
Japończycy ubrani w europejskie stro
je. W wypadku gdańskich drzewory
tów charakterystyczny jest styl obrazo
wania. Ma on cechy plastyki europej
skiej, takie jak np. elementy perspekty
wy zbieżnej i światłocienia. Tematyka 
jest jeszcze zdecydowanie klasyczna 
- tradycyjnie, poetycko japońska.

Najprawdopodobniej wszystkie 
drzeworyty pochodzą z jakiejś serii, 
być może nawet wydane były w for
mie książki. U dołu każdego figuruje 
nazwisko tego samego wydawcy. Sy
gnatura artysty widnieje tylko na jed
nym z nich, choć wszystkie wyszły 
z pewnością spod tej samej ręki, i to 
ręki nie byle jakiego malarza - jak 
ustalono na podstawie sygnatury, był 
nim przypuszczalnie słynny Kono 
Bairei (1844-1895), malarz i założy
ciel szkoły artystycznej w Kioto. Jeśli 
tak jest w istocie, to gdańskie drze
woryty stanowią nie lada ciekawost
kę, gdyż nie są do końca charaktery
styczne dla tego twórcy - kojarzone
go zwykle z malarstwem „ptaków 
i kwiatów”. Z wyjątkiem jednej gra
fiki - tej, która ukazuje motyw ptasz
ka na gałęzi drzewa - wszystkie 
przedstawiają głównie postacie ludz
kie (wizerunki kobiet) oraz elementy 
pejzażu.

Według dr Z. Alberowej cykl 
drzeworytów gdańskich obrazuje po
ry roku - temat popularny w sztuce 
japońskiej. Dziewczyna z parasolką, 
w barwnym kimonie przedstawia 
wiosnę, kobieta klęcząca na wąskiej 
werandzie, zwanej engawa, nad wo
dą - lato, jesień ilustruje kobieta sie
dząca w księżycową noc pod wierzbą 
płaczącą, a zimę - dziewczyna grają
ca na instrumencie samisen we wnę
trzu domu, obok piecyka hibachi 
i patrząca przez okno na ośnieżone 
bambusy. Wszystkie grafiki podbar
wiane są ręcznie, stąd ich delikatna 
kolorystyka i precyzja wykonania. 
Finezja stylu i barwy przemawia za 
autorstwem Bairei. Jego znane dziś 
dzieła wykazują duże pokrewieństwo 
formalne z drzeworytami gdańskimi, 
szczególnie gdy porówna się detale 
i elementy przyrody.

Według naukowców warszaw
skich data wydania cyklu jest wcze
śniejsza - około 1882 r. Z boku ty
tułowego drzeworytu z lampionem 
widnieje napis, który może być ty
tułem książki: Oyuchasan. Jest to 
prawdopodobnie imię żeńskie (pani
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1-4. Drzeworyty Kono Bairei: „Dziewczyna 
z parasolką" - Wiosna (?) (1), „Dziewczyna 
na werandzie" - Lato (?) (2), „Dziewczyna na 
ławce" - Jesień (?) (3), „Dziewczyna w oknie" 
- Zima (?) (4)

(zdjęcia: Anna Klejzerowicz)

Ojucia). W świetle tych informacji 
można założyć, że gdańskie drze
woryty mogły stanowić projekty 
ilustracji do jakiejś romantycznej 
historii miłosnej łub wierszy oko
licznościowych (być może związa
nych właśnie z tematyką pór roku).

Twórczość artystów japońskiego 
drzeworytu okresu Meiji nie docze

kała się jeszcze wnikliwego opraco
wania. Szkoda, gdyż był to czas nie
zwykły, a i materiał wyjątkowo 
atrakcyjny, mimo że tysiące daw
nych drzeworytów uległo zniszcze
niu lub zaginęło. Papier nie jest zbyt 
trwałym materiałem, a ówcześni Ja
pończycy traktowali swoje drzewo
ryty mniej więcej tak, jak dzisiaj 
traktujemy plakaty na rozkładów
kach kolorowych czasopism. Para
doksalnie, to dopiero cudzoziemcy 
docenili naprawdę ich wartość. 
Drzeworyty ukiyo-e, nie wspomina
jąc o ich walorach estetycznych, są 
skarbnicą wiedzy. W pewnym sen

sie pełniły funkcję współczesnej fo
tografii, fotografia natomiast pod
patrzyła od nich metody kompozy
cji i kadrowania obrazów rzeczywi
stości.

W gdańskich drzeworytach nadal 
czaruje nas elegancja formy i wysu
blimowana, srebrzysta kolorystyka, 
a także świat dawnej Japonii. Dziel
nemu oficerowi marynarki wojennej 
należą się słowa wdzięczności za 
sprowadzenie fragmentu tego świata 
nad nasze morze. Kto wie, może 
akurat właśnie dzięki niemu te pięk
ne obrazki przetrwały?

Anna Klejzerowicz

Spotkanie z książką
GRAND TOUR STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO

W XVIII w. młodzi arystokraci odbywali wielką podróż po stoli
cach europejskich - „Grand Tour”, która była nieodłączną czę
ścią ich edukacji. Epoka oświecenia ożywiła zainteresowania na

ukowe, w sztuce wyraźnie objawiły się nurty neoklasyczne, coraz 
częściej odkrywano starożytne przedmioty. Dlatego właśnie Wło
chy, bogate w antyczne zabytki, stawione w literaturze, pobudzają
ce wyobraźnię artystyczną, stały się najczęstszym punktem docelo

wym osiemnastowiecznych wypraw wchodzących w życie towarzy
skie potomków utytułowanych rodów. Coraz częściej jako „Grand 
Tour” określano właśnie objazd po Italii. Wraz z rozwojem mody na 
te podróże wykształcił się kanon obowiązkowych punktów takich 
wypraw; najważniejszym zadaniem był zakup dziel sztuki.

Polscy arystokraci również wyjeżdżali na „Grand Tour”, Stanisław 
Kostka Potocki odbył ich kilka. Doświadczenia zdobyte 
w czasie podróży oraz zgromadzona przez niego ko
lekcja dziel sztuki przyczyniły się do powstania mu
zeum w rodowej siedzibie w Wilanowie. Początki tej 
placówki muzealnej ukazywała czynna od listopada 
2005 do maja 2006 r. w Muzeum Pałacu w Wilanowie 
wystawa „Narodziny kolekcji «Grand Tour» Stanisława 
Kostki hr. Potockiego”, zorganizowana z okazji dwuset
nej rocznicy działalności muzeum (zob. Anna Ekielska- 
-Mardal, Grand Tour - wystawa w Wilanowie, „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 11, 2005, ss. 34-36).

Towarzyszący wystawie katalog otrzymał pierwszą 
nagrodę w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku

„Sybilla 2006" w kategorii publikacji naukowych. W obszernym opra
cowaniu omówiona została rola „Grand Tour” w europejskiej kultu
rze, przybliżona sylwetka Potockiego i opisane wszystkie podróże, 
w których Potocki brał udział; do Paryża i Włoch (1772-1774), do 
Włoch (1774-1775, 1777-1778, 1779-1780, 1785-1786, 1795-1797), 
do Niemiec (1783), do Francji i Anglii (1787-1788), do Francji (1808). 
Szczegółowo przedstawiono wszystkie nabyte w czasie tych wypraw 
przedmioty, których zbiór zapoczątkował kolekcję wilanowską. 
W końcowej części katalogu zaprezentowano niektóre z eksponowa
nych na wystawie obiektów. Są to m.in. starodruki, ryciny, rysunki, rę
kopisy, obrazy, wazy greckie (oddzielna wystawa kolekcji tych waz 
czynna jest w Muzeum w Wilanowie do 23 września br. - zob. arty
kuł w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 8, s. 32), naczynia majolikowe, 

fajansowe, szklane, porcelanowe, kamionkowe, biskwi
ty, rzymskie mikromozaiki i wyroby użytkowe. Zawarte 
w tekście katalogu informacje pozwala usystematyzo
wać indeks nazwisk i ilustracji, a także wykaz cytowa
nych źródeł archiwalnych.

Wystawa i będący jej podsumowaniem katalog 
ukazują ewolucję drogi życiowej Potockiego - od by
walca i ozdoby salonów po aktywnego obywatela, 
twórcę narodowego muzeum sztuki, ukształtowanego 
przez doświadczenia nabyte w trakcie „Grand Tour". 
Warto nabyć katalog (dostępny w Muzeum Pałacu 
w Wilanowie), choćby po to, aby przekonać się, jak 
może zmienić człowieka pasja podróżnicza.
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Z ZAGRANICY

Galeria pod londyńskim mostem

C
zy można zawrzeć cały wiek XX 
w jednym obrazie? Tego właśnie 
próbował dokonać Feliks Topol
ski w swoim „Pamiętniku stulecia”, nie

zwykłym, liczącym prawie 200 m długo
ści malowidle, które można oglądać 
w byłej pracowni artysty pod arkadami 
londyńskiego mostu Hungerford.

Feliks Topolski ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie i rozpoczął 
pracę dla polskich gazet jako grafik i ry- 

cyjnych królowej Elżbiety II. Cieszył się 
ogromną popularnością. Jeden z recenzen
tów napisał: „Topolski zna wszystkich, byl 
wszędzie, wszyscy go kochają, i co najważ
niejsze niemal bez przerwy rysuje”. George 
Bernard Shaw nazwał go „prawdopodob
nie największym impresjonistą w kolorach 
białym i czarnym”.

Topolski bardzo wiele podróżował. 
Jeden z jego rysunków przedstawia kulę 
ziemską, poprzecinaną kolorowymi linia- 

nad malowidłem. Kolejne części tego wi
zualnego pamiętnika powstawały więc aż 
do śmierci artysty w 1989 r.

„Pamiętnik stulecia” wije się niczym 
wąż w ceglanych wnętrzach arkad mostu. 
Rzeźby, projekcje filmów i pokazy slajdów 
dopełniają całości obrazu. Eksponatem jest 
nawet drabina używana przez Topolskiego 
podczas pracy.

Na początku marca 2007 r. ruszyły pra
ce renowacyjne, które mają potrwać dwa

1. Byta pracownia Feliksa Topolskiego pod 
arkadami londyńskiego mostu Hungerford
2. Wnętrze pracowni - fragment ekspozycji 
„Pamiętnika stulecia”

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

sownik. W 1935 r. przyjechał do Londy
nu, aby rysować uroczystości jubileuszu 
koronacji króla Jerzego V. Ta wizyta za
ważyła na reszcie jego życia - Londyn stał 
się jego domem. W czasie drugiej wojny 
światowej został korespondentem wojen
nym, ale nietypowym - nie opisywał i nie 
fotografował, lecz rysował sceny ze 
wszystkich frontów drugiej wojny świato
wej, które odwiedził. Od Bitwy o Anglię, 
po wojska generała Andersa, fronty Afry
ki oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 
horror obozów koncentracyjnych, walki 
w Berlinie i proces w Norymberdze. Po 
zakończeniu wojny Topolski pozostał 
w Londynie i w 1947 r. przyjął obywatel
stwo brytyjskie. Kilka lat później w przę
śle mostu kolejowego Hungerford, łączą
cego dworce Charing Cross i Waterloo, 
w samym centrum miasta, otworzył swo
ją pracownię, gdzie tworzył przez ponad 
30 lat.

W 1953 r. Feliks Topolski dostąpił 
wyjątkowego zaszczytu - został oficjalnym 
rysownikiem na uroczystościach korona

mi tras jego wojaży. Wszędzie robił re
porterskie notatki - rysunki z miejsc, zda
rzeń chwytanych na gorąco. Często pu
blikował je bez późniejszych poprawek, 
czasem stawały się częściami większej ca
łości. Portretował także wielkich tego 
świata, m.in. Winstona Churchilla, Mar
tina Luthera Kinga, El visa Presleya i Jana 
Pawła II. Jego prace określane są jako 
„plątanina skłębionych linii, z których 
wyłaniają się świetnie scharakteryzowane 
postacie czy sceny”.

W 1975 r. zaczął tworzyć dzieło swo
jego życia - „Pamiętnik stulecia”, malowi
dło, które ostatecznie osiągnęło prawie 
200 m długości i 3-6 m wysokości. To wi
zualny zapis społecznych i politycznych 
wydarzeń XX w., których Topolski byl 
świadkiem podczas swoich podróży. Nie
zwykły autobiograficzny pamiętnik - 
mocno osobiste, wierne prawdzie i często 
pełne goryczy podsumowanie XX w.

W 1984 r. przekazał swoje dzieło lon- 
dyńczykom, a w uroczystym akcie prze
kazania wziął udział książę Filip. Jednak 
Topolski, zgodnie za swoją deklaracją: 
„myślę, że stosowne będzie nie jakieś ele
ganckie zakończenie, ale - mam nadzieję, 
niezbyt rychle - przerwanie w połowie po
ciągnięcia pędzla”, nie przestał pracować 

lata i pochłonąć około 3 min funtów. 
W ich rezultacie „Pamiętnik stulecia” ma 
zostać gruntownie odrestaurowany, do
datkowo powstanie multimedialne cen
trum edukacyjne poszerzające wiedzę na 
temat historii i najważniejszych postaci 
XX w. Zwiedzającym udostępnione zo
stanie także jeszcze jedno pomieszczenie, 
które zachowało charakter pracowni. Bę
dzie to miejsce spotkań dla twórców. Ze 
względu na rozpoczęte prace, obecnie zwie
dzanie jest możliwe tylko po wcześniej
szym uzgodnieniu terminu, ale „Pamięt
nik stulecia” można odwiedzić także wir
tualnie na stronie www.felikstopolski.com.

W tym roku mija setna rocznica uro
dzin tego twórcy, który pozostaje bar
dziej znany w Anglii niż w Polsce. Prace 
Feliksa Topolskiego znajdują się w naj
bardziej renomowanych brytyjskich gale
riach i muzeach, m.in. w British Mu
seum, Victoria and Albert Museum, Im
perial War Museum oraz w Tate Gallery. 
Na szczęście, o artyście nie zapomniano 
u nas całkowicie. Z okazji jubileuszu Mu
zeum Narodowe w Warszawie w dniach 
13-23 września 2007 r. zaprezentuje wy
stawę „Feliks Topolski. Pokaz obrazów 
w stulecie urodzin”.

Paweł Kubisztal
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Spotkanie z książką

MINIATURY MSZAŁU 
ERAZMA CIOŁKA

W 2006 r. Biblioteka Narodowa 
w Warszawie opublikowała biblio
filski druk Miniatur Mszału Erazma Cioł

ka - jednego z najpiękniejszych rękopi
sów ze swoich zbiorów. Erazm Ciołek, 
biskup płocki i dyplomata, sekretarz 
królewski Aleksandra Jagiellończyka, 
byl znanym mecenasem sztuki i litera
tury. Zgromadził wiele księgozbiorów, 
a mszał zaliczany jest do arcydzieł 
wczesnego polskiego piśmiennictwa. 
Doskonale zachowana księga powsta
ła w latach 1514-1518. Ilustrowana jest 
przez iluminatorów krakowskich, głów
nie anonimowych, których styl pozosta
wał pod wpływem rycin Albrechta Diire- 
ra. Jednym z nich byl prawdopodobnie 
wybitny malarz Stanislaw Samostrzelnik. 
Wartość mszału szacowano w XVI w. na 
100 florenów.

Księgę wywiózł Ciołek z Polski 
w 1518 r., kiedy został posłem Zyg
munta I do Augsburga na sejm Rzeszy 
Niemieckiej, a potem trafił do Rzymu, 
gdzie zmarl w 1522 r. Po jego śmierci 
mszał, wraz z księgozbiorem, odziedzi
czyła kapituła płocka. Wycofany z użyt
ku, przechowywany byt w bibliotece bi
skupów płockich w Pułtusku, skąd za
brał go biskup Andrzej Stanisław Kost
ka Załuski, współzałożyciel Biblioteki 
Załuskich w Warszawie. W 1795 r. wraz 
z Biblioteką Załuskich mszał znalazł się 
w zbiorach Biblioteki Cesarskiej w Pe
tersburgu. Po pierwszej wojnie świato
wej, rewindykowany, trafił do zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
W 1939 r. ewakuowany do Kanady 
uniknął zniszczenia. W 1959 r. powrócił 
do zbiorów Biblioteki Narodowej.

W 2006 r. po raz pierwszy, 
w oprawnej w płótno tece, zreproduko- 
wano 23 najciekawsze miniatury ilustru
jące mszał. Do wydawnictwa dołączo
na została broszura autorstwa Barbary 
Miodońskiej, wybitnej znawczyni pol
skiego iluminatorstwa okresu średnio
wiecza i wczesnego renesansu. Autor
ka przedstawia księgę na tle europej
skiej sztuki iluminatorskiej, ukazuje syl
wetkę jej fundatora, opisuje też szcze
gółowo reprodukowane miniatury. Opi
sy są tak plastyczne, że nawet nie wi
dząc miniatur, z łatwością można wy
obrazić sobie iluminowane sceny. Bar
bara Miodońska świetnie opowiada, 
koncentruje się na szczegółach, tłuma
czy zasady użycia kolorów. Te repro
dukcje z pewnością staną się ozdobą 
domowych bibliotek lub cennym pre
zentem.

Tekę z reprodukcjami miniatur i do
łączoną do nich broszurę można zaku
pić w dziale Wydawnictw Biblioteki Na
rodowej (02-086 Warszawa, al. Niepod
ległości 213, www.bn.org.pl).

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Śladami

Edwarda 

hr. Raczyńskiego

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

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

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI'1.

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".

/ Robert Froń z Ostrzeszowa - Patac Muzeum. Muzeum Historii Miasta Lodzi, wyd. 

Muzeum Historii Miasta Lodzi, Łódź 2003

/ Joanna Makowska z Jaworzna - Z Orłem Białym przez wieki, przewodnik po wystawie 

w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2007

/ Andrzej Kryszczyński z Łęgowa - Muzeum Patac w Wilanowie. Virtual Tour, płyta CD, 

Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2006

/ Piotr Łukasiński z Ręczna - Bohaterowie najdłuższej wojny nowoczesnej Europy : Andrzej 
Mika - Śladami Edwarda hr. Raczyńskiego, Ewa Kotodzińska - Śladami Karola 

Marcinkowskiego, Wydawnictwo Kwartet, Poznań 2007

/Janusz Jendruszczak z Warszawy - Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), 

t. I-III oraz plany, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1999-2005

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

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

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 
listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem 
okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania 
dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blan
kietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są dorę
czane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za po
średnictwem stron internetowych (www.poczta.lu- 
blin.pl/gazety).

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej 
im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), 
„Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały- 
-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzeal
nych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



KONKURS FOTOGRAFICZNY 
ROZSTRZYGNIĘTY

W konkursie fotograficznym „ZABYTKI DAWNYCH 
SZLAKÓW”, nawiązującym tematem do hasta 

Europejskich Dni Dziedzictwa „Ludzie gościńca 
- wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”, przyznane 
zostały następujące nagrody i wyróżnienia:

Trzy NAGRODY GŁÓWNE otrzymali:

■ Krzysztof Czartoryski z Wrocławia za pracę 
„Wjazd do opactwa cysterskiego w Lubiążu” 
(fot. 1);

■ Adam Falkowski z Bielska Podlaskiego
za pracę „W drodze do cerkwi w Zubaczach” 
(fot. 2);

■ Waldemar Frąckiewicz z Lublina za pracę 
„Kładka nad Tanwią”
(fot. 3).

Ponadto WYRÓŻNIONO dwie prace:

■ Eweliny Tarasiuk z Koroszczyna - „Kamienna 
baba w Neplach”;

■ Aleksandra Stukowskiego z Poznania - 
„Pielgrzym”.

Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim, 
którzy zechcieli w nim wziąć udział dziękujemy!


