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NA OKŁADCE:
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Dnia 18 października 2007 r. zmart 
redaktor Krzysztof Nowiński.

Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela, 
założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika 

„Spotkania z Zabytkami”.
Redakcja

Od redakcji
I A / iadomość o śmierci redaktora Krzysztofa Nowińskiego dotarta do nas już 
I /1 / w czasie druku tego numeru. Przytłumiła ona wszystkie wydarzenia, o których 
Ir Ir piszemy poniżej, ale nie uwolniła od pisania o nich. Wiemy, że Krzysztof postąpiłby 

tak samo. Jakie były to wydarzenia?
Jeszcze nie przebrzmiato echo wrześniowych Europejskich Dni Dziedzictwa 2007, 

a już w czasie przeszłym mówimy o wielu innych, ważnych dla naszego środowiska 
wydarzeniach października, wśród których wymienimy chociażby dopiero co zakoń
czoną konferencję na zamku w Działdowie „ Ochrona zabytków architektury obronnej 
- teoria a praktyka".

Ważnym wydarzeniem września była też sesja popularnonaukowa „Gazownia 
Warszawska - dziedzictwo kultury materialnej Warszawy”, zorganizowana w ramach 
EDD na Mazowszu przez Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na terenie zabytkowej zabudowy daw
nej Gazowni Warszawskiej. Jej uczestnicy nie tylko mogli wysłuchać wykładów na 
temat historii, dnia dzisiejszego i problemów konserwatorskich tego interesującego 
kompleksu budynków, ale także zwiedzić znajdujące się tam Muzeum Gazownictwa 
oraz poznać historię polskich latarni gazowych.

Dwa kolejne wydarzenia związane były z wieloletnią obecnością „Spotkań 
z Zabytkami” na polskim rynku wydawniczym. Pod koniec września br., na zaprosze
nie prof. Michela Schulmana, przewodniczącego Association des Journalistes du 
Patrimoine (AJP - stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się popularyzacją wiedzy 
o narodowym dziedzictwie i o zabytkach), przebywała we Francji z kilkudniową wizytą 
dr hab. inż. Danuta Klosek-Koztowska, członek Rady Redakcyjnej „Spotkań 
z Zabytkami”. Nasza przedstawicielka wzięła udział w zorganizowanym tam po raz 
pierwszy przez AJP międzynarodowym spotkaniu, którego uczestnicy podzielili się 
informacjami na temat funkcjonowania w poszczególnych krajach czasopism o wska
zanej tematyce. Piszemy o tym z satysfakcją, ponieważ zarówno nasz udział w spotka
niu, jak I zaprezentowany uczestnikom wrześniowy numer naszego miesięcznika zos
tały wysoko ocenione przez organizatorów.

Dobre wieści z Paryża były też okrasą uroczystego spotkania czytelników i sympa
tyków „Spotkań z Zabytkami" z okazji jubileuszu trzydziestolecia pisma, które odbyto 
się 30 września 2007 r. w zabytkowym wnętrzu Starej Pomarańczami w warszawskich 
Łazienkach. Podczas uroczystości usłyszeliśmy wiele miłych słów i pochwal pod adre
sem redakcji i związanych z nią osób. Trzech przedstawicieli z tego grona wyróżniono 
złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami". Po raz pierwszy też gospodarzowi pięknie 
odrestaurowanego i udostępnianego do zwiedzania zabytku (zob. „Spotkania 
z Zabytkami", nr 9, 2007, ss. 3-8) wręczony został honorowy dyplom redakcji LAUR 
ROKU. Wśród uczestników zabrakło tylko Krzysztofa, który już wtedy nie byt w stanie 
przybyć do Łazienek, aby razem z nami świętować jubileusz.
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W konkursie na Modernizację Ro
ku, organizowanym przez Targi Po
morskie Sp. z o. o. oraz Stowarzy
szenie Ochrony Narodowego Dzie
dzictwa Materialnego, Muzeum Hi
storyczne Miasta Gdańska otrzy
mało wyróżnienie w kategorii 
„Obiekty zabytkowe”; nagrodzono 
Muzeum Bursztynu za staranne 
wykonanie prac konserwatorskich 
i doskonalą adaptację na cele mu
zealne zespołu budowli o charak
terze obronnym. W ramach tego 
konkursu przyznano również Na
grodę Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Material
nego im. Prot. Wiktora Zina. Otrzy
mało ją też Muzeum Bursztynu - za 
nowoczesne podejście do formuły 
muzeum, które otwiera się na co
raz szersze spektrum społeczeń
stwa i odnajduje kontakt z młodym 
pokoleniem. Celem konkursu na 
Modernizację Roku jest wyłonienie 
i nagrodzenie realizacji przedsię
wzięć budowlanych, ukończonych 
w 2006 r. i wyróżniających się 
szczególnymi walorami. Konkurs 
promuje funkcjonalność przebudo
wywanych i modernizowanych bu
dowli, nowoczesność technologii 
i rozwiązań projektowych, stoso
wanie nowej techniki, wysoką ja
kość wykonawstwa robót budowla
nych i konserwatorskich, duże 
efekty ekologiczne, dbałość o ar
chitekturę i ochronę materialnego 
dziedzictwa kulturowego, rewitali
zację obszarów i zespołów urbani
stycznych.

Duży obszar śródmieścia Warsza
wy ma być wpisany do rejestru za
bytków. Pod ochroną mają zna
leźć się trzy kwartały ulic: między 
Marszałkowską, Nowogrodzką, 
Emilii Plater i Al. Jerozolimskimi. 
Jest to jedyny, niemal w całości 
zachowany fragment lewobrzeż
nej Warszawy z początku XX w. 
Decyzja ta umożliwi szybszą rewi
talizację tego rejonu miasta, po
zwoli ocalić nie tylko pojedyncze 
fragmenty zabudowy - znajduje 
się tu 26 budynków, ale cały waż
ny kompleks.

W Toruniu wybuchł spór wokół bu
dowy nowego budynku hotelu, na 
który zostały zaadaptowane dzie
więtnastowieczne Koszary Racła
wickie. Przeciwnicy tej inwestycji 
uważają, że budowa przy Krzywej 
Wieży nowego obiektu zmieni zna
cząco panoramę toruńskiej sta
rówki, a to z kolei może spowodo
wać skreślenie Torunia z prestiżo

wej Listy Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Takie zagrożenie widzi 
prof. Jan Tajchman z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
współautor wniosku o wpisanie to
ruńskiej starówki na Listę UNESCO. 
Profesor negatywnie ocenia za
równo samą adaptację koszar na 
hotel, jak i projekt dobudowanej 
jego części. Z kolei koncepcji bu
dowy hotelu broni miejski konser
wator zabytków, Lech Narębski. 
Na zarzuty m.in. odpowiada, że ki
lometrową panoramę starówki 
w widoku przez Wisłę zamykają 
koszary, to, co znajduje się dalej, 
nie ma już znaczenia.

Zakończył się remont budynku 
dworca kolejowego w Żyrardowie. 
Powstał on w 1922 r. według pro
jektu architekta Romualda Millera, 
od 1918 r. naczelnika wydziału bu
downictwa Warszawskiej Dyrekcji 
PKP. W latach trzydziestych XX w. 
dworzec wzbogacono przejściem 
podziemnym i nowoczesną wiatą 
na peronie. Ostatnio przeprowa
dzony remont objął: odnowienie 
elewacji, wymianę stolarki drzwi 
i okien, wymianę dachu i instalacji. 
Starannie odrestaurowano też 
wnętrza budynku.

Trwa rewitalizacja gdańskiego 
Głównego Miasta. Pierwszą zna
czącą inwestycją było odnowienie 
ciągu ulic Piwnej i Chlebnickiej, 
zakończono prace brukarskie na 
uliczkach - Dzianej i Pończoszni- 
ków, zmodernizowano i odnowio
no Most Wapienniczy nad kana
łem Raduni, tuż przed jego uj
ściem do Mottawy. Kolejne prace 
obejmą odtworzenie nawierzchni 
brukowej ulic: Kaletniczej, Ku
śnierskiej, Bosmańskiej, Mydlar
skiej i placu przed Bramą św. Du
cha. Gotowe są już też projekty 
odnowienia kolejnych ulic, w tym 
m.in. Latarnianej, wraz z monta
żem pierwszych od wielu lat latar
ni gazowych w Gdańsku.

W Muzeum Sztuk Użytkowych 
w Poznaniu od 28 września do 11 li
stopada br. można oglądać nama
lowany przez Jana Matejkę w 1875 r. 
obraz przedstawiający ostatnie 
chwile życia księcia wielkopol
skiego Przemyśla II. Obraz uświetni 
„Dni Grodu Przemyśla1’, które roz
poczęły się 27 września br. Tak bar
dzo związane z Poznaniem dzieło 
Matejki przez ponad 100 lat nie by
ło prezentowane w Polsce (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5,2007 
- „Spotkania” jako pierwsze czaso
pismo w kraju opublikowało zdjęcie 
„Śmierci Przemysława w Rogoźnie” 
w kolorze). W 1875 r. obraz zakupił 
biskup Zagrzebia Józef Strossmayer, 
który miał plan stworzenia wielkiego 

muzeum panslawistycznego. Pro
jekt ten nigdy nie doczekał się reali
zacji, a obraz pozostał w stolicy 
Chorwacji, teraz gości w Poznaniu.

Kompleks patacowo-parkowy w Wi
lanowie będzie miał swoją cyfrową 
kopię. Pałac oraz 43-hektarowy 
park wraz z kilkudziesięcioma bu
dynkami i rzeźbami, należącymi 
do wyjątkowo cennych europej
skich zabytków baroku, zostaną 
odwzorowane z dokładnością do 
0,2 mm. Wykonanie elektronicz
nych pomiarów Wilanowa i inwen
taryzacja szybką i najbardziej pre
cyzyjną metodą skanowania lase
rowego posłużą głównie ochronie 
i nadzorowi nad stanem obiektu. 
W razie jakichkolwiek zniszczeń 
dokumentacja elektroniczna po
zwoli odtworzyć każdy element 
z precyzją do jednej piątej milime
tra. Część dokumentacji, przygo
towana w postaci trójwymiarowej 
wizualizacji, będzie w przyszłości 
wykorzystana do prezentacji np. 
w Internecie. Prace powinny zo
stać zakończone do 2009 r. Wy
konawcą jest firma DEPHOS, dzi
ałająca na rynku usług skanowa
nia laserowego w skali międzyna
rodowej.

Przy ul. Tumskiej w Płocku zaczę
ła się budowa trzeciego gmachu 
Muzeum Mazowieckiego. Będzie 
to siedziba zbiorów historycznych 
muzeum. W piwnicach znajdą się 
magazyny i pomieszczenia tech
niczne. Na parterze: główne wej
ście, przestronny hol, kawiarnia, 
szatnia, biura. Na pierwszym i dru
gim piętrze zwiedzających za
chwycić ma nowoczesna, multi
medialna ekspozycja, opowiada
jąca historię Płocka oraz prezentu
jąca skarby działów archeologii 
i numizmatyki. Autorami tego 
gmachu - z granitowych bloków, 
szklanych tafli i piaskowca - są 
płoccy architekci: Tomasz Króli
kowski i Jerzy Jaworski.

Przy budowie obwodnicy Wielunia 
drogowcy natrafili na ponad 25 
tys. zabytków pochodzących na
wet z XII tysiąclecia p.n.e. Najcen
niejszym znaleziskiem są frag
menty osady, pochodzącej z oko
ło VII-VI w. p.n.e. Znaleziono rów 
przypominający fosę, który naj
prawdopodobniej miał za zadanie 
odcinać osadę od reszty terenów 
i zabezpieczać mieszkańców. Po
nadto odkryli także szczątki chat 
oraz fragmenty narzędzi użytko
wych. Blisko osady mieszkalnej 
odkryto również strefę przemyslo- 
wo-gospodarczą, którą datuje się 
na I-III w. Składa się ona z reliktów 
dużych pieców o głębokości pra
wie 1 m. Wykonawcą prac w okoli

cach obwodnicy Wielunia jest Fun
dacja Badań Archeologicznych 
im. prof. Konrada Jażdżewskiego.

Jeszcze do niedawna Zabrze mia
ło cztery zabytkowe wieże ciśnień, 
dziś ma już tylko trzy. Jedna z nich, 
najstarsza z zachowanych wież na 
terenie woj. śląskiego, została 
wzniesiona w 1871 r. Od tego mo
mentu remontowano ją zaledwie 
trzy razy. Ząb czasu solidnie nad
gryzł wiekową konstrukcję. W kata
strofalnym stanie jest dach, przez 
który do wnętrza wlewa się woda. 
Jeżeli nie zostanie odpowiednio 
zabezpieczona, wkrótce budowla 
może się zawalić. Miasto zabiega
ło o objęcie wieży ochroną konser
watorską, ale proces ten torpedo
wał właściciel. Prowadzone są jed
nak z hutą rozmowy, które być mo
że pozwolą uratować wieżę.

W Łomży ma być odtworzony 
średniowieczny gród. Ma składać 
się z grodu głównego (z bramą 
wyposażoną w wieżę strażniczą, 
z wieżą obronną, kilkoma zie
miankami, studnią) oraz podgro
dzia (z bramą i karczmą). Całość 
ma być zbudowana z drewna, 
ziemi, kamieni i gliny. Łomżyński 
gród wzorowany będzie na jede- 
nastowiecznych, dobrze przeba
danych grodziskach z terenu pół
nocno-wschodniego Mazowsza. 
Cale przedsięwzięcie, którego ini
cjatorami są entuzjaści - założy
ciele Stowarzyszenia na Rzecz 
Budowy Grodu Łomżyńskiego, 
ma realizować strategię promo
cyjną miasta oraz popularyzować 
jego historię.

Do końca października br. można 
było w pałacu gen. Augustyna 
Gorzeńskiego w Dobrzycy (Wiel
kopolska) oglądać srebra stołowe 
powstałe w pracowniach europej
skich od początku XVI w. do koń
ca lat trzydziestych XX w. Otwarta 
tam wystawa „Splendor stołu. Sre
bra stołowe” została przygotowa
na w Muzeum Narodowym w War
szawie. Pokazano na niej polskie 
łyżki z cienkimi trzonkami i umiesz
czonymi rozmaitymi sentencjami, 
dzbanki francuskie, pudernice do 
cukru pudru, talerze, wazy berliń
skie, lichtarze belgijskie, półmiski, 
całe serwisy wykonane w Paryżu, 
maszynki do parzenia kawy i na
czynia do konfitur, rosyjskie sa
mowary. Pokazano też żardiniery, 
stawiane pośrodku stołu, przy któ
rym biesiadowano oraz należący 
do Ignacego Paderewskiego zło
cony garnitur naczyń do herbaty 
i naczynia do podtrzymywania 
wrzątku, pochodzące z przedwo
jennego wyposażenia ambasady 
RP w Paryżu.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, 
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z 
zdobyć jak najwięcej informacji

„Jestem statym czytelnikiem 
"Spotkań z Zabytkami*. Od 
niedawna jestem w posiada
niu pewnego medalu (tłoku?, 
pieczęci?) o następujących 
wymiarach: średnica 37 mm, 
grubość 8 mm. Nie udato mi 
się ustalić pochodzenia, prze
znaczenia ani też przybliżonej 

ekspertami będzie starała się 
i przedstawi je w tej rubryce.

ści, grosze funkcjonowały na 
znacznym obszarze naszej 
części Europy, a ich edycja 
trwała aż do 1547 r. Grosz 
nie byt zresztą monetą drob
ną (jak dziś w Polsce czy 
w Austrii przed wprowadze
niem euro). Stosowano ją 
także jako monetę rozlicze

ctaw II z bożej łaski król 
Czech). Zmieniało się jedy
nie imię władcy, a czytelne 
na publikowanej fotografii 
słowa „KAROLUS PRIMUS" 
umieszczano na groszach 
praskich w czasach Karola 
IV Luksemburskiego, panu
jącego w latach 1346-1378. 
Monarcha byt czwartym 
w kolejności cesarzem rzym
skim o tym imieniu (licząc od 
Karola Wielkiego) i jako taki 
występuje w literaturze histo
rycznej, lecz słowo „PRI
MUS" oznacza, że byt pierw
szym Karolem zasiadającym 
na tronie czeskim.
Tyle o średniowiecznych gro
szach praskich. Niniejszy 
obiekt z całą pewnością jed
nak do nich nie należy, 
o czym świadczy nie tylko 
fakt, iż rysunek awersu i re
wersu jest znacznie wyraź
niejszy i lepiej zachowany niż 
w wypadku zabytków sprzed 

wartości przedstawionego 
przedmiotu. W załączeniu 
przesyłam zdjęcia rewersu (1), 
awersu (2) i bocznej sygnatury 
(3) z prośbą o ekspertyzę”.

Stały czytelnik 
T. Wojtowicz

Prezentowany obiekt przy
pomina grosz praski z XIV w. 
Zarówno awers, jak i rewers 
odpowiadają wyglądowi naj
popularniejszej w średnio
wiecznej Europie Środkowej 
monety obiegowej. Bity 
w Kutnej Horze srebrny 
grosz praski (zwany w Pol
sce również groszem cze
skim lub szerokim) wprowa
dził ok. 1300 r. król Wacław II. 
Przez kilka następnych stu
leci, w ciągu których moneta 
stopniowo traciła na warto- 

niową, czyli transakcje prze
prowadzane w rzeczywisto
ści w różnych monetach 
przeliczano na grosze. Przez 
cały wspomniany okres na 
rewersie przedstawiano Iwa 
i umieszczano napis „GROS
SI PRAGENSES" (widoczny 
również na zamieszczonym 
zdjęciu). Awers zdobiła za
wsze korona, którą otaczał 
napis odnoszący się do pa
nującego w danym okresie 
króla czeskiego, np. „WE- 
NCEZLAUS SECUNDUS DEI 
GRATIA REX BOEMIE” (\Na- 

kilkuset lat, lecz podstawo
wym argumentem są jego 
wymiary. Oryginalne grosze 
czeskie miały około 27 mm 
średnicy, podczas gdy z listu 
Czytelnika dowiadujemy się, 
że średnica posiadanego 
przez niego przedmiotu wy
nosi 37 mm, a jego grubość - 
aż 8 mm. Średniowieczne 
monety nigdy nie charaktery
zowały się tak znacznymi roz
miarami i wagą. W naszej 
opinii obiekt może pochodzić 
z końca XIX lub z pierwszej 
połowy XX w. Nie jest falsyfi

katem, bowiem twórca świa
domie wykonał przedmiot 
o wiele większy niż auten
tyczne grosze. Być może ma
my tu do czynienia z rodza
jem pamiątki sprzedawanej 
w Kutnej Horze (gdzie w śre
dniowieczu bito srebrne gro
sze) bądź w Pradze. Wszak 
stolica Czech wiele zawdzię
cza Karolowi IV, w którego 
czasach gród nad Wełtawą 
intensywnie się rozwijał. Król 
z dynastii luksemburskiej 
założył tam m.in. pierwszy 
w Europie Środkowej uniwer
sytet (1348), a najsłynniej
szym pomnikiem jego pano
wania jest Most Karola.

W odpowiedzi na apel o po
moc w rozpoznaniu tajemni
czego przedmiotu, którego 
opis oraz zdjęcie zamieścili
śmy w czerwcowym nume
rze pisma, otrzymaliśmy kil
ka zbliżonych odpowiedzi. 
„Według mnie zarówno bu
dowa, jak i mechanizm tego 
przedmiotu bardzo przypo
minają harpun - broń myśliw
ską używaną w polowaniach 
na duże morskie ssaki” - na
pisała w liście do redakcji 
nasza stała czytelniczka p. 
Aneta Krawczyk. Już w na
stępnym zdaniu zastrzegła 
się jednak, że „mniejsze ga
baryty przedstawionego urzą
dzenia wskazują, być może, 
na broń używaną kiedyś 
w bitwach”, a nawet - stosu
jąc zasadę luźnych skoja
rzeń - że może to być „urzą
dzenie wykorzystywane w pra
cach budowlanych lub rolni
czych". Najmniejszych wąt
pliwości co do nazwy i prze
znaczenia zagadkowego 
przedmiotu nie ma nato
miast p. Kornel Bialobtocki 
z Puszczykowa koto Pozna
nia, który zadzwonił do re
dakcji i powiedział: „Już na 
podstawie znajomości ksią
żek Jacka Londona można 
mieć pewność, że chodzi tu 
o harpun wielorybniczy uży
wany na przełomie XIX i XX w. 
Taki harpun wystrzeliwany 
byt z armatki, a okrągłe ucho 
służyło do przywiązania dłu
giej, około 100-metrowej 
liny harpunniczej". A co na 
to fachowcy z Centralnego 
Muzeum Morskiego?
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Tereny dawnych Prus Wschodnich są dla miłośników i badaczy architektury 
rezydencjonalnej obszarem fascynującym.

Mimo sporych wojennych i powojennych zniszczeń, ciągle wiele z niegdyś 
przeszło 1000 siedzib wiejskich zachowało się w tym regionie.

Wielkie rezydencje
dawnych Prus Wschodnich

O
 PIOTR KORDUBA

'bok skromnych, zwyczajnych dworów i pałaców 
wzniesiono w Prusach Wschodnich u progu XVIII w. 

rezydencje o niebywałym rozmachu i skali. Ich architek
tura, wyposażenie, dzieje właścicieli oraz budowniczych 
wprowadzają te kresowe siedziby w świat prawdziwie eu
ropejskiej sztuki, europejskich koneksji rodzinnych i mię
dzynarodowego transferu kulturowego.

Na tożsamość wschodniopruskich pałaców, w tym 
przede wszystkim wielkich rezydencji: Słobity (Schlobit- 
ten), Gładysze (Schlodien), Friedrichstein pod Królew
cem (ros. Kamenka), Drogosze (Dónhoffstadt), Kamie
niec Suski (Finckenstein), zwrócono uwagę już w daw
nych niemieckich opracowaniach, w niewielkim zaled
wie stopniu rozwijając tę problematykę w polskich publi
kacjach. Mimo stosunkowo sporej, choć nie zawsze jed
noznacznej wiedzy o pojedynczych obiektach, rzadko 
podejmowano próby przedstawienia fenomenu rezyden
cji w skomplikowanej i różnogatunkowej siatce wiążą- 

cych je zależności. Nadal frapujący pozostaje kontekst 
społeczny i polityczny, w jakim powstawały, ich arty
styczne tlo w postaci zarówno berlińskich, jak i polskich 
rezydencji XVII w. oraz czasów około 1700 r., wreszcie 
ich ostateczny status.

Rezydencje nowo wznoszone lub przebudowywane 
(Słobity) od końca XVII w. do lat dwudziestych-trzydzie- 
stych XVIII stulecia - to klasyczne rozwiązania między 
dziedzińcem a ogrodem, założone na planie prostokąta, 
nierzadko z bocznymi ryzalitami dającymi w konsekwen
cji narys w kształcie litery „H” (Słobity, Gładysze, Frie
drichstein). Wedle podziału funkcjonalnego wnętrza, 
parter stanowił codzienne mieszkanie właścicieli, a piętro 
użytkowano jako kondygnację reprezentacyjną. Zasadni
czą komunikację między nimi zapewniała klatka schodo
wa, ulokowana w bocznym aneksie przy sytuowanej na 
osi pałacu sieni. W oszczędnie opracowanych elewacjach 
wyróżniała się centralna wejściowa partia w formie joń- 
skiego kolumnowego portyku lub wspieranego pilastrami 
przyczółka. Mimo pewnych odmienności (Drogosze,
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1. Patac w Slobitach (1621-1627, 1696-1732), stan sprzed 1945 r., 
obecnie w ruinie
2. Patac w Gładyszach (1701-1704), obecnie w ruinie

Kamieniec), rezydencje odznaczały się zwartą bryłą, nakry
tą integrującym wszystkie jej części mansardowym dachem.

Właścicielami pałaców byli przedstawiciele najwyższej 
wschodniopruskiej arystokracji, pozostający względem 
siebie, a także względem domu panującego w bliskich, 
a nawet bardzo bliskich rodzinnych koligacjach. Dla przy
kładu, Aleksander zu Dohna-Schlobitten (1661-1728) ze Sło- 
bit był bratem Krzysztofa zu Dohna-Schlodien (1665-1733) 
z Gładyszy, a Otto Magnus Dónhoff (1665-1717) z Frie- 
drichstein bratem Bogusława Fryderyka Dónhoffa 
(1669-1742) z Drogoszy. Dónhoffów łączyły rodzinne 
związki z rodem Lehndorffów, osiadłym w Sztynorcie 
(rozbudowa od 1689 r.). Członkowie najznamienitszego 
z rodów prowincji - Dohnów byli spokrewnieni z panu
jącą w Holandii dynastią orańską-Nassau, z której wywo
dziła się Luiza Henrietta, żona elektora Fryderyka Wil
helma, a zarazem matka króla Fryderyka I. Do ich krew
nych należała także znakomita niderlandzka rodzina - 
Brederode. Zbieżne były życiowe drogi wschodniopru- 
skich arystokratów. Z Niderlandami łączyły ich nie tylko 
rodzinne mariaże, ale także miejsce wychowania i odby
wana służba wojskowa. Dalsza kariera obejmowała służ
bę w armii brandenburskiej oraz ministerialne i dyploma
tyczne funkcje na berlińskim dworze - w tym poselstwa 
do Warszawy. Szczególne zaufanie dworu wieńczyło sta
nowisko wychowawcy następcy tronu, które piastowali 
Aleksander zu Dohna-Schlobitten i Albrecht Konrad 
Finck von Finckenstein z Kamieńca.

Czas wzniesienia lub przebudowy rezydencji nie był 
ani w perspektywie dziejów rodzin, ani państwa pruskie
go przypadkowy. Z jednej bowiem strony zbiegał się ze 
zdobyciem najwyższych urzędów lub wspaniałym zakoń
czeniem dworskiej kariery arystokratów, z drugiej przy
padał na okres zamkniętych sukcesem starań Hohenzol
lernów o koronę (1701 r. - koronacja Fryderyka I w Kró

lewcu). Nieprzypadkowo starania te intensywnie popie
rały przywołane rodziny, a ich członkowie brali czynny 
udział w końcowej ceremonii. Nowa sytuacja, w jakiej po 
koronacji znalazła się wschodniopruska prowincja, a tak
że znaczenie jej elit dla dworu znalazły bezpośrednie na
stępstwo w kreacji wspaniałych rezydencji. Już w nowo
żytnych przekazach zwracano uwagę na ich wręcz monar
szy charakter. W XIX w. zapanowało przekonanie, że są 
to tzw. pałace królewskie, do których wzniesienia pruska 
arystokracja była przez Fryderyka I zobligowana i król 
nawet współfinansował ich budowę. Pałace miały stano
wić o artystycznej i kulturalnej potędze młodego króle
stwa, a także pełnić funkcję kwatery dla podróżującego 
między Berlinem a Królewcem władcy (w jedną stronę 
osiem dni). Choć nie można przeceniać wkładu samego 
Fryderyka I w formę i wystrój rezydencji, to nie ulega 
wątpliwości, że ich architektoniczny język oraz funkcjo
nalna dyspozycja wskazują na monarszą wykładnię. Ta
kowe konotacje niesie architektura portykowa, wielki po
rządek. Jeśli chodzi o szczególną dyspozycję funkcjonalną 
pałaców, to doszukiwano się w nich królewskich pokoi. 
Dziś wiemy, że znajdowały się one tylko w Słobitach jako 
trójpokojowy apartament oraz w Kamieńcu Suskim 
w formie podwójnego apartamentu dla królowej i króla. 
Ten ostatni wykorzystywany były notabene przez Napo
leona w 1807 r. (por. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 
2006). W wypadku paradnych pomieszczeń w innych re
zydencjach chodziło raczej o symboliczną gotowość do 
przyjęcia monarchy, niż urządzane z myślą o nim wnę
trza. Mityczne przekonanie o istnieniu pokoi królewskich 
w wielkich pałacach Prus Wschodnich poskutkowało 
w drugiej połowie XIX w. zaaranżowaniem tego rodzaju 
wnętrz w Drogoszach. Instalowanie pokoi królewskich 
znane jest także z innego terenu, ale - co znamienne - po- 
zostaje związane ze środowiskiem rodziny Dohnów. Ana
logiczny w układzie i wyposażeniu do pokojów królew
skich w Słobitach apartament znajdował się w zamku 
w Detmold (Nadrenia Westfalia), należącym do spowino
waconej z Dohnami rodziny zur Lippe.
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3. Pałac w Friedrichstein pod Królewcem (1709-1714), nie istnieje
4. Patac w Drogoszach (1710-1714), stan obecny
5. Patac w Kamieńcu Suskim (1718-1720), obecnie w ruinie

(zdjęcia: 1-3, 5 - archiwalne. 4 - Witold Kanicki)

Choć omawiane rezydencje nie mają bezpośrednich 
odpowiedników we współczesnej im berlińskiej architek
turze i odsuwają w cień dalece skromniejsze budowle 
szlachty brandenburskiej, to jednak dowodzą wyraźnych 
związków z kulturą artystyczną dworu. Mariaż elektora 
Fryderyka Wilhelma z dynastią orańską kierował jego es
tetyczne upodobania w stronę Holandii. Takowym 
wzorcom, z podobnych zresztą powodów, sprzyjali 
w XVII w. Dohnowie, a najlepszym tego dowodem był 
ich pierwszy pałac w Słobitach (1621-1627), a także sie
dziby rodziny w Willkuhnen oraz w Wundlackem. Am
bicje polityczne Hohenzollernów doprowadziły jednak 
około 1700 r. do wypracowania nowego języka arty
stycznego reprezentacji i przeorientowania zapatrywań 
na konkurencyjne dwory w Dreźnie, Hanowerze, 
a przede wszystkim w Wersalu. Ich skutkiem były szero
ko zakrojone przedsięwzięcia budowlane przełomu XVII 
i XVIII w.: rozbudowa zamku w Berlinie (Andrzej 
Schluter z Gdańska, 1659-1714), prace przy siedzibach 
podmiejskich (z najważniejszych Charlottenburg). Zwrot 
ten nie wykluczał pielęgnowania lojalności wobec domu 
orańskiego, której efektem był nie tylko zamek Oranien
burg jako pomnik pamięci, ale rozbudowana w wielu in
nych rezydencjach orańska ikonografia. Tworzenie tego 
nowego języka artystycznego dokonywało się z udziałem 
napływowych twórców i w ramach zsyntetyzowania re
prezentowanych przez nich różnorodnych artystycznych 
tendencji. Obecni na berlińskim dworze wschodniopru- 
scy arystokraci mieli okazję nie tylko na bieżąco zapo
znawać się z prowadzonymi na jego zlecenie pracami, ale 
także w dowód uznania za swe zasługi dostępowali przy

wileju „wypożyczania” artystów. Aleksander zu Dohna- 
-Schlobitten czynił starania o pozyskanie projektów stro
pów od samego Schlutera, aczkolwiek dobitnie zazna
czał, aby były podobne jedynie do tych najskromniej
szych z berlińskiego zamku. Choć Schluter zapewne ni
gdy ich nie dostarczył, to wiele sztukaterii w Słobitach 
przypominało ostatecznie jego prace. Dla interesujących 
nas rezydencji istotniejsze są jednak postacie Francuzów: 
Jeana de Bodta (1670-1745), autora m.in. fasady arsena
łu w Berlinie (1695-1717) oraz inżyniera Johna von Col- 
lasa (1678-1753) - „konduktora” prac tego pierwszego 
(zob. w tym numerze ss. 8-11). To właśnie z de Bodtem, 
wyjmując Słobity, wiąże się wielkie wschodniopruskie 
pałace. Pewnymi jego realizacjami są jednak tylko Głady
sze (realizacja pod kierunkiem von Collasa) oraz Frie
drichstein. Drogosze trzeba uznać za zręczną redakcję 
ostatniego z pałaców, dokonaną zapewne umiejętnościa
mi von Collasa. Mimo odmiennego planu, znakomita ar
chitektura pałacu w Kamieńcu o identycznych z po
przednimi realizacjami źródłach, a także trudne i nowa
torskie rozwiązania techniczne (m.in. podwieszone 
główne schody wewnętrzne), każą ją postrzegać również 
jako dzieło de Bodta.

Ten unikatowy zespół rezydencji odpowiada z jednej 
strony artystycznej drodze de Bodta i von Collasa, któ
rzy znali nie tylko francuską architekturę, ale także ho
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lenderską i angielską, a z drugiej przywodzi na myśl ele
menty budownictwa pałacowego siedemnastowiecznej 
Rzeczypospolitej, przede wszystkim z kręgu spolonizo
wanego Holendra - Tylmana z Gameren (1632-1706). 
Choć ogólnie można tę architekturę scharakteryzować 
jako palladiańską, to - precyzyjniej ujmując - jest to pal- 
ladianizm w wersji niderlandzko-angielskiej. Projektują
cy w Anglii de Bodt właśnie z tamtejszej architektury za
czerpną! motyw centralnego ryzalitu ujętego wielkim 
porządkiem, a także wysoki cokół budynków. Stosowa
nie na elewacjach wielkiego porządku - to również cha

rakterystyczne rozwiązanie dla dziel Jacoba van Campe- 
na. Z obszaru budownictwa angielskiego pochodzi na- 
rys rezydencji w kształcie litery „H”. Ma on miejscową 
tradycję, albowiem był w Prusach Wschodnich stosowa
ny w siedzibach Dohnów. Jest też charakterystyczny dla 
polskiego budownictwa (pałac Koniecpolskich w War
szawie, autorstwa Konstantego Tencalli), znajdując naj
ciekawszą redakcję w budowlach Tylmana (pałace Kra
sińskich i Sandomierski w Warszawie, pałac w Białym
stoku). W architekturze Tylmana odnajdujemy także 
motyw bocznych, zintegrowanych z budynkiem, ryzali
tów. Inspiracje dla pałacu w Kamieńcu wywodzą się 
z tych samych obszarów. Założenia o prostopadłych 
i niższych względem korpusu głównego skrzydłach zna
ne są z Holandii (Gravenhage) oraz Anglii (Clarendon 
House). Fronton z rozbudowaną dekoracją rzeźbiarską 
przypomina Tylmanowski z pałacu Krasińskich w War
szawie.

Pałace miały bardzo zbliżone i zorientowane na ber
liński dwór wyposażenie. W każdym znajdowały się licz
ne zestawy tapiserii, o niekiedy identycznej tematyce 
(dzieje Aleksandra Wielkiego), zespoły portretów przed
stawiających zarówno członków rodziny (poprzez koli
gacje zazwyczaj tych samych), jak i panujących władców. 
W rezydencjach Dohnów, podobnie jak u samych Ho
henzollernów, bogato reprezentowana była orańska iko

nografia. Podobne było też umeblowanie pałaców po
chodzące zarówno z Berlina (przede wszystkim modne 
wówczas meble z laki), jak i ze znakomitych pruskich 
ośrodków (Elbląga i Gdańska). Siedziby przypominały 
wystrój królewskich pałaców nie tylko w ogólnym cha
rakterze, ale także w pojedynczych sprzętach i elemen
tach dekoracyjnych, będących wręcz cytatami z rezyden
cji w Charlottenburgu. W sypialni królewskiej w Słobi- 
tach wisiała kopia obrazu, przedstawiającego następcę 
tronu Fryderyka Wilhelma jako Dawida (1702); oryginał 
znajdował się w sypialni królowej Zofii Charlotty. Dzie

sięć reliefów o tematyce 
mitologicznej i biblijnej, 
które zdobiły kominki 
w Kamieńcu, miało swe 
pierwowzory również 
w Charlottenburgu. A tzw. 
brązowa sala rozdzielająca 
apartamenty królewskie 
wzorowana była na bo- 
azeryjnym, angielskim 
w guście wystroju starej 
galerii w pałacu Zofii 
Charlotty.

Zasygnalizowane uwi
kłania architektury i wy
stroju wschodniopruskich 
rezydencji każą je widzieć 
jako wyraz złożonej sytu
acji i aspiracji ich właści
cieli. Z jednej strony in
ternacjonalna, odwołują

ca się do najbardziej prestiżowych form architektura, nie 
znajdując bezpośredniego odpowiednika ani w pruskich, 
ani w polskich pałacach czasów około 1700 r., musi być 
postrzegana jako świadomy wyraz niezależności czy wręcz 
separacji zleceniodawców, z drugiej korzystanie z „pań
stwowych” artystów, wprowadzanie elementów królew
skiego wystroju, sympatyzowanie z estetycznymi upodo
baniami dworu - to przejaw szczególnego uprzywilejowa
nia ich użytkowników, symbiozy z władcą. Uprzywilejo
wanie to nie przekroczyło jednak należytego dystansu 
dzielącego mieszkanie poddanych od mieszkania panują
cego. Wschodniopruskie pałace nie tyle miały być kopia
mi królewskich siedzib, ile w powściągliwy sposób odwo
ływać się do ich standardów. Zaświadczały o wierności 
swych gospodarzy wobec władcy, o ich statusie jako 
współużytkownikach tego samego języka form artystycz
nych, wreszcie gwarantowały należytą oprawę dla maje
statu na czas wizyty królewskiej.

Piotr Korduba

Autor od 2006 r. jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Niniejszy 
tekst referuje skrótowo wyniki programu badawczego „W cieniu Berlina i War
szawy. Architektura rezydenojonalna w Prusach i w północnej Rzeczpospoli
tej XVII-XIX w.” (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu/Kunsthistorisches Seminar Universitat Hamburg). Publikacja bę
dąca efektem końcowym programu ukaże się w 2008 r.
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O zabytkach inaczej

Jednym z budowniczych rezydencji w dawnych Prusach Wschodnich 
byt John von Collas. Sprecyzowanie jednak jego udziału 

we wznoszeniu tych budowli wymaga przeprowadzenia szczegółowych 
badań i dokonania wielu uściśleń.

John von Collas 
wybitny architekt 

czy wykonawca cudzych projektów?

N ANDRZEJ RZEMPOŁUCH

azwisko John von Collas fascynowało mnie od 
jl wczesnej młodości, gdy wyczytałem je w książce Zo
fii Licharewy (Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu, Olsz
tyn 1962) i ujrzałem po raz pierwszy pałac Dónhoffów 
w Drogoszach, dawnym Wilkowie Wielkim (niem. Gross 
Wolfsdorf), koło Kętrzyna. Trzy tradycje w jednym: imię 
angielskie, szlachectwo pruskie, nazwisko - francuskie 
(nasz bohater był urodzonym w protestanckim Sedanie 
Lotaryńczykiem). Rodzina Collasa przyznawała się do ba- 
ronostwa, ojciec Johna był radcą na dworze księcia Bed- 
forda, jedenastoletni John jako paź niósł tren u sukni Ma
rii II Stuart podczas jej koronacji na królową angielską 
(1689), ale w tych czasach już nawet rdzennym mieszkań
com wysp robiło się ciasno i coraz częściej szukali lepszej 
przyszłości za oceanem. Tymczasem znacznie bliżej, 
w Prusach Wschodnich, nad uczęszczanym od średnio
wiecza przez kupców holenderskich i angielskich zimnym 
Bałtykiem, otwierały się podobne i zdecydowanie pew
niejsze perspektywy. Chociaż nie dla każdego. Państwo 
Hohenzollernów potrzebowało przede wszystkim inży
nierów i architektów, w dalszej kolejności rzeźbiarzy 
i malarzy. Speców od obróbki materiałów i od wykonaw
stwa budowlanego miało własnych, a jeżeli nie - to szyb
ko mogło ich wykształcić.

Kraj zupełnie nieźle prosperował, był zasobny i gospo
darczo rozwinięty. Dorobił się własnych mistrzów wę- 
gielnicy, dłuta, pędzla i palety; miał wielkie osiągnięcia 
w dziedzinie rzemiosł artystycznych: złotnictwa, ludwi- 
sarstwa i konwisarstwa, meblarstwa. Specjalnością mi
strzów królewieckich (i oczywiście naszych gdańskich) 
było bursztyniarstwo. Własne tradycje nie miały jednak 
znaczenia w okresie przyspieszonego awansu, gdy przy
szło czerpać przykład już nie z prowincjonalnej Hagi, ale 
z Paryża. Mecenat artystyczny Ludwika XIV stał się wzo
rem dla działań fundatorskich króla Fryderyka I, który 

„mając na głowie” Berlin i Poczdam, musiał także zadbać 
o pruski Królewiec, bądź co bądź swe miasto koronacyj
ne. Iluż monarchów mogło sobie pozwolić na utrzymy
wanie trzech, a choćby dwu stolic - jeżeli Berlin i Pocz
dam potraktujemy łącznie? Żaden. Pomijam tu oczywi
ście przykłady nieadekwatne, jak dla Habsburgów Braty
sława przy Wiedniu lub Kraków dla późnych Wazów.

John von Collas (1678-1753), ceniony inżynier wod
ny i geodeta, który w służbie królewskiej zaprojektował 
kanał łączący „mazurskie morze”, jezioro Śniardwy - po
przez Guber - z Łyną koło Sępopola (niezrealizowany), 
z początku dorabiał sobie do pensji urzędniczej pracami 
dla politycznej i towarzyskiej elity z pruskiego otoczenia 
króla. Dla Ottona Magnusa Dónhoffa budował pałac 
Friedrichstein koło Lówenhagen nad starorzeczem Prego- 
ły (1709-1714), dla jego młodszego brata Bogusława Fry
deryka wzniósł pałac w Wilkowie Wielkim, obecnych 
Drogoszach (1710-1714, majątek z pałacem zwano 
Dónhoffstadt). Oba imponujące rozmiarami i jakże od
mienne od tego, co się budowało wcześniej w Prusach 
Książęcych, w tym także prac znakomitego klewijczyka 
Johanna Arnolda Neringa, twórcy najwybitniejszych swe
go czasu monumentalnych budowli Berlina i Poczdamu. 
Znane są bardzo interesujące rysunki autorstwa Collasa: 
mapy, rzuty i widoki z manuskryptu Die wahre Beschaf- 
fenheit des Konigreichs Preussen (Prawdziwy stan króle
stwa pruskiego, 1713), które dokumentują dawne zamki 
krzyżackie i biskupie w Sambii, będące ówcześnie siedzi
bami królewskich domen ziemskich, m.in. Labiawę, 
Lochstedt, Tapiawę, Szaki, Waldau, Rybaki, Powunden 
i Neuhausen. Kiedy się ogląda prospekty owych budowli, 
można odnieść wrażenie, że autor miał podstawowe pro
blemy z prostym utrzymaniem piórka i pędzla, a wzajem
ne proporcje elementów architektury były dla niego ma
ło znaczącym detalem. Należy jednak pamiętać, że są to 
prace plenerowe, odręczne, a nie rysunki z rajzbretu, kre
ślone przy użyciu linijki, ekierki i kątomierza. Akurat dla
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1. Pałac w Drogoszach - fasada, stan w 1993 r.

wymienionych budowli mamy znakomite inwentaryzacje 
z pierwszej połowy XIX w., dzięki którym widoki autor
stwa Lotaryńczyka nie muszą być traktowane jako pod
stawowy materiał badawczy.

Po latach John von Collas - posiadacz dóbr rycerskich 
Dommelkeim w wójtostwie Szaki na Półwyspie Sambij- 
skim, kilku innych drobniejszych majątków na Pruskiej Li
twie oraz znacznych dóbr Weilśenstein w pobliżu Królew
ca, które wniosła mu żona - tak opisywał swoje osiągnię
cia zawodowe: „[...] byłem zatrudniany przy wielu pry
watnych budowlach hrabiów Dohna, Dónhoff, Schwerin 
i innych [rodów], i przy Karwinach, Friedrichsteinie, 
Dónhoffstadt i innych [budowlach], które zostały zbudo
wane według mojego projektu i pod moim kierownictwem” 
(list z 3 listopada 1734 r., cytuję za Wilhelmem Tesdorp- 
fem, John von Collas ein preussischer Ingenieur und Bau- 
meister des 18. Jahrhunderts, Kónigsberg 1892). Panowie 
i damy z rodów Dónhoff, Dohna, Miinchow, Finckenstein 
i Lippe byli świadkami chrztów ośmiorga dzieci pruskiego 
nadinżyniera i kupcówny Krystyny Szarloty Pellet. Na do
brą sprawę, pomimo istnienia szczegółowej, opartej na 
bezpośrednich źródłach biografii architekta, rzecz wyma
ga gruntownego rozpatrzenia od podstaw. Mamy jego 
mocne oświadczenie: to ja, według własnych projektów, 
zbudowałem Dohnom pałac w Karwinach, a Dónhoffom 
pałace Friedrichstein i Dónhoffstadt (Drogosze). Jeżeli 
pracował dla Schwerinów, to był w takim razie twórcą no
wej rezydencji w Dzikowie koło Górowa Iławeckiego, 
wzniesionej dla Fryderyka Wilhelma. Spośród wymienio
nych rezydencji zachowały się tylko Drogosze.

Wspomniani przez Collasa „inni”, to - gdyby pozostać 
w kręgu elity - przede wszystkim rody Groeben, Lehn- 
dorff, Eulenburg, Kreytzen, Waldburg, Finckenstein i Tet- 
tau; wygasali w tym czasie pruscy Wallenrodtowie 
i Truchsessowie zu Wetzhausen. O ich aktywności budow
lanej na początku XVIII w. wiadomo niewiele, na pewno 
generał Fryderyk Groeben, bohater kampanii wiedeńskiej 
1683 r., zdołał ukończyć nieduży pałac w Łabędniku 
(1712), nową siedzibę szykował sobie radca dworu w Kró

lewcu Jan Kreytzen na Piastach Wielkich i Silginach. Al
brecht Konrad Finck von Finckenstein, wschodząca waż
na postać w pruskim otoczeniu królów Fryderyka I i Fry
deryka Wilhelma I, rozpoczął budowę gniazda w Kamień
cu Suskim dopiero w 1716 r., ale przecież Collas do Ka
mieńca się nie przyznawał. Tymczasem Wikipedia - za
pewne nie bez winy renomowanego leksykonu Saura - 
w biogramie Collasa zamieszcza, obok Drogosz, widok 
pałacu w Kamieńcu od strony ogrodu (litografia ze słyn
nego Albumu Dunckera, t. IV, Berlin 1861-1862, tabl. 
204; w rzeczonym biogramie błędnie datowana) z podpi
sem pozbawiającym wszelkich wątpliwości: „zbudowany 
przez Johna von Collas”; przypisuje mu również realizację 
dworu w Jaśkowie w dawnym pow. Morąg (1721), siedzi
by rodu Kóhn von Jaski, przejętej w późniejszym czasie 
przez Finckensteinów. Znawczyni epoki Natalia Bujnie- 
wicz, w artykule Finckenstein - kwatera Napoleona („Spo
tkania z Zabytkami”, nr 9, 2006) pisze bez ogródek: „Pro
jekt (przypisywany również Francuzowi Jeanowi de Bodt) 
wykonał znany architekt [podkreślenie A. R.] John 
von Collas”. Skąd ta pewność? Czyżby po latach zastoju 
nastał okres zdecydowanej rewizji stanu badań? Absolut
nie nie, gdyby tak było, trzeba by zapomnieć o pachnących 
jeszcze farbą drukarską różnojęzycznych katalogach 
i przewodnikach, które kuszą czytelników efektowną sza
tą graficzną i zachęcają do podejmowania wypraw. Apelu
ję o zachowanie spokoju i o umiar. Nie jest aż tak źle, by- 
śmy musieli odkładać nowe książki na górną półkę. Czy
telnikowi trzeba tłumaczyć, kto był kim w ówczesnych re
lacjach między inwestorem, architektem (inwentorem), 
konduktorem (kierownikiem budowy) i przedsiębiorcą 
budowlanym, i kto się liczy bardziej. W badaniach nad ar
chitekturą nowożytną rozważamy przede wszystkim kwe
stie inspiracji i inwencji (autorstwa). Bezpośredni wyko
nawcy pozostają na dalszym planie, choć to oni często spi
jali śmietankę liczoną w twardej walucie.

Pałac Friedrichstein, znany na całym świecie dzięki au
tobiograficznym książkom Marion Dónhoff, powstał we
dług projektu generała Jeana de Bodta (1670-1745), któ
ry wcześniej ukończył Schiiterowski arsenał w Berlinie 
oraz wykonał kilka projektów dalszych budowli państwo
wych, a po odejściu ze służby pruskiej najął się u Wettynów
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w Dreźnie. W archiwum pałacu 
w Gładyszach - jednej z głównych 
pruskich rezydencji rodu zu Dohna 
- znajdował się doskonale wykreślo
ny projekt Friedrichsteinu, całkowi
cie zgodny z wersją zrealizowaną, 
a opisany jako „Beide Seiten vom 
Friederichssteinchen H[aus] Copey 
des Orzg[inals] des Gewjerals] Bott” 
(kopia oryginału generała Botta). 
Mamy więc prawniczy spór „słowo 
przeciw słowu” o głębszych konse
kwencjach. Jeżeli bowiem Collas po-

świadczył nieprawdę w wypadku Friedrichsteinu, zasługu
je na niewiarę także w kwestii autorstwa Karwin i Dro
gosz. Możemy jednak zastosować propagowaną ostatnio 
zasadę domniemania niewinności i przyjąć interpretację 
na korzyść obwinionego: John swą nieporadną niemczy
zną wyraził się niezręcznie i niejasno, ale nie było w tym 
złej woli. Po prostu nie uściślił stwierdzenia „według mo
jego projektu”, więc niesłusznie odbieramy je w odniesie
niu do trzech wymienionych budowli i nie wiadomo ilu 
dalszych, natomiast chodzi o jedną, pytanie tylko - którą? 
Historyk architektury radzi sobie w takich wypadkach, 
stosując analizę porównawczą - popartą oczywiście bada
niem dziejów budowlanych, co nie zawsze jest możliwe - 
która jednak zawiera niebezpieczeństwo dowodzenia 
schematycznego w rodzaju: skoro robił tak (tu wskazanie 
gdzie), to pewnie nie potrafił inaczej. I nie chodzi li tylko 
o umiejętność, ale o pewne preferencje lub upodobania.

W wypadku Johna von Collasa tę rafę zręcznie omija
my. Spośród trzech budowli, do których się przyznawał, 
Friedrichstein ma twórcę w osobie de Bodta, Drogosze są 
dla Friedrichsteinu wyrośniętym bliźniakiem, Karwiny 
zaś - wzniesione dla Fryderyka Krzysztofa Dohny z linii 
zwanej szwedzką (realizacja 1713-1715, zdaniem Carla 
von Lorcka, Landschlófter und Gutshauser in Ost- und

2. Pałac Friedrichstein - kopia rysunku projektowego Jeana de Bodta 
(fot. ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN)
3. Karwiny - widok elewacji i plan założenia pałacowego (według 
Richard Dethlefsen, Stadt- und Landhauser, Kónigsberg 1918)

Westpreufien, Frankfurt am Main 1972, również według 
projektu de Bodta) - to coś niebywałego w dworskiej ar
chitekturze ziem pruskich: zespół pałacowy, mocno ście
śniony, składał się ze zwartego trójdzielnego korpusu, 
prostopadłych skrzydeł połączonych z korpusem jedynie 
narożami oraz symetrycznych mieszkalnych oficyn, które 
niczym kordegardy zamykały dziedziniec od przodu. 
Ostatecznie zrealizowano korpus, prawe skrzydło i prawą 
oficynę-kordegardę. Jest to najczystszy klasycyzujący ba
rok „holendersko-angielski”, o bezporządkowych nietyn- 
kowanych elewacjach, żywcem przeniesiony z innego 
krajobrazu i innego klimatu. W korpusie rezydencji 
szwedzkiej linii Dohnów kryje się wspaniała, sklepiona 
dziewięciopolowo sień oraz owalny salon ze sztukateria
mi, które to pomieszczenia z nawiązką rekompensują 
brak dekoracji strony zewnętrznej. Ów przemyślany za
bieg wskazuje na kogoś, komu dobrze były znane wiejskie 
siedziby angielskiej arystokracji, zanim jednak wymieni
my nazwisko Collasa, który w Prusach był uważany za 
Anglika, musielibyśmy dowieść, że jego kompetencje się
gały aż tak daleko. Tymczasem nie jest to możliwe, ponie
waż nie znamy sygnowanych przez niego rysunków pro
jektowych, a badacze architektury XVIII w. nie cytują 
niezależnych źródeł, które potwierdzałyby oświadczenie 
Collasa, jedynie Wilhelm Tesdorpf (John von Collas, ibi
dem) odnotowuje, że na zlecenie rejencji wykonał projekt 
królewskiego gimnazjum w Berlinie (Joachimsthalsche- 
-Gymnasium, 1714), wykazujący „zewnętrzne podobień
stwo” do Friedrichsteinu i Drogosz. Adaptacja projektu 
Friedrichsteinu dla Drogosz była zadaniem na miarę mi
strza murarskiego. Korpus pałacu Bogusława Fryderyka 
Dónhoffa powtarza bryłę Friedrichsteinu po odjęciu 
bocznych ryzalitów. Analogicznie ukształtowane są głów
ne elewacje - jedna dwu-, a druga trzykondygnacyjna - 
tyle że fasada pałacu w Drogoszach ma swój odpowied
nik w elewacji ogrodowej Friedrichsteinu, i na odwrót. 
Analogiczne są portyki w kolosalnym porządku jońskim, 
kształt i proporcja okien, ale zdecydowanie inne szczegó
ły opracowania elewacji.
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4. Patac w Łabędniku (1712), wzniesiony 
przez gen. Fryderyka Groebena; na obecny 
wygląd barokowej budowli w znaczący sposób 
wptynęta neorenesansowa przebudowa z 1861 r.
5. Patac Albrechta Konrada
Finckensteina w Kamieńcu Suskim
(fot. z inwentarza zabytków powiatu suskiego)
6. John von Collas, widok zamku Neuhausen 
koto Królewca, rys. inwentaryzacyjny
(wg Adolf Boetticher, Die Bau- und 
Kunstdenkmaler der Provinz Ostpreussen.
H. 1,2. Auflage, Kónigsberg 1898)

(zdjęcia: 1,4- Andrzej Rzempoluch, 
3,5,6- Grzegorz Kumorowicz)

Brak dorobku projektowego w znanej spuściźnie Colla- 
sa nie przeszkadza badaczom in spe wysuwać kolejnych 
atrybucji, jak te wspomniane, dotyczące pałacu w Kamień
cu i dworu w Jaśkowie. Sceptycyzm w tej sprawie wyraża
łem kilkakrotnie w opracowaniach o charakterze nauko
wym. Skoro Carl von Lorek w swej obszernej, opartej na 
miejscowych źródłach i opatrzonej bogatą ikonografią mo
nografii Kamieńca (Schlofi Finckenstein. Em Bauwerk des 
preuflischen Barock im Osten, Frankfurt am Main 1966), za
mieszcza jedynie dywagacje powtarzane - co sam podkreśla 
- od czasu badań Bernharda Schmida (inwentarz zabytków 
pow. Susz, niem. Rosenberg, z 1906 r.), a odnoszące się do 
cytowanych wyżej słów Collasa, i jednocześnie wyraża „gra
niczące z pewnością" przekonanie, że architektem Kamień
ca i Karwin był Jean de Bodt - wiemy, że nic nie wiemy. Ze 
wszystko opiera się właśnie na przekonaniu badacza lub od

wrotnie - na swego rodzaju obojętności wobec przedmiotu, 
bo przecież z ogólnego punktu widzenia nie robi różnicy, 
czy projektodawcą pałaców w Drogoszach, Karwinach i Ka
mieńcu był John von Collas, czy Jean de Bodt, obaj huge- 
noci w pruskiej służbie. Na nic tak pomocna w badaniach 
analiza formalna, poszukiwanie ulubionych motywów 
i szczegółów detalu, skoro dzieła (abstrahuję od siostrza
nych rezydencji w Drogoszach i Friedrichsteinie) są tak róż
ne. Mnie jednak - i z pewnością większość badaczy archi
tektury dworskiej doby późnego baroku, zwłaszcza regiona
listów - personalia obchodzą nawet bardzo. Czy John von 
Collas - to znakomity architekt, który w ciągu dwunastu lat 
stworzył co najmniej pięć wybitnych rezydencji, czy tylko 
nieskromny wykonawca cudzych projektów?

Do zmagań z trudną materią wschodniopruskiej archi
tektury rezydencjonalnej ruszyła w teren i do archiwów - 
w ramach projektu polsko-niemieckiego firmowanego 
przez uczelnie w Poznaniu i Hamburgu - grupa młodych 
dociekliwych badaczy. Ich szczególnej uwadze polecam 
osobę Johna von Collasa, jednego z pierwszych członków 
założonej przez Fryderyka I Akademii Nauk w Berlinie, 
uczonego wizjonera (planował drogę wodną łączącą pru
skie wybrzeże Bałtyku z Moskwą), prawdziwego człowieka 
późnego baroku. Jakkolwiek go obecnie oceniamy, zasłu
guje na porządną monografię.

Andrzej Rzempołuch

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2007 11



W Stróżówce w woj. małopolskim znajduje się zespól 
sześciu cmentarzy żołnierskich z czasów pierwszej wojny światowej.

Ich projektantem byl niemiecki architekt Hans Mayr. 
Wszystkie zasługują na pamięć i zadbanie.

Cmentarze Hansa Mayra
w Stróżówce

N ANDRZEJ OSINSKI

a pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężko- 
J- wickiego, wzdłuż szlaku prowadzącego z Gorlic do 
Tarnowa, rozciąga się okazała wieś Stróżówka, a w niej, 
tuż przy głównej drodze znajduje się mały kamienny 
cmentarzyk. Jest to miejsce niepoślednie.

Kiedy 2 maja 1915 r., o godzinie 6.00 rano, odezwa
ły się ciężkie działa sprzymierzonych armii austro-węgier- 
skiej oraz niemieckiej, dając sygnał do ataku na rosyjskie 
pozycje nieprzyjacielskie i rozpoczynając wielką ofensywę 
wojenną, która do historii przeszła pod nazwą „operacji 
gorlickiej”, linia frontu przebiegała prawie dokładnie 
w miejscu dzisiejszej drogi, dzieląc Stróżówkę na dwie 
wrogie części. Gdy po czterogodzinnej nawale artyleryj
skiej do walki ruszyły jednostki piesze, przełamując pier
wszą rosyjską linię obrony, wszystkie zbocza wznoszące 
się po obu stronach tej drogi spłynęły krwią, pokrywając 
się ogromną liczbą poległych i rannych.

Pierwsza wojna światowa pozostawiła w Stróżówce 
spuściznę w postaci aż sześciu cmentarzy żołnierskich. 
Cztery z nich znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
wzgórza 427, tuż po zachodniej stronie drogi - w miejscu 
byłych pozycji wojsk Państw Centralnych, podczas gdy ko
lejne dwa ulokowano naprzeciwko - tam, gdzie w okopach 
bronili się Rosjanie. Projektantem całej grupy był porucz
nik pospolitego ruszenia, Hans Mayr - niemiecki architekt 
i inżynier budowlany, utalentowany uczeń Otto Wagnera. 
Stworzył on w Stróżówce zwarty stylistycznie zespół cmen
tarny, o charakterze na wpół sakralnym, doskonale wpisa
ny w otaczającą przyrodę i odznaczający się niezwykłym 
zdyscyplinowaniem środków artystycznego wyrazu.

Założenia w Stróżówce terytorialnie wchodzą w skład 
III Gorlickiego Okręgu Cmentarnego, w którym Hans 
Mayr pełnił obowiązki kierownika artystycznego i główne
go projektanta niemal wszystkich powstających tu cmenta
rzy. Styl i charakter jego budowli w znacznej mierze odbie
gał od realizacji Jana Szczepkowskiego, powstających 
w granicach sąsiedniego IV Okręgu Łużniańskiego, nie mó
wiąc już o wysoce indywidualnych rozwiązaniach Duszana 

Jurkovica, wznoszonych na południe od Gorlic i Nowego 
Żmigrodu. Artysta nadał swoim budowlom rys monumen
talizmu i okazałości, operując dużymi masami kamienia 
i betonu, którym niemal wyłącznie towarzyszą żelazo oraz 
żeliwo. Wraz z wysokimi pylonami, masywnymi ścianami 
pomnikowymi i ciężkimi murami, wprowadził Mayr na te
ren ówczesnej Galicji zupełnie nieznane tutaj rozwiązania, 
które stały się przedmiotem krytyki ze strony rodzimych 
kół twórczych, jako wyrażające obcego słowiańskiej men
talności „teutońskiego” ducha. Krytyka ta skierowana była 
nie przeciwko samej idei czczenia żołnierzy jako bohate
rów, a co za tym idzie koncepcji stworzenia grobu dla każ
dego poległego czy też przestrzennej lokalizacji poszczegól
nych założeń bezpośrednio na obszarach najcięższych 
walk, ale stanowiła wyraz sprzeciwu wobec sposobu, w ja
ki całe przedsięwzięcie narzucono polskiemu społeczeń
stwu, powierzając jego realizację wyłącznie cesarsko-kró
lewskiej administracji wojskowej i odsuwając niemal zupeł
nie od spraw projektowo-wykonawczych polskie środowi
ska artystyczno-rzemieślnicze. Oliwy do ognia dolewały 
ponadto napięte stosunki polsko-austriackie w końcowej 
fazie wojny oraz gorycz i niechęć, jaką otwarcie już wyra
żano w niepodległej Rzeczypospolitej.

Czy z perspektywy czasu kierowane pod adresem 
Hansa Mayra zarzuty były uzasadnione? Śmiem twier
dzić, że nie, a ówczesne opinie boleśnie zweryfikował 
czas, zalewając nasze współczesne nekropolie morzem la
strykowych, pozbawionych indywidualizmu, nagrobków 
oraz sama przyroda, z którą artystyczne realizacje Mayra 
stworzyły niezwykle udany mariaż.

W kręgach Wydziału Grobów Wojennych w Krakowie, 
na którego polecenie twórca działał, naśladowano w sto
sownej proporcji wiedeńskie środowisko artystyczne i ar
chitektoniczne z czasu poprzedzającego wybuch wojny. 
Szczególnie wyraźną tendencją, odciskającą piętno na nie
mal wszystkich założeniach Hansa Mayra, był modny wów
czas, popierany przez państwo, posecesyjny klasycyzm, któ
ry odznaczał się symetrią, prostotą i horyzontalizmem, po
zbawionym jednak palladiańskich porządków i detalu. Inną 
cechą powstających w tym nurcie budowli był surowy
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monumentalizm oraz popularna na przełomie XIX i XX w. 
idea „prawdy materiału”, podkreślająca fakturę użytych 
w budowie materiałów, takich jak beton, kamień i żelazo.

Na galicyjską scenę „theatrum belli” wkroczył więc 
Mayr już jako ukształtowany dojrzały twórca, o wyraźnie 
sprecyzowanej manierze artystycznej i świadomości po
wagi oraz doniosłości czekającego nań tu zadania. Kom
pleks cmentarny w Stróżówce potwierdza, mimo stosun
kowo niewielkich rozmiarów poszczególnych realizacji, 
iż artysta wywiązał się z powierzonego mu zadania bez
błędnie. „Mocne ogrodzenia okalające mogiły poległych 
żołnierzy - pisali o tutejszych nekropoliach Rudolf Broch 
i Hans Hauptmann - sterczą niby dumne, obronne mury, 
raz wznosząc się, raz opadając schodkowa, innym razem 
biegnąc prosto jak po sznurze, raz rozczłonkowane pila- 
strami, w innym przypadku występujące w postaci ściany 
szczytowej lub tworzące głęboką niszę, względnie wzno
szące się nad śmiałym lukiem bramnym. We wszystkich 
przypadkach trwające jednak jak żołnierz w bezwzględnym 
zdyscyplinowaniu konturów, tak, że żaden przechodzień 
nie ma wątpliwości, czyją żywą pamięć mijane cmentarze 
mają zachować” (R. Broch, H. Hauptmann, Zachodnioga- 
licyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-15, Wie
deń 1918, wyd. polskie Tarnów 1994, s. 127).

Pierwszy z dwóch cmentarzy, ulokowanych w miejscu 
ówczesnych pozycji żołnierzy Armii Carskiej, oznaczony nu
merem 92, wznosi się na południowym stoku płaskiego 
wzgórza, oddalonego około 300 m od głównej drogi, tuż za 
niewielkim zalesionym jarem. Do nekropolii prowadzi polna 
droga, poprzedzona betonowym słupem informacyjnym. Na 
niewielkiej prostokątnej przestrzeni, liczącej zaledwie 86 m2, 
którą ogrodzono pełnym betonowym murem, pochowano 
98 bezimiennych Rosjan w pięciu zbiorowych mogiłach. 
Wejście na teren cmentarza oflankowano dwoma słupami, 
pomiędzy którymi rozciąga się żelazny płot z furtką. Na jej 
osi wznosi się wysoki, półkoliście zadaszony, drewniany 
krzyż centralny, którego kształt wielokrotnie pojawia się na 
innych cmentarzach wojskowych III Okręgu Gorlickiego 
i którego projekt jest wyrazem osobistego wkładu projektan
ta w ogromne przedsięwzięcie wznoszenia grobów wojen
nych. Krzyże te były wykonywane seryjnie według jednego 
wzoru, opracowanego jeszcze przez Karola Fryderyka Schin- 
kla (1781-1841), przy czym ich powtarzalność nie wzbudza 
wrażenia monotonii, ale jak zaznaczają R. Broch i H. Haupt
mann „podkreśla w trafny sposób jedność woli i myśli, które 
leżały u podstaw zamysłu tworzenia tych honorowych cmen
tarzy” (op. cit., s. 127).

Niestety, pierwotny zamysł twórczy Mayra został po
gwałcony poprzez nieprawidłowo przeprowadzoną od
budowę tego właśnie oraz innych obiektów. Obecnie 
wszystkie krzyże centralne znajdujące się w obrębie kom
pleksu cmentarnego w Stróżówce wykonano całkowicie 
dowolnie, nie licząc się z przewidzianymi przez artystę 
rozmiarami i proporcjami. W wypadku cmentarza nr 92 
pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż pierwotnie mieścił 
się nań drewniany krzyż typu rosyjskiego, podobny do 
znajdującego się na cmentarzu nr 83 w Wapiennem. Jego 
obecność była tu o tyle uzasadniona, iż obiekt został po
święcony wyłącznie żołnierzom rosyjskim. Odbudowa 
cmentarza z jawnym pominięciem tego znaku jest zatem 
wyrazem braku szacunku dla pochowanych tu zmarłych 
oraz dla całej idei, jaka przyświecała budowniczym za- 

1.2. Cmentarze wojenne w Stróżówce: nr 92 (1), nr 97 (2)

chodniogalicyjskich nekropolii wojennych, a której na
czelnym przesłaniem było godne potraktowanie pole
głych wszystkich walczących ze sobą stron, bez różnicy 
narodowości, wyznania, światopoglądu czy posiadanej za 
życia rangi. Szkoda, że przy remoncie tego naprawdę 
pięknie położonego obiektu, którego urok dodatkowo 
podkreślają drzewa posadzone jeszcze przez budowni
czych i tworzące z założeniem jednolitą kompozycję prze
strzenną, zmieniającą nastrój i barwę w rytm przemijają
cych pór roku, wystarczyły wyłącznie dobre chęci, a za
brakło fachowej wiedzy.

Leżący po tej samej stronie drogi cmentarz nr 97, du
ży obiekt o powierzchni ponad 2000 m2, miał większe 
szczęście i po przeprowadzonym tu w 1995 r. general
nym remoncie w pełni ujawnia oryginalną koncepcję 
Mayra, w której bodaj po raz pierwszy na taką skalę arty
sta zastosował otwarty układ architektoniczny, rezygnu
jąc z otaczania założenia masywnym kamiennym murem.

Do cmentarza, wznoszącego się na skraju sosnowego 
lasku bezpośrednio nad ruchliwą szosą, prowadzą ka
mienne schodki, które zamyka rozczłonkowana filarami 
ściana portalowa z przejściem w środku. Mur bramny zo
stał lekko cofnięty w stronę terenu cmentarza, co pozwoli
ło na stworzenie niewielkiej przestrzeni, w której ustawiono 
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drewniany krzyż typowy - w obecnym kształcie prawie 
wierny oryginałowi. Stanowi on bardzo czytelną domi
nantę całego założenia. Tuż za bramą rozciągają się pola 
grobowe, obsadzone drzewami i zapełnione kilkoma rzę
dami umieszczonych jedna za drugą 28 masowych mogił, 
które skrywają 343 poległych, w tym 240 żołnierzy armii 
niemieckiej, 38 - austriackiej i 65 - rosyjskiej.

Niezwykły nastrój tak otwierającego się przed naszymi 
oczami miejsca podkreśla indywidualna oprawa każdego 
grobu. Grobom rosyjskim nadano wyłącznie kształt niskich 
kamiennych kopców, zwieńczonych małymi stelami, żołnie
rze armii sprzymierzonych legli także w płaskich mogiłach 
o betonowych obramowaniach i betonowych stelach, zaopa
trzonych w żeliwne tablice inskrypcyjne. Dziesiątki lat, jakie 
upłynęły od wmurowania mogił, pokryły je szlachetną paty
ną czasu, przydając wygląd antycznych rzymskich tumulu- 
sów, które z wiosną ubierają się we wszechobecną tu zieleń, 
jesienią z wolna żółkną i pokrywają się wszelkimi odcienia
mi brązu oraz fioletu, by następnie przez długie zimowe mie
siące spoczywać pod warstwami białego puchu.

Wprowadzenie zamiast masywnego kamiennego 
ogrodzenia, tak typowego dla większości realizacji May
ra, skromnego żywopłotu spotęgowało monumentalne 
wrażenie, jakie wywierają same mogiły. Dzięki temu 
przestrzeń cmentarza połączyła się w nierozerwalną ca
łość z otaczającym nekropolię lasem, przy czym przejście 
z jednego obszaru w drugi następuje w sposób płynny 
i wręcz niezauważalny.

Spośród cmentarzy ulokowanych po zachodniej stro
nie drogi do Łużnej, pierwszy od strony Gorlic jest cmen
tarz nr 93, położony przy lokalnej, odgałęziającej się dro
dze do Mszanki. Jest to niewielki obiekt na planie prosto
kąta, z wciętym wschodnim narożnikiem, otoczony ka
miennym murem. Wejście wyróżniono łukowato sklepio
ną bramą z arkadowym prześwitem, zakończoną od góry 
łagodnymi spływami i zwieńczoną żelaznym krzyżykiem 
na kuli. Mieszczą się tu żelazne wrota, prowadzące na po
la grobowe. Czas zatarł zarysy pierwotnych mogił, które 
tylko umownie oznaczono żeliwnymi, odlewanymi krzy
żami nagrobnymi, nieustannie zarastającymi trawą 
i chwastami podczas cieplejszych pór roku.

Z uwagi na położenie cmentarz ten szczególnie pięk
nie prezentuje się w godzinach rannych i przedpołudnio
wych, kiedy słońce gra na kamiennym murze, oplecio
nym partiami dzikim winem. Niezaprzeczalny urok i wa
lory artystyczne tego rozwiązania szokująco kontrastują 
z bezpośrednim otoczeniem obiektu. Tuż przy samym 
murze cmentarnym znajduje się koszmarny transforma
tor, którego istnienie przypuszczalnie wymusiło na re
montujących cmentarz odstąpienie od rekonstrukcji ory
ginalnego wysokiego krzyża Mayra. Ten, który obecnie 
znajduje się na osi wejścia, nie zagraża wprawdzie prze
biegającej powyżej linii energetycznej, urąga jednak swo
im tymczasowym kształtem pierwotnej koncepcji twórcy.

Cmentarze o numerach 94, 95 i 96 usytuowano jeden 
za drugim na kształt kulisy. Na równinie w przysiółku Gar- 
bek, tuż przy samej drodze, znajduje się cmentarz nr 95, 
otoczony od strony wschodniej niskim płotem z żelaznych

sztachet, z pozostałych - pełnym kamiennym murem, któ
rego tylną, pomnikową ścianę podwyższono w części środ
kowej i zaopatrzono w szczyt, zwieńczony krzyżem. Spo
śród wszystkich cmentarzy położonych w Stróżówce, ten 
o numerze 95 jest niewątpliwie nie tylko świetnie utrzyma
ny i najlepiej zadbany, ale też i swoim obecnym kształtem 
nie odbiega od pierwotnej koncepcji twórcy. Brakuje tu je
dynie oryginalnej tablicy inskrypcyjnej, po której pozostała 
wnęka na licu pomnika. W czternastu mogiłach zbioro
wych i dwóch pojedynczych, rozlokowanych w układzie 
rzędowym, spoczywa 93 żołnierzy trzech armii.

Kilkaset metrów na zachód od cmentarza nr 95, na ła
godnie opadającym stoku wzgórza 427, z którego roztacza 
się niezapomniany widok na malowniczo pofałdowane pa
górki Pogórza Ciężkowickiego, z jego charakterystyczną 
szachownicą pól, wznosi się niczym średniowieczna wa
rownia cmentarz nr 94. Nekropolia ogrodzona jest 
w znacznej części wysokim kamiennym murem, nakrytym 
dwuspadowe i uskokowe dostosowanym do nachylenia 
oraz nierówności terenu. Tylna ściana, wysunięta na kształt 
ryzalitu, tworzy obszerną niszę, na której tle ustawiono wy
raźnie zaakcentowany krzyż centralny, odcinający się na tle 
nieba ponad krawędzią muru. Środkowy odcinek muru 
wypełniał pierwotnie drewniany płot rozpięty pomiędzy 
kamiennymi słupkami, z dwuskrzydłową furtką. W obec
nym kształcie - po przeprowadzonym niedawno general
nym remoncie - cmentarz nie ma furtki wejściowej, co nie
oczekiwanie poszerzyło jego przestrzeń i otworzyło ją na 
otaczające wzgórze. Zabieg ten usunął tradycyjną, ściśle 
niegdyś wyznaczoną granicę pomiędzy sacrum a profanum 
i obie przestrzenie przenikają się wzajemnie.

W założeniu cmentarnym nr 94 ujawniła się tym sa
mym niezwykle popularna w niemieckiej sztuce doby 
XIX oraz początku XX w. idea „Heldenhain” - cmenta
rza na łonie „świętej natury”, gaju bohaterów, ulokowa
nego wśród pól i łąk. Koncepcja ta połączyła w jeden 
spójny nurt romantyczny i pozytywistyczny światopogląd 
oraz właściwy tym epokom stosunek do śmierci, wyraża
jący się faktem wzniesienia pomnika bohatera na łonie 
przyrody oraz oddaniem w tym akcie świadectwa historii. 
Urzeczywistniona ponadto została popularna wśród bu
downiczych cmentarzy żołnierskich w Galicji idea utrzy
mania mogił na tych miejscach, gdzie zostały one tymcza
sowo wzniesione zaraz po walce. Cmentarz nr 94, obok 
wielu innych obiektów tego typu, ulokowanych na rozle
głym obszarze Małopolski i Podkarpacia, jest wyrazem tej 
konwencji, której złożoność i głębia umykają uwagi prze-
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3.4.5. Cmentarze wojenne w Stróżówce: nr 95 (3), nr 94 (4), nr 96 (5)

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

ciętnego turysty, sięgając do najodleglejszych pokładów 
duchowych niemieckiego romantyzmu, a w szczególności 
do dramatycznych lat narodowej wojny wyzwoleńczej 
1813-1815.

Tym bardziej zasmuca fakt dopuszczenia się w trakcie 
remontu tego obiektu niedociągnięć, lekceważących za
równo pierwotny zamysł projektanta, jak i obrażających 
godność pochowanych tu poległych. I tak, po pierwsze, 
krzyż centralny jest o ponad 1 m niższy od oryginalnego, 
a co za tym idzie nie dość czytelnie odcina się on od całej 
budowli, dla której miał być nie tylko kompozycyjnym 
wyróżnikiem, ale i - w sferze symboliki - pomostem wio
dącym do niebios; po drugie - ustawione na polach gro
bowych nowe nagrobki zaopatrzono w kilku wypadkach 
w typowe żeliwne krzyże z motywem liści dębu, przezna
czonym wyłącznie dla żołnierzy wilhelmińskich Niemiec, 
tymczasem na cmentarzu nr 94 spoczywają Austriacy (43) 
oraz Rosjanie (7). Ta niedobra praktyka polega na przy
stąpieniu do prac remontowo-budowlanych konkretnego 
obiektu bez sporządzenia jego drobiazgowej inwentaryza
cji. Proces taki rozpoczyna się demontażem wszystkich 
zastanych nagrobków i wyrównaniem powierzchni cmen
tarza za pomocą ciężkiego sprzętu, po czym następuje po
nowny montaż nagrobków - jednak nie zawsze na tym sa
mym miejscu i niekoniecznie w tej samej liczbie. W oczy
wisty sposób urąga to nie tylko ideom twórczym budow
niczych cmentarzy i ludziom, którzy w wojennej gorącz
ce oddali na polach bitewnych Galicji swoje życie, ale jest 
wyrazem lekceważenia jakichkolwiek zasad remontowa
nia i odnawiania obiektów zabytkowych w ogóle.

Przykładem całkowitej anarchii w tym zakresie jest 
ostatni obiekt z grupy nekropolii w Stróżówce - cmentarz 
nr 96, oddalony od poprzedniego o około 300 m i usytu
owany na skraju gęstego lasku. Na próżno szukać w istnie
jącej budowli jakichkolwiek śladów dojrzałej artystycznej 
realizacji Hansa Mayra. Obecnie wystrój tego cmentarza 
stanowi bardzo proste ogrodzenie, złożone z otynkowa
nych słupków, przerwanych odcinkami metalowego pło
tu. Po bocznych, uformowanych na kształt pylonów, suro
wych kamiennych murach nie pozostał żaden ślad, podob
nie jak po pierwotnym krzyżu centralnym, który zastąpio
no bardzo nieudaną imitacją, niemal dwukrotnie mniejszą 
od oryginału. Współczesne nagrobki nie odzwierciedlają 

ani tożsamości pochowanych, ani rzeczywistego położenia 
grobów, których pierwotnie było dziesięć, z czego trzy 
kryły ciała poległych żołnierzy rosyjskich, a siedem - wal
czących po stronie Austro-Węgier. Obecnie na polu gro
bowym znajduje się tylko osiem mogił, ustawionych po 
cztery w dwóch równoległych rzędach, przy czym wszyst
kie górne zaopatrzono w krzyże typu austriackiego, nato
miast dolne - w krzyże typu rosyjskiego. Krzyże nie zawie
rają ponadto żadnych tabliczek imiennych, chociaż bu
downiczowie galicyjskich cmentarzy zadbali o nie, doko
nując skrupulatnej identyfikacji zmarłych i zaopatrując 
tabliczkami nawet miejsca pochówku żołnierzy o nieusta
lonej tożsamości (głównie rosyjskich).

Cmentarz nr 96 stanowi smutną kartę w dziejach kon
serwacji zabytków w Polsce, wystawiając swoim obecnym 
kształtem kiepską ocenę nie tylko odpowiedzialnym służ
bom konserwatorskim, ale i zleceniodawcom, którzy tym 
przedsięwzięciem utrwalili jedynie jakiś prowizoryczny 
remont, podjęty już po drugiej wojnie światowej, doko
nując tym samym zniekształcenia zabytkowej struktury 
cmentarza. Fakt ten smuci tym bardziej, iż miał on miej
sce w bezpośredniej bliskości Gorlic - miasta, w którym - 
jako jednym z nielicznych - nie tylko zachowało się dużo 
materiałów archiwalnych, a nawet część dokumentacji, 
sporządzonej jeszcze przez pierwotnych budowniczych, 
ale które jako bodaj pierwsze w Polsce podjęło ideę przy
wrócenia tym niszczejącym obiektom należnej im rangi 
i miejsca na mapie zabytków naszego kraju.

Autor monumentalnej monografii, poświęconej za- 
chodniogalicyjskim cmentarzom wojennym - Oktawian 
Duda już w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. prze
strzegał: „W każdym jednak wypadku nawet drobnych 
prac remontowych czy rewaloryzacyjnych, zwłaszcza po
dejmowanych przez niefachowych wykonawców, nieprzy
gotowane do tego służby komunalne czy nawet prywatne 
osoby - niezbędny jest nadzór konserwatorski. Zaniedba
nie tego obowiązku powoduje często zniszczenie substancji 
zabytkowej, zatracenie cech autentyzmu, oryginalnych 
rozwiązań czy wręcz całkowitą zmianę wyglądu nekropo
lii [...]” (Oktawian Duda: Cmentarze I Wojny Światowej 
w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 94). Szkoda, że 
te słowa nie zawsze towarzyszyły inicjatorom i wykonaw
com robót budowlanych oraz prac remontowych, podej
mowanych w ostatnich latach na galicyjskich cmenta
rzach wojennych.

Andrzej Osiński
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Zabytki i prawo

Siedem obrazów, pomnik, cztery gobeliny
i wiele innych cennych eksponatów wczesną wiosną 1939 r. 

na pokładzie statku „Batory’’ przewiezionych zostało do Nowego Jorku 
na Światową Wystawę.

Wszystkie te dzieła do dzisiaj nie powróciły do kraju.

Czekamy na powrót 
polskich dzieł

/ MAGDALENA MARCINKOWSKA

Ś
wiatowa Wystawa w Nowym Jorku uroczyście 

otwarta została 30 kwietnia 1939 r. przez prezy
denta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roose- 
velta oraz Alberta Einsteina. Splendoru wydarzeniu doda
wała pierwsza w świecie transmisja telewizyjna. Otwarcia 
polskiego pawilonu wystawowego, które nastąpiło 3 ma
ja, dokonali reprezentanci władz Rzeczypospolitej: książę 
Józef Potocki - ambasador Polski w Waszyngtonie, komi
sarz polskiej ekspozycji - baron Stefan Kyburg de Ropp 
oraz konsul generalny RP w Nowym Jorku - hr. Sylwe
ster Gruszka. Ceremonię wzbogacił m.in. recital Jana 
Kiepury oraz wystawienie Harnasi Karola Szymanowskie
go i Bajki Stanisława Moniuszki, a punktem kulminacyj
nym stało się odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły 
autorstwa Stanisława Kazimierza Ostrowskiego oraz ob
razów Bractwa św. Łukasza.

Obrazy przewiezione na wystawę do Nowego Jorku 
przedstawiały najważniejsze wydarzenia z historii Polski, 
ukazujące nasz wkład w cywilizację i kulturę Europy: po
witanie cesarza Ottona III przez Bolesława Chrobrego 
u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie (1000), Chrzest Litwy 
(1386), nadanie najstarszego w Europie przywileju niety
kalności osobistej (1430), unię polsko-litewską (1569), 
akt tolerancji religijnej Konfederacji Warszawskiej 
(1573), odsiecz Wiednia (1683) oraz Konstytucję 3 maja 
(1791). Pomysłodawcą wzięcia udziału w wystawie oraz 
zaprezentowania obrazów o takiej tematyce był ówczesny 
minister spraw zagranicznych Józef Beck. Jego decyzja 
była ściśle polityczna, bowiem chodziło o ukazanie zna
czenia Polski, jej wielkości oraz niezbędności w tworzeniu 
podwalin demokracji na kontynencie europejskim. Na 
zlecenie Komitetu Organizacji Polskiego Pawilonu w No
wym Jorku stowarzyszenie artystów pod nazwą Bractwo 
św. Łukasza rozpoczęło pracę nad malowaniem obrazów. 
Wyzwanie podjęli następujący malarze: Bolesław Cybis, 
Bernard Frydrysiak, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejew
ski, Eliasz Kanarek, Jaremi Kubicki, Antoni Michalak, 
Stefan Płużański, Janusz Podoski, Jan Zamoyski. Koordy

natorem poczynań został prof. Tadeusz Pruszkowski, 
który dla realizacji zamówienia zamienił swą willę w Ka
zimierzu Dolnym na prężnie działającą pracownię arty
styczną. Dzieła, mające charakter pracy zbiorowej, otrzy
mały tę samą stylistykę i ikonograficzną sentencję, iden
tyczną tonację kolorów i odcieni. Na obrazach złożyli 
podpisy wszyscy ich twórcy.

Cztery gobeliny (kilimy) autorstwa prof. Mieczysła
wa Szymańskiego przedstawiały zwycięstwa Jana III So
bieskiego pod Wiedniem w 1683 r. Wykonane zostały 
przez zakład tkacki „Ład” specjalnie na Wystawę Sztu
ki i Techniki w Paryżu w 1937 r., gdzie zdobyły pierw
szą nagrodę. W grudniu 1938 r. powróciły do Polski 
i wystawione zostały w Instytucie Propagandy Sztuki 
w Warszawie, skąd następnie trafiły na wystawę do No
wego Jorku.

Gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła druga wojna świa
towa, wszystkie wymienione dzieła pozostały na teryto
rium Stanów Zjednoczonych.

Nowa sytuacja na arenie międzynarodowej spowodo
wana wojną sprawiła, że dotychczasowy komisarz pol
skiej ekspozycji na nowojorskiej wystawie i opiekun dziel 
sztuki z ramienia rządu polskiego - baron Stefan Kyburg 
de Ropp objął funkcję dyrektora Polskiego Centrum In
formacji (PIC) w Nowym Jorku. Jednym z jego zadań by
ła koordynacja i zabezpieczenie obrazów w związku z za
mknięciem wystawy w 1940 r. Dzieła zostały przewiezio
ne do siedziby konsulatu polskiego w Nowym Jorku. Na
stępnie w 1941 r. uatrakcyjniły międzynarodową wysta
wę w Cleveland (Ohio), a zaraz po niej wypożyczone zo
stały Muzeum Polskiemu (Polish Museum of America, 
PMA) w Chicago; według niepełnych danych trafiła tam 
także część pozostałych eksponatów z wystawy w No
wym Jorku: 46 z 49 prac malarskich, 18 grafik i 23 rzeź
by. Co się działo z obrazami i gobelinami w następnych 
latach, pozostaje niewyjaśnione. Dopiero pewnym faktem 
jest przekazanie ich przez Stefana de Roppa w 1958 r. do 
jezuickiej uczelni Le Moyne College w Syracuse w stanie 
Nowy Jork. Dlaczego to zrobił i w jakich okolicznościach 
- stanowi zagadkę.
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Jeden z powodów owego depozytu tłumaczy 
Krzysztof Pruszkowski, stryjeczny wnuk Tadeusza 
Pruszkowskiego, który od lat stara się o powrót ekspo
natów do Polski. Wierzy on głęboko, iż Stefan de 
Ropp, jako wielki patriota, przekazał obrazy w ramach 
depozytu do college’u, ponieważ pragnął ustrzec je 
przed ewentualnymi roszczeniami ze strony rządu 
PRL; w owym czasie Stany Zjednoczone nie uznawały 
już polskiego rządu na uchodźstwie. Formę, w jakiej 
obrazy i gobeliny trafiły do jezuitów, K. Pruszkowski 
określa mianem „depozytu koniecznego” (tzw. neces
sary deposit). Przekazaniu dzieł nie towarzyszyły żadne 
dokumenty świadczące o nadaniu prawa własności 
władzom szkoły. Stefan de Ropp, oddając powierzone 
mu eksponaty, nie był ich prawowitym właścicielem, 
gdyż nigdy ich nie nabył od rządu polskiego, ani od in
nego podmiotu. Zatem jakakolwiek darowizna była 
w tym wypadku niemożliwa.

Inna hipoteza głosi, iż Ropp sprzedał obrazy i gobe
liny władzom uczelni Le Moyne College. Ich ówczesna 
wartość mogła wynosić 100 tys. doi., a powodem do
konanego czynu była nieuzyskana przez komisarza za
legła pensja od rządu emigracyjnego w Londynie. Go
ryczy dodaje fakt, że w tym czasie Ropp był zatrudnio
ny jako pracownik naukowy przez szkołę, a przekazy
wanie płócien i gobelinów odbyło się na zasadzie co
rocznego odpisania ich wartości od podatku. Przedsta-

1. Bractwo św. Łukasza, „Bolesław Chrobry witający Ottona III 
pielgrzymującego do grobu św. Wojciecha -1000 r.”, 1938 r., 
tempera na desce, wym. 120 x 200 cm 

wiciele Polonii złośliwie dodają, iż uzyskał on intratną 
emeryturę od duchownych.

Jak wynika z archiwaliów, nie komisarzowi Stefa
nowi de Roppowi, lecz jego zastępcy - gen. Michałowi 
Kwapiszewskiemu Urząd Celny USA wydał obrazy; 
Ropp figuruje jedynie jako odbiorca czterech gobeli
nów. Warto podkreślić, że skrzynie z obrazami trafiły 
do Stanów Zjednoczonych na zasadzie odprawy wa
runkowej. Co więcej, na liście towarów znajdujących 
się na statku „Batory” widnieje siedem obrazów zapa
kowanych w dwie skrzynie, podpisanych jako: „St. Lu
ke Group - T. Pruszkowski”. Le Moyne College nie ma 
żadnego prawomocnego dokumentu, świadczącego 
o przejęciu prawa własności. Powołuje się jedynie na 
pismo Stefana de Roppa z 1961 r., gdzie opisuje on hi
storię obrazów. Z prawnego punktu widzenia doku
ment ten nie ma żadnej wartości i został sporządzony 
post factum. Nie ma również żadnych dokumentów 
dotyczących gobelinów. Władze uczelni utrzymują na
tomiast, iż zarówno obrazy, jak i gobeliny zostały im 
podarowane i z tego tytułu roszczą sobie prawo do ich 
własności.
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Wspaniałe obrazy polskich artystów Bractwa św. 
Łukasza (wymiary 120 x 200 cm) wiszą dziś pomiędzy 
oknami w czytelni biblioteki Le Moyne College; przy 
każdym z nich widnieje tabliczka „Dar barona Stefana 
de Roppa dla Le Moyne College”. Niewielki rozmiar 
pomieszczenia nie pozwala na objęcie wzrokiem 
wszystkich dzieł jednocześnie, co powoduje, iż odbior
ca nie może uświadomić sobie ich łączności tematycz
nej i historycznej. Piękne, obszerne gobeliny (o wymia
rach 275 x 215 cm) ze względu na swą wielkość roz
mieszczone są przypadkowo na terenie biblioteki. 
W ten sposób rozlokowane dzieła sztuki, jakże cenne 
dla polskiej kultury, nie zasługują na taką ekspozycję, 
a co więcej nie spełniają one funkcji, dla której zostały 
stworzone.

Od kilku lat zarówno Krzysztof Pruszkowski, jak 
i potomkowie artystów z Bractwa św. Łukasza z Kazi
mierza Dolnego starają się o powrót obrazów i gobe
linów do kraju. Wymiana listów pomiędzy władzami 
uczelni i Krzysztofem Pruszkowskim dowodzi, iż nie 
są one chętne do współpracy w celu wyjaśnienia kwe
stii własności. W 2002 r. sprawą zajęła się Ambasada 
RP w Waszyngtonie. Z inicjatywy Departamentu 
Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury 
wznowiła ona postępowanie, mające na celu przy
wrócenie prawa własności obrazów i gobelinów. Dwa

2. Bractwo św. Łukasza, „Odsiecz Wiednia - 1683 r.”, 1938 r., 
tempera na płótnie naklejonym na deskę, wym. 120 x 200 cm

(ilustracje według katalogu wystawy)

lata później wystosowano również prośbę o zajęcie 
się tą sprawą do ówczesnego marszałka Senatu Longi
na Pastusiaka. Na konferencji prasowej poinformo
wał on, że zamierza zwrócić się do wiceprezydenta 
USA Dicka Cheneya o zajęcie stanowiska i za pośred
nictwem Kongresu Polonii Amerykańskiej wpłynąć na 
zmianę biegu wypadków. Powyższe próby wyjaśnie
nia sprawy nie przyniosły do chwili obecnej upra
gnionych rezultatów. O powrót obrazów do kraju 
stara się również Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, 
o czym świadczy choćby film dokumentalny Łuka- 
szowcy N. Y.’39, nakręcony w 2005 r. przez Michała 
J. Dudziewicza.

Podjęte rozmowy z wiceministrem Kultury i Dziedzic
twa Narodowego Jarosławem Sellinem doprowadziły do 
przekazania sprawy do Departamentu ds. Polskiego Dzie
dzictwa Narodowego Za Granicą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego - po raz kolejny.

Magdalena Marcinkowska
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Wystawa Światowa w Nowym Jorku

P
awilon polski na Wystawie Światowej „Nowy Jork 
1939” był w dniu jej otwarcia nie tylko jednym z nie
wielu całkowicie już ukończonych pawilonów 
państw obcych, ale także obiektem pozytywnie wyróżnia

jącym się wśród pozostałych. Jak wynika z relacji, które 
nadchodziły do kraju zza oceanu, zwiedzającym podoba
ły się też zgromadzone w nim eksponaty. „Nie imponuje
my rozmiarami, to prawda. Na to nas nie stać - pisał 
w korespondencji dla tygodnika „Bluszcz” Jerzy Prądzyń- 
ski. - Ale zwracamy na siebie uwagę oryginalnością i śmia
łością koncepcji. [...] na białym tle otoczenia wystrzela na
gle w górę złota 50-metrowa wieża pawilonu polskiego, 
odcinając się wyraźnie od tła i mimo woli zatrzymując oko 
zwiedzającego. Wieża jest kwadratowa, ażurowa, zbudo
wana z żelaza pokrytego złotą farbą [właściwie: miedzia
nymi płytkami - WP]; wzorowano ją na polskich basztach 
średniowiecznych. Cały zresztą pomysł pawilonów, który 
jest dziełem inżynierów architektów: fana Cybulskiego, Ja
na Galinowskiego i prof. Felicjana Kowarskiego jest połą
czeniem nowoczesności rysunku z tradycją średniowiecza 
polskiego”. Do tego ważny i niemożliwy do pominięcia 
(choćby ze względu na swoje rozmiary i „na wysokie war
tości artystyczne”, jak zauważą później ojcowie miasta 
Nowy Jork) szczegół: „Przed wyciętym w wieży wejściem 
do pawilonu - konny potężny pomnik Jagiełły dłuta Stani
sława Ostrowskiego” („Bluszcz”, nr 23 z 3 czerwca 1939 r., 
s. 7); od 15 lipca 1945 r., w charakterze pamiątki po wy
stawie, ustawiony w honorowym miejscu w Central Park 
w Nowym Jorku, nieopodal Metropolitan Museum.

Zorganizowanie takiej ekspozycji wymagało wielo
miesięcznych, żmudnych przygotowań i wyrzeczeń. Dość 
powiedzieć, że w ładowniach polskiego statku pasażer
skiego m/s „Batory” przewieziono do Nowego Jorku je
denaście tysięcy eksponatów (!), a budowa pawilonu po
chłonęła niebagatelną sumę trzech i pół miliona złotych. 
Pawilon ukończono 15 kwietnia 1939 r. A wszystko to - 
w napiętej i zmieniającej się z każdym dniem na gorsze sy
tuacji politycznej na świecie.

Co pokazano w pawilonie? „Polska ekspozycja, 
zgodnie z celem wystawy, miała charakter przekrojowy. 
Znalazły tu miejsce działy: sztuki (w tym bogata ekspo
zycja malarstwa, grafiki, rzeźby, numizmatów, sztuki 
stosowanej, sztuki ludowej i tkaniny), a także działy 
«Przeszłosć i przyszłość Polski», nauka, komunikacja, 
Polska na morzu, opieka społeczna, wytwórczość, rol
nictwo, lasy. Szczegółowy, ponad 500-stronicowy kata
log wystawy [Katalog oficjalny działu polskiego na Mię
dzynarodowej Wystawie w Nowym Jorku 1939, Warsza
wa 1939 - WP] - dzieło Wandy Filipowiczowej, choć 
nie wolny od błędów i znaczących braków, rejestrował 
nazwiska dziesiątków twórców i firm, których prace 
znalazły się na wystawie, oprowadzał po polskim pawi
lonie, uzupełniając ekspozycję poszczególnych działów 
wyczerpującym komentarzem” (Hanna Faryna-Paszkie- 
wicz, „Jesteśmy od tysiąca lat” - polski pawilon na wy
stawie Nowy Jork 1939, w: Między Polską a światem. 
Od średniowiecza po lata II wojny światowej, materiały 
z sesji zorganizowanej przez IS PAN w dniach 3-5 grud
nia 1991 r., Warszawa 1993, s. 389). Wśród ekspona
tów - poza obrazami Bractwa św. Łukasza i gobelinami, 

których historię już poznaliśmy - były tam m.in. prace 
malarzy: Wacława Borowskiego, Olgi Boznańskiej, 
Apoloniusza Kędzierskiego, Romana Kramsztyka, Rafa
ła Malczewskiego, Tymona Niesiołowskiego, Tadeusza 
Potworowskiego, Andrzeja Pronaszki, Zbigniewa Pro
naszki, Tadeusza Pruszkowskiego, Czesława Rzepiń
skiego, Kazimierza Sichulskiego, Zofii Stryjeńskiej, 
Wojciecha Weissa; grafików: Edmunda Bartłomiejczy- 
ka, Tadeusza Cieślewskiego syna, Tadeusza Kulisiewi
cza, Władysława Lama, Stefana Mrożewskiego, Włady
sława Skoczylasa; rzeźbiarzy: Zofii Trzcińskiej-Kamiń- 
skiej, Alfonsa Karnego, Ludwiki Nitschowej, Stanisła
wa Romaszewskiego, Konstantego Laszczki, Olgi Nie- 
wskiej, Stanisława Ostrowskiego.

1. Projekt pawilonu polskiego na wystawę „Nowy Jork 1939”
2. Pawilon polski, wnętrze Sali Honorowej z obrazami Bractwa 
św. Łukasza, 1939 r.

(ilustracje: 1 - wg katalogu wystawy, 2 - „Bluszcz", nr 23, 1939)

Po zamknięciu wystawy w 1940 r. część eksponatów 
z pawilonu polskiego przekazano do magazynów Polish 
Museum of America (PMA) w Chicago, skąd tylko nie
liczne z nich udało się odebrać artystom lub upoważnio
nym przez nich osobom. Toczyła się przecież wojna.

Po wojnie podejmowane przez artystów indywidual
nie lub grupowo próby odbierania prac z wystawy z każdym 
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rokiem stawały się coraz trudniejsze, a losy niektórych 
eksponatów do dzisiaj pozostają nieznane. Czy jest za
tem jeszcze o co walczyć? Czy, poza siedmioma obraza
mi autorstwa Bractwa św. Łukasza i gobelinami, warto 
ubiegać się także o zwrot dzieł sztuki z wystawy w No
wym Jorku przechowywanych w zbiorach Polish Mu
seum of America?

Z pewnością tak! Trzeba się jednak spieszyć, bo jak 
dotychczas pracownikom tej borykającej się nieustannie 
z trudnościami finansowymi placówki nie udało się nawet 
sporządzić rzetelnej dokumentacji eksponatów z dawnej 
wystawy. Co gorsza, zdarzało się, że opiekunowie PMA 
dysponowali zdeponowanymi w magazynach dziełami 
sztuki w sposób zadziwiająco swobodny. Przykładem ta
kiej niefrasobliwości mogą być losy niewielkiej rzeźby 
z brązu „Głowa Murzynki” („Fatu”?) z około 1931 r. au
torstwa Olgi Niewskiej (1898-1943), jednej z trzech 
rzeźb, które artystka wysłała na wystawę. Rzeźba ta, po 
dłuższym pobycie w magazynie, trafiła w ręce prywatne, 
do zamieszkałego w mieście Rome (stan Georgia, USA) 
wziętego architekta polskiego pochodzenia, autora wielu 
realizacji rozsianych na całym świecie. Według informacji 
dziennikarza, który odwiedził projektanta w jego prywat
nej rezydencji i zobaczył tam znaną mu z opisu i sygnowa
ną przez Niewską rzeźbę: „Profesor kiedyś' wykonywał ja
kieś prace dla Polish Museum of America. Skończył, a oni 
nie mieli pieniędzy. No i wybrał sobie coś ze zbiorów. Za
miast honorarium” (Wojciech Przybyszewski, Dwa portre
ty, „Art & Business”, nr 4, 2002, s. 34).

Dwie pozostałe prace Niewskiej z wystawy „Nowy 
Jork 1939” - także głowy z brązu: „Portret Stanisławy 
Walasiewiczówny” z 1937 r. i kolejna „Głowa Murzynki” 
(„Roheya”?) z około 1931 r. - szczęśliwie znajdują się 
jeszcze w zbiorach PMA. Niestety, wszystkie podejmowa
ne dotychczas starania rodziny artystki, by rzeźby te wró
ciły do kraju, kończyły się niepowodzeniem. Dlaczego? 
Gdyż nie pozwala na to konsekwentnie podtrzymywana 
przez PMA i wyłożona w jednym z listów skierowanych 
do naszego konsulatu w odpowiedzi na przesłane stamtąd 
pytanie interpretacja stanu prawnego dawnych ekspona
tów: „[...] dwie prace artystki: «Portret Walasiewiczówny» 
oraz «Głowa Murzynki» są własnością Muzeum Polskiego 
w Ameryce od 1941 r. W roku tym zostały one przekazane 
do Muzeum Polskiego przez Komitet Wystawowy Pawilonu 
Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku z 1939 r. 
Z korespondencji ówczesnego kustosza muzeum Mieczysła
wa Haimana z Komisarzem wystawy w pawilonie polskim 
Stefanem De Ropp z 1946 r. wynika, że obie rzeźby Olgi 
Niewskiej były własnością komitetu organizacyjnego wy
stawy, i Muzeum Polskie opłaciło cło nałożone na obie pra
ce. W liście do Haimana, Stefan De Ropp, stwierdza, że 
«[...] przedmioty te stanowiące własność Komisariatu 
w porozumieniu z Min. Zaleskim, Prezesem Komitetu wy
stawy, przeznaczone zostały na częściową spłatę wierzytel
ności $ 8.000», którą obciążony był komitet organizacyjny 
Pawilonu Polskiego” (Bohdan Gorczyński, zastępca kusto
sza w Muzeum Polskim w Ameryce, do Krystyny Wołkoń- 
skiej, konsula w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej 
Polskiej w Chicago, 6 lutego 1997 r.).

Rodzina artystki jest jednak przekonana, że Olga Nie- 
wska nie sprzedała żadnej z trzech swoich prac Komite
towi Organizacyjnemu i dlatego, mimo upływu tylu lat 
od zamknięcia wystawy, rzeźby te powinny wrócić do 
Polski.

Wojciech Przybyszewski

Obrazy z Syracuse
Wybuch drugiej wojny światowej i niemiecka okupacja unie

możliwiły zwrot do Polski eksponatów nowojorskiej wysta
wy. Po jej zamknięciu w 1940 r., staraniem i na koszt ówczesne

go rządu Rzeczypospolitej na wychodźstwie, przeniesiono je do 
siedziby Konsulatu RP w Nowym Jorku. Pozostały one polską 
własnością publiczną i jako taka były wystawione kolejno na wy
stawie międzynarodowej w Cleveland, Ohio w 1941 r., wreszcie 
„wypożyczone Polskiemu Muzeum w Chicago należącemu do 
Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego”. Statusu tego nie zmieniło 
ambarasujące i politycznie nieuczciwe wycofanie uznania Rzą
du Polskiego na wychodźstwie dokonane w 1945 r. przez Stany 
Zjednoczone.

Sprawa zwrotu nie była podnoszona przez prawie dwadzie
ścia lat, zarówno ze względu na „zimnowojenne” relacje Stanów 
Zjednoczonych i PRL, jak jej stosunek do ojczystej przeszłości, 
a zwłaszcza okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Dopiero przemia
ny polityczne w Polsce, a także pozytywne rozstrzygnięcie kilku
nastoletniego sporu dotyczącego restytucji polskich pamiątek 
narodowych i dziel sztuki zdeponowanych w Kanadzie przed 
wybuchem wojny, sprawiły, że w 1960 r. Ambasada PRL w Wa
szyngtonie rozpoczęta poszukiwania dokumentów amerykań
skiego Departamentu Stanu oraz Urzędu Celnego, uzasadnia
jących sukcesję praw własności. Równie szybko je zakończyła, 
być może z racji meandrów ówczesnej polityki, ale i niewysokiej 
oceny sztuki dwudziestolecia międzywojennego przez rządo
wych ekspertów.

Zainteresowanie obrazami i gobelinami powróciło wraz 
z utworzeniem w 1990 r. urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, właściwego 
w sprawach składników tego dziedzictwa kultury, pozostają
cych poza jurysdykcją państwa polskiego, ale wobec wielkiej 
liczby spraw związanych z grabieżami wojennymi postępowanie 
odłożono i dopiero w 2002 r. Ambasada Rzeczypospolitej Pol
skiej w Waszyngtonie wznowiła z inicjatywy Departamentu Dzie
dzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury postępowanie mają
ce na celu ustalenie własności wymienionych obrazów i gobeli
nów zlokalizowanych - jak ustalono - w Syracuse w stanie No
wy Jork.

Rzecz z pozoru prosta: odnaleziono dzieła sztuki polskiej, 
będące własnością publiczną (governement property). Przyja
zne stosunki między obu państwami i liczne deklaracje polity
ków powinny spowodować natychmiastowy zwrot. Ale w pół 
wieku po wojnie rozwiązywanie tego rodzaju problemów nie jest 
łatwe. Dzieła znajdują się w bibliotece Le Moyne College, nale
żącego do zakonu jezuitów, do którego zostały podarowane 
przez byłego komisarza generalnego Pawilonu Polskiego - Ste
fana de Roppa w latach 1966-1972, choć w świetle zachowa
nych dokumentów nie mógł on skutecznie dokonać darowizny, 
nie będąc ich właścicielem ani w momencie likwidacji, ani tym 
bardziej w latach późniejszych. Któż by jednak pamiętał o zasa
dzie prawa, w myśl którego nikt nie może przekazać innej oso
bie więcej praw niż sam posiada?

Czy pozostaje jedynie droga sądowa? Choć przetrzymywa
nie cudzej własności wbrew woli właściciela stanowi naruszenie 
prawa tak amerykańskiego, jak polskiego, wiadomo jednak, jak 
dobrze powodzi się prawnikom w Stanach Zjednoczonych, któ
rzy za duże honoraria potrafią udowodnić, że słoń lata (have you 
ever seen elephant fly?). Proces więc może się toczyć latami, 
a jego koszty mogą przekroczyć wartość obrazów i gobelinów. 
Wiszą więc obrazy i gobeliny w jezuickim kolegium w Syracuse, 
nie interesuje się nimi pies z kulawą nogą, nikt nie wie, co przed
stawiają ani skąd się wzięły, choć jest oczywiste, że doprowa
dzenie przez władze Stanów Zjednoczonych do ich zwrotu do
wodziłoby prawdziwości ich deklaracji politycznych.

Jan Pruszyński

(Fragment tekstu opublikowanego w: „Wspólnota Polska", nr 6,2004, ss. 38-39)
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Wokół jednego zabytku

Portrety Przybyłów

W
 zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Patacu
Pod Krzysztofory znajdują się dwie tabliczki portretowe 
z 1534 r. z płaskorzeźbami, tzw. rychtrady, przedstawiające 

parę małżeńską - Grzegorza i Katarzynę Przybyłów. Należą one do 
bardzo wczesnych, jeśli nie do pierwszych samodzielnych wizerun
ków mieszczańskich w sztuce polskiej. Na obu wizerunkach znajdu
je się data: 1534 oraz litery: M. S., na portrecie Grzegorza widnieje 
także późniejszy napis atramentem: „Grzegorz Przybyto Złotnik Ław
nik Krakowa”, a na drugim: „Katarzyna".

Według hipotezy związanej z monogramem umieszczonym na 
portretach przyjmuje się, iż autorem dzieła mógł być Maciej Szylling, 
znany krakowski medalier, który pracował na zlecenie rodziny Bone- 
rów, króla Zygmunta Starego, następnie kierował mennicą w Toru
niu. Wśród potencjalnych wykonawców tabliczek wymieniane są na- 

żony Małgorzaty. Uczył się ztotnictwa u Jana Prusa, z którego córką, 
Katarzyną (zm. 1539), ożenił się i przejął po nim dom wraz z warszta
tem przy ul. Brackiej (dziś nr 15), który prowadził od 1522 r.

Przybyto był majętnym mieszczaninem krakowskim, prowadzą
cym dobrze prosperujący warsztat złotniczy. O znaczeniu warszta
tu może świadczyć fakt, że wśród jego licznych uczniów byty ple 
tylko osoby z Krakowa i różnych miast w Polsce, lecz także ze Ślą
ska oraz Węgier. Niestety, nie zachowały się żadne wyroby, które 
na podstawie archiwaliów czy wzmianek w aktach można by wią
zać z osobą Przybyły.

Grzegorz Przybyto pełnił ważne funkcje w cechu złotników kra
kowskich. Byt sześciokrotnie starszym korporacji, sprawował także 
znaczące funkcje miejskie, od początku lat trzydziestych XVI w. był 
ławnikiem krakowskim, według niektórych opracowań pełnił funk-

Miniaturowe 
portrety 
Grzegorza 
i Katarzyny 
Przybyłów, 
1534 r., Kraków, 
ze zbiorów 
Muzeum 
Historycznego 
Miasta Krakowa

(zdjęcia: Rafał 
Korzeniowski)

zwiska dwóch artystów krakowskich z pierwszej potowy XVI w.: Ma
cieja Stwosza oraz Jana Czymermana. Prawdopodobnie płaskorzeź
by mogły stanowić modele wykonane dla odkucia srebrnych wize- 

— runków lub dla „podkładów” do planowanego nagrobka Przybyłów.
Portrety wykonane zostały w drewnie bukszpanowym. Obie tablicz

ki mają identyczne rozmiary: 91x74 mm, grubość 13 mm, składają się 
na rodzaj dyptyku. Wizerunki złotnika i jego żony zostały ujęte w profi
lowane ramki, przez co uzyskano pogłębione tło. Postacie przedstawio
no w 3/4 sylwetki, z uwzględnieniem rąk, twarze zaś oddano z profilu. 
Obie postacie odziane są w renesansowe stroje mieszczańskie.

Grzegorz Przybyło został przedstawiony jako tęgi mężczyzna, 
ubrany w bogatą, obszerną szubę obszytą futrem. Spod tego okry
cia widoczny jest obcisły kaftan męski i pofałdowana koszula, zwią
zana tasiemką pod szyją. Głowę, zwróconą w prawą stronę, nakry
wa płaski beret z szerokim rondem. Twarz złotnika jest wyrazista, 
o dużym, wydatnym nosie i krótkiej gęstej brodzie. W jego dłoniach 
znajduje się znacznych rozmiarów różaniec.

Katarzyna Przybyto jest ukazana jako szczupła kobieta, o dłu
gich włosach, ujętych w ozdobną siatkę - pątlik, zwaną crinale. 
Ubrana jest w suknię z szerokim dekoltem. Na jej szyi zwraca uwa
gę naszyjnik i dwa sznury korali. Postać Katarzyny zwrócona jest 
w lewą stronę z rękoma lekko skrzyżowanymi na piersi. Twarze 
portretowanych mają silne cechy indywidualizmu, cechuje je wielki 
spokój i posągowa niemal powaga. Profilowe ujęcie obu postaci, 
zwróconych do siebie twarzami, świadczy o znajomości i recepcji 
sztuki włoskiej przez twórcę tabliczek.

Portretowany mistrz Grzegorz urodził się najprawdopodobniej 
przed 1500 r„ był synem zamożnego karczmarza Jana Przybyły i jego 

cję rajcy, czego jednak źródła nie potwierdzają. Po śmierci pierw
szej żony Katarzyny powtórnie ożenił się z Anną, córką Jerzego 
Schindricha, zamożnego mieszczanina krakowskiego.

Na podstawie testamentu spisanego w 1546 r. wiemy, że mają
tek Przybyły składał się z kamienicy przy ul. Brackiej, domów 
i ogrodów na Kazimierzu, gotówki, wielu klejnotów ze złota i srebra 
oraz bogatych strojów. Testament dostarcza również informacji 
o pracowni i narzędziach złotnika. Zgodnie z ostatnią wolą Przyby
ły jego kamienica przy ul. Brackiej miała być przekazana krakow
skiemu cechowi złotników. Ponadto dokonał zapisu na rzecz ce
chowej kaplicy w zespole klasztornym franciszkanów w Krakowie. 
Zmart w Krakowie w 1547 r.

Tabliczki portretowe Przybyłów stanowiły niegdyś własność 
krakowskiego cechu złotników i znajdowały się w wyposażeniu go
spody cechowej. W 1952 r. zostały przekazane z Archiwum Akt 
Dawnych do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Należy wspomnieć, iż w zbiorach Muzeum Narodowego w War
szawie znajduje się obraz z wizerunkiem tego samego małżeństwa. 
Malowidło olejne ma rozmiary: 91x133 cm. Porównując oba przed
stawienia, możemy zauważyć identyczną kompozycję, znaczne 
podobieństwo w przedstawionych gestach, w szczegółach stroju, 
w rysach twarzy. Zapewne obraz został wykonany przez krakow
skiego malarza cechowego na podstawie wizerunków krakowskich 
w drugiej ćwierci XVI w., dla upamiętnienia mistrza Grzegorza, do
brodzieja cechu, przypuszczalnie po jego śmierci. Należał prawdo
podobnie do krakowskiego cechu złotników, później do rodziny 
Potockich z Krakowa i Krzeszowic.

Piotr Hapanowicz
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Zamek w Pomorzanach
i jego mieszkańcy

D
ziesięć lat temu ukazał się ar
tykuł Zbigniewa Hausera 
(W Pomorzanach, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1, 1997, ss. 16-17), 

nadzwyczaj gruntownie opisujący 
dzieje i stan obecny szesnastowiecz- 
nego zamku obronnego, położone
go w ziemi lwowskiej, nad rzeką 
o pięknej nazwie Złota Lipa. Teraz 
warto dodać nieco szczegółów doty
czących jego właścicieli. Czyż bo
wiem od murów, choćby najdokład
niej wymierzonych i opisanych, nie 
jest ważniejsze dlaczego i przez ko
go zostały wzniesione, kto w nich 
przebywał i jakie było ich curricu
lum vitae, tym bardziej że pamięć 
jest zawodna, a zamek, kupiony po
dobno od rządu Ukrainy w 2003 r. 
przez jednego z „biznesmenów” 
ukraińskich, podupadł w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia tak dale
ce, że wkrótce pozostaną po nim je
dynie wzmianki w Słowniku geogra
ficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, w Zbiorach 
polskich... w Ojczyźnie i na obczyź
nie Edwarda Chwalewika, w funda
mentalnym dziele Romana Aftana- 
zego Dzieje rezydencji na dawnych 
Kresach Rzeczypospolitej i właśnie 
w „Spotkaniach z Zabytkami”.

1. Zamek
w Pomorzanach, 
stan w 2007 r.
2. Gen. Stanisiaw 
Prószyński
3. Maria
z Prószyńskich 
Oraczewska 

Zagłada materialnego dziedzictwa 
kultury dawnych ziem wschodnich 
Rzeczypospolitej, nie tylko budowli, 
ale znajdujących się w nich archiwów 
i pamiątek, sprawiła, że zdumiewają
co mało wiemy o zamieszkujących je 
naszych przodkach. Poza datami ich 
urodzenia i śmierci znajdziemy cza
sem w pracach genealogicznych in
formacje o piastowanych przez nich 
urzędach, posiadanych majątkach, 
koligacjach i niewiele ponadto.

Bronisław Zamorski w Kronice 
Pomorzańskiej, wydanej nakładem

własnym 140 lat temu, napisał: „Kę
dy Złota Lipa szeroko rozlewała swe 
wody, tworząc głębokie stawy i nie
dostępne trzęsawiska pośród stro
mych wzgórz zarosłych odwiecznym 
lasem, tuż na granicy Podola, które 
wówczas jeszcze było w posiadaniu 
Litwy, na małej kępie zaledwie z wód 
wy st er czającej i niespełna trzydzieści 
morgów obszaru mającej za wolą kró
lewską zaraz w pierwszych chwilach 
zajęcia ziemi halickiej między r. 1340 
a 1350 miał stanąć obronny zamek, 
jako wedle ówczesnej sztuki wojowania,
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w jednem z najlepszych miejsc zdol
nych do obrony. Kamień z pobliskich 
gór i drzewo z pobliskich lasów miały 
posłużyć za materiał do wysypania 
ogromnych grobli pośród szerokich 
wód i do wybudowania obronnego 
zamku. Z znakomitego rodu Swinków 
[...] otrzymał Mikołaj wówczas za
pewne będący przy królu polecenie 
wybudować zamek, a na utrzymanie 
tegoż otrzymał na własność przyległy 
obszar ziemi, który dopiero z czasem 
licznemi osadami miał się zasiać. [...] 
Złotej Lipy nurty tworząc ogromne 
stawy dokoła oblewały zamek i osa
dę, stąd przybrała osada nazwę”. Ten 
prawdziwy chateau fort był wielo
krotnie oblegany przez wojska impe
rium osmańskiego i hordy tatarskie, 
zdobywany i niszczony, ale w źró
dłach nie znajdziemy, poza nazwiska
mi, żadnych prawie wiadomości o je
go mieszkańcach. Zamek należał po
czątkowo do rodu Swinków, „wielce 
zasłużonego Piastom”, który wydał 
Jakuba - arcybiskupa gnieźnieńskie
go, wsławionego powiedzeniem: 
„niech sczezną krzyżackie psiamor- 
dy”, Adama - poetę i kanonika kra
kowskiego i Mikołaja - budownicze
go zamku, potem zaś do Sienieńskich 
(Sienińskich) herbu Dębno, od któ
rych nabył go na początku XVII w. 
Jakub Sobieski - kasztelan krakowski 
i ojciec króla Jana III. Choć budowla 
ta zawdzięcza im swój rozkwit, za
chował się jedynie portal z herbem 
Janina. Następni właściciele z książę
cej rodziny Radziwiłłów nie dbali 
o zamek, co zresztą w czasach saskich 
nie było rzadkością. Magnackie for
tuny na Wołyniu i Ukrainie, należące 

do Radziwiłłów, Lubomirskich, 
Czartoryskich i Zbaraskich, przecho
dziły zastawem lub za długi - często 
karciane - w ręce rozmaitych Matu- 
szewiczów i Stępkowskich, a także 
Pruszyńskich, choć ci i przedtem nie 
należeli do biednych. Jeden z kreso
wych protoplastów rodu: Wawrzy
niec - porucznik chorągwi pancernej, 
wojski i skarbnik kijowski, słynny 
z długowieczności (1694-1803), pra
cowitością i oszczędnością graniczącą 
ze skąpstwem doszedł do ogromnego 
majątku, liczącego kilkaset tysięcy 
hektarów (!), który podzielił między 
dwu synów: Antoniego - ostatniego 
stolnika wlk. koronnego i Stanisława 
Kostkę - starostę taraszczańskiego 
i owruckiego, kasztelana i sędziego 
ziemskiego żytomierskiego, podob
nie jak brat kawalera orderu Orła 
Białego. Choć był on właścicielem 
dóbr Ławków z pałacem uważanym 
za jedną z najpiękniejszych rezydencji 
wołyńskich, nabył w 1765 r. dobra 
pomorzańskie za 409 918 zł, na po
czet sumy zastawnej, a w 1788 r. stał 
się ich właścicielem.

Zamek był wówczas w stanie nie
wiele lepszym od dzisiejszego: „Od 
bramy po lewej ręce aż do pokojów 
ciągnie się mur stary, pod którym bu
dynek, gliną oblepiany, z pierwszą 
izbą z alkierzem y piekarnią, oczere- 
tem pokryty, w środku wspomniane
go muru baszta bez wierzchu w kwa
drat ze wszystkiem zdezelowana [...] 
pokoje [...] ze wszystkiem zdezelowa
ne [...] wchodząc na górę kamienne 
schody i galeryi połowa, druga zawa
lona... Trzeci tryanguł (raczey - trze
cie skrzydło) od rzeki ze wszystkim 

4.5. Pozostałości zamkowego dziedzińca (4) 
oraz galerii (5), stan w 2007 r.

(zdjęcia: 1,4,5 - Zbigniew Szczepanek,
2.3-ze zbiorów rodzinnych)

zdezelowane, na którym dachu trochę 
y baszta ze wszystkim zła” (Bronisław 
Zamorski, Kronika Pomorzańska, 
Lwów 1867, ss. 165-166). Nic w tym 
zresztą dziwnego, skoro za radziwił- 
łowskich czasów stacjonowały tu 
wojska rosyjskie.

Stanisław Kostka, który zapisał 
się jako „dla ubogich hojny, sztuk 
wyzwolonych protektor fundator 
szkoły dla młodzieży”, kolator kano
nii przy katedrze kijowskiej, fundator 
klasztoru bernardynów w Żytomie
rzu, bazylianów w Łucku i kościoła 
parafialnego w dobrach pomorzań- 
skich, pozostawił zamek swemu sy
nowi: Józefowi Aleksandrowi.

Postać to ze wszech miar zajmują
ca. Uważany za jednego z bardziej 
wykształconych reprezentantów zie- 
miaństwa wołyńskiego swej epoki, 
miast kontentować się przynoszący
mi niemały dochód dobrami pomo- 
rzańskimi, liczącymi prawie 20 tys. 
ha, kilkanaście wsi i miasteczek, wy
brał karierę dyplomatyczną. Akredy
towany w nuncjaturze papieskiej 
w Wiedniu, otrzymał tytuł hrabiego 
Lateranu, a co jeszcze bardziej intry
gujące: Order Żłotego Runa, którym 
dotąd dekorowano zazwyczaj człon
ków rodów panujących. Odrestauro
wał jednak zamek pomorzański 
i utworzył w nim galerię malarstwa 
europejskiego i polskiego. Jeżeli wie
rzyć Kronice Pomorzańskiej, w galerii 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2007



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

tej znajdowały się płótna Leonarda 
da Vinci, Michelangelo Buonarrotie- 
go, Hansa Holbeina i wielu dawnych 
mistrzów szkoły flamandzkiej i wło
skiej. Supozycje, iż były to kopie i re
pliki, nie wydają się w pełni uzasad
nione, jeśli zważymy na status właści
ciela i możliwości związane z jego 
stanowiskiem i zasobnością.

Dzieło Józefa kontynuował jego 
stryjeczny brat Erazm - syn Antonie
go, prezes sądów wołyńskich, który 
ożenił się ze słynnymi z urody córka
mi Józefa: Anielą (zachwycał się nią 
Michał Czajkowski „Sadyk-Pasza”), 
a następnie Emilią Pruszyńską. Wnio
sły mu one w posagach dobra w oko
licy Pomorzan i ogromne obszary le
śne: Borową i Karpiłówkę. Erazm - 
jak wspomina Z. Hauser („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1, 1997, s. 16) - 
„nakazał rozebrać najbardziej znisz
czone i nie nadające się do odbudowy 
skrzydło północne z wieżą bramną, 
a później także skrzydło zachodnie 
i trzy baszty obronne. Z uzyskanego 
budulca wzniósł nowe budynki gospo
darcze, szkołę i ratusz. Odnowił naj
starsze skrzydło wschodnie z cylin
dryczną basztą oraz południowe, re
prezentacyjne”, w którym znalazła 
miejsce galeria, biblioteka, kolekcja 
rzeźb i sztychów, których nazbierał 
ponad 10 tys. (!), a także zbiór auto
grafów królów polskich.

Syn Erazma i Anieli z Prószyń
skich -Józef Ludwik odziedziczył nie 
tylko majątek, ale rodzinne zaintere
sowania kulturalne, w czym sekun
dowała mu żona: piękna Izabela z hr. 
Rzyszczewskich, córka generała Ga
bryela Rzyszczewskiego i Celestyny 
ks. Czartoryskiej.

Następne pokolenie otwiera uro
dzony w Paryżu w 1857 r. syn, któ
remu nadano imię Stanisław Napole
on, z nierzadkim wówczas senty
mentem dla cesarza Francuzów. 
W wieku 21 lat ukończył on wiedeń
ską Szkołę Techniczną i oficerską 
szkołę kawalerii w węgierskim 
Gyóngyós. Studiował następnie 
w Wyższej Szkole Wojennej w Wied
niu. Z dokumentów w austriackim 
Kriegsarchiv wynika, że był oficerem 
sztabowym do specjalnych zleceń 
w II Brygadzie Kawalerii, adiutanto- 
wał następcy tronu arcyksięciu Ru
dolfowi podczas manewrów wołyń
skich. Przebywał też w misji wywia
dowczej na ziemiach zaboru rosyj
skiego. Aresztowany i przetrzymy

wany w Cytadeli został zwolniony 
na interwencję Wiednia. Zrozumia
łe, że nie miał czasu zajmować się 
dobrami pomorzańskimi, sprzedał je 
więc w 1879 r. hr. Stanisławowi Po
tockiemu z linii łańcuckiej.

Mianowany dowódcą szwadronu 
w 7. pułku dragonów w Pradze-Postel- 
bergu, potem majorem w 5. pułku uła
nów w Waraśdin-Osakaturn, dowo
dził następnie kolejno 3. pułkiem dra
gonów w Bielsku i 13. pułkiem uła
nów w Złoczowie. W czasie Wielkiej 
Wojny Stanisław Pruszyński dowodził 
kolejno 17. brygadą i 2. dywizją kawa
lerii, był inspektorem 4. armii w Za
mościu i generalnym inspektorem ka
walerii w Pradze-Litomierzycach, do
służył się rangi generała-feldmarszałka 
i był faktycznym zastępcą austriackie
go gubernatora wojskowego gen. Kar
la von Kuka - sygnatariusza wraz 
z gen. Hansem von Besselerem aktu 
dwu cesarzy z 5 listopada 1916 r., 
tworzącego Królestwo Polskie. Na
zbiera! niemałą kolekcję odznaczeń, 
wśród nich: Ritterkreuz des Leopold- 
sorden mit Schwerten, Signum Laudis 
i Komturkreuz Franz Josephs mit 
Stern und Kriegsdekoration, wkrótce 
jednak poprosił o zwolnienie. Cóż, był 
to czas bojów I Brygady Legionów 
i kryzysu przysięgowego, a ten feld
marszałek austriacki nie ukrywał „nad
miernej sympatii dla miejscowej ludno
ści” - jak zaznaczono w piśmie zezwa
lającym na odejście z armii, która 
zresztą dostawała „pamiętne lanie”.

„Zlustrowany” - jakbyśmy dziś po
wiedzieli - przez władze Odrodzonej 
Rzeczypospolitej został zweryfikowa
ny w stopniu generała dywizji (odpo
wiadającym randze w armii austriac
kiej) i dowodził 8. dywizją piechoty 
wyzwalającą Pomorze po traktacie 
wersalskim. Wykładał w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
tam zmarł i został pochowany na 
cmentarzu garnizonowym. W 1990 r. 
odnowiono jego zdewastowany po 
wojnie grób i nadano jego imię ulicy.

Dwaj młodsi synowie: Gabryel 
i Józef nie zapisali się w historii rodzi
ny niczym szczególnym, natomiast 
córce sądzony był los zasługujący na 
książkę lub scenariusz filmowy.

Piękna Marie - jak ją nazywano 
- odziedziczyła wdzięk matki i bab
ki. Wykształcona i wychowana 
wśród rzeczy pięknych, była ozdobą 
salonów, została więc przedstawio
na przez brata na balu u Alfredo- 

stwa Potockich w Łańcucie w 1880 r. 
arcyksięciu-następcy tronu Rudol
fowi Habsburgowi. W dwa lata póź
niej spotkała go ponownie w Gród
ku podczas manewrów wojsko
wych, a następnie po raz trzeci 
w Wiedniu, gdy była już zamężna za 
znacznie od niej starszym Ludwi
kiem Oraczewskim z Morawicy. 
Szambelan Oraczewski wrócił na 
Wołyń, a ona... została. Romans 
z arcyksięciem (o ile taki w ogóle 
był) zwrócił uwagę cesarza, który 
nakazał jej usunięcie sprzed oczu (!) 
następcy tronu - „zahlen und expe- 
dieren” brzmiał werdykt. Podobno 
dostała okrągły milion guldenów! 
Rudolf zamiast Pruszyńskiej wybrał 
Vetserę (też Marię). A mogło być 
inaczej, bo w mojej rodzinie samo
bójstw nie bywało, a jeśli incydent 
w Mayerlingu to nie było samobój
stwo, lecz - jak obecnie sądzimy - 
zamach stanu, to wysportowana, 
jeżdżąca dobrze konno i strzelająca 
z broni myśliwskiej kresowa pięk
ność wyrwałaby napastnikowi (jeśli 
taki był) rewolwer i huknęła go 
w łeb, zmieniając tok historii.

Zbiory zgromadzone przez Pró
szyńskich podczas ich ponad stulet
niego władania zamkiem zachowały 
się jedynie w niewielkiej części. Spo
ro wyprzedali Potoccy. Część rycin 
(w tym ponoć drzeworyty Rem- 
brandta i Diirera) znalazła się 
w lwowskim Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich. Nowy właściciel: 
Jerzy Józef Potocki - kawaler mal
tański i ambasador, żonaty z Peru- 
wianką Susanne Rose Yturegi - 
mieszkał w Pomorzanach jedynie 
okazjonalnie, ale dbał o ich stylowe 
wyposażenie, dzieła sztuki, a zwłasz
cza o bogaty księgozbiór, opatrzony 
exlibrisem „Bibliothaeca Arcis Pomo- 
rzanensis”, którego resztki można 
znaleźć we Lwowie, Wrocławiu, 
a także w warszawskiej Bibliotece 
Narodowej.

Dalsze dzieje zamku są podobne 
do losów innych siedzib kresowych, 
rozgrabionych i zdewastowanych 
przez władze sowieckie. Zamek mie
ścił kolejno bufet, szkołę, wreszcie 
rajkom, a po przeniesieniu go do 
Złoczowa był systematycznie dewa
stowany.

„Małe parta - małe dilabuntur” 
- dobro źle nabyte zawsze marnieje!

Jan Pruszyński
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Dom Towarzystwa 
Lekarskiego w Krakowie

S
tanisław Wyspiański, artysta 
wszechstronny, obdarzony nie
przeciętnymi zdolnościami, był 
równocześnie człowiekiem niezmier

nie pracowitym i dociekliwym. Dla 
poznania określonej dziedziny anga
żował się całkowicie w celu jej do
głębnego zbadania. Pragnął zawsze 
zdobyć maksimum wiadomości na 
dany temat, czy to z domeny rzemio
sła, rękodzieła, twórczości ludowej, 
czy też poprzez poznanie natury. 
Dopiero tak przygotowany 
przystępował do artystyczne
go działania. Wśród wielu je
go pasji twórczych bardzo 
znaczące było zainteresowa
nie sztuką użytkową, zwaną 
wówczas sztuką stosowaną. 
Obok Józefa Mehoffera i Ka
rola Frycza należał Wyspiań
ski do prekursorów tego kie
runku, który na przełomie 
XIX i XX w. w kręgach arty
stycznych stawał się coraz 
bardziej popularny. W 1901 r. 
grupa artystów polskich zało
żyła Towarzystwo pod nazwą 
„Polska Sztuka Stosowana”, 
dostrzegając w tej gałęzi sztu
ki autonomiczną dziedzinę 
twórczości. Głównym celem 
nowego towarzystwa były sta
rania o ożywienie rzemiosła 
artystycznego, przy jednocze
snym korzystaniu ze wzorów 
zaczerpniętych ze sztuki ludo
wej. Wszystkie te działania 
zmierzały do stworzenia od
rębnej, rodzimej sztuki, prze
ciwstawiającej się naśladow
nictwu wzorów obcych.

Pod koniec XIX i na po
czątku XX w. różne środowi
ska zawodowe w Krakowie 
podejmowały inicjatywy budo
wy własnych siedzib. W tym 
czasie powstały takie obiekty, 
jak budynek Towarzystwa Na

ukowego Krakowskiego, Kasyno Ofi
cerskie, Pałac Sztuki, Dom Towarzy
stwa Technicznego, Izba Przemysło
wo-Handlowa, Dom Towarzystwa 
Rolniczego. Również Towarzystwo 
Lekarskie zdecydowało się na wznie
sienie podobnego obiektu, przy nowo 
wytyczonej ul. Radziwiłłowskiej, prze
biegającej równolegle do znajdującej 
się w pobliżu linii kolejowej.

Roboty budowlane rozpoczęto 
w 1904 r. na podstawie projektów 

Władysława Kaczmarskiego i Józefa 
Sowińskiego. Zrealizowany budynek 
wymagał jednak plastycznego opra
cowania wnętrz. Za sprawą prof. dr. 
Juliana Nowaka - ówczesnego pre
zesa Towarzystwa Lekarskiego, pra
ce dekoracyjne nowej siedziby zosta
ły zlecone Stanisławowi Wyspiań
skiemu. Zaprzyjaźniony z nim profe
sor, wielki miłośnik i znawca sztuki, 
uważał za najwłaściwsze powierze
nie takiego zadania artyście tej mia

ry, jakim był Wyspiański. Ini
cjatywa ta została poparta 
przez wielu lekarzy - człon
ków towarzystwa, świado
mych wagi podjętych prac. 
Wyspiański, jak zwykle, 
z wielkim zaangażowaniem 
i zapałem przystąpił do opra
cowywania projektu oprawy 
plastycznej wnętrz. Intereso
wało go tylko kompleksowe 
rozwiązanie powierzonego za
dania: kolorystyka pomiesz
czeń, detale poszczególnych 
elementów oraz umeblowanie. 
Prace projektowe trwały około 
pół roku i były uzgadniane na 
bieżąco ze zleceniodawcą dr. 
Julianem Nowakiem. Od stro
ny praktycznej artysta współ
pracował ściśle z poszczegól
nymi rzemieślnikami, bądź to 
w swojej pracowni lub w ich 
warsztatach.

2 marca 1905 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie Domu Le
karskiego. Poszczególne po
mieszczenia otrzymały indy
widualną kolorystykę - w we
stybulu była to tonacja ciem
nożółta, w sali posiedzeń ró
żowa, w czytelni szaroperło- 
wa. Górą na ścianach westy
bulu i sali posiedzeń zostały 
wykonane fryzy roślinno- 
-kwiatowe, a na suficie czytel
ni - wieniec różany. Cały wy-

1. Budynek Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, elewacja 
od strony ul. Radziwittowskiej
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sitek twórczy Wyspiański skoncen
trował na westybulu ze schodami 
wejściowymi na piętro. W trzech 
oknach doświetlających to pomiesz
czenie znalazły się witraże, z któ
rych środkowy miał charakter do
minujący. Tematem umieszczonej 
w nim kompozycji był „Układ sło
neczny Kopernika” z postacią boga 
słońca - Apolla, wybijającą się siłą 
swojej barwy na tle błękitno-zielo- 
no-fioletowych układów astralnych. 
Dwa pozostałe witraże towarzyszące 
przedstawiały tylko motywy deko
racyjne. W tym wypadku artysta 
świadomie podjął taką decyzję, aby 
uwagę widza skierować na centralną 
kompozycję. Fryz wieńczący skom
ponowany został z gałęzi, liści 
i kwiatów kasztanu - taki sam mo
tyw pojawił się w metalowych ele
mentach balustrady schodowej, 
umieszczonych pomiędzy okrągłymi 
słupkami kamiennymi. Sala posie
dzeń otrzymała fryz z motywami 
kwiatów pelargonii. Użyte do deko
racji elementy zdobnicze głównie 
zaczerpnięte zostały z natury. Wy
bór kasztanowca i pelargonii był 
nieprzypadkowy, gdyż rośliny te 
uważane były za typowo krakow
skie. Inspiracją do wykonania fry
zów stały się słynne fryzy wawel
skie, a słupki balustrady schodowej 
wzorowane były na kolumnach 
dziedzińca Collegium Maius. Sala 
wyposażona została w meble o pro
stych kształtach, także stolarka 
drzwiowa i obudowa galeryjki w sa
li zaprojektowana była w sposób 
bardzo oszczędny. Na sufitach po
mieszczeń podwieszone zostały ży
randole z chromowanej blachy, a ja
ko wzór do ich wykroju dekoracyj
nego posłużyły Wyspiańskiemu 
płatki śniegu.

Do czasów drugiej wojny świa
towej budynek Towarzystwa Lekar
skiego był w posiadaniu tej organi
zacji. W końcowej fazie wojny 
obiekt doznał jednak uszkodzeń, 
gdy w styczniu 1945 r. wysadzony 
został w powietrze znajdujący się 
w pobliżu wiadukt kolejowy. Naj
większą stratą było wówczas znisz
czenie witraży w westybulu. Po za
kończeniu działań wojennych daw
ny dom Towarzystwa był też niestety
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2. Środkowy witraż „Układ słoneczny 
Kopernika” z postacią boga słońca - Apolla
3. Ściana witrażowa w westybulu
4. Górny poziom westybulu - widok na ścianę 
z drzwiami wejściowymi do sali posiedzeń 
oraz fragment metalowej balustrady
5. Fragment sali posiedzeń z krzesłami 
według projektu Stanisława Wyspiańskiego

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

niewłaściwie użytkowany, co przy
czyniło się do znacznego pogorsze
nia jego stanu. Najpierw przezna
czono go na cele magazynowe, 
a w 1950 r. przejęła budynek Aka
demia Medyczna, wykorzystując je
go pomieszczenia początkowo na 
Studium Wojskowe, a później na bi
bliotekę uczelni. Zwłaszcza ta ostat
nia funkcja, ze względu na duże ob
ciążenia stropów przez księgozbiór, 
była bardzo niekorzystna. Wszyst
kie te okoliczności spowodowały 
utratę pierwotnego charakteru 
obiektu. Na szczęście, na początku 
lat osiemdziesiątych XX w. podjęto 

inicjatywę jego remontu - trwał on 
od 1980 do 1982 r. Jeszcze wcze
śniej, dzięki staraniom ówczesnego 
prezesa Towarzystwa Lekarskiego 
dr. Józefa Bogusza w 1972 r. Kra
kowskie Zakłady Witrażownictwa 
zrekonstruowały witraże westybu
lu, według oryginalnych kartonów 
tego dzieła przechowywanych 
w Muzeum Narodowym. Przepro
wadzono również w tym czasie 
konserwację mebli zaprojektowa
nych przez Wyspiańskiego.

W 1991 r. Towarzystwo Lekar
skie po licznych staraniach odzy
skało swoją siedzibę i obecnie - 

tak, jak dawniej - wykorzystuje ją 
do własnej działalności. W ostat
nich latach współużytkownikiem 
budynku jest też Krakowska Szkoła 
Wyższa im. Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego.

Z podejmowanej przez Stanisła
wa Wyspiańskiego działalności 
w dziedzinie sztuki użytkowej wnę
trza siedziby Towarzystwa Lekar
skiego w Krakowie są jedynym prze
trwałym w całości obiektem tego 
wielkiego artysty.

Stanisław Grzelachowski
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Dwory Władysława Reymonta

P
ostać Władysława Stanisława 
Reymonta kojarzy się najczęściej 
z literaturą, rzadziej ze sztuką 
i architekturą. A jednak po nobliście 

pozostały nie tylko pamiątki literac
kie, ale także architektoniczne - w po
staci zamieszkiwanych przez niego 
dworów. Szczęśliwym zrządzeniem 
losu zachowały się one w komplecie 
i to w niezłej kondycji. Zakup kolej
nych majątków przez pisarza był moż
liwy nie tylko dzięki honorariom 
autorskim, ale też odszkodowaniu za 
obrażenia, jakich doznał w wypadku 
kolejowym w 1900 r.

Majątek w Charłupi Wielkiej, 
uwieczniony w opowiadaniu Pęknięty 
dzwon, należał do Reymonta w latach

1. Za ptotem dwór
w Chariupi Wielkiej
2. Dwór w Kobierzycku
3.4. Dwór w Kołaczkowie
- elewacja frontowa (3) 
oraz gabinet Reymonta (4)
5. Dwór w Maikowie
od strony podjazdu

(zdjęcia: Witold P. Glinkowski)

1912-1913. Zamieszkiwał wówczas 
w Warszawie, a Chartupię traktował 
jako swoją letnią siedzibę. Geneza tu
tejszego dworu sięga XVII w., 
a znaczniejszych przebudów dokony
wano w dwóch kolejnych stuleciach, 
co spowodowało pozbawienie go 
cech stylowych. Od strony ogrodu 
usytuowano salon, wysoki na dwie 
kondygnacje, którego ozdobą były 
polichromie przypisywane pochodzą
cemu z Kalisza Augustowi Bertelman- 
nowi. Parterowy murowany budynek 
o układzie dwutraktowym otacza 4,5- 
hektarowy park z zabytkowymi oka
zami drzew ginących wśród dziko pa
noszącej się roślinności. Jeszcze przed 
kilkoma laty we dworze funkcjono
wała izba pamięci poświęcona Rey
montowi. W salonie i w innych po
mieszczeniach podobno częściowo 
zachowała się stolarszczyzna pocho
dząca z pierwszej połowy XIX w. -

„podobno”, bo wdowa po ostatnim 
właścicielu, Teresa Mieszczańska, nie 
wpuszcza turystów na teren posesji, 
a zadającym zbyt wiele pytań oferuje 
poszczucie psami.

Z osobą Reymonta wiąże się też 
eklektyczny dwór w Kobierzycku, po
chodzący z ostatniej ćwierci XIX w. 
(data fundacji 1872 lub 1892 widnia
ła na żeliwnej płycie odkrytej pod tyn
kiem podczas remontu ganku). Budy
nek ufundowany został przez małżeń
stwo Zofię i Radosława Kobierzyc- 
kich, ówczesnych właścicieli majątku, 
których popiersia zdobią jedną z ele
wacji. Po Kobierzyckich majątek prze
szedł w ręce Feliksa Radońskiego, 
którego Reymont poznał w Paryżu. 
To właśnie za jego namową pisarz na
był Charłupię Wielką. Znajomość 
z Radońskim przerodziła się w przy
jaźń, która trwała aż do śmierci tego 
ostatniego w 1920 r., a śladem wizyt 

Reymonta w Kobierzycku jest opo
wiadanie Insurekcja. Kształt dworu 
nawiązuje do „willi włoskiej”, a w de
talu architektonicznym przeważają 
nawiązania do renesansu i klasycy
zmu. Obecny dzierżawca p. Marian 
Hadrian otoczył troską zarówno 
dwór, jak i niewielki 2,5-hektarowy 
park, w którym znajduje się staw i za
bytkowy 200-letni buk.

Nabycie Charłupi okazało się de
cyzją finansowo niefortunną, toteż 
wkrótce majątek został sprzedany. 
Już w 19 14 r., przeczuwając nadcho
dzący moment odzyskania przez Pol
skę niepodległości, pisarz rozważał 
zakup majątku w Wielkopolsce 
i osiedlenie się w nim na stałe. Podję
cie ostatecznej decyzji poprzedzone 
było starannym rekonesansem, który 
w imieniu pisarza podjęła rodzina 
poznańskiego nauczyciela Mieczysła
wa Michalkiewicza oraz jego przyja
ciele. Ostatecznie wybór padł na 
resztówkę Kołaczkowo, położoną 
w pobliżu Wrześni - miejsca szcze
gólnie symbolicznego dla odradzają
cej się polskości. Majątek, mimo pro
testów żony Reymonta, kwestionują
cej celowość obarczania się kosztami 
eksploatacji obszernego domu, został 
nabyty w 1920 r. Liczył on 214 ha, 
a kwota 709 tys. marek za jego naby
cie rozłożona została na raty, spłaca
ne aż do 1924 r. Kołaczkowo pozo
stawało w posiadaniu Reymonta
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przez 5 lat, aż do momentu śmierci 
pisarza. Prócz okazałego dworu, nie
mal pałacu, w skład klasycystycznej 
siedziby wchodziły oficyny i stajnie.

Do Kołaczkowa przyjeżdżali nie 
tylko literaci - Adam Grzymała- 
-Siedlecki, Kornel Makuszyński, Ze
non Przesmycki i Józef Weyssenhoff, 
ale też politycy - Roman Dmowski, 
Władysław Grabski, Maciej Rataj czy 
Wincenty Witos. Pałacyk był dla pisa
rza letnią siedzibą - przebywał tu od 
kwietnia do września. W gospoda
rowaniu pomagał pisarzowi m.in. Se
weryn Sośnicki - zaprzyjaźniony 
z nim sąsiad z pobliskiego Zydowa - 
co wcale nie znaczyło, że majątek 
przynosił profity, przeciwnie, Rey
mont był zmuszony swą „ziemiańską” 
działalność nieustannie dofinansowy
wać środkami uzyskiwanymi z praw 
autorskich, czemu z rozgoryczeniem 

dawał wyraz w swoich listach. Mimo 
kłopotów związanych z prowadze
niem majątku, Kołaczkowo dostar
czało pisarzowi satysfakcji i chętnie 
angażował się w jego upiększanie - 
systematycznie wzbogacał florę par
ku, a część spośród sadzonych przez 
niego srebrnych świerków, lip i gra
bów przetrwała do dziś. Tu powstały 
liczne utwory prozatorskie, a ich au
tor przemyśliwał nawet o napisaniu 
scenariusza filmowego (w latach 
1921-1922 był w zarządzie pierwszej 
polskiej Spółdzielni Kinematograficz- 
no-Artystycznej „Artfilm”).

Marzenie Reymonta, by Kołacz
kowo stało się azylem ofiarującym 
gościnę i utrzymanie uzdolnionym li
teratom, nie doczekało się spełnie
nia. Zona noblisty, która po jego 
śmierci rychło wyszła za mąż, sprze
dała cały majątek za symboliczną 

kwotę osobie prywatnej. Obecnie 
mieści się tu ośrodek kultury wraz 
z otwartą w 2000 r. ciekawą ekspo
zycją poświęconą życiu pisarza i jego 
twórczości.

Z osobą Reymonta związany jest 
także podsieradzki Małków (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1986; nr 1, 1992; nr 12, 1995; nr 2, 
2000). Tutejszy dwór należący do 
Walentyny i Marii Pstrokońskich 
wielokrotnie gościł pisarza, ale nie 
tylko jego. Za sprawą właścicielek, 
znanych z zainteresowań artystycz
nych i kolekcjonerskich, przyjeżdżali 
tu, tworzyli i mieszkali liczni artyści: 
rzeźbiarz Stanisław Jagmin (autor 
pomnika Reymonta zdobiącego w la
tach trzydziestych tutejszy park), An
toni Kanieński, który jako pierwszy 
zdobił swymi rysunkami szpalty „Ty
godnika Ilustrowanego”, a także ma
larze: Czesław Tański, zasłużony pio
nier lotnictwa (ozdobił on salon 
dworu plafonem przedstawiającym 
Jutrzenkę), pejzażysta Józef Rapacki, 
Zygmunt Andrychiewicz (jego liczne 
obrazy obejrzeć można w muzeach 
w Warcie i Sieradzu) oraz Maria Me
lania Mutermilch (powszechnie zna
na jako Mela Muter).

W czasie okupacji zgromadzone 
w Małkowie kolekcje dziel sztuki zo
stały skradzione przez Niemców. 
I wreszcie po półwieczu burzliwe po
wojenne losy dworu w Małkowie 
(szpital psychiatryczny, ośrodek ko
lonijny Politechniki Łódzkiej, zanie
dbana własność przedsiębiorcy bran
ży tekstylnej) okazały się dlań ła
skawsze. Wyremontowany i dopro
wadzony staraniem Romana Ptaka 
do stanu, jakiego pozazdrościłaby mu 
większość tego typu zabytków, jest 
obecnie dostępny dla zwiedzających.

Witold P. Glinkowski
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Kawałek Etny w Sudetach

P
almiarnia w Lubiechowie koło zamku 
Książ, na przedmieściu Wałbrzycha, 
powoli zbliża się do okrągłego jubile
uszu swego powstania, co widać najlepiej 

po stanie technicznym tego osobliwe
go zabytku, jak też i wypełniającej jego 
wnętrze roślinności. Tłem dla niej, 
obok metalowej konstrukcji i szkła, są 
też fragmenty skał przywiezione aż 
z Etny. To wśród nich rosną tu od bli
sko wieku palmy, drzewa cytrynowe 
czy olbrzymie kaktusy.

Lubiechowska palmiarnia jest dziś 
bodaj jedynym takim obiektem w pol
skiej części Śląska, choć dawniej oranże
rie stanowiły nieodzowny element każ
dej znaczącej rezydencji. Los obszedł się 
okrutnie z tego typu architekturą, nie
mal rugując ją z pejzażu kulturowego tej 
ziemi, co każę spojrzeć na lubiechowski 
zabytek jako na coś wyjątkowego i god
nego szczególnej ochrony.

Palmiarnia powstała w latach 
1911-1914 z inicjatywy Jana Henryka 
XV Hochberg von Pless. Jest ona usy
tuowana przy drodze z zamku Książ 
do Wałbrzycha i Szczawna Zdroju - 
miast od dawna związanych z tą rodzi
ną. Lubiechów łączy z zamkiem do 
dziś zachowana aleja. Czytelność tego 
układu zakłóca jednak ruchliwa droga 
Wałbrzych-Świebodzice. Z estetycznie 
mało atrakcyjnego kontekstu wydoby
wa Palmiarnię misternie kuta, wielka 
brama, wiodąca na teren ogrodu, któ
rego dominantę stanowi okazała wie- 
loskrzydłowa szklarnia, w centralnej 
części wyróżniona wysokością (około 
15 m) i nakryta szklanym dachem o li
niach miękko rysujących kształt bryły. 
Pobrzmiewają tu jeszcze echa secesji, 
choć ceglane filary swoją graficznością 
zdradzają przynależność do świata 
form funkcjonalistycznych.

W środku szklarni wąska ścieżka 
prowadzi niemal przez dżunglę. Trasa 
zwiedzania ma długość około 500 m. 
O wyrazie wnętrza stanowi niezwykle 
bujna roślinność. Czasem wyrasta ona 
z porowatych skał wulkanicznych, na 
które w kilku miejscach można wejść 
po przysposobionych do tego schod
kach i tarasach. Wśród zawsze kwitną-
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cych roślin (pierwotnie było ich 80 ga
tunków), skalnych sadzawek i w cieniu 
palm daktylowych można się poczuć 
jak w raju. Ta przyjemność kosztowa
ła Hochberga 7 min marek w złocie!

Obiekt ma swoje lata. Rosnące tu 
rośliny też. Widać to szczególnie tam, 
gdzie leciwe już palmy nie mają dla sie
bie miejsca. Co wyższe okazy od lat 
wchodzą w kolizję ze szklanym da
chem, wywijają się, szukają innego niż 
pionowy kierunku wegetacji. Jest to 
w gruncie rzeczy nie lada problem kon
serwatorski, albowiem tę najstarszą 

część rosnącej tu flory można właściwie 
uznać za oryginalne wyposażenie 
obiektu, jest to jednak wyposażenie kło
potliwe, bo stale podlega zmianom. Być 
może wyjściem z sytuacji byłoby doko
nanie w ramach jakiegoś remontu obni
żenia poziomu posadzki, tak by dać 
drzewom jeszcze kilka metrów, ale 
oznaczałoby to drastyczną ingerencję 
w kształt architektoniczny cennego za
bytku. Jedno jest pewne - kolejny grun
towny remont Palmiarni, po tych 
z 1963 i 1978 r., jest niezbędny i to nie 
tylko z powodu coraz trudniejszych wa-
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1. Palmiarnia
w Walbrzychu-Lubiechowie, 
fotografia sprzed 1945 r.
2. Gtówny segment Palmiarni, 
stan w 2006 r.
3. Roślinność wśród tufu 
wulkanicznego z Etny we 
wnętrzu palmiarni, stan w 2007 r.
4. Fragment kawiarni
„Pod tropikiem”, stan w 2007 r.
5.6. Elementy zabytkowej 
konstrukcji wymagające 
natychmiastowej interwencji 
konserwatora, stan w 2007 r.

(zdjęcia: 2 - Bogusław 
Czechowicz,

3-6 - Natalia Marzec)

runków dla roślin. Obecny stan obiektu 
nie nastraja optymistycznie. Część szk
larni jest pusta i niedostępna do zwiedza
nia. Razi też jej stan techniczny. Niedo
stępny i to chyba od czasu drugiej woj
ny światowej pozostaje taras widokowy 
na dachu najwyższej części szklarni. 
A skoro na ogrodowe otoczenie budyn
ku Palmiarni spojrzeć można tylko 
z dołu, to tym bardziej trudno oprzeć 
się wrażeniu, że ogrodnik ma tu sporo 
do zrobienia. Z dawnego ogrodu ja
pońskiego i rosarium nic już nie pozo
stało. No i wreszcie wspomniana krata 

bramy wjazdowej - piękna, ale skoro
dowana, wymagająca odnowienia.

To wszystko razi szczególnie wte
dy, gdy porównamy obiekt w Lubie- 
chowie ze szklarnią ogrodu botanicz
nego w Libercu po drugiej, czeskiej 
stronie Sudetów. Oba miasta - Libe
rec i Wałbrzych - mają podobny po
tencjał ludnościowy i przemysłowe 
tradycje. Libereckie szklarnie słyną 
w całej Europie z orchidei, wałbrzyska 
Palmiarnia - to cień dawnej świetno
ści. Wydawać by się mogło, że zatrzy
mał się tu czas końca lat osiemdziesią

tych. Problem w tym, że Palmiarnia 
przed 20 laty prezentowała się znacz
nie lepiej, niż obecnie. Stulecie jej po
wstania zbliża się nieuchronnie. Niech 
zatem stanie się ono okazją do przebu
dzenia i odrodzenia dawnej oranżerii 
Hochbergów. Jest więcej przesłanek 
ku temu, by mogła zachwycać, niż 
tych, skutkujących dziś rozczarowa
niem zwiedzających. Trzeba tylko za
cząć przesuwać akcenty. Czechom się 
to udaje i opłaca, dlaczego zatem tu 
nie może?

Bogusław Czechowicz
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Dom profesorów
W

olna Wszechnica Polska, sza
cowna, choć bardzo młoda 
uczelnia, której łódzki od
dział (istniejący od 1928 r.) został po 

wojnie przekształcony w uniwersytet, 
niepodobna była do żadnego z istnie
jących już ośrodków naukowych 
w Europie. Decyzja o jej utworzeniu 
zapadła 12 IX 1905 r., a w komitecie 
założycielskim znaleźli się m.in. Hen
ryk Sienkiewicz, Leon Kronenberg 
i Ignacy Chrzanowski.

W wydanej w 1917 r. księdze 
Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy 
wymieniono dwóch członków pro
tektorów: Józefa Natansona i Woj
ciecha Mińskiego oraz pięciu człon
ków dożywotnich: Ignacego Pade
rewskiego z Morges w Szwajcarii, tuż 
za nim Ksawerego Borejkę z Sieniawy 
w guberni lubelskiej, a dalej firmę 
Haberbusch i Schiele, Stanisława Ro- 
twanda i Marię Szlenkierównę 
z Warszawy. 

wśród słuchaczy było aż 13748 ko
biet i tylko 6168 mężczyzn. Dyplomy 
Wolnej Wszechnicy uznawała nawet 
Sorbona.

Najwięcej kłopotu sprawiał Wszech
nicy brak własnej siedziby. Mimo że 
myślano o niej już od 1913 r., to dopie
ro w 1928 r. na warszawskiej Ochocie 
wzniesiony został gmach według pro
jektu Pawła Wędziagolskiego. Nieopo
dal, przy ul. Grójeckiej (obecnie Gró
jecka 43) powstał w tym samym okre
sie dom Spółdzielni Profesorów Wol
nej Wszechnicy - jedna z najciekaw
szych realizacji międzywojennej War
szawy. Architekci - Kazimierz Saski 
i Marcin Weinfeld zaprojektowali 
dom w stylu art deco. Tym samym, 
który panował na Wystawie w Paryżu 
w 1925 r. i zapewnił twórcom polskim 
pierwsze miejsce wśród wszystkich 
prezentujących swoje dokonania.

Idee uczynienia pięknym całego 
otoczenia człowieka przez powrót do 

skich. Były to jednak dwa style. Pod
stawowe różnice dotyczyły stosunku 
ornamentu do formy i czerpania wzo
rów z rodzimych źródeł. W art deco - 
to ornament był zawsze podporząd
kowany konstrukcji przedmiotu, 
a konstrukcja - przynajmniej w zało
żeniu, bo i tu zdarzały się wpadki, ta
kie jak meble Wyspiańskiego dla Że
leńskich - wygodzie człowieka. Drugą 
zasadą było opieranie się na rodzimej 
tradycji, głównie - chociaż nie tylko - 
ludowej. Takie połączenie pozwoliło 
na jednorodność stylową wszystkich 
dzieł art deco, a jednocześnie na wy
raźną ich narodową odrębność. 
Świadczy o tym wielkość realizacji 
w czystym stylu lub z jego elementami 
i dotyczy również architektury (por. 
Anna Sieradzka, Architektura Art 
De'co, „Spotkania z Zabytkami”, nr 
specjalny, 2001). Jednym z przykła
dów jest warszawski dom profesorów 
Wolnej Wszechnicy.

Wykłady Wolnej Wszechnicy pro
wadzono po polsku na czterech kur
sach: matematyczno-przyrodniczym, 
humanistycznym, nauk politycznych 
i społecznych oraz pedagogicznym. 
Poziom zajęć był na tyle wysoki, że 
wliczano je do studiów w Galicji, 
Szwajcarii, Włoszech i Francji. Jed
nak największą innowacją było przyj
mowanie w szeregi studentów kobiet, 
które do tej pory nie mogły studio
wać na rosyjskich uczelniach pań
stwowych. W latach 1906-1917 

rzemiosła, syntezę wszystkich sztuk 
(od architektury po ceramikę) i szcze
rość materiału narodziły się w 1861 r. 
w Anglii i tam się przez wiele lat roz
wijały. Na kontynencie zostały spopu
laryzowane dzięki Wiedniowi i wysta
wie „Wiener Sezession” (1900), na 
której pokazano realizacje Charlesa 
Rennie Mackintosha. Postulaty art 
deco były w wielu punktach zbieżne 
z założeniami secesji. Pewnie dlatego 
jeszcze niedawno secesją określano 
całą działalność Warsztatów Wiedeń-

Dom ten, zaprojektowany na pla
nie litery „E”, trafił do szóstego nu
meru „Architektury i Budownictwa” 
w 1926 r., kiedy było jeszcze bardzo 
głośno o sukcesach paryskich. Archi
tekci nie zastosowali konstrukcji żel
betowej, tak chętnie wybieranej 
w Polsce i słusznie uważanej za cha
rakterystyczną dla art deco. Zainspi
rowały ich wiedeńskie początki stylu. 
Symetrycznie rozłożone, ciężkie bryły 
ryzalitów w elewacji od strony Gró
jeckiej są dalekim echem pawilonu
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1. Elewacja frontowa domu profesorów 
Wolnej Wszechnicy w Warszawie 
przy ul. Grójeckiej 43
2. Wejście do budynku
3. Podzielone jodełkowymi 
szprosami okno klatki schodowej
4. Elewacja od podwórza
5.6. Okna klatki schodowej we wnętrzu 
budynku

(zdjęcia: Jan Łoziński)

Petera Behrensa na Wystawie Sztuki 
w Oldenburgu, a wrażenie to potęgu
je niemal identyczny geometryczny 
ornament w partii attykowej. Podzie
lone szczeblinkami na wiele prostoką
tów i ujęte w ramy z jasnego tynku 
okna na tle zupełnie płaskich ścian 
z szarej cegły licówki, podobnie jak 
ich odpowiedniki np. w Palace Stoc
kler (1905) Josefa Hoffmana, udo- 
wodniają, że w art deco funkcja nie 
musi rezygnować z dekoracji. Sama 
się nią staje, nie zamieniając przy tym 
domu w „maszynę do mieszkania”.

Ważną cechą art deco było zamiło
wanie do żartu, niespodzianki, pasti
szu. W wypadku warszawskiego domu 
nie da się już chyba ustalić, na ile zróż
nicowanie elewacji było dowcipnym 
nawiązaniem do Wilanowa, a na ile 
przypadkiem. Fakt, że tutaj też są dwa 
porządki, oba równie starannie opra
cowane: reprezentacyjny od ulicy 
i „domowy” od podwórza. W fasadzie 
od Grójeckiej mamy połączenie trady
cji antycznej (pół-meander w niszy 
okiennej klatki schodowej, gzyms 
z łezkami), innowacji (kubistyczny 
układ brył, opracowanie detalu) 
i swojskości (jodełkowy układ szpro- 
sów w oknach klatki schodowej). Wy
gląda jak manifest przynależności do 
konkretnego kręgu kulturowego. Ele
wacja od podwórza już niczego nie

udowodnią. Jest po prostu gładką 
płaszczyzną przeprutą prostokątnymi 
otworami loggii. Elementy wiążące 
obie strony kamienicy - to wyodręb
nienie pasem tynku partii cokołowej, 
podział i obramowanie tynkiem okien 
oraz loggii, a także gzyms z łezkami. 
Głębokie loggie dają efekt znacznie su
rowszy, niemal brutalny. Przekazują 
komunikat: tutaj się pracuje i wypo
czywa w prywatnym gronie.

We wnętrzu budynku wokół klatki 
schodowej rozmieszczono 16 czteropo- 
kojowych lokali, po cztery mieszkania 
w każdym pionie. Pomieszczenia miesz
kalne i użytkowe skupiają się wokół zła
manego pod kątem prostym holu. Taki 
plan świetnie wpisuje się w bryłę budyn
ku. Czterokrotne „L” korytarzy, połą
czonych ze sobą odpowiednimi bokami, 
powtarza widoczny w zewnętrznej bry
le plan w kształcie litery „E”. Kuchnie 
i łazienki (z oknami!) umieszczono od 
strony ulicy. Wyjątkowym rozwiąza
niem architektury wnętrz jest kominek 
umieszczony w holu.

Całość sprawia wrażenie dyskret
nej elegancji, a przecież zostało to 
osiągnięte bardzo skromnymi środka
mi. Marzenie wskrzesicieli sztuki 
o pięknym otoczeniu dla wszystkich 
zostało przynajmniej w niewielkim 
stopniu urzeczywistnione. Oczywiście, 
mieszkańcy nie zaliczali się do naj-
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uboższych warstw społeczeństwa, ale 
trudno ich nazwać najzamożniejszymi. 
Inteligencja polska w większej swej 
części wywodziła się ze zubożałej 
szlachty, a pensje - nawet profesorskie 
- nie należały do najwyższych w kraju.

Dom był spółdzielczy, wybudowa
ny za pomocą tradycyjnych metod, 
z zastosowaniem najprostszych mate
riałów. Najlepiej to widać właśnie na 
przykładzie wnętrz. Kiedy w domu 
prywatnym na sąsiedniej ulicy Gloge
ra zelektryfikowana była nawet su
szarnia, tu nadal paliło się w piecach 
i chodziło po podłodze z desek. Po
myślano tylko o krzyżowych sklepie
niach, kominkach, kolorowych ka
flach i drzwiach z groszkowego szkła, 
podzielonych szprosami w jodełkę. 
Takich samych, jakimi zachwycano 
się w Pawilonie Polskim na wystawie 
paryskiej. W nieoczekiwany sposób 
potwierdził się pragmatyzm art deco. 
Estetyczne pragnienie francuskich ar
tystów „żeby dany piękny mebel czul 
się doskonale wśród naszych mebli; 
niech będzie przyjęty jako przodek, nie 
zaś jako intruz" (Encyklopedia art 
deco, Warszawa 2002, s. 43) mogło 
się w tym wnętrzu łatwo spełnić. Se
kretera po prababce, ekskluzywna 
szafka Szczerbińskich od zamożnego, 
ekscentrycznego wuja i etażerka ku
piona na Bagnie, odpowiednio usta
wione, nie raziły. Mieszkało się wy
godnie i spokojnie, aż do września 
1939 r. Wojna, jak to wojna. Taka sa
ma, jak wszędzie w Warszawie. Kon
spiracja, skrytki na broń, aresztowa
nia, wywózki, powstanie. Nie wszyscy 
powrócili. Wypaloną kamienicę przy
wrócono do życia. Założono central
ne, parkiety. Nie myślano o jej warto
ści artystycznej. Elewację od strony 
Grójeckiej otynkowano, od podwórza 
przebito nowe otwory okienne. Nad 
domem czuwa jednak jakaś siła wyż
sza. Pojawili się ludzie, którzy zupeł
nie bezinteresownie wzięli go w opie
kę. Niestety, nie wszyscy te starania 
rozumieją. Nikt nie jest zobowiązany 
do zachwytu czymś, co mu się nie po
doba, jednak nie wolno mu tego nisz
czyć.

Właściciel domu, nie tylko miesz
kania, nie ma prawa naruszać substan
cji zabytkowej budynku. Przy takim 
postępowaniu nasze miasta szybko za
częłyby przypominać chaotyczną kupę 
cegieł, wśród których koczują przy
padkowe hordy barbarzyńców.

Maria Bryzgalska
Autorka składa podziękowania Pani prof. Annie Sieradz
kiej, mieszkańcom domu, Annie Korwin-Szymanowskiej, 
Katarzynie Kwiatkowskiej i Tadeuszowi Petrażyckiemu.
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Reklamy dawnego Torunia

T
urysta wędrujący dziś głównymi 
ulicami toruńskiej starówki ogląda 
kolorowe, krzykliwe, a nawet ki
czowate reklamy i neony sklepów, ban

ków i restauracji. Gdy jednak zejdziemy 
z Szerokiej, Chełmińskiej albo ze Starego 
Rynku i skręcimy w jedną z bocznych 
uliczek, zobaczymy coś zupełnie innego. 
W paru zakątkach starego Torunia, na 
fasadach kamienic zachowały się napisy 
z minionych epok. Reklamy sklepów

i warsztatów rzemieślniczych sprzed kil
kudziesięciu, a nawet stu lat są dziś już 
ledwie widoczne. Gdy stały się niepo
trzebne, zamalowywano je, by po wielu 
latach znowu ukazały się spod złoszczo
nej farby. Niektóre z nich są dość czytel
ne, ale zwykle trzeba się długo wpatry
wać, by na odpadającym tynku dojrzeć 
kilka niewyraźnych liter.

Charakterystyczna czcionka i cieka
wa estetyka czasem zwracają uwagę tu

jonie ulic Szumana i Jęczmiennej, gdzie 
stacjonowały kiedyś wojska radzieckie, 
można zobaczyć również cyrylicę.

Jeszcze kilkadziesiąt, sto lat temu re
klamowało się całe miasto. Widać to 
doskonale na starych pocztówkach. 
Szyldy i namalowane na ścianach ogło
szenia informowały o znajdujących się 
w kamienicach albo w podwórzach 
sklepach, składach, zakładach rzemieśl
niczych, gospodach i restauracjach. Na
wet jeśli właściciel interesu nie mógł się
zdobyć na drogą inwestycję w postaci 
dużego okna wystawowego, musiał 
w jakiś sposób oznajmić przechodniom, 
co ma im do zaoferowania np. namalo
waną na fasadzie reklamą lub szyldem. 
Reklamy umieszczano najczęściej po
wyżej linii okien pierwszej kondygnacji 
albo na wysokości wzroku obok drzwi 
frontowych, ale nieraz również wyso
ko, na szczytach ścian. W treści reklam 
znajdowało się nazwisko właściciela 
i rodzaj usług bądź asortyment, który 

1. Ul. Browarna 9 - od 1899 do 1936 r. w kamienicy 
mieści! się zakład malarski prowadzony przez braci 
Pawia i Franciszka Schillerów; napis pochodzi
z okresu międzywojennego
2. Ul. Św. Jakuba 16 - umieszczony na prawo 
od drzwi napis kieruje do Fabryki Krawatów 
„Ariston”
3.4. Ul. Szpitalna 1 - reklama malarza, Franciszka 
Guzickiego, którego zakład mieścił się przy 
ul. Wysokiej 9, a następnie przy Rynku 
Nowomiejskim 27 (3); o sprzedaży dewocjonaliów, 
porcelany i szkła informowała reklama 
w pobliżu kościoła św. Jakuba (4)
5. Ul. Piekary 15 - zakład ślusarski Hermana 
Dietricha; reklama pochodzi sprzed 1920 r., 
w 1932 r. pod tym adresem pozostała 
tylko Berta Dietrich 

rystów, rzadziej przywykłych do nich 
mieszkańców starówki. Napisy pocho
dzą z pierwszej połowy XX w., niektó
re wykonano jeszcze w okresie drugiej 
wojny światowej lub krótko po niej. 
Zdawałoby się, że językami dawnych 
toruńskich szyldów są wyłącznie nie
miecki i polski, jednak nie tylko. W re-

miał do zaoferowania. 
Uzupełnienie stanowił 
adres, numer telefonu 
lub data założenia firmy. 
Żadnych zbędnych wy
razów, sama najważniej
sza treść zawarta w kilku 
słowach, wyraźne i duże 
litery. Wiele napisów nie 
przetrwało próby czasu. 
Wojna, a później gospo
darka socjalistyczna do
pełniły dzieła zniszcze
nia, gdy prywatne sklepy

i warsztaty zamykano lub łączono 
w spółdzielnie. Reklama stała się zbęd
na lub zmieniła formę.

Jeszcze kilkanaście lat temu tego 
typu pozostałości było w wielu mia
stach bez liku. Usunięto je przy re
montach elewacji. Te, które prze
trwały do dziś, świadczą o przeszło(zdjęcia: Marcin Przegiętka)

ści miasta, i to nie tylko gospodar
czej, ale też o dawnej wielonarodo- 
wości i kulturze. Jest swoistym para
doksem, że dla napisów, które pomi
mo drugiej wojny światowej prze
trwały do dziś, największym zagroże
niem są remonty kamienic.

Marcin Przegiętka
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Niecodzienny zegarek

W
idoczny na zdjęciach ze
garek kieszonkowy, zwa
ny popularnie „cebulą”, 
wykonany został całkowicie 

z drewna. Także łańcuszek, do któ
rego został przypięty, jest drewnia
ny i co ważne - wszystkie ogniwa 
łańcuszka w trakcie ich wykonywa
nia nie zostały ani razu przecięte. 
Łańcuszek wyrzeźbiony został 
w jednym etapie, z jednego kawałka 
materiału - widoczne na zdjęciu ele
menty metalowe są wtórne, założo

ne na miejscu uszkodzonych, drew
nianych ogniw.

Twórcą takich niecodziennych ze
garków kieszonkowych był rosyjski 
zegarmistrz Bronikow. Niestety, wia
domo o nim stosunkowo niewiele: 
działał na początku XIX w. w mieście 
Wijatka na Uralu, z pewnością w la
tach 1820-1870 (takie daty znajduje
my na kopertach jego zegarków) 
i swoje drewniane zegarki wykony
wał wraz z synem, zapewne również 
zegarmistrzem. Czy żmudna praca 

Bromkowa i jego syna podyktowana 
była chęcią wykonania czegoś nie
możliwego, przekroczenia granicy 
własnych umiejętności, a może tylko 
swoistą fantazją? Jedno jest pewne: 
śmiałe zamierzenie udało się i to wca
le nie w jednym egzemplarzu, ale 
w całej serii drewnianych zegarków.

Koperty zegarków Bronikowa 
wykonane były z drewna brzozy, 
o specjalnie bogatym rysunku, po
chodzącego przeważnie z takich 
miejsc pnia drzewa, gdzie występo
wały na nim różnego rodzaju naro
ślą (niektóre egzemplarze zegarków 
wykonane były również z kości), 
koła zębate z drewna palmowego, 
a wskazówki i tarcza z wiciokrzewu 
lub czasami z kości. Sprężynę zegar
ka Bronikow wykonywał z bambu- 
su! Jedynym elementem metalo
wym w całej konstrukcji był włos. 
Zegarki Bronikowa miały wychwyt 
cylindrowy i nakręcane były kluczy
kiem. Ich ciężar, wraz z mechani
zmem, wahał się w granicach zaled
wie 10 g, a średnica koperty wyno
siła 4-5 cm.

Piotr Skalny

Spotkanie z książką
RYSUNEK WŁOSKI XVI WIEKU

W czerwcu i lipcu br. w łódzkim Pałacu Herbsta (oddział Mu
zeum Sztuki) czynna była wystawa „Między teorią a prakty
ką. Rysunek włoski XVI wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblio

teki Uniwersyteckiej w Warszawie”. Wystawie towarzyszył kata
log pod tym samym tytułem, w języku polskim i angielskim, po
wstały w efekcie wieloletnich badań naukowych, w którym opu
blikowanych zostało 190 reprodukcji ukazanych na ekspozycji 
dziel. Zamieszczone tu zostały szkice, studia anatomiczne czę
ści ciała, rysunki anatomiczne, studia postaci oraz 
projekty (każdy z dokładnym opisem, datowaniem, 
wymiarami i określeniem techniki i warsztatu, w ja
kim powstał, proweniencją, bibliografią).

We wstępie do katalogu przeczytać można dwa 
eseje. Pierwszy, napisany przez Jerzego Wojcie
chowskiego, autora koncepcji katalogu, zawiera 
rozważania na temat fenomenu rysunku w szesna- 
stowiecznych Włoszech. Jerzy Wojciechowski pod
kreśla, że „Potrzeba byto upływu czasu, nim trakto
wany jako pomoc techniczna rysunek zwróci! na 
siebie uwagę i wyszedł z głębokiego cienia, w jakim 
pogrążały go cieszące się powszechnym uznaniem 
malarstwo, rzeźba i architektura. [...] W epoce rene
sansu, a szczególnie właśnie w okresie Cinquecenta, 
zaczął on być uznawany nie tylko za etap procesu 

twórczego, ale również za samoistne dzieło sztuki, odrębne, 
podlegające niezależnej artystycznej ocenie". Rysowaniem zaj
mowali się zarówno artyści początkujący, jak i sławni mistrzo
wie. Bardzo ważnym etapem w nauce rysunku włoskich rene
sansowych artystów były lekcje z anatomii i z antyku, a począ
tek edukacji każdego artysty stanowiło kopiowanie. W XVI w. 
najczęściej rysowano postacie ludzkie, bardzo rzadko powsta
wały wówczas sceny rodzajowe.

Drugi esej, napisany przez Wandę Marię Rudzińską 
i Dariusza Kacprzaka, kuratorów wystawy, poświęco
ny został wybranym zagadnieniom kolekcjonerstwa 
szesnastowiecznych rysunków włoskich. Opisany tu 
zostat proces kształtowania się najważniejszych euro
pejskich zbiorów - prywatnych i państwowych - za
wierających dzieła sztuki, jakimi stały się rysunki.

W końcowej części publikacji zamieszczone zo
stały krótkie biogramy 164 artystów, których dzieła 
przedstawiono na wystawie.

Katalog powstał we współpracy Muzeum Sztuki 
w Łodzi (90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36, 
www.muzeumsztuki.lodz.pl) oraz Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie (00-312 Warszawa, ul. Dobra 
56/66, www.buw.uw.edu.pl) i można go nabyć w oby
dwu placówkach.
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Włoskie szepty w Pałacu Herbsta

Ł
odzian i turystów odwiedzających 
Łódź w dniach od 14 czerwca do 
22 lipca br., którzy marzyli o po
dróży do Wioch, a z różnych powodów 

odbyć jej nie mogli, czekała mila nie
spodzianka - w kameralnych wnę
trzach Pałacu Herbsta (oddział Mu
zeum Sztuki przy ul. Przędzalnianej 72) 
mogli obejrzeć niezwykłą wystawę 
„Między teorią a praktyką. Rysunek 
włoski XVI wieku ze zbiorów Gabine
tu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie”. Była to pierwsza tak 
bogata prezentacja rysunków Cinqu- 
ecenta ze zbiorów publicznych w Pol
sce. Sto zgromadzonych prac, pokazy
wanych dotychczas jedynie wyrywko
wo i głównie za granicą, pochodziło 
z trzech historycznych kolekcji: króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Stanisława Kostki Potockiego i War
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Wystawie towarzyszyła dwuję
zyczna publikacja, będąca efektem wie
loletnich badań naukowych (zob. Spo
tkanie z książką, s. 35).

Wystawa uświadomiła bezcenną 
wartość nowożytnego rysunku, rzad
ko udostępnianego publiczności ze 
względu na jego delikatną materię - 
dużą wrażliwość papieru na światło. 
Każde z prezentowanych dzieł - to 
niepowtarzalne świadectwo epoki, 
geniuszu autora i wielki wkład w na
sze dziedzictwo kulturowe, tym więk
sze, że na polskim rynku antykwa
rycznym dawne rysunki pojawiają się 
raczej sporadycznie. Niewielu jest też 
współczesnych kolekcjonerów tej 
sztuki, choć jedną z imprez towarzy
szących łódzkiej odsłonie ekspozycji 
było spotkanie z Arkadiuszem Wa
gnerem, wielkim miłośnikiem i kolek
cjonerem „nowożytnych papierów”.

Jakie zatem tajemnice disegno 
ujawniła prezentacja w Pałacu Herb
sta? Kameralne wnętrza dziewiętna
stowiecznej rezydencji łódzkiego prze
mysłowca stworzyły doskonały klimat 
do kontemplowania włoskiej sztuki: 
obiekt nawiązuje bowiem do wzorów 
architektury Andrea Palladia, którego 
twórczość przypada na okres dojrzałe
go renesansu, choć wiele z jego pro
jektów zwiastowało już manieryzm, 
podobnie jak zgromadzone na wysta
wie dzieła — zdecydowana ich więk
szość powstała w drugiej połowie XVI w. 
Ich dobór i zestawienie miały w za
mierzeniu kuratorów wystawy, Wan
dy Marii Rudzińskiej i Dariusza Kac

przaka, pokazać widzowi możliwie jak 
najszersze spectrum włoskiej sztuki ry
sunkowej tamtego okresu: poprzez 
różnorodność rozwiązań warsztato
wych oraz rozmaitość zagadnień, jakie 
zaprzątały umysły artystów Cinque- 
centa. Temu służyć miał podział pre
zentacji na siedem tematycznych „od
słon”, wzajemnie się uzupełniających 
- chociażby poprzez nazwiska auto
rów, wśród których wymienić należy 
tak wybitnych i znanych włoskich ar
tystów, jak: Giorgio Vasari, Giulio 
Romano, Parmigianino, Baldassare 
Peruzzi, Bartolomeo Passerotti, Perino 
del Vaga czy bracia Carracci - w sumie 
80 nazwisk, choć nie brakowało dziel 
o nieustalonym autorstwie. Takie wy
stawy i wydawane z ich okazji publika
cje umożliwiają badania porównawcze 
i pozwalają weryfikować dotychczaso
we atrybucje, a także odkrywać autor
stwo dzieł uznawanych przez długi 
czas za anonimowe.

W pierwszej sali zgromadzono 
PROJEKTY, czyli rysunki stworzone 
z myślą o większych realizacjach: ob
razów, fresków, rzeźb, architektury, 
choć na wystawie nie brakowało prac, 
których przeznaczenia nie udało się 
dotychczas ustalić lub jest ono hipote
tyczne. Tak jest w wypadku podmalo- 
wanego gwaszem kartonu „Dłoń” 
Giulio Romano, jednego z najbliż
szych współpracowników Rafaela 
Santi. Praca ma wyraźnie roboczy cha
rakter, bez wątpienia jest fragmentem 
większej całości - być może tapiserii 
z przedstawieniem „Bankietu Scypio- 
na”? Motyw ręki ma także wymiar 
symboliczny - to przecież najważniej
szy element warsztatu rysownika, to 
za jej pośrednictwem przenosić miał 
on na papier idee płynące z umysłu, 
a tym samym stwarzać rzeczy na po
dobieństwo Boga. Wiek XVI nobilito
wał bowiem rysunek, w ówczesnym 
pojęciu mający więcej wspólnego z na
tchnieniem, ideą, boską inspiracją jako 
Segno di Dio - znak Boga, niż z sa
mym rzemiosłem. „Projekt karty tytu
łowej do Venationes...” Giovanni 
Stradano - to z kolei przykład dzieła 
skończonego, o przemyślanej, dopra
cowanej w szczegółach kompozycji, 
zdradzającej biegłość autora w stoso
waniu finezyjnych ornamentów, tak 
właściwych manieryzmowi. Na wielu 
pracach widać było niszczące działanie 
czasu, np. liczne ubytki powierzchni 
szkicu „Sw. Jerzy walczący ze smo-

1. Giulio Romano (1499-1546), „Dioń”, 
wym. 317 x 290 mm
2. Giorgio Vasari (1511-1574), „Obrona Ponte
Rozzo na rzece Ticino w 1524 roku”, 
wym. 207 x 287 mm
3. Bartolomeo Passerotti (1529-1592), 
„Autoportret artysty wykładającego teorię 
rysunku anatomicznego”,
wym. 334 x 464 mm
4. Giovanni Gerolamo Savoldo
(przed 1480-1548), „Studium głowy 
brodatego mężczyzny”, wym. 280 x 178 mm 

kiem” nieznanego autora ze szkoły 
rzymskiej czy w „Zaślubinach Naj
świętszej Marii Panny” - rysunku nie
znanego autora związanego ze szkołą 
sieneńską. Rekompensowała je jednak 
wysmakowana gra kontrastów barw
nych, uzyskanych poprzez zróżnico
wanie tonów lawowania na zielonka
wym papierze. To właśnie kolor tła 
często przesądza o klimacie rysunku: 
zgaszone brązy, błękity i zielenie do
skonale oddają nastrój epoki, podkre
ślając jednocześnie ich subtelność i ka
meralny charakter. Współcześni ry
sownicy przyzwyczaili nas do prac na 
gładkim, białym tle, w których kreska 
jest dosadna, agresywna, wręcz krzy
czy. Dzieła włoskich mistrzów doby 
Cinquecenta są bardziej wyciszone, 
delikatniejsze w warstwie warsztatu. 
Dariusz Kacprzak kontakt z nimi 
określił podczas wernisażu jako „ro
dzaj cichej rozmowy, wymagającej od 
odbiorcy szczególnej wrażliwości, gdyż 
dzieła te raczej szemrzą i szepczą aniże
li krzyczą”. Nawet prace o tematyce 
batalistycznej, jak np. „Obrona Ponte 
Rozzo na rzece Ticino w 1524 roku” 
Giorgia Vasariego - studium przygo
towawcze do jednej ze scen dekorują
cych sklepienie Palazzo Vecchio we 
Florencji - mają w sobie coś dostojne-
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go. Kompozycja tej pracy, pomimo 
dynamicznego ujęcia, jest niezwykle 
wyważona w szczegółach. Widać tu 
jedną z metod, jakie stosowali artyści, 
aby przenieść projekt na deskę, płótno 
lub ścianę: gotowy rysunek pokrywa
no kratką nanoszoną później w więk
szej skali na podkład malarski. Inne 
sposoby - to nakłuwanie papieru 
wzdłuż najważniejszych dla kompozy
cji konturów, czego przykładem jest 
dzieło Perina del Vagi „Święty Paweł 
pokonujący bestię”, wyciskanie kontu
rów sztyftem metalowym oraz stoso
wanie kartonów umożliwiających od
wzorowanie kompozycji w skali 1:1 (np. 
„Dłoń” Giulio Romano).

Nieco skromniej pod względem 
liczby obiektów prezentowała się część 

poświęcona ANATOMII. Ilość prze
szła tu jednak w jakość - najważniejszą 
pracą był bez wątpienia „Autoportret 
artysty wykładającego teorię rysunku 
anatomicznego” Bartolomeo Passerot- 
tiego, jeden z najwspanialszych ekspo
natów w skali całej wystawy. Rysunek 
powstał prawdopodobnie jako projekt 
frontyspisu do zaginionego traktatu 
anatomicznego autorstwa Passerottie- 
go, który jest uznawany za jednego 
z pierwszych na terenie Italii malarzy 
scen rodzajowych. „Autoportret” 
uznać można za jedno z pierwszych 
przedstawień w sposób świadomy po
dejmujących temat badań anatomicz
nych, tak zajmujących umysły twór
ców renesansowych. Struktura rysun
ku pozwalała prześledzić etapy jego 
powstawania: na kartkę przedstawiają
cą trzy studia postaci doklejony został 
autonomiczny autoportret artysty, zaś 
pewne rozbieżności kompozycyjne ten 
związany z Bolonią twórca starał się 
skorygować poprzez doklejenie kolej
nych dwóch fragmentów papieru z na
niesionymi poprawkami - można więc 
powiedzieć, że artysta wyprzedził swo
ją epokę, nieświadomie tworząc nowo
żytny kolaż!

Oprócz pogłębiania wiedzy nad 
anatomią równie ważne dla artysty re
nesansowego były studia nad anty
kiem. Znajomość zabytków starożyt
nych nobilitowała malarzy i rzeźbiarzy, 
stawiając ich na pozycji społecznej 
równej uczonym i pisarzom. Nic więc 
dziwnego, że włoscy mistrzowie tak 
często sięgali w XVI stuleciu po tema
tykę antyczną, traktując liczne rysunki 
jako doskonały środek do pozyskiwa
nia i „magazynowania” wiedzy. W czę
ści poświęconej ANTYKOWI warto 
było zatrzymać się przy rysunku Perina 
del Vagi „Putta jadące na lwach” - ta 

piękna, delikatna sangwina na papierze 
żeberkowym jest przerysem antycznego 
sarkofagu z II w. p.n.e. Z kolei dla „Po
piersia Afrodyty Knidyjskiej” Passerot- 
tiego inspiracją była zapewne jedna 
z licznych replik najsłynniejszego dzie
ła Praksytelesa. Miękki modelunek 
twarzy, rysowanej piórem na szarobru
natnym papierze, podbijały nakładają
ce się na siebie ramki: złota, biała i błę
kitna - świadectwo działań kolekcjo
nerskich. Warto wspomnieć, że na wy
stawie „Między teorią a praktyką” po 
raz pierwszy pokazano włoskie rysunki 
z Gabinetu Rycin BUW wraz z ich hi
storycznymi oprawami.

Kolejna część ekspozycji, poświę
cona KOPIOM, nieoczekiwanie ujaw
niła interesujące... eksperymenty 
warsztatowe. Kopiowanie, jako naj
mniej twórcze, traktowane było jako 
pierwszy etap edukacji artystycznej, 
niemniej jednak i na tym polu Włosi 
osiągali interesujące rezultaty. Pom
ponio Amalteo w rysunku „Prorok 
Habakuk i Sybille” przyciął szaronie- 
bieski papier w ten sposób, by frag
ment dłoni centralnej postaci wysta
wał ponad górną krawędź dzieła. 
Z kolei kopia znanej kompozycji Bac- 
cio Bandinellego „Przerwany krąg 
tańczących puttów nad głową Boga 
Ojca” w oryginalny sposób wykorzy
stuje formę elipsy, całość opracowana 
została przy tym niezwykle syntetycz
nymi środkami.

Ciekawe poszukiwania warsztato
we włoskich rysowników prześledzić 
można było również w sali poświęco
nej SZKICOM - to od nich rozpoczy
nał się prawdziwie twórczy proces po
wstawania dzieła. Dzielone na dwa ro
dzaje: kreatywne, zrodzone z inwencji 
autora i określane mianem pensieri 
oraz naśladowcze ricordi - rodzaj po
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bieżnych notatek np. pojedynczych 
postaci, przedmiotów, fragmentów ar
chitektury czy pejzażu, które z jakiś 
względów zwróciły uwagę rysownika
- to właśnie szkice ujawniają wielką 
inwencję artystów Cinquecenta. Od
słona ta chyba najwyraźniej pokazała 
zróżnicowanie warsztatu poszczegól
nych twórców, ich indywidualny styl 
określany jako „maniera”. Patrząc na 
„Dwa szkice sceny figuralnej” Paolo 
Veronese, trudno było uwierzyć, że to 
dzieło szesnastowieczne: niezwykle 
uproszczony, pobieżny, kreślony szyb
kimi pociągnięciami pióra rysunek po
staci przypominał raczej warsztat arty
stów współczesnych. Natomiast „Ko
ronacja Najświętszej Marii Panny 
w otoczeniu chórów anielskich” Giu
lio Campiego przytłaczała przełado
waniem szczegółów, zapowiadając 
przepych dekoracji barokowych.

STUDIA POSTACI - to temat naj
częściej podejmowany przez włoskich 
rysowników tworzących w XVI w. - 
renesansowy humanizm postawił 
przecież człowieka w centrum zainte
resowań, także artystów. Prezentowa
ne w tej części wystawy rysunki obej
mowały portrety, np. „Głowa św. Ka
tarzyny” - subtelna, szkicowa sangwi- 
na artysty ze szkoły sieneńskiej, „Stu
dium głowy brodatego mężczyzny” 
Giovanniego Gerolamo Savoldo - cie
kawe ujęcie psychologiczne czy rysu
nek podwójny: z jednej strony ujaw
niający popiersie „Aurory” według 
Michała Anioła, z drugiej „Głowę 
chłopca” - wszystkie świadczące o po
szukiwaniach nowych rozwiązań kom
pozycyjnych. Nie mogło tu zabraknąć 
oczywiście aktów, dla których pretek
stem bywał często temat religijny, jak 
np. „Chrystus na krzyżu” Bernardyna 
Campi, czy studiów ukazujących ludz
kie ciało w różnorodnych skrótach 
perspektywicznych, dziwnych pozach 
i wygięciach - często niewolnych od 
błędów anatomicznych.

Z kolei „Trzy muzykujące anioły”
- rozbudowaną scenę rodzajową au
torstwa Girolamo da Treviso (ze stu
dium klęczącego mężczyzny na od
wrocie), przyporządkować śmiało 
można było do rozdziału RYSUNEK 
AUTONOMICZNY, który zamykał 
łódzką ekspozycję. W tej części znala
zły się dzieła o różnej tematyce: sceny 
mitologiczne, religijne, historyczne, 
a także dwa przepiękne pejzaże (Do- 
menica Campagnoli i nieokreślonego 
artysty ze szkoły północnowłoskiej). 
Pejzaż jest tym gatunkiem, który długo 
jeszcze czekać miał na uznanie, choć 
to od niego właśnie rozpoczęła się 
emancypacja rysunku jako samoistne-

5. Ottavio Benamati (czynny ok. 1600 r.), 
„Żołnierze na tle grobowca Cecylii Metelli 
w Rzymie”, wym. 558 x 422 mm

(wszystkie rysunki w zbiorach Gabinetu Rycin BUW, 

zdjęcia: Krystyna Dąbrowska)

go dzieła sztuki. Za prawdziwą „per
łę” w tym gronie uznać należy dzieło 
Ottavio Benamatiego „Żołnierze na 
tle grobowca Cecylii Metelli w Rzy
mie”. Z bliska ta rozbudowana kom
pozycja o imponujących jak na ówcze
sny rysunek rozmiarach, w której za
równo postacie na pierwszym planie, 
jak i architektura w tle potraktowane 
zostały dosadną, mocną kreską, nieco 
przytłaczała widza. Całość największe 
wrażenie robiła z daleka - dopiero 
wówczas w pełni podziwiać można 
było niezwykłą grę złotych refleksów 
światła na specjalnie zagruntowanym 
w kolorze ciemnobrązowym papierze.

Łódzka odsłona wystawy „Między 
teorią a praktyką” nie odkryła oczywi
ście wszystkich tajemnic szesnasto- 
wiecznych disegno. Wręcz przeciwnie - 
uświadomiła wiele niewiadomych do
tyczących ich autorstwa, pochodzenia 
czy nawet właściwego sprecyzowania 
tematu. To po części efekt tego, iż no
wożytne rysunki prezentowane są 
w Polsce niezwykle rzadko, a literatura 
przedmiotu wciąż jest nader skromna. 
Dlatego wspólne przedsięwzięcie Mu
zeum Sztuki w Łodzi i Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza
wie (wpisujące się w tradycję ponad 30- 
letniej współpracy tych instytucji) ma 
wartość nie do przecenienia. Jest też 
ważnym przyczynkiem do badań nad 
kolekcjonerstwem sztuki dawnej na zie
miach polskich, pokazując, że mamy 
pewne osiągnięcia w tej dziedzinie. 
Pierwszą polską kolekcję rysunków 

szkół europejskich stworzył król Stani
sław August Poniatowski - zgromadził 
on około i 800 dziel artystów wło
skich, francuskich, niderlandzkich 
i niemieckich. Od spadkobierców mo
narchy dzieła te odkupił w 1818 r. Sta
nisław Kostka Potocki i przekazał Uni
wersytetowi Warszawskiemu. Potocki 
podarował utworzonemu przy Biblio
tece Uniwersyteckiej Gabinetowi Rycin 
także rysunki zbierane własnym sump
tem - 321 obiektów. Skonfiskowane 
po powstaniu listopadowym i wywie
zione do petersburskiej Akademii Sztuk 
Pięknych zbiory te spotkały się w Rosji 
z inną polską kolekcją, odebraną zli
kwidowanemu w 1832 r. przez władze 
carskie Warszawskiemu Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk. Na mocy traktatu ry
skiego wróciły one w 1923 r. do reak
tywowanego Gabinetu Rycin BUW, do 
1939 r. wzbogaconego innymi cenny
mi nabytkami, m.in. Archiwum Tylma- 
na z Gameren, kolekcjami Dominika 
Witke-Jeżewskiego, dr. Izydora Krze- 
mickiego i łodzianina Henryka Groh
mana. Do drugiej wojny światowej był 
to największy w Polsce zbiór dawnych 
grafik i rysunków. Dotkliwe straty wo
jenne spowodowały, że wprawdzie Ga
binet Rycin BUW utracił prymat pod 
względem wielkości swoich zasobów, 
nadal jednak z uwagi na wartość arty
styczną i historyczne znaczenie składa
jących się nań kolekcji należy do naj
ważniejszych zbiorów graficznych 
w Polsce. Z zachowanych około 3 500 
rysunków dawnych mistrzów szkół eu
ropejskich 191 - to dzieła szesnasto- 
wiecznych włoskich rysowników.

Miłośnicy sztuki dawnej, którzy 
nie zdołali zobaczyć wystawy „Między 
teorią a praktyką” w Pałacu Herbsta 
w Łodzi, będą mieli okazję nadrobić tę 
stratę: 19 listopada, w ramach obcho
dów Święta Uniwersytetu Warszaw
skiego i Roku Kultury na UW, w gma
chu Biblioteki Uniwersyteckiej otwar
ta zostanie druga odsłona tej ekspozy
cji. Zaplanowana do 10 grudnia war
szawska prezentacja obejmować bę
dzie około 60-70 prac, a osią koncep
cji wystawienniczej - wedle zapowie
dzi Małgorzaty Biłozór-Salwy i Jolan
ty Czerzniewskiej, kuratorek tej edycji 
wystawy - stanie się jedno dzieło, sku
piające rozmaite aspekty szesnasto- 
wiecznego disegno i zarazem łączące 
w sobie wszystkie kategorie ekspono
wanych prac. Czy okaże się nim „Au
toportret” Bartolomeo Passerottiego? 
Przekonamy się o tym, odwiedzając 
salę wystaw czasowych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie.

Monika Nowakowska
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Na fundamencie soli

Z
abytkowe kopalnie soli w Wie
liczce i w Bochni sławne są ze 
względu na unikatowe walory 
historyczne i przyrodnicze, które za

pewniły im miano Pomników Historii, 
a kopalni wielickiej prestiżowe miejsce 
na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Mało znane pozostaje nato
miast ich dziedzictwo architektonicz
ne, współtworzone od XIII w. wraz 
z rozwojem przedsiębiorstwa królew
skiego, obejmującego kopalnie soli 

i tamtejsze warzelnie zwane żupami 
krakowskimi, a po aneksji przez Au
strię w 1772 r. salinami. W okresie ga
licyjskim saliny wielicka i bocheńska 
były intensywnie modernizowane 
i rozbudowywane z uwzględnieniem 
szybkiego postępu technicznego, 
wchodząc w drugiej połowie XIX w. 
w epokę industrialnego przełomu. Po
wstałe wówczas liczne budynki stano
wią interesujący przykład architektury 
przemysłowej. Charakter produkcji so- 

nego w maszynę parową w 1861 r. Je
go następna przebudowa w 1911 r., 
związana z wprowadzeniem elektrycz
nej maszyny wyciągowej, zaowocowała 
architekturą późnego historyzmu 
w duchu neobaroku.

Oprócz budowli bezpośrednio 
związanych z działalnością produkcyj
ną rozbudowywano w salinach rów
nież obiekty zaplecza administracyjne
go (zamki salinarne), a także socjalne
go (szpital, łaźnie). W otoczeniu służ-

1. Nadszybie cesarza Franciszka Józefa 
w Wieliczce z lat 1860-1861;
fot. Jana Czerneckiego z początku XX w.
2. Nadszybie „Sutoris” wraz z łazienkami 
personelu w Bochni; fot. Stanisława Muchy 
z około 1935 r.
3. Budynek Szkoły Górniczej i muzeum 
salinarnego, pocztówka z około 1915 r.
4. Kolonia robotnicza „Niwa” w Wieliczce, 
pocztówka z około 1915 r.

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce) 

li i eksploatacji górniczej określił formy 
nadszybi, zabudowań warzelni, po
mieszczeń magazynowych i dystrybucji 
soli oraz niezbędnej infrastruktury - 
elektrowni, lokomotywowni, itp. Ich 
formy, choć podyktowane pełnioną 
funkcją, wyróżniały się nieraz dużymi 
walorami artystycznymi, wykraczając 
poza zwykłe budownictwo o ściśle uty
litarnym charakterze. Monumentalny 
wyraz nadano architekturze pierwsze
go nadszybia w Wieliczce, wyposażo- 

bowych domów i willi urzędników 
ukształtowano w XIX w. parki, tzw. 
Planty Salinarne i Park Elżbiety. Po
wstałe według wspólnych projektów 
kolonie robotnicze „Niwa” w Wielicz
ce i „Gorzków” w Bochni dawały 
mieszkania odpowiednio 74 i 20 ro
dzinom górniczym. Na pomieszczenie 
wielickiej Szkoły Górniczej oraz sali
narnego muzeum powstał reprezenta
cyjny gmach neogotycki, zwany „Szty- 
garówką” (1897-1898). Salinarni bu-
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downiczowie projektowali rów
nież architekturę okolicznościową, 
np. w 1851 r. wznieśli okazałą 
bramę triumfalną na powitanie ce
sarza. Wykonywano też specjalne 
aranżacje m.in. z gigantycznymi 
obeliskami soli, prezentując saliny 
na wystawach krajowych i świato
wych w Wiedniu, Lwowie, Paryżu.

Rozwój historycznej architektu
ry przedsiębiorstw solnych oraz 
osiągnięcia tamtejszych inżynierów 
i budowniczych przypomina wysta
wa „Na fundamencie soli. Archi
tektura salinarna Wieliczki i Boch
ni”, zorganizowana przez Muzeum 
Zup Krakowskich w Wieliczce. 
Eksponowana jest od 21 września 
do 11 listopada 2007 r. w wielic
kim Zamku Zupnym, który pełnił 
funkcję siedziby władz górniczych 
od średniowiecza po 1945 r. Zało
żeniem wystawy jest nobilitacja ma
ło dotychczas zauważanych ele
mentów dziedzictwa kulturalnego, 
które ukształtowały pejzaż obu 
miast górniczych, a w dobie współ
czesnych przemian i restrukturyza
cji przemysłu ulegają dalekim prze
kształceniom i powoli odchodzą 
w przeszłość.

Klementyna Ochniak-Dudek

Ostatni taki zamek
W pierwszych dniach czerwca br. 

podczas prac ziemnych przy budo
wie wodociągu na tzw. Górze Zamkowej 

w Więcborku odkryto pozostałości fun
damentów zamku właścicieli miasta 
w XVI w. - Zebrzydowskich. Znaczenie 
tego odkrycia polega m.in. na tym, że 
jest to ostatni taki i tej wielkości (ok. 
48,8 x 36,2 m) obiekt w woj. kujawsko- 
-pomorskim - a może i na terenie kraju - 
dotychczas nieprzebadany archeolo
gicznie, tym samym niefigurujący w żad
nym z wydanych leksykonów czy opra
cowaniach zbiorowych, nie wyłączając 
pomnikowego dzielą Leszka Kajzera, 
Stanisława Kołodziejskiego i Jana Salma 
Leksykon zamków w Polsce.

Więcborski zamek został rozebrany 
przez Prusaków po 1821 r. W archiwum 
w Berlinie zachowały się jego plany, 
a w miejscowej tradycji pozostała tylko 
nazwa miejsca, gdzie kiedyś stał: 
Schlossberg - Góra Zamkowa.

Problem zasadniczy na dziś stanowi 
to, że Góra Zamkowa od kilkudziesięciu 
lat jest własnością prywatną, a obecna 
właścicielka jest zainteresowana wyłącz
nie korzyściami materialnymi ze sprzeda
ży dziatek budowlanych, które na jej wnio
sek kilka lat temu zapisano w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne
go. Na szczęście, do planu wpisana też 
została strefa ochrony archeologicznej,
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co daje gwarancję zachowania choćby 
podstawowego interesu naukowego.

Do czasu jakichś dalszych inwestycji 
publicznych lub prywatnych (drogi, kanali
zacja, przyłącza, wykopy fundamentowe 
pod budynki) raczej nie ma szans, aby do
wiedzieć się więcej na temat stopnia za
chowania reliktów zamku. Gmina, jak 
większość gmin w kraju, zasiania się bra
kiem pieniędzy na poszerzone badania ar
cheologiczne, a już tym bardziej na wyku
pienie Góry Zamkowej lub urzędową zmia
nę planu zagospodarowania.

Leszek Skaza

Spotkanie z książką
PODOLSKA LEGENDA

Obszarem, na którym najszybciej rozwijała się cywilizacyjna 
ekspansja Polaków w średniowieczu było Podole, do XIV w. 
historyczna dzielnica Rusi, a potem Rzeczypospolitej. Kiedyś na

zywane polską ziemią obiecaną, dziś usiane licznymi ruinami 
zamków i pałaców, popadto w zapomnienie. O miejscu tym opo
wiada książka Zdzisława Skroka Podolska legenda. Powstanie 
i pogrzeb polskiego Podola (Wydawnictwo Iskry, Warszawa 
2007). Zdzisław Skrok przedstawia tu historię Podola. Przypomi
na, że sama nazwa krainy, obejmującej ziemie położone nad 
środkowym biegiem Dniestru i Bohu, budzi kontro
wersje. Wielu historyków wywodzi ją od charaktery
stycznych cech ukształtowania terenu, a niektórzy 
upatrują w niej porównania położenia obszaru 
w stosunku do sąsiednich ziem. W trakcie lektury 
książki poznajemy okoliczności, w jakich Podole 
stało się słowiańską domeną, czasy, w których zie
mie te podlegały polskim władcom i byty im odbie
rane, a także kres polskiej obecności na Podolu, 
który przyniosła druga wojna światowa.

Autor przypomina, że Podole pośród kresowych 
ziem Pierwszej Rzeczypospolitej - to była „kraina ze 
wszech miar będąca darem dla Polaków wychodzą
cych z opłotków średniowiecza, pragnących wielkich 
zwycięstw, poświęceń, dostatków i sukcesów". Byli
śmy tam aktywni przez pięć wieków, do dziś pozosta
ły po nas ślady; autor odkrywał je w trakcie opisanej 
w książce podróży po Podolu. Szukanie tych pamiątek 

określa przygodą podobną do tej, jaka towarzyszyła przybywającym 
niegdyś rycerzom, kupcom, rzemieślnikom, którzy zdobywali tam 
majątki i zaszczyty. Zdzisław Skrok opisuje związane z Polską zabyt
ki znajdujące się m.in. w: Kamieńcu Podolskim, Żwańcu, Chocimiu, 
Trembowli, Dunajowcach, Zinkowie, Jarmolińcach, Barze, Jaztowcu, 
Niemii, Skale Podolskiej, Malejowcach, Tulczynie, Kurylowcach Mu
rowanych, Bractawiu, Peczarze, Latyczowie, Mikulińcach, Raszko
wie, Niemirowie, Paniowcach, Czarnokozińcach, Talnym, Murafie, 
Zbruczu, Ryżanówce.

Zdzisław Skrok zadedykował książkę Romanowi 
Aftanazemu - „strażnikowi kresowej pamięci Pola
ków", a w końcowej jej części zamieścił stenogram 
rozmowy, jaką przeprowadził z autorem Dziejów re
zydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej na te
mat genezy tego monumentalnego dzieła i pasji, to
warzyszącej Romanowi Aftanazemu w pracy. Wspo
mnienie niezwykłego badacza dziejów kresowych 
otwiera więc i zamyka publikację Zdzisława Skroka, 
stanowiąc symboliczną klamrę dla przedstawionej 
w niej treści.

Omówiona tu publikacja uhonorowana została na
grodą Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę lipca 
2007, co z pewnością przyczyni się do jej popularyzacji.

Książkę Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb 
polskiego Podola można nabyć u wydawcy (Wydawnic
two Iskry, sprzedaż wysyłkowa i dystrybucja: 01-942 
Warszawa, ul. Kabaretowa 21, tel. 0-22 864-95-17).
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Z REDAKCYJNEGO OKNA
■ W lipcu br. dwadzieścia troje młodych 
’olaków, przybyłych z Białorusi, Ukrainy, 
Mołdawii i Słowacji, wzięto udział 
v „Warsztatach Historycznych", zorgani- 
iowanych przez Fundację „Semper Polo- 
lia” przy pomocy Senatu HP. W trakcie ty
godniowego pobytu w Polsce jeden dzień 
24 lipca) grupa spędziła w Łazienkach 
(rólewskich w Warszawie, podejmowana 
rrzez przedstawicieli TOnZ. Spotkanie 
: prof. Markiem Kwiatkowskim, wykład 
> historii Łazienek, gruntowne zwiedzenie 
vszystkich obiektów pod opieką Krystyny 
Stasiak, a także godzina w Ermitażu na 
ozmowie z prezesem TOnZ Wiesławem 
Kaczmarkiem - taki był program tego dnia.
I 15 sierpnia 2007 r. w warszawskich Ła- 
'ienkach odbyty się uroczystości związane 
: obchodami Dnia Wojska Polskiego.
V Amfiteatrze przez cały dzień odbywały się 
rrezentacje solistów i zespołów wojsko
wych, zakończone koncertem Reprezenta
cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol- 
ikiego pt. „Cud nad Wisłą W stoiskach 
nożna było, m in. kupić książki i wydawnic
za multimedialne o tematyce wojskowej. 
Ja Hipodromie odbyły się pokazy musztry 
awaleryjskiej oraz „Turniej o Szablę Mini- 
tra Obrony Narodowej", przygotowany 
irzez formacje historyczne. Dla dzieci przy- 
jotowano różne konkursy i zabawy rekre- 
icyjne. W kinie plenerowym można było zo- 
>aczyć wojskowe filmy dokumentalne.
V Podchorążówce otwarto wystawę „Marsz, 
narsz Dąbrowski... Opowieść o Hymnie Na- 
odowym , a na ul. Agrykoh zaprezentowa
ło nowoczesne wojskowe pojazdy kołowe, 
akie jak „Rosomak", armatohaubicę, BWP 
Skorpion" i „Hummery”.
i Gościnną wystawą w Muzeum Wy- 
hodźstwa Polskiego im. I.J. Paderewskie- 
io w Podchorążówce jest ekspozycja 
Pielgrzym Tysiąclecia", stanowiąca doku- 
aentację pielgrzymek Jana Pawia II.
V przygotowaniu wystawy wykorzystano 
aateriaty ze zbiorów Sen/izio Fotografice 
te „L’Osservatore Romano". Blisko 350 
djęć papieża-Polaka i ścieżka dźwiękowa 
homiliami ukazują niezwykłość tego pon- 

/fikatu. Wystawę można zwiedzać do koń- 
a stycznia 2008 r.
IW trakcie prac remontowych przy elewacji 
tarej Kordegardy, pod starymi tynkami od- 
ryto kamienne elementy architektoniczne, 
ostały one starannie oczyszczone, dzięki 
zemu budynek zyskał bardziej wyrazistą, 
ryginalną osiemnastowieczną dekorację.

I Wystawa „Tadeusz Romer - Dyplomata 
Emigrant" (zob. „Spotkania z Zabytkami", 
r 6, 2007, s. III okl.) przedłużona została 
lo końca bieżącego roku.
I Od listopada br. do końca stycznia 2008 r. 
zynna też będzie wystawa „Bliskie dzie- 
zictwo. Wilno i Grodno w rysunkach Ry- 
zarda Natusiewicza i fotografiach Krzysz- 
jfa Hejke”.
i/ięcej informacji na temat wydarzeń 
i Łazienkach Królewskich w Warszawie 
a nowej stronie internetowej: www.lazienki- 
<rolewskie.pl.

Prawda i Legenda
0 ZAMKU GOSIWSDM

MHdiy t«x« a praktyka

KLUB \
PRENUMERATORÓW

„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”.

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Maciej Rydel z Gdańska - Zwierzyniec w starej pocztówce i fotografii, wyd. Towarzystwo 

Miłośników Zwierzyńca, Zwierzyniec 2007

/ Mieczysław Mulka z Głogówka - Marian Chudzyński, Prawda i legenda o zamku gosty- 
nińskim, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej oraz Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków w Warszawie, Ptocki-Gostynin 2007

/ Beata Ruszkiewicz z Gdyni - Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potoc
kiego, katalog wystawy w Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2007

/ Anna Dutkiewicz z Poznania - Aleksandra Trella, Ewa Sierańska, Od pantalonów do 
stringów. Kolekcja bielizny damskiej i męskiej w zbiorach Centralnego Muzeum Włókien
nictwa, katalog wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Lodzi, Łódź 2006

/ Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Katolickiej w Brzegu - Między teorią a praktyką. Ry
sunek wioski XVI wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza
wie, katalog wystawy, wyd. Muzeum Sztuki w Lodzi oraz Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie, 2007
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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 
3 1 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 blankie
tów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane 
do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. 
Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety').

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 
2008 r. przyjmowane są do 5 grudnia br., infolinia 
0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe infor
macje na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.

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



czyli tam.
SZCZEBRZESZYN

gdzie „...chrząszcz brzmi w trzcinie..."

Szczebrzeszyn jest wzmiankowany po raz pierwszy w 1352 r. w do
kumencie wystawionym przez Kazimierza Wielkiego, który podczas 
wojny z Litwą zatrzymał się w obozie „prope oppidum ruthenicalem 
Szczebresinum". Wcześniej istniał tu gród na szlaku handlowym 
wiodącym z Krakowa do Kijowa. W ciągu wieków miasto miało wie
lu właścicieli. W 1394 r. otrzymało prawo magdeburskie. W 1593 r. 
Szczebrzeszyn i okoliczne tereny nabył dla Ordynacji Jan Zamojski. 
Od tego czasu miasto rozwijało się szybko, ale zawsze już w cieniu 
pobliskiego Zamościa. Pierwsza cerkiew istniała tu już w 1352 r., 
a pierwsza informacja o Żydach w Szczebrzeszynie pochodzi 
z 1507 r. Miasto utrzymało prawa miejskie po powstaniu stycznio
wym; nie utraciło ich już nigdy.

4. Ratusz, 1830 r.
5. Figura z datą „ 1655”, 
upamiętniająca 
opuszczenie miasta 
przez ostatniego 
arianina

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

1. Kościół parafialny 
św. Mikołaja Biskupa 
wzniesiony w stylu 
„renesansu lubelskiego” 
w latach 1610-1620
2. Cerkiew Zaśnięcia 
Matki Bożej z drugiej 
potowy XVI w.
3. Synagoga wzniesiona 
na przełomie XVI i XVII w. 
i przebudowana w XVIII w. 
(obecnie Dom Kultury)


