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Od redakcji
I listoria wielkich odkryć i wynalazków mówi nam, że tylko nieliczne zostały dokona- 
n ne nagle i z przypadku. Najczęściej dochodzono do nich mozolnie na drodze dłu
gotrwałych eksperymentów i poszukiwań: w laboratoriach uczonych, w gabinetach 
przyszłych odkrywców. Bywało jednak (i nadal tak bywa), że te laboratoria I gabinety, 
w celu dochowania tajemnicy prowadzonych badań, zamieniano w pilnie strzeżone taj
ne pomieszczenia: dziś - w postaci ultranowoczesnych i znakomicie wyposażonych 
kompleksów naukowych, budowanych skrycie na całkowitym bezludziu, dawniej - 
w trudno dostępnych, niewiele różniących się od więziennych lochów miejscach od
osobnień, w zakamarkach warownych twierdz i zamków.

O historii jednego z takich odkryć - wynalezieniu receptury na produkcję porcela
ny w Europie - i o losach samego odkrywcy Johanna Friedricha Bóttgera (1682-1719) 
w książce poświęconej osiemnastowiecznym wyrobom porcelanowym miśnieńskiej 

manufaktury pisze Ingelore Menzhausen: „ Wiadomo, że Bóttger 
uciekt z apteki swego berlińskiego nauczyciela i mistrza 

Zorna, gdy na dwór pruskiego króla dotarła wieść o je
go eksperymentach ze zlotem. [...] Ponieważ wierzo

no wówczas pryncypialnie w możliwość przemiany 
metali, Bóttger naruszył interesy wielkich i musiat 
się lękać o swoją wolność. Tak więc uciekt do na
leżącej wtedy do Saksonii Wittenberg!, aby tam 
studiować, został jednak ujęty i przewieziony jako 
więzień Augusta Mocnego do Drezna. Położony 

w pobliżu zamku «Zloty dom» stal się jego miesz
kaniem i pracownią. [...] Przed zgnębionym bezna

dziejnymi eksperymentami ze zlotem i zmuszanym do 
nowych obietnic pojawiło się jednak, zapewne pod 

wpływem [Ehrenfrieda Walthera von] Tschirnhausa, wyj
ście: podjęcie prób w dziedzinie ceramiki, którymi Tschirnhaus interesował się sam 
od lat. Od 1705 do 1706 roku Bóttger znajdował się, prowadząc eksperymenty, w Al- 
brechtsburgu w Miśni, [...] mając za doradców Papsta von Ohain i Tschirnhausa, 
wspierany przez pięciu freiberskich górników. Jeden z nich, Paul Wildenstein, pisał 
później o tym okresie: «[...] w 1706 przybyłem do Barona Bóttgera w Miśni, do tajne
go laboratorium i byłem z nim tam zamknięty przez osiemnaście tygodni, tak że na
wet okna byty zamurowane więcej niż do połowy, [...] mieliśmy laboratorium z 24 pie
cami i Panowie Baron i Tschirnhaussen robili ciągle próby z czerwoną porcelaną w ta
bliczkach i marmoryzowanych pfytkach». We wrześniu 1706 roku Bóttger zostat prze
niesiony ze względów bezpieczeństwa, przed zbliżającymi się Szwedami, na rok do 
twierdzy Konigstein. Eksperymenty zawieszono. Ważny jest jednak list Bóttgera napi
sany do króla 3 czerwca 1707 roku. Zaklina w nim Augusta Mocnego «na litość bo- 
ską», aby przybył do Kónigsteinu na rozmowę. [...] Król zareagował natychmiast. [...] 
Spotkanie miało miejsce o piątej rano 8 czerwca, a wynik tej rozmowy ujawnił się 
wkrótce: w kazamatach starych drezdeńskich murów fortecznych [...] urządzono pod 
nadzorem Tschirnhausa laboratoria, które Bóttger 22 września 1707 roku przeniósł 
z twierdzy Konigstein. Wildenstein relacjonował później [...], że wykonywano próby 
z czerwoną i białą porcelaną. [...] Obietnice Bóttgera nie byty gołosłowne: trzy mie
siące później wynalazek porcelany udał się - pierwsza nadająca się do realizacji re
ceptura porcelany nosi datę 15 stycznia 1708 roku" (I. Menzhausen, „Stara porcela
na miśnieńska w Dreźnie”, Warszawa 1990, ss. 9-10).

Z okazji 300-lecia odkrycia porcelany w Europie w bieżącym roku na naszych la
mach częściej niż zwykle będą pojawiać się artykuły związane z zabytkami ceramiki; 
ich zapowiedzią jest już krótkie omówienie katalogu wystawy w Muzeum Pałacu w Wi
lanowie „Wazy greckie z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego" (s. 31). W tym nume
rze rozpoczynamy też publikację spisu ukazujących się w Polsce czasopism poświę
conych zabytkom (ss. 38, 40 I III okt.). Material, na prośbę organizatorów konferencji 
zorganizowanej przez Association de Journalistes du Patrimoine we wrześniu ubiegłe
go roku w Paryżu, zostat opracowany i przekazany jej uczestnikom. Dalszy ciąg spisu 
ukaże się w numerach lutowym i marcowym. 

p Wnp f W



DO przeglądy 
Poglądy

Warszawa przystąpi do Europejskie
go Stowarzyszenia Historycznych 
Miast i Regionów (European Asso
ciation of Historie Towns and Re
gions), które ma swoją siedzibę 
w średniowiecznym mieście Nor
wich w Wielkiej Brytanii. Stowarzy
szenie to, powołane dzięki inicjaty
wie Rady Europy, zajmuje się pro
mocją europejskich miast historycz
nych. Jednym z jego głównych ce
lów jest popieranie ustawodawstwa 
krajowego, mającego na celu ochro
nę dziedzictwa kulturowego miast 
europejskich. Przystąpienie Warsza
wy do stowarzyszenia ma wspomóc 
promowanie stolicy na arenie mię
dzynarodowej. Ma też na celu 
uczestnictwo tego miasta w kampa
niach związanych z dziedzictwem 
kulturowym Europy oraz wymianą 
doświadczeń w ochronie zabytków.

Międzynarodowe Centrum Kultury 
i Włoski Instytut Kultury zorganizo
wały w październiku 2007 r. w Kra
kowie dwustronną konferencję pt. 
„Florencja i Kraków wobec dzie
dzictwa". Jej celem było ukazanie 
roli tych dwóch miast w cywilizacji 
europejskiej, z uwzględnieniem zja
wisk historycznych, artystycznych 
i politycznych, kształtujących wyjąt
kowy charakter obu ośrodków. Od
rębnym ważnym tematem spotka
nia była rola dziedzictwa kulturowe
go w rozwoju miast historycznych. 
Zaproszeni goście, wybitni eksperci 
z zakresu historii sztuki, ochrony 
dziedzictwa oraz zarządzania kultu
rą podzielili się swoją wiedzą na te
mat wspólnych wątków w historii 
Florencji i Krakowa.

Muzeum Pałac w Wilanowie oraz In
stytut Historii Sztuki Uniwersyte
tu Warszawskiego zorganizowały 
w październiku 2007 r. międzynaro
dową konferencję zatytułowaną 
„The Baroque Villa, Suburban and 
Country Residences, c. 1600-1800" 
(Barokowa Willa, Rezydencje Wiej
skie i Podmiejskie, 1600-1800). 
Wzięli w niej udział wybitni, świato
wej stawy naukowcy, badacze daw
nej architektury, sztuki i obyczajo
wości. Willa, mająca swe korzenie 
w kulturze antyku, odrodziła się na 
nowo w nowożytnej Europie, stając 
się czymś więcej niż podmiejską re
zydencją. Wokół niej wykształciła 
się swoista kultura hołdująca pięk
nu i sztuce. Ideą doskonalej willi by
ło nie tylko wyważone zespolenie 
architektury z otoczeniem, ale 
przede wszystkim harmonia archi
tektury i wnętrza. Jako fenomen ar
chitektoniczny oraz kulturowy willa 
nie od dziś jest obiektem zaintere
sowania badaczy. Wiele uwagi po
święcono przede wszystkim rozwa
żaniu znaczenia willi w kulturze sta
rożytnego Rzymu oraz jej odrodze
niu w okresie włoskiego renesansu. 
Istnieje jednak potrzeba poszerze
nia badań nad architekturą willi 

w późniejszym okresie nowożytnym 
oraz w innych uwarunkowaniach 
geograficznych. Założeniem konfe
rencji, oprócz ogólnego i metodolo
gicznego spojrzenia na temat, była 
próba podjęcia mniej znanych wąt
ków. Materiały pokonferencyjne 
ukażą się drukiem.

W Pucku od wielu lat trwają arche
ologiczne prace wykopaliskowe, 
ale dotychczas badania koncen
trowały się na słowiańskim porcie 
sprzed ponad tysiąca lat (obecnie 
pod wodą) oraz na zamku wznie
sionym w XIV w. przez Krzyżaków. 
Dopiero niedawno wykopaliska na 
rynku odsłoniły piwnice dwóch 
budowli, w których już od średnio
wiecza urzędowali rajcy miejscy. 
Budowle te odnotowane są w źró
dłach, widnieją na starych pla
nach, ale ślad po nich zaginął. 
Dokonane odkrycie stanowi waż
ny element dalszych badań nad 
historią Pucka.

W kościele św. Jana Chrzciciela 
w Złotym Potoku wewnątrz kopuły 
kaplicy Matki Bożej konserwatorzy 
odkryli malowidła pochodzące 
z XVII w. Najlepiej zachował się wi
zerunek kobiety, która poniosła 
męczeńską śmierć za wiarę. Dowo
dzi tego miecz uderzający w jej 
szyję i wytopione oczy, położone 
na tacy u nóg. Proboszcz parafii 
wertuje literaturę teologiczną, by 
ustalić, kogo przedstawia fresk. 
Szczegółowe badania przeprowa
dzą historycy sztuki.

Policja tworzy komputerową bazę 
zabytków sakralnych. Wyposaże
nie świątyń będzie zabezpieczane 
przed kradzieżą m.in. za pomocą 
technologii DNA. Dzieła sztuki po
krywane będą specjalnym lakie
rem i znajdzie się na nich niewi
doczny gołym okiem kod, składa
jący się z 49 znaków. Program 
walki ze złodziejami sakralnych 
dzieł sztuki zainicjowała policja 
z Gorzowa Wlkp. Rejestr lubuskich 
zabytków sakralnych przy zasto
sowaniu technologii DNA ma być 
gotowy za trzy lata.

We wrześniu 2007 r. z okazji 150-le- 
cia uruchomienia połączeń kolejo
wych między Berlinem a Gorzowem 
Wlkp. miłośnicy kolei mogli podzi
wiać przejazd na tej trasie zabytko
wej lokomotywy z wagonami. Skład 
poprowadził parowóz Ok1-359, wy
produkowany w Berlinie w 1917 r. 
Historia komunikacji kolejowej 
w Gorzowie zaczęta się 12 paź
dziernika 1857 r. Wówczas to uru
chomiono Kolej Wschodnią (Berlin- 
-Królewiec) przez Landsberg 
(obecnie Gorzów Wlkp.). Linia ta 
miała charakter prorozwojowy dla 
Brandenburgii, Nowej Marchii oraz 
Europy Wschodniej i wniosła zna
czący wkład w rozwój gospodarczy 
przedwojennego Landsberga.

Białystok.będzie miał Szlak Dzie
dzictwa Żydowskiego. Grupa stu

dentów i pracowników naukowych 
skupionych wokół Fundacji Uniwer
sytetu w Białymstoku „Universitas 
Bialostociensis” postanowiła stwo
rzyć projekt, który nie tylko przypo
minałby historię białostockich Ży
dów, ale także doprowadził do 
oznakowania i udokumentowania 
miejsc z nią związanych. Szlak nie 
jest jeszcze fachowo oznakowany, 
stanie się to dopiero na wiosnę. Nie 
będzie to typowy szlak turystyczny, 
lecz raczej ścieżka edukacyjna, któ
ra przywróci pamięć o przedwojen
nym mieście i zaakcentuje, że Bia
łystok był miastem wielokulturo
wym, a kultura i historia żydowska 
stanowiły jego niezwykle barwną 
część. Projekt szlaku - to przedsię
wzięcie edukacyjne, skierowane do 
wszystkich mieszkańców i turystów, 
ale przede wszystkim do młodzieży 
szkolnej i akademickiej. Kto wie, 
może kiedyś po szlaku oprowadzać 
swoich kolegów będą właśnie 
uczniowie? Tak się przynajmniej au
torom projektu marzy.

Muzeum Historyczne Miasta Gdań
ska z okazji 130. rocznicy urodzin 
Bertholda Frantza Hellingratha zor
ganizowało wystawę „Twórczość 
Bertholda Frantza Hellingratha 
w zbiorach polskich". Ekspozycja 
miała swoją premierę w Muzeum 
Archeologiczne-Historycznym 
w Elblągu, następnie zostanie udo
stępniona publiczności w odmien
nej aranżacji w Muzeum Historycz
nym Miasta Gdańska (od 17. III. 
2008 do 1. VI. 2008 r.). Wystawa 
prezentuje nieeksponowane wcze
śniej prace artysty pochodzące 
z różnych dziedzin artystycznych. 
Oprócz prac graficznych pokazane 
są prace olejne, akwarele, gwasze, 
pastele, a nawet rzeźba - prawdo
podobnie portret żony artysty, oraz 
realizacje projektów tzw. malej for
my, czyli banknoty oraz znaczki. 
Do tej pory oczom szerszej pu
bliczności ukazywały się głównie 
akwaforty tego artysty przedstawia
jące widoki Gdańska, dlatego ta 
ekspozycja jest wyjątkowa ze 
względu na różnorodność prezen
towanych prac. Ponadto jest do
skonalą okazją do pokazania twór
czości artysty, urodzonego w Elblą
gu, który pomimo że przeprowadził 
się w dzieciństwie do Gdańska wraz 
z rodzicami, wielokrotnie powracał 
do niego po latach. Ekspozycji to
warzyszy dwujęzyczny katalog.

Tablicę pamiątkową poświęconą 
zmarłej przed laty prof. Karolinie 
Lanckorońskiej odsłonięto w Krako
wie. Ufundowana przez władze Kra
kowa tablica z brązu umieszczona 
została na elewacji kamienicy przy 
ul. Wenecja 1, gdzie K. Lanckoroń- 
ska mieszkała w okresie okupacji. 
Karolina Lanckorońska - wybitny 
profesor historii sztuki, prezes Fun
dacji de Brzezie Lanckorońskich, 
doktor honoris causa UJ - zapisała 
się w pamięci Polaków jako mece
nas nauki i kultury.

W Muzeum Narodowym w Krako
wie podjęto konserwację niezwy

kle cennego zabytku dziedzictwa 
narodowego Ukrainy: hetmań
skiej Chorągwi Wojska Ukraiń
skiego z XVII w. Chorągiew ta jest 
jednym z najważniejszych - oca
lałych do naszych czasów - sym
boli narodowych oraz wyjątko
wym świadkiem walki o niepodle
głość i tożsamość narodową 
Ukrainy. Wykonana została na 
Kremlu w Moskwie w latach 1686- 
-1688, na zamówienie Iwana 
i Piotra Olesijowiczów oraz ich 
siostry Sofii. Przez blisko pól wie
ku symbolizowała najwyższą ko
zacką władzę na Ukrainie. Dzisiaj 
w ukraińskich muzeach znajduje 
się jedynie pięć kozackich chorą
gwi, a wśród nich ta - przechowy
wana w Muzeum Historycznym 
w Charkowie - jest najstarsza, je
dyna hetmańska i jedna z trzech 
zachowanych na świecie chorą
gwi hetmańskich (druga przecho
wywana jest w Moskwie, a trzecia 
w Sztokholmie). Obecny stan za
chowania chorągwi - malowanej 
i złoconej na jedwabiu - jest bar
dzo zły. Konserwacja przeprowa
dzona zostanie przez konserwa
torów tkanin i malarstwa z Mu
zeum Narodowego w Krakowie 
w ramach przygotowań do wiel
kiej wystawy „Ukraina-Szwecja: 
na skrzyżowaniu losów historii 
XVII-XVIII w.”, zaplanowanej w Ki
jowie na jesień 2008 r. z okazji 
trzechsetnej rocznicy ukraińsko- 
-szwedzkiego sojuszu hetmana 
Iwana Mazepy i króla Karola XII. 
Dodatkowo wystawa uświetni 
w 2009 r. obchody również 
trzechsetnej rocznicy śmierci 
wielkiego hetmana Iwana Maze
py. Konserwacja chorągwi - to 
kolejny mocny akcent w wielolet
niej współpracy Muzeum Narodo
wego w Krakowie z instytucjami 
kultury i muzeami na Ukrainie.

W Wielkiej Sali Wety Ratusza 
Głównego Miasta w Gdańsku 
w dniach 29-30 października 2007 r. 
odbyła się konferencja pt. „Przy
szłość fortyfikacji gdańskich". Jej 
celem było przypomnienie historii 
rozwoju fortyfikacji Gdańska oraz 
przedstawienie sposobu zago
spodarowania i wykorzystania za
chowanych zespołów dawnych 
umocnień miejskich. Rozważano 
również problem potencjału tury
stycznego fortyfikacji gdańskich 
w kontekście turystyki światowej. 
Organizatorzy konferencji: Park 
Kulturowy Fortyfikacji Miejskich 
„Twierdza Gdańsk”, Muzeum Hi
storyczne Miasta Gdańska oraz 
Pomorskie Stowarzyszenie Ochro
ny Fortyfikacji „Reduta".

Od kilku miesięcy funkcjonuje w in- 
ternecie blog, którego celem jest 
informowanie o tym, co dzieje się 
w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami i o tym, co różnymi drogami 
dotarło do Ermitażu w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie (siedzi
ba krajowych władz, biura i oficyny 
wydawniczej), a co dotyczy zabyt
ków i troski o nie. Zachęcamy do 
częstego czytania błoga - adres: 
http://raptularz.blog.onet.pl.
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lUflU Wiedzieć 
II II więcej

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 ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„W sprawie wyjaśnienia prze
znaczenia przedmiotu prezen
towanego w "Spotkaniach z Za
bytkami, nr 6, 2007, uprzejmie 
informujemy, że przedmiot ten 
rzeczywiście przypomina har
puny używane w wielorybnic- 
twie, a jego mechanizm opiera 
się na podobnej zasadzie, jaką 
stosowano w niektórych rodza
jach harpunów w XIX w. Jednak 
uchwyt tego narzędzia nie ma 
zakończenia umożliwiającego 
osadzenie go w rękojeści har
puna ręcznego. Nie ma też 
oprawy nośnej do używania go 
w armatkach i rusznicach har
punowych. Również jego roz
miar jest zbyt maty, aby mógł 
mieć zastosowanie w wieloryb- 
nictwie. Prawdopodobnie przy
rząd by! używany do przenosze
nia dużych tusz w rzeźni lub do 
nieznanych nam bliżej celów. 
Jednocześnie pozwalamy sobie 
skorzystać z możliwości zapyta
nia tą samą drogą - na lamach 
miesięcznika - o próbę wyja
śnienia zastosowania przedsta
wionych na załączonym zdję

ciu przedmiotów z XVIII w., zna
lezionych na wraku statku ho
lenderskiego 71-27. Są to dwa 
przedmioty z ołowiu w kształcie 
miniaturowego żelazka lub 
kadłuba statku, o wymiarach 
11,7 x 3,7 x 3,5 cm i wadze 
760 g oraz 8,7 x 3,0 x 3,1 cm 
i wadze 433 g. W części szer
szej - «tylnej» - mają trzy otwory 
(dwa w jednej płaszczyźnie - 

przelotowe oraz jeden z wbi
tym drewnianym kołeczkiem), 
a w przeciwnej, węższej, jeden 
otwór przelotowy. Jak dotąd na 
temat ich przeznaczenia nie 
uzyskaliśmy żadnego pewnego 
wyjaśnienia z prowadzonej kwe
rendy wśród muzealników pol
skich, francuskich i angielskich. 
Może czytelnicy „Spotkań z Za
bytkami" pomogą w rozwiąza
niu tej zagadki?"

dr inż. Jerzy Litwin 
Dyrektor Centralnego 

Muzeum Morskiego

Otrzymaliśmy od naszej stałej 
Czytelniczki list z pytaniami: Co 
można powiedzieć o zamiesz
czonym obok portrecie? Kto 
może być na nim przedstawio
ny? Kiedy i przez kogo został 
namalowany? Ile może koszto
wać jego konserwacja?

Prezentowany portret niezna
nej kobiety należy do piękniej
szych i ciekawszych obiektów, 
jakie Czytelnicy przedstawiają 
na naszych tamach. Niestety, 
nie na wszystkie pytania mo
żemy odpowiedzieć. W wy
padku braku jakichkolwiek 
podpisów czy choćby herbów, 
identyfikacja ukazanej osoby 
jest właściwie niemożliwa, 
choć równocześnie nie można 
tracić nadziei, że tożsamość 
tajemniczej damy zostanie kie
dyś ustalona, np. poprzez od
nalezienie innego wizerunku 
tej samej osoby, trudno jed
nak przypuszczać, by stato się 
to inaczej niż przez przypadek. 
Sprawą najprostszą jest dato
wanie, które można przepro
wadzić poprzez analizę stroju 
i fryzury kobiety oraz wskaza
nie innych wizerunków podob
nie ubranych i uczesanych 
niewiast. Notabene, datowa
nie portretów pań jest zwykle 

nieco łatwiejsze niż konterfek
tów męskich - w strojach 
modnych dam dostrzegamy 
przeważnie więcej szczegó- 
tów, które możemy skojarzyć 
z daną epoką, a nawet deka
dą. Wedtug wszelkiego praw
dopodobieństwa, prezentowa
ny obraz pochodzi z drugiej 
ćwierci XIX w. - najpewniej 
z okresu ok. 1830-1835. Na 
początku XIX stulecia (do lat 
dwudziestych) uczesania ko
biet byty znacznie mniej efek
towne - pojawiały się wpraw
dzie niewielkie koki i loczki 
przy skroniach, lecz byty one 
krótsze, drobniejsze, silniej 
skręcone. Loki czy wręcz pu

kle, widoczne na tym obrazie, 
stały się modne u schytku lat 
dwudziestych i stosowano je 
przez wiele następnych lat, 
w ciągu których zmienia) się 
natomiast sposób upięcia 
reszty wtosów. Od lat czter
dziestych zaczesywano je 
gładko z przedziałkiem po
środku. Wysokie upięcie wto
sów i spływające po bokach 
loki byty modne w latach trzy
dziestych XIX w. Również krój 
wyraźnie wciętej w talii sukni 
pozwala datować obraz na ten 
sam okres - dotyczy to rów
nież sposobu wycięcia i udra- 
powania dekoltu. W polskich 
zbiorach muzealnych można 
wskazać znaczną liczbę por
tretów kobiet o podobnych fry
zurach i ubiorze. Nie wylicza
jąc wszystkich (co byłoby 
niemożliwe), wypada wymie
nić wizerunki: Julii z Czaba
nów Wiemanowej (Franciszek 
Pfanhauser, ok. 1830, MNW), 
Ernestyny Tarnowskiej (Józef 
Pitschmann, ok. 1830, MNK), 
Emilii Bartynowskiej (Wojciech 
Korneli Stattler, ok. 1830, 
MNK), Sydonii z Rollerów He- 
nochowej (Franciszek Ksawe
ry Lampi, ok. 1835, MNK), Jo

anny Teresy Konarzewskiej 
(Marcin Jabłoński, 1835, 
MNK), Antoniny Czyszkow- 
skiej (Rafał Hadziewicz, 1828, 
MNW), Natalii Sanguszkowej 
(Johann Ender, 1829, MNW), 
Teresy Woydowej (Henri-Fran- 
ęois Riesener, przed 1828?, 
MHW).
Autorstwo obrazu jest trudne 
do ustalenia, zwłaszcza jeżeli 
dysponujemy tylko amatorskim 
zdjęciem. Uderzający jest jed
nak fakt, że partia twarzy malo
wana jest znacznie lepiej niż 
strój. Oblicze ukazano w spo
sób realistyczny, a co więcej - 
można domyślać się, że malarz 
próbował pokusić się o próbę 

charakterystyki psycho
logicznej portretowanej 
damy. Wzrok widza 
przykuwa jej przeszywa
jące spojrzenie i nieco 
tajemniczy uśmiech. Ta 
część wizerunku zdra
dza autora niepozba- 
wionego talentu i wrażli
wości, podczas gdy szy
ja, suknia, a zwłaszcza 
dłonie malowane są 
schematycznie, by nie 
powiedzieć nieudolnie. 
Możliwe, że nad portre
tem pracowało dwóch 
malarzy - zdolniejszy 
zajął się partią twarzy, 
podczas gdy jego uczeń 
lub pomocnik zapełnił 
resztę powierzchni płót
na. Nie można też wy
kluczyć, iż obraz jest 

dziełem jednego artysty (za
pewne cechowego), wykształ
conego jeszcze w tradycji por
tretu sarmackiego, którego 
istotną cechą było realistyczne, 
niezwykle drobiazgowe odda
wanie rysów twarzy modela 
przy sumarycznym traktowaniu 
partii ubioru i tła. Konwencja ta 
popularna była w Polsce w XVII 
i XVIII w., lecz przykłady długie
go trwania owej tradycji można 
spotkać jeszcze u progu XIX 
stulecia - szczególnie w pro
wincjonalnych ośrodkach arty
stycznych.
Obraz jest zniszczony i bez 
wątpienia wymaga konserwa
cji, która z pewnością nie jest 
przedsięwzięciem tanim. Jak
kolwiek nie prowadzimy 
szczegółowych porad w tej 
kwestii, sugerujemy zwrócenie 
się do profesjonalnych (z pew
nością nie najtańszych!) kon
serwatorów dziel sztuki. Prze
prowadzenie takich prac tanio 
i pokątnie może spowodować 
więcej szkód niż pożytku. Ma
jąc do wyboru pozostawienie 
płótna w obecnym stanie lub 
jego zniszczenie przez nie
udolną konserwację, stanow
czo polecamy to pierwsze.
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Twierdza Wisloujście stanowi wyjątkowy w skali europejskiej zespól budowli 
łączących cechy kilku szkól fortyfikacyjnych. Była zaliczana do twierdz morskich, 

gdyż kontrolowała główną drogę wodną, prowadzącą do gdańskiego portu.
Z tego też względu w trakcie działań zbrojnych pełniła kluczową funkcję 

w systemie obronnym miasta. Była także symbolem metropolii, gdyż jej położenie 
przy głównym szlaku wodnym powodowało, że pierwsza „witała” przybysza 

docierającego do Gdańska statkiem.

Twierdza Wisloujście
architektura i jej ochrona

'—>J PRZEMYSŁAW MAĆKOWIAK

1 łownym czynnikiem powodującym powstanie naj- 
Wpierw osady Gdańsk, a później miasta, było korzyst

ne położenie geograficzne nad brzegiem Bałtyku, sprzyjające 
wymianie handlowej. Szczególne znaczenie miały wówczas 
szlaki morskie, jednak ze względu na fakt, że wybrzeże było 
piaszczyste i bagniste, port powstał w pewnym oddaleniu od 
niego, kilka kilometrów w górę Wisły. Jej ujście do morza 
było w tej sytuacji miejscem o dużym znaczeniu strategicz
nym i już od średniowiecza budowano tutaj umocnienia. 
Nieustannie wzmacniano je, modernizowano, zapobiegając 
w ten sposób ich zdobyciu przez wojska przeciwnika i w kon
sekwencji przejęciu kontroli nad portem oraz miastem.

Prawdopodobnie już w XIII w. istniał w tym miejscu 
punkt sygnalizacyjny, ułatwiający żeglugę statkom płynącym 
do gdańskiego portu. Drewnianą strażnicę zbudowano 
w drugiej połowie XIV w., natomiast w 1482 r. na jej miej
scu powstała ceglana, cylindryczna wieża o wysokości około 
20 m. Zwana była Latarnią, gdyż oprócz funkcji strażniczej, 
pełniła także funkcję latarni morskiej. Niedługo potem, 
w 1484 r., z drewnianych skrzyń wypełnionych ziemią i gła
zami zbudowano molo. Umożliwiało ono cumowanie stat
ków poddawanych kontroli celnej, a przede wszystkim 
zabezpieczało szlak wodny przed zamulaniem. W latach 
1518-1521, w trakcie przygotowań do wojny z Krzyżakami, 
wieżę wzmocniono drewnianym blokhauzem.

W związku z dynamicznym rozwojem broni palnej do
tychczasowe umocnienia już nie wystarczały i w latach 
1562-1563 zrealizowano wokół Latarni tzw. Wieniec. Bu
dowla ta, z wewnętrznym dziedzińcem, została wzniesiona 
na planie koła o średnicy około 31 m. Podziemia przezna
czono na magazyny, na dwóch górnych poziomach usytu
owano stanowiska artyleryjskie, a całość wieńczył nadwie
szony, wąski chodnik strażniczy. Forma tej działobitni 
tkwiącej na pograniczu dwóch epok - średniowiecza i no- 
wożytności, jest unikatowa - do obecnych czasów zacho
wało się niewiele obiektów tego typu. Jej projektant nie jest 
znany, choć jako prawdopodobnego autora wskazuje się 
ostatnio Dirka Danielsa (Daniela Dirksena).

W latach 1573-1577 obronność wieży i Wieńca wzmoc
niono dodatkowo drewniano-ziemnymi umocnieniami 
o narysie czworoboku z zapewne bastionami w narożach, 
zaprojektowanymi prawdopodobnie przez budowniczego 
miejskiego Jana Kramera. Ich skuteczność potwierdziła się 
już w 1577 r. podczas oblężenia Gdańska przez Stefana Ba
torego. Walki skupiły się bowiem na twierdzy i mimo znacz
nych uszkodzeń dzieła zdołano odeprzeć ataki wojsk pol
skich. Doceniając jej znaczenie w systemie obronnym Gdań
ska, Rada Miasta we wrześniu 1577 r. podjęła decyzję o od
budowie fortyfikacji, jednak dopiero 18 czerwca 1582 r. po
wołano specjalną komisję, mającą za zadanie ocenić rozmia
ry zniszczeń i zakres modernizacji. Poważniejsze prace roz
poczęto w 1584 r. od rekonstrukcji Wieńca. Wieżę podwyż
szono do około 30 m i zwieńczono w 1593 r. wysokim re
nesansowym hełmem, z galerią i latarnią. Postanowiono tak
że zbudować murowany fort w miejscu dotychczasowych 
umocnień drewniano-ziemnych, niespełniających już wymo
gów ówczesnego pola walki. Projekt opracował prawdopo
dobnie Jan Schneider z Lindau, który nadzorował prace do 
1587 r., kiedy to kierownictwo robót przejął Antoni van 
Obberghen, znany m.in. z przebudowy duńskiego zamku 
w Kronborgu w Helsingór. Zmodyfikował on nieznacznie 
projekt, powiększając, zapewne wtedy jeszcze niezrealizo
wane, dwa bastiony od południowej strony założenia. Za
sadnicze prace budowlane zakończono około 1602 r., na co 
wskazuje data wykuta na zworniku portalu wjazdowego, 
jednak sypanie wałów przeciągnęło się aż do 1611 r. Zreali
zowana budowla cechowała się znacznymi wymiarami, gdyż 
odległość między narożami czołowymi bastionów wynosiła 
odpowiednio 148 i 134 m.

Otoczony mokrą fosą fort wzniesiono według założeń 
szkoły nowowłoskiej na planie zbliżonym do kwadratu, opar
tego o brzeg Wisły. Od tego też wzięła się jego nazwa Fort 
Carre, gdyż francuskie słowo carre oznacza kwadrat. W naro
żach usytuowano cztery skazamatowane bastiony, które otrzy
mały nazwy oraz oznaczenia cyfrowe. Licząc od kierunku pół
nocnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, były to: I - Ar
tyleryjski, II - Ostroróg, III - Południowo-Wschodni oraz IV - 
Furta Wodna. Połączono je kurtynami, przy czym kurtynę pół-
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1. Twierdza Wisloujście według stanu z lat 1639-1648 
1 - Fort Carre z Latarnią oraz Wieńcem, 2 - Szaniec Wschodni,
3 - Szaniec Zachodni, 4 - Szaniec Kleszy, 5 - rawelin 
(nienarysowany), 6 blokhauz; bastiony: A - Artyleryjski. 
B - Ostroróg, C - Południowo-Wschodni, D - Furta Wodna, 
E - Pucki, F - Ostroróg, G - Świński Leb, H - Bielnik, I - Wiślany 

(rys. na podkładzie z ryciny opublikowanej w Londynie 
w 1800 r., ze zbiorów Przemysława Maćkowiaka)

2. Twierdza Wisloujście od strony zachodniej 
w latach sześćdziesiątych XVIII w.; akwaforta 
rytowana przez Mateusza Deischa według 
rysunków Fryderyka Antoniego Lohrmanna
i opublikowana w 1765 r. w serii albumowej 
50 widoków Gdańska (w zbiorach Biblioteki 
Kórnickiej) (wg: Przemysław Maćkowiak, Widoki 
i plany Twierdzy Wisloujście w zbiorach XVII 
i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki 
Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 27, 
Poznań 2005)

3. Widok Wieńca otoczonego kamieniczkami
z dziedzińca Fortu Carre, z lewej dom komendanta, 
około 1920 r. (zdjęcie ze zbiorów Przemysława 
Maćkowiaka)

nocną oraz południową wykonano w postaci ziemnego wału 
z fosbreją u jego stopy. W obmurowanej kurtynie wschodniej 
usytuowano wejście do fortu, zaakcentowane rozbudowanym 
portalem. Natomiast dość specyficznie zrealizowano kurtynę 
od strony rzeki. Została ona załamana ze względu na niewiel
ką odległość dzielącą Latarnię oraz Wieniec od rzeki, zlokali
zowanych po rozbudowie w zachodniej części wewnętrznego 
dziedzińca fortu. Rozwiązanie to osłabiało obronność założe
nia od strony najbardziej zagrożonej i, jak wykazały ostatnie 
badania archeologiczne prowadzone w 2003 r., dodatkowo 
wyposażono ją w rozmieszczone w ślepych arkadach stanowi
ska artyleryjskie, umożliwiające ostrzał rzeki.

W 1603 r. sprowadzono do Gdańska włoskich specjali
stów w dziedzinie fortyfikacji - kapitana Hieronima Ferre
ro oraz Jana Baptystę z Vercelli i zlecono im ocenę wartości 
miejskich umocnień. W wypadku Wisłoujścia pierwszy 
z nich sporządził krytyczny raport, wskazujący na niedosta
teczną wartość obronną niewykończonego Fortu Carre i za
lecający otoczenie go ziemnymi umocnieniami typu staro- 
holenderskiego. Realizację postulatów przyspieszyło zagro

żenie wojną ze Szwecją 
i w latach 1624-1626 wznie
siono otoczony mokrą fosą 
pięciobastionowy szaniec 
ziemny o niewysokich, nie- 
oskarpowanych wałach. Ba
stiony otrzymały nazwy, li
cząc od północy: Pucki (V), 
Ostroróg (VI), Świński Łeb 
(VII), Bielnik (VIII) oraz 
Wiślany (IX). Prace prowa
dził prawdopodobnie ho
lenderski inżynier Piotr 
Janssen z Weert. Swoją 
znaczącą wartość bojową 
fortyfikacje wykazały już 
w 1626 r., kiedy to Szwedzi 
po przeanalizowaniu sta
nu umocnień zrezygnowali 
z ich szturmowania.

W 1627 r. po drugiej 
stronie Wisły zbudowano

przesunięty osiowo na południe od Fortu Carre ziemny sza
niec w formie dzieła rogowego, który w 1639 r. wzmocnio
no u nasady dwoma półbastionami. Nazwano go Szańcem 
Zachodnim, natomiast główne założenie Szańcem Wschod
nim. Specyficzne przesunięcie obu dzieł wymusiło koniecz
ność budowy dodatkowych umocnień wzdłuż prawego 
brzegu Wisły i m.in. na południe od Szańca Wschodniego 
powstał Szaniec Kleszy. Pierwotnie składał się on z bastionu 
oraz pólbastionu połączonych kurtynami, jednak około 
1648 r. został przebudowany i powiększony. Narastające 
zagrożenie szwedzkie powodowało dalsze drobne moderni
zacje i w latach 1629-1650 przed frontami bastionowymi 
Szańca Wschodniego zrealizowano trzy małe raweliny. 
W rezultacie powstało założenie o skomplikowanej formie, 
trudne do obrony i wymagające licznej załogi. W celu elimi
nacji tej niedogodności w 1654 r. całkowicie rozebrano Sza
niec Zachodni i rok później rozpoczęto jego budowę od no
wa w tej samej formie, jednak już naprzeciwko Fortu Carre. 
Projekt wykonał wybitny gdański budowniczy i fortyfikator 
Jerzy Strakowski (Georg Stackwitz). Z tego też względu 
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4. Latarnia z późniejszą nadbudową od strony wejścia na dziedziniec 
Wieńca, stan w 2003 r.

w latach 1657-1658 zlikwidowano nie
potrzebny już Szaniec Kleszy, pozosta
wiając jedynie skrajny pólbastion od 
strony rzeki. Od końca lat trzydziestych 
XVII w. zaczęły też powstawać dzieła łą
czące Twierdzę Wisłoujście z umocnie
niami miasta, uniemożliwiające zabloko
wanie przez przeciwnika ważnej drogi 
komunikacyjnej, jaką była Wisła.

Po realizacji Fortu Carre oraz pię- 
ciobastionowego szańca znaczenie mi
litarne stracił Wieniec. Z tego też po
wodu zbudowano wokół niego piętna
ście piętrowych kamieniczek, pełnią
cych funkcję koszarową. Dokładna da
ta ich powstania nie jest znana, przyj
muje się przedział między 1621 
a 1673 r. W tym samym czasie po 
wschodniej stronie dziedzińca wzniesiono piętrowe koszary.

Systematycznie wzmacniane fortyfikacje znów spraw
dziły się podczas „potopu”, gdy wojska szwedzkie zrezy
gnowały z ich zdobywania i jedynie zablokowały miasto od 
strony lądu oraz morza. Po ustaniu działań zbrojnych, za
kończonych pokojem w Oliwie w 1660 r., pojawiła się ko
nieczność remontu niekonserwowanych umocnień. Szcze
gólnie ucierpiał Szaniec Zachodni i jego odbudowę z doda
niem rawelinu rozpoczęto w 1669 r. według projektów Je
rzego Strakowskiego. Po śmierci projektanta w 1675 r. za
stanawiano się nad zasadnością kontynuowania tak szeroko 
zakrojonych prac, wymagających po ukończeniu dzieła ob
sadzenia go przez liczną załogę. Stan Szańca Zachodniego 
jednak systematycznie pogarszał się i już w 1683 r. wyma
gał kolejnego kosztownego remontu. Dyskusję zakończono 
dopiero w 1688 r., kiedy to zaakceptowano projekt majo
ra von dem Ostena. Szaniec ponownie rozebrano i zbudo
wano od nowa, w postaci mniejszego założenia, składające
go się z trzech rawelinów otoczonych fosą. W 1708 r. we
dług projektów francuskiego inżyniera Jana Charpentiera, 
nawiązujących do nowatorskich koncepcji Sebastiana le 
Prestre de Vaubana, zredukowano Szaniec Wschodni, prze
kształcając go w szeroki stok z niewielkimi szańcami oraz 
drogą krytą z placami broni i skazamatowanymi trawersa
mi. W trakcie prac, 11 października 1709 r. pożar strawił 
wnętrze Latarni oraz jej hełm. Wieżę odbudowano w 1721 r. 
i zwieńczono w 1724 r. późnobarokowym hełmem.

Twierdza Wisłoujście stała się szczególnie stawna w 1734 r., 
kiedy to szerokim echem na całym świecie odbiły się działania 
militarne związane z wojną sukcesyjną o tron polski. W trak
cie sporu, zapoczątkowanego w 1733 r. między Stanisławem 
Leszczyńskim a synem Augusta II, późniejszym Augustem III, 
Gdańsk odegrał rolę kluczową. Nie tylko opowiedział się po 
stronie Leszczyńskiego, ale także udzielił mu gościny. W kon
sekwencji spowodowało to od połowy lutego 1734 r. półrocz
ne oblężenie miasta przez wojska rosyjskie, potem również sa
skie. Do generalnego ataku skierowanego na Westerplatte 
i Wisłoujście atakujący przystąpili w czerwcu. Wspierane arty
lerią floty rosyjskiej bombardowanie było na tyle silne, że 23 
czerwca Francuzi poddali się, a za ich przykładem dzień póź
niej poszła załoga twierdzy. Wobec bezsensowności dalszego 
oporu i po wcześniejszym umożliwieniu Leszczyńskiemu 
ucieczki, 7 lipca 1734 r. podpisano akt kapitulacji miasta.

Wisłoujście obsadziły wojska rosyjskie, stacjonujące 
tam do czasu zapłacenia przez Gdańsk kontrybucji w 1736 r.,

5. Widok Wieńca otoczonego kamieniczkami z dziedzińca Fortu 
Carre, pośrodku zdobione kamieniarką wejście do Wieńca, z prawej 
dom komendanta, z lewej dom oficera artylerii, stan w 2003 r.

6. Wnętrze jednej z kazamat Wieńca, stan w 2003 r.

7. Zrekonstruowane szczyty kamieniczek dobudowanych do Wieńca, 
stan w 2003 r.

jednak twierdza ta coraz bardziej traciła na znaczeniu. Wy
nikało to z jej oddalania się od brzegu morza na skutek po
wstawania mielizn i łach piaskowych u ujścia Wisły. Na 
przełomie XVII i XVIII w. przekształciły się one w wyspy 
West Plaate i Ost Plaate, co spowodowało zmianę główne
go toru wodnego na tzw. Głębię Zachodnią. Światło na 
wieży stawało się mylące iw 1758 r. przestała ona pełnić 
funkcję latarni. Zastąpiono ją dwiema blizami, wytyczają
cymi nowy szlak do portu. W 1772 r., w wyniku pierwsze
go rozbioru, Prusacy zagarnęli Westerplatte i zbudowali 
tam w latach 1788-1790 cztery ziemne szańce, zapewnia
jące kontrolę nad portem, a w marcu 1793 r., po drugim 
rozbiorze, zajęli już całe miasto. Większe ożywienie prac 
fortyfikacyjnych nastąpiło w okresie wojen napoleońskich, 
kiedy to w 1806 r. wojska pruskie częściowo odtworzyły 
bastiony Szańca Wschodniego. Od 1811 r. prace kontynu
owali Francuzi, nieznacznie przebudowując również Sza
niec Zachodni w dzieło koronowe z rawelinem, zwane 
Fortem Montebello. Nadbudowano także dodatkową kon
dygnację nad koszarami na dziedzińcu Fortu Carre. Ich 
uwaga skupiła się jednak na innych elementach systemu 
obronnego miasta, w tym przede wszystkim na Górze Gra
dowej, gdzie powstała unikatowa redita (franc, reduit - 
śródszaniec), zaprojektowana przez słynnego generała 
Franęoisa Nicolasa Benoita Haxo.

Po odbiciu miasta przez Rosjan w 1813 r. i przekazaniu 
go Prusakom nie prowadzono większych prac fortyfikacyj
nych, twierdzę natomiast zamieniono w więzienie. Dopiero 
od 1866 r., w ramach programu modernizacji pruskich 
twierdz, dostosowujących je do nowych rodzajów artylerii 
oraz doskonalszych materiałów wybuchowych, na zrekon
struowanym Szańcu Wschodnim powstały magazyny pro
chowe, laboratoria - warsztaty amunicyjne oraz wielofunk
cyjne schrony dla dział oraz obsługi. Elewacje Fortu Carre 
przelicowano nową cegłą, a w kazamatach bastionów za-
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bezpieczonych fragmentów murów Latarni oraz szczytów 
kamieniczek Wieńca. Od 1956 r. do początku lat dzie
więćdziesiątych część kazamat Fortu Carre użytkowały 
Gdańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
„Dagoma”, wykorzystując je jako magazyn pulpy owoco
wej, niezbędnej w procesie technologicznym produkcji 
dżemów, marmolad oraz win owocowych.

Twierdzę do rejestru zabytków wpisano dopiero 
w 1959 r., jednak przez długi czas brakowało środków na 
należytą jej opiekę. Na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych w ramach prac ratowniczych odbudowa
no Latarnię, zabezpieczono Wieniec wraz z kamieniczkami 
oraz koszary. Od 1964 r. opracowywano kolejne niezreali
zowane projekty konserwacji murów Fortu Carre, na póź
niejszy czas natomiast odłożono wszelkie prace konserwa
torskie przy Szańcu Wschodnim, na którym swoje miejsce 
znalazły m.in. posterunek policji wodnej oraz jachtkluby.

Ogromne szkody poczyniło ulokowanie w pobliżu twier
dzy w 1969 r. Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego 
„Siarkopol”, z rozległym składowiskiem siarki oraz nadbrze
żem przeładunkowym. W trakcie jego budowy zniwelowano 
fragment Bastionu Puckiego oraz kurtyny, a cała twierdza 
znalazła się w bezpośredniej strefie ochronnej, w której wy- 

silne zanieczyszczenie środowiska, 
uniemożliwiające długotrwały pobyt ludzi. Związki siarki 
i dodatkowo fluoru z pobliskich Gdańskich Zakładów Na
wozów Fosforowych „Fosfory” wywołały postępującą erozję 
murów twierdzy oraz zamieranie roślinności wzmacniającej 
ziemne nasypy. W tym czasie nastąpiła też silna destrukcja 
murów Fortu Carre na poziomie lustra wody, wiążąca się ze 
zwiększonym falowaniem, wywołanym coraz intensywniej
szym ruchem na poszerzonym kanale portowym.

W 1974 r. zarząd nad Fortem Carre przejęło Muzeum 
Historii Miasta Gdańska. W 1978 r. wykonano stalową 
ściankę Larsena, chroniącą mury fortu od strony kanału por
towego. W latach osiemdziesiątych ponownie wyremonto
wano Wieniec wraz z kamieniczkami. W kolejnej dekadzie 
przeprowadzono wycinkę drzew na nasypach fortu oraz 
kontynuowano prace przy Wieńcu, w tym przy domu ko
mendanta. W tym czasie też pokryto kamieniczki dachówka
mi ceramicznymi. W 1991 r. zabezpieczono Bastion Furta 
Wodna, jednak intensywniejsze prace rewaloryzacyjne Fortu 
Carre prowadzono dopiero w latach 2003-2005. Odtworzo
no wtedy pierwotne profile wałów ziemnych oraz systemy 
wentylacyjne poszczególnych bastionów. Największy zakres 
prac został wykonany na Bastionie Artyleryjskim, gdzie od
nowiono izolacje poziome oraz odwodnienia. Uzupełniono 
także ubytki w jego elewacjach oraz zabezpieczono betono
wym wieńcem fragment szybko korodującej ścianki Larsena.

Plany zagospodarowania twierdzy, w większości nie
zrealizowane, zmieniały się wielokrotnie w ciągu lat. 
Pierwsze z 1960 r. dotyczyły przekształcenia kamieniczek 
Wieńca w hotel dla planowanej Bazy Promowej. Kolejne 
z 1972 r., zlecone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji, paradoksalnie nieuwzględniające skażenia środowi
ska, zakładały stworzenie bazy turystyczno-noclegowej. 
Studium o charakterze konserwatorskim, w którym zawar
to postulaty do planów zagospodarowania przestrzennego, 
opracowano w latach 1986-1987. W 1987 r. powstał ko
lejny projekt adaptacji fortu na schronisko oraz hotel, 
a w 1991 r. proponowano stworzenie zespołu muzealnego 
Park Pamięci Westerplatte-Wisłoujście, łączącego symbo
liczne miejsca walki o dostęp Polski do morza.

montowano nowoczesną broń. Wieżę po pożarze w 1889 r. 
zwieńczono stożkowym hełmem. W tym czasie jednak waż
niejsza była realizacja dzieł w rejonie Nowego Portu. Mimo 
licznych modernizacji, pod koniec XIX w. umocnienia pre
zentowały niewielką wartość bojową i powoli były likwido
wane w związku z rozbudową portu. Definitywny ich kres 
położyła w 1920 r. demilitaryzacja Gdańska, będąca wyni
kiem postanowień Traktatu Wersalskiego, sankcjonującego 
powstanie Wolnego Miasta. Wtedy też na terenie twierdzy 
powstała przystań żeglarska wraz z infrastrukturą.

W trakcie działań wojennych w 1945 r. w nasypach 
umocnień wykonano system okopów, a we wnętrzach ba
stionów urządzono szpital połowy. W czasie ostrzału arty
leryjskiego, bombardowań oraz pożarów znacząco uszko
dzony został Wieniec z Latarnią, w mniejszym stopniu 
Fort Carre. W okresie powojennym do 1955 r. jego admi
nistracją zajmował się Zarząd Morskiego Portu Handlowe
go Gdańsk. Wówczas pogłębiała się dewastacja obiektu, 
gdyż niedozorowany stał się rezerwuarem tanich materia
łów budowlanych. Duże zniszczenia spowodowała wichu
ra w 1953 r., nastąpiło wówczas m.in. zawalenie się nieza
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8. Widok Fortu Carre z Szańca 
Wschodniego, z lewej wjazd 
do fortu oraz Bastion 
Południowo-Wschodni, 
na pierwszym planie Bastion 
Ostroróg, w głębi Latarnia, 
z prawej Bastion Artyleryjski, 
stan w 2003 r.

(ilustracje: 1,4-8 - Przemysław 
Maćkowiak)

W sezonie letnim 1992 r. Fort Carre po raz pierwszy 
w okresie powojennym udostępniono dla ruchu turystycz
nego, za co muzeum otrzymało Nagrodę Zespołową III 
Stopnia za Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1992. 
Ze względu na duże zainteresowanie obiektem, w 1994 r. 
opracowano projekt przebudowy domu komendanta na ce
le recepcyjne. Problemy finansowe spowodowały jednak, że 
w Roku Milenijnym 1997, związanym z obchodami tysiąc
lecia miasta Gdańska, obiekt ponownie zamknięto dla zwie
dzających. W tym też roku twierdza Wisłoujście znalazła się 
na amerykańskiej liście stu najbardziej zagrożonych obiek
tów na świecie, przygotowywanej przez World Monuments 
Watch (Światowy Program Ochrony Zabytków). Rozpoczę
to wówczas wszechstronne starania o fundusze na ratowanie 
zabytku. Ważne było także stworzenie kompleksowego, 
wieloletniego programu interdyscyplinarnych badań. Mu
zeum zamierzało również przejąć Szaniec Wschodni, należą
cy do skarbu państwa, a w scalonej twierdzy urządzić atrak
cyjną wystawę, przystań żeglarską oraz ożywić miejsca, wy
korzystując elementy nawiązujące do jego tradycji, organi
zując plenery, koncerty, przedstawienia teatralne. W 2002 r. 
powstała koncepcja adaptacji Twierdzy Wisłoujście na Mię
dzynarodowe Centrum Spotkań.

Ważnym dokumentem było uchwalenie przez Radę 
Miasta Gdańska 20 grudnia 2001 r. Studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gdańska, w którym szczególną uwagę zwrócono na ko
nieczność docenienia wartości zabytków architectura mili- 
taris. Studium to stało się podstawą dalszych prac związa
nych z wszechstronną rewaloryzacją oraz konserwacją ze
społu gdańskich fortyfikacji, w tym przede wszystkim dzieł 
o znaczeniu ponadregionalnym, takich jak Twierdza Wi
słoujście czy Fort Grodzisko. Nową formułą ochrony ob
szarowej oraz krajobrazowej, szczególnie przydatną 
w ochronie zespołów fortyfikacji, stała się też Ustawa 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, umożliwiająca tworzenie parków kulturowych 
w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nie
ruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej (obecnie w Gdańsku funkcjonuje 
z powodzeniem prekursorski Park Kulturowy Fortyfikacji 
Miejskich Twierdza Gdańsk, zajmujący się przede wszyst
kim administrowaniem Fortu Grodzisko).

W 2003 r. opracowano koncepcję rewitalizacji dzielnic 
poprzemysłowych Westerplatte oraz Wisłoujście, uwzględ
niającą w maksymalnym stopniu jej dofinansowanie w ra
mach funduszy europejskich. Ideą przewodnią projektu 
było założenie, że kluczem do ochrony twierdzy jest przy
wrócenie tej dzielnicy waloru atrakcyjności inwestycyjnej. 

Autorzy zaproponowali lokalizację w twierdzy części mu
zealnej z trasą turystyczną, zespołu recepcyjnego dla im
prez plenerowych, gastronomii, przystani żeglarskiej, ho
telu, pensjonatu oraz schroniska. W kwietniu 2004 r. Ra
da Miasta uchwaliła Program rewitalizacji obszarów zde
gradowanych w Gdańsku - lokalny program rewitalizacji, 
uwzględniający także zespoły fortyfikacji. Znaczące środki 
finansowe na prace przy tych obiektach zarezerwowano 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2008. 
W latach 2004-2005 Nadbałtyckie Centrum Kultury zre
alizowało projekt, mający na celu dowartościowanie tego 
niedocenianego dziedzictwa. Odbyły się sesje, wystawy, 
spacery po obiektach. W latach 2005-2006 odtworzono 
drewniany most zwodzony fosy zewnętrznej w formie 
z przełomu XIX i XX w.

Obecnie Gdańsk uczestniczy w realizowanym od 2006 r. 
projekcie Baltic Fort Route, dofinansowywanym ze środ
ków Unii Europejskiej. W zamierzeniu ma on ułatwiać kon
takty administratorów poszczególnych obiektów z rejonu 
Morza Bałtyckiego, a także instytucji naukowych zajmują
cych się tą problematyką. Istotne jest również wypracowa
nie wspólnej strategii promocji turystycznej, uwzględniają
cej zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim są for
tyfikacje uczestniczące w projekcie. Efektem ma być też sieć 
wzajemnych relacji oraz powiązań, ułatwiających wymianę 
doświadczeń między uczestnikami projektu, a także pozy
skiwanie środków na utrzymanie umocnień. W projekcie 
biorą udział partnerzy z Polski, Niemiec, Litwy oraz Rosji.

Wielka szkoda, że najciekawsza część umocnień Twier
dzy Wisłoujście, jakim jest Fort Carre, mimo niewątpliwie 
wyjątkowych walorów architektoniczno-krajobrazowych 
w dalszym ciągu nie jest udostępniona dla ruchu turystycz
nego. Skutkiem wieloletnich zaniedbań jest również to, że 
twierdza nie funkcjonuje w świadomości społecznej, przez 
co m.in. niezmiernie trudno było pozyskiwać fundusze na 
jej konserwację oraz adaptację. W 1980 r. Krzysztof Biskup 
na łamach „Spotkań z Zabytkami” (K. Biskup,... twierdza 
Wisłoujście, nr 4, 1980, ss. 36-38) dramatycznie apelował 
o ratowanie cennego zabytku. Na szczęście, od tego czasu 
wiele zmieniło się na lepsze i mimo wszystko wydaje się, że 
największe niebezpieczeństwa zagrażające zespołowi zosta
ły zażegnane - m.in. od lat dziewięćdziesiątych zmniejsza 
się emisja zanieczyszczeń z „Siarkopolu”, natomiast przy sa
mym obiekcie wykonano też wiele prac zabezpieczających. 
Należy mieć nadzieję, że Muzeum Historii Miasta Gdańska, 
administrujące obiektem, podoła wyzwaniu, jakie je czeka, 
tym bardziej że turystyka forteczna staje się coraz bardziej 
popularna nie tylko za granicą, ale także w naszym kraju.

Przemysław Maćkowiak
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Po ogromnych zniszczeniach, które dotknęły Warszawę w czasie ostatniej wojny, 
wśród ocalałych budowli znalazł się m.in. gmach dawnego banku Landaua 

w Warszawie przy ul. Senatorskiej. Mimo dokonanych w późniejszym okresie 
zmian i adaptacji w dużej mierze do dziś jest obiektem autentycznym, 

w którym można odnaleźć wiele elementów i detali secesyjnych.

Dawny bank Landaua 
w Warszawie

STANISŁAW GRZELACHOWSKI

lokalizacja budynku banku Landaua w Warszawie ści- 
-----^śle powiązana była z osiemnastowiecznym założe
niem pałacowym marszałka koronnego Józefa Mniszcha, 
które_składało się z pałacu, dwóch oficyn po bokach oraz 
dziedzińca honorowego. Na początku XIX w. obiekty te 
zmieniały wielokrotnie swoich użytkowników i przezna
czane były na różne cele, aż w końcu w 1829 r. stały się 
siedzibą Resursy Kupieckiej. W 1876 r. zachodnią oficy
nę pałacu nabył kupiec Wilhelm Landau, który poprzez 
nadbudowę drugiego piętra przekształcił ją w kamienicę. 
W 1904 r. właściciel zdecydował się na wyburzenie ka
mienicy, aby w jej miejscu rozpocząć budowę nowego 

gmachu z przeznaczeniem na bank. W latach 1904-1906 
nastąpiła realizacja tego nowego obiektu. Poprzedził ją 
ogłoszony przez inwestora konkurs, w wyniku którego 
zwyciężył projekt Stanisława Grochowicza. Okazało się 
jednak, że nie spełnił on wszystkich oczekiwań zamawia- 

4ąc£go-i dlatego dalsze prace projektowe zlecone zostały-
Gustawowi Landau-Gutentegerowi - wziętemu architek
towi, który bardzo aktywnie rozwijał swoją działalność 
na terenie Łodzi.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania bardzo 
trudne zadanie. Na szczupłej i ściśle ograniczonej par
celi, o nieregularnym kształcie, należało spełnić okre
ślone warunki funkcjonalno-użytkowe inwestora ban
kowego, a przy rozwiązywaniu fasady trzeba było

1. Fasada banku Landaua w Warszawie w 1907 r. (wg „Przegląd Techniczny”, nr 9,1907)
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uwzględnić sąsiedztwo dawnego pałacu Mniszcha i jed
nocześnie nadać jej odpowiednią monumentalność. 
O ile zwycięski projekt przewidywał neobarokową fa
sadę, to wybrany do realizacji, wykorzystując tę zapro
ponowaną uprzednio strukturę, nadał jej już charakter 
secesyjny. Secesyjne formy zastosowane zostały także 
w wystroju wnętrz.

Dla profesjonalnej firmy bankierskiej najważniejszą 
sprawą było zapewnienie w nowo wznoszonym budynku 
jak najlepszych warunków, zarówno dla obsługi klien
tów, jak również dla pracującego w nim personelu. 
Z pewnością przesłanki te brane były pod uwagę przy po
wierzaniu prac projektowych Gustawowi Landau-Guten- 
tegerowi, który już wcześniej był autorem łódzkiej siedzi
by banku Wilhelma Landaua. Inwestorowi i przyszłemu 
użytkownikowi zależało przede wszystkim na centralnym 
usytuowaniu części wejściowej i hali kasowej, dobrym 
oświetleniu pomieszczeń, nowoczesnym rozwiązaniu po
mieszczeń skarbcowych. Architekt w swoim projekcie sta
rał się o wprowadzenie tych zaleceń.

Na podstawie projektu zrealizowany został dwukon
dygnacyjny budynek z wysoko wyniesionym podziemiem 
i poddaszem użytkowym. Czternastoosiowa fasada od 
strony dawnego dziedzińca pałacowego zwieńczona zo
stała balustradową attyką z pinaklami. W środkowej czę
ści zaakcentowano ją występującą przed lico partią wej
ściową, z wertykalnymi podziałami przebiegającymi po
przez otwór drzwiowy, balustradę i okno balkonowe oraz 
półkoliście zamknięte okno poddasza w dekoracyjnej 
oprawie. Całość górą przymknięto łukowato wygiętym 
przyczółkiem, nad którym jeszcze wyżej umieszczono wy
soką kopułę z latarnią. Z prawej strony fasada zakończo
na została segmentem bramy wejściowej, co w nieznacz
nym stopniu zakłóciło symetrię całości.
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W planie ośrodkiem całego układu funkcjonalnego 
była półokrągła, wysoka przez dwie kondygnacje, ob
szerna hala kasowa. Wejście do niej prowadziło po
przez westybul z półkolistymi schodami, przy których 
z obu stron znajdowały się szatnie, dostępne z niższego 
poziomu. Pod halą, w podziemiu usytuowano skarbiec 
na sejfy klientów, z obiegającym go wokół korytarzem 
kontrolnym. Osoby korzystające z niego dostawały się 
poprzez szatnię z lewej strony i salę ze stanowiskami 
dla klientów.

Korytarz po prawej stronie hali kasowej prowadził 
do wysokiego przez dwie kondygnacje holu, przekryte
go górą szklanym dachem świetlikowym. Znajdujące się 
w holu trzybiegowe schody zapewniały dostęp do po
mieszczeń na pierwszym piętrze w tej części budynku 
i dalej poprzez galeryjkę stanowiącą przedłużenie scho
dów oraz galeryjkę nad wejściem do pozostałych po
mieszczeń. Dolne partie ścian holu, balustrady schodów 
i galerii oraz potężne kolumny wyłożone zostały okła
dziną stiukową. Materiał ten i zastosowana ciemna ko
lorystyka w odcieniu sepii i różu nadały temu pomiesz
czeniu masywny charakter.

Porównując wnętrze dawnej hali kasowej i sąsiadują
cego z nią dwukondygnacyjnego holu, można dostrzec 
wyraźne różnice w ich wystroju, kolorystyce i użytych 
materiałach. Artykuł w „Przeglądzie Technicznym” 
z września 1907 r., opublikowany wkrótce po zakończe
niu realizacji budynku, przedstawia rozplanowanie 
i omówienie rozwiązania użytkowo-funkcjonalnego no
wo wzniesionej siedziby banku Landaua. Rozwiązanie to 
w części północnej budynku jest inne, aniżeli to, które 
przetrwało do wybuchu drugiej wojny światowej. Praw
dopodobnie już po zakończeniu budowy obiektu ta część 
uległa przekształceniu, w wyniku którego dwukondygna-

2. Fasada dawnego banku Landaua obecnie
3. Wejście do budynku dawnego banku
4.5. Okna w fasadzie, na piętrze (4)Tw przyziemiu (5)

cyjny hol ze schodami prowadzącymi na piętro stał się 
ośrodkiem nowego rozplanowania.

Niezależnie od rozwiązań użytkowo-funkcjonalnych 
w budynku zastosowano wiele urządzeń i usprawnień 
technicznych, dostępnych na początku XX w. Wprowa
dzono instalację centralnego ogrzewania z własną ko
tłownią, klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną, 
gazową i elektryczną. Szklany plafon nad halą kasową 
z partiami witrażowymi podwieszony został do górnego, 
też szklanego dachu. Zainstalowane między nimi ogrze
wanie umożliwiało w razie potrzeby topnienie zalegające
go tam śniegu. Uwzględniono również odprowadzenie 
skraplającej się wody, a gzyms wokół plafonu miał służyć 
do celów konserwacyjnych.

Wykonane też zostały w obiekcie tak ważne dla 
użytkownika zabezpieczenia pomieszczeń bankowych. 
Oba skarbce - sejfowy i bankowy - otoczono koryta
rzami kontrolnymi, ich ściany otrzymały odpowiednią 
grubość i wykonano je z bardzo trwałych materiałów. 
Dostępu do nich chronił system okratowań. Ponadto 
wszędzie musiała być niezawodna instalacja elektrycz
na. Zadbano również o warunki socjalne dla pracow
ników poprzez zaprojektowanie kuchni, jadalni i sani
tariatów.

Oprócz tych wszystkich względów praktycznych, 
położono duży nacisk na dobranie odpowiedniego 
wystroju budynku - zarówno na zewnątrz, jak i we
wnątrz. W zastosowanej dekoracji widoczne są związ
ki z niemieckim Jugendstilem i w pewnej mierze 
z wiedeńską secesją. W całości obiekt nie reprezentu
je najczystszej odmiany secesji - ma wiele detali hi
storyzujących, ale nawiązujących do nowego stylu. 
Możliwe, że na takie ukształtowanie architektoniczne 
miał wpływ zwycięski projekt konkursowy, przewi
dujący neobarokowy wystrój fasady. Ważnym osią
gnięciem w zrealizowanym budynku było jednak to,
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że secesja pojawiła się w nim jednocześnie zarówno 
w rozwiązaniach elewacyjnych, jak i w wystroju 
wnętrz. W fasadzie dekoracja secesyjna ujawniła się 
najpełniej w oprawie sztukatorskiej skrajnych okien 
na piętrze, a także w skromniejszej formie w pozosta
łych oknach. Wyraźne cechy secesyjne wykazuje sny
cerska dekoracja roślinna stolarki wejścia głównego 
i wrót bramy wjazdowej. Interesujący jest również 
wykrój skrajnych okien przyziemia oraz okratowań 
otworów okiennych.

W dekoracji i detalu we wnętrzach oprócz elemen
tów secesyjnych zauważalne są też wpływy historyzują
ce. Przykładem mogą tu być głowice kolumn w hali ka
sowej, z przetworzonymi formami porządku jońskiego 

na sposób secesyjny. Do najbardziej secesyjnych w wy
razie należą takie elementy, jak: stolarska obudowa 
przeszklonej ścianki między westybulem i halą kasową, 
okna loggii otwierających się na halę, ceramiczna po
sadzka z motywami zielonych liści klonu. Należą do 
nich również dekoracyjne płyciny fryzów w boazerii 
ścian westybulu z motywami roślinno-geometrycznymi 
oraz stiukowej okładziny dolnej części holu z syntetycz
nymi motywami roślinnymi. Wśród tych ostatnich 
umieszczono płyciny o odmiennej tematyce - z twarzą 
młodzieńca w uskrzydlonym kapeluszu - zapewne jest 
to przedstawienie boga handlu Merkurego. W dekoracji 
niektórych pomieszczeń posłużono się także motywami 
geometrycznymi. Pojawiły się one na ciemnych boaze-
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riach dębowych w westybulu, hali kasowej, po
mieszczeniach gabinetowych i korytarzu prowadzą
cym do holu. Występują również w sufitowych 
kompozycjach sztukatorskich westybulu i pomiesz
czeń gabinetowych.

W budowie banku Landaua w Warszawie brała 
udział bardzo aktywna warszawska firma budowla
na „Towarzystwo Akcyjne Fr. Martens i Ad. Daab”. 
Później włączyły się do procesu wykonawczego 
jeszcze 22 firmy branżowe i specjalistyczne, 
w większości też z terenu Warszawy. Ten tak duży 
udział sił fachowych sprawił, że przekazany do 
użytku w 1906 r. obiekt uważany był za bardzo 
nowoczesny.

Bank Landaua prosperował pomyślnie do wy
buchu pierwszej wojny światowej, jednak po jej za
kończeniu firma nie powróciła do dawnej świetno
ści. W 1925 r. bank postawiony został w stan likwi
dacji i warszawska jego siedziba przeszła na wła
sność Polskiego Banku Przemysłowego S.A., lecz 
również i ten bank, na skutek kryzysu gospodarcze
go na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
XX w., uległ likwidacji, z tym że zarząd jego masy 
upadłościowej pełnił swoje funkcje do 1939 r. 
W czasie drugiej wojny światowej w pobliskim 
gmachu Resursy Kupieckiej zorganizowany został 
Wojskowy Szpital Maltański, a przylegający do nie
go budynek bankowy wykorzystano także dla po
trzeb szpitalnych. W czasie Powstania Warszaw
skiego, po ewakuacji szpitala, dawny pałac Mnisz- 
chów - Resursa Kupiecka został zniszczony, nato
miast budynek banku ocalał.

Po zakończeniu wojny w dawnym banku uloko
wany został Stołeczny Ośrodek Propagandy Partyj
nej PPR, potem PZPR. W tym to okresie z niewy
jaśnionych powodów rozebrana została kopuła 
wieńcząca partię wejściową. Po 1956 r. pomiesz
czenia budynku były wykorzystywane przez War
szawską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskie
go. W 1975 r. obiekt przejęło Ministerstwo Oświa
ty i przekazało go w użytkowanie Ośrodkowi Na
uczania Języka Rosyjskiego. Na początku lat dzie
więćdziesiątych ubiegłego wieku budynkiem zain
teresowały się władze francuskie, które po przeję
ciu go początkowo zorganizowały w nim Francuski 
Ośrodek Kształcenia i Informacji Kadr, a w 1994 r. 
przeniesiony tu został Instytut Francuski. W latach 
1995-1996 wykonano w budynku prace remontowo- 
-konserwatorskie. Szkoda, że w ich programie nie 
uwzględniono rekonstrukcji kopuły wieńczącej 
oraz partii witrażowych szklanego plafonu nad 
dawną halą kasową.

Mimo iż gmach dawnego banku Landaua od 
czasów wojny w różny sposób był wykorzystywa
ny i nie wszystkie jego pierwotne elementy się za
chowały, jest on nadal bardzo autentycznym przy
kładem warszawskiej secesji. Wartość jego zaś jest 
tym większa, że w zniszczonej wojną stolicy nie 
przetrwało zbyt wiele obiektów tego stylu.

Stanisław Grzelachowski
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W grudniu zeszłego roku minęła 225. rocznica urodzin najsłynniejszego
miłośnika Krakowa, jego zabytków i historii.

W XIX w. Ambroży Grabowski (1782-1868) znany był doskonale 
we wszystkich trzech zaborach, dziś - 140 lat po jego śmierci 
- nazwisko jednego ze strażników pamięci o dawnych dziejach 

podwawelskiego grodu powoli odchodzi w zapomnienie.

Wśród zakurzonych 
woluminów

A
 ZBIGNIEW MICHALCZYK

mbroży Grabowski, a kto to był? - pytają niejedno- 
b-krotnie nawet księgarze. Piszący te słowa wiele razy 

musiał udzielać zwięzłych wyjaśnień zakłopotanym anty- 
kwariuszom - nawet (o zgrozo!) krakowskim. Miłośnik 
Krakowa, dziewiętnastowieczny historyk amator, zbieracz 
archiwaliów, księgarz, wydawca - trudno krócej określić 
dziedziny jego zainteresowania. Dorzucić można jeszcze 
garść najbardziej spektakularnych spośród zasług Ambro
żego Grabowskiego - odkrycie twórcy Ołtarza Mariackie
go w osobie Wita Stwosza, publikację najpopularniejszej 
w XIX w. książki o stolicy Piastów i Jagiellonów, jaką był 
Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, wreszcie 
zgromadzenie imponującego zbioru archiwaliów i mate
riałów ikonograficznych dotyczących tego miasta.

Urodzony w Kętach Grabowski przybył do Krakowa 
w 1797 r. i jako piętnastoletni czeladnik rozpoczął pracę 
w księgarni Antoniego Ignacego Groebla. Całym jego bo
gactwem było skromne wykształcenie zdobyte w prowin
cjonalnej szkole w rodzinnym mieście i w gimnazjum 
w Cieszynie oraz jeszcze skromniejsza gotówka - 2 zł 
i 12 gr, uzyskane ze sprzedaży w Kętach 2 gołębi. Czasy, 
w których późniejszy historyk i literat przybył do dawnej 
stolicy Rzeczypospolitej, były okresem największego kry
zysu ekonomicznego w dziejach miasta. Wiek XIX - to 
dla Krakowa epoka żmudnego i pracowitego podnosze
nia się z politycznego, gospodarczego i kulturalnego 
upadku, w jakim znalazł się on na przełomie XVIII i XIX 
stulecia. Grabowski był świadkiem i uczestnikiem zacho
dzących wówczas przemian. W chwili jego osiedlenia się 
pod Wawelem stolica Małopolski mieściła się w swych 
średniowiecznych granicach, wyznaczonych pierścieniem 
zaniedbanych murów obronnych oraz zamienionej 
w cuchnący ściek fosy, a liczbę mieszkańców wraz 
z przedmieściami (m.in. Kazimierzem i Kleparzem, pozo
stającymi niemal do końca XVIII w. odrębnymi miastami) 
szacuje się na ok. 15 tys. Większość domów kryta była 
gontem, nieliczne ulice pokrywał bruk, brakowało kana
lizacji. Stan bliski ruiny przedstawiała znaczna liczba ko
ściołów, m.in. św. Marka i bonifratrów przy ul. Św. Jana 

czy tzw. Żłóbek, należący w owym czasie do bazylianów. 
Wymowny jest przykład tego ostatniego klasztoru, w któ
rym mieszkał jeden tylko zakonnik.

Pewne wyobrażenie o stanie krakowskiego księgarstwa, 
rynku książek i czytelnictwa u progu XIX w. daje fakt, że 
w 1811 r. jedną z pierwszych publikacji Grabowskiego by
ła praca napisana przez niego w celu zwiększenia docho
dów księgarni Groeblowskiej - jednej z sześciu w mieście, 
lecz jedynej prowadzącej działalność wydawniczą. Atrak

cyjny tytuł Cuda i osobliwości natury i sztuki w różnych 
znajdujące się krajach miał przyciągać czytelników. Zawar
tość dwutomowej książki, stanowiącej kompilację cudzych 
dzieł podróżniczych, pokazuje jakie mogły być zaintereso
wania ówczesnych krakowian. Znajdujemy tam opisy wy
buchu Wezuwiusza, ogrodów cesarza chińskiego w Peki
nie, amerykańskich gejzerów, Alp, piramid. Wszystkie te 
motywy, postrzegane przez ówczesnych artystów, litera
tów i teoretyków sztuki jako uosobienie wzniosłości (jednej 
z najważniejszych kategorii sztuki preromantyzmu i ro
mantyzmu), należały do swego rodzaju ikon (by użyć dzi
siejszego określenia) kultury europejskiej drugiej połowy 
XVIII i początku XIX w. Interesujący jest fakt, że skromny 
księgarz o statusie rzemieślnika, pragnący ratować prowa-
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1. S. Langer, wg M. Stachowicza, „Ogrody i paiace cesarza chińskiego 
w Pekinie”, 1811 r., miedzioryt
2. Sukiennice w latach sześćdziesiątych XIX w., drzeworyt sztorcowy
3. Widok Pieskowej Skaty, drzeworyt sztorcowy

dzone przez siebie wydawnictwo i księgarnię, przybliżył 
publiczności prowincjonalnego Krakowa zjawiska, którymi 
fascynowali się współcześni Europejczycy. Za ilustracje po
służyły miedzioryty wykonane przez Sebastiana Langera 
wedle rysunków Michała Stachowicza, wzorowanych z ko
lei na rycinach z popularnego dziełka Bilderbuch fur Kinder 
Franza Justina Bertucha (Weimar 1811). Odnajdujemy 
wśród nich m.in. grafiki: „Mumie egipskie” oraz „Jaskinie 
Mastrychtskie i skamieniała głowa krokodyla”.

Pracą, która przyniosła Grabowskiemu największe 
uznanie, jest jedna z podstawowych pozycji w bibliografii 
dawnej stolicy Polski - Historyczny opis miasta Krakowa 
i jego okolic. Pierwsze wydanie ukazało się w J822 r., 
a kolejne w latach 1830, 1836, 1844 i 1866 (pod tytułem 
Kraków i jego okolice). Nie był to wszak pierwszy prze
wodnik po grodzie Kraka (wydawano je od początku 
XVII w.), lecz w odróżnieniu od wcześniejszych dzieł te
go rodzaju, praca Grabowskiego stanowiła syntetyczne 
kompendium wiedzy o mieście, nie ograniczając się wy
łącznie do opisu kościołów czy zbioru podstawowych in
formacji przydatnych dla pielgrzymów i podróżnych. Za
rys historii Krakowa poprzedzał opisy poszczególnych 
budowli - Wawelu i katedry, wszystkich świątyń i klasz
torów oraz najbardziej reprezentacyjnych gmachów. Hi
storyczny opis - to cenne źródło, ponieważ książka po
wstała w czasach, kiedy proklamowane w 1815 r. Wolne 
Miasto Kraków przeżywało duże zmiany, przygotowują
ce grunt dla późniejszego rozwoju urbanistycznego i ar
chitektonicznego, jaki stał się jego udziałem w okresie au
tonomii galicyjskiej - epoce, której Grabowski już nie do
żył. Określenie „przygotowały grunt” wydaje się na miej
scu, bowiem w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej 
więcej zburzono niż zbudowano, a jednym z celów dzia
łalności księgarza Ambrożego było ratowanie od zapo
mnienia Krakowa odchodzącego w przeszłość - stopnio
wo wyburzanych od początku XIX w. średniowiecznych 
murów obronnych czy rozbieranych kościołów. Co do 
tych ostatnich, podany przez Grabowskiego Wykaz Ko
ściołów i Kaplic, rozebranych lub zamknionych wymienia 
14 w samym mieście i 13 poza jego murami. Równocześnie

dostrzegał nowe budowle i nieliczne dzieła sztuki powsta
jące w ówczesnym Krakowie, takie jak wykonana z inicja
tywy Jana Pawła Woronicza dekoracja pałacu biskupiego 
pędzla Michała Stachowicza.

Pochodząca z 1822 r. pierwsza wersja Historycznego 
opisu miała w znacznej mierze kompilatorski charakter. 
Poszczególne opisy budowli grzeszyły powierzchowno
ścią, a przywoływane przez autora wiadomości pochodzi
ły przeważnie z drugiej ręki, czyli z wcześniejszych publi
kacji. Grabowski jednak rozwijał się, a wraz z jego rosną
cą wiedzą historyczną i coraz rozleglejszą znajomością 
źródeł zmieniały się kolejne edycje dzieła. Wersja opubli
kowana w 1866 r. mało przypomina tę z 1822 - liczy 430 
stron, zdobi je 57 drzeworytów sztorcowych, panorama 
i plan miasta, a świadczące o erudycji autora wiadomości 
historyczne poparte są setkami przypisów.

Wśród podawanych w kolejnych wydaniach coraz bar
dziej szczegółowych informacji największą rewelacją było 
wymienienie nazwiska Wita Stwosza jako autora nagrob

ka Kazimierza Jagiellończyka (1830) i Ołtarza Mariackie
go (1836). Grabowski skojarzył odczytaną przez siebie na 
tumbie królewskiego grobowca sygnaturę EIT STVOS 
z nazwiskiem Veit Stoss, wymienianym w Allgemeines 
Kilnstlerlexikon Johanna Rudolfa Fusslego z 1779 r. 
W znajdującym się w wieży ratusza zapomnianym archi
wum Krakowa odnalazł z kolei polski odpis aktu erekcyj
nego ołtarza, w którym wymieniony był twórca najsłyn
niejszego zabytku sztuki gotyckiej w Polsce. Pracowity 
szperacz wprowadził do polskiej literatury imię Stwosza, 
lecz jednocześnie dokonał manipulacji. Jakkolwiek przez 
długi czas sam nie był pewien pisowni nazwiska snycerza 
(Stwosz, Stwos, Stvos, Stoss), ze wszystkich sił starał się 
podkreślać polskość artysty. Nie cofnął się nawet przed 
świadomym pominięciem w cytowanym przez siebie do
kumencie erekcyjnym tych fragmentów, które w wyraźny 
sposób stwierdzały, iż rzeźbiarz był Niemcem, pochodzą
cym z Norymbergi. Równocześnie przywoływał te nielicz
ne prace niemieckie, w których artysta figurował jako Veit 
Stoss der Pole czy Veit Stosz aus Krakau. Błąd został napra
wiony dopiero w 1896 r. przez Leonarda Lepszego, jedne
go z pierwszych profesjonalnych polskich historyków 
sztuki, który opublikował oryginał dokumentu w pełnym 
brzmieniu z ocenzurowanymi przez Grabowskiego słowa
mi Almanus de Norimberga. Pomimo tych dowodów jesz
cze w XX w. znaleźli się zapaleńcy broniący polskości 
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Stwosza (m.in. Ludwik Stasiak, Włodzimierz Tetmajer), 
doszukujący się polskiej etymologii dla jego nazwiska. Jan 
Sas Zubrzycki (wybitny skądinąd architekt) jeszcze w la
tach dwudziestych ubiegłego wieku kojarzył imię Wit ze 
Światowidem, a słowo Stwosz ze stwarzaniem. Dziś kwe
stia pochodzenia twórcy Ołtarza Mariackiego nie budzi 
już kontrowersji, choć trzeba przyznać, iż przyjęta zwycza
jowo wersja nazwiska Stwosz nie ma wiele wspólnego z je
go oryginalnym brzmieniem (Stuos, Stoss).

Osobny rozdział w dorobku Grabowskiego stanowią 
zbiory dokumentów, książek, druków, rycin, rysunków. 
Specyficzny jest nie tylko charakter tej kolekcji, lecz również 
sposób jej przechowywania - daleki od dzisiejszych obycza
jów i norm konserwatorskich. Choć zachowane w przewa
żającej mierze do naszych dni materiały znane są powszech
nie pod nazwą tek Grabowskiego, określenie to nie oddaje 
istoty rzeczy. Są to raczej albumy - często własnoręcznie 
zszywane i oprawiane przez zbieracza - do których księgarz 
wklejał interesujące go dokumenty, opatrując je płynącymi 
z głębi serca komentarzami. Każda z owych opasłych ksiąg 
mieści obiekty najrozmaitszego rodzaju, przy czym układ al
bumów jest tematyczny. Przechowywane są dziś w większo
ści w Archiwum Państwowym w Krakowie, nieliczne frag
menty zbioru odnaleźć można w krakowskim Muzeum Na
rodowym, Bibliotece PAU, a także lwowskim i wrocławskim 
Ossolineum. Spis 164 tek opublikował w 1909 r. Stanisław 
Estreicher w wydanych przez siebie Wspomnieniach Gra
bowskiego. Warto przytoczyć choćby kilka spośród tytułów 
albumów, ponieważ oddają one charakter i różnorodność 
zainteresowań zbieracza: Kraków w obrazkach. Kościoły 
i gmachy. Baszty i bramy, które niegdyś otaczały stary Kra
ków...; Kronika odbudowy Sukiennic; Grobowce królów pol
skich; Wieliczka. Plany kopalń i różne notaty; Wojskowość 
dawna polska; Mowy sejmowe oraz pisma w przedmiotach 
rozmaitej treści, a nawet polityczne Fabrykaty z szpitala obłą
kanych (Pomniki szału i obłędu rozumu ludzkiego z r. 1848). 
Istotną część całości stanowią materiały dotyczące wybitnych 
postaci, z którymi kronikarz utrzymywał kontakty, jak Józef 
Ignacy Kraszewski, Kazimierz Brodziński, Jerzy Samuel 
Bandtkie, a zwłaszcza ryciny i oryginalne rysunki artystów 
wklejone m.in. do albumów o tytułach Rękorysy Polaków 
(prace malarskie ziomków naszych), D. Chodowiecki, Szkoła 
Stachowicza, Album Wojnarowskiego czy Zbiór rycin pol
skich. Wśród wyklejanek Grabowskiego możemy odnaleźć 
fragment oryginalnego dokumentu z XVII w., nalepiony 
obok współczesnego rachunku z restauracji, stanowiącego 
pamiątkę wycieczki do Ojcowa i Pieskowej Skały. W zbio
rach dotyczących ikonografii polskich świętych cenne i rzad
kie ryciny oraz ludowe drzeworyty sąsiadują z pozbawiony
mi większej wartości drukowanymi obrazkami dewocyjny- 
mi. W tece poświęconej pożarowi Krakowa w 1850 r. od
najdujemy własnoręczne notatki Grabowskiego, opisującego 
ów „najstraszniejszy dzień swego życia”, obwieszczenia, ofi
cjalne dokumenty i relacje, rysunki dokumentujące zniszcze
nia, a nawet rozsypujące się w dłoniach zwęglone karty sta
rych książek, wyciągnięte z pogorzeliska na miejscu spalonej 
biblioteki klasztoru dominikanów.

„Sztuka jest kamieniem probierczym historii, jest klu
czem, który nam otwiera podwoje i pozwala wnijścia do 
ciemnych pieczar przeszłości” (cyt. wg Karol Estreicher, 
Dzieło Ambrożego Grabowskiego, „Rocznik Krakowski”, 
t. 41, 1970, s. 37), pisał Ambroży Grabowski. Zgroma
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dzone przez niego dzieła sztuki interesowały go przede 
wszystkim ze względów ikonograficznych, jako doku
mentacja wyglądu konkretnych miejsc lub ilustracja wy
darzeń historycznych i obyczajów. Stąd tak wiele 
w owych tekach prac Józefa Brodowskiego, Michała Sta
chowicza, Macieja Stęczyńskiego - artystów niezbyt wy
sokich lotów, lecz zasłużonych jako dokumentaliści. Nie
które z tych rysunków i akwarel powstawały na specjalne 
zamówienie miłośnika starożytności. Dzięki inwentaryza
cjom tego rodzaju znamy dziś wygląd wielu nieistnieją
cych zabytków Krakowa, np. malowideł ściennych w do
mu probostwa św. Szczepana na Piasku, skopiowanych 
w technice akwareli przez Bogumiła Gąsiorowskiego.

Tak jak teki Grabowskiego nie są w większości tekami, 
tak jego Wspomnienia nie są tym, co zwykle pod tym okre
śleniem rozumiemy, lecz wyborem notatek i zapisków księ
garza. Kompilatorem oraz wydawcą całości był spokrew
niony z panem Ambrożym Stanisław Estreicher (Ws/?o- 
mnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher, t. 1-2, 
Kraków 1909). Grabowski żyl długo i nie tylko wszystko 
zbierał, ale też wszystko notował, toteż Wspomnienia sta
nowią nieocenioną skarbnicę wiedzy na temat Krakowa. 
Znajdują się tam informacje na temat zabytków miasta, je
go historii, miejscowych tradycji, takich jak Cąber, Rękaw
ka, Emaus, Konik Zwierzyniecki. Fascynującym dokumen
tem obyczajowym są notatki Grabowskiego odnoszące się 
do przemian jego otoczenia, doniosłych i błahych wypad
ków. Najwcześniejszym zapamiętanym przez niego zdarze
niem było trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Małopolskę 
w 1786 r. Znacznie ucierpiało wówczas wiele budowli 
Krakowa, m.in. kościół św. Katarzyny na Kazimierzu, 
w którym zawaliło się sklepienie. W następnych latach 
wspominał Kościuszkę i insurekcję, wielką powódź w 1813 r., 
straszną epidemię cholery w 1831, Wiosnę Ludów, począt
ki autonomii galicyjskiej. Najpóźniejsze zapiski Grabow
skiego odnoszą się do lat sześćdziesiątych XIX w. Widział, 
jak zmienił się świat za jego życia i snuł fantazje na temat 
przyszłości. Opowiadając jeszcze w 1839 r. o rosnącym zu
życiu węgla i jego coraz wyższych cenach, pisał: „Jeśli to 
tak wzrastać będzie, mniemam, że potrzeba będąca matką 
przemysłu, przyprowadzi do tego potomków naszych, że bę
dą przemyśliwać nad sposobem wynalezienia sztucznego 
opału, i może znajdą sposób zbierania gorąca słonecznego 
przez lato i przechowania tego w naczyniach na zimową po
trzebę, tak jak teraz nasze gospodynie robią zapasy kapusty, 
ziemniaków itp., opatrując w to swoje spiżarnie. Kiedy po
trafimy zaprzęgnąć do wozu parę, kiedy pochwycono lotny 
gaz i zmuszono go do oświetlenia ulic, kiedy słońce ponie- 
wolnie zostać musiało rysownikiem (daguerotyp, heliograf), 
który to wynalazek w tym roku się zjawił - nie masz więc 
nic niepodobnego, że i to moje marzenie zamienić się może 
w rzeczywistość” (Wspomnienia..., t. 1, s. 299).

Charakter tek Grabowskiego czyni z ich twórcy czło
wieka pragnącego odkrywać historię również w jej najbar
dziej prozaicznym wymiarze, próbującego ogarnąć otacza
jący go świat i zatrzymać chwilę. Możliwe, że dopiero dziś, 
z perspektywy epoki wirtualnych bytów, kiedy nowocze
sne media dają złudzenie bliskości najodleglejszych zakąt
ków ziemi i przystępności wszelkich obszarów wiedzy, po
trafimy dostrzec i docenić soczystość rzeczywistości, w któ
rej żył Grabowski. Zdobywanie wiedzy było dla niego rów
noznaczne z gromadzeniem materialnych śladów historii.



4. Jedna z kart w tece Ambrożego Grabowkiego Szkota Stachowicza 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

(ilustracje: 1 - wg A. Grabowski, „Cuda i osobliwości natury i sztuki", 
Kraków 1811; 2,3-wg „Kraków i jego okolice", Kraków 1866;

4 - fot. Zbigniew Michalczyk)

Teki stanowiły dla zbieracza rodzaj magazynu, w któ
rym ów historyk-samouk i księgarz gromadził cenne dla 
niego materiały. Część z nich zobaczyła światło dzienne 
za jego życia, bowiem autor Krakowa i jego okolic przez 
prawie całe życie publikował. Tytuły dzieł Grabowskie
go stanowią odbicie ducha epoki, a także naiwnego 
z punktu widzenia zawodowych historyków końca XIX w. 
stosunku do przeszłości i amatorskiego warsztatu pracy: 
Starożytności historyczne polskie (1840), Ojczyste wspo
minki (1845), Starożytnicze wiadomości o Krakowie 
(1852), Skarbniczka archeologii naszej (1854). Zawieszo
ny między romantycznym kultem przeszłości a nowocze
snym badaniem źródeł właściwym dla epoki pozytywi
zmu, skromnie pisał o charakterze swej mrówczej pracy: 
„Twórczością umysłu nie odznaczyłem się nigdy... Daru 
tego Bóg mi nie dal ani też nauki, których pobierać nie 
miałem sposobności, nie usłały mi do tego drogi... Prze
cież niedostatek ten wynagrodził mi się w inny sposób, 
a tym było namiętne upodobanie i wytrwałość w przeglą- 
daniu starych, zabrudzonych, a niekiedy stęchlizną przeję
tych szpargałów - z których wydobywałem owe zapo
mniane i nieznane wiadomości różne, do przeszłości od
nośne, jakiemi dzieł kilka, które wydałem są zapełnione” 
(Wspomnienia..., t. 1, ss. 41-42).

Wbrew tym słowom, Grabowski nie był pozbawionym 
polotu szperaczem oderwanym od spraw życia codzienne
go. Jego notatki zebrane w tekach i zapiski opublikowane 
we Wspomnieniach każą widzieć w nim człowieka pogod
nego, niestroniącego od żartów, chętnie przytaczającego 
zasłyszane anegdoty o współczesnych krakowianach 
i drobnych zdarzeniach, jakie rozegrały się na marginesie 
doniosłych wypadków historycznych. Warto było jego 
zdaniem zanotować opowieści takie, jak ta o kozakach 
przyglądających się z zaciekawieniem szyldowi apteki Pod 
Złotym Słoniem przy ul. Grodzkiej i ich dowódcy, stwier
dzającym: „Smotryj, wot świnią czto kowbasu niesiet”. Nie 
można też zapomnieć, że Grabowski był przez całe życie 
twardo stąpającym po ziemi człowiekiem interesu - księga
rzem i wydawcą, który dzięki pracowitości, oszczędności 
i zręcznie prowadzonym operacjom giełdowym stał się za
możnym przedstawicielem krakowskiego mieszczaństwa. 
„Gdym przybył do Krakowa, całe moje mienie [...] składało 
się z ubioru i obuwia, które było na mnie, lichej pościeli, 
dwóch czy trzech starych koszul, tudzież 3 książek i tyluż 
przetartych chustek - i całe to moje mienie obejmowała 
w sobie mała skrzyneczka [...], a która dotąd jeszcze się 
w moim domu znajduje. Ilekroć mi się zdarzy spostrzec ją, 
z przyjemnością przebiegam w myśli tę przestrzeń lat... 
i dzięki składam Opatrzności, że mi udzieliła tyle, iż prowa
dzić mogę życie wygodne a niezawisłe... i trudno byłoby to, 
co mam, zmieścić do tej wąskiej skrzyneczki” (Wspomnie
nia..., t. 1, ss. 24-25). Droga, którą przebył autor Skarb
niczki archeologii naszej, to również możliwa de facto do
piero w XIX w. wędrówka skromnego czeladnika, wnuka 
chłopa pańszczyźnianego, który dzięki pasji badawczej 
i uporowi stał się reprezentantem nowoczesnej inteligencji.

Grabowskiego, podobnie jak innych dziewiętnasto
wiecznych historyków i miłośników zabytków w rodzaju 
Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego czy Józefa Mą- 
czyńskiego, należy czytać ostrożnie. Wszak nauka podlega 
stałemu rozwojowi, a późniejsze odkrycia zadały kłam wie
lu stwierdzeniom, zawartym w pismach autorów piszących 
w czasach, kiedy historia sztuki nie osiągnęła jeszcze w Pol
sce statusu dyscypliny naukowej. Notabene, niektóre spo
śród mylnych niemal na pierwszy rzut oka informacji poda
nych przez Grabowskiego tak dobrze zadomowiły się 
w polskiej literaturze, iż dopiero niedawno zostały zweryfi
kowane. Zaledwie kilkanaście lat temu Mariusz Karpowicz 
zwrócił uwagę, że znakomite obrazy z ołtarzy bocznych ko
ścioła Mariackiego w Krakowie nie mogły wyjść spod pędz
la miernego artysty cechowego Łukasza Orłowskiego, jak 
twierdził Grabowski, lecz w ich autorze należy widzieć Szy
mona Czechowicza - najwybitniejszego malarza polskiego 
XVIII w. Błędną opinię twórcy Krakowa i jego okolic 
powtarzano prawie przez cały wiek XX. Równocześnie jed
nak nie można zajmować się badaniami nad sztuką stolicy 
Piastów i Jagiellonów bez odniesienia się do wiadomości 
podawanych na pożółkłych kartach przykurzonych dziel 
Grabowskiego. Być może dopiero dziś możemy w pełni do
cenić wartość jego spuścizny, bowiem współczesna nauka 
coraz częściej dostrzega ignorowane niegdyś obszary histo
rii, zwracając uwagę na historyczną wartość błahych z po
zoru dzieł sztuki i dokumentów życia codziennego, jakich 
tysiące odnajdujemy w tekach Ambrożego Grabowskiego.

Zbigniew Michalczyk
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Wokol jednego zabytku

Stiuk Baltazara Fontany 
„Strącenie Faetona"

W
 reprezentacyjnej sali Muzeum Historycznego Mia
sta Krakowa w Pałacu Pod Krzysztofory znajduje 
się wspaniała sztukateria ilustrująca scenę z mito
logii greckiej: „Strącenie Faetona”, którą wykonał Baltazar 

Fontana, ceniony włoski rzeźbiarz, sztukator działający na 
terenie Europy Środkowej. Kim był ów artysta?

Wiadomo, że urodził się 26 czerwca 1661 r. w Chias- 
so, leżącym nad jeziorem Como w północnych Włoszech. 
Pochodził z rodziny, która wydała na świat wielu artystów. 
Pierwsze nauki z dziedziny sztuki pobierał zapewne w ro
dzinnym mieście, w warsztacie ojca. Istotnym elementem 
jego edukacji była obserwacja miejscowego środowiska 
artystycznego, w tym działalności rzeźbiarzy północno- 
wtoskich (Agostino Silva, Gian Pietro Uroni, Gianbattista 
Barberini). Największy wpływ na twórczość Fontany wy
warł pobyt w Rzymie i zapoznanie się z dziełami Giovanni 
Lorenzo (Gianlorenzo) Berniniego, jego 
współpracowników i uczniów. Pierwszą 
znaną pracą Fontany jest dekoracja po
mieszczeń zamku Hohenaschau w Gór
nej Bawarii. Następnie przez wiele lat żył 
i tworzył na Morawach, gdzie zdobił stiu- 
kami wnętrza kościołów, klasztorów oraz 
pałaców. Pracował m.in. na zlecenie kar
dynała Karola Liechtensteina-Castelkor- 
na, arcybiskupa Ołomuńca.

Do Polski Fontana przybył zapewne 
w 1693 r. Swą działalność artystyczną 
w Małopolsce rozpoczął od dekoracji ka
plicy grobowej Morsztynów przy koście
le św. Klemensa w Wieliczce (zachowa
na jedynie we fragmentach). W tym cza
sie z inicjatywy ks. kanonika Sebastiana 
Piskorskiego, rektora Akademii Krakow
skiej, podjął się realizacji najważniejsze
go swojego dzieła na ziemiach polskich 
- dekoracji uniwersyteckiego kościoła 
św. Anny w Krakowie (1695-1704). Przy 
pracach dekoratorskich współpracowali 
z nim Karol Dankwart oraz Innocentę Monti. Dekoracja ko
ścioła objęła m.in. prezbiterium, transept i umieszczone 
w nim ołtarze, ołtarz główny i ołtarze boczne oraz sklepie
nie nawy. Dekoracja ta realizowała bogaty program ide
owy, łącząc wielowątkowe tematy „Dziejów zbawienia” 
i „Jerozolimy niebieskiej” z wątkami historii Krzyża Świę
tego oraz żywotami świętych. W trakcie wykonywania 
prac w kolegiacie św. Anny Fontana podjął się realizacji 
kilku mniejszych zamówień w Krakowie, w tym zaprojek
tował ołtarz w kaplicy Włoskiej w kościele franciszkanów, 
wykonał dekorację romańskiego kościoła św. Andrzeja, 
wzniósł nowy nagrobek św. Jacka i dekorował jego kapli
cę w kościele dominikanów św. Trójcy. Jego dziełem są 
także dekoracje w kościele klarysek w Starym Sączu.

Prace Fontany zdobią również budynki świeckie w Kra
kowie, m.in. Kamienicę Pod Gruszką, kamienicę Hippolitów 

oraz pałace: Pod Baranami i Pod Krzysztofory przy Rynku 
Głównym. Po wyjeżdzie z Polski artysta ponownie zamiesz
kał na Morawach, wykonując liczne zamówienia wielkich 
opactw i bogatej szlachty. Na zlecenie rodziny Bertoldów 
wykonał największe pod względem rozmiarów swoje 
świeckie dekoracje w zamku w Uhercicach. Przez wiele lat 
pracował dla opactwa norbertanów w Hradisku. Jedną 
z ostatnich i największą pracę na Morawach wykonał w Ve- 
lehradzie, dekorując kościół opactwa cystersów. Zmarł 
6 października 1733 r. w rodzinnej miejscowości Chiasso, 
gdzie został pochowany w kościele św. Witalisa.

Fontana był najwybitniejszym mistrzem późnobaroko- 
wej rzeźby w stiuku w ówczesnej Europie Środkowej, je
go twórczość wywarta ogromny wpływ na sztukę rzeźbiar
ską w Małopolsce w pierwszej połowie XVIII w. Wykształ
cony we wszystkich technikach rzeźbiarskich, byt przede 

wszystkim mistrzem sztukatorstwa. Jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech sztuki Fontany było stosowa
nie efektu przestrzennego stopniowania formy rzeźbiar
skiej: od płaszczyzny muru do coraz bardziej wypukłych 
elementów, aż po rzeźbę pełną lub prawie pełną. Odby
wało się to w sposób płynny, miękki, zatracający granice 
między tymi przejściami. Korzystając z doświadczeń Ber
niniego, Fontana do swych kompozycji wykorzystywał też 
światło naturalne. W doskonały sposób stosował zasadę 
jednolitości dzieła stworzonego z połączenia wielu sztuk, 
wykorzystując malarstwo i rzeźbę jako równorzędne i uzu
pełniające się środki w tworzeniu jednej kompozycji. Jako 
pierwszy w sztuce polskiej użył linii krzywej w planie ołta
rza i wprowadził wieńczącą go promienistą alegorię.

W Pałacu Pod Krzysztofory znajdują się dwa dzieła de
koracyjne Fontany: pierwsze powstało w jednym z naj

1 8 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2008



okazalszych zachowanych salonów dawnego Krakowa, 
w sali nazwanej jego imieniem, drugie - w pomieszczeniu 
zwanym kaplicą pałacową. Obie prace zostały wykonane 
na przełomie XVII i XVIII w. na zlecenie Anny Marii z Grat- 
tów Wodziękiej, właścicielki tego jednego z najznakomit
szych pałaców ówczesnego Krakowa.

W Sali Fontany, która ma wymiary 12,45 x 9,82 m, za
chował się wspaniały strop plafonowy, wykonany techni
ką stiukową. Składa się on z wielkiej sceny figuralnej 
w środkowej części plafonu i czterech mniejszych scen fi- 
guralno-roślinnych na osiach plafonu. Całość obwiedzio
na jest wzdłuż ścian pomieszczenia wyraźnie zaznaczo
nym gzymsem, który na osiach wzdłużnych i poprzecz
nych przechodzi w cztery luki odcinkowe, akcentujące 
umieszczone tam sceny figuralno-roślinne,

Tematem plafonu jest antyczny mit grecki o strąceniu 
Faetona, syna boga Słońce - Heliosa i okeanldy Klymeny, 
Warto w tym miejscu przypomnieć ten mit. Gdy młody Fa- 
eton dowiedział się, kto jest jego ojcem, wybrał się na 
wschód, aby go odszukać, a przybywszy do jego pałacu, 
poprosił o jakiś dar, Słoneczny bóg przyrzekl mu dać, co 

tylko zechce. Faeton poprosił o pozwolenie prowadzenia 
choć przez jeden dzień rydwanu ze słońcem, który okrą
żał kulę ziemską. Helios wszelkimi sposobami usiłował 
odwieść syna od tego zamiaru, ale w końcu uległ jego 
prośbom, Lekkomyślny Faeton wszedł do wozu, lecz ko
nie słoneczne poznały zmianę woźnicy. Nie uznając jego 
niewprawnej ręki, zbiegły z drogi im wyznaczonej i zbliży
ły się niebezpiecznie w kierunku ziemi. Żar słoneczny był 
tak wielki, że wysuszył rzeki i wzniecił groźne pożary. Ka
taklizm ogarnąłby cały świat, gdyby rozgniewany Zeus nie 
cisnął w Faetona piorunem, rozbijając jego wóz, a jego 
samego strącając do rzeki Eridanos.

Tragiczna postać Faetona stała się tematem kilku zna
czących dzieł literackich i muzycznych, w tym dzieła Eu
rypidesa, jednej z części poematu Metamorfozy Owidiu
sza, dramatu Pedro Calderona El hijo del Sol (Syn słoń
ca), a także utworów muzycznych Alessandro Scarlattie
go, Jean-Baptlste’a Lully’ego, poematu symfonicznego 
Claude’a Saint-Saónsa. Postać Faetona nie należała do 
najbardziej popularnych motywów w sztuce nowożytnej, 
jednak należy wspomnieć, że pojawia się na plafonie 

Georga Pencza w Hirschvogelhaus w 
Norymberdze (1534 r.), na fresku Fran
cesco Solimeny w Palais Daun w Wied
niu (1717 r.), na plafonie Giovanni Batti
sta Tiepola w Palazzo Archinti w Medio
lanie (ok.1731 r.), ponadto w mniej zna
nych dziełach artystycznych Michała 
Anioła Buonarrotiego, Tintoretta.

Powróćmy jednak do krakowskiego 
dzieła Fontany. W środkowej części 
plafonu dostrzegamy ekspresyjnie 
przedstawione cztery rozszalałe i prze
wracające się konie, poszczególne kola 
i fragmenty rozbitego wozu słoneczne
go. W centrum tej grupy uwagę zwraca 
upadająca postać mężczyzny - Faeto
na, z bezradnie rozłożonymi nad głową 
rękoma i unoszącym się za nim spląta
nym płaszczem. Na osi wzdłużnej 
znajdują się dwie przeciwległe sceny z 
amorkami, siedzącymi na konchach 
muszlowych, bawiącymi się girlandami

owoców. Natomiast na osi poprzecznej zostały umiesz
czone na podobnych konchach popiersia kobiece, prze
chodzące w dekoracyjnie traktowane gałęzie liściaste. To 
Heliady - siostry Faetona, które według mitu po upadku 
brata zamieniły się w nadrzeczne drzewa, wypuszczając 
łzy pod postacią bursztynowej żywicy.

Fontana umieścił w centrum dzieła monumentalną pła
skorzeźbę figuralną, posługując się szerokim planem, uni
kając drobiazgowości, natomiast w scenach bocznych 
uderza duża liczba szczegółów. Artysta pokazał scenę 
bardzo dramatyczną, uzyskał przy tym nieczęsto spotyka
ny w sztuce efekt psychologiczny: poprzez ukazanie 
z jednej strony bezrozumnej, żywiołowej szamotaniny 
przerażonych zwierząt walczących o życie, z drugiej - tra
gicznej świadomości człowieka, rozumiejącego bezsil
ność walki przeciw nieodwracalnemu wyrokowi losu. We
dług interpretacji krakowskiego historyka sztuki Henryka 
Świątka, dzieło Fontany stanowiło pamflet polityczny An
ny Marii Wodzickiej na króla polskiego i elektora saskiego 
Augusta II Mocnego.

(zd/ęcia: Józef Korzeniowski) Piotr Hapanowicz
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Echa Kurlandii

G
dy 27 września 1605 r. pod 
Kircholmem wojska hetmana 
Chodkiewicza stały już naprze
ciwko armii szwedzkiej, gotowe do bi

twy, przez Dźwinę przeprawił się od
dział trzystu ciężkozbrojnych jeźdź
ców i zajął miejsce w szyku. To książę 
kurlandzki Fryderyk Kettler na czele 
doborowych rajtarów dotrzymał len
nych zobowiązań. Księstwo Kurlandii 
i Semigalii, utworzone w 1562 r. po 
sekularyzacji inflanckiej prowincji Za
konu Najświętszej Marii Panny, pozo
stawało lojalnym lennikiem Rzeczy
pospolitej aż do kresu swego - i jej - 
istnienia w 1795 r. Dziś Kurlandia jest 
dla nas miejscem na poły mitycznym, 
głównie jednak zapomnianym. 
A przecież jako kraina historyczna - 
pod łotewską nazwą Kurzeme - znaj
duje się nadal tam, gdzie dawniej, 
a pamięć o kurlandzkiej państwowo
ści - to ważny składnik historycznej 
tożsamości współczesnej Łotwy.

Wędrówkę śladami dawnej Kur
landii rozpocząć trzeba od stołecznej 
niegdyś Mitawy (dziś Jelgava) z oka
załą rezydencją i książęcą nekropolią, 
a następnie odwiedzić „mały Wersal” 
- barokowy pałac księcia Birona 
w Rundale. Zaraz potem jednak na
leży się wybrać do Lipawy (niem. Li- 
bau, lot. Liepaja). Port i centrum 
handlowe księstwa - to miejsce mniej 
znane od poprzednich, choć Lipawa 
pełna jest różnorodnych zabytków, 
od wspaniałych świątyń po malowni
cze drewniane domy.

Rybacka osada o nazwie „villa Ly- 
va” pojawiła się w źródłach w 1252 r. 
Nieco później stanęła tam warownia 
Zakonu, a port zapewnił miejscowo
ści szybki rozwój. 18 marca 1625 r. 
książę Fryderyk (ten spod Kirchol- 
mu) nadał Lipawie prawa miejskie 
i herb: czerwonego lwa, wspiętego 
na zieloną lipę. Największa świetność 
księstwa i miasta przypadła na lata 
panowania Jakuba Kettlera (1642- 
-1681). W XVIII w., zwłaszcza od 
wstąpienia na tron Ernesta Jana Biro
na (1738), w sprawy Kurlandii coraz 
silniej zaczęła ingerować Rosja. 
W maju 1794 r., podczas insurekcji 
kościuszkowskiej, oddział stu pięć
dziesięciu powstańców z Połągi opa
nował miasto, zdobywając dwa dzia

ła, dwa tysiące karabinów, pistolety 
i amunicję. Do Lipawy wkroczył kor
pus żmudzki Tomasza Wawrzeckie- 
go, a 27 czerwca mieszkańcy Kurlan
dii pod wodzą barona Henryka von 
Mirbacha ogłosili tu przystąpienie do 
insurekcji. Siły były jednak zbyt małe 
i już 12 lipca Lipawę zajęli Rosjanie.

W 1795 r. ostatni książę kurlandz
ki Piotr Biron zmuszony został do 
„odstąpienia” carycy Katarzynie swe
go kraju za dwa miliony rubli. 
W utworzonej guberni kurlandzkiej

Rosjanie zachowali jednak szereg 
praw autonomicznych, w tym prawo 
ludności niemieckiej do własnego ję
zyka, również w szkolnictwie. W dru
giej połowie XIX w. do tutejszego 
gimnazjum klasycznego przyjeżdżali 
więc Polacy, którzy specjalnie uczyli 
się niemieckiego, by uniknąć rusyfika
cji w szkołach rosyjskich. Najsławniej
szym z lipawskich uczniów był w la
tach 1873-1883 Gabriel Narutowicz, 
przyszły prezydent, który przybył 
z rodzinnych Telsz na Żmudzi.

Wśród zabytkowych świątyń Li
pawy na pierwszym miejscu wymie
nia się zwykle dwie ewangelickie: ko
ściół św. Trójcy (1742-1758) ze zna
komitym barokowym wystrojem i lo
żą książęcą oraz neogotycki, ale sięga
jący rodowodem XVI w. kościół św. 
Anny z ołtarzem z 1697 r., mistrzow
skim dziełem Mikołaja Sófrensa 
z Windawy. Katolicki kościół św. Jó
zefa pozostaje w ich cieniu, ale to nim 
właśnie zajmiemy się bliżej, kryje bo
wiem we wnętrzu nie tylko niezwykłą 
niespodziankę, ale także świadectwa 
łączności Kurlandii z Rzeczpospolitą 
i obecności Polaków w Lipawie już 
pod rosyjskim panowaniem.

1. Kościół św. Józefa
2.3. Ołtarz (2) i ambona (3) w dawnym 
prezbiterium
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w Maryjny, w niszy nad tabernaku
lum umieszczono figurę Matki Bożej 
z Lourdes, a powyżej kopię „Madon
ny” Rafaela. Tuż przy wejściu, na le
wo, znajduje się ambona, zawieszona 
płasko przy ścianie - wyrzeźbione na 
korpusie owce spoglądają w górę, na 
pasterza. Naprzeciwko ambony wid
nieje zaś kurlandzkie godło, efektow
nie eksponujące związek z Polską, 
unikatowe, bo w takiej formie ni
gdzie indziej niewystępujące. Na błę
kitnym płaszczu z czerwonym podbi
ciem, pod wielką koroną rozpościera 
skrzydła Orzeł Biały, trzymający 

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

4. Orzeł Biały z herbami 
książąt Kurlandii
5. Wizerunek Matki Bożej 
Ostrobramskiej
6. Herb Plater-Sybergów 
w nowym prezbiterium

W 1747 r. z fundacji księcia Biro- 
na rozpoczęto w centrum miasta bu
dowę pierwszej świątyni katolickiej. 
Jednonawowy kościół z czworościen- 
ną wieżą, nakrytą hełmem - iglicą, zo
stał konsekrowany 28 lipca 1762 r. 
pod wezwaniem św. Karola Borome- 
usza. Pod koniec XIX w. byl już za 
ciasny, w 1894 r. podjęto więc decy
zję o rozbudowie, by w rezultacie 
wznieść znacznie większą świątynię - 
nowy kościół św. Józefa. Autorzy pro
jektu, miejscowi architekci Luis Melvil 
i Karl Strandmanis, zachowali jednak 
osiemnastowieczne prezbiterium jako 
boczną kaplicę Matki Bożej - to wła
śnie wspomniana niespodzianka. Tym 
większa, że z zewnątrz kaplica nie wy
różnia się w bryle budowli, obmuro
wana taką samą jasnożółtą cegłą, z ja
kiej zbudowano całą świątynię. Jedy
nie u góry na ścianie widnieją histo
ryczne daty. „1747” i „1894”.

Poziom posadzki pierwotnie znaj
dował się niżej, toteż do kaplicy - 
dawnego prezbiterium o rokokowym 
wystroju schodzimy po schodach. 
Ołtarz główny przekształcony został 

dwie tarcze herbowe. W lewej łapie 
znajduje się herb Ernesta Jana Biro- 
na, fundatora świątyni: na tarczy 
dzielonej w pas u góry dwugłowy 
półorzeł, u dołu - ptak siedzący na 
pniu, a przed nim klucz. Godło Sak
sonii w łapie prawej - to herb księcia 
Karola Wettyna. Syn polskiego króla 
Augusta III sprawował władzę w la
tach 1758-1763, gdy Birona więzili 
Rosjanie, i ustąpił po jego powrocie. 
Jedyny katolicki książę Kurlandii był 
zapewne obecny podczas konsekracji 
kościoła, którego wezwanie wybrano 
ponoć ze względu na jego imię.

Nową świątynię, neoromańską 
z elementami neogotyku, zbudowano 
w latach 1894-1900 prostopadle do 
dawnej, na linii północ - południe. 
Największa z pięciu wież, z okazałym, 
choć nieużywanym portalem stanęła 
od zachodu, w miejscu poprzedniej. 
Dwie mniejsze flankują prezbiterium, 
dwie kolejne - główne wejście od pół
nocy. Wnętrze jest przede wszystkim 
neoromańskie: od szeregów kolumn, 
dzielących je na trzy nawy, poprzez 
ołtarze i ambonę po malarskie orna

menty - motywy roślinne czy „wikin- 
gowskie” smoki. Tu i ówdzie można 
jednak dostrzec akcenty secesji. Wize
runek Matki Bożej Ostrobramskiej 
nad bocznym ołtarzem, namalowany 
w złotej mandorłi na tle purpurowej 
tkaniny - jakby pasa kontuszowego, 
w otoczeniu białych heraldycznych li
lii, jest adorowany przez postacie, 
trzymające kwiatowe girlandy o wy
raźnie secesyjnym charakterze.

Kościół św. Jakuba wzniesiony zo
stał dzięki ofiarności licznych donato
rów. Na czterech tablicach z czerwo
nego marmuru utrwalono blisko trzy
sta nazwisk. Są wśród nich największe 
polskie rody Kurlandii i Inflant: Pla- 
ter-Sybergowie (Zyberkowie) ze 
Schlossbergu i Liksny, Broel-Platero- 
wie z Krasławia, Tyszkiewiczowie 
z Kretyngi i Połągi oraz spokrewnieni 
z nimi Sobańscy. Ale są także ci, któ
rych nie stać było na wielkie kwoty. 
Wymienieni na osobnej tablicy ofiaro
dawcy „ex officinis viae ferreae” - to 
pracownicy „drogi żelaznej”, czyli 
uruchomionej w 1877 r. ważnej linii 
kolejowej Lipawa - Romny (na Za- 
dnieprzu): Baniewicz, Dowgiałło, Je
zierski, Kontrym, Łopaciński, Naru
szewicz, Rymkiewicz, Zaremba...

Wielkie rody opiekowały się zresztą 
parafią w Lipawie przez cały czas jej ist
nienia. W nowym prezbiterium kościo
ła namalowany został obok innych herb 
Plater-Sybergów z podpisem: „COMES 
MICH[ A EL] DE PLATER SYBERG BE
NEFACTOR] AA4GN[US|”. Michał 
książę Plater-Syberg (1777-1862), „do
broczyńca wielki”, właściciel rozległych 
dóbr, zapoczątkował nową linię Plate
rów poprzez małżeństwo z wojewo- 
dzianką inflancką Izabelą von Syberg zu 
Wischling. Powstaniec kościuszkowski, 
wizytator szkół okręgu wileńskiego, 
fundator kościołów uczynił ze swych 
rezydencji, inflanckiej Liksny i kur- 
landzkiego Schlossbergu, ośrodki pol
skiego patriotyzmu. W pałacu w Lik- 
snie przebywała w dzieciństwie córka 
jego stryjecznego brata Ksawerego - 
Emilia Plater.

Kościół św. Józefa - to świątynia 
niecodzienna, ma równocześnie bli
sko dwieście pięćdziesiąt i ponad sto 
lat. Od siedemdziesięciu lat jest kate
drą utworzonej przez papieża Piusa 
XI diecezji. Nosi ona nazwę biskup
stwa Lipawy i Kurlandii, budząc echa 
przeszłości, która jest zarazem teraź
niejszością.

Jarosław Komorowski
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Kościół w kościele

P
atrząc na okazały, pięknej urody, 
wzniesiony w latach 1898-1901 
według projektu znakomitego 
architekta Stefana Szyllera kościół 

w Jedlni na obrzeżu Puszczy Kozienic- 
kiej, nie zawsze zdajemy sobie sprawę 
z tego, że jego znaczącą część stanowi 
fragment wcześniejszej budowli, za
projektowanej przez Jana Kantego 
Fontanę i Jakuba Kubickiego. Archi
tektura stworzona przez Szyllera jest 
bardzo efektowna i stanowi jeden 
z wczesnych przykładów stosowania 
w jego eklektycznych projektach ele
mentów tzw. architektury rodzimej, 
czego wyrazem były przede wszystkim 
attyki i szczyty o formach nawiązują
cych do stylistyki polskiego maniery- 
zmu. Odwołania rodzime nie prze
szkadzały jednak Szyllerowi stosować 
również innych motywów, np. klasy- 
cystycznych, o charakterze przypomi
nającym architekturę petersburską 
drugiej połowy XIX w. W ten sposób 
została potraktowana dolna część fa
sady obecnej świątyni w Jedlni, wznie
sionej na miejscu innego murowanego 
kościoła. Co o nim wiadomo?

Kiedy drewniany kościół, ufundo
wany w Jedlni przez Władysława Ja
giełłę w 1391 r., chylił się ku upadko
wi, w 1790 r. „dnia 21 września za 
upoważnieniem władzy, Marcin So- 
towski proboszcz olexowski, dziekan 
zwoleński, założył pierwszy kamień 
pod tę budowę, która się ma z cegły 
palonej wystawić. Kościół ten pod ty
tułem ś. Mikołaja biskupa fundacji 
króla polskiego Stanisława Augusta 
zaczęty w 26 roku jego panowania” 
(ks. Józef Gacki, Jedlnia, w niej ko
ściół i akta obecnego prawa, Radom 
1874, s. 107).

Realizatorem monarszej fundacji 
nie mógł być nikt inny, jak Jan Kanty 
Fontana, królewski architekt, w jego 
imieniu zarządzający ekonomią kozie- 
nicką, w skład której wchodziła i Jedl
nia. Otrzymawszy od króla znaczną, 
choć bliżej nieokreśloną kwotę pienię
dzy, wziął się Fontana dziarsko do pra
cy. Minęły trzy lata, w ciągu których 
zdołano wyprowadzić 9 łokci (ok. 
5,5 m) murów i na tym budowa stanę
ła. Jakie były tego powody? Według 
miejscowej famy, stało się tak za przy
czyną nadmiernego zapału Fontany.

Cieszył się on zaufaniem i łaską Stani
sława Augusta, czego namacalnym do
wodem była choćby otrzymana prze
zeń wieś. Gorliwie odwzajemniając 
względy chlebodawcy, zajął się Fonta
na przede wszystkim budowlą swego 
okazałego myśliwskiego dworu. Przy 

okazji kazał wygrodzić szmat lasu i oto
czyć go takimż samym lipowym parka
nem, zagarniając w jego obręb liczne 
barcie (J. Gacki, op. cit., s. 108). 
W niedługim czasie myśliwska siedzi
ba, towarzyszące jej budowle i ogro
dzenie poszły z dymem. Nie wiadomo,

1.2. Kościół w Jedlni, 
elewacja południowa; 
wersja zaprojektowana 
przez Jakuba 
Kubickiego, 1812-1819 (1) 
oraz po przebudowie 
wiatach 1898-1901 
według projektu Stefana 
Szyllera (2)

3. Kościół w Jedlni, 
widok obecny

4. Tablica 
upamiętniająca 
zakończenie prac 
we wnętrzu kościoła, 
ufundowana w 1834 r. 
przez ks. Franciszka 
Xawerego Rogójskiego

(fot. 3 - Sławomir
Zawadzki) 
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czy przyczynili się do tego rozsierdzeni 
bartnicy, których prawa tak jawnie po
gwałcono, czy też wskutek zwykłej nie
ostrożności. Na tym jednak nie koniec 
niedoli królewskiego zarządcy. Ponoć 
w 1793 r. Stanisław August odwiedził 
Kozienice i przy okazji zapytał o je- 
dleński kościół. Otrzymawszy odpo
wiedź, że dzieło zostało spełnione, wy
raził wolę, by je obejrzeć. Blady strach 
zapanował we dworze. Wymyślono 
jednak rozwiązanie problemu przy 

Stało się to dzięki niezwykle ofiarne
mu proboszczowi, ks. Antoniemu 
Roszkowskiemu, który umiejętnie za
biegając o środki finansowe i nie szczę
dząc własnego grosza doprowadził 
rzecz do końca w 1819 r. Można też 
powiedzieć, że ks. Roszkowski złożył 
w ofierze na kościół samego siebie. 
Doglądając bowiem mających się już 
ku końcowi prac, spadł z wysokiego 
rusztowania i po ciężkiej chorobie 
zmarł 26 stycznia 1820 r. 

stanowić plan budowli, zrezygno
wał m.in. z budowy trzech wież 
oraz oparcia kopuły na ośmiu joń- 
skich kolumnach, zapewniającego 
górne oświetlenie kościoła. W re
zultacie powstał nowy projekt, nie
zmiernie oszczędny w formie, ele
gancki, uwzględniający zarówno 
twórcze ambicje autora, jak i za
pewne postulaty szukającego 
oszczędności ks. Antoniego Rosz
kowskiego.

użyciu fortelu. Malowniczo opisawszy 
królowi nieprzejezdność prowadzącej 
do Jedlni drogi, przystąpiono raźno do 
pracy. Całą noc dudniły siekiery drwa
li, parskały spienione z wysiłku konie, 
by rano Stanisław August mógł ruszyć 
w dalszą podróż do Końskich nową, 
szerokim lukiem omijającą nieukoń- 
czoną budowę kościoła drogą, zwaną 
przez potomnych królewską.

Ta przytoczona za ks. Józefem 
Gackim historia (J. Gacki, Jedlnia, 
„Pamiętnik religijno-moralny”, t. X, 
Warszawa 1846, s. 396), oparta na 
przekazach dawnych mieszkańców 
wsi, trudna jest dziś do zweryfikowa
nia. Sam Gacki, zastanawiając się nad 
jej prawdziwością, wspominał, iż brak 
jest historycznych wiadomości po
twierdzających pobyt króla w Kozieni
cach w 1793 r. A jednak musiały być 
jakieś powody opieszałości prac przy 
budowie kościoła i w końcu ich prze
rwania. Wznowiono je dopiero 
w 1812 r., w zupełnie innej sytuacji 
politycznej i administracyjnej kraju.

W dokumentach dotyczących bu
dowy tego kościoła oraz w ich opraco
waniach znacznie więcej mówi się 
o kosztorysach, niż o projektach archi
tektonicznych. Fakt ten jest zrozumia
ły, jako że z jednej strony dokumenty 
te były tworzone przez inwestorów za
interesowanych finansową stroną 
przedsięwzięcia, z drugiej zaś czasy 
przełomu XVIII i XIX w. nie były tak 
bardzo wyczulone na problem autor
stwa, jak dzisiejsze. Pomimo tego ks. 
Józef Gacki pozostawia wystarczająco 
wiele wskazówek, aby zidentyfikować 
autora ostatecznego projektu kościoła 
stojącego w Jedlni przez niemal cały 
XIX w. Był nim bez wątpienia wybit
ny polski architekt, uczeń Dominika 
Merliniego, Jakub Kubicki.

Jakub Kubicki przejął budowę 
kościoła w Jedlni w 1812 r., w sta
nie z roku 1793. Prawdopodobnie, 
pozostawiwszy istniejące, sięgające 
9 łokci mury, skrócił wschodnie 
dłuższe ramię łacińskiego krzyża, 
mającego w pierwotnym projekcie

Oprócz opracowania Józefa Gackie
go, rzetelnego historyka, na autorstwo 
Jakuba Kubickiego wskazuje także opis 
świątyni oraz zachowane zdjęcie. Z ma
teriałów tych tchnie czysta idea palla- 
dianizmu, znajdującego tak częste odbi
cie w realizacjach Kubickiego.

Jak wyglądało jego jedleńskie 
dzieło? Oddajmy jeszcze raz głos Jó
zefowi Gackiemu: „Świątynia stojąca 
jest okrągła, pod kopułą na czterech 
filarach opartą, z czterema prostokąt
nymi wystawami, nakrytemi przez 
trójkątne frontony. Ma kształt równo
ramiennego krzyża, w którego trzech 
ramionach są ołtarze: wielki od za
chodu ś. Mikołaja; od południa Prze
mienienia Pańskiego i od północy 
Matki Boskiej; a w czwartym ramie
niu nad głównem od wschodu wej
ściem, organy” (J. Gacki, Jedlnia, 
w niej kościół..., s. 107). Dodajmy je
dynie, iż autor, doceniając zarówno 
walory estetyczne budowli, jak i spo
sób jej usytuowania w otaczającym 
krajobrazie, uważał, iż „świątynia ta 
przecież liczyć się może do piękniej
szych wiejskich kościołów” (op. cit., 
s. 108). Nie pomylimy się chyba, 
stwierdzając, że był w tym wyrazicie
lem nie tylko własnej opinii.

Krzysztof Reczek
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Wart Pac pataca...

N
a prawym, wysokim brzegu 
Rospudy, w miejscu, gdzie 
rzeka straciła już swój górski 
charakter i zaczyna leniwie płynąć 

wśród rozległych łąk Równiny Augu
stowskiej, leży wieś Dowspuda. Na jej 
obrzeżu skryły się wśród parkowych 
drzew pozostałości neogotyckiego 
pałacu. Zbudował go w latach 1820- 
-1827 Ludwik Michał Pac, ostatni po
tomek wielkiego litewskiego rodu 
herbu Gozdawa, który odziedziczyw
szy olbrzymi majątek po zmarłym 
bezpotomnie stryju, Józefie Pacu, stał 
się jednym z najbogatszych ludzi na 
ówczesnych ziemiach polskich.

Urodził się w Strasburgu, gdzie je
go ojciec, Michał Pac, generał wojsk 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, oże
niony z Ludwiką z Tyzenhauzów, 
przebywał na emigracji z powodu 
udziału w konfederacji barskiej. Poda
wane są różne daty jego urodzin, naj
częściej 19 maja 1778 r., jednak naj
bardziej prawdopodobna wydaje się 
data 19 maja 1780 r., bowiem widnie
je ona na jego płycie nagrobnej. Dzie
ciństwo spędził we Francji i Anglii, 
kształcąc się w tamtejszych szkołach, 
a lata młodzieńcze w Wilnie, studiując 
na Akademii Wileńskiej. Podczas na
poleońskiej kampanii wstąpił do woj
ska i jako oficer gwardii cesarskiej 
wsławił się dzielnością w bitwach pod 
Medina di Sacco, Essling i Wagram. 
W 1810 r. wrócił do Polski, by w ran
dze pułkownika służyć w Gwardii Na
rodowej. Dwa lata później ruszył 
z Napoleonem na Moskwę, a podczas 
odwrotu uratował mu życie, rozbija
jąc pod Małym Jarosławcem szarżę 
Kozaków na cesarską świtę. Do końca 
był wierny francuskiemu cesarzowi 
i odznaczył się w bitwach pod Luet
zen, Dreznem i Lipskiem oraz pod Vi- 
try-le-Franęois, Berry-au-Bac, Laon 
i Paryżem, gdzie walczył już jako ge
nerał dywizji. Niezwykłe męstwo 
w bojach dało mu komandorię Legii 
Honorowej, Krzyż Komandorski Vir- 
tuti Militari, order św. Stanisława.

Po ostatecznej klęsce Napoleona 
generał Ludwik Pac wyjechał do An
glii, aby przez kilka miesięcy, mieszka
jąc w zamku Holkham, podpatrywać, 
jak gospodarują brytyjscy rolnicy 
w hrabstwie Norfolk. Chciał ich do

1. Paiac w Dowspudzie na litografii 
Maksymiliana Fajansa (?) („Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 276,1865)

świadczenia przenieść do swoich ma
jątków w Polsce. I przeniósł - nie tyl
ko idee, ale i samych rolników, szkoc
kich i angielskich farmerów, którzy 
osiedleni w latach 1815-1821 w do
brach dowspudzkich w liczbie kilkuset 
osób zaczęli uczyć miejscowych wie
śniaków, jak należy racjonalnie gospo
darować na roli. Założyli oni nową 
wieś o nazwie Szkocja, która pod tą sa
mą nazwą przetrwała do naszych cza
sów, oraz folwarki: Berwik (obecnie 
Korytki), Bromfield (Józefowo), Co
venlock, Linton, Longwood (Ludwi- 
nowo), New York (Pruska Wielka). 
Szkoccy i angielscy osadnicy rozpoczę
li hodowlę owiec na dużą skalę, upra
wę ziemniaków dla celów przemysło
wych, wprowadzili nieznany tutaj pło- 
dozmian w miejsce archaicznej trójpo- 
lówki. Już w 1817 r. dotychczasowe 
gospodarstwo rolne w Dowspudzie 
przekształciło się w prawdziwy kombi
nat przemysłowo-rolniczy. Powstała - 
jako trzecia z kolei w Polsce (po wy
twórniach Stanisława Zamoyskiego 
w Zwierzyńcu i Antoniego Trembic- 
kiego w Łomnej) - fabryka urządzeń 
dla browarów, garbarni, gorzelni, 
krochmalni i olejarni oraz maszyn i na
rzędzi rolniczych, wytwarzająca pługi, 
brony, siewniki, opielacze, młynki do 
mielenia zboża, sieczkarnie i młockar
nie poruszane kieratem lub kołem 
młyńskim. Zbudowano parową go
rzelnię z nowoczesną aparaturą desty
lacyjną. Hodowla owiec liczyła ponad 
7000 sztuk, a koni i krów po kilkaset. 
W pobliskich Raczkach powstała sero

warnia, garbarnia, bielarnia płótna 
oraz manufaktura obrusów i serwet.

Generał Ludwik Michał hr. Pac 
mieszkał początkowo w drewnianym 
dworze, który wzniósł w Dowspudzie 
jeszcze jego stryj, Józef Pac. Była to 
jednak zbyt skromna budowla, jak na 
jego potrzeby i możliwości. Rozpoczął 
więc w 1820 r. budowę pałacu, zapro
jektowanego przez włoskiego archi
tekta Piotra Bosio, który kierował też 
początkowo pracami budowlanymi. 
Później rolę tę przejął Henryk Marco
ni, zmieniając tylko nieznacznie pier
wotny projekt. Powstał pierwszy na 
ziemiach polskich neogotycki pałac 
w czystym angielskim stylu Tudorów.

Miał kształt odwróconej litery 
„T”, z frontonem skierowanym na 
południe. Poprzedzał go wysunięty do 
przodu trójarkadowy portyk, zwień
czony sześcioma pinaklami. Tuż za 
nim znajdował się postawiony na pla
nie prostokąta dwukondygnacyjny, 
pięcioosiowy korpus główny, z krene- 
lażową attyką, zasłaniającą dach, 
i czterema smukłymi wieżami na na
rożach, pokrytymi hełmami w formie 
ostrosłupów. W ostrołukowych ni
szach elewacji frontowej znajdowały 
się postacie polskich królów i hetma
nów dłuta włoskiego rzeźbiarza Carla 
Aurellego. Na parterze stały rzeźby 
Bolesława Chrobrego, Władysława 
Jagiełły, Jana III Sobieskiego i Stefana
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Batorego, na piętrze zaś - Konstante
go Ostrogskiego, Jerzego Radziwiłła, 
Jana Tarnowskiego, Jana Zamoyskie
go, Stanisława Żółkiewskiego, Karola 
Chodkiewicza, Stefana Czarnieckiego 
i Michała Kazimierza Paca. Trzy osio
we skrzydła boczne kończyły się 
ośmiobocznymi pawilonami, przypo
minającymi baszty, zwieńczonymi 
ośmioma pinaklami na narożach i kre- 
nelażową attyką między nimi.

Jak wyglądało wnętrze pałacu, 
można dowiedzieć się z opisu Aleksan
dra Osipowicza, zamieszczonego w nr. 
276 „Tygodnika Ilustrowanego” 
z 1865 r. Parter głównego korpusu 
zajmowała obszerna, ośmiokątna sień, 
z której kilka stopni schodów prowa
dziło do kaplicy o wysokości równej 
dwom kondygnacjom, pomyślanej ja
ko panteon rodu Paców. Po obu jej

prezentujących militaria, wykonanych 
przez Włocha Nicolę de Angelisa, 
znajdowały się cztery obrazy, przedsta
wiające najsłynniejsze bitwy stoczone 
przez wojska polskie. Skrzydło lewe, 
urządzone w stylu antycznym, stano
wiło galerię z dziełami włoskich i fran
cuskich malarzy. Znajdował się tam 
też „Pokój Koryncki”, ozdobiony 24 
korynckimi kolumnami i półkolumna- 
mi, mieszczący kominek z karraryj
skiego marmuru oraz klasycystyczne 
rzeźby - kopie dzieł Antonia Canovy. 
Kończąca skrzydło baszta zamieniona 
została na oranżerię, w której ściany 
zdobiły freski wykonane przez Gio- 
vanniego Battistę Carellego, czyniąc to 
pomieszczenie „zaczarowanym ogro
dem”. Z oranżerii schody prowadziły 
do łazienek, mieszczących się w piwni
cy obok kuchni, mieszkań dla służby

2. Odrestaurowany portyk
3. Wieża Bociania

stronach znajdowały się salony oraz 
biblioteka i pokój bilardowy. Za nią, 
od północy była jadalnia, mogąca po
mieścić licznych biesiadników. Jej sufit 
zdobiły sztukaterie, a na ścianach wi- 
siały portrety przodków właściciela. 
Z jadalni można było wyjść do dwóch 
wieżyczek, wzniesionych na smukłych 
kolumnach, które zastępowały balko
ny dla chcących odetchnąć świeżym 
powietrzem po trudach biesiady.

Prawe skrzydło, urządzone w stylu 
gotyckim, przeznaczone było na zbro
jownię, będącą właściwie muzeum 
broni, rynsztunków i rzędów koń
skich. Na ścianach oprócz fresków 

i pomieszczeń gospodarczych. W dru
giej kondygnacji piwnicznej znajdowa
ła się studnia, natomiast drugą kondy
gnację naziemną zajmowały komnaty 
właściciela pałacu i jego rodziny oraz 
pokoje gościnne. Pałac otoczono an
gielskim parkiem, zaprojektowanym 
przez Anglika Johna Heitona, a na 
przepływającej obok Rospudzie urzą
dzono sztuczne kaskady.

Budowę zakończono w 1827 r. Po
wstało założenie pałacowe, będące jed
nym ze szczytowych osiągnięć polskiej 

architektury XIX w., świetnie pasujące 
do znanego już wówczas powiedzenia: 
„Wart Pac pałaca, a pałac Paca”, 
a obecnie odnoszonego do dowspudz- 
kiej rezydencji, chociaż to o pałacu 
w Jeznie, należącym do chorążego 
wielkiego litewskiego, Krzysztofa Zyg
munta Paca (1621-1684), miał się tak 
wyrazić król Jan Kazimierz.

Kiedy wybuchło powstanie listopa
dowe, Ludwik Michał Pac stanął w sze
regach powstańców, chociaż uważał 
wtedy za nierozsądne zbrojne wystąpie
nie przeciwko nazbyt silnemu militar
nie rosyjskiemu zaborcy. Powołany zo
stał do Rządu Narodowego i powierzo
no mu dowództwo korpusu rezerwo
wego armii polskiej, na którego czele 
walczył pod Iganiami i Dębem Wiel
kim. Pod Ostrołęką dowodził resztkami 
sił polskich, broniąc przeprawy przez 
Narew. Dwukrotnie ranny - w rękę 
i klatkę piersiową - powracał po opa
trzeniu ran na pole bitwy, by poprowa
dzić do walki na bagnety pułk „Dzieci 
Warszawy”. Walczył do samego końca 
i brał udział w obronie stolicy.

Po upadku powstania wrócił do 
Dowspudy, z której wkrótce musiał 
uciekać. Gdy przyszli po niego carscy 
żandarmi z nakazem aresztowania, po
prosił ich o chwilę zwłoki potrzebną 
mu na wdzianie odpowiedniego na po
dróż stroju. Zmiana odzieży przedłuża
ła się, więc żandarmi weszli do garde
roby i w szafie zamiast ubrań ujrzeli 
wejście do piwnicy i podziemnego tu
nelu, którym generał wydostał się z pa
łacu, dosiadł konia i zbiegł. O tym tu-
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(zdjęcia: Jerzy Samusik)

4.5. Detale Wieży Bocianiej

nelu mieszkańcy Dowspudy opowiada
li legendy. Miał on prowadzić aż pod 
jezioro Wigry, gdzie jego strop został 
wyłożony szklanymi płytami, umożli
wiającymi obserwację życia toczącego 
się na dnie jeziora. Ludwik Pac kazał 
go wykopać dla swojej ukochanej żo
ny, Marii Karoliny z domu Małachow
skiej, aby mogła zachwycać się wraz 
z nim życiem wodnych stworzeń.

Po ucieczce z pałacu Ludwik Michał 
Pac nigdy już do Dowspudy nie powró
cił. Wyjechał do Francji, by aktywnie 
uczestniczyć w działalności polskich or
ganizacji emigracyjnych i współpraco
wać z Adamem Czartoryskim w stron
nictwie „Hotel Lambert”. Kiedy 
w 1835 r. udał się z misją dyplomatycz
ną do Turcji, zmarł nagle w Smyrnie 
(dzisiejszym Izmirze) 31 sierpnia 
1835 r. i tam został pochowany.

Majątek Ludwika Michała Paca zo
stał skonfiskowany. Wprawdzie część 
najcenniejszych dzieł sztuki ukryto 
jeszcze podczas powstania w kościo

łach w Raczkach i Janowce, ale pozo
stałe wyposażenie pałacu zostało wy
przedane na publicznych licytacjach 
w latach 1834-1836. Pałac w Do- 
wspudzie otrzyma! w nagrodę za za
sługi poniesione w tłumieniu powsta
nia listopadowego rosyjski generał Mi
kołaj Sulima. Rosjanin nie chciał jed
nak dowspudzkiej rezydencji, wołał 
otrzymać jej ekwiwalent w gotówce. 
Jej dzierżawcą został Polak o nazwisku 
Horaczko. Wkrótce kolejnym właści
cielem stał się Sergiusz Karcew i on za
czął w 1887 r. rozbierać pałac i sprze
dawać uzyskane z jego murów cegły 
budowniczym koszar i cerkwi w Su
wałkach. Przerwał wprawdzie ten pro
ceder po głośnych protestach polskich 
patriotów, ale niewiele już wówczas 
zostało ze wspaniałej budowli. Brak 
prawowitego właściciela powodował, 
że z każdym mijającym rokiem coraz 
trudniej było się dopatrzyć w pozosta

wionych na pastwę losu ruinach wspa
niałej neogotyckiej rezydencji.

Do naszych czasów przetrwały tyl
ko jej fragmenty. Dzisiaj możemy oglą
dać pieczołowicie odrestaurowany 
portyk, jedną z narożnych wież głów
nego korpusu, zwaną Wieżą Bocianią 
(przez wiele lat bociany budowały na 
niej gniazdo), część pałacowych funda
mentów, dwukondygnacyjną piwnicę, 
w której - po niedawno przeprowa
dzonej renowacji - mieszczą się sale 
wystawowe. Zachował się również 13- 
hektarowy park, w którym przetrwało 
wiele drzew sadzonych przez ogrodni
ków Ludwika Michała Paca.

W pobliżu pałacu znajduje się jesz
cze jedna zabytkowa budowla. Jest nią 
murowana stajnia, zbudowana w 1825 r. 
również w stylu neogotyckim według 
projektu Henryka Marconiego. Budy
nek ten został zaadaptowany na inter
nat Zespołu Szkół Rolniczych im. 
Gen. L. M. Paca w Dowspudzie.

Począwszy od 1997 r. (z trzyletnią 
przerwą w latach 2004-2006) w ru
inach pałacu Paca odbywa się co roku 
podczas letnich wakacji Festiwal Kul
tury Celtyckiej, zainspirowany prze
szłością dowspudzkiego hrabstwa. 
Składające się nań koncerty, warsztaty 
taneczne i muzyczne, wystawy pla
styczne i fotograficzne, pokazy spraw
nościowe w celtyckich konkurencjach 
sportowych, w których biorą również 
udział artyści z Wysp Brytyjskich, 
przypominają historię szkockiego 
osadnictwa na Suwalszczyźnie, zaini
cjowanego przez Ludwika Michała 
Paca.

Jerzy Samusik

REZYDENCJE - MUZEA W POLSCE
Spotkanie z książką

„Są rozrzucone po całym kraju. Ich obecność zapowiadają długie pro
ste aleje, czasem kępy drzew lub wysokie wzgórza, które kiedyś umożliwia
ły obronę, czasem zaś znajdują się w historycznych centrach miast, wśród 
gęstej zabudowy”. Mowa tu o polskich zamkach, pałacach, pałacykach, 
dworach, willach ocalałych z wojen, reformy rolnej, pólwiecznej dewasta
cji dzięki temu, że zostały zamienione na muzea. Opowiada o nich album 
autorstwa Łukasza Mikołaja Sadowskiego Rezydencje - muzea w Polsce, 
wydany w 2007 r. przez warszawskie Wydawnictwo „Arkady”.

We wstępie do książki autor wyjaśnia termin „rezydencja”, które po
chodzi od łacińskiego czasownika residere (osiadać, pozostawać, 
mieszkać). Słowo to, przejęte przez wiele europejskich języków, ozna
cza siedzibę, często okazałą, należącą do zamożnych ludzi. Łukasz Mi
kołaj Sadowski przedstawia tu też historię i ewolucję rezydencji od cza
sów średniowiecza do początku XX w.

Publikacja podzielona została na trzy części; w każdej w układzie al
fabetycznym miejscowości, w których się znajdują, przedstawiono róż
ne typy siedzib. Najpierw zaprezentowano najcenniejsze i najbardziej in
teresujące rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek 
Królewski w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Pałac, Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie. Druga część książki obejmuje 33 
obiekty: zamki i pałace magnaterii, arystokracji, biskupów oraz zamoż
nego ziemiaństwa (od Zespołu Zamkowo-Parkowego w Zamku Lesz
czyńskich w Baranowie Sandomierskim po Zamek Książ w Wałbrzychu). 
Ostatni rozdział publikacji prezentuje 15 dworów, pałacyków i willi (od 
dworu w Będominie, w którym mieści się Muzeum Hymnu Narodowego, 
po Dworek w Żelazowej Woli - Oddział Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie). Autor dokonał oczywiście selekcji; obiektów odpowiada
jących kryteriom rezydencji - muzeów jest w Polsce o wiele więcej. Al
bum ukazuje te, które są charakterystyczne dla danej epoki, regionu, 
mieszczące wartościowe zbiory, mające ciekawą historię.

Publikację ilustruje ponad 300 zdjęć, opatrzona jest też indeksem 
osób i miejscowości. Zainteresuje miłośników naszej tradycji i kultury 
jako świadectwo ciągłości i trwania polskiej historii wbrew częstym 
przeciwnościom losu.

Album można kupić (cena: 99 zł) w większych księgarniach oraz 
bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo „Arkady”, 00-344 Warsza
wa, ul. Dobra 28, teł. księgarni wysyłkowej 0-22 864-95-50, e-mail: 
info@arkady.com.pl).
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pomnik Ujejskiego
w Szczecinie

W
e wrześniu ubiegłego roku 
przypadła 110. rocznica 
śmierci poety, powstańca, pu
blicysty Kornela Ujejskiego (1823- 

-1897). Ten wielki polski patriota, po
chodzący z rodziny ziemiańskiej na Po
dolu, w ciężkich dla ojczyzny chwilach 
swoimi utworami podnosił na duchu 
naród, zagrzewał do wzniosłych czy
nów. Sam także uczestniczył w wielu 
patriotycznych zrywach - w czasie 
Wiosny Ludów 1848 r. zorganizował 
zbrojny Legion Akademicki, po wyku

wania na Politechnice Lwowskiej, 
a potem jej kierownik, jeden z założy
cieli stowarzyszenia Młoda Sztu
ka, jest autorem bardzo wielu prac 
rzeźbiarskich, nacechowanych dużą 
sprawnością warsztatową, m.in. wy
konał popiersie Henryka Rodakow
skiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Marce
lego Nenckiego, Jana Matejki, ołtarz 
i grupę „Pieta” w kaplicy grobowej 
Potockich w Łańcucie. W 1898 r. zo
stał głównym laureatem konkursu 
na pomnik Adama Mickiewicza we 

nitu, na którym niżej umieszczono li
rę i rękopis Chorału, słynnego poema
tu poety, napisanego w 1846 r. po ra
bacji galicyjskiej.

Po drugiej wojnie światowej po
mnik Ujejskiego we Lwowie został 
zdemontowany i w 1950 r. - razem 
z pomnikami Jana Sobieskiego i Alek
sandra Fredry - przekazany Polsce. 
Początkowo przechowywany był 
w formie elementów w składnicy 
w warszawskim Wilanowie i dopiero 
w listopadzie 1956 r. trafił do Szcze-

chu powstania styczniowego brał 
udział w działaniach „Bratniej Pomo
cy”, walczył z poglądami „stańczy
ków”. Pogrzeb Kornela Ujejskiego 
w posiadłości syna w Pawłowie koło 
Lwowa był prawdziwą manifestacją 
uczuć w uznaniu jego niezliczonych 
zasług. We Lwowie zostały wywieszo
ne czarne chorągwie na ratuszu i gma
chach instytucji kulturalnych. Rada 
Miasta Krakowa powzięła nawet decy
zję, by zwłoki poety pochować na Skał
ce w grobie zasłużonych, jednak wolą 
Ujejskiego było być pochowanym na 
cmentarzu w Pawłowie.

Wkrótce po pogrzebie powołany 
został we Lwowie społeczny komitet 
budowy pomnika poety, a jego projek
tantem został rzeźbiarz Antoni Popiel. 
Artysta ten, asystent Leonarda Marco
niego w Katedrze Rysunku i Modelo- 

Lwowie (jego odsłonięcie odbyło się 
w 1904 r.), a w 1907 r. otrzymał dru
gą nagrodę w konkursie na pomnik 
Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie 
i ten projekt został, na mocy decyzji 
prezydenta Theodore Roosevelta, za
twierdzony do realizacji. Niestety, 
jego odsłonięcie na pl. La Fayette’a 
przed Białym Domem odbyło się już 
po śmierci rzeźbiarza, w 1911 r.

Uroczystego odsłonięcia popiersia 
Kornela Ujejskiego autorstwa Anto
niego Popiela dokonano 8 grudnia 
1901 r. przy ul. Akademickiej we 
Lwowie. Wzięli w nim udział synowie 
poety, przedstawiciele władz krajo
wych i samorządowych, delegacje 
z całego kraju, liczni mieszkańcy. Była 
to ogromna manifestacja polskości.

Popiersie odlane zostało z brązu 
i ustawione na smukłym cokole z gra- 

1.2. Pomnik Kornela Ujejskiego w Szczecinie (1) 
i fragment pomnika (2), stan w 2007 r.

(zdjęcia: Joanna Miloszewska)

cina. Stanął na pl. Zwycięstwa, ale na 
uroczyste odsłonięcie musiał czekać 
aż pięćdziesiąt lat. Przez pół wieku to 
miejsce i pomnik były zaniedbane 
i zapomniane. Dopiero w grudniu 
2006 r., za sprawą szczecińskiego Sto
warzyszenia „Civitas Christiana”, 
oraz Komitetu Organizacyjnego Ro
dziny Ujejskich, odbyła się uroczy
stość ponownego odsłonięcia popier
sia poety. Z wielkim uznaniem należy 
też przyjąć fakt uczczenia przez wła
dze i społeczność Szczecina oraz ro
dzinę 110. rocznicy śmierci Kornela 
Ujejskiego. Pamięć o wielkim patrio
cie i jego zasługach przetrwała. 
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dekoracja malarska
na kościelnym filarze

W
 kościele farnym św. Katarzy
ny w Brodnicy równocześnie 
z konserwacją malowidła 
ściennego w nawie północnej przed

stawiającego św. Krzysztofa (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 8, 
2005), przeprowadzono prace kon
serwatorskie przy dekoracji malarskiej 
pierwszego filara wschodniego 
od strony północnej. Prace te 
były trudne ze względu na wy
jątkowo zły stan malowideł, 
spowodowany nieukończe
niem ich konserwacji kilka
dziesiąt lat temu. Doprowadzi
ło to do silniejszego zabrudze
nia oraz pudrowania warstwy 
malarskiej.

Podjęte w 2004 r. prace 
miały na celu oczyszczenie, 
zabezpieczenie i rekonstruk
cję malowideł na filarze. Jed
nocześnie rozpoczęły się ba
dania historyczne i historycz- 
no-artystyczne, bowiem de
koracja filara nie była dotych
czas wzmiankowana w litera
turze przedmiotu (z wyjąt
kiem opracowań o charakte
rze katalogowym).

Zachowane szczątkowo na 
powierzchni malowidła po
chodzą z protestanckiego okre
su w historii kościoła. Jedno
cześnie są rzadkim przykładem 
ściennych malowideł ewange
lickich zachowanych w kościo
łach dawnych Prus Królew
skich.

Luteranie brodniccy przejęli ko
ściół św. Katarzyny prawdopodobnie 
w latach 1560-1561, a parafię po
prowadził kaznodzieja Hieronim, 
który współpracował z polskim pre
dykantem Mikołajem Glicznerem. 
Jego działalności należy przypisać 
znaczne rozszerzenie kręgu zwolen
ników reformacji w mieście. W 1568 r. 
Glicznera zastąpił Jan Krakowita 
(w latach 1559-1566 proboszcz przy 
kościele św. Jakuba w Toruniu), 
a później słynny polski działacz reli
gijny, brat Mikołaja, Erazm. 7 marca 
1598 r. kościół przeszedł w ręce ka

tolików. Protestanci musieli opuścić 
farę po przegraniu procesu z bisku
pem chełmińskim Piotrem Tylickim. 
Miasto zobowiązane zostało do po
krywania kosztów remontu kościoła 
i utrzymywania w należytym stanie 
plebanii oraz do dostarczania na jej 
potrzeby różnych materiałów bu

dowlanych. Nie załagodziło to jed
nak konfliktu wyznaniowego, bo
wiem luteranie zostali pozwani przez 
proboszcza kościoła przed sąd 
w sprawie wypłaty zaległych czyn
szów, opiewających na olbrzymią 
kwotę 40 000 guldenów, i przekaza
nie naczyń liturgicznych.

Gdy przez trzydzieści lat głównym 
miejscem zgromadzeń tutejszych 
ewangelików był okazały kościół far- 
ny, nie doszło w nim do gruntownych 
zmian wyposażenia. Usunięto tylko, 
podobnie jak w innych kościołach 
przejętych przez luteran, relikwie 

i rzeźby świętych, zaprzestano używa
nia naczyń liturgicznych oraz wszel
kiego wyposażenia związanego z kul
tem eucharystycznym. I w tym wła
śnie okresie wykonano malowidła na 
wschodnim filarze.

Dekorację ośmiobocznego filara 
tworzą dwa rzędy arkadowo zwień

czonych malowanych nisz, 
obejmujące sześć - z ośmiu - 
płaszczyzn bocznych. Bezpo
średnio nad dawnym zwień
czeniem ambony (lub 
chrzcielnicy) na filarze ukaza
no pelikana karmiącego 
krwią siedzące w gnieździe 
młode. Nad ptakiem, na ma
lowanej tablicy, znalazł się 
fragment 7 wersetu z Psalmu 
101: „similis factus sum peli- 
cano solitudinis / factus sum 
sicut nycticorax in domicilio”, 
a powyżej umieszczona zosta
ła data „1582” - rok fundacji 
dzieła. W polach malowanych 
arkad (wspartych na malowa
nych pilastrach korynckich) 
przedstawione zostały, dziś 
już niemal nieczytelne, posta
cie apostołów i proroków. 
Szczątkowo zachowane imio
na i napisy ze staro- i nowote- 
stamentowymi wersetami bi
blijnymi wskazują, iż w gór
nym rzędzie były to postacie 
ewangelistów, m.in. św. Jana 
i św. Marka, wraz z towarzy
szącymi im symbolami (orła 
i lwa) oraz wersetami biblijny

mi. W dolnym rzędzie znalazły się 
postacie proroków Ezechiela i Zacha
riasza. Słabo czytelny jest też frag
ment z Dziejów Apostolskich oraz 
z Księgi Królewskiej.

Rekonstruowane poszczególne 
wyfazy wersetów biblijnych znajdują
cych się w malowanych tablicach 
umożliwiły odtworzenie niezachowa- 
nych w całości wyrazów poszczegól
nych cytatów, a staranne oczyszczenie 
powierzchni pozwoliło na fragmenta
ryczne odtworzenie ornamentów. Do 
prac nad rekonstrukcją sentencji wy
korzystano program komputerowy,
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

1. Filar w kościele św. Katarzyny w Brodnicy 
po konserwacji
2. Pelikan umieszczony na filarze
3.4. Zrekonstruowana inskrypcja (3)
i fragment dekoracji ornamentalnej (4)

zawierający kilkanaście tłumaczeń Bi
blii. Dzięki dołączonej doń wyszuki
warce, w łacińskim tekście Wulgaty 
wyszukano wersety zawierające wyra
zy identyczne z tymi zachowanymi na 
malowidle brodnickim, a tym samym 
prawidłowo ustalono całe sentencje 
biblijne umieszczone na filarze.

W trakcie prac rekonstrukcyjnych 
okazało się, że treść napisów na fila
rze odnosi się do zbawczego działa
nia wody, jej symbolicznej mocy 
oczyszczenia i odnowienia.

Dlatego warto rozważyć, czy przy 
filarze mogła być umieszczona ambo
na, jak wcześniej sugerowano, czy ra
czej chrzcielnica. Ta druga możli
wość wydaje się bardziej prawdopo
dobna.

Kolejnym etapem prac było usta
lenie zakresu ingerencji konserwator
skiej w wypadku 30-procentowego 
zachowania się oryginalnego malo
widła. Dolne, najbardziej narażone 
na zniszczenie partie wykluczyły peł
niejszą rekonstrukcję zarówno przed-

(zdjęcia: Piotr Birecki)

stawień figuralnych, jak i ornamen
talnych. Górne, lepiej zachowane 
części pozwoliły na częściową rekon
strukcję symboli ewangelistów, ich 
popiersi, wersetów biblijnych oraz 
obramień ornamentalnych. Odtwo
rzona została kompozycja całości 
malowideł, a także przybliżona ich 
kolorystyka. Badania potwierdziły, iż 
pierwotnie malowidła były wykona
ne intensywnymi barwami, przy czę- 
Jfcwym wykorzystaniu złoceń. Za- 
rćnfrno inwestor, jak i konserwator 
oraz współpracujący z nim historyk 
sztuki zdawali sobie sprawę, iż wyj
ście poza zachowany materiał i pod
jęcie całościowej próby rekonstrukcji 
malowideł doprowadziłoby do ich 
zafałszowania oraz do stworzenia 
tzw. kreacji konserwatorskiej. Tym 
samym utracilibyśmy dzieło oryginal
ne, którym jest bez wątpienia podda
ny konserwacji filar.

Piotr Birecki

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2008 29



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Twierdza Świnoujście
wycieczka patriotyczna

Takiś czas temu przetoczyła się przez 
I nasz kraj dyskusja, w jaki sposób na- 

leży krzewić patriotyzm wśród dzie
ci i młodzieży. Wśród wielu pomysłów 
odnośnego ministerstwa pojawił się je
den rozumny, ale w praktyce jego reali
zacja napotykała na wiele przeszkód. 
Była to idea wycieczek szkolnych do 
różnych miejsc, głównie „uświęconych 
krwią poległych” i miejsc kultu, a także 
świadectw minionej świetności Polski, 
pomników kultury, etc. Sama idea była 
znakomita, czego przykładem może być 
wyprawa do fortów świnoujskich.

Forty leżą na tzw. nowym lądzie, 
czyli ziemi wydartej morzu metodą ho
lenderską (obszar Świnoujścia kształto
wano w ten sposób począwszy od po
czątku XVIII w.). Niegdyś były cztery, 
a obecnie są trzy (jeden został rozebra
ny w latach siedemdziesiątych XX w. 
w związku z rozbudową portu handlo
wego w Świnoujściu). Znajdują się po 
obu stronach Świny, dwa na wyspie 
Uznam i jeden na wyspie Wolin. Po 
tym, jak w 1992 r. opuściły je wojska 
radzieckie, do niedawna niszczały spo
kojnie, systematycznie dewastowane 
przez okolicznych chuliganów i złomia- 
rzy. Obecnie forty należą do miasta, 
które oddało je w dzierżawę trzem róż
nym prywatnym stowarzyszeniom, za
rządzanym przez osoby prywatne, miło
śników fortów i fortyfikacji. Trzeba po
wiedzieć, że każdy z fortów jest inny, 
ma swoją specyfikę, wynikającą z różne
go sposobu zarządzania i reklamy.

Fort Gerarda na wyspie Wolin, zwa
ny też Ostbatterie, powstał w latach 
sześćdziesiątych XIX w. Przez cały czas 
swego istnienia podlegał ciągłym prze
budowom w związku ze zmianami 
w sposobach prowadzenia wojny. Po 
1945 r. Rosjanie wykorzystywali fort ja
ko magazyn broni i chemikaliów. 
W 2001 r. fort zyskał nowego opieku
na, który przede wszystkim odgruzował 
go i posprzątał (wywieziono zeń m.in. 
stare samochody, telewizory, lodówki 
i przeszło 150 opon samochodowych). 
Następnie stworzył ścieżkę turystyczną 
i wymyślił program zwiedzania. Opro
wadzający po forcie turystów noszą 
pruskie mundury i hełmy z pikielhaubą, 
a nawet - imponujące bokobrody oraz 
monokl. W czasie godzinnej wizyty 
przewodnik opowiada, w jaki sposób 
budowano twierdzę, odwołując się do 
doświadczeń ludzi, którzy wprawdzie

na żołnierzy, a na koniec - strzał z dzia
ła (strzela komendant, po czym chmura 
dymu opada na okolicę). Co decyduje 
o sukcesie oprowadzania po forcie? 
Oczywiście wycieczka po omacku ciem
nym korytarzem wzdłuż magazynu pro
chowego (plan twierdzy sam wchodzi 
do głowy po takich doświadczeniach), 
ponadto - odwoływanie się do do
świadczeń zwiedzających, rozbudzanie 
wyobraźni, stawianie pytań i prowoko
wanie do rozwiązywania konkretnych 
problemów, przed którymi stawali nie
gdysiejsi użytkownicy fortu (jak oświe-

1. Fort Anioła
2. Fort Zachodni
3. Fort Gerarda, pasowanie na oficerów

nie wiedzą, co to są raweliny i kaponie- 
ra, za to robili kiedyś remont mieszka
nia, ludzi, którzy nie znają się na sztuce 
prowadzenia ostrzału od strony lądu, 
potrafią jednak wyobrazić sobie, jak 
broniliby się w wąskim korytarzu i gdzie 
należałoby uciekać w razie ataku od 
strony morza. Po drodze następuje ma
ła lekcja, jak zachować się w razie zna
lezienia niewypału (są modele poglądo
we do obejrzenia), a także niespodzie
wanie - mała lekcja patriotyzmu. Jaka 
flaga powiewa dziś nad naszym fortem? 
A potem: kto odrestaurował pruskie 
forty i odczuwa z tego słuszną dumę? 
Co jest naszym wspólnym dziedzic
twem? Oprowadzaniu towarzyszą ele
menty ludyczne, które o ile nie przekra
czają granic dobrego smaku, są zawsze 
pożądane przez zwiedzających - jest 
więc coś w rodzaju musztry i pasowania 

(zdjęcia: Maciej Piasta)

tlić magazyn prochowy bez użycia ma
teriałów łatwopalnych?), pewna doza 
niezbędnych informacji i oczywiście 
charyzma przewodnika.

Fort Anioła, wzniesiony w 1851 r., 
wziął swoją nazwę od Zamku Anioła 
(czyli Mauzoleum Hadriana z 129 r.) 
w Rzymie. Swego czasu na dziedziniec 
wewnętrzny fortu można było dostać 
się mostem zwodzonym, przerzuco
nym ponad fosą. Podwójne fosy istnia
ły jeszcze w 1968 r., kiedy fort znajdo
wał się pod kontrolą wojsk radziec
kich. Nie wiadomo, kiedy zostały za-
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Spotkanie z książką
JAK METEOR..

sypane, a most rozebrany. Inną pa
miątką po żołnierzach bratniej armii są 
olejne lamperie na ścianach. Obecny 
właściciel uporządkował otoczenie, we 
wnętrzu fortu urządził nastrojową ka
wiarnię, wystawiając w niej ze względu 
na wszechobecną wilgoć - szklane 
rzeźby. Fort służy rozlicznym celom - 
jako sala teatralna, przestrzeń wysta
wowa i miejsce spotkań. Na szczycie 
reduty mieści się porośnięty trawą ta
ras z ławeczkami, wymarzone miejsce 
dla zakochanych.

Trzeci z fortów, Zachodni, zwany 
również 'Westbatterie, został zbudowany 
w latach 1856-1861. W 1939 r. m.in. 
stąd właśnie Niemcy atakowali Wester
platte, w 1945 r. załadowali gros wypo
sażenia fortu na statek i wywieźli na Za
chód. Być może dlatego Rosjanie użyt
kowali fort przez niecałe 20 lat, po 
czym przekazali go miastu. Fort Za
chodni różni się od pozostałych, ponie
waż najbardziej przypomina klasyczne 
muzeum wojskowe. Właściwa ekspozy
cja mieści się w najstarszej części fortu 
i zgodnie z logiką została podzielona na 
dwie części - niemiecką i radziecką. 
W części niemieckiej największe wraże
nie zrobiła na mnie „cywilna” porcelana 
i szkło, znalezione na terenie fortów, 
a także przedwojenne szyldy reklamo
we, w radzieckiej - charakterystyczne 
mundury, a przede wszystkim czapki 
wojskowe. Co ważne - niektórych eks
ponatów można dotknąć, działo na 
dziedzińcu obraca się dookoła, można 
na nie wchodzić, opuszczać i podnosić 
lufę, szczękać zamkami, podnosić jakieś 
rączki, odsuwać klapki - dla młodocia
nych wielbicieli militariów jest to wspa
niała zabawa. Trasa turystyczna jest do
brze oznakowana, z niespodziankami 
(takimi, jak np. radiotelegrafista w jed
nym z okienek), przy tym pełna uroku 
z racji malowniczego otoczenia. Podob
nie jak w forcie Anioła, tutaj także od
bywają się imprezy plenerowe oraz tar
gi militariów.

Nie sposób stwierdzić, który 
z przedstawionych modeli zagospoda
rowania, czyli rewitalizacji fortów, jest 
lepszy. Powyższe przykłady są dowo
dem na to, że w stosunkowo podob
nych obiektach, o podobnym stopniu 
dewastacji, położonych w zbliżonych 
warunkach naturalnych można urzą
dzić klasyczne muzeum albo coś w ro
dzaju „żywego muzeum”, a także ka
wiarnię i taras dla spacerowiczów. Są 
też dowodem na to, że miłośnicy zabyt
ków są lepszymi opiekunami niż ich or
ganizator. A także na to, że patriotyzm 
może karmić się dumą z odrestaurowa
nia pruskich zabytków ku chwale na
szej ojczyzny.

Anna Manicka

Ważnym wydarzeniem uświetniającym stulecie 
śmierci Stanisława Wyspiańskiego była czyn
na od 9 sierpnia do 14 października ub. roku 

w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa 
„Jak meteor... Stanisław Wyspiański 1869-1907. 
Dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w War
szawie”, której towarzyszył katalog. Z powodu za
strzeżeń konserwatorskich (część 
dziel artysty - to pastele, wrażliwe 
na zmianę warunków i przemiesz
czanie) wystawa została ograni
czona do prezentacji własnego 
zbioru muzeum, liczącego około 
200 prac Wyspiańskiego. Zbiór ten 
ukazuje wszechstronność talentu 
i zainteresowań artysty. Do ekspo
zycji w Galerii Malarstwa Polskiego 
wybrano sześć obrazów olejnych, 
około 50 pasteli, około 60 akwarel, 
rysunków, szkiców kredkowych 
i ołówkowych, trzy szkicowniki, listy 
i materiały ikonograficzne.

Prace nad katalogiem były 
okazją do uporządkowania mate
riału. Komisarz wystawy i redaktor 
naukowy katalogu Elżbieta Charazińska dokonała 
opisu tworzenia zbioru przedstawionych na wy
stawie dziel, a Anna Rudzińska opracowała 
szczegółowe kalendarium życia i twórczości Wy
spiańskiego. Zgromadzenie kolekcji jego dzieł 
trwało latami, a możliwe było dzięki hojności dar
czyńców (na szczególne uznanie zasługują dary 
Józefy i Franciszka Krzysztatowiczów złożone 
w 1932 r. oraz Jakuba i Aliny Glassów z 1935 r.), 
a także dzięki zakupom własnym muzeum. W cza
sie drugiej wojny światowej do inwentarza mu
zeum wpisano dzieła z rogalińskiej galerii hrabie
go Edwarda Raczyńskiego, aby w ten sposób

uratować je przed grabieżą niemieckiego okupan
ta; część z nich uległa zniszczeniu, pozostałe 
wzbogacały muzealne zbiory do 1956 r.

Reprodukcje eksponatów z wystawy opubli
kowane zostały w katalogu w czterech rozdzia
łach, Najpierw poznajemy malarstwo olejne, pa
stele, akwarele i rysunki, następnie rękopisy, pro

jekty graficzne i druki autorskie, 
a na końcu dokumenty i fotografie 
(w tym kilka zdjęć, na których 
utrwalony został artysta). Prezento
wane w każdym rozdziale obiekty 
uporządkowane są chronologicz
nie. Tytuły dziel opublikowane zo
stały zgodnie z nazwami autorski
mi, opisano technikę ich wykona
nia, wymiary, sygnaturę i numer in
wentarza, a także podano, skąd 
dany obiekt pochodzi i opisano, co 
przedstawia. Opisy te w wypadku 
postaci zawierają ich charaktery
stykę i, jeśli dotyczą konkretnych 
osób, wzbogacone są szczegółami 
biograficznymi.

Przytoczone w tytule jubile
uszowej wystawy słowa „jak meteor.." pochodzą 
z wiersza Wyspiańskiego, który miał znaleźć się w 
dramacie o Mikołaju Koperniku (artysta jednak 
go nie ukończył). Komisarz wystawy Elżbieta 
Charazińska w ten sposób określa „moc i żarli
wość, którymi wyróżniało się krótkie, choć niezwy
kle twórcze życie Stanisława Wyspiańskiego". 
Czytelnicy, którzy nie widzieli wystawy, mogą na
być katalog, aby - chociaż oglądając reproduk
cje dziel Wyspiańskiego poczuć tę żarliwość, któ
ra towarzyszyła twórczości artysty. Publikację 
można kupić w warszawskim Muzeum Narodo
wym (cena: 80 zł).

.. - ' * 

]ak meteor... 
Stanisław

s Wyspiański
Artró-ir wciną roczni. ę«mim
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WAZY GRECKIE

Od 26 czerwca do 23 września 2007 r. w Mu
zeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie czyn
na była wystawa „Wazy greckie z kolekcji Stani

sława Kostki Potockiego”, pierwsza prezentacja 
zrekonstruowanej części kolekcji stworzonej 
przez pierwszego polskiego ar
cheologa, prowadzącego syste
matyczne badania naukowe (zob. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 8, 
2007). Ekspozycji towarzyszył wy
dany przez muzeum katalog au
torstwa wybitnego znawcy sztuki 
starożytnej, Witolda Dobrowol
skiego.

Publikacja stanowi próbę re
konstrukcji okoliczności uformo
wania i przedstawienia obecnego 
stanu kolekcji waz greckich, gro
madzonych głównie w Neapolu 
na przełomie 1785 i 1786 r., kiedy 
Potocki odbywał podróż do Włoch 
wraz ze swoją teściową, Izabelą 
z Czartoryskich Lubomirską. Autor 
katalogu opisuje również tło historyczne, w którym 
przyszło Potockiemu tworzyć kolekcję.

W publikacji opisane zostało zainteresowa
nie wazami greckimi w Polsce jeszcze przed 
stworzeniem zbioru przez Potockiego. Niewielki 
ich zbiór posiadał Stanisław August Poniatow
ski, choć nie był miłośnikiem waz; kolekcja, któ
ra z czasem powstała w jego siedzibie, groma
dzona była bez osobistego zaangażowania kró
la. Wielu możnowladców nabywało do swych re
zydencji imitacje waz, wykonywane m.in. w war
szawskiej manufakturze Wolffa. Kupowała je 
choćby Helena Radziwiłłowa do Nieborowa. Co 
ciekawe, niektórzy kolekcjonerzy, jak np, Michał 
Walicki, sami udostępniali Wolffowi swe wazy do 
kopiowania, w zamian... za dostarczenie goto
wych imitacji. Za granicą również dobrze pro

sperowały manufaktury produkujące naśladow
nictwa; Potocki zwiedzał je w Neapolu w 1786 r. 
W jego kolekcji znajdują się falsyfikaty, wyróż
niające się prostotą technologiczną, powstałe 
między 1786 a 1792 r. Wykonywane były w War

szawie lub jej okolicach. 22 ziden
tyfikowane falsyfikaty opisane zo
stały w publikacji.

W katalogu omówiono też stan 
badań nad kolekcją waz Potockie
go; najwcześniejszą próbę scharak
teryzowania wilanowskiej kolekcji 
podjęli Hipolit Skimborowicz i Woj
ciech Gerson w albumie Willanów 
dawny i teraźniejszy w 1877 r. Pierw
szą część katalogu kończy przed
stawienie procesu formowania ko
lekcji przez Stanisława Kostkę Po
tockiego - Witold Dobrowolski wnio
skuje na podstawie zachowanej do
kumentacji, że pomysł zakupu waz 
mógł mieć związek z przebudową 
warszawskiej rezydencji Potockie

go, którą modernizowano w latach 1785-1788. 
Nowy wystrój miał świadczyć o intelektualnych za
interesowaniach właściciela, a wówczas najmod
niejszym tematem wśród elit byty odkrycia antycz
nych przedmiotów kupowanych przy okazji odby
wania „Grand Tour".

W drugiej części publikacji zamieszczone zo
stały reprodukcje czarno- i czerwonofigurowych 
waz eksponowanych na wystawie, które powstały 
między VII a III w. p.n.e. Obiekty dekorowane są 
scenami zaczerpniętymi przede wszystkim z mito
logii, niekiedy z życia codziennego. Zdjęcia 83 
obiektów z krótkimi opisami stanowią dopełnienie 
części teoretycznej, towarzyszy im indeks na
zwisk, miejscowości i bibliografia. Katalog można 
kupić w Muzeum Pałacu w warszawskim Wilano
wie (cena: 70 zł).
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W miniaturowym skansenie 
pod Pilznem

J
adących od Tarnowa w kierunku 
Rzeszowa, tuż pod Pilznem wita 
znak informacyjny: „Muzeum La
lek”. Zwalniając bieg auta, ujrzymy 

po lewej stronie międzynarodowej 
szosy nr 4 skupisko miniaturowych 
zabudowań, nad którymi góruje wie
ża kościoła. Skręcając w kierunku 
parkingu, widzimy zachęcający napis 
„Gospoda u Wiedźmy”. Jest to jedno 
z ciekawych miejsc o charakterze pa- 
ramuzealnym, które warto odwie
dzić. Właścicielami tego kulturalno- 
-edukacyjnego kompleksu są Zofia 
i Włodzimierz Bohaczykowie. Siłą 
sprawczą w tym duecie jest jednak 
pani Zofia, jej mąż natomiast dosko
nale realizuje to, co żona wymyśli. 
Na początku wymyśliła wytwórnię 
lalek zlokalizowaną w miasteczku

Pilzno. Wyspecjalizowała się w pro
dukcji najlepszej jakości lalek, zarów
no historycznych i regionalnych, jak 
też fantastycznych - bajkowych.

Zainteresowanie lalkami zaowo
cowało także pasją kolekcjonowania 
starych lalek, z których powstał za
czątek wystawy towarzyszącej wy
twórni. Właściciele zaczęli tę kolek
cję udostępniać publiczności, która 
jednocześnie ma możliwość podpa
trywania procesu produkcji lalek. 
Tak powstało Muzeum Lalek w Pilź- 
nie, które otrzymało statut i zaczęło 

funkcjonować w formie prywatnego 
przedsiębiorstwa kulturalnego.

Powiększająca się kolekcja lalek, 
a także poszukiwanie nowych form 
zwiększenia dochodu z przedsiębior
stwa skłoniło właścicieli wytwórni 
i muzeum do zakupienia nieopodal 
miasta kawałka gruntu przy szosie 
międzynarodowej z myślą o rozbu
dowie muzeum. Jest to właściwie 
osobne muzeum, którego główną 
atrakcją jest miniaturowa wioska - 
skansen dla dzieci. I oczywiście nie 
tylko dla dzieci.

1-5. Muzealna wioska „Lipce Lipińskie”

(zdjęcia: Adam Bartosz)

Muzealna wioska „Lipce Lipiń
skie”, udostępniona publiczności 
przed ośmiu laty, na terenie podpil- 
zneńskiej wsi Lipiny, nawiązuje do 
powieści Reymonta o Lipcach i ich 
mieszkańcach. Oczywiście znajdują 
się tu inne akcenty wioskowe, nie
obecne w powieści. Wchodząc do 
wioski, mijamy domy Boryny, Ko
złowej, dalej dom wójta, za nim młyn
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napędzany wodą z zagrodą młynarza, 
a na skrzyżowaniu dróg wiejskich 
stoi kuźnia, obok niej wiejska studnia 
i kapliczka. Stąd, mijając ubogie za
budowania biedaków wioskowych, 
dochodzimy do kościoła. Wszystkie 
obiekty zbudowane są w skali zbliżo
nej do 1:4, domy sięgają więc swymi 
kalenicami niemal wzrostu człowie
ka. W tej samej skali zbudowany zo
stał też kościół, który jest budowlą na 
tyle wysoką, że można do niej wejść. 
Wewnątrz jest ołtarz i organy, a przy 
konfesjonale klęczy spowiadający się 
grzesznik. Cała wioska zaludniona 
jest postaciami, które wykonują co
dzienne wiejskie czynności, a więc 
kowal przyjmuje klientów z koniem, 
w zagrodach krzątają się domownicy, 
na polach pracują gospodarze, pod 

kościołem siedzi żebrak, pod mły
nem stoi wóz z mąką...

W prawo od kapliczki i kuźni do
chodzi się do żydowskiej karczmy pełnej 
gości, dalej jest dwór z gankiem oplecio
nym w lecie dzikim winem, w ogrodzie 
dworskim stoją ule z pszczołami. Opo
dal znajdują się zagrody sołtysa i Jagusi, 
wyglądającej z drzwi chaty, za którą 
błyszczy tafla wody w wiejskim stawku. 
Ostatnim elementem wioski jest zbudo
wana w lecie 2007 r. synagoga, koło 
której stoi dom rabina, a na zapleczu sy
nagogi znajduje się żydowski cmentarz. 
Ten segment zabudowy wsi - to efekt 
przypadkowej wizyty profesora J. Web- 
bera z Oksfordu, Żyda o galicyjskim po
chodzeniu, który zasugerował wprowa
dzenie takiego aneksu do zabudowy 
wioski.

Ten miniaturowy skansen funk
cjonuje cały rok, codziennie wysta
wia się rankiem kilkadziesiąt figurek 
i sprzętów, których zestawy zmienia
ją się zależnie od pór roku, miniatu
rowe ogródki uprawiane są staran
nie, dostarczając plonów mieszkań
com Lipiec Lipińskich.

Dzięki ogromnym wysiłkom wła
ścicieli muzeum, placówkę tę odwie
dziło w 2006 r. około 40 000 osób. 
Głównie są to dzieci w zorganizowa
nych grupach, ale i dla dorosłych jest 
to ogromna frajda, móc z wysokości 
olbrzyma przemierzać wysypane żwi
rem ścieżki historycznej wioski, 
zwłaszcza jeśli się tę wieś zwiedza 
z własnymi dziećmi.

Adam Bartosz

UCZEŃ PRZEWODNIKIEM

O muzeum w dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia” w Wał
brzychu (Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu) 
pisaliśmy już przed laty (Paweł Kubisztal, Spuścizna wałbrzyskich 

gwarków, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1,2005, ss. 34-35). Wracamy 
do tematu z dwóch powodów. Po pierwsze dla-

cje, których udziela zwiedzającym, są w większości kompetentne 
i wyczerpujące.

Nauczył się tego wszystkiego przychodząc tu wielokrotnie 
z własnej woli przed rokiem. Tak spodobała mu się praca przewod

nika w kopalni, że został wolontariuszem i teraz
tego, że od 2006 r. można tam znowu zwiedzać 
zbudowany w XIX w. kilkusetmetrowy fragment 
słynnej „Lisiej Sztolni", który po utworzeniu mu
zeum po raz pierwszy udostępniony został do 
zwiedzania w 2002 r„ lecz wkrótce potem za
mknięty ze względów bezpieczeństwa. Po dru
gie, w czasie wakacji, już drugi rok z rzędu, od
wiedzających zabytkową kopalnię wita u jej pro
gu, a następnie przejmuje rolę przewodnika mu
zeum... 12-letni Michał Machowski, uczeń Szkoły 
Podstawowej Nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich 
w Wałbrzychu.

Michał pracuje w kopalni jako wolontariusz. 
Ma na bluzie przypięty identyfikator, na głowie 
kask, a w głowie zapamiętaną historię zabytko
wej kopalni i wiele dykteryjek, którymi okrasza 
swoją opowieść. W czasie zwiedzania zawsze to
warzyszy mu etatowy przewodnik, ale młody 
i wygadany entuzjasta zabytków techniki rzadko 
kiedy daje mu dojść do głosu. Zresztą informa-

nie trzeba mu już wiele pomagać" - mówi etato
wy pracownik muzeum. To dla mnie najlepsze 
wakacje. Lubię tę kopalnię i w przyszłości będę 
pracować tu za pieniądze" - kwituje rozmowę 
sam zainteresowany. . . ,

(wjp)

(fot. 1 - Natalia Marzec)

1. Michał Machowski w roli przewodnika
2. Bilet wstępu do muzeum

2
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Marcin Mielczewski
kompozytor wart upamiętnienia

Tablica na murze kamienicy 
usytuowanej ną rogu Placu 
Zamkowego i ul. Świętojańskiej 

w Warszawie przypomina, że 
w tym właśnie domu mieszka! 
i zmart (w 1649 r.) wybitny miesz
czanin Starej Warszawy Adam 
Jarzębski, kompozytor, skrzy
pek, budowniczy Zamku Ujaz
dowskiego i autor opisu Warsza
wy. Jest to jedyny tego rodzaju 
przykład upamiętnienia w War
szawie muzyka, członka słynnej 
w XVII w. kapeli Zygmunta III 
i Władysława IV Wazów, zasłużo
nego zresztą na różnych polach

ścińcu, kiedy opisując kapelę 
Władysława IV wymienił jej przy
byłego z Italii kapelmistrza Marca 
Scacchiego, a następnie wiceka- 
pelmistrza, organistę i kompozy
tora Bartłomieja Pękiela oraz 
Marcina Mielczewskiego, muzyka 
nieznanej specjalności, autora 
utworów instrumentalnych i wo
kalnych:
„Marek Capellae magistrem 
Skaki, a wicemagistrem
Pekiel, zacny organista, 
Dobry z nimże komponista;
I Mielczewskiego też rzeczy 
Do grania, śpiewania grzeczy".

1. Tablica na 
ścianie kamienicy 
przy Placu 
Zamkowym
w Warszawie 
upamiętniająca 
Adama 
Jarzębskiego
2. Kościół 
św. Jacka
w Warszawie, 
elewacja frontowa

- twórcy m.in. awangardowych 
w jego czasach kompozycji na 
niewielkie zespoły instrumental
ne zebranych w zbiorowym ręko
pisie Canzoni e concert! z 1627 r. 
i cennego dzisiaj dla historyków, 
historyków architektury, muzyki 
i teatru „przewodnika” po współ
czesnej mu Warszawie Gości
niec abo Krótkie opisanie War
szawy (Warszawa 1643), spraw
nego administratora budowy 
Zamku Ujazdowskiego i własne
go majątku (dorobił się aż trzech 
kamienic przy Świętojańskiej 
i Piwnej oraz znajdującej się 
w jednej z nich karczmy), czło
wieka sukcesu artystycznego i fi
nansowego (mieszczanin z War
ki, trafił w młodości jako skrzy
pek na dwór elektorski Jana Zyg
munta w Berlinie, podróżował po 
Włoszech, poznając najnowsze 
tendencje w ówczesnej muzyce 
skrzypcowej, a zdobyte do
świadczenia zdyskontował już 
w Warszawie, pod patronatem 
królewskim).

W zdominowanej przez mu
zyków włoskich kapeli Wazów 
Adam Jarzębski byt jedną z nie
licznych rodzimych gwiazd. Na 
inne sam wskazał w swoim Go

Sądząc na podstawie obec
nie znanych źródeł, możemy 
twierdzić, że to wymieniony na 
końcu Marcin Mielczewski byt 
najszerzej znanym polskim kom
pozytorem w siedemnastowiecz
nej Europie, a nawet więcej, że 
byt najbardziej popularnym kom
pozytorem polskim przed Chopi
nem.

Choć w porównaniu z innymi 
muzykami wazowskimi biografia 
Mielczewskiego jest dość dobrze 
znana, są w niej jednak liczne 
braki, w tym tak podstawowe, jak 
czas i miejsce urodzenia. Pierw
szą pewną datą w jego życiorysie 
jest 18 grudnia 1632 r., kiedy jako 
muzyk królewski, żonaty wów
czas z Urszulą Manuszówną, 
chrzci! syna Stanisława w war
szawskiej kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela. Istnieją pewne prze
stanki, żeby sądzić, że na dworze 
królewskim przebywał już kilka lat 
wcześniej i że tam ksztatcit się 
pod kierunkiem spolonizowane
go muzyka włoskiego Franciszka 
Liliusa. Można też przypuszczać, 
że w kapeli Zygmunta III i Włady
sława IV byl Mielczewski instru
mentalistą, najpewniej grającym 
na jakimś instrumencie dętym 

(być może na puzonie). Na pewf 
no już wówczas zajmowat się 
komponowaniem.

Na przełomie 1644 i 1645 r. 
Marcin Mielczewski przeszedł na 
służbę przyrodniego brata króla, 
Karola Ferdynanda Wazy, pełnią
cego godność biskupa wrocław
skiego i płockiego. Został kapel
mistrzem jego zespołu muzycz
nego i wraz ze swoim pryncypa- 
tem przebywał przede wszystkim 
w jego mazowieckich rezyden
cjach w Wyszkowie i Broku, jeź
dził do Płocka i Pułtuska, w 1650 r. 
spędził kilka miesięcy na Śląsku 
(głównie w Nysie, Opolu i Wrocła
wiu), wielokrotnie i na dłuższe 
okresy wracał też do Warszawy, 
gdzie około 1645 r. ponownie się 
ożenił - z Jadwigą Kotaczkówną 
- i mieszkał w kamienicy przy 
ul. Mostowej, wniesionej mu 
przez małżonkę w posagu (z akt 
metrykalnych kolegiaty św. Jana 
Chrzciciela wiemy, że w tej ka
mienicy - prywatnym murowa
nym domu Mielczewskiego za 
murami miasta, jak podano 
w dokumencie - kiedy muzyk 
w 1650 r. przebywał na Śląsku, 
zakwaterowano rezydenta cesar
skiego przy królu Franza de Liso- 
la z rodziną).

Z pewnością okres działalno
ści Mielczewskiego na dworze 
Karola Ferdynanda byt szczegól
nie sprzyjający jego aktywności 
twórczej. Można sądzić, że w tym 
czasie powstały koncertujące 
msze, wiele wokalno-instrumen
talnych koncertów kościelnych 
i zapewne co najmniej niektóre 
canzony instrumentalne. Cały do
robek kompozytorski muzyk 

przekazał testamentem - spisa
nym w Warszawie 8 września 
1651 r., a otwartym przez wdowę 
30 tegoż miesiąca (kompozytor 
zmarl zatem pomiędzy tymi data
mi) - swojemu patronowi, króle- 
wiczowi-biskupowi. Niestety nie 
przetrwały do dziś pozostawione 
przez Mielczewskiego rękopisy, 
ani nawet ich spis, sporządzony 
przez innego członka kapeli Ka
rola Ferdynanda, Aleksandra 
Daszkowskiego (Daszkowicza). 
Zachowały się jednak w różnych 
polskich i przede wszystkim za
granicznych bibliotekach sie
demnastowieczne przekazy po
nad siedemdziesięciu jego kom
pozycji, świadczące o szczegól
nym zainteresowaniu twórczo
ścią Marcina Mielczewskiego nie 
tylko w ówczesnej Rzeczypospo
litej, ale i w innych, przede 
wszystkim ościennych, krajach.

W kilka lat po śmierci kompo
zytora solowy koncert kościelny 
Deus in nomine tuo został wydany 
w antologii kompozycji religijnych 
przygotowanej przez Johannesa 
Havemanna (Erster Theil Geistli- 
cher Concerten..., Jena 1659), 
a wcześniej i potem utwory Marci
na Mielczewskiego odpisywali dla 
potrzeb swoich kapel, zarówno 
katolickich, jak luterańskich, mu
zycy działający m.in. na Śląsku 
(w szczególnie dużej liczbie prze
pisano je dla zespołu protestanc
kiego kościoła św. Marii Magdale
ny we Wrocławiu), na Morawach, 
na Słowacji, w Saksonii, Szlezwi- 
ku-Holsztynie i we Francji, a jeżeli 
chodzi o Rzeczpospolitą, poza 
Warszawą, z której żadne przeka
zy się nie zachowały (przy czym
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3.4. Kamienica Biskupów 
Poznańskich (Ludwikowska) 
w Warszawie: elewacja 
frontowa (3) i portal wejściowy (4)

(zdjęcia: Jan Łoziński)

warto pamiętać, że niestety zosta
ły zniszczone lub zaginęły wszyst
kie muzykalia należące niegdyś 
do kapel polskich Wazów), w Kra
kowie, Łowiczu, Przemyślu 
i Gdańsku, a zapewne także na 
dalekich kresach, gdzieś w okoli
cach Potocka. Wiadomo też, że 
o kompozycje Mielczewskiego 
zabiegał w latach pięćdziesiątych 
XVII w. patriarcha Nikon, a dwie 
dekady później ukraiński kompo
zytor i teoretyk muzyki Mikołaj Dy- 
lecki przykłady z nich zaczerpnię
te zamieścił w swoim, kierowa
nym do rosyjskich i ukraińskich 
twórców muzyki cerkiewnej, trak
tacie Musikijskaja grammatika.

Wspominany testament 
Mielczewskiego, który co praw
da nie przetrwał drugiej wojny 
światowej, ale wcześniej został 
poddany badaniom przez muzy
kologa ks. prof. Hieronima Fe- 
ichta, dostarczył m.in. informacji 
o dwóch miejscach w Warsza
wie, które miały dla muzyka 
szczególne znaczenie. Jednym 
byt w jego czasach nowo zbu
dowany kościół dominikański 
św. Jacka, znajdujący się przy 
ul. Freta, a zatem po sąsiedzku 

dla muzyka, gdy mieszkał on 
przy ul. Mostowej. Wiadomo, że 
Mielczewski z małżonką oraz 
niektórzy inni muzycy Władysła
wa IV i królewicza-biskupa Karo
la Ferdynanda należeli do dzia
łającego tam bractwa różańco
wego. Z testamentu kompozyto
ra wynika zaś jasno, że jego wo
lą było, aby został pochowany 
właśnie w tej świątyni. Jakkol
wiek w kościele nie zachowała 
się tablica epitafijna (jeżeli ist
niała, mogła ulec zniszczeniu 
już podczas walk ze Szwedami 
w 1656 r.) i nie odnaleziono żad
nego dokumentu potwierdzają
cego fakt, iż muzyk spoczął we 
wskazanym miejscu, można 
uważać za niemal pewne, że tak 
się stało. Drugie miejsce, o któ
rym mowa w testamencie, to 
świadectwo, że nie tylko Adam 
Jarzębski, ale i Marcin Miel
czewski dzięki działalności mu
zycznej osiągnął awans finanso
wy i społeczny. Na krótko przed 
śmiercią, najpewniej bezpo
średnio po powrocie z podróży 
na Śląsk, muzyk kupił pół ka
mienicy zwanej Ludwikowską 
(znanej szerzej jako kamienica 
Biskupów Poznańskich) na Sta
rym Mieście. Chodzi o gotycki 
budynek znajdujący się przy 
obecnej ul. Jezuickiej 6, w któ
rym mają siedziby Klub Federa
cji Związków Zawodowych Pra
cowników Kultury i Sztuki oraz 
Polskie Towarzystwo Numizma

tyczne. Tam też mieści się re
stauracja „Świętoszek”.

W odróżnieniu od Adama 
Jarzębskiego, Marcin Mielczew
ski nie został obywatelem Starej 
Warszawy. Zapewne okres po
między nabyciem kamienicy 
a śmiercią muzyka byt zbyt krót
ki. Niewykluczone, że urzędo
wym działaniom nie sprzyjał 
rozpoczynający się właśnie 
okres jednej z największych 
w XVII w. epidemii, której ofiarą 
być może stal się kompozytor. 
W tym trudnym czasie także 
nadanie praw mieszczańskich 
wdowie po muzyku nieco się 
odwlekło. Dzięki zachowanemu 
aktowi wiemy, że została ona 
obywatelką Starej Warszawy 
4 kwietnia 1653 r. Jak długo 
mieszkała w kamienicy, która 
zgodnie z wolą testatora przy
padła w spadku jej oraz ich sy
nowi Franciszkowi Sylwestrowi, 
nie wiadomo.

Dwóch kolegów z kapeli 
Wazów, pomimo odmiennych 
strategii życiowych łączy jesz
cze jedno. Jedyny zbiór kom
pletnych utworów Jarzębskiego 
(wspominane Canzoni e concer- 
ti) oraz ponad połowa zachowa
nych kompozycji Mielczewskie
go przetrwały w unikatowych rę
kopisach proweniencji śląskiej, 
które do drugiej wojny świato
wej znajdowały się w tzw. kolek
cji Emila Bohna w Bibliotece 
Miejskiej we Wrocławiu. Potem 

ślad po nich zaginął i dopiero 
po upadku muru berlińskiego 
okazało się, że darowane przez 
Nikitę Chruszczowa władzom 
NRD przez lata trzymane były 
w tajemnicy w Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz w daw
nym Berlinie Wschodnim. Od kil
kunastu lat są dostępne dla 
uczonych i wykonawców.

Biorąc pod uwagę podo
bieństwa karier i zasługi obu 
muzyków, czy nie byłoby właści
we, żeby warszawiakom i tury
stom odwiedzającym Stare Mia
sto nie tylko o Adamie Jarzęb- 
skim, ale i o Marcinie Mielczew- 
skim przypominała odpowiednia 
tablica, tym razem umieszczona 
na murze kamienicy przy ul. Je
zuickiej 6? Jej treść mogłaby 
być np. taka:

W TYM DOMU 
MIESZKAŁ I UMARŁ

W 1651 ROKU
MARCIN MIELCZEWSKI

MUZYK KRÓLEWSKI, 

KAPELMISTRZ 
KAROLA FERDYNANDA WAZY, 
BISKUPA WROCŁAWSKIEGO 

I PŁOCKIEGO, 
SŁAWNY KOMPOZYTOR.

Barbara
Przybyszewska-Jarmińska
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Dekoracja drzwi w kościele we Włocławku

Granicę między profanum 
a sacrum u wejścia do 

świątyń zaznaczano kiedyś wy
raźniej niż dziś, wyrażając na
pięcie człowieka wszystkich 
czasów, zawieszonego między 
bieżącą chwilą a wiecznością. 
Służyły temu dekoracje portali 
i skrzydeł drzwiowych. Pozosta
wieni sami sobie przy wchodze
niu do współczesnych kościo
łów, zdani na własną wyobraź
nię i sity duchowe, możemy cza
sem skorzystać z przekazów za
wartych w budowlach zabytko
wych. O treściach związanych 
z przekraczaniem progu świąty
ni opowiadają osiemnasto
wieczne drzwi z kościoła fran- 
ciszkanów-reformatów we Wło
cławku (o innym problemie do
tyczącym tego kościoła zob. ar
tykuł Refleksje nad pracami kon
serwatorskimi w kościele refor

matów we Włocławku, „Spotka
nia z Zabytkami", nr 12, 2007, 
ss. 27-29). Ich dekoracja, wyko
nana techniką intarsji, zawiera 
interesujące przedstawienia.

Awers, od strony korytarza 
klasztornego, wypełnia wnętrze 
wydłużonej, jednoprzestrzennej 
budowli o ścianach rozczłonko
wanych filarami, sklepionej, za
kończonej apsydą. W głębi, na 
zwieńczonym baldachimem 
tronie zasiada władca - w anty- 
kizującym stroju i koronie, 
z berłem i jabłkiem królewskim 
w dłoniach. Po obu stronach tej 
postaci unoszą się putta. Na 
szachownicowej posadzce na
wy stoją parami: w pierwszej - 
żołnierze w strojach nawiązują
cych do starożytnego Rzymu, 
w drugiej i trzeciej - żołnierze 
w mundurach osiemnasto
wiecznych, prawdopodobnie 

z czasów panowania Sasów, 
choć charakterystyczne szcze
góły stroju: rozszerzane ku do
łowi mundury z wywiniętymi po
lami, kaszkiety zdobione 
z przodu wysokimi blachami, 
utrzymywały się jeszcze za Sta
nisława Augusta Poniatowskie
go; efekt symetrii ważny byt dla 
autora, skoro u żołnierzy stoją
cych z lewej strony umieścił 
białą broń - tasak czy szpadę - 
przy prawym boku i pas chleba
ka zawieszony na prawym ra
mieniu.

Wyjaśnienie intarsjowanej 
dekoracji sprawiało badaczom 
duże trudności, w czym nie po
magało powoływanie się na 
źródło inspiracji autora. Awers 
włocławskich drzwi ma bowiem 
swój prawdopodobny pierwo
wzór: drzwi znajdujące się w ra
tuszu pobliskiego Torunia, pro

wadzące niegdyś do Sali Sądo
wej. Na dekoracji awersu toruń
skich drzwi znajdujemy posta
cie charakterystyczne dla sceny 
Sądu Salomona: tronującego 
króla, dwie kobiety, żołnierza 
składającego się do zabicia 
dziecka - to ilustracja fragmen
tu 1 Księgi Królewskiej, pojawia
jąca się w siedzibach rad miej
skich. Sposób ukazania wnę
trza i rozmieszczenie postaci są 
na obojgu drzwiach bardzo po
dobne, zauważalne są jednak 
różnice w rysunku.

O ile drzwi z ratusza cha
rakteryzuje konsekwentne sto
sowanie perspektywy geome
trycznej zarówno w wykreśle
niu posadzki, jak i barokowo- 
-rokokowych detali, o tyle drzwi 
z klasztoru włocławskich refor
matów nie dają się podsumo
wać tak jednoznacznie. Autor
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dekoracji wykorzystuje zasady 
perspektywy geometrycznej 
swobodnie i twórczo. Przeko
nujący efekt głębi uzyskał, kre
śląc linie szachownicowej po
sadzki, które mają precyzyjnie 
wyznaczony punkt zbiegu. We
dług innego porządku wykre
ślone są linie dolnych części 
pierwszej pary filarów. Przyglą
dając się uważnie tym filarom, 
zauważamy, że ustawione są 
nie na tej samej linii, ale z lek
kim odchyleniem w stosunku 
do drugiej pary filarów. Ta nie
konsekwencja pozwoliła na 
poszerzenie przestrzeni nawy, 
nadała też pierwszym filarom 
charakter kulisowej oprawy dla 
centralnej partii kompozycji. 
Centrum kompozycji zostało 
wyodrębnione przez ciemne 
pasy, które obrazują boczne,

Trudno określić, w jakiej 
mierze na tym dziele zaważyła 
wiedza autora, podporządko
wana inwencji, swobodzie 
twórczej, w jakiej - zapatrzenie 
w spopularyzowane wzory, in
tuicja, wrażliwość estetyczna, 
zastępujące znajomość zasad. 
Jakiekolwiek byty przyczyny 
odejścia od realizmu - czy było 
ono zamierzone czy przypad
kowe - odrealnienie architektu
ry wnętrza nadaje mu charakter 
miejsca niezwykłego, niepod- 
porządkowanego prawom rze
czywistości ziemskiej. Można 
założyć, że takie efekty jak su
gestia kopuły - symbolu nieba 
oraz bardzo wyraźne uwidocz
nienie zworników, usytuowa
nych na osi płaszczyzny, tak 
jak postać władcy siedzącego 
w apsydzie, służących zaak-

aniolów". Przedstawione 
wnętrze, tak wyraźnie koja
rzące się ze świątynią, wy
obrażałoby więc Nowe Je
ruzalem, gdzie według wi
zji św. Jana, nie ma spe
cjalnego miejsca oddawa
nia czci Bogu, bo całe to 
miasto jest „przybytkiem 
Boga z ludźmi", na tronie 
zasiada Chrystus, władca 
niebiańskiego Jeruzalem. 
W tym kontekście interpre
tacyjnym nabiera znacze
nia obramienie sceny: 
utworzone z pasów okle- 
iny, wygląda jak ujęte per
spektywicznie ościeża; 
natomiast prostokąty na 
pionowych krawędziach 
skrzydła mogą być rozu
miane jako fragmenty por
talu. Patrzymy więc na

1. Drzwi intarsjowane w kościele 
franciszkanów-reformatów
we Włocławku - awers
2. Drzwi intarsjowane
w toruńskim Ratuszu 
Staromiejskim, 
awers z przedstawieniem
Sądu Salomona
3.4.5. Rewers drzwi w kościele 
we Włocławku (3) oraz 
fragmenty umieszczonych 
na nich scen:
„Chrzest Chrystusa” (4)
i „Ofiarowanie Izaaka” (5)

(zdjęcia: Maria Słodka)

zacienione części drugiej 
pary filarów. Pasy te prze
chodzą wyżej w ramę ujmu
jącą sklepienie. Wewnątrz 
ramy znajduje się jeszcze 
jedno obramienie, o kształ
cie luku półkolistego, nada
jące sklepieniu charakter ko
puły. Podobne rozwiązanie 
występuje na drzwiach to
ruńskich - jest to fragment 
ciemnej ściany, będącej
tłem dla bogatej dekoracji przy 
wejściu do apsydy; na 
drzwiach włocławskich rozwią
zanie to zostało pozbawione 
realistycznego znaczenia. 
Wprawdzie i wykonawca drzwi 
z Torunia, rysując sklepienie, 
wyżej postawił dekoracyjną 
harmonię niż logikę ujęcia, ale 
w zabytku z Włocławka rysu
nek sklepienia zupełnie już nie 
daje się objaśnić realistycznie 
ze względu na układ wysklep- 
ków i żeber. 

centowaniu jego sylwetki, zo
stały wprowadzone nie tylko 
z zamysłem estetycznym, ale 
też ideowym. Spostrzeżenia te 
utwierdzają w przekonaniu, że 
bohaterem awersu nie jest, jak 
przypuszczano dotychczas, 
Salomon, nasuwają raczej na 
myśl eschatologiczne obrazy 
z księgi Apokalipsy św. Jana: 
„Zasiadającego na tronie" 
i „Baranka", którym oddaje 
cześć „wszelkie stworzenie", 
a otaczają „tysiące tysięcy 

wnętrze od strony portalu, uj
mując to inaczej: niewidoczne 
skrzydło drzwi z tego portalu 
zostało zastąpione przez widok 
wnętrza i postaci. Chrystus pa
tronuje wejściu do świątyni, 
prowadzi do niej, sam jest bra
mą. Żołnierze, ustawieni 
w trzech parach przed królem, 
zyskują wtedy funkcję strażni
ków owczarni, której bramą jest 
Chrystus.

Rewers skrzydła, od strony 
prezbiterium, zawiera dwie 

kwatery ze scenami biblijnymi: 
na dole jest to ofiarowanie Iza
aka, u góry chrzest Chrystusa. 
To oczywiście zestawienie ty
pologiczne, ofiarowanie Izaaka 
zapowiada misję Chrystusa, 
której początek i objawienie na
stępuje podczas chrztu w Jor
danie. W krzewach z cierniami 
na dolnej kwaterze dostrzeże
my ukrytego baranka, który zo
stanie złożony w ofierze; wiąże 
on sceny obu kwater. Baran
kiem jest Chrystus, tak nazwany
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przez Jana Chrzciciela. Podob
ne gesty - Izaak klęczy przy
trzymywany ręką ojca, ze zwią
zanymi, ale też jakby ułożony
mi do modlitwy rękami, spokoj
ny i ulegty, Chrystus ze skrzy
żowanymi na piersiach rękami 
klęczy przed św. Janem - oraz 
usytuowanie postaci niemal na 
tej samej linii pionowej podkre
ślają ich związek, a różnica 
skali - większa postać Chrystu
sa - służy zaznaczeniu ich ran
gi. Uzupełnienie wymowy kwa
ter daje bordiura: środkowy 
pas z wyobrażeniami zwróco
nych ku sobie lwów, pasy pio
nowe z alegoriami znaków zo
diaku - od góry w lewym pasie: 
Baran, Byk, Bliźnięta, Panna, 
Lew, Rak, w prawym: Waga, 
Skorpion, Strzelec, Koziorożec, 
Wodnik, Ryby - oraz pasy po
ziome z alegoriami pór roku - 
w górnym: Zima i Wiosna, 
w dolnym: Lato i Jesień. Alego
rie pór roku nierzadko pojawia
ją się na wytworach osiemna
stowiecznego rzemiosła, także 
jako przedstawienia intarsjo- 
wane; w odczytaniu tej dekora
cji właściwsze jest jednak od
wołanie się do sztuki średnio
wiecza.

Dekoracja drzwi włocław
skich w całości: awers i rewers 
wywołuje skojarzenia z za
chodnim portalem katedry 
w Amiens, gdzie na węgarach 
wyrzeźbione zostały znaki zo
diaku, a wyżej, w tympanonie 
- tronujący Chrystus. „Jeżeli 
znakom zodiaku towarzyszy 
obraz Maiestas Domini - wyja
śnia Dorothea Forstner, autor
ka Świata symboliki chrześci
jańskiej - to zawarta w tej sym
bolice myśl wskazuje, że Chry
stus, wieczny Bóg, w swojej 
niezmienności panuje nad 
zmiennością czasów" (Doro
thea Forstner OSB, Świat sym
boliki chrześcijańskiej, War
szawa 1990, s. 104). Można 
dodać: w upływającym czasie 
objawia się i zbawia, bo ułożo
ne wstępujące znaki zodiaku 
na portalu w Amiens wyobra
żają też rok liturgiczny (po
cząwszy od znaku Kozioroż
ca, w którym przypada Boże 
Narodzenie, na dole prawego 
węgara); podobne znaczenie 
ma reprodukowany w książce 
D. Forstner wizerunek Baran
ka w wieńcu złożonym z ele
mentów oznaczających cztery 
pory roku na dyptyku z V w.

Wchodząc do włocław
skiej świątyni reformatów 
przez intarsjowane drzwi, 
oglądając awers skrzydła, 
znajdujemy obraz świata nie- 
podlegającego czasowi, osta
tecznego, którego na tym 
miejscu będzie można do
świadczyć. Wyjście ze świąty
ni, poprzez dekorację rewer
su, mówi nam, że wracamy 
do materii podległej prawom 
czasu i przemijaniu, choć 
odkupionej - doczesność i wiecz
ność, obecne i przyszłe stwo
rzenie, dwie rzeczywistości tak 
blisko sąsiadujące na tych 
drzwiach, jak nierozdzielne 
w życiu ludzi przekraczających 
je od ponad dwustu lat.

Zagadką drzwi jest spra
wa ich autorstwa. Czy, jak 
mówi zapisana pod koniec 
XIX w. tradycja („Tygodnik Ilu
strowany”, R. XIV, 1882), wy
konał je zakonnik, reformata? 
Swoje umiejętności musiatby 
zatem zdobyć przed wstąpie
niem do zakonu, być może 
w jednym ze słynnych warsz
tatów toruńskich; byłaby to 
więc postać nie tylko tajemni
cza, ale i barwna. Zapewne 
wykonałby również intarsjo
wane tabernakulum z ołtarza 
głównego (dziś zaginione). 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby przyjąć, że drzwi zostały 
jednak wykonane przez 
świeckiego stolarza i intarsja- 
tora z Torunia, choć nie byl 
nim Georg Gottlieb Michaeli, 
twórca drzwi do Sali Sądowej 
Ratusza Staromiejskiego. 
Włocławskie drzwi różnią się 
od toruńskich nie tylko w ry
sunku architektury, ale też po
staci, które rozczulają widocz
nym w nich twórczym zaanga
żowaniem autora, a jednocze
śnie nieporadnością w odda
niu proporcji, anatomii, skró
tów perspektywicznych. Wśród 
produktów toruńskiego rze
miosła występują i takie, 
gdzie poziom umiejętności 
jest podobny, mogły więc 
wyjść spod tej samej ręki. 
Z pewnością twórcy włocław
skich drzwi nieobce byty ów
czesne tendencje stylistycz
ne, bez zastrzeżeń można je 
zaliczyć do tej samej fazy 
przejściowej między intarsją 
barokową a rokokową, do któ
rej należą drzwi toruńskie.

Maria Słodka
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■ ARCHEOLOGIA ŻYWA
adres: ul. Kasprzaka 29/31 lok. 612, 01-234 Warszawa 
tel.: (+48 22) 33 22 711; fax: (+48 22) 33 22 712 
e-mail: redakcja@archeologia.com.pl 
www.archeologia.com.pl 
wydawca: EM-Press Sp. z o.o.
redaktor naczelny: Jan Michalski 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1995
Pismo popularnonaukowe poświęcone badaniom i nowym odkryciom arche
ologicznym oraz nowym interpretacjom historycznym. ARCHEOLOGIA ŻY
WA interesuje się nie tylko obszarem Europy, ale także kulturami powstałymi 
na innych kontynentach. Autorami tekstów są archeolodzy, antropolodzy i hi
storycy. W każdym numerze można znaleźć nowości ze świata archeologii 
(dział „Graffiti"), artykuły o odkryciach dokonywanych przez polskich bada
czy w kraju i za granicą („Odkrycia”), przewodnik po miejscach znanych 
i mniej znanych („Vademecum”), wypowiedzi archeologów zagranicznych 
na temat najnowszych badań („Korespondencje"), omówienia problemów 
ochrony zabytków archeologicznych (np. o amatorskich poszukiwaczach 
„skarbów"), recenzje i informacje dla kolekcjonerów. Obok artykułów proble
mowych zamieszczone są także reportaże i wywiady.

■ ART & BUSINESS
adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13, lok. 26, I p., 
00-071 Warszawa; tel.: (+48 22) 828 14 70 
e-mail: redakcja@artbiznes.pl; www.artbiznes.pl 
wydawca: Warszawa, Wydawnictwo „Epoka” (1989); Poznań, Wydaw
nictwo „Epoka-Dialog" (1990-1994); Poznań, Instytut Promocji Kultury 
Sp. z o. o. (1995-2005); Warszawa, Rempex, Sp. z o. o. (od 2006 r.) 
redaktor naczelna: Katarzyna Włodarska
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik 
rok założenia: 1989
Pismo zarówno dla kolekcjonerów, którzy znajdą w nim informacje o rynku 
sztuki, jak i dla wszystkich zainteresowanych sztuką, szukających wiadomo
ści na temat dawnych epok oraz bieżących wydarzeń artystycznych.
Z założenia miało być przewodnikiem po sztuce dawnej i współczesnej, 
orientować w rynku antykwarycznym i aukcyjnym oraz aktualnych wysta
wach sztuki. Problemowym artykułom pisanym przez historyków, krytyków 
i ekspertów rynku pismo poświęciło dział „Wiadomości”. Recenzje zamiesz
cza w działach „Wystawy" i „Wernisaże”. Ma też własnych zagranicznych 
korespondentów. Wkładka „Kolekcjoner” poświęcona jest notowaniom na 
rynku sztuki.

■ BARBAKAN
adres: Podwale 23, 00-261 Warszawa 
tel.: (+48 22) 635 27 52; e-mail: poczta@pttk.pl 
wydawca: PTTK O. Warszawa - Śródmieście 
redaktor naczelny: Tadeusz Maczubski 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1969
Kwartalnik turystyczno- krajoznawczy Mazowsza.

■ BIESZCZAD
adres: ul. Witolda Gombrowicza 39/26, 38-700 Ustrzyki Dolne 
tel.: (+48 13) 471 12 86; fax: (+48 13) 461 13 06 
e-mail: szczerbicki@poczta.onet.pl; www.tonz.eu.org/php/bieszczad.php 
wydawca: Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
redaktor naczelny: Andrzej Szczerbinki
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: rocznik 
rok założenia: 1993
Ukazujący się w Ustrzykach Dolnych rocznik poświęcony terenowi Bieszcza
dów. Pismo wydaje Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadz
ki i sporą część tego periodyku zajmują artykuły dotyczące lokalnej architek
tury wiejskiej i sakralnej - katolickiej oraz prawosławnej - a także szeroko ro
zumianych przejawów kultury materialnej, np. obszerne teksty na temat hi
storii wąskotorowych kolejek w Bieszczadach. Publikowane w BIESZCZA- 
DZIE materiały podkreślają wielonarodowy i wielokulturowy charakter tego 
regionu oraz jego interesującą i skomplikowaną historię. W piśmie można 
zapoznać się z ciekawymi wspomnieniami opisującymi Ustrzyki Dolne 
sprzed pierwszej i drugiej wojny światowej (Wspominki ustrzyckie Marii Dziu- 
rzyńskiej), znajdziemy też sporo archiwalnych i współczesnych fotografii 
(także kolorowych, drukowanych na specjalnych wklejkach).
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Józef Ignacy Kraszewski i archeologia

Józef Ignacy Kraszewski
(1812-1887) zajmuje w pol

skiej kulturze, literaturze i nauce 
miejsce szczególne ze względu 
na wyjątkową płodność literac
ką, wszechstronność zaintereso
wań, pracowitość oraz na osią
gnięcia i zasługi, jakie stały się 
jego udziałem. Na jego imponu
jący dorobek pisarski, liczący 
ponad 560 tomów, składają się 
powieści, opowiadania, pamięt
niki, utwory poetyckie i drama
tyczne. Oprócz beletrystyki pisał 
także prace naukowe z historii, 
archeologii, historii literatury, et
nografii i historii sztuki. Choć byt 
samoukiem, w każdej z tych 
dziedzin osiągnął wysoki poziom 
wiedzy. Należał do grona zna
nych dziewiętnastowiecznych 
kolekcjonerów: zbierał dzieła 
sztuki, okazy bibliofilskie i zabytki 
archeologiczne. Współpracowali 
z nim właściciele największych 
zbiorów archeologicznych i nu
mizmatycznych: Eustachy i Kon
stanty Tyszkiewiczowie, Adam 
Honory Kirkor, Paweł Bolesław 
Podczaszyński, Karol Beyer, Lu
dwik Pawłowski, Aleksander 
Przeździecki. Czynnie uczestni
czył w ratowaniu zabytkowych 
obiektów. Ważne miejsce w ży
ciu Kraszewskiego zajmowała 
również muzyka i twórczość pla
styczna. W jego dorobku znala
zły się obrazy olejne, akwarele, 
szkice i rysunki, akwaforty, lito
grafie i drzeworyty, a dziś uważa
ny jest za dobrego rysownika.

Wśród wielu dziedzin nauko
wych, które J. I. Kraszewski 
uprawiał, miejsce szczególne 
zajmowała archeologia. Inten
sywne samokształcenie sprawi
ło, że w krótkim czasie stal się 
w tej dziedzinie ekspertem, po
woływanym do komisji i rad na
ukowych. Został członkiem 
Odeskiego Towarzystwa Historii 
i Starożytności, Kopenhaskiego 
Towarzystwa Starożytności, Kra
kowskiego Towarzystwa Nauko
wego i Komisji Archeologicznej 
w Wilnie. Z biegiem lat rosnący 
wciąż autorytet naukowy spowo
dował powołanie go w skład eki
py reprezentującej Polskę na 
kongresie archeologiczno- 
-antropologicznym w Bolonii 
w 1871 r. oraz na międzynaro
dowym zjeździe archeologicz
nym w Sztokholmie w 1874 r.

Podstawą pracy naukowej 
była dla J. I. Kraszewskiego wła
sna biblioteka. Zgromadził w niej 
znakomite pozycje bibliograficz
ne, korzystając z usług oficyn 
wydawniczych Adama Zawadz
kiego, Teofila Glucksberga,

1. Józef Ignacy Kraszewski, 
wg „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 30 z 27 lipca 1912 r., s. 621

2. „Cerkiew zamkowa
w Kodniu”, rysunek piórkiem
J. I. Kraszewskiego, 1834 r.

3. „Ze zbioru olbijskich 
starożytności” (lampki gliniane, 
naczynie na oliwę), rysunek 
ołówkiem J. I. Kraszewskiego, 
1843 r.

starożytniczych, zaowocowały 
przyjęciem J. I. Kraszewskiego 
do grona warszawskich starożyt- 
ników. Podróż do Odessy 
w 1843 r. szczególnie przyczyniła 
się do pogłębienia wiedzy J. I. 
Kraszewskiego o archeologii. Za
poznał się wówczas z historią 
nadczarnomorskiego świata sta
rożytnego oraz z wynikami badań 
wykopaliskowych prowadzonych 
na Krymie. Zwiedził zbiory zało
żonego w 1839 r. Odeskiego To
warzystwa Historii i Starożytności 
oraz kolekcje prywatne, sporzą
dzając zapiski katalogowe i szki
ce inwentaryzacyjne.

Na tamach ówczesnych cza
sopism krajowych i zagranicz
nych J. I. Kraszewski omawiał 
ważne wydarzenia dla archeolo
gii, pisał o jej roli, o wartości za
bytków oraz potrzebie ich inwen
taryzacji i ochrony. Apelował 
o ujawnianie poszukiwań, dając 
jednocześnie wskazówki, jak 
prowadzić badania wykopalisko
we. Publikował recenzje prac ar
cheologicznych, sprawozdania 
z badań wykopaliskowych, kore
spondencje o nowych odkry
ciach (m.in. posągu Światowida) 
i o muzeach archeologicznych 
w Wilnie i w Krakowie. Prace kry
tyczne i cykle publicystyczne zaj
mowały w jego życiu pozycję 

Maurycego i Samuela Orgel
brandów, Władysława Anczyca, 
Henryka Natansona, Jana Kon
stantego Żupańskiego, wędrow
nych antykwariuszy, pośrednic
twa redakcji „Biblioteki Warszaw
skiej” oraz wymiany bibliofilskiej.

Okazją do zdobywania mate
riałów źródłowych i okazów do

kolekcji były zarówno krótkie wy
jazdy do krewnych i znajomych 
mieszkających na Wołyniu, Pole
siu i Litwie, jak i długie podróże 
do Austrii, Niemiec, Francji, Belgii 
i Włoch. Wizyty w Warszawie, 
która od końca lat trzydziestych 
XIX w. stanowiła niezwykle oży
wiony ośrodek zainteresowań 

równie ważną, jak twórczość lite
racka. Rocznik „Athenaeum”, 
wydawany przez J. I. Kraszew
skiego w latach 1841-1851, był 
w tamtym czasie ważnym i jedy
nym forum dla prezentacji prac 
archeologicznych, pisanych przez 
Michała Grabowskiego, Alek
sandra Przeździeckiego, Adama
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4. „Otyka”, rysunek ołówkiem J. I. Kraszewskiego, 1856 r.

(ilustracje ze zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie)

Słowikowskiego, Eustachego 
Tyszkiewicza, Adama Platera, 
i Ludwika Pawłowskiego. Publi
kowane byty tu także listy nesto
ra polskich archeologów Zoriana 
Dolęgi-Chodakowskiego.

Wnikliwe studiowanie dzieł 
z zakresu archeologii pozwoliło 
J. I. Kraszewskiemu zrealizować 
projekt naukowy, który w zamie
rzeniu autora miał być wstępem 
do historiografii sztuki polskiej 
pod tytułem „Ikonotheka”, 
a w rezultacie stal się pierwszą 
syntezą pradziejów ziem sło
wiańskich. Jest to dzieło Sztuka 
u Słowian, szczególnie w Polsce 
i Litwie przedchrześcijańskiej , 
w którym zawarta została pełna 
inwentaryzacja wykopalisk i za
bytków oraz wymienione 
wszystkie ważne pozycje biblio
graficzne z tego zakresu. Dla zi
lustrowania swego dzieła autor 
wybrał ponad 200 własnoręcz
nie wykonanych rysunków za
bytków i sporządził makiety do 
ich publikacji. Sztuka u Słowian 
ukazała się w Wilnie w 1860 r. 
bez ilustracji. Odegrała istotną 
rolę w rozwoju archeologii, cyto
wali ją wszyscy archeolodzy 
drugiej potowy XIX w.

W latach siedemdziesią
tych XIX w. z inicjatywy Józefa 
Lepkowskiego Komisja Arche
ologiczna Akademii Umiejęt
ności w Krakowie postanowiła 
zlecić opracowanie starożyt
ności polskich. Na prośbę ini
cjatora J. I. Kraszewski napisał 
Projekt encyklopedii starożyt
ności polskich. Miało to być 
dzieło podsumowujące stan 

badań nad starożytnościami 
polskimi na tle porównawczym 
z uwzględnieniem osiągnięć 
europejskich. Mimo, iż ze 
względu na ówczesne możli
wości techniczne i finansowe 
nie zostało zrealizowane, to 
założenia zawarte w Projekcie 
mają do dziś ogromną wartość 
poznawczą dla historii polskiej 
archeologii.

Józef Ignacy Kraszewski 
całe życie prowadził działal
ność na polu dokumentowania 
i inwentaryzowania zabytków, 
polegającą na sporządzaniu 
ich opisów i rysunków (najin
tensywniej w okresie pełnienia 
obowiązków naczelnika Komi
tetu Statystycznego Guberni 
Wołyńskiej). Dzięki temu znamy 
wygląd ratusza w Olyce, zamku 
w Czartoryska, Lucku i Klewa- 
niu, klasztoru Trynitarzy w Łuc
ku i wielu obiektów architekto
nicznych i zabytków archeolo
gicznych. Spektakularną akcją, 
którą podjął, było uratowanie 
od rozbiórki kościoła pobonifra- 
terskiego w Łucku na Wołyniu, 
który został przez niego zaku
piony za 1300 rubli. Kraszewski 
przez całe życie gorliwie reali
zował romantyczny program 
propagujący podejmowanie 
pracy nad ocaleniem, groma
dzeniem i utrwalaniem świa
dectw przeszłości. Ta działal
ność oraz pozostawione prace 
naukowe zapewniły mu ważne 
miejsce w gronie polskich ar
cheologów XIX w.

Maria Krajewska
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■ BIULETYN HISTORII SZTUKI
adres: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa 
tel.: (+48 22) 504 82 36, 831 32 71 w. 236; fax: (+48 22) 831 31 49 
e-mail: biuletyn.historii.sztuki@ispan.pl; www.ispan.pl/bhs 
wydawca: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki
redaktor naczelny: Stanisław Mossakowski 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1932
Naukowe czasopismo historyków sztuki. Zamieszcza artykuły naukowców pol
skich i zagranicznych głównie na temat sztuki polskiej i bieżących badań w eu
ropejskim kontekście oraz poloników. Teksty z zasady drukowane w oryginal
nej wersji, większości w języku polskim, ale także w obcych, gdy pochodzą 
z międzynarodowych sympozjów (zwykle z krótkim streszczeniem w jęz. pol
skim lub angielskim).
Dział „Recenzje i omówienia" jest poświęcony ukazującym się naukowym 
publikacjom książkowym. W „Kronice Naukowej” i „Kalendarium" rejestr wy
staw, jubileuszy, seminariów, sesji naukowych, wykładów - w Polsce i za 
granicą, nagród dla polskich naukowców. Polonika oraz informacje na temat 
strat dóbr kultury artystycznej w Polsce.

■ CENNE, BEZCENNE / UTRACONE 
adres: ul. Okrężna 9, 02-916 Warszawa
tel.: (+48 22) 651 53 00; fax: (+48 22) 642 11 85 
e-mail: biuro@oozp.org.pl 
wydawca: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
Narodowa Instytucja Kultury 
redaktor naczelna: Barbara Kobielska 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1997
Pismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z poszukiwaniem utraco
nych dóbr kultury, zabezpieczaniem ich przed kradzieżą, przed żywiołem 
i przed zapomnieniem. Adresowane jest przede wszystkim do osób, które ta 
tematyka powinna zainteresować z punktu widzenia zawodowego i hobbi
stycznego, a więc do muzealników, antykwariuszy, proboszczów i admini
stratorów świątyń, celników, kolekcjonerów, właścicieli galerii, organizatorów 
aukcji dziel sztuki. Stale rubryki: „Katalog strat wojennych", „Katalog strat".

■ DEDAL
adres: ul. Żytnia 24, 25-018 Kielce 
tel,: (+48 41) 343 33 10/11/12; fax: (+48 41) 343 33 12 
e-mail: redakcja@dedal.info.pl; www.dedal.info.pl 
wydawca: Mediateka 
redaktor naczelny: Tomasz Kosiński 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 2004
Świętokrzyski magazyn kulturalno-artystyczny. W działach „Regionalia”, „Hi
storia", „Turystyka" prezentuje zabytki i historię regionu.

■ JAĆWIEŻ
adres: ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 566 59 61; fax: (+48 87) 566 79 47 
e-mail: jacwiez@suwalki.pttk.pl
wydawca: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK 
redaktor naczelna: Małgorzata Pawłowska
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1998
Tematykę tego kwartalnika stanowi krąg spraw związanych z obszarem hi
storycznej Jaćwieży, czyli krainy obejmującej Suwalszczyznę, wschodnią 
część Mazur i tereny obecnej Litwy (do linii Niemna). Zainteresowanie redak
torów skupia się wokół fenomenu przenikania kultur i religii oraz idei małych 
ojczyzn. Obok tematyki historycznej, kulturalnej i spraw związanych z tożsa
mością regionalną ważne miejsce zajmuje przyrodoznawstwo.

■ JANTAROWE SZLAKI
adres: ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk; tel.: (+48 58) 301 91 51 w. 20 
www.pttk.pl/zycie/pisma/index.php?co=jantarowe 
wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
redaktor naczelny: Jerzy Szukalski
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
Kwartalnik turystyczno-krajoznawczy północnych województw Polski.



Polskie czasopisma poświęcone zabytkom

■ KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
adres: ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
tel.: (+48 22) 625 20 19 
e-mail: biuro@dig.pl; http://kaiu.pan.pl 
wydawca: Komitet Nauk o Architekturze i Wydawnictwo DiG 
redaktor naczelny: Lech Ktosiewicz 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1956
Popularyzacja badań naukowych dotyczących obiektów architektury i urbanistyki. 
Dużo miejsca zajmują prace dotyczące historii czołowych przykładów polskich 
zabytków architektury i założeń urbanistycznych. Streszczenia w jęz. angielskim.

■ KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ 
adres: Al. Solidarności 105, pokój 108, 00-140 Warszawa 
tel.: (+48 22) 620 28 81 (84) w. 146
e-mail: kwartalnik@iaepan.edu.pl 
wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1953
Pismo publikuje materiały z zakresu szeroko pojętej historii cywilizacji w Pol
sce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnic
twa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz in
nym zagadnieniom. Streszczenia w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim.

■ MONUMENT
adres: 00-464 Warszawa
ul. Szwoleżerów 9
tel.: (+48 22) 629 37 91, (+48 22) 628 48 41; fax: (+48 22) 622 65 95 
e-mail: info@kobidz.pl
wydawca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
częstotliwość ukazywania się: rocznik
rok założenia: 2004
Czasopismo naukowe prezentujące coroczne dokonania pracowników KO- 
BiDZ, jego ośrodków regionalnych oraz współpracujących z nim specjali
stów. Ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

■ MÓWIĄ WIEKI
adres: ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa
tel.: (+48 22) 661 52 51,620 20 44 w. 483; fax: (+48 22) 661 52 51 
e-mail: mowiawieki@bellona.pl; www.mowiawieki.pl 
wydawca: Dom Wydawniczy Bellona 
redaktor naczelny: Jarosław Krawczyk 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik 
rok założenia: 1958
Miesięcznik popularyzujący wiedzę o historii od czasów najdawniejszych po 
współczesność. Podstawą miesięcznika są studia historyczne (rubryki: „Czas 
przeszły i zaprzeszły" oraz „Wojenko, wojenko..." przeznaczone dla wielbicieli 
militariów). Obok nich zamieszczane są działy specjalistyczne: „Historyczna 
Agencja Turystyczna" (prezentująca miejscowości w Polsce i za granicą warte 
odwiedzenia przez miłośników historii), „Klasyka eseju historycznego" (przypo
mina najważniejsze teksty dla dziejów historiografii), „Wernisaż historyczny" (ru
bryka autorska Marii Poprzęckiej, poświęcona historycznemu kontekstowi obra
zów znanych malarzy), „Powieści, powieścidła" (powieści historyczne), 
„Celuloidowe dzieje” (filmy historyczne), „Komputer i historia” (płyty CD o tema
tyce historycznej), recenzje i omówienia nowości książkowych. Redakcja stara 
się kształtować wyobraźnię historyczną, zwłaszcza wśród młodych czytelników.

■ MUZEALNICTWO
adres: ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa 
tel.: (+48 22) 826 02 39, (+48 22) 826 93 52, fax: (+48 22) 622 65 95 
e-mail: ruchome@kobidz.pl
wydawca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
redaktor naczelny: Janusz Odrowąż Pieniążek 
częstotliwość ukazywania się: rocznik 
rok założenia: 1952
„Muzealnictwo" dokumentuje i promuje tę ważną dziedzinę kultury polskiej, 
o ponad 200-letniej tradycji. Na jego tamach drukują artykuły, eseje i recenzje 
polscy muzeolodzy i przedstawiciele innych dziedzin nauki. Problematyka pi
sma obejmuje m.in.: teorię i praktykę muzeologii i muzealnictwa w Polsce i na 
świecie, zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z wystawiennictwem, 
kwestie architektury budowli muzealnych, problemy konserwatorskie i tech
niczne, z jakimi borykają się muzea, akty prawne dotyczące muzeów i ich in
terpretację, recenzje wystaw i książek oraz wspomnienia pośmiertne poświę
cone polskim muzealnikom. „Muzealnictwo” jest redagowane w Pracowni Do
kumentacji Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych KOBiDZ.

(mi) 
(cd. w następnym numerze „Spotkań z Zabytkami”)

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo 
wybranym Prenumeratorom, którzy zamówią 

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie 
(zob. informację niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej 

z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Krystyna Adamczyk z Kielc - Marek Kwiatkowski, Nowej dzieje Starej 
Pomarańczami, wyd. Ex Libris Galeria Polskiej Książki, Warszawa 2007

/ Mariusz Celmer ze Strzałkowa - Krzysztof Garbacz, Opowieści o arche
ologii, wyd. Agencja Wydawnicza „PDN”, Zielona Góra 2007

/ Dom Matki i Dziecka Betlejemka w Rostarzewie - Łukasz Gaweł, Stani
slaw Wyspiański. Życie i twórczość, Wydawnictwo Kluszczyński, Kra
ków 2007

/ Małgorzata Hnatow z Przejazdowa Wiśliny - Aleksandra Trella, Ewa 
Sierańska, Od pantalonów do stringów. Kolekcja bielizny damskiej i mę
skiej w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa, katalog wystawy 
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2006

/ Tadeusz Nowak z Kota - Ryszard Nater, Zygmunt Nater, Od Łukasiewi- 
cza do giełdy, wyd. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., Le
sko 2005

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH 
SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na 
blankietach przekazów pocztowych i bdnkowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 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 moż
na uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych oraz przez 
listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych 
jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenume
ratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres 
od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty' do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz
ku wypełniania blankietów 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 II kwartał 2008 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warszawie m.in. w Księ
garni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamko
wej” (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 kio
skach Ruchu na terenie całego kraju.



Cerkwie
na litografiach Romana Muchy

1. Cerkiew Św. Paraskiewy w Radrużu, 
czwarta ćwierć XVI w.

2. Cerkiew greckokatolicka w Chotyńcu, przed 1600 r.

3. Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem, 1685 r.

4. Cerkiew Narodzenia NMP w Kowalówce, 1767 r.

5. Cerkiew Matki Bożej w Dyniskach, 1801 r.


