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OD REDAKCJI

T
akie pozycje, jak Codzienność. Sierpień-wrzesień 1944 nie pojawiają się 
wśród nowości wydawniczych omawianych w naszym stałym cyklu „Spo
tkanie z książką". Jest to książka „z pogranicza”, ale z pogranicza rozumia
nego nie jako eksperyment, pogranicze przekazu literackiego, a raczej jako po

granicze określonej w podtytule miesięcznika i interesującej nas tu tematyki. Tym
czasem książka Teresy Sutowskiej-Bojarskiej (Codzien
ność. Sierpień-wrzesień 1944, Wydawnictwo Trio, wy
danie drugie poprawione i ilustrowane, Warszawa 
2008) dotyka najczulszych miejsc naszej niezbyt jesz
cze odległej przeszłości, także pamięci o tej przeszło
ści, a w szerszym kontekście - odnosi się do naszego 
wspólnego dziedzictwa, wymyka się nieco przyjętej 
przez nas formule omówień, ale jest to książka ważna 
i wydana niemal w przededniu kolejnej rocznicy wybu
chu Powstania Warszawskiego. Czy warto po nią się
gnąć?

Według opinii jednego z recenzentów: „najbardziej 
uderza przyspieszony, zadyszany rytm tej powstańczej 
relacji. Tak jakby wtedy w 1944 r. w Warszawie czas 
uległ niezwykłej kondensacji. Młoda łączniczka, której 
oczami oglądamy powstanie, w jednej chwili dowie się

wszystkiego o bohaterstwie i o ludzkiej podłości, o cnocie odwagi i hańbie bestial
stwa. Zdobędzie przyjaciół, by zaraz ich utracić i opłakać. Doświadczy granic 
ludzkiej wytrzymałości i poświęcenia. Poczuje cudowny smak wolności i gorycz 
powtórnej niewoli". Rekomendacja recenzenta zawiera się w jednym zdaniu: 
„ Warto przeczytać tę przejmującą opowieść o nadziei przezwyciężającej nawet 
straszliwe cierpienie".

Uroczysta promocja książki Teresy Sutowskiej-Bojarskiej (łączniczki „Dzidzi") 
- z udziałem autorki snującej z pamięci długą opowieść o wprowadzeniu jej, ja
ko młodej dziewczyny, do działalności w konspiracji na długo przed wybiciem 
godziny „W” (temat na osobną książkę?) - odbyła się w Muzeum Powstania War
szawskiego w Warszawie. O innej inicjatywie tego wciąż zaskakującego nas po
mysłami i aktywnością muzeum można przeczytać w artykule Murale w Ogrodzie 
Póżanym (ss. 37-38).

W tym numerze bywalcom muzeów i miłośnikom wystaw polecamy też lektu
rę dwóch artykułów związanych z działalnością Muzeum Pałacu w Wilanowie - 
Jubileusz „wiedeńskiej okazyi” (ss. 34-35) i Odrestaurowane apartamenty wila
nowskie (ss. 36-37). Okazją do bliższego przyjrzenia się Lidzbarkowi Warmińskie
mu jest z kolei jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich tej pięknie położonej 
i szczycącej się wieloma zabytkami miejscowości - Lidzbark Warmiński ma 700 
lat (ss. 9-13). Mamy nadzieję, że i pozostałe artykuły okażą się interesujące. W ty
tule jednego z nich zawarte jest pytanie - Czy Konarski to Wierusz-Kowalski? 
(ss. 14-17). Odpowiedzi, rzecz prosta, należy poszukiwać w zamieszczonym tek
ście. Dociekliwi znajdą też odpowiedź, w innym artykule, na taką oto zagadkę - 
który z polskich artystów w 1911 r. roztoczył przed czytelnikami lwowskiej „Sztu
ki" następującą wizję: „Dwa skrzydła zamku zamknie galerya parterowa, przez któ
rą widoczne zostanie wnętrze Zamku, a na galeryi zjawi się [...] kolosalny korowód 
historycznych postaci, trzydzieści dwa metry długi, który opowiadać będzie o wiel
kości czasów przeminiętych"? Podpowiedź? Pomysł nie doczekał się realizacji, 
ale jego wizualizacja stała się atrakcją niedawnej wystawy w Muzeum Rzeźby 
Alfonsa Karnego w Białymstoku.

Nakład: 6000 egz.



DO Przeglądy 
poglądy

Rozstrzygnięta została 28. edycja 
konkursu Wydarzenie Muzealne Ro
ku „Sybilla". Konkurs ten, adreso
wany do środowisk muzealników, 
ma na celu upowszechnianie najwy
bitniejszych osiągnięć w muzealnic
twie i uhonorowanie najciekawszych 
inicjatyw z zakresu wszystkich dzie
dzin działalności muzealnej. Stano
wi również istotne forum wymiany 
doświadczeń, dając obraz tendencji 
zachodzących w polskim muzeal
nictwie. Na tegoroczną edycję kon
kursu wpłynęło 220 zgłoszeń, spo
śród których Grand Prix otrzymało 
Muzeum Pałac w Wilanowie za pra
ce konserwatorsko-restauratorskie 
w Pokojach Chińskich i Myśliwskich, 
wykonane w ramach projektu „Re
stauracja wnętrz pierwszego w Pol
sce Muzeum Sztuki - Muzeum Pała
cu w Wilanowie" (zob. ss. 36-37). 
Ponadto przyznanych zostało 28 
nagród i wyróżnień, m.in. w katego
rii „Wystawy sztuki" pierwszą nagro
dę otrzymało Muzeum Sztuki i Tech
niki Japońskiej „Manggha" w Krako
wie za wystawę „Obraz świata, któ
ry przemija. Inspiracje sztuką Japo
nii w malarstwie Jana Stanisławskie
go i jego uczniów", w kategorii „Pu
blikacje” - trzecią nagrodę otrzyma
ło Muzeum Architektury we Wrocła
wiu za pracę Cmentarze dawnego 
Wrocławia, w kategorii „Programy 
edukacyjne, oświatowo-wychowaw
cze i promocyjne” - drugą nagrodę 
przyznano Muzeum Narodowemu 
w Gdańsku za cykl książeczek dla 
dzieci Poznajemy świat sztuki, w ka
tegorii „Osiągnięcia z zakresu dzia
łalności naukowej” - pierwszą na
grodą uhonorowano Muzeum Naro
dowe we Wrocławiu za pracę Foto
grafia. Katalog zbiorów. W tym roku 
w wielu kategoriach nie przyznano 
kolejnych nagród i wyróżnień.

„Moja Wielka Ojczyzna” - pod takim 
tytułem realizowany jest projekt edu
kacyjny pod patronatem prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Le
cha Kaczyńskiego oraz metropolity 
krakowskiego ks. kardynała Stani
sława Dziwisza. Projekt przezna
czony jest dla młodzieży drugich 
klas gimnazjów wiejskich i małomia
steczkowych z powiatów Polski pół
nocnej i zachodniej znajdujących się 
w granicach kraju od 1945 r. i mają
cych najniższe dochody ludności 
według danych GUS. Istotą projektu 
są pięciodniowe wycieczki do Kra
kowa i okolic (Wieliczka, Wadowice, 
Kalwaria Zebrzydowska), mające na 

celu przybliżenie młodzieży historii 
i kultury narodowej przez kontakt 
z zabytkami Krakowa i miejscami 
związanymi z życiem Jana Pawła II. 
Koordynatorem projektu jest Biuro 
Społecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa.

W Kielcach prowadzone są badania 
archeologiczne osiemnastowieczne
go budynku bramnego przy ul. Zam
kowej. Z budynku, który miał wymia
ry około 8 na 10 m, niewiele zostało. 
W XIX w. nadbudowano na nim łaź
nię więzienną. Niedawno łaźnię wy
burzono, aby zbadać pozostałości 
budynku bramnego. Chodziło m.in. 
o sprawdzenie, jaki był rozkład po
mieszczeń, i wyjaśnienie, czy na te
ren zespołu pałacowego wchodzono 
po schodach, czy raczej po pochyl
ni. Z zachowanych fragmentów wyni
ka, że po lewej stronie od wjazdu by
ły dwie niewielkie izby, a w najstar
szej części muru znaleziono zawias, 
który utrzymywał wewnętrzne wrota. 
Ciekawe też, że pomiędzy zabudo
waniami pałacowymi a parkiem miej
skim, gdzie kiedyś był sad owocowy, 
jest bardzo duża różnica poziomów. 
Brama jest więc niżej, niż się spo
dziewano - wyklucza się, że w prze
locie byty schody. Wyburzenie łaźni 
stanowi część przygotowań do za
gospodarowania kompleksu wię
ziennego przy ul. Zamkowej. Projekt 
nowego budynku bramnego będzie 
uzupełniony wynikami badań arche
ologicznych.

W Muzeum Historycznym Miasta 
Stołecznego Warszawy w dniach 
od 29 kwietnia do 29 czerwca br. 
czynna była wystawa ze zbiorów 
Muzeum Sztuki Żmudzkiej pt. 
„Żmudzki Wersal”. Jej celem było 
zaprezentowanie historii oraz dnia 
dzisiejszego jednego z najwspa
nialszych zespołów dworskich na 
Litwie, jak też swoistych tradycji ar
tystycznych Żmudzi. Ekspozycja 
składała się z trzech części. Pierw
sza opowiadała o Muzeum Sztuki 
Żmudzkiej, o historii jego siedziby, 
działalności oraz przewidywanych 
perspektywach dostosowania dwo
ru do potrzeb kulturalnych i tury
stycznych. Przypomniała też ważną 
dla Litwy działalność kulturalną 
książąt Ogińskich: działania na 
rzecz litewskiego odrodzenia naro
dowego, pielęgnowanie kultury mu
zycznej, kształcenie i wspieranie 
młodych, a później znanych na Li
twie i w Polsce osobowości. Druga 
część wystawy poświęcona została 
prezentacji przechowywanego 
w Muzeum Sztuki Żmudzkiej zbioru 
krzyży, występujących w dawnej 
i współczesnej twórczości żmudz- 
kich artystów ludowych. W trzeciej 

części wystawy pokazano najsłyn
niejsze dwory na Żmudzi, w których 
mieszczą się muzea, a otaczają je 
parki przyrodnicze.
W dniach od 20 września do 20 li
stopada br. Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy zaprezentuje wy
stawę o warszawskim Starym Mie
ście w Muzeum Sztuki Żmudzkiej na 
Litwie. Odbędzie się również konfe
rencja naukowa, poświęcona kwe
stiom zachowania dziedzictwa kul
turowego Żmudzi oraz Mazowsza.

W częstochowskim parku im. Sta
szica - na zboczach Jasnej Góry 
otwarte zostało Muzeum Górnictwa 
Rud Żelaza. Jego atrakcją są pod
ziemne korytarze, urządzone na 
wzór kopalń rud, które działały wo
kół Częstochowy jeszcze kilkadzie
siąt lat temu. Naziemna część mu
zeum znajduje się w jednym z za
bytkowych pawilonów w parku im. 
Staszica, które zostały zbudowane 
na Wystawę Przemysłowo-Rolniczą 
w 1908 r. W latach 1974-1976 wy
drążono cztery korytarze o długości 
kilkudziesięciu metrów i utworzono 
muzeum, do którego sprowadzono 
wiele elementów wyposażenia za
mykanej właśnie podczęstochow- 
skiej kopalni rud „Szczekaczka". 
Wobec niewielkich środków na 
utrzymanie muzeum oraz dużych 
problemów z przenikaniem wody do 
podziemi, ekspozycję na początku 
lat osiemdziesiątych XX w. zamknię
to. Gruntowny remont pawilonu 
wraz z zainstalowaniem izolacji, od
wodnieniem i osuszeniem korytarzy 
pod Jasną Górą zakończył się pod 
koniec ubiegłego roku. Od tego 
czasu trwało wyposażanie i aranżo
wanie obecnej ekspozycji.

Do Wrocławia wrócił zaginiony 
w czasie drugiej wojny światowej 
obraz Friedricha Philippa Reinholda 
„Studium chmur” (olej na płótnie, 
wym. 24 x 33 cm). Praca niemiec
kiego romantyka odnaleziona zo
stała w Paryżu. Obraz przyniósł do 
paryskiego antykwariatu jego wła
ściciel. Na odwrotnej stronie dzieła 
znaleziono napisy informujące, że 
praca jest własnością Śląskiego 
Muzeum Sztuk Pięknych w Breslau 
i została zakupiona do jego zbiorów 
w 1935 r. Okazało się, że obraz 
w czasie drugiej wojny światowej 
został wywieziony z Wrocławia do 
składnicy w Kamieńcu Ząbkowickim 
i potem ślad po nim zaginął. Obec
ny właściciel otrzymał go od rodzi
ców, którzy kupili go w Moskwie 
w 1987 r. Nie było możliwości odzy
skania obrazu bezpłatnie, jako do
bra zaginionego w czasie wojny, 
ponieważ Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu nie jest prawnym spad

kobiercą .istniejącego w dawnym 
Breslau Śląskiego Muzeum Sztuk 
Pięknych. Podpisana zatem została 
umowa między Muzeum Narodo
wym we Wrocławiu a właścicielem 
obrazu. W ten sposób „Studium 
chmur" jest obecnie w zbiorach 
wrocławskiego muzeum.

Kamienica, stojąca w narożniku ulic 
Miodowej i Starowiślnej w Krako
wie, odzyska dawny blask. Budy
nek powstał w 1928 r. według pro
jektu krakowskich architektów Pro- 
kesza i Lamensdorfa. Generalny re
mont ma nadać kamienicy bardziej 
nowoczesny wygląd. Zniszczone 
elewacje pokryte zostaną jasnymi 
tynkami oraz płytami z piaskowca. 
We wnętrzu zachowano ściany oraz 
stropy nadające się do adaptacji. 
Wzmocniono również elementy 
konstrukcyjne budynku. Po moder
nizacji kamienica urośnie o jedno 
piętro oraz użytkowe poddasze, 
zrównując się tym samym z budyn
kiem sąsiednim.

„Arcydzieła zlotnictwa” - to najnow
sza wystawa przygotowana przez 
wrocławskie Muzeum Narodowe, 
otwarta w skarbcu muzealnym, któ
ry po raz pierwszy został udostęp
niony zwiedzającym w czasie majo
wej Nocy Muzeów. Na wystawie zo
baczyć można eksponaty dotych
czas niepokazywane publiczności, 
część z nich to najnowsze nabytki 
muzeum. Najcenniejszym z nich 
jest oprawa Biblii, wydrukowanej 
w Norymberdze (z 1692 r.). Zwraca
ją też uwagę wyjątkowej urody kie
lich mszalny z XVIII w, srebrna pa
tera wykonana przez słynnego złot
nika wrocławskiego Christiana 
Mentzla ze znakiem miejskim Wro
cławia, łyżka z XVIII w. utrzymana 
w stylistyce renesansowej czy ku
bek ze złoconego srebra - jeden 
z niewielu zachowanych wyrobów 
znanego mistrza z Oławy Christiana 
Metze Starszego. Wystawa czynna 
będzie do września br.

W kwietniu br. otwarte zostało w pa
łacu w Zarzeczu niedaleko Przewor
ska Muzeum Dzieduszyckich jako 
Oddział Muzeum w Jarosławiu. Na 
zjeździe rodzinnym w 1999 r. w War
szawie rodzina Dzieduszyckich zde
cydowała, że rezygnuje z docho
dzenia praw własności do pałacu 
w Zarzeczu, nawet jeśli zostanie 
uchwalona ustawa o reprywatyzacji, 
pod warunkiem, że miejsce to słu
żyć będzie polskiej kulturze. I tak się 
stało. Gmina Zarzecze ma swoją in
stytucję muzealną, przypominającą 
dzieje rodu Dzieduszyckich z linii 
poturzycko-zarzeckiej.
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818 Europejskie Dni Dziedzictwa 2008

W
e wrześniu br. odbędzie się w naszym kraju 16. 
już edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Idea 
Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 
3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas 

II Konferencji Rady Europy z udziałem europejskich mini
strów odpowiedzialnych za dziedzictwo architektury. Mi
nister kultury Francji zaproponował wówczas zorganizo
wanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. 
„Dni Otwartych Zabytków” - wtedy to po raz pierwszy 
bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do któ
rych wstęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszy
ła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspi
rowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. 
i jest obecnie jednym z 49 krajów, które co roku we wrze
śniu udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności za
bytki, miejsca kultury oraz organizują wykłady, wystawy 
i inne imprezy towarzyszące.

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Ra
dy Europy i Unii Europejskiej, to obecnie jedno z najważ
niejszych i największych wydarzeń kulturalnych, mające na 
celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, pro
mowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bo
gactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kul
tury europejskiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce w 2008 r. odbę
dą się pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do oj
czyzny”. Tak sformułowany temat (zaczerpnięty z dzieła 
Pawła Jasienicy) zachęca do poszukiwania i odkrywania ko
rzeni kultury polskiej, która kształtowała się przez ponad 
tysiąc lat, a także pozwala przygotować wydarzenia kultu
ralne, które mogą przyczynić się do wzrostu poczucia pa
triotyzmu w skali lokalnej i ogólnonarodowej. Eksponując 
wielokulturowość społeczeństwa polskiego, doskonale wpi
suje się w inną inicjatywę o zasięgu ogólnoeuropejskim - 
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, przypadający 
w 2008 r. Imprezy organizowane w Polsce w ramach Euro
pejskich Dni Dziedzictwa będą nawiązywały do idei wielo- 
kulturowości, co pozwoli doskonale ukazać tradycje tole
rancji polskiego społeczeństwa, sięgające czasów Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów. Tegoroczny temat daje okazję do 
zaprezentowania tego, co z symbolicznej ojcowizny przero
dziło się w ojczyznę, a więc przyczyniło się do ukształtowa
nia przynależności kulturowej, etnicznej i narodowej.

Patronat honorowy nad obchodami w Polsce, które 
w tym roku odbędą się w dniach 13-14 oraz 20-21 wrze
śnia, objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdan Zdrojewski. Decyzją ministra uroczyste ogólno
polskie otwarcie EDD 2008 odbędzie się 13 września 
w Byczynie w woj. opolskim. Impreza poprzedzona zosta
nie nabożeństwem ekumenicznym w kościele ewangelic
kim, w trakcie którego przewidziany jest występ chórów 
ewangelickiego i katolickiego. W asyście rycerzy z propor
cami włodarze Byczyny zainaugurują program uroczysto
ści. A będzie to program bardzo bogaty, m.in. przewidzia
ny jest koncert „Muzyka przez wieki”, któremu towarzy
szyć będzie wykład na ten temat, występy teatrów dziecię-

Byczyna - widok z lotu ptaka
(fot. Jerzy Stemplewski)

cych i zespołów ludowych, misterium muzyczno-poetyckie 
oraz wystawy organizowane w różnych częściach miasta 
(„Byczyna wczoraj i dziś”, „Dziedzictwo kulturowe Byczy
ny”, „Korzenie tradycji. Tradycje wielokulturowości”, 
„Dzieje byczyńskich ewangelików”, „Byczyńskie tradycje”, 
„Drewniane kościoły w woj. opolskim”). Zabytki Byczyny 
będzie można zwiedzać w asyście przewodnika, autokaro
we i rowerowe wycieczki pozwolą na dotarcie do cieka
wych obiektów w okolicy, liczne kiermasze będą okazją do 
poznania wyrobów rzemiosła ludowego, a na miejscowych 
straganach zostaną wystawione lokalne specjały.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa od lat 
jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 
który organizuje wiele przedsięwzięć towarzyszących im
prezie. W tym roku KOBiDZ planuje położyć szczególny 
nacisk na organizację wydarzeń skierowanych do dzieci 
i młodzieży, m.in. wspólnie z Centrum Edukacji Obywatel
skiej zorganizuje kolejny konkurs plastyczny dla młodzieży 
szkolnej, nawiązujący do tematu przewodniego EDD 2008. 
Celem konkursu plastycznego „Moje korzenie”, adresowa
nego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będzie 
poszerzenie wiedzy o dorobku kulturowym regionu, w któ
rym znajduje się dana szkoła i jego ochronie, a także pro
mocja idei Europejskich Dni Dziedzictwa oraz zachęcenie 
uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w organizowa
nych w tym czasie imprezach. Prace konkursowe zostaną 
opublikowane w albumie, będzie można je też obejrzeć na 
stronie internetowej KOBiDZ-u i na łamach „Spotkań z Za
bytkami”, ich reprodukcje ozdobią ogrodzenie parku w Ła
zienkach Królewskich w Warszawie. Europejskie Dni Dzie
dzictwa uświetni również wystawa prezentowana na wy
branych dworcach kolejowych.

PATRONEM HONOROWYM EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA JEST MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Koordynator EDD:

KRAJOWY OŚRODEK
BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND

Patroni medialni EDD:
„Rzeczpospolita" 
Telewizja Polska
Wirtualna Polska 
„Spotkania z Zabytkami"
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Większość osób zwiedzających Wzgórze Wawelskie zauważa, że w obrębie 
renesansowego pałacu królewskiego zachowały się fragmenty rezydencji 
gotyckiej, jak choćby Wieża Duńska czy Kurza Stopka. Niewiele osób wie 

natomiast, że w obrębie tzw. zamku niższego, tj. zachodniej części Wzgórza, 
zachowały się mieszkalne budowle gotyckie, które w świetle prowadzonych 

obecnie badań i prac konserwatorskich można określić jako „pałace gotyckie”.

Nieznane pałace gotyckie 
na Wawelu

M
 PIOTR M. STĘPIEŃ

ieszkalne budowle gotyckie na Wzgórzu Wawelskim 
, połączone są obecnie w jeden obiekt, określany ad

ministracyjnie jako „budynek nr 7”. Znajduje się on w ze
spole zabudowy zamykającej tzw. dziedziniec zewnętrzny 
Wawelu od strony północno-zachodniej, wzdłuż linii śre
dniowiecznego muru obronnego. Autentyczny odcinek te
go muru, pochodzący z początku XIV w., zachował się 
w elewacji omawianego budynku od strony Wisły. Podob
nie jak całość obwodu obronnego z przełomu XIII i XIV w., 
mur ten wykonany został z łamanego wapienia jurajskie
go, z poziomowaniem warstw co około 70-80 cm. Od 
wschodu budynek sąsiaduje z domem katedralnym, od za
chodu - z budynkiem administracyjnym nr 8, wzniesio
nym na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. 
w miejscu domów wikaryjskich, po wyburzeniu austriac
kiego budynku koszarowego.

W końcu XIV w. po wewnętrznej stronie muru obron
nego, w obrębie zamku niższego, zaczęto wznosić budyn
ki mieszkalne, stanowiące rezydencje możnowładców 
i duchowieństwa lub też należące do dworu królewskie
go. Spośród trzech budowli, składających się na obecny 
budynek nr 7, za najstarszy należy uznać dom sąsiadujący 
z budynkiem obecnego Muzeum Katedralnego. Jego po
wstanie datowane jest na początek XV w. Mury piwnic 
i parteru wykonane zostały z łamanego wapienia juraj
skiego, lecz bez wyraźnych warstw wyrównawczych. Ten 
rodzaj wątku kamiennego jest charakterystyczny dla wie
ku XV. Dwa piętra wymurowano natomiast z cegły „pal
cówki” w układzie tzw. polskim. W poziomie parteru za
chowało się kamienne, prostokątne obramienie okienne, 
z laską i profilowaniem. Można przypuszczać, że w po
dobne obramienia wyposażone były pozostałe otwory 
okienne. Była to więc spora i ozdobna budowla, widocz
na w sylwecie Wawelu. Dom ten został darowany przed 
1451 r. (może w latach trzydziestych XV w.) przez kró

lową Zofię prebendarzom kaplicy św. Trójcy i pod taką 
nazwą wymieniony został dwukrotnie w Liber beneficio- 
rum Długosza. W dziele biskupa Ludwika Łętowskiego 
Katedra krakowska na Wawelu (Kraków 1859) znajduje
my natomiast wzmiankę, że dom wybudowano dla królo
wej Zofii. Określenie tej budowli jako „pałacu gotyckie
go” wydaje się zatem całkowicie uzasadnione.
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1. Odcinek średniowiecznego muru obronnego z początku XIV w., 
zachowany w północno-zachodniej elewacji budynku nr 7 na Wawelu
2.3. Dawny dom prebendarzy: fragment elewacji z gotyckim 
obramieniem okiennym (2) oraz portal gotycki z motywem „oślego 
luku” w sieni parteru, stan przed konserwacją (3)

Elewacja frontowa tego gotyckiego pałacu zachowała 
się w pełnej wysokości, choć utraciła sporą część pierwot
nego detalu. O wystroju wnętrza świadczą zachowane 
w sieni parteru portale gotyckie z motywem „oślego 
grzbietu” w nadprożach. Inne detale we wnętrzach świad
czą natomiast o znacznym ich przekształceniu w XVI 
i XVII w. - należą do nich kolebkowe i krzyżowe sklepie
nia oraz renesansowy portal, wyraźnie nawiązujący do 
portali pałacu królewskiego. Na uwagę zasługuje także 
ciekawy układ czterobiegowej klatki schodowej. Jej wbu
dowanie wiąże się z adaptacją budynku na potrzeby semi
narium duchownego, które zostało tu wprowadzone 
w 1601 r. przez biskupa Bernarda Maciejowskiego (póź
niejszego kardynała), po rozwiązaniu kolegium prebenda
rzy. Wcześniej, w XVI w., wykonano piętrową przybu
dówkę z wejściem do budynku. Otrzymała ona gotycko- 
-renesansowe obramienie okienne z wapienia pińczow- 
skiego, a na ścianach zachowały się fragmenty figuralnej 
dekoracji malarskiej.

Pod względem chronologicznym drugim pałacem 
w omawianym zespole jest część zachodnia obecnego bu
dynku, pierwotnie dom Jana Głowacza z Oleśnicy herbu 
Dębno, o czym wiemy także z Liber beneficiorum Długo
sza. Jan Oleśnicki był bratem Zbigniewa - pierwszego kar
dynała na krakowskiej stolicy biskupiej, a sam pełni! wyso
kie funkcje państwowe - w latach 1431-1440 był marszał
kiem Królestwa, następnie kasztelanem i wojewodą sando
mierskim, a także starostą krakowskim. Wawelska rezy
dencja nazwana „Pińczowem” od głównej siedziby rodu 
musiała powstać przed rokiem 1460, tj. datą jego śmierci.

Wawelski „Pińczów” zasługuje w pełni na miano „pa
łacu gotyckiego”. Miał pierwotnie wprawdzie tylko jedno 
piętro - mniej niż dom królowej Zofii przekazany pre- 
bendarzom - ale kondygnacje były znacznie wyższe. Do
tyczy to także sklepionych piwnic, w których zachowały 
się kamienne portale z półkolistym zamknięciem. Elewa
cję zdobiły kamienne, dwudzielne obramienia okienne 
z bogatym profilowaniem, z których zachowały się trzy 
doświetlające wielką salę na parterze. Mniej ozdobne ob
ramienia otrzymały okienka piwnic. Ponad kamiennym 
cokołem zastosowano ceglany wątek „polski”, wzbogaco
ny przez rozmieszczenie w nim cegieł glazurowanych na 
czarno. Okazała fasada pałacu świadczyła zatem o bogac
twie i znaczeniu rodu.

Nie mniej okazałe było wyposażenie tego pałacu. Po
twierdzają to odkryte w trakcie obecnych prac relikty 
ogrzewania typu „hypocaustum”, tj. ogrzewania ciepłym 
powietrzem. Piec hypokaustyczny usytuowano w piwnicy 
pod wielką salą parteru - zachowały się z niego funda
menty, otwór paleniskowy, komin i ciekawie skonstru
owany przedsionek. Otwory wylotowe umieszczone 
w dwóch kamiennych płytach znajdowały się natomiast 
w posadzce wielkiej sali (auli) na parterze budynku. Wo
kół obu otworów widoczne jest charakterystyczne zagłę
bienie. Zagłębienie to służyło do umieszczenia „pokryw
ki”, zazwyczaj metalowej, zamykającej otwór podczas na
grzewania pieca. Dla ujścia dymu otwierano w czasie pa
lenia kanał kominowy, umieszczony w ścianie budynku. 
Po nagrzaniu komory pieca ogień wygaszano, zamykano 
kanał kominowy, a otwierano wspomniane otwory wylo
towe. Powietrze zasysane z piwnicy ogrzewało się w ko-
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morze pieca i wypływało do sali parteru - można więc 
określić ten system jako ogrzewanie przez „nadmuch cie
płego powietrza”.

W komorze pieca dla akumulacji większej ilości ciepła 
mogły być umieszczone kamienie, w mniejszych urządze
niach wystarczała akumulacja ciepła przez ściany komo
ry. Przy ogrzewaniu tylko jednego pomieszczenia (jak 
w wypadku „hypocaustum” w wawelskim „Pińczowie”) 
piec zazwyczaj umieszczano bezpośrednio pod nim. Przy 
większej liczbie pomieszczeń niezbędny był system kana
łów rozprowadzających ciepłe powietrze.

System ogrzewania hypokaustycznego zaczerpnięty 
został - podobnie jak większość średniowiecznych tech
nologii - ze starożytności. Źródła historyczne wskazują, 
że był dość powszechny w średniowieczu, oczywiście 
w obiektach „wyższej rangi” - zamkach, pałacach, do
mach patrycjatu, klasztorach. W okresie nowożytnym 
został jednak zarzucony, dlatego zachowało się bardzo 
niewiele obiektów tego typu. Na terenie dzisiejszej Pol
ski do najbardziej znanych należą urządzenia ogrzewcze 
omawianego typu (częściowo rekonstruowane) w Pałacu 
Wielkich Mistrzów na zamku malborskim. Z terenu Ma
łopolski wymienić można m.in. piec hypokaustyczny, 
częściowo zrekonstruowany na zamku w Dobczycach. 
Natomiast na terenie Krakowa „hypocaustum” w wawel
skiej rezydencji Oleśnickich jest pierwszym odnalezio
nym obiektem tego typu, a zatem jest to odkrycie ważne 
i cenne. Oczywiście nie było to jedyne „hypocaustum” 
na Wawelu - wskazują na to zarówno źródła historycz
ne, jak też kamienne i ceramiczne płytki z charaktery
stycznymi otworami wypływowymi odnalezione w rejo
nie pałacu królewskiego i przechowywane w zbiorach 
wawelskich.

Po śmierci kardynała Zbigniewa Oleśnickiego znacze
nie rodu Oleśnickich zmalało, a kłopoty majątkowe spra
wiły, że członkowie tego rodu zaczęli wyzbywać się czę
ści rezydencji. Zapewne z tego powodu, choć nie wiemy 
dokładnie kiedy, ich wawelska rezydencja przeszła na 
własność królewską. Z rachunków wielkorządowych do
wiadujemy się, że w 1542 r. budynek mieścił zbrojownię, 
a w latach 1542-1543 został wyremontowany czy też ści
ślej - przebudowany. Zapewne wówczas w poziomie 
pierwszego piętra wykonano rozglifione na zewnątrz

4.5.6. Pałac 
Oleśnickich 
„Pińczów”: fragment 
elewacji z gotyckimi 
obramieniami 
okiennymi i wątkiem 
„polskim” 
wzbogaconym 
glazurowanymi 
cegłami (4), gotycki 
portal w piwnicach (5) 
oraz płyty z otworami 
wypływowymi 
ogrzewania 
hypokaustycznego 
w posadzce sali 
parteru, stan 
po konserwacji (6)

otwory przypominające strzelnice, których ślady zidenty
fikowano w trakcie obecnych prac badawczych i konser
watorskich. Z późniejszych dokumentów wynika, że 
umieszczono w nim sąd grodzki, jednak już w 1558 r., na 
mocy przywileju wydanego w Wilnie przez Zygmunta 
Augusta, budynek otrzymali wikariusze katedralni.

Środkowa część obecnego budynku nr 7 powstała naj
później - badania architektoniczne wskazują, że obiekt 
ten wbudowano pomiędzy istniejące wcześniej domy pre- 
bendarzy i Oleśnickich. Budowlę tę wzniósł przed 1471 r. 
przedstawiciel innego możnego rodu - Jan Hińcza z Ro
gowa herbu Działosza. Piastował on liczne urzędy - m.in. 
kasztelana sandomierskiego i podskarbiego Królestwa. 
W okresie wojny trzynastoletniej należał do najbardziej 
wpływowych osobistości, choć w młodości przeżył też 
uwięzienie w zamku chęcińskim, oskarżony o romans 
z królową Zofią (Sonką). Na parterze budowli znajdowa
ła się wielka sala, której pozostałości pozwalają także i ten 
gotycki dom nazwać „pałacem”. Sala oświetlona była 
przez zespół trzech okien rozdzielonych kamiennymi fila
rami z kroksztynami, a ściany rozczłonkowano półkoli
ście zamkniętymi wnękami i ozdobiono dekoracją malar
ską. Zachowały się jedynie niewielkie jej fragmenty, 
świadczące jednak o wysokim poziomie artystycznym 
i bogactwie kompozycji z motywami figuralnymi i archi-
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tektonicznymi. Sala przekryta była pierwotnie stropem 
drewnianym. Podobnie jak „Pińczów” Oleśnickich, pałac 
Hińczy miał jedno piętro.

Tę okazałą rezydencję przekazał Hińcza 6 lutego 1471 r. 
mansjonarzom, w zamian za dom przy kościele św. Jerze
go. Ten ostatni zapewne był znacznie skromniejszy, toteż 
zamiana była rodzajem podarunku dla mansjonarzy, jedną 
z jego licznych donacji dla Kościoła; warto dodać, że w ka
tedrze wawelskiej Jan Hińcza ufundował kaplicę św. Mło
dzianków, w której go pochowano po śmierci w 1473 r.

Od 1558 r. wszystkie wymienione pałace gotyckie by
ły własnością kościelną, choć w użytkowaniu różnych ko
legiów. W 1724 r. biskup Felicjan Szaniawski postanowił 
połączyć trzy budynki, przeznaczając dla seminarium du
chownego. Opracowanie planów powierzono znanemu 
architektowi Kacprowi Bażance. Po jego nagłej śmierci 
prace przy przebudowie poprowadził, wykorzystując 
przygotowany przez Bażankę projekt, ksiądz Mikołaj 
Augustynowicz ze zgromadzenia misjonarzy. Na dawnym 
pałacu Hińczy i „Pińczowie” nadbudowano drugie pię
tro, wyrównując wysokość całego zespołu. Na całej dłu
gości budynku oba piętra otrzymały układ z korytarzem 
w środku i małymi pomieszczeniami - celami po bokach. 
Pomieszczenia te i korytarz nakryto nowymi, prostymi 
belkowymi stropami. Na parterze „Pińczowa”, wykorzy
stując dużą wysokość pomieszczeń, urządzono kaplicę 
i refektarz. Wnętrza te otrzymały stiukową dekorację. 
Natomiast w dawnej wielkiej sali pałacu Hińczy urządzo
no kuchnię z wielką kapą kominową, wyprowadzoną 
przez piętra do komina na dachu. Ciekawe, że mała cel- 
ka na piętrze, obok tego komina, jako jedyna miała strop 
polichromowany w formie „marmoryzacji”. Może to by

ła cela przełożonego se
minarium, uprzywilejo
wana, bo - ciepła?

Prace zakończono za
pewne w 1728 r., kiedy 
to biskup Szaniawski wy
stawił dekret reformują
cy seminarium. Wygląd 
budynku po przebudo
wie znamy z obszernego 
inwentarza z 1730 r., 
spisanego - jak przystało 
na instytucję kościelną - 
po łacinie. Szczegółowy 
opis zawarty w inwenta
rzu pozwolił zidentyfi
kować wiele elementów 
odkrytych w trakcie 
ostatnich prac i pomógł 
w opracowaniu projektu 
konserwatorskiego. 
Z opisu tego warto zacy
tować, jak wyglądał ga
nek wejściowy, dobudo
wany do „Pińczowa”. 
W polskim przekładzie 
opis ten brzmi następują-

7. Kamienne filary z kroksztynami, rozdzielające okna w wielkiej sali 
parteru pałacu Hińczy z Rogowa, stan w trakcie konserwacji
8. Polichromowany strop w dawnej celi w seminarium, pochodzący 
z przebudowy w latach 1724-1728 

co: „wstęp do owego ganku jest po obu stronach przez 
dziesięć kamiennych stopni z hałasami drewnianymi i po
ręczą drewnianą. Dach tego ganku jest z gontów malowa
nych na czerwono, na kształt kopuły otoczony kanałem 
zwanym rynienką z białej blachy, z umieszczonymi w na
rożach dwoma smokami z takiejże białej blachy...”. Zgod
nie z barokową estetyką dążono zatem do ozdobności, 
pomimo skromnych środków. Drewniane „balasy” uda
wały tralki kamienne, gont malowany na czerwono - da
chówkę. Otynkowaną elewację pomalowano na „cegla- 
sty”, ugrowo-czerwonawy kolor, podkreślając przebudo
wane otwory okienne białymi opaskami.

Seminarium funkcjonowało w połączonym i przebu
dowanym budynku do przełomu 1801 i 1802 r. Zaborcze 
władze austriackie nakazały przeniesienie seminarium na 
Stradom i przejęły budynek, przeznaczając dla wojska. 
W okresie Wolnego Miasta Krakowa umieszczono 
w nim... fabrykę sukienniczą. Po ponownym zajęciu Kra
kowa przez Austriaków w 1846 r. w budynku znów 
umieszczono koszary. Zmianom funkcji towarzyszyły ko
lejne adaptacje, coraz bardziej zacierające „pałacową” ge
nezę obiektu.

Proces dewastacji wstrzymany został dopiero po odzy
skaniu Wawelu od armii austriackiej w latach 1905-1911. 
W latach 1913-1919 pod kierunkiem Zygmunta Hendla 
i Adolfa Szyszko-Bohusza przeprowadzono w budynku 
dawnego seminarium podstawowe prace remontowe 
i adaptacyjne, przeznaczając ten budynek dla Muzeum Et
nograficznego. Prace te uchroniły od całkowitego znisz
czenia zachowane detale architektoniczne, jednak ich 
skromny zakres nie pozwolił na wyeksponowanie pełnej 
wartości zabytkowej, a nawet na gruntowne przebadanie 
obiektu. W okresie okupacji hitlerowskiej usunięto mu
zeum i w prymitywny sposób adaptowano budynek na 
cele mieszkalne, znów go degradując.

Zasadnicza zmiana losów budynku nr 7, czyli zespołu 
trzech pałaców gotyckich, nastąpiła dopiero w ramach re
alizacji programu kompleksowego odnowienia Wawelu, 
realizowanego od 1990 r. „Siódemka” musiała oczywi
ście zaczekać na zakończenie podstawowych prac przy
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9. Elewacja południowo-wschodnia budynku nr 7 w końcowej fazie 
prac konserwatorskich

(zdjęcia: Piotr M. Stępień)

pałacu królewskim i katedrze wawelskiej. Prace budowlano- 
-konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami archi
tektonicznymi i konserwatorskimi, które w sumie zajęły 
kilka lat. W wytycznych do projektu, opracowanych 
przez niżej podpisanego i zatwierdzonych przez Konser
watora Zabytków Wzgórza Wawelskiego prof. Jana 
Ostrowskiego, założono, że zasadnicza bryła budynku, ja
ko element zabytkowego zespołu zabudowy Wawelu, 
winna pozostać bez zmian. Przewidziano natomiast usu
nięcie wtórnego, dziewiętnastowiecznego tarasu przed 
elewacją południowo-wschodnią i odtworzenie układu 
barokowych schodów przy ganku wejściowym. Założono 
także, że konserwacja winna podkreślić historyczny po
dział obiektu na trzy budynki - pałace gotyckie, zachowu
jąc jednak układ pomieszczeń, powstały w wyniku ich po
łączenia na początku XVIII w. Na podstawie tych wytycz
nych i uwag Komisji Konserwatorskiej sporządzony zo
stał przez zespół pod kierunkiem arch. Wojciecha Kozie
ła projekt rewaloryzacji, modyfikowany i uzupełniany na
stępnie w trakcie prac.

Zgodnie z obecną wersją projektu całość parteru 
i część piwnic przeznaczona zostanie na ekspozycję muze
alną, co pozwoli na udostępnienie zwiedzającym większo
ści opisanych wyżej detali architektonicznych i reliktów, 
w tym reliktów „hypocaustum” z rezydencji Oleśnickich 
i pozostałości wielkiej sali pałacu Hińczy z Rogowa. Za
chowane i eksponowane będą także dekoracje związane 
z osiemnastowieczną przebudową, w szczególności stiu- 
kowe dekoracje kaplicy i refektarza. Odsłonięte w trakcie 
prac barokowe schody z piwnic na parter po konserwacji 
wykorzystane zostaną jako przejście dla zwiedzających.

Prace budowlano-konserwatorskie rozpoczęto we 
wrześniu 2005 r., korzystając z dotacji Społecznego Ko
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Z uwagi na duże za
grożenia konstrukcyjne, wynikające ze spękania ścian 
i sklepień, niezbędne było wykonanie prac wzmacniają
cych, obejmujących m.in. podbicie fundamentów, iniek
cje spękań, założenie ściągów stalowych, wykonanie stro
pów odciążających i powłok wzmacniających sklepienia. 

Pracom konstrukcyjnym towarzyszyły uzupełniające ba
dania architektoniczne i archeologiczne, w trakcie któ
rych odsłonięto nieznane uprzednio elementy obiektu, 
m.in. wspomniane wyżej relikty „hypocaustum”. Nie
zbędna była oczywiście całkowita wymiana i moderniza
cja instalacji, aby obiekt spełnia! współczesne wymagania 
użytkowe. Przy pracach instalacyjnych zwrócono uwagę, 
aby w jak najmniejszej mierze ingerować w substancję bu
dowlaną obiektu. Do chwili obecnej wykonano także 
większość prac konserwatorskich i pewną część prac wy
kończeniowych.

Efekty prac widoczne są już m.in. na elewacji połu
dniowo-wschodniej, w której - zgodnie z założeniami - 
stał się czytelny podział na trzy pierwotne budynki i nad
budowę osiemnastowieczną. Osiągnięto to poprzez zróż
nicowanie - w nawiązaniu do wyników badań - obra
mień okiennych i stolarki, a także otynkowanie nadbudo
wy osiemnastowiecznej i ganków. Profilowane obramie
nia okienne zrekonstruowano tylko w tych otworach, 
gdzie z całą pewnością można było powtórzyć formę 
z obramień autentycznych. Natomiast na pierwszym pię
trze „Pińczowa” i na parterze pałacu Hińczy w przywró
conych do pierwotnej wielkości otworach okiennych za
stosowano proste obramienia kamienne, bez profilowa
nia. Na piętrach domu prebendarzy, gdzie dokładne przy
wrócenie pierwotnej wielkości otworów nie było możli
we, zastosowano opaski tynkowe jako substytut obra
mień kamiennych, a jednocześnie nawiązanie do malowa
nych opasek elewacji osiemnastowiecznej. Na piętrze pa
łacu Hińczy okna pozostawiono bez obramień, ponieważ 
ich obecne umiejscowienie, powiązane z układem wnętrz, 
jest zasadniczo różne od układu gotyckiego. Starano się 
jedynie uczytelnić różnicę wątków gotyckich i zamuró- 
wek osiemnastowiecznych, umożliwiając odczytanie tego 
pierwotnego układu okien.

Istotne znaczenie dla prawidłowego efektu konserwa
torskiego miało takie opracowanie kolorystyki tynków 
zaznaczających nadbudowę osiemnastowieczną, aby har
monizowały z ceglanymi elewacjami gotyckich pałaców, 
nawiązywały do kolorystyki barokowej (znanej z odnale
zionych niewielkich reliktów) i miały miękką, rozwibro
waną formę, charakterystyczną dla budynków historycz
nych. Równie istotne było zachowanie w eksponowanym 
wątku ceglanym śladów historii, tj. zróżnicowania wąt
ków wyznaczającego kolejne przekształcenia (o czym wy
żej wspomniano), jednak bez rozbicia kompozycji elewa
cji. Wykonane dotychczas prace zostały wysoko ocenione 
przez nadzór konserwatorski.

Całość prac powinna zostać zakończona - jeśli pozwo
lą na to środki finansowe - w roku 2009. Odnowiony bu
dynek przypominać będzie o gotyckich rezydencjach na 
zamku niższym i zapewne stanie się kolejną atrakcją 
Wzgórza Wawelskiego.

Piotr M. Stępień

W artykule oprócz wyników badań własnych autora wykorzystano informacje 
z dokumentacji badań Waldemara Niewaldy, Marii Bicz-Suknarowskiej i Walde
mara Komorowskiego, a także artykułu Janiny Kalinowskiej Kaplica Jana Hińczy 
w katedrze na Wawelu i jej malowidła ścienne („Studia do Dziejów Wawelu”, 
V, 1991).

8 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2008



Tu działa się historia, bywali królowie i cesarze. W wielkim refektarzu 
zamkowym jadało się przy dziewięciu stołach i przy dźwiękach muzyki. 

Kopernik u boku wuja, biskupa Łukasza Watzenrodego, zdobywał 
doświadczenie polityczne i uczył się sztuki administrowania krajem. 

Krasicki napisał swe najważniejsze utwory. To miejsce to nie tylko zamek, 
zupełnie niepotrzebnie nazywany Wawelem północy.

Lidzbark Warmiński 
ma 700 lat

ANDRZEJ RZEMPOŁUCH

ragment Monachomachii Ignacego Krasickiego: „Sta
re zamczysko pustoty ohyda, trzy karczmy, bram czte

ry ułomki, klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki” - to 
z pewnością nie jest obraz Lidzbarka w końcowych deka
dach XVIII w. Już same liczby nie do końca się zgadzają: 
zamek jeden, ale doskonale zadbany, bramy tylko trzy, za 
to całe (Brama Wysoka poprzedzona ponadto imponują
cym przedbramiem; miejskiej Furty Zamkowej nie liczę), 
jeden klasztor (w dodatku żeński), natomiast domów 
i „domków” w roku zaboru Warmii przez Prusy 230 
w obrębie murów i 50 na przedmieściach, czyli zatrzęsie
nie. Aż trudno nie zakrzyknąć za Henrykiem Ahaswerem 
Lehndorffem ze Sztynortu: „Ten Heilsberg [ówczesna na
zwa Lidzbarka] to naprawdę zachwycająca miejscowość’’ 
(Zbigniew Goliński, Krasicki w pamiętnikach Lehndorffa, 
„Zeszyty Wrocławskie”, nr 1, 1952, s. 44).

Zachwyt dotyczył zamku i jego otoczenia, ale miasto 
również nań zasługiwało: zabudowę wokół rynku stano
wiły jedno- i dwupiętrowe podcieniowe domy kupców 
i bogatych rzemieślników, wszystkie w stylu baroku, ze 
szczytowymi fasadami. Późnobarokowe wysokie kamie
nice - bez podcieni - tworzyły północną pierzeję ul. Dłu
giej (obecna Powstańców Warszawy), jedyną tego rodza
ju na wschodnim Pomorzu, poza wielkimi miastami, któ
ra w oryginalnym stanie zachowała się do okresu mię
dzywojennego. Skromniejsze pod względem gabarytu 
domy szczytowe z okresu baroku przeważały w bardziej 
zróżnicowanej zabudowie ul. Kościelnej (obecna Mickie
wicza). Dwa narożne z fasadami od rynku miały po tej 
stronie wysokie przedproża, wyrównujące spadek pozio
mu ulicy w kierunku kościoła. Ten w lewej (wschodniej) 
pierzei pochodził ze schyłku średniowiecza, a został 
przebudowany w latach osiemdziesiątych XVII stulecia. 
Na początku XX w. należał do niejakiego Reimanna - 
i jako taki znany jest w fachowej literaturze niemieckiej. 
Po pierwszej wojnie światowej restaurator - tym razem 
nie zabytków - Martin Thamm urządził w nim od stro-

1. Zamek rezydencjonalny biskupów warmińskich i katedra we 
Fromborku, miedzioryt Aliprando Capriolo według rysunku Tomasza 
Tretera (ilustracja do Theatrum virtutum D. Stanislaii Hosii, 1588 r.) 

ny ul. Kościelnej stylową winiarnię „Stary Lidzbark” (nie 
mylić z cukiernią „Stary Lidzbark” w kamienicy Rynek 
18), z izbami renesansową i barokową, w których zgro
madził kolekcję najstarszych zachowanych lidzbarskich 
mebli. Były wśród nich skrzynia z około 1580 r. i szafa 
z połowy XVIII w., zdobiona snycerską dekoracją. Dwa 
barokowe piece (starszy z około 1680 r.) należały zapew
ne do pierwotnego wyposażenia domu. Piec z 1755 r. 
z dekoracją wzorowaną na wyrobach z Delft przeniesio
no w latach trzydziestych XX w. z winiarni do zamku. 
Mniej znanym symbolem starego Lidzbarka był spichrz 
ryglowy z końca XIV w. przy ul. Nowe Miasto (obecna 
ul. Hoża), w okresie nowożytnym przekształcony na 
dom mieszkalny.

Gotycka fara św. św. Piotra i Pawła po pożarze od 
pioruna w 1698 r. została, na ile to było możliwe, zba- 
rokizowana przy finansowym wsparciu biskupów An
drzeja Chryzostoma Załuskiego (1701) i Teodora An
drzeja Potockiego (1718). Figura Michała Archanioła, 
wykonana z pozłacanej blachy miedzianej, wieńczy po
tężny, ale jakże lekki optycznie w zestawieniu z bryłą 
budowli hełm wieży. Miedziana chorągiewka wietrzna
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z postacią archanioła walczącego ze 
smokiem, pierwotnie umieszczona na sy
gnaturce, jeszcze w 1980 r. była prze
chowywana w muzeum parafialnym. Bi
skup Potocki, późniejszy prymas, zwykł 
znakować swoje fundacje sakralne rodo
wym herbem Pilawa na miejscu „nor
malnego” krzyża. Nie dziwota, skoro 
godło Pilawy, w heraldyce opisywane ja
ko półtrzecia (dwa i pół) krzyża, to wię
cej niż krzyż metropolitalny.

Aż poza Lidzbark sięgała sława ogro
du miejscowego proboszcza Jerzego 
Adalberta Heidego, autora szczególnie 
wartościowej kroniki Archivum vetus et 
novum Ecclesiae Archypresbyteralis Heils- 
bergensis (przed dwoma laty ukazał się jej 
polski przekład autorstwa biskupa Juliana 
Wojtkowskiego pod tytułem Archiwum 
dawne i nowe lidzbarskiego kos'ciota archi- 
prezbiterialnego); ogród ten ustępował

2. Bałamutny prospekt Lidzbarka 
w dziele Krzysztofa Hartknocha 
Alt- und neues Preulten, 1684 r., 
rytownik Jan Jakub Vogel (?)
3.4. Tak powinno wyglądać każde 
miasto - najpiękniejszy romantyczny 
widok Lidzbarka z 1832 r.
na litografii Fryderyka Bilsa według 
rysunku Karola Emila Hópffnera 
z Braniewa (w zbiorach Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie) (3); 
od sztuki do rzeczywistości - ten 
sam widok ze wzgórza Mokre 
na fotografii E. P. Radtkego 
z 1908 r. (4)
5. Zamek w Lidzbarku tuż przed 
rozpoczęciem prac restauratorskich, 
na pierwszym planie stary młyn 
olejowy; litografia Vali Lamberger, 
1926 r. (w zbiorach Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie)

wielkością tylko ogrodom biskupim. Wcześnie trafiły do 
Lidzbarka zdobycze cywilizacji: wodociąg i kanalizację 
deszczową założono jeszcze w XIV w.; woda była dopro
wadzona również na zamek. Miasto i zamek miały dobrze 
wyposażone łaźnie. Wuj Kopernika, biskup Łukasz Wat- 
zenrode, nie musiał pluskać się w cebrzyku, jak to przed 
laty pokazano w polskim filmie. Przy Węgorzewie, które 
było powiatem dla mazurskich posiadłości wspomniane
go hrabiego Lehndorffa, trzytysięczny Lidzbark mógł do
prawdy uchodzić za metropolię. Obecnie tak nie jest.

Krasicki miał w Heilsbergu swój Krasiczyn i Dubiec
ko: odpowiednio ukształtowane i wyeksponowane części 
ogrodu. O plan tego ogrodu dopytywał się wielki książę 

Paweł Piotrowicz Romanow, który gościł w Lidzbarku 
w lipcu 1776 r. w towarzystwie księcia Henryka pruskie
go (a pytał po czterech latach). Sąsiadem biskupa - 
o czym wiemy z dziennika Michała Foksa z 1792 r. - był 
Michał Silberbach, który mieszkał po wschodniej stronie 
zamku, tuż za Symsarną, w miejscu, „gdzie na aleję i Kra
siczyn tak piękny jest prospekt”. Późnobarokowy dom Sil- 
berbacha, nieustępujący wielu współczesnym mu dwo
rom warmińskiej szlachty, wrócił na karty historii z na
zwiskiem nowego właściciela - Jeromina. Dom ten zbu
rzono między 1916 a 1926 r., na domiar złego prowin
cjonalny konserwator zabytków Prus Wschodnich Ri
chard Dethlefsen, na polecenie którego została wykonana

1 o I SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2008



inwentaryzacja budynku (obecnie przechowywana 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie), nie 
włączył go nawet do swej książki Stadt- und Landhauser 
in Ostpreuften (Kónigsberg 1918).

Wszystko, o czym piszę, widać znakomicie na póź
nych rycinach i najstarszych fotografiach. Pozycja Lidz
barka jest pod tym względem szczególna. Niewiele war
mińskich miast - a tak naprawdę żadne poza Braniewem, 
którego ikonografia nie została jeszcze w pełni ujawniona 
- cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Widoki stoli
cy biskupstwa, w postaci reprezentacyjnych prospektów, 
zamieszczano w dziełach historycznych i biografiach wy
bitnych postaci. Historyczna wartość tych wizerunków 
jest różna; nie wszystkie oczywiście są oryginalne. Z każ
dej jednak epoki mamy przekazy jak najbardziej (dla niej) 
aktualne i wartościowe; dla późnego średniowiecza jest 
to rycina z końca XVI w. Dawny Lidzbark można było 
oglądać z okolicznych wzgórz, które zwą tutaj Górami: 
Krzyżowej, Okartowej i Mokrej. Ta ostatnia nazwa 
(niem. Mockerberg - Wzgórze Mokre; w przekładzie po
siłkuję się analogią do Torunia i Grudziądza) jakoś nie 
przedostała się do świadomości obecnych mieszkańców. 
Również z pola, na którym wojska francuskie pod do
wództwem samego Napoleona starły się krwawo 10 
czerwca 1807 r. z rosyjską armią generała Leoncjusza 
Benningsena wspomaganą przez Prusaków, otwierał się 
szeroki widok na położone w niecce miasto. Drobny bi
tewny epizod - zdobycie przez szwadron czarnych huza
rów sztandaru francuskiego 55. pułku piechoty liniowej - 
pruska propaganda rozdmuchała z czasem do rozmiaru 
zwycięstwa, oczywiście Prusaków, nad Napoleonem. Na 
rynku w Lidzbarku stanął na pamiątkę setnej rocznicy bi-
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drukarza we Frankfurcie nad Menem, a obaj 
mieli problem odwrotny: i sztycharze przez nich 
zatrudniani nie należeli do elity w swoim fachu, 
i trudno było o wierne wizerunki wielu pruskich 
miast. Lidzbark na rycinie autorstwa prawdopo
dobnie Jana Jakuba Vogla jest tyleż „podobny 
do siebie”, co do Pisza i Węgorzewa, gdzie rów
nież były zamki. I to nieudolne bałamutne 
przedstawienie trafiło do panegirycznego, napi
sanego już po koronacji elektora pruskiego na 
króla, dziełka Das hóchst gepriesene Preufien 
(Najwyżej uwielbione Prusy) autorstwa Germa- 
nusa Adlerholda (pseudonim) (Germanus Adler- 
hold, Das hóchst gepriesene Preussen, Frankfurt

twy konny pomnik czarnego huzara, przy któ
rym sławni włoscy kondotierzy Gattamelatta 
w Padwie i Colleoni w Wenecji prezentowali się 
niczym chłopcy na kucykach. Francuską pamiąt
ką tej batalii jest obraz Augusta Sandoza (z datą 
w tytule 11 czerwca) w historycznej galerii Wer
salu, rozpowszechniony w postaci ryciny autor
stwa Jeana Jacquesa Outhwaite’a.

Najstarszy widok rezydencjonalnego zamku 
biskupów, zestawiony z sylwetą katedry we 
Fromborku, znajdujemy w tle sceny z kardyna
łem Stanisławem Hozjuszem z dzieła kanonika 
warmińskiego Tomasza Tretera Theatrum uirtu- 
tum D. Stanislaii Hosii (Przedstawienie cnót Sta
nisława Hozjusza), ogłoszonego w 1588 r.

6. Dostojna panorama miasta widziana z Góry Okartowej 
(od południowego wschodu), litografia Carla Ludwiga 
Rundta, 1829 r. (w zbiorach Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie)
7. Ferdynand von Quast widział Lidzbark ogromny, 
litografia z dzieła Denkmale der Baukunst im Ermeland, 
Berlin [1852] (w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie)
8. Widok Lidzbarka od południa, fotografia E. P. Radtkego 
z jubileuszowego albumu sprzed stu laty 
(Stadt-Ansichten-Album von Heilsberg, fot. i wyd.
E. P. Radtke, Lidzbark, druk Berlin [1908])

(zdjęcia: 2,5,7, reprodukcje: 1,4,8 - Grzegorz Kumorowicz)

w Rzymie. Chociaż Treter, biegły malarz i rysownik, był 
także sztycharzem, to rycinę do druku, według jego kon
ceptu, opracował pochodzący z Trentino we włoskich Do
lomitach Aliprando Capriolo alias Caprioli. Takie były 
prawa wydawcy, który miał krąg swoich współpracowni
ków. Późniejszy o prawie sto lat wydawca dzieła Krzysz
tofa Hartknocha Alt- und neues Preufłen (Stare i nowe Pru
sy), Marcin Hallervord z Królewca, musiał się zdać na

und Leipzig 1704). Siedziba biskupów warmiń
skich do nowego królestwa nie należała, ale 
w tamtych czasach przewidywanie przyszłości 
było łatwiejsze niż obecnie.

Wszelkie pożądane walory dobrego przekazu zawiera 
prospekt miasta z okresu pobytu (data 1704 widnieje na 
banderoli) kolejnego w historycznym szeregu „boga woj
ny”, który źle skończył - króla Szwecji Karola XII. Pro
spekt ten oddaje w miarę prawdziwie położenie i charak
terystyczną sylwetę miasta; rozpoznawalne są najważniej
sze budowle. Dowodem aktualności widoku jest brak heł
mu na wieży kościoła. Obecność sygnaturki nad szczytem 
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wschodnim wskazuje na datę po 1701 r. (odbudowa tego 
elementu), a widoczna po lewej bryła pałacu biskupa Zbą- 
skiego zaświadcza, że panoramę narysowano przed ro
kiem 1705 (data spalenia rezydencji przez wycofujących 
się Szwedów). Tak oto wiarygodne przekazy ikonograficz
ne mogą być pomocne w badaniach historyków.

Jeszcze lepszy formalnie i lepiej ukazujący relację mię
dzy zamkiem a miastem jest - najbardziej znany po 
Hartknochowym - prospekt Lidzbarka z mapy wykona
nej na zamówienie biskupa Adama Stanisława Grabow
skiego przez „królewskiego matematyka” i kartografa Ja
na Fryderyka Enderscha z Elbląga (1755, rytownik Fran
ciszek Hampe). Trudno jednak dostrzec na nim owo ba
rokowe miasto, o którym piszę na początku. Dopiero wi
doki graficzne i malarskie z pierwszej połowy XIX w. 
otwierają przed nami niedostępne wcześniej perspektywy 
i pozwalają zajrzeć do środka. Mój ulubiony - to niesły
chanie efektowna praca z 1832 r. autorstwa nauczyciela 
rysunku w Braniewie, Karola Emila Hópffnera, litografo- 
wana w Królewcu przez Fryderyka Bilsa, który sam był 
znakomitym rysownikiem i malarzem. Widok ze wzgórza 
Mokre, oddany z tego samego kierunku od Królewca, co 
prospekt u Hartknocha, jest - jak należy - romantyczny 
w nastroju i sposobie postrzegania pejzażu, a przecież wy
wodzi się wprost z holenderskiej grafiki ilustracyjnej 
XVII w. I tam, i tu harmonię świata tworzy ręka Boga 
i przemyślność tudzież pracowitość ludzka. Dyskretny 
sztafaż: flisacy na Łynie, pojedynczy ludzie zajęci swoimi 
sprawami, a do tego spokojnie siłami natury pracujący 
młyn olejowy na bliższym planie - więcej mówią o tym 
miejscu niż stawiane pomniki.

Opisanego Lidzbarka nie ma, nie istnieje on od zakoń
czenia drugiej wojny światowej. Po latach przechodzimy 
do porządku dziennego nad skutkami przetoczenia się na
wałnicy wojennej nad ówczesnymi Prusami Wschodnimi, 
chociaż emocjonalne podejście do nich jeszcze nie wyga
sło, jeszcze żyją w Olsztynie, w Dobrym Mieście i zapew
ne również w Lidzbarku - nie miałem sposobności o tym 
się przekonać - ludzie, którzy nie posłuchali gauleitera 
i przyjmowali u siebie, z opłakanymi skutkami, zwycięską 
armię. Jeszcze chyba za wcześnie, by odbudowa warmiń
skich i mazurskich miast po 1945 r. mogła być tematem 
pracy habilitacyjnej. Dyskutować jednak trzeba. Kiedy bo
wiem słyszę, że władze Lidzbarka Warmińskiego chcą od
budować gotycki ratusz, który spłonął w roku 1865, po 
czym ruinę rozebrano (na jej miejscu stanął pomnik czar
nego huzara), to zastanawiam się, czy nie ma już lepszych 
pomysłów na wyróżnienie się, okazanie gospodarności, 
zrobienie czegoś pożytecznego. Od ponad 30 lat życzę 
Lidzbarkowi jak najlepiej. Z tych dobrych życzeń bierze 
się przyjacielska rada: aby miasto stało się piękne, piękno 
trzeba po prostu wydobyć z tego, co jest, z niezwykle ma
lowniczego położenia, ze wspaniałej przyrody, z potrzeb 
odczuwanych przez mieszkańców. Pamiątką po dwusetnej 
rocznicy śmierci Ignacego Krasickiego pozostał wątpliwej 
urody pomnik na skwerku poniżej tzw. oranżerii. Co zo
stanie tym razem? Basen na przedzamczu?

Andrzej Rzempołuch

Spotkanie z książką

NORWIDA I HERBERTA ZNAKI NA PAPIERZE

W 2008 r. Wydawnictwo BOSZ z Olszanicy opublikowało dwie uzupeł
niające się książki - Znaki na papierze - Zbigniew Herbert (oprać. 
Henryk Citko) i Znaki na papierze - Cyprian Norwid (oprać. Piotr Chlebow

ski). Obie publikacje powstały we współpracy z Biblioteką Narodową 
w Warszawie; eksponaty, których reprodukcje zamieszczono, pochodzą 
ze zbiorów Biblioteki.

Pierwsza z omawianych książek wpisuje się w obchody Roku Zbignie
wa Herberta. Zatytułowana Znaki na papierze - Zbigniew Herbert, ukazuje 
konfrontację dwóch dziedzin twórczości pisa
rza - literackiej i plastycznej. Dokonany przez 
Henryka Citko wybór tekstów Herberta (wier
sze, fragmenty esejów, prozy poetyckiej, listy - 
poświęcone głównie sztuce i dziedzictwu kultu
ry) zilustrowany został rysunkami poety i szkica
mi wykonanymi podczas jego podróży po Eu
ropie. Reprodukcje te umożliwiają pełniejszą, 
czasem odkrywczą interpretację jego wierszy. 
W jednym z opublikowanych tu tekstów Herber
ta czytamy: „Moje przygotowania do książki to 
przede wszystkim rysunki. Nie robię zdjęć, upro
ściłbym przez to mój kontakt z przedmiotem". 
Zamieszczone na niemal wszystkich kartach 
książki rysunki i szkice podkreślają niezwykłą osobowość Herberta - artysty 
wszechstronnego, otwartego na świat, starającego się precyzyjnie utrwalić 
własne przemyślenia i refleksje.

Utwory literackie Cypriana Kamila Norwida są dobrze znane i cenione, 
ale w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje twórczość plastyczna pisarza. 
Badacze jego dorobku bardzo długo nie interesowali się tą dziedziną, pa
nowało przekonanie o doskonałym warsztacie pisarskim Norwida i jego 
głębokiej filozoficznej refleksji, a jeśli już wspo
minano o rysunku, malarstwie czy rzeźbie pi
sarza - dodawano, że byty to wprawki artysty- 
-samouka. Renesans zainteresowania pla
stycznymi pracami Norwida nastąpił około 
2000 r, „Nadszedł czas odbioru Norwida jako 
artysty: poety i malarza; nadszedł czas poszu
kiwań związków i zależności, jakie łączą jego 
sztukę słowa ze sztuką plastyczną. [...] Słowo 
i obraz, obraz i słowo - to naprzemienny rytm, 
który jest podstawą istnienia Norwidowych 
dzieł" - pisze we wstępie do publikacji Znaki 
na papierze - Cyprian Norwid Piotr Chlebow
ski, analizując wzajemne zależności rysunków 
i tekstów pisarza, „Książka, która trafia do rąk
Czytelnika, próbuje przybliżyć różne pola aktywności Norwida’ - stwierdza 
autor opracowania. W publikacji znajdziemy bogaty wybór wierszy i frag
menty prozy Cypriana Norwida, a prawdziwym rarytasem jest dotychczas 
niepublikowany zbiór jego prac plastycznych. Są tu akwarele, grafiki, rysun
ki i szkice, m.in. „Chrystus w rozmowie z faryzeuszami" czy „Portret Adama 
Mickiewicza", rysowane ołówkiem, „Chrystus na krzyżu pomiędzy łotrami” 
naszkicowany tuszem oraz wiele reprodukcji autografów Norwida...

Często porównuje się dorobek plastyczny Herberta i Norwida; niedaw
na wystawa w Bibliotece Narodowej poświęcona była pracom obu artystów 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2008, ss. 30-31). Rysunki i szkice po
etów odzwierciedlają m.in. ich zbieżne fascynacje archeologią starożytnej 
Grecji i Rzymu. Rysowanie i szkicowanie ołówkiem (Herbert używał też 
chętnie długopisu i flamastra) stanowiło dla nich drogę do poznania obra
zu, sceny czy postaci, O ile jednak dla Norwida prace plastyczne były dzie
łem samoistnym, o tyle Herbert za pomocą szkiców i rysunków przede 
wszystkim uzupełniał notatki do tworzonych utworów literackich.

Szata graficzna omówionych książek, niezwykle oryginalna (reprodukcje 
atramentowych kleksów!) opracowana przez Macieja Buszewicza, pozwala na 
wydobycie bogactwa znaczeń twórczości Herberta i Norwida. Warto dodać, że 
książki otrzymały pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie na „Najpiękniej
sze Książki Roku", organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców 
Książek, w kategorii literatura piękna.

Obydwie publikacje (każda w cenie 49 zł) można nabyć w większych 
księgarniach oraz zamówić bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo 
BOSZ, 38-622 Olszanica 311, adres biura: 38-600 Lesko, ul. Parkowa 5, 
tel. 013 469 90 00, e-mail: biuro@bosz.com.pl, www.bosz.com.pl).
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J. Konarski! Kto kryje się za tym inicjałem imienia i nazwiskiem? 
Kim jest naprawdę? Kiedy zył, gdzie się uczył, kto byt jego mistrzem?

Gdzie tworzył swoje, wywołujące dziś tyle zamieszania, obrazy? 
Tyle pytań i żadnej odpowiedzi!

Czy Konarski 
to Wierusz-Kowalski?

Poza wyżej wspomnianymi opracowaniami H. P. Bu- 
ehlera i T. Lewickiego nazwisko i imię Konarskiego po
jawiają się jeszcze w miarodajnym zestawieniu Sławomi
ra Bołdoka Malarstwo na aukcjach w Polsce, ale dopiero 
w drugim i trzecim jego tomie; w drugim (Ceny 1998- 
-2000, Warszawa 2001, s. 92) występują one z opisem: 
„Konarski Jozef (Józef) (1850-1918)”, w trzecim (Ceny 
2001-2004, Kraków 2005, s. 126) jako: „Konarski J (ózef 
1850-1918?)”. Ale w żadnych innych leksykonach sztu
ki, słownikach, katalogach wystaw, bibliografiach doty
czących malarstwa końca XIX w. nazwisko to już się nie 
pojawia.

Punktem zwrotnym w rozważaniach na temat: „Czy 
Konarski to Kowalski” było pojawienie się na polskim 
rynku antykwarycznym dużego obrazu Franciszka Buja- 
kiewicza „Powrót z polowania”, olej na płótnie, 80 
x 127 cm, syg. w lewym dolnym rogu; „F. Bujakiewicz”. 
Odkrył go latem 2007 r. Konstanty Węgrzyn, właściciel 
Salonu Antyków „Connaisseur” w Krakowie. Gdy płótno 
w czerwcu trafiło do niego, natychmiast skojarzył je 
z pracami Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz tymi, któ
re sygnował tajemniczy J. Konarski.

„Powrót z polowania” przedstawia dwie pary sanek 
z widocznymi w dalekim tle - trzecimi, sunących po po-

ELIZA PTASZYŃSKA

JL JLans-Peter Buehler w swoim opracowaniu Józef 
Brandt, Alfred-Wierusz-Kowalski i inni (Warszawa 1998, 
s. 124) tak pisze: „Pewna liczba obrazów Wierusza-Kowal
skiego sygnowana jest pseudonimem «J. Konarski». Możli
we, że artysta - podobnie jak inni malarze - używał pseu
donimu w przypadku płócien o mniejszej wartos'ci. Nie ma 
jednak wątpliwości, iż zarówno prace opatrzone charakte
rystyczną literą «K», jak i sygnaturą «J. Konarski» przypisać 
należy Wieruszowi-Kowalskiemu”. Tych kilka zdań wywo
łało i wywołuje do dziś wielkie zamieszanie wśród miło
śników malarstwa, jego znawców, kolekcjonerów, bada
czy. Jedni kupują ładnie malowane, najczęściej nieduże 
i niedrogie obrazki podpisane tą tajemniczą sygnaturą, 
wierząc, że za niewielkie pieniądze stają się właścicielami 
„pełnokrwistego” Wierusza, inni windują ceny, sugerując 
możliwość innego odczytania autora dzieła. Są albumy 
malarstwa, w których po odszukaniu w indeksie nazwiska 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, trafiamy na zupełnie nie
ciekawe prace z sygnaturą „Konarski”. Nawet tak szacow
nym domom aukcyjnym, jak np. londyński Sotheby’s zda
rzyło się wystawić kiepski obraz podpisany przez Konar
skiego, sugerując, iż jest to pseudonim Wierusza (praca nie 
została sprzedana). Jak dociec prawdy?

W opracowaniu Sygnatury malarzy polskich 
(Warszawa 2000) Tomasz Lewicki reprodukuje 
sygnaturę J. Konarskiego i podaje daty jego ży
cia: 1850-1918. Wierusz urodził się o rok, 
a zmarł o trzy lata wcześniej. Kształt liter kre
ślonych ręką tajemniczego Konarskiego nie 
przypomina podpisu Wierusza. Pochylone 
w lewą stronę osobno rysowane literki mają 
u dołu mocną, grubą, pociągniętą ku kończącej 
nazwisko literce „i” kreskę. Wierusz także ta
kiej używa, ale on swoją wyciąga poza sygnatu
rę, a mimo to jest ona krótsza. U Wierusza 
wszystkie litery są czytelne, u Konarskiego „J” 
przypomina „S”, a „K” jest czymś w rodzaju 
hieroglifu. Czy oba nazwiska kreśliła ta sama 
ręka? Należy wątpić.
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1. Franciszek Bujakiewicz, 
„Powrót z polowania”, 
sygnowany
„F. Bujakiewicz", 
niedatowany, 
olej na płótnie, 
wym. 80 x 127 cm, własność 
prywatna (Salon Antyków 
„Connaisseur” w Krakowie)
2. J. Konarski, „Sanie”, 
sygnowany
„J. Konarski”, niedatowany, 
olej na płótnie,
wym. 32 x 41,5 cm, 
własność prywatna
(aukcja Agry Art, Warszawa, 
6 listopada 2005 r.)

3. Alfred Wierusz-Kowalski, 
„W mroźne popołudnie”, 
sygnowany
„A. Wierusz-Kowalski”, 
niedatowany, 
olej na płótnie, 
wym. 79 x 104,5 cm, 
własność prywatna 
(aukcja Agry Art, Warszawa, 
20 października 1996 r.)

krytej śniegiem pustej, urozmaiconej niewielkimi wznie
sieniami okolicy. Praca przywodzi na myśl „Sanie” 
J. Konarskiego oraz „Sanie w księżycową noc” Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego. Motyw trzech par sani, jedno- 
i wielokonnych, przemierzających zimowe pustkowie 
z zabudowaniami na dalekim horyzoncie lub nieco bli
żej, pojawia się w jeszcze innych obrazach Wierusza, np. 
na obrazie „W mroźne popołudnie”. Charakterystyczny 
dla niego zmienny kierunek jazdy zaprzęgów, rozcią
gnięcie w czasie i przestrzeni powtarza Bujakiewicz na 
swoim płótnie. Natomiast sposób malowania tożsamy 
jest z „Saniami” Konarskiego. Zbliżona tematyka uła
twia porównanie obu prac. W obrazie podpisanym 
przez Konarskiego dwie pary sań pędzą przez niemal 
równinny, ośnieżony krajobraz. To wyjazd na polowa

nie, sądząc z towarzyszących im ogarów i broni trzyma
nej przez jednego z pasażerów, ale siedząca w drugim 
zaprzęgu roześmiana wieśniaczka podaje to w wątpli
wość. Rysunek postaci, zwierząt, rozkład cieni na śnie
gu, dziewczyna siedząca w drugich sankach są wspólne 
dla obu obrazów - Bujakiewicza i Konarskiego. Także 
sposób malowania śniegu tworzącego gładką, lśniącą, 
wybrzuszoną miejscami podskórnymi zgrubieniami po
wierzchnię, raczej monotonną w stosunku do bogactwa 
kolorystycznego i fakturowego, jakimi charakteryzuje 
się śnieg malowany przez Wierusza, jest u obu autorów 
taki sam. Widoczne miejscami różowe zabarwienie ko
lorytu obu prac, ich gładka faktura, zatarcie śladów 
pędzla jest wspólne Bujakiewiczowi i Konarskiemu. Nie 
ulega wątpliwości, że zarówno „Sanie” jak i „Powrót 
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z polowania” zostały namalowane przez tę samą osobę. 
Czy jest to już wyjaśnienie zagadki tajemniczego J. Ko
narskiego?

Można przypuszczać, że Franciszek Bujakiewicz, 
mniej uzdolniony twórca, widząc popularność swojego 
starszego kolegi Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz 
trafnie odczytując zapotrzebowanie na polską tematykę 
rodzajową wśród monachijskich miłośników sztuki, 
także szukał w niej motywów do swojego malarstwa. 
Alfred Wierusz-Kowalski był w latach osiemdziesiątych 
XIX w. u szczytu swoich możliwości i popularności. 
W tym czasie miał w sobie ogromny twórczy potencjał, 
który wspaniale rozkwitł już od pierwszych lat pobytu 
w Monachium. Miał więc Bujakiewicz kogo naślado
wać i do kogo odwoływać się przybranym pseudoni
mem. Z pewnością zastąpienie przydługiego i trudniej
szego do wymowy przez cudzoziemców „Bujakiewicz” 
prostym „Konarski” było doskonałym zabiegiem mar
ketingowym. „Konarski”, „Kowalski” - to brzmi tak 
podobnie dla nieprzywykłego do polskich nazwisk nie
mieckiego ucha!

Franciszek Bujakiewicz urodził się w 1856 r., 
a zmarł w trakcie pierwszej wojny światowej w Mona
chium. Jak tylu polskich artystów, uczył się tam warsz
tatu malarskiego, studiując na Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W 1882 r. zapisał się do Antikenklas- 
se, a w 1885 - do klasy malarstwa prowadzonej przez 
Węgra, profesora Sandora (Alexandra) Liezen-Mayera 
(ustaliła to Halina Stępień w trakcie swoich badań nad 
środowiskiem malarzy polskich w Monachium). 
W księdze immatrykulacyjnej Akademii jako miejsce 
urodzenia lub przybycia Bujakiewicz wpisał Mierzeje- 
wo, leżące dziś w woj. leszczyńskim. Być może tam 
znajdą się ślady pomocne w odszukaniu informacji 
o nim.

Niewiele więcej wiemy o tym malarzu. Trudno odszu
kać jego nazwisko w polskich leksykonach sztuki. Słow
nik artystów polskich i obcych w Polsce działających (t. 1, 
Wrocław 1971, s. 272) podaje kilka zdawkowych infor
macji, choć dość szeroko określa jego zainteresowania te
matyczne: portret, malarstwo rodzajowe, batalistyczne 
i religijne. Żaden z tomów Polskiego życia artystycznego 
nie notuje jego nazwiska, mimo że artysta brał udział 
w wystawach krajowych, np. w obu Zachętach, warszaw
skiej i krakowskiej (1884-1893). Nie była to jednak obec
ność częsta i zauważalna dla krytyków. Dziewiętnasto
wieczna prasa polska i niemiecka bardzo chętnie umiesz
czała na swoich łamach wszelkiego rodzaju informacje 
o sztuce. Relacjonowano wystawy, odwiedzano pracow
nie, prezentowano sylwetki artystów, załączano drzewo
rytnicze reprodukcje obrazów. Nigdzie jednak nie można 
trafić na nazwisko Franciszka Bujakiewicza, nie ma także 
oczywiście J. Konarskiego. W katalogach monachijskich 
wystaw także trudno je znaleźć.

Teraz w kontekście rozstrzygnięć na temat tożsamości 
J. Konarskiego Franciszek Ksawery Bujakiewicz ma szan
sę stać się przedmiotem badań i poszukiwań archiwalnych.

Obrazy J. Konarskiego pojawiają się głównie w Niem
czech. Kilka jest znanych w amerykańskich kolekcjach. 
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Do Polski trafiają najczęściej wtórnie, przywiezione z ko
lekcji zachodnioeuropejskich. Bujakiewicz zmarł w Mo
nachium, prawdopodobnie wkrótce po śmierci swojego 
Mistrza. Twórcze życie, jak można sądzić, spędził wła
śnie w stolicy Bawarii. Nie zależało mu lub nie mógł 
uczestniczyć w wystawach monachijskich lub krajowych. 
Obrazy na doroczne wystawy w Glaspalast były kwalifi
kowane przez powoływaną w tym celu komisję składają
cą się w dużej mierze z artystów. Bywało, że w jej składzie 
znaleźli się polscy malarze, także Alfred Wierusz-Kowal
ski. Być może nie dopuszczano prac tak jawnie odwołują
cych się do twórczości innego artysty, w tym wypadku 
Wierusza, chociaż inspiracje czy też wykorzystywanie po
dobnych, a nawet tych samych motywów były na porząd
ku dziennym. Wśród dziewiętnastowiecznych prasowych 
reprodukcji, w katalogach wystaw bądź dokumentacji ga
lerii sztuki zdarza się widzieć dzieła Tadeusza Rybkow- 
skiego, Ksawerego Szykiera (Siekierza), Bohdana Kle- 
czyńskiego, które na pierwszy rzut oka odczytuje się jako 
powstałe spod pędzla Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 
W wypadku Bujakiewicza vel Konarskiego analogie były 
jednak zbyt czytelne, a obrazy po prostu wtórne. Być mo
że. Mogło być tak, że Bujakiewicz nie przywiązywał wagi 
do udziału w wystawach. Sprzedawał swoje obrazy i był 
zadowolony z tego, co osiągnął. A amatorów jego malar
stwa nie brakowało.

Nie wiemy, jakie powodzenie zdobył Bujakiewicz pod 
swoim nowym nazwiskiem i obrazami o tożsamym 
z Wieruszowym temacie. Sądząc z wielości informacji, któ
re dziś możemy znaleźć o jednym i drugim nazwisku, nie 
udało mu się osiągnąć sukcesu, o jakim być może marzył. 
Salony monachijskich kunsthandlerów zapełnione były ro
dzajowym malarstwem. Znacznym powodzeniem cieszyły 
się prace malowane przez Polaków dla ich autentyczności, 
nastrojowości i specyficznej egzotyki. Szczególnie upodoba
no sobie zimowe sanny i przejazdy zaprzęgów tworzone 
przez Wierusza. Inni odpowiadali na to wyraźne zapotrze
bowanie rynku sztuki i malowali prace mniej lub bardziej 
zbliżone do tych sygnowanych przez Alfreda Wierusza- 
-Kowalskiego. Galeria Wimmer, która stale z nim współ
pracowała, miewała w swojej ofercie także prace o tej tema
tyce malowane przez innych artystów. Co tu dużo mówić, 
były one konkurencją dla zdecydowanie droższych dzieł 
Wierusza. Można przypuszczać, że wielokrotnie Mistrz 
zgrzytał zębami, widząc, jak taki obraz zostaje sprzedany, bo 
potencjalny kupiec jego płótna wybrał pracę mniej znanego, 
ale za to zdecydowanie tańszego artysty. Wydaje się, że 
wprowadzenie jeszcze jednego autora, ktokolwiek by się za 
nim krył, tworzącego obrazy o tej tematyce i „w duchu” 
Wierusza, w niczym by mu nie pomogło, przed niczym nie 
chroniło jego sławy, a powiększało szeregi konkurencji. 
Kopernikowska zasada mówiąca o tym, że gorszy pieniądz 
zawsze wypiera lepszy, ma także zastosowanie do malar
stwa. Obecność na rynku obrazów o tej samej tematyce, ale 
różnej wartości artystycznej, a co za tym idzie i cenie, osła
bia pozycję tych najlepszych, a przez to najdroższych.

Powtarzana wciąż teoria, jakoby Alfred Wierusz- 
-Kowalski krył się pod pseudonimem J. Konarski nie znaj
duje żadnego uzasadnienia. Argument, że artysta w ten



4. J. Konarski, „Luzaki”, olej na desce, sygnowany w dolnej partii 
pośrodku: „J. Konarski”, niedatowany, wym. 27 x 25 cm, własność 
prywatna (aukcja Desy Unicum, Warszawa, 13 grudnia 2007 r.)

sposób sygnował swoje słabsze prace, tworzone z myślą tyl
ko o szybkiej sprzedaży i zaspokojeniu oczekiwań kunsthan- 
dlerów monachijskich, wołających wciąż o nowe obrazy 
Mistrza, niczego nie potwierdza. Z punktu widzenia inte
resów malarza takie postępowanie nie byłoby logiczne.

Alfred Wierusz-Kowalski był dumny ze swojego nazwi
ska, swoje prace sygnował starannie pełną dwuczłonową 
formą. Wystarczy prześledzić ewolucję sygnatury na drze
worytniczych reprodukcjach jego obrazów oraz zapisy 
w monachijskich księgach adresowych. Na początku swo
jego pobytu w Monachium w książce adresowej figuruje 
owszem jako Kunstmaler, ale tylko - A. Kowalski. Decyzja 
ta była być może spowodowana świadomością trudnego 
do wymówienia i zapamiętania przez Niemców i między
narodowe grono artystów zamieszkujących stolicę Bawarii 
jego pełnego nazwiska. Rzadko jednak, tylko na maleń
kich rozmiarami pracach, używał sygnatury „A. Kowal
ski”. Jeszcze rzadziej podpisywał się inicjałami „A. W. K”. 
Najczęściej jest to pełny zapis: „A. Wierusz-Kowalski”.

Trudno znaleźć potwierdzenie dla teorii o używaniu 
pseudonimu w zachowanych listach Alfreda Wierusza- 
-Kowalskiego do żony i najstarszego syna, Czesława. Nie 
ma w nich żadnych potwierdzających to wzmianek lub 
aluzji, nie ma też żadnych wzmianek o kimkolwiek poma
gającym, przebywającym w pracowni. Artysta jawi się 

w nich jako osoba niezwykle poważnie traktująca swoją 
twórczość. Nawet już chory i zgnębiony kłopotami, narze
kający na samotność, stale wytrwale pracował nad nowy
mi obrazami. Poprawiał, odstawiał, zaczynał kolejne, ale 
ciągle stał przed sztalugami. Planował, prosił Czesława 
o przysłanie fotografii w nadziei na nowe motywy, rozsy
łał obrazy po wystawach, pilnował sposobu powieszenia, 
dopytywał o reakcje krytyków i publiczności, realizował 
nieczęste już obstalunki. Zyl sztuką i Mikorzynem, mająt
kiem pod Koninem, do którego jeździł na wypoczynek.

Interesujące jest porównanie prac Franciszka Bujakie- 
wicza i J. Konarskiego. W ostatnich latach w warszaw
skich domach aukcyjnych Agra Art i Unicum pojawiły się 
obrazy sygnowane tymi nazwiskami. „Luzaki” sygnowane 
przez Konarskiego trafiły na aukcję Unicum w grudniu 
ubiegłego roku. Temat oraz sposób, w jaki autor potrak
tował pejzaż, przywodzi na myśl malarstwo Alfreda Wie- 
rusza-Kowalskiego, natomiast maniera malarska, gładkość 
faktury, zatarcie śladów pędzla, kolorystyka nieba, sposób 
odtworzenia chmur jednoznacznie kojarzą się z „Powro
tem z polowania” Bujakiewicza. Autorzy katalogu przypo
mnieli co prawda w opisie dzieła teorię H. P. Buehlera, ale 
podali także, że „Inna teoria wysunięta przez badaczy po- 
daje, że sygnaturą «]. Konarski* posługiwał się Franciszek 
Bujakiewicz (1856-1918)”. Inny obraz Konarskiego, 
przedstawiający chłopski zaprzęg i jeźdźca prowadzącego 
luzaka oddalających się polną drogą, stylistycznie tożsamy 
jest z obrazem „Przy studni”, sygnowanym: „Fr. Bujakie- 
wicz! Monachium” z aukcji w Agra Art w grudniu 2007 r. 
Trudno rozstrzygnąć, skąd brała się taka dwoistość malo
wania. Nie pokrywa się ona z używanymi przez artystę 
dwoma sygnaturami. Być może wyjaśnieniem byłoby usta
lenie chronologii powstawania prac, ale przy obecnym sta
nie wiedzy jest to rzecz raczej niemożliwa. Zapytać także 
można, w jakiej mierze Franciszek Bujakiewicz starał się, 
aby jego obrazy utożsamiano z pracami i autorstwem Al
freda Wierusza-Kowalskiego. Być może sugestie Buehlera, 
monachijskiego antykwariusza i jednocześnie autora 
wspomnianego wyżej opracowania, kazały rzeszom kolek
cjonerów, właścicieli galerii i domów aukcyjnych widzieć 
w J. Konarskim utalentowanego i popularnego Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego, którego prace już za życia autora 
należały do świetnie się sprzedających, a od kilkunastu lat 
biją kolejne rekordy aukcyjne, osiągając w marcu tego ro
ku na jednej z warszawskich aukcji cenę powyżej miliona 
trzystu tysięcy zł! To wzrost popularności obrazów Wie
rusza i ich cen wydobył z cienia prace Konarskiego, przy
syłane od kilku lat z Niemiec na aukcje w Polsce.

Nic nie broni tezy, jakoby Wierusz był Konarskim, na
tomiast wszystko potwierdza przekonanie, że sygnaturę: 
„/. Konarski” kreślił na płótnach Franciszek Bujakiewicz.

Eliza Ptaszyńska

Jedyną w Polsce stalą wystawę poświęconą życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego można oglądać w Muzeum 

Okręgowym w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 81, tel. 087 566 57 50), mieście urodzin malarza. Ekspozycja 

udostępniana jest zwiedzającym od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00.
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Z warsztatu historyka sztuki

Pamiątka
„wielkiego dobrodziejstwa"

IV / GRZEGORZ WOJTURSKI

1/1/ dziejach chrześcijaństwa zawsze dużą rolę odgrywało 
ł ł wyrażanie i upamiętnianie doznanej łaski bożej - uzdro

wienia, ocalenia od niebezpieczeństwa lub spełnienia kon
kretnej prośby modlitewnej. Świadczą o tym liczne dzieła 
wotywne. Wotum (od łac. votum - obietnica, życzenie) w re- 
ligii rzymskokatolickiej - to przedmiot ofiarowywany w for
mie dziękczynienia lub w wyniku zbiorowego ślubowania. 
Jest to zwyczaj bezpośrednio przejęty od starożytnych Rzy
mian. Ewangelicznym argumentem usprawiedliwiającym 
obecność dzieł wotywnych w miejscu doznanej łaski jest 
opowieść o trędowatych uzdrowionych przez Chrystusa 
i pochwale wyrażenia wdzięczności przez jednego z nich 
(zob. Łk 17.11-19).

Różnorodna forma wotów oraz zróżnicowany poziom ar
tystyczny tych dziel świadczą o masowym i ponadstanowym 
charakterze ich fundacji. Wotum może być zarówno fundacja 
kościoła, jak i element jego wystroju (ołtarz, stalle, witraż) 
oraz drobne przedmioty. Srebrne, pozłacane lub woskowe 
serca, tabliczki z odpowiednim tekstem, biżuteria ze złota lub 
srebra, miniaturowe nogi, oczy, ręce, wizerunki noworod
ków, woskowe świece, proste obrazki ze scenami cudownych 
wydarzeń - to najpopularniejsze formy dziel wotywnych. 
Pierwotnie wieszano je na ozdobnych tkaninach wokół cu
downych obrazów lub figur w prezbiteriach kościołów. W ta
kich miejscach możemy je nieraz oglądać również dzisiaj (np. 
w Wambierzycach, Bardzie). Najczęściej jednak większość ze 
stale rosnącej liczby wotów z czasem przenoszono na ściany 
naw bocznych, kaplic lub obejść sanktuariów (np. w Wambie
rzycach). Wiele drogocennych zabytków tego rodzaju padło 
ofiarą pożarów, wojennych grabieży, zniszczeń podczas prze
budowy lub remontu danej świątyni. Część z nich znalazła się 
w kolekcjach eksponowanych w przedsionkach świątyń oraz 
w galeriach przykościelnych muzeów (np. w Bardzie).

Dla nielicznego grona badaczy socjologii sztuki, zajmu
jących się zagadnieniami kultu, szczególnie interesującą gru
pą wotów są obrazy. W przeważającej części są to proste, 
wręcz naiwne malowidła wykonywane w prowincjonalnych 
warsztatach malarskich. Często zbywane lekceważącym 
uśmiechem historyków sztuki lub ogólnikowo analizowane 
przez etnografów, wciąż stanowią swoistą terra incognita. 
Zawierają one mnóstwo informacji z dziedziny obyczajowo
ści, form religijności w dawnych epokach, teologii, kostiu
mologii, topografii, ikonografii budowli, a nawet z dziedzi
ny historii medycyny.

Z pewnością jeden z bogatszych zespołów dzieł wotyw
nych w Polsce mieści się w Muzeum Sztuki Sakralnej w klasz
torze redemptorystów przy bazylice Nawiedzenia NMP 
w Bardzie na Śląsku. Wśród wielu interesujących malowideł 
z okresu XVI-XIX w. wyróżnia się obraz z 1655 r. fundacji 
wspomnianego w inskrypcji wota Valentina. Jest to zabytek 
niepospolity, skupiający jak w soczewce wysokie walory arty

styczne oraz lakoniczną na pozór, a w rzeczywistości głęboką 
treść teologiczną. Tematem dzieła jest Ukrzyżowanie Chry
stusa ukazanego na tle panoramy Barda z kroczącymi obok 
donatorem - Valentinem i jego cudownie uzdrowionym ze 
ślepoty synem. Malowidło opatrzone numerem inwen
tarzowym 331, wykonane farbami olejnymi na desce sosno
wej o wymiarach 83,5 x 102,5 cm, zawiera u dołu napis w ję
zyku niemieckim, upamiętniający fundację. Kaligrafowana 
gotykiem, pozłocona inskrypcja brzmi następująco: „Eft hatt 
sich Ehrbare Valentin danker Erinert der grossen wolthatt, 
welche Gott dilrch vorhin der seligsten Jungekfrawen Ao 1644 
seinen Sohn verliechen, in deme Er 3 Jahr blindt gewesen. AT 
thier aber auf diser Stoli sein gesicht wider uberkome, Dahero 
er dan Gott und seiner lieben Mutter zu lob und alien fromen 
Christen Zu trost und aufmunderung def dienst gege auf lie
ben Frau dtfl Aufgericht 165S” (Czcigodny Valentin wdzięcz
nie przypomina wielkie dobrodziejstwo, które Bóg przez 
Błogosławioną Dziewicę w roku 1644 jego synowi uczynił, 
gdy był on przez trzy lata ślepy. Tu jednak na tym miejscu 
swój wzrok odzyskał. Dlatego też on Bogu i Jego ukochanej 
Matce na chwałę oraz na pociechę i zachętę wszystkim po
bożnym chrześcijanom i na służbę naszej drogiej Pani dzieło 
to wystawił 1655).

Nie napis jednak, lecz kompozycja malarska dominuje 
w wotywnej fundacji Valentina. Uwagę widza przykuwa w cen
trum obrazu blade, poranione ciało wiszącego na krzyżu Jezu
sa. Jego skrwawiona głowa bezwładnie opadła. Przymknięte 
powieki oraz brocząca krwią rana na boku są świadectwem 
zgonu. Rozpostarte, zastygłe w konwulsji palce przybitych do 
krzyża dłoni przypominają o niedawnych męczarniach. Eks
presji przedstawieniu, prócz rozciągniętego ciała, przydaje roz
wiane perizonium wokół bioder Zbawiciela. Grubo ciosany, 
surowy krzyż, zwieńczony tabliczką z napisem „INRT, góruje 
nad grupą postaci stojących poniżej oraz dalekim pejzażem 
Barda i pobliskich wzgórz. Pod krzyżem stoją wpatrzeni w Je
zusa Matka Boża i św. Jan. Wymowne gesty rozłożonych rąk 
Marii wyrażają wewnętrzny ból, ale też poddanie się ostatniej 
woli Jej Syna. Sytuacja ta została opisana w Ewangelii jana 
19.26-27 - „Niewiasto oto syn Twój. Następnie rzeki do 
ucznia: Oto Matka twoja”. Jan posłuszny swemu Mistrzowi 
opiekuńczo podtrzymuje Marię. Wskazując na Nią dłonią wy
raża swoje zdziwienie. Wymowa tak ukazanego momentu Pa
sji jest dla katolików jednoznaczna. Matka Boża z woli umiera
jącego Syna staje się matką wszystkich chrześcijan. Ci ostatni 
zobowiązani są odtąd do szczególnej czci swej duchowej rodzi
cielki. Maria stała się szczególną pośredniczką łask Bożych, 
w tym licznych cudownych uzdrowień wiernych pielgrzymują
cych do Jej sanktuarium w Bardzie.

Aktualizującymi elementami kompozycji obrazu, osadza
jącymi ewangeliczne wydarzenie w lokalnym kontekście, są 
wspomniani: idący obok krzyża fundator obrazu - Valentin 
i jego kilkuletni syn. Motywem lokalnym jest również pejzaż 
Barda i okolic. Valentin - to brodaty, rosły mężczyzna w sile
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stus, nie tylko wydziela zapach, lecz także stano
wi słodki pokarm”.

Kojarzenie Ofiary na Krzyżu z uzdrowie
niem ludzi występuje w pieśniach i modlitwach 
zarówno katolickich, jak i ewangelickich. Czy
tamy o tym np. w pieśni Ernsta Christopha 
Homburga (1607-1681) z ewangelickiego kan
cjonału: „Jezu, życie życia mego, Dales' zranić 
ciało swoje, Ach cierpiałeś' bez miary! - By cho
roby leczyć moje, Mię uwolnić od kary, Chcąc 
mi dać błogosławieństwo, wycierpiałeś złorze- 
czeństwo! Tysiąc, tysiąckroć tobie Dzięki czynię 
w tej dobie!” (Kancjonał czyli śpiewnik dla 
chrześcijan ewangelickich, wydanie siedemna
ste, Cieszyn 1865, s. 188). Podobny w treści 
jest fragment pieśni Orygenesa: „W mękach 
krzyża okrutnego. Umarł Pan, lekarz grzeszne
go. Umarł ten, co do żywota śmiercią nam otwo
rzył wrota” (Kancjonał..., Pieśń 212, s. 217). 
Także inny szczegół - domostwo z budynkami 
gospodarczymi namalowane obok postaci Ma
rii, poniżej Jej dłoni, może stanowić aluzję do 
oddania się pod Jej opiekę wiernych czcicieli 
oraz ich dobytku, w tym wypadku prawdopo
dobnie rodziny Valentina.

Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi jest 
krajobrazowe tło kompozycji malarskiej. Pano
rama Barda i okolic została tu przedstawiona 
na podstawie grafiki Wolfganga Kiliana, wy
konanej według rysunków Christiana Vettera.

wieku, w schludnym mieszczańskim stroju. Troskliwie spo
gląda na prowadzonego za rękę ociemniałego synka z kostu
rem w dłoni. Obaj należą do korowodu pielgrzymów zmie
rzających do sanktuarium w Bardzie. Czeski jezuita Bohuslav 
Balbinus w pracy historyczno-hagiograficznej na temat cu
downej figurki Matki Boskiej Bardzkiej Diva Wartensis... pu
blikowanej w latach 1655 i 1657 odnotowuje w 1644 r. wie
le pielgrzymek (m.in. liczącą ponad 3 tys. osób pielgrzymkę 
z Kłodzka) oraz uzdrowień, wśród których 20 dotyczyło od
zyskania wzroku. Pątnicy na obrazie Valentina zmierzają do 
sanktuarium, chcąc skorzystać z uzdrawiającej Ofiary Krzyża, 
danej za pośrednictwem Marii i Kościoła. Taką interpretację 
kompozycji podkreśla symbolika pewnych szczegółów w sce
nie Ukrzyżowania. Chrystus wyraźnie wskazuje palcem lewej 
dłoni na wiszące powyżej ramienia krzyża dwa jabłka - syno
nim rajskiego owocu zakazanego i owocu Zbawienia (zły stan 
obrazu nie pozwala jednoznacznie rozpoznać czy są to dwa 
jabłka, czy jabłko i serce w cierniu - symbol Męki Pańskiej; 
oba warianty dają się tak samo zinterpretować). Zbawiciel 
przypomina swoim gestem przyczynę ludzkich cierpień, cho
rób i nieszczęść - grzech pierworodny, a równocześnie sens 
swej męczeńskiej śmierci - zbawienie od grzechów, chorób 
duszy i ciała rodzaju ludzkiego. Łączenie krzyża z uzdrowie
niem ma starą tradycję sięgającą wczesnego chrześcijaństwa. 
Moc krzyża zapowiedziano już w Księdze Wyjścia w figurze 
węża miedzianego powieszonego na słupie. Chromacjusz 
z Akwilei w komentarzu do Ewangelii Mateusza nazwał 
Chrystusa Lekarzem, który zstąpił z nieba i uleczył rany ro
dzaju ludzkiego lekarstwem swego krzyża. Także sam owoc 
jabłoni był według św. Ambrożego symbolem Jezusa ukrzyżo
wanego. Chrystus przybity do krzyża został w pismach dok
tora kościoła porównany do „jabłka wiszącego na jabłoni, 
które wydziela piękny zapach odkupienia. Owoc ten - Chry-

1. Obraz wotywny 
fundacji Valentina 
ze sceną 
Ukrzyżowania, 1655 r.

2. Obraz ołtarzowy 
ze sceną 
Ukrzyżowania, 
pierwsza 
potowa XVII w.

(obrazy w zbiorach 
Muzeum Sztuki 

Sakralnej w Bardzie;
zdjęcia - Grzegorz 

Wojturski)

Wspomniana rycina umieszczona w książce Balbinusa za
pewne była dostępna anonimowemu autorowi naszego obra
zu. I tak, zgodnie z opisem ważnych miejsc panoramy za
mieszczonym w grafice Kiliana, na obrazie wotywnym moż
na zauważyć wzniesiony w centrum Barda kościół niemiecki 
(z wieżyczką od wschodu), mieszczący wtedy cudowną figur
kę Matki Bożej z Dzieciątkiem, ruinę czeskiego kościoła, 
przylegające do niemieckiej świątyni probostwo oraz inne 
budynki mieszkalne Barda. Zwracają również uwagę: kapli
ca Matki Bożej na szczycie Góry Bardzkiej z 1619 r. (pier
wotnie pod wezwaniami św. Anny, Panny Maryi i Elżbiety) 
oraz widoczna na Czeskiej Górze słupowa kapliczka. Złoci- 
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stoczerwona łuna zachodzącego słońca i zapadający zmrok 
czynią pejzaż tajemniczym zjawiskiem odpowiednim dla 
głównej sceny Ukrzyżowania.

Poziom artystyczny obrazu wotywnego w kontekście ów
czesnego malarstwa na Śląsku można uznać za przyzwoity. 
Niestety pełną ocenę walorów formalnych utrudnia zły stan 
zachowania - pociemniały lub miejscami „zaślepły” werniks, 
liczne spękania i odpryski warstwy malarskiej. Mimo to mi
łośnik sztuki może odnaleźć szczególnie w grupie Ukrzyżo
wania zarówno echa dzieł Rubensa, widoczne w dynamicz
nej kompozycji, jak i cechy anachronicznego w połowie 
XVII w. malarstwa manierystycznego (wysmukłość figur, 
wytworność gestów). Szczególne wrażenie wywiera bolejąca 
pod krzyżem Maria i św. Jan oraz Chrystus, namalowani 
szybkimi, pewnymi pociągnięciami pędzla z użyciem cien
kich, subtelnych laserunków. Rzeczowo, realistycznie, choć 
nie bez potknięć (nieporadne studium dłoni, sztywny układ 
ciał), potraktowano postacie Valentina z synem. Wygląda 
jakby scenę Ukrzyżowania namalowano z wprawą opartą na 
studium flamandzkich rycin, natomiast wizerunki fundatora 
i jego syna z nieudolnością, wynikającą z braku doświadcze
nia w malowaniu portretów.

W zbiorach bardzkiego muzeum, mimo wielu zgroma
dzonych tu obrazów wotywnych, stosunkowo niewiele po
dejmuje analogiczną tematykę. Autorowi niniejszych słów 
udało się odnaleźć jedynie jeszcze dwie prace odwołujące się 
do Ukrzyżowania. Jedna z nich - to duży obraz ołtarzowy, 
przechowywany obecnie w kaplicy wotywnej muzeum. Mo
żemy przypuszczać, że malowidło to powstało w tej samej 
pracowni malarskiej, co obraz Valentina. Świadczą o tym 
podobieństwa w przedstawieniu postaci świętych. Wspo
mniane Ukrzyżowanie wzbogacono wizerunkami św. Marii 
Magdaleny i konnych jeźdźców, prawdopodobnie setnika 
i Longinusa. I w tej kompozycji widać silne wpływy sztuki 
Rubensa i van Dycka, choć zastosowanej przez mniej biegłe
go malarza w porównaniu z autorem obrazu wotywnego. 
Być może obraz ołtarzowy pochodzi z tzw. niemieckiego ko
ścioła bardzkiego, o którym wiemy, że zawierał prócz ołta
rza głównego z cudowną figurką Marii z Dzieciątkiem, rów
nież trzy inne ołtarze: Najświętszej Panny, Trzech Króli 
adorujących Boże Dziecię oraz właśnie ołtarz Św. Krzyża.

Nietypowy dla obrazów wotywnych temat Ukrzyżowa
nia mógł więc wynikać z uzdrowienia uzyskanego przy ołta
rzu Św. Krzyża lub, co bardziej prawdopodobne, z chęci 
uwiecznienia egzegezy katolickiej, polemicznej wobec prote
stanckich przedstawień Ukrzyżowania. Te ostatnie domino
wały zarówno w ewangelickich epitafiach, nagrobkach, jak 
i w ołtarzach. W katolickiej redakcji tej sceny niebagatelną 
rolę odgrywają Maria i św. Jan. Uosabiają oni kościół kato
licki, któremu Chrystus przekazał swą ostatnią wolę i który 
z Jego nakazu jest pośrednikiem łask i głosicielem kultu Bo
żej Rodzicielki - Matki chrześcijan. Program zawarty w ob
razie Valentina stanowił, szczególnie w połowie XVII w. na 
zdominowanym przez protestantów Śląsku, cenną apologię 
sanktuarium maryjnego - często wyszydzanego, choć też, jak 
czytamy u wspomnianego Balbinusa, nawiedzanego również 
przez trapionych nieszczęściami innowierców.

Grzegorz Wojturski

Obrazy można oglądać w Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie 
przy Klasztorze 00. Redemptorystów, pl. Wolności 5, 57-256 
Bardo, tel. 074 817 14 21, czynne codziennie od 9.00 do 17.00.

Spotkanie z książką

SPLENDOR I NIESŁAWA

Ostatni król Polski - Stanisław August Poniatowski - do dziś jest 
postrzegany jako władca bardzo kontrowersyjny. Bezpośredni 
sprawca upadku Rzeczypospolitej, uczestnik Targowicy, a przy 

tym mecenas literatury, nauki i sztuki, współtwórca Konstytucji 
3 maja - wzbudzał i wzbudza wiele emocji. Jego życie jest świet
nym materiałem dla badaczy różnych dyscyplin naukowych, goto
wym scenariuszem filmowym, inspira
cją dla literatów. Omawiana tu książka 
Hanny Widackiej (autorki znanej na
szym czytelnikom m.in. z artykułów pu
blikowanych na lamach „Spotkań z Za
bytkami" w cyklu Z kryminalnej kroniki), 
zatytułowana Splendor i niesława. Sta
nisław August Poniatowski w grafice 
XVIII wieku ze zbiorów polskich (wyd. Bi
blioteka Narodowa, Warszawa 2008), 
jest bardzo ciekawym dowodem na to, 
że z osobą króla wiąże się wiele niezba
danych dotychczas zagadnień. Hanna 
Widacka przedstawiła graficzne wize
runki Poniatowskiego, który, jak pisze 
autorka we wstępie: „Pozostając przez 
30 lat osobą publiczną, przewidywał trafnie, jak skutecznie będą od
działywać owe konterfekty, rozdzielane hojnie na lewo i prawo 
ewentualnym przyjaciołom i poplecznikom, ale także przeciwnikom, 
malkontentom i sceptykom".

W starannie wydanej książce, właściwie tzw. katalogu rozumo
wanym, który ze względu na liczbę ilustracji można zaliczyć do wy
dawnictw albumowych, zamieszczonych zostało 150 rycin z wize
runkiem Poniatowskiego. Oglądamy 21 portretów władcy w zbroi, 
54 portrety w stroju francuskim, tylko 2 (!) - w stroju polskim, 13 wi
zerunków antykizowanych, 12 (w tym 3 tableau) portretów na me
dalach i monetach oraz 48 przedstawień króla w scenach histo
rycznych. Już to zestawienie świadczy o prekursorskim charakte
rze książki Hanny Widackiej, pozwalającej w dogodny dla czytelni
ka sposób zapoznać się z typologią portretu ostatniego polskiego 
monarchy. Reprodukcjom wszystkich grafik towarzyszą szczegóło
we noty katalogowe, charakteryzujące walory przedstawionych 
grafik oraz zawierające informacje na temat ich autorów, technik, 
w których je wykonano, okoliczności ich powstawania i rozpo
wszechniania, oraz zawierające interesujące odniesienia do wyda
rzeń historycznych z epoki stanisławowskiej. Autorka przedstawia 
wiele nieznanych faktów, np. ciekawostką jest, że w grafice, w od
różnieniu od malarstwa, nie upamiętniono sceny śmierci króla. Po
wstały 22 lata po zgonie Poniatowskiego miedzioryt Iwana Kołpa
kowa, wykonany prawdopodobnie na specjalne zamówienie nie
znanej osoby, ukazuje ciało nieżyjącego króla na katafalku w jed
nej z sal petersburskiego Pałacu Marmurowego.

Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział książki, zawierający sceny 
historyczne z udziałem monarchy; można tu znaleźć słynne alego
rie rozbiorów Polski czy podobne do współczesnych komiksów 
przedstawienia przebiegu porwania Poniatowskiego przez konfe
deratów barskich. Czy publikacja ukazuje życie Stanisława Augu
sta w nowym świetle? Chyba nie, to w dalszym ciągu postać nie
jednoznaczna, a dzięki tej książce obraz króla jawi się jako jesz
cze bardziej wielowymiarowy, trudny do jednoznacznego podsu
mowania.

Publikacja jest drugą po katalogu rycin z portretami króla Stani
sława Leszczyńskiego (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2006) 
z serii trzech zapowiedzianych przez Bibliotekę Narodową takich 
monografii (trzecią ma być katalog z rycinami portretów króla Mi
chała Korybuta Wiśniowieckiego). Zawiera ona słownik artystów 
i wydawców rycin, wykaz autorów i tytułów dzieł drukowanych oraz 
indeks osób, co niewątpliwie jeszcze wzbogaca jej wartość. Książ
kę można nabyć (cena: 80 zł) w większych księgarniach oraz 
zamówić w Sekcji Promocji Wydawnictw Biblioteki Narodowej 
(02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. 022 608-25-39, 
e-mail: promocja@bn.org.pl).
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zadwórze - polskie Termopile

W
 połowie sierpnia 1920 r. nie tylko Warszawa była 
zagrożona przez wojska bolszewickie. Lwów, któ
ry tak niedawno obronił swą przynależność do od
rodzonej Rzeczypospolitej, stał się celem uderzenia trzydzie- 

stotysięcznej 1. Armii Konnej (tzw. Konarmii) Siemiona Bu
dionnego. Do szybkiego zdobycia Lwowa, a następnie Kra
kowa i Pragi dążył zwłaszcza komisarz polityczny frontu Jó
zef Stalin, któremu Budionny ślepo ufał. Konarmia słynęła 
zarówno z bojowej skuteczności, jak i z okrucieństwa. Wzię
cie miasta oznaczałoby więc nie tylko klęskę militarną, ale 
i masakrę ludności. Nie miał co do tego wątpliwości naocz
ny świadek z drugiej strony, pisarz-czerwonoarmista Izaak 
Babel: „Meldunki o obronie Lwowa - profesorowie, kobiety, 
młodzież. Apanasenko [dowódca dywi
zji] będzie ich wyrzynać - nienawidzi in
teligencji” {Dziennik 1920, Warszawa 
2007, s. 149).

Meldunki mówiły prawdę - we 
Lwowie niemal nie było regularnego 
wojska, szybko natomiast tworzono 
oddziały Małopolskiej Organizacji Ar
mii Ochotniczej. Zgłosiło się ponad 12 
tys. rezerwistów, weteranów, młodzie
ży i kobiet. W połowie 1920 r. sfor
mowany został tzw. detachement, czy
li oddział wydzielony pod dowódz
twem rotmistrza Romana Abrahama, 
bohatera obrony Lwowa w listopadzie
1918 r. W skład jednostki wszedł batalion piechoty kpt. 
Bolesława Zajączkowskiego, kompania karabinów maszy
nowych piechoty ppor. Tadeusza Hanaka, dywizjon ka
walerii i konny szwadron ckm oraz bateria artylerii, w su
mie około 1300 ochotników, głównie lwowskiej młodzie
ży. Oddział wyruszył na front 26 lipca, skutecznie po
wstrzymując ataki Konarmii. Na początku sierpnia Abra
ham został ciężko ranny, a dowództwo objął kapitan Za
jączkowski.

Zadwórze - to mała wieś i stacja kolejowa na linii do 
Brodów i Tarnopola, 33 km na wschód od Lwowa. 17 
sierpnia przed południem dotarła tu cofająca się do ro
dzinnego miasta część detachementu - kilkuset zmęczo
nych nieustanną walką piechurów (kawaleria szła inną 
drogą). Niespodziewany ostrzał ujawnił, że wieś zajęli 
bolszewicy (6. dywizja Konarmii). Oznaczało to lukę 
w polskiej obronie i dramatyczne zagrożenie dla Lwowa, 
a wobec braku łączności nie można było zaalarmować do
wództwa. Wroga należało zatrzymać, choćby na kilka go
dzin, toteż oddział Zajączkowskiego niezwłocznie, pod 
ogniem artylerii, uderzył na stację i wzgórze obok torów. 
Podporucznik Hanak ustawił ckm na kolejowej drezynie 
i ruszył w stronę dworca. Polacy zdobyli oba strategiczne 
punkty, jednak wobec wielokrotnej, wciąż rosnącej prze
wagi nieprzyjaciela, musieli przejść do obrony. Do zacho

du słońca odparli sześć ataków konnicy. Topniejąca 
garstka obrońców została otoczona przy budce dróżnika. 
Gdy zabrakło amunicji, dowódca wraz z kilkoma żołnie
rzami popełnił samobójstwo, pozostali zginęli. Bolszewi
cy mordowali jeńców, dobijali rannych. Babel zanotował: 
„Przecięliśmy linię kolejową pod Zadwórzem. [...] Pobojo
wisko. Jeździłem z wojenkomem wzdłuż pierwszej linii, 
błagamy, żeby nie zabijać jeńców, Apanasenko umywa rę
ce. [...] Nie patrzyłem im w twarze, przebijali bagnetami, 
dostrzeliwali. [...] Piekło. Jakąż to wolność przynosimy, 
okropieństwo” (s. 146). Poległo 318 młodych ochotni
ków, ale Konarmii nie udało się zaskoczyć Lwowa, a lu
ka w pierścieniu obrony została w porę obsadzona.

Był upał, więc miejscowi chłopi szybko pochowali pole
głych w mogile przy torach, ponad kilometr na zachód od sta
cji i przejazdu kolejowego. Gdy kilka dni później, po odwro
cie bolszewików, na miejsce przybyły rodziny, identyfikacja 
była niemożliwa. Rozpoznano tylko nielicznych. Pięciu z nich 
(kpt. Zajączkowski, ppor. Hanak, kpt. Krzysztof Obertyński,
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4. Żołnierski cmentarz

por. Jan Demeter, pchor. Władysław Marynowski) spoczęło 
18 września 1920 r. na lwowskim Cmentarzu Orląt. W 1921 r. 
na miejscu zbiorowej mogiły usypano kurhan - kopiec, sytu
ując obok niego cmentarz poległych. „Akt pamiątkowy”, od
czytany i zakopany w kurhanie 2 listopada 1921 r., zapowia
dał budowę pomnika.

W 1927 r. na szczycie kopca stanął monumentalny obe
lisk zwieńczony krzyżem, bez napisów, jedynie z datą: 
17. 8 1920. Podczas uroczystego odsłonięcia, 21 sierpnia 1927 r., 
dowódca lwowskiego Okręgu Korpusu gen. Władysław 
Sikorski mówił: „Lwów, wiążąc na swych przedpolach groź
ną armię Budionnego, spełnił historyczną rolę. Tej pięknej ro
li najwymowniejszym świadectwem jest mogiła Zadwórza - 
symbol ofiarnego żołnierza, który odcięty od swego dowódcy 
służył wiernie Ojczyźnie aż do ofiary życia włącznie”. Rok 
później, 19 sierpnia 1928 r., na murze oporowym u podnó
ża kurhanu umieszczona została spiżowa tablica z napisem: 
„Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach 
o całość ziem kresowych”. Ufundował ją Filip Howzan, ko
lejarz ze Stryja, którego syn poległ w bitwie.

W Polsce niepodległej bohaterski czyn Zadwórzan 
wszedł do kanonu patriotycznej edukacji jako „polskie Ter- 
mopile”. Poświęcono mu wiele utworów literackich i dzieł 
plastycznych. Znany był zwłaszcza obraz Stanisława Batow- 
skiego-Kaczora „Bój pod Zadwórzem” z 1934 r. (obecnie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie), rozpowszechniany 
w formie pocztówek. We Lwowie tablica ku czci poległych 
uczniów znajdowała się w XI Gimnazjum im. Śniadeckich. 
Kolejne rocznice upamiętniał tzw. marsz zadwórzański - 
żołnierze lwowskiego garnizonu w nocy z 14 na 15 sierpnia 
maszerowali od kurhanu do centrum miasta, gdzie pod po
mnikiem Mickiewicza odbywała się defilada. A maszyniści 
mijających kopiec pociągów salutowali długim sygnałem 
gwizdka; kolejarze ze Lwowa czynią tak do dziś.

Po 1939 r. kurhan z obeliskiem szczęśliwie przetrwał 
(zniszczeniu uległa tablica), ale pamięć o nim była zakaza
na. Pierwsza po wojnie uroczystość w Zadwórzu odbyła 
się w 1992 r., już w wolnej Ukrainie. Ekumeniczne nabo
żeństwo odprawił biskup lwowski Marcjan Trofimiak 
z miejscowym kapłanem greckokatolickim. Na obchody 
osiemdziesięciolecia bitwy w 2000 r., staraniem Polskie
go Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we 
Lwowie, dzięki pomocy przedsiębiorstwa „Energopol”, 
miejsce pamięci zostało gruntownie uporządkowane i zre
konstruowane. Na nowej tablicy, po polsku i po ukraiń
sku, wypisano: „POLSKIM ORLĘTOM POLEGŁYM 
W WALCE Z WOJSKAMI BOLSZEWICKIMI".

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Ratusz staromiejski 
w Gdańsku

W
 historycznym Gdańsku od cza
sów średniowiecza funkcjono
wały dwa oddzielne organi
zmy miejskie: Stare Miasto i Główne 

Miasto. W każdym z nich wybudowany 
został ratusz, ale od samego początku 
charakter obu budowli był odmienny. 
Ratusz Głównego Miasta integralnie 
powiązany został z otaczającą go zabu
dową i obok kościoła Mariackiego nale
żał do dominujących obiektów w tym 
zespole miejskim, natomiast Ratusz Sta
romiejski był budynkiem mniejszej skali 
- wolno stojącym, o zwartej bryle i osio
wym rozwiązaniu fasady.

Ratusz Staromiejski zlokalizowany 
został w pobliżu kanału rzeki Raduni, 
w zachodniej pierzei ul. Korzennej. 
W obecnym kształcie jest to budynek re
nesansowy, wcześniej jednak w tym sa
mym miejscu w końcu XIV w. wzniesio
ny już został ratusz gotycki, który po 
upływie około osiemdziesięciu lat był 
znacznie przebudowany. Z opisów hi
storycznych wynika, że był to obiekt 
w drewnianej konstrukcji szkieletowej 
z wypełnieniem ceglanym. W bezpo
średnim sąsiedztwie ratusza, od strony 
kanału Raduni znajdował się budynek 
więzienny, a na zapleczu tzw. Dwór Sta
romiejski, przeznaczony na cele gospo
darcze. W 1587 r. ratusz gotycki, na 
skutek złego stanu technicznego, został 
rozebrany i w tej samej lokalizacji roz
poczęto od razu budowę nowego obiek
tu. Realizacja ta przeciągnęła się aż do 
1596 r. Ten przedłużający się cykl bu
dowy spowodowany był ciągłymi kło
potami finansowymi rady miejskiej, któ
ra z powodu braku odpowiednich fun
duszy zmuszona była pozyskiwać je 
w formie pożyczek.

W dokumentach historycznych 
brak jest informacji o twórcy nowego 
ratusza. W jego ukształtowaniu wi
doczne są wyraźne wpływy architektu
ry flamandzkiej. Dlatego też autorstwo 
projektu należy wiązać z którymś z bu
downiczych pochodzących z Flandrii 
i rozwijających działalność zawodową 
na terenie Gdańska. Z dotychczaso
wych opracowań naukowych i zawar
tych w nich ocen wynika, że realizację 
Ratusza Staromiejskiego należy przypi
sać Antoniemu van Obberghenowi.

Przy podobnych kryteriach został on 
uznany za autora takich prestiżowych 
prac, jak budowa od podstaw Wielkiej 
Zbrojowni i przebudowa Katowni.

Antoni van Obberghen, rodem 
z Mechelen we Flandrii, po zdobyciu 
kwalifikacji zawodowych w rodzinnym 
kraju, udał się do Danii, gdzie zatrud
niony byl już jako fachowiec przy prze
budowie zamku i twierdzy w Kronbor- 
gu. W 1586 r. przybył do Gdańska. 
Wkrótce władze miasta zleciły mu wie
le robót związanych z fortyfikacjami 
i obiektami wewnątrz nich. Jednym 
z pierwszych zleceń, jakie otrzymał, by
ła realizacja nowego ratusza na Starym 
Mieście. Umiejętności zawodowe Ob- 

1. Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 
widok od strony kanału rzeki Raduni 

berghena zostały tak dobrze ocenione, 
że w 1594 r. został powołany na stano
wisko głównego budowniczego miasta.

Ratusz Staromiejski charakteryzuje 
się bardzo czytelnym układem, zarówno 
w rozplanowaniu, jak i w bryle. Jest to 
budynek dwutraktowy, na planie zbliżo
nym do kwadratu, z dwiema kondygna
cjami nadziemnymi i dwiema podziem
nymi. Wewnętrzny podział podłużny na 
dwie równe części widoczny jest rów
nież na zewnątrz, w postaci dwóch czte
rospadowych dachów. W dachu fronto
wym, na osi znajduje się lukarna, całość 
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zwieńczona jest ośmiokątną wieżyczką, 
zakończoną strzelistym hełmem rene
sansowym i dwiema skrajnymi wieżycz
kami po bokach.

Obecne rozplanowanie wewnętrz
ne ratusza nie jest pierwotne, ponieważ 
na początku XIX w. budynek był prze
budowywany i remontowany. Pierwot
ny układ renesansowy był wielofunk
cyjny. Dwie kondygnacje piwniczne 
w planie podzielone były, tak jak pozo
stałe, na dwie części. Każda z nich 
przekryta była sklepieniami kolebko
wymi, w środku wspartymi na czterech 
filarach. W górnej kondygnacji, do
stępnej poprzez sześć zejść w przyzie
miu, znajdowały się winiarnia i piwiar
nia, w dolnej zaś składy. Na parterze 
głównym pomieszczeniem od frontu 
był lokal wagi, pozostałe powierzchnie 
wykorzystane zostały na wozownię, 
kuchnię dla części piętrowej i mieszka
nia. Wszystkie te lokale miały wejścia 
niezależne z zewnątrz. Wejście na osi 
fasady, w portalowej oprawie, prowa
dziło schodami na piętro do reprezen
tacyjnej Wielkiej Sali, zajmującej cały 
trakt frontowy. Pomieszczenia w tyl
nym trakcie: Duże i Małe Izby Rady 
i Ławy dostępne były z sali.

Po zajęciu Gdańska przez władze 
pruskie Stare Miasto utraciło samodziel
ność. Ratusz przestał pełnić swoje do
tychczasowe funkcje i powstały projekty 
jego adaptacji na inne cele. Ostatecznie 
zdecydowano o ulokowaniu w nim Są
du Miejskiego i Krajowego. Nowy użyt
kownik rozpoczął przebudowę istnieją
cego układu pomieszczeń, z dostosowa
niem ich do swoich potrzeb. Na parte
rze wprowadzona została nowa sień 
z klatką schodową, a na piętrze podzie
lono Wielką Salę na mniejsze jednostki. 
Na zewnątrz, na skutek zmian w roz
mieszczeniu otworów i dokonanych 
w związku z tym przemurowań, otynko
wano elewacje. Po wybudowaniu 
w 1862 r. nowego gmachu sądowego na 
zapleczu ratusza wykonano łącznik mię
dzy obu budynkami. Jednocześnie dla 
ujednolicenia ich architektury nadano 
ratuszowi neoklasyczną formę. W 1881 r. 
postanowiono jednak przywrócić cegla
ną fakturę zewnętrzną w fasadzie i ele
wacji od strony kanału Raduni oraz czę
ściowo w elewacji tylnej. Użyto przy 
tym cegły maszynowej, co ze względów 
konserwatorskich nie było właściwą de
cyzją. Pozostałe płaszczyzny elewacji 
pokryto tynkiem w kolorze licówki. 
Podczas tych robót wymieniono też sto
larkę i większość kamieniarki.

W 1910 r. budynek ratusza przejęły 
ponownie władze miejskie, które posta

nowiły przebudować jego wnętrze. Pra
ce z tym związane przeprowadzono 
wiatach 1911-1914. Ośrodkiem nowe
go rozplanowania na parterze stała się 
nowa sień z klatką schodową, prowa
dząca na piętro do obszernej sieni 
z wejściem na wprost do Wielkiej Sali. 
Pozytywnym posunięciem w trakcie 
przebudowy było przywrócenie podzie
lonej uprzednio sali jej pierwotnego 
kształtu. Otrzymała ona wówczas też 
nowy wystrój neorenesansowy w posta
ci stropu, dwóch kominków i boazerii.

Rozwój urbanistyczny na początku 
XX w. i związany z tym ruch budowla
ny sprawiły, że wiele staromiejskich 
domów mieszczańskich ulegało prze
budowie. Jednocześnie pojawiła się 
cenna inicjatywa ratowania wartościo
wych detali i dzieł sztuki z tych budyn
ków, poprzez przenoszenie ich w inne 
miejsca. Przebudowywany właśnie ra
tusz okazał się dobrym obiektem dla 
zrealizowania tych celów. Wkrótce też 
rozpoczęto akcję przenoszenia zabyt
kowych elementów do jego wnętrza.

W czołową ścianę sieni parteru 
wmurowany został wczesnorenesanso- 
wy portal z pierwszej połowy XVI w. 
z Domu Ferberów przy ul. Długiej 28. 
Dla upamiętnienia sławnego gdańsz
czanina Jana Heweliusza w ścianie po 
prawej stronie od wejścia wmurowano 
również nową płytę z brązu. Dużo wię
cej zabytków niż na parterze znalazło 
się na piętrze. W sieni umieszczono 
trójdzielną arkadę kamienną z około 
1560 r. z domu przy ul. Długiej 45. Ba
rokowe kręcone schody drewniane 
z końca XVII w. wykorzystane zostały 
jako wejście na przeszkloną górą gale
ryjkę, łączącą się z emporą w Wielkiej 
Sali; istnieje przypuszczenie, że schody 
nie pochodzą z innego obiektu, lecz są 
elementem miejscowym z Dużej Izby 
Rady. Dolne partie ścian sieni wyłożo
no holenderskimi flizami z XVII w. 
Górą w drewnianej oprawie sufitowej 
znalazło się dziewięć malowideł ze sce
nami alegorycznymi. Dzieła te przenie
siono z domu przy ul. Długiej 39. Naj
wartościowszy obraz środkowy wyko
nany był na początku XVII w., pozo
stałe zaś w jego drugiej połowie.

O ile do aranżacji sieni posłużono 
się elementami z różnych obiektów 
gdańskich, to wnętrze gabinetu burmi
strza postanowiono urządzić w sposób 
jednorodny. Przeniesiony tu został 
w całości wystrój z połowy XVII w. 
znajdujący się w kaplicy Fichtlów, 
w domu przy ul. Podwale Staromiej
skie 69/70. W przystosowanym w tym 
celu pomieszczeniu zamocowano pla

fon drewniany z malowidłami, dekora
cyjną posadzkę klepkową, renesanso
wy kominek kamienny i boazerię. Ścia
ny udekorowano dwunastoma obraza
mi z przedstawieniami Sybilli. Gotowe 
wnętrze wyposażone zostało w kopie 
stylowych mebli gdańskich.

Ratusz Staromiejski należy do nie
licznej grupy obiektów zabytkowego 
śródmieścia Gdańska, które nie zostały 
poważnie zniszczone w czasie ostatniej 
wojny. Budynek doznał tylko nieznacz
nych uszkodzeń, które usunięto zaraz 
po zakończeniu działań wojennych. Od 
1945 r. był wykorzystywany przez ad
ministrację miejską, następnie w 1954 r. 
przekazano go instytucjom kultural
nym. Od 1992 r. stanowi siedzibę 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Prace remontowo-konserwatorskie 
w gdańskim ratuszu rozpoczęto w 1959 r. 
i kontynuowano je z przerwami do 
ostatnich lat ubiegłego wieku. W ciągu 
tego okresu przeprowadzono: remont 
więźby dachowej, wymianę pokrycia 
dachowego, renowację elewacji i kamie
niarki, wyburzenie ścianek działowych 
w piwnicach i parterze dla uzyskania 
większych pomieszczeń. Wykonano też 
adaptację poddasza na cele biurowe. Ze 
względów konserwatorskich było to po
sunięcie niepomyślne, ponieważ nastą
piło przy tym naruszenie zabytkowej 
więźby dachowej. Poddano zabiegom 
konserwatorskim wystrój Wielkiej Sali 
i klatek schodowych oraz dzieła rzeź
biarskie i malarskie znajdujące się w sie
niach i gabinecie burmistrza.
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2. Portal głównego wejścia ratusza
3.4. Portal (3) i płyta brązowa Jana 
Heweliusza w sieni parteru (4)
5. Fragment wnętrza sieni na piętrze - figura 
z postacią króla oraz wejście do gabinetu 
burmistrza

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

Mimo wielu dokonanych prze
kształceń w poszczególnych okresach, 
Ratusz Staromiejski jest nadal dziełem 
bardzo oryginalnym, zwłaszcza w ze
wnętrznym kształcie architektonicz
nym. Cenne także jest to, że kryje on 
w sobie autentyczną substancję zabyt
kową, zarówno własną, jak i pochodzą
cą z innych obiektów Starego Gdańska. 
Elewacje, o ceglanej fakturze z elemen
tami kamieniarki, mają wyraźne cechy 
architektury niderlandzkiej. Najbar
dziej starannie została opracowana fa

sada i elewacja od strony kanału Raduni. 
Otrzymały one zwieńczenie w postaci 
dekoracyjnego pasa attykowego. Osio- 
wość fasady podkreślona jest dołem 
ozdobnym portalem wejścia głównego, 
górą zaś szczytem lukarny oraz dwiema 
lekko wysuniętymi wieżyczkami naroż
nikowymi. Wysoki poziom artystyczny 
reprezentuje portal z szesnastowieczną 
kamieniarką. Umieszczony w nim, 
w centralnym miejscu, płaskorzeźbiony 
orzeł polski z herbem Wazów, a także 
po boku w dolnym fryzie elewacji her
by Gdańska i Prus Królewskich są świa
dectwem obecności dawnej Rzeczypo
spolitej na terenie Gdańska. Dwie po
zostałe elewacje, mniej eksponowane, 
są ukształtowane skromniej.

Zgromadzone we wnętrzach ratu
sza dzieła plastyczne szczęśliwie nie 
zostały zniszczone w czasie ostatniej 
wojny. Kamienny portal szesnasto- 
wieczny w sieni parteru, mimo iż sta
nowi zestawienie z dwóch różnych 
części, jest bardzo cennym elementem 
renesansowym. Wybitnym dziełem 
rzeźbiarskim jest również kamienna 
trójdzielna arkada renesansowa z atty- 
ką wieńczącą, wypełnioną trzema pła
skorzeźbionymi płytami ze scenami 
mitologicznymi. Alegoryczne malowi
dła na suficie sieni warsztatowo zwią
zane są z kręgiem twórczości Hermana 
Hana. Najcenniejszy wśród nich jest 
środkowy obraz, w którym na tle licz
nych postaci wyeksponowana jest po

stać króla Zygmunta III Wazy. Spo
śród znajdujących się dawniej w gabi
necie burmistrza obrazów przedsta
wiających Sybillę, obecnie osiem sta
nowi dekorację ścian sieni na piętrze, 
a pozostałe cztery Wielkiej Sali. Ich 
autorstwo przypisywane jest gdańskie
mu malarzowi Adolfowi Boyowi. 
W okresie powojennym wystrój sieni 
uzupełniony został drewnianą, inten
sywnie polichromowaną rzeźbą z koń
ca XVIII w., przedstawiającą postać 
króla — prawdopodobnie św. Olafa. 
Dostępny z sieni gabinet burmistrza, 
z przeniesionym wystrojem z początku 
XVII w. i umeblowaniem z początku 
XX w., dobrze wprowadza w atmosfe
rę dawnego wnętrza gdańskiego. Prze
stronna Wielka Sala znowu, tak jak 
w czasach Renesansu, jest najważniej
szym pomieszczeniem w ratuszu. Jej 
wystrój z początku XX w. z upływem 
czasu nabył już wartości zabytkowych.

Ratusz Staromiejski związany jest 
bardzo mocno z bieżącym życiem 
mieszkańców Gdańska. Nadbałtyckie 
Centrum Kultury, które obecnie ma tu 
swoją siedzibę, prowadzi szeroko za
krojoną działalność poprzez organizo
wanie wystaw, koncertów i spektakli. 
Na parterze znajduje się sala wystawo
wa i księgarnia, a w kondygnacjach 
piwnicznych lokale gastronomiczne. 
Wielka Sala na piętrze wykorzystywa
na jest do wszelkiego rodzaju spotkań. 
Zabytkowy ratusz jest więc obiektem 
otwartym, przyjaznym nie tylko dla 
społeczności Gdańska, lecz także i całe
go Trójmiasta.

Stanisław Grzelachowski
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Niedaleko od miasta

S
iedzenie, odszukiwanie i odczyty
wanie ukrytych w krajobrazie śla
dów minionej aktywności człowie
ka może być wielką przygodą dla tych, 

którzy pomni starogreckiego ideału ka- 
los kagatos, mówiącego o potrzebie 
równoczesnego kształcenia ciała i du
cha, piękna i dobra, zechcą w swych 
turystycznych wędrówkach połączyć 
wysiłek mięśni z pracą umysłu, wypo
sażonego w wiedzę i metodę poznaw
czą. Dzięki temu staną się adeptami ta
jemnej sztuki archeologii krajobrazu, 
dostąpią wtajemniczenia i nawet naj
bardziej zaśmiecona, zdegradowana 
i zabałaganiona (oczywiście przez czło
wieka) przestrzeń odsłoni przed nimi 
swe intrygujące zagadki, powabne ta
jemnice, a nawet olśniewające piękno. 
Wiedza, która do tego jest nieodzow
na, sprowadza się do umiejętności od
najdowania śladów, okruchów i szcząt
ków minionej aktywności człowieka 
w przestrzeni krajobrazu, odczytywa
nia niejasnych na ogół znaków prze
szłości, wpisanych w kształt teraźniej
szości. Aby uprawiać archeologię kra
jobrazu, trzeba rzadkich w naszych cza
sach przymiotów, takich jak uważność 

przemieniającej resztki ginących z roku 
na rok lasków w kwitnące wysypiska 
śmieci. Na pierwszy rzut oka w tej 
przestrzeni pełnej samochodowych 
spalin, odorów nieopróżnianych 
szamb, tysięcy instalacyjnych wykopów 
i składów materiałów budowlanych, 
poszukiwacz śladów dawności w krajo
brazie jest śmiesznym Don Kichotem, 
zagubionym w obcym świecie. Gdy 
jednak uruchomi swe umiejętności, 
wiedzę i wyobraźnię, okaże się, że ten 
tak gwałtownie degradowany krajo
braz ujawniać zacznie swą tajemnicę.

Zastanawiamy się np., skąd wziął 
się kanał zwany na niektórych mapach 
Królewskim, a dziś nazywany Kanałem 
Zerańskim, łączący warszawski Żerań 
z Zalewem Zegrzyńskim. W Encyklo
pedii Warszawy przeczytać można, że 
jest to droga wodna o długości 
17,3 km, zaopatrzona w jedną śluzę, 
przeznaczona dla statków o nośności 
nieprzekraczającej 500 ton, otwarta 
w 1963 r. po spiętrzeniu Zalewu Ze
grzyńskiego. I to wszystko, jeszcze jed
na udana inwestycja budowniczych so
cjalizmu. Wystarczy jednak uważne 
spojrzenie na mapę obrazującą mazo- 

śniej nie wpadł na pomysł zbudowania 
tej arterii?

Okazuje się, że już w czasach Wła
dysława IV istniał kanał łączący War
szawę z Narwią w okolicach Nieporę
tu, gdzie znajdował się królewski dwór 
myśliwski. Połączenie to, nazwane Ka
nałem Królewskim, umożliwiało prze
mieszczanie się władcy i jego dworu 
z Zamku Królewskiego do podmiej
skiej rezydencji. Źródła historyczne 
donoszą, że przebywano tam często 
szczególnie w okresach szalejącej 
w pierwszej połowie XVII w. zarazy. 
W czasach „potopu” Szwedzi zrabowa
li i puścili z dymem drewniany dwór 
królewski w Nieporęcie (w 2006 r. od
naleziono jego ślady podczas urządza
nia boiska sportowego na terenie miej
scowej szkoły), stracił też znaczenie 
Kanał Królewski, o którym zapomnia
no na tyle, że tę samą nazwę nadano 
mającemu zaledwie 800 m długości ka
nałowi zbudowanemu na początku 
XVIII w. u stóp Pałacu Ujazdowskiego 
prowadzącego do Wisły (dziś zwany 
jest on Kanałem Piaseczyńskim). Kanał 
Królewski w większej części swego 
przebiegu wykorzystywał spływające

i niespieszność obserwacji, skłonność 
do zdziwień i tzw. dziecięcych pytań, 
a także wspomaganie się wyobraźnią, 
ujętą jednak w zasady rzeczowego 
prawdopodobieństwa.

Z takim ekwipunkiem wyruszać 
możemy na podbój największego na
wet krajobrazowego śmietnika, choćby 
na obrzeża prawobrzeżnej Warszawy, 
przeżywającej budowlany boom, po
zbawionej sprawnej kanalizacji i dróg, 
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wiecki węzeł wodny, czyli zbieg Wisły, 
Bugu, Narwi, Wkry i Bzury, aby uprzy
tomnić sobie, jak użyteczny i stosunko
wo łatwy do zrealizowania był ów 
wodny skrót łączący okolice Warsza
wy, od XVII w. najważniejszego miasta 
w Rzeczypospolitej, ze zlewiskiem Bu
gu i Narwi, rzek stanowiących wodny, 
a więc transportowy i handlowy kręgo
słup północnego Mazowsza i Podlasia. 
Czyżby więc rzeczywiście nikt wcze-

1. Saperski most na rzece Czarnej
2. Dawny trakt grodzieński, dziś przetrwał
w postaci polnej drogi na odcinku od Czarnej 
Strugi do Słupna
3.4. Pozostałości średniowiecznego 
grodziska na warszawskim Bródnie, niegdyś 
punkt kontrolny przy trakcie grodzieńskim (3); 
głaz informujący o grodzisku (4)
5. Kapliczka dokumentująca przebieg traktu 
grodzieńskiego na pograniczu Grodziska 
i Marek

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)



z Wyżyny Praskiej do Narwi odcinki jej 
dopływów - Brodni (Zązy), Długiej 
i Czarnej. Z mapy załączonej do Atlasu 
Historycznego Mazowsza w drugiej po
łowie XVI wieku (Instytut Historii PAN, 
Warszawa 1973) wynika, że aby zbudo
wać drogę wodną łączącą Bródno 
z Nieporętem wystarczyło dokonać 
trzech 2-3-kilometrowych przekopów, 
łączących koryta owych rzek. Kanał 
był więc wspólnym dziełem przyrody 
i człowieka, ale z większym udziałem 
przyrody. Kanał Zerański - to już dzie
ło wyłącznie hydrotechniczne, niere- 
spektujące naturalnego układu wod
nych cieków, przecinające je, tamujące 
lub zmieniające ich bieg. Dlatego w je
go korycie i pod jego nasypami zaginę
ły odcinki zaprojektowane przez sie
demnastowiecznych inżynierów, po
trafiących współpracować z przyrodą 
i oszczędzać pracę ludzką. Nie tylko 
zresztą znikły pozostałości Kanału Kró
lewskiego, również zdegradowane, po
zbawione naturalnej formy, przemie
nione w kanały ściekowe zostały owe 
praskie rzeczki. Brodnia wypływająca 
z okolic Grochowa - to dziś Kanał 
Bródnowski, Długa - Kanał Markow
ski, obwiedziony wałami, toczący ście
ki i wody opadowe. Broni się jeszcze 
Czarna, przepływająca przez rezerwat 
Puszczy Słupeckiej, gdzie zobaczyć 
można, jak wiele uroku miały płynące 
przez ciemne lasy mieniące się złocisto
ścią piaszczystego dna mazowieckie 
rzeczki, ale gdy z puszczy wypływa, też 
zostaje ujęta w obramowanie wałów 
i otrzymuje nazwę „Kanał”.

Wędrując po tych terenach, warto 
mieć w pamięci ich dawny krajobraz 
i subtelną grę, jaką prowadzili z nim 
nasi przodkowie. Tym bardziej, że i tu 
pozostały okruchy i znaki do odczyta
nia. Choćby zauważona na mapie na
zwa niepozornej strugi, biegnącej rów
nolegle do Kanału Zerańskiego na po

łudnie od Augustówki i wpadającej do 
Czarnej. Nosi ona nazwę Kanał Kró
lewski. Jest tak mała, że nawet kajak 
miałby na niej kłopoty, a przecież jej 
nazwa o czymś mówi. Szukając owej 
strugi w terenie, pośród łąk i rozle
wisk, natrafić można na dziwny most 
na Czarnej. Jest to most żeliwny, ma
sywny, starodawny, zbudowany z ru
chomych identycznych elementów, po
łączonych zawiasami i czopami. Robi 
imponujące wrażenie i nasuwa pytanie: 
skąd taka konstrukcja pośród bagni
stych rozlewisk, ustawiona na polnej 
drodze służącej co najwyżej do wypro
wadzania krów na pastwiska albo do 
zwożenia siana po wiosennym pokosie? 
Gdy zastanawiamy się nad tym i podzi
wiamy urodę i solidność tej konstrukcji, 
przychodzi na myśl żeliwny most saper
ski, przerzucony przez fosę w odwie
dzanym niegdyś Forcie Bema, jednym 
z kilkunastu fortów tworzących pier
ścień carskiej Twierdzy Warszawa. Ta
ka sama masywna forma żeliwnych mo
dułów, ta sama kratownica, te same za
wiasy i bolce. Nie ulega więc wątpliwo
ści, że zagubiony pośród pastwisk nad 
Czarną most pierwotnie również znaj
dował się na wyposażeniu jednego 
z carskich fortów, których nie brako
wało w okolicach Warszawy. Przenie
sienie go nie było problemem, bowiem 
już sami Rosjanie po zmianie strategicz
nych koncepcji obrony swej zachodniej 
granicy od 1910 r. rozpoczęli wysadza
nie w powietrze swych fortyfikacji 
w Kongresówce. Dzieła dokończyli Po
lacy w okresie międzywojennym, trak
tując rosyjskie fortyfikacje jako poży
teczne źródło materiałów budowlanych 
(powstało z nich wiele warszawskich 
kamienic). Carski most na Czarnej po
chodzi zapewne z fortów broniących li
nii Narwi, z nieistniejącego już fortu 
Zegrze Południowe albo z oddalonego 
zaledwie o 5 km fortu Benjaminów,

sławnego jako miejsce internowania 
oficerów Polskich Legionów podczas 
pierwszej wojny światowej. Ciągle jed
nak pozostaje bez odpowiedzi pytanie, 
dlaczego tak cenną mostową konstruk
cję ustawiono w miejscu tak nieprak
tycznym, komu zależało, aby tyle cen
nego żeliwa przewieźć w miejsce tak 
odludne? Trudno bowiem przypusz
czać, aby ktoś, kto o tym decydował, 
wiedział cokolwiek o przebiegu siedem
nastowiecznego Kanału Królewskiego 
i z tego właśnie względu zdecydował 
o ustawieniu mostu w tym właśnie 
miejscu. Rodzi się jeszcze inne pytanie, 
czy rozpropagowanie obecnie odkrycia 
mostu carskiego na Czarnej nie spowo
duje jego zagrożenia. Bogaci zechcą 
mieć go dla siebie, aby ozdabiał ich 
wodne oczka albo japońskie ogrody, 
a złomiarze widząc tyle cennego żela
stwa też nie poprzestaną w zbożnym 
trudzie. Archeolog krajobrazu powi
nien wziąć to pod uwagę.

Równolegle do Kanału Królew
skiego, z odchyleniem na północny 
wschód, biegnie też najdawniejszy, 
użytkowany jeszcze we wczesnym śre
dniowieczu szlak prowadzący z War
szawy do Kamieńca (dziś Kamień
czyk), Broku, Łomży, a nawet do 
Grodna i Wilna. Jeżeli wędrowcy wy
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ruszali z Warszawy lewobrzeżnej, 
z Jazdowa, a później z Zamku Kró
lewskiego, to najpierw czekała ich ry
zykowna przeprawa przez królową 
naszych rzek, a gdy stanęli wreszcie 
na praskim brzegu, otwierała się 
przed nimi rozległa, trudna do prze
bycia przestrzeń bagnistych łąk i tor
fowisk pradoliny Wisły. Jeszcze na 
mapie Polski kapitana Korpusu Arty
lerii Koronnej B. Folina z 1772 r. ten 
nieprzyjazny obszar rozciąga się od 
Białołęki (nazwa Białołęka zresztą też 
wskazuje na bagienną okolicę, gdyż 
oznacza właśnie bagienne rozlewisko) 
aż po Stanisławów. Najbardziej zaś 
zabagniona przestrzeń rozciągała się 
na północny wschód od wydmowych 
wyniesień Bródna i Pragi, w miejscu, 
gdzie dziś przebiega dwupasmowa 
trasa E-8, prowadząca bezpośrednio 
do wspomnianych miast. Mapa 
w Atlasie Historycznym Mazowsza... 
pokazuje, że w drugiej połowie XVI w. 
trakt grodzieński po przekroczeniu 
Wisły prowadził na północny wschód 
pasmem wydm na Bródnie i skrajem 
praskiej wysoczyzny kierował się na 
położony (nie bez powodu) w tym 
miejscu wczesnośredniowieczny gród, 
a następnie ku leżącej dalej na 
wschód wsi Grodzisk, w której nigdy 
nie było grodu (takie wędrówki śre
dniowiecznych nazw - to znane zja
wisko), ale za to do dziś istnieje jeden 

z najstarszych kościołów na prawo
brzeżnym Mazowszu. Dalej skrajem 
bagien przez Olesin i bezdroża Pusz
czy Słupeckiej trakt ten prowadził 
w kierunku Słupna, którego nazwa 
wskazuje na pograniczne położenie 
(wieże strażnicze, czyli staropolskie 
„słupy” ustawiano na granicach tery
toriów plemiennych).

Aż do tych terenów sięga ów war
szawski moloch, wielki pająk pochła
niający coraz większy obszar sielskiego 
niegdyś Mazowsza i przemieniający go 
w nieskończony szereg strzeżonych 
osiedli, hurtowni i marketów. Dlatego 
dla wielu może być zaskakujące, że śla
dy tego starożytnego gościńca nadal 
przetrwały i żyją ukryte w krajobrazie. 
Gdy bowiem wyjdziemy na jeszcze nie
zabudowaną łąkę, położoną na wschód 
od cmentarza parafialnego w Markach 
i zbliżymy się do polnej drogi, prowa
dzącej od mostku na rzece Długiej, do
strzeżemy nagle, że droga ta prowadzi 
prosto na północny wschód w kierun
ku Słupna, i że choć pozbawiona na
wierzchni i rowów, wyróżnia się wśród 
okolicznych polnych dróg tą właśnie 
prostotą i strzelistością, kierunkiem 
jednolicie wyznaczonym i konsekwent
nie realizowanym. Na wysokości 
cmentarza ujrzymy też obok niej, stoją
cą w szczerym polu, wyniosłą kaplicz
kę z piękną figurą Matki Bożej, usta
wioną jako wotum „w podzięce za od

dalenie epidemii cholery” w 1852 r. 
przez niejaką Piasecką. Nikt nie usta
wia tego rodzaju figur w miejscach 
przypadkowych, tym bardziej w szcze
rym polu. Chyba że w pobliżu ważne
go gościńca, którym codziennie wędru
ją podróżni, mogący podziwiać ka
pliczkę i rozumieć jej intencję.

Dalej na północ trakt gubi się 
w polnych dróżkach i nowoczesnych 
osiedlach, których na praskiej równi
nie powstaje coraz więcej. I jak zwykle 
dopiero lasy, prawdziwi strażnicy 
dawności, przechowują jego nikłe 
wspomnienie. Już za Olesinem natra
fiamy na jego niepewny ślad, ale gubi
my go w kłębowisku wojennych oko
pów wojny 1920 i 1944 r. Dopiero 
gdy przekroczymy ruchliwą dziś daw
ną drogę rokadową, łączącą pod ko
niec XIX w. rosyjskie twierdze w Ze
grzu i Rembertowie, a obecnie stano
wiącą ważny objazd prawobrzeżnej 
stolicy, natrafimy nagle na prostą, 
piaszczystą trasę prowadzącą wprost 
do Słupna. Możemy ją przebyć tylko 
pieszo lub na rowerze, ale gdy wyłoni
my się z lasu, który niegdyś był pier
wotną, sławną z przepastnych bagien 
Puszczą Słupecką, gdy ujrzymy ową 
prostą, śmiało biegnącą przez pola li
nię, opuszczą nas wszelkie wątpliwości 
i nadejdzie radość odkrywcy.

Zdzisław Skrok

Spotkanie z książką
TRADYCYJNE BUDOWNICTWO WIEJSKIE

Wydana w ub. roku książka Iwony Liżewskiej Tradycyjne budow
nictwo wiejskie na Warmii i Mazurach. Krajobrazy i formy regio
nalne (wyd. Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Olsztyn 2007) - to ko

lejna pozycja z serii Nowe życie pod starymi dachami. Do tej pory na 
lamach „Spotkań z Zabytkami" omówione zostały dwie poprzednie 
książki z serii (Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur au
torstwa Magdaleny Bartos i Barbary Zalewskiej - „Spotkania z Za
bytkami", nr 9, 2003, oraz Zachowane - ocalone? O krajobrazie kul
turowym i sposobach jego kształtowania pod red. Iwony Liżewskiej 
i Wiktora Knercera - „Spotkania z Zabytkami", nr 3, 2005).

We wstępie do omawianej tu książki o tradycyj
nym budownictwie wiejskim na Warmii i Mazurach 
Iwona Liżewska podkreśla, iż region ten - bardzo 
atrakcyjny pod względem krajobrazowym i kulturo
wym - bogaty jest we wzorce, na których można 
opierać nowe koncepcje i pomysły. Pierwszą z czte
rech części publikacji poświęca dziejom wsi na War
mii i Mazurach: przedstawia historię ich dwóch pod
stawowych typów rozplanowania przestrzennego: 
owalnicy i ulicówki. Autorka śledzi zmiany, jakie przy
niosły wsi reformy agrarne z pierwszej potowy XIX w., 
oraz te bliższe naszym czasom, z początku XX w. - 
zmiany własnościowe, rozwój przemysłu oraz prze
miany społeczno-gospodarcze, nowe prądy i idee 
w architekturze.

Kolejne rozdziały zawierają przedstawienie różnych typów 
domów wiejskich (drewniane, murowane, budowane z czerwo
nej cegły, tynkowane oraz ich warianty, odmiany i modyfika
cje), a także charakterystykę detali architektonicznych tych bu
dowli (dachy, okna, drzwi, ganki, werandy, facjaty, lukarny, wy
stawki).

Ostatnią część publikacji stanowi podsumowanie rozważań 
na temat ewolucji architektury regionalnej na Warmii i Mazurach, 
a zamieszczony na końcu słowniczek trudniejszych zawartych 
w tekście określeń pomaga w usystematyzowaniu przyswojonej 

podczas lektury wiedzy. Spis wybranej literatury 
pozwoli poszerzyć wiadomości zainteresowa
nych tą problematyką czytelników.

Projekt Stowarzyszenia Kulturowego „Borussia" 
zatytułowany „Nowe życie pod starymi dachami” 
zdobył I nagrodę w VII edycji konkursu Fundacji Kul
tury „Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości"; 
sponsorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Każda książka z tej serii, wy
dana na wysokim poziomie edytorskim, potwierdza 
słuszność werdyktu.

Omawianą publikację (cena: 45 zł) można za
mawiać w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa 
„Borussia" (10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 45, 
tel. 089 534 00 26, e-mail: wydawnictwo@borussia.pi).
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Michał hrabia Tyszkiewicz
archeolog i kolekcjoner antyków

M
ichał Tyszkiewicz zasłynął 
przede wszystkim jako jeden 
z największych kolekcjonerów 
i ekspertów sztuki antycznej w drugiej 

połowie XIX w. Jego klientem był na
wet sam Napoleon 111. W 1862 r., po 
powrocie z archeologicznej wyprawy 
do Egiptu i Nubii, podarował Muzeum 
Luwru zbiór 194 antyków egipskich. 
Wszystkie dzieła z tej kolekcji konser
wowane są tu do dzisiaj w Departa
mencie Antyków Egipskich. Te, które 
znajdują się w stałej ekspozycji, noszą 
dopisek „Dar Michała Tyszkiewicza”. 
Jego imię jest wygrawerowane złotymi 
literami na białej marmurowej tablicy 
w rotundzie Apolla, pośród głównych 
darczyńców Luwru.

Michał Tyszkiewicz urodził się na 
Litwie, w 1828 r., w zamożnej rodzinie 
arystokracji polsko-litewskiej. Rodzin
na posiadłość Łohojsk znajduje się dzi
siaj blisko Mińska na Białorusi. Był 
pierwszym synem Józefa hr. Tyszkiewi
cza (1805-1844) i Anny Zabiełłówny 
Topor. W 1846 r. zamieszkał w Gród
ku Ostrószyckim, położonym na pół
noc od Wilna. Jego domowym wy
kształceniem kierował wybitny biblio
graf i bibliotekarz uniwersytecki Adam 
Jocher. W 1848 r. w wieku 20 lat Mi
chał Tyszkiewicz ukończył gimnazjum 
wileńskie. Przez jakiś czas był uczniem 
znanego kompozytora Stanisława Mo
niuszki. W 1849 r. poślubił księżniczkę 
Marię Radziwiłł (1830-1902), córkę 
księcia Mikołaja Radziwiłła, z którą 
miał pięcioro dzieci: Józefa, Jana, Ja
dwigę, Wiktorię i Wandę.

W Gródku hrabia zgromadził dużo 
pięknych zbiorów, m.in. monet pol
skich, obrazów, akwarel i broni z XVI 
i XVII w.; broń ta przepadła w 1863 r. 
Był tam też piękny zbiór starych srebr
nych pucharów polskich i niemieckich 
oraz ogromna srebrna zastawa z XVII w., 
przedstawiająca orkiestrę w strojach 
z tejże epoki, pod altaną, całość na 
dużym postumencie w stylu rokoko. 
Michał Tyszkiewicz ubolewał nad ni
skim poziomem wiedzy o sztuce 
w Polsce. Zastawę tę sprzedano mu 
bowiem jako stołowe srebra Stefana 
Batorego!

1. Portret Michała Tyszkiewicza, staloryt 
Franęois-Adolphe Audibrana, ok. 1860 r.
2. Hrabia Michał Tyszkiewicz u schyłku życia 
w swoim mieszkaniu przy Via Gregoriana
w Rzymie (w witrynie widoczne są starożytne 
figurki, które w 1898 r. wystawione zostały 
na aukcji w Hotel Drout w Paryżu), 
fotografia sprzed 1898 r.

Zamiłowanie do sztuk pięknych 
oraz żyłkę kolekcjonerską wyniósł 
Tyszkiewicz z domu rodzinnego. Śro
dowisko, w którym wzrastał, charakte
ryzowało się nie tylko zasobnością ma
terialną, ale przede wszystkim wielkim 
bogactwem intelektualnym i artystycz
nym. Dwaj jego krewniacy, Eustachy 
i Konstanty, byli wybitnymi archeolo
gami. Eustachy założył Muzeum Staro
żytności w Wilnie, w 1855 r. Michał 
jako jeden z pierwszych wspomógł ma
terialnie to muzeum, zakupując doń 
meble i polecając zaszklić na swój koszt 
stoły numizmatyczne i witryny pod 
oknami. W 1856 r. mianowano go rze
czywistym członkiem Wileńskiej Komi
sji Archeologicznej.

W tym okresie liberalne posunięcia 
Aleksandra II pozwalały uwierzyć 
w możliwość stopniowego uniezależ
nienia się Polski od imperium carskie
go. W 1857 r. car zezwolił na utworze

nie Towarzystwa Rolniczego, które dą
żyło do powszechnego zniesienia pańsz
czyzny, oraz na otwarcie Wydziału Me
dycyny. W perspektywie, w 1861 r. 
miano reaktywować zamknięty po po
wstaniu listopadowym Uniwersytet 
Wileński. W tym samym czasie, a do
kładnie 8 maja 1861 r., został uznany 
w Rosji tytuł hrabiowski Michała Tysz
kiewicza. Mimo to podjął on decyzję 
o zamieszkaniu we Francji.

Jego rodzina od dawna już utrzy
mywała stosunki z arystokracją francu
ską, a jeden z jego krewniaków, Anto
ni Zalewski, polski artysta zamieszkały 
w Paryżu, wybrał się wraz z nim 
w 1860 r. do Afryki. Ta wybitnie my
śliwska ekspedycja trwała tylko dwa ty
godnie. Pilne listy kazały obu panom 
wracać do Paryża, ale już w październi

ku 1861 r. wyruszył Tyszkiewicz w to
warzystwie księcia Ignacego Zagiella 
do Egiptu. Jednym z celów tej podróży 
były oczywiście rozkosze polowania, 
jednak nie tylko. Na spotkanie ze sta
rożytnym Egiptem przygotował się
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hrabia bardzo starannie. Poznał histo
rię Egiptu z dzieł Monetona i Strabo- 
na, których często cytuje w swoim 
Dzienniku podróży do Egiptu i Nubii 
(1861-62), wydanym po raz pierwszy 
w Paryżu w 1863 r. Podczas podróży 
korzystał z Gramatyki egipskiej Jean- 
-Franęois Champolliona przy rozszy
frowywaniu niektórych hieroglifów. 
W Kairze poznał sławnego następcę 
Champolliona, Augusta Mariette’a, 
fundatora kairskiego Muzeum Arche
ologicznego, który go po nim osobiście 
oprowadzał. Również w Kairze został 
przedstawiony wicehrabiemu Ferdy
nandowi de Lesseps, budowniczemu 
Kanału Sueskiego, którego wnuk zgo
dził się towarzyszyć hrabiemu w dalszej 
podróży Nilem do Nubii. Został także 
przyjęty na audiencji przez wicekróla 
Egiptu Mohammeda Saida Paszę, który 
wyposażył go nieoczekiwanie w dwa li
sty upoważniające do prowadzenia 
prac wykopaliskowych na terenie całe
go Egiptu i Nubii. Okazało się, że Mi
chał Tyszkiewicz doskonale wyczuwał 
miejsca, gdzie należało szukać pogrze
banych w ziemi egipskich pamiątek. 
Mimo królewskiego pozwolenia, nad
zorca rządowych wykopalisk zabronił 
Tyszkiewiczowi prowadzenia prac na 
terenie tebańskiej nekropolii, zastrze
żonej dla Mariette’a. Tyszkiewicz ob
szedł jednak ten zakaz i przepłacając 
strażników, prowadził nocne poszuki
wania na terenie dawnego cmentarza 
mieszkańców Teb.

,JZimę 1861-62 r. spędzałem w Egip
cie, prowadząc wykopaliska w Sakkarze, 

Karnaku i Tebach [...]. Wróciłem do Pa
ryża wiosną 1862 roku, z licznymi skrzy
niami antyków. Rozpakowawszy wszyst
ko, zaprosiłem do siebie panów de Rouge' 
i de Longpe'rier, aby obejrzeli moją ko
lekcję. Tych dwóch uczonych orzekło, że 
zawiera ona wiele ważnych przedmio
tów, których brakowało w kolekcjach 
Luwru. Rezultatem ich wywodów, prze
platanych komplementami, była propo
zycja zakupu na rzecz Muzeum. Odmó
wiłem sprzedaży, i uczyniłem sobie przy
jemność podarowania wszystkiego 
w prezencie. Już od następnego dnia pra
cownicy Luwru przybyli zapakować i za
brać moje dzieła". Cytat ten pochodzi 
z pamiętnika Michała Tyszkiewicza, spi
sanego pod koniec życia na prośbę Salo
mona Reinacha, jednego z kustoszy 
Luwru. Opublikowano go we Francji na 
łamach „Revue Archeologique” pod ty
tułem Notes et Souvenirs d’un vieux col- 
lectionneur, w latach 1895-1897. 
W 1898 r. ukazał się w wersji angielskiej 
w Londynie jako Memories" of an Old 
Collector. Ale już wcześniej, w 1892 r., 
syn hrabiego Józef opublikował polski 
tekst w krakowskim „Przeglądzie Pol
skim” pod tytułem Wspomnienia anty- 
kwarskie z Włoch; wspomnienia z po
dróży do Egiptu otwierają pamiętnik. 
W kwietniu 1862 r. w „Moniteur des 
Arts” ukazał się raport Emmanuela de 
Rouge, honorowego kustosza Galerii 
Egipskich w Muzeum Luwru, w sprawie 
kolekcji Tyszkiewicza. W raporcie tym 
podkreślona została naukowa wartość 
wielu antyków. Niektóre bóstwa były 
wówczas jeszcze nieznane nauce.

Wiele antyków przesłał Tyszkie
wicz również na Litwę, w tym 222 
dzieła do Muzeum Starożytności 
w Wilnie. Muzeum to zostało osta
tecznie zamknięte w 1865 r., kiedy 
kraj był pogrążony w krwawych repre
sjach. Pod pretekstem zabezpieczenia 
zbiorów muzealnych znaczną część za
bytków przewieziono do Moskwy, 
gdzie dopiero pod koniec stulecia zo
stały rozpakowane i wyeksponowane 
w Muzeum Rumiancewa (obecnie 
Państwowe Muzeum Historyczne).

Kilkakrotnie w Dzienniku podróży 
do Egiptu i Nubii... opisał Tyszkiewicz 
plany wydania planszy ilustrujących 
najciekawsze antyczne zabytki. W tym 
celu udał się on ponownie do Luwru 
z prośbą o sfotografowanie niektó
rych podarowanych dzieł. Niestety, 
Emmanuel de Rouge odmówił mu te
go w sposób bardzo kategoryczny. 
Ostatecznie Tyszkiewicz porzucił na 
zawsze projekty związane z publikacją 
dzieła naukowego. Swoje obserwacje 
eksperta w dziedzinie numizmatyki 
przekazał przyjacielowi Wilhelmowi 
Froehnerowi, autorowi licznych kata
logów, który je opublikował pod wła
snym nazwiskiem. Opisom zabytków 
Tyszkiewicza oraz okolicznościom ich 
znalezienia przyznaje wielką naukową 
wartość znakomity polski archeolog, 
profesor Andrzej Niwiński, autor 
opracowania i wstępu do polskoję
zycznej wersji dzienników podróży 
Michała hr. Tyszkiewicza (Egipt za
pomniany, czyli Michała hr. Tyszkie
wicza „Dziennik podróży do Egiptu
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3. Ziota biżuteria egipska z czasów XVIII dynastii
- plansza z katalogu W. Froehnera
4. Ztote medale olimpijskie, 230 r. n.e.? (odnalezione w XIX w. 
w Tarsie), z dawnej kolekcji M. Tyszkiewicza
(obecnie w zbiorach Bibliotheque Nationale w Paryżu, 
Cabinet des Medailles)
5.6. Starożytny pion do gry (podarowany przez Tyszkiewicza 
Froehnerowi w maju 1897 r.), kość słoniowa - awers 
z przedstawieniem muzy Melpomeny (5)
i rewers z naniesionymi numerami (6) (obecnie w zbiorach 
Bibliotheque Nationale w Paryżu, Cabinet des Medailles)
7. Krater Niobides, 460-450 r. p.n.e.
(okres czerwonych figur) (w zbiorach Muzeum Luwru)
8. Ziota szpilka romańska, z dawnej kolekcji M. Tyszkiewicza 
(obecnie w zbiorach Bibliotheque Nationale w Paryżu, 
Cabinet des Medailles, zakup aukcyjny
W. Frohnera w Hotel Drout w Paryżu w 1898 r.)
9. Statuetka, bazalt, 664-332 r. p.n.e. (XXX dynastia)
(w zbiorach Muzeum Luwru)

(ilustracje: 1 - wg „Album Wileńskie" Jana Kazimierza Wilczyńskiego, 1850, 
zdjęcia: 4-9 - Mariola Kazimierczak)

i Nubii, 1861-1862”, Warszawa 1994). 
Jego zdaniem znacznie przewyższają 
one jakością większość polskich publi
kacji archeologicznych z XIX w.

Być może to przykre doświadczenie 
wpłynęło na decyzję przeniesienia się 
do Włoch. Poza tym dopiero we Wło
szech mógł się Tyszkiewicz w pełni od
dać rozpalonej w Egipcie pasji do wy
kopalisk. Los mu wyraźnie sprzyjał, 
w tym czasie bowiem odziedziczył po 
swym stryju Janie hr. Tyszkiewiczu or
dynację w Birżach, zapewniającą mu 
dodatkowe znaczne dochody.

Aby wcielić w życie swoje zamiło
wania, w 1862 r. zamieszkał Michał 
Tyszkiewicz w Neapolu, w okolicach 
którego rozpoczął badania starożytne
go miasta Kurne. Jednak zniechęcony 
miernymi wynikami swych prac, 
w 1865 r. przeniósł się do Rzymu i tu
taj prowadził wykopaliska przy Via Ap- 
pia, gdzie odkrył m.in. wielką płytę 
marmurową, którą podarował Mu
zeum Watykańskiemu oraz świetnie za
konserwowaną antyczną mozaikę; 
obecnie mozaika ta znajduje się w Mu
zeum Narodowym Rzymu w Termach 

Dioklecjana. Odmówiono mu jedynie 
przebadania ruin słynnej Pompei, 
zniszczonej wybuchem Wezuwiusza 
w 79 r. n.e. Prace archeologiczne po
rzucił ostatecznie Tyszkiewicz w wieku 
42 lat, ze względu na reumatyzm. Od
tąd poświęcił się wyłącznie swej kolek
cjonerskiej pasji. Zimowe miesiące spę
dzał na ogół w Rzymie, w swej pięknej 
rezydencji przy 24 Via Gregoriana, po
zostały zaś czas przeznaczał na podró
że. Egipt odwiedzał później wielokrot
nie. Każdego roku przyjeżdżał do Fran
cji, gdzie się zatrzymywał w swym 
mieszkaniu przy 40 rue de Chezy, 
w Neuilly sur Seine, na zachodnich 
przedmieściach Paryża. Odwiedził pa
ryskie Wystawy Powszechne w 1867 
i 1878 r.

W 1879 r. Michał Tyszkiewicz roz
wiódł się z żoną i poślubił Francuzkę 
Juliette le Beaux. Ponad trzydzieści lat 
mieszkał w Rzymie, gdzie stworzył 
liczne i wspaniałe zbiory sztuki staro
żytnej. Specjalizował się głównie 
w monetach, kameach oraz kamien
nych rzeźbach. Jego dom w Rzymie 
stanowił swego rodzaju muzeum, gdzie 

ZBIORY I ZBIERACZE

się spotykali najwybitniejsi znawcy 
sztuki starożytnej. Sam Tyszkiewicz był 
przez nich uznawany za nieocenionego 
eksperta w numizmatyce, w sztuce 
rzeźbionych kamieni i kamei oraz we 
wszelkiego rodzaju falsyfikatach. Le 
Conte polacco odznaczał sie szczegól
nie wysokim wzrostem, nosił długą, 
imponującą rudą brodę, był serdeczny 
i pogodny.

Jednym z jego zbiorów, które stop
niowo sprzedawał, był zbiór kilkudzie
sięciu medalionów. Cztery z nich znaj
dują się obecnie w Cabinet des Medail
les w Bibliotece Narodowej Francji 
w Paryżu. Są to złote medale z połowy 
III w., wchodzące w skład skarbu 
z Tarsu, przedstawiające Aleksandra 
Wielkiego, które otrzymywali zdobyw
cy igrzysk olimpijskich urządzanych na 
jego cześć.

Tyszkiewicz posiadał również zbio
ry antycznych rzeźb w brązie oraz cera
miki greckiej. Z jego pamiętnika wie
my, że w latach sześćdziesiątych XIX w. 
sprzedał on Napoleonowi III greckie 
i romańskie biusty oraz figurki z brązu, 
które ten z kolei podarował Muzeum 
Luwru, gdzie dzisiaj możemy je obej
rzeć w stałej ekspozycji w Departamen
cie Antyków greckich, etruskich i ro
mańskich.

Dzieła z jego kolekcji były wielo
krotnie publikowane. Jego przyjaciel 
Wilhelm Froehner jest autorem kata
logu La collection Tyszkiewicz, choix 
de monuments antiques avec texte 
explicatif, z lat 1895-1897. W archi
wum Goethego i Schillera w Weimarze 
konserwowanych jest ponad 400 listów 
Michała Tyszkiewicza do W. Froehnera. 
Często Tyszkiewicz obdarowywał swe
go przyjaciela drobnymi starożytnymi 
przedmiotami, które ten przekazał 
w testamencie jako dar do Cabinet des 
Medailles w Paryżu. Jednym z nich jest 
złota szpilka, główkę której zdobi napis 
utworzony z mikroskopijnych złotych 
kuleczek: „TACE NOLI P. ERIER EGO 
TE VIDI ALL AN SAV1ARE” (zamilcz, 
nie przysięgaj fałszywie, widziałam jak 
całowałeś inną).

Hrabia zmarł w Rzymie 18 listopa
da 1897 r. i pochowany został na 
rzymskim cmentarzu Campo Verano. 
Po jego śmierci kolekcja została wysta
wiona na licytację w Paryżu w 1898 r. 
Dzieła kolekcjonera zakupiły wówczas 
najważniejsze światowe muzea. Znaj
dują się one obecnie w Londynie, Ber
linie, Kopenhadze, Bostonie, Nowym 
Jorku.

Mariola Kazimierczak
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Znaki tożsamości

K
iosk w formie wielkiego syfonu 
stojącego w bramie wiodącej na 
targowisko? Dlaczego nie. Au
torem takiego niecodziennego pomy

słu był warszawski farmaceuta i właści
ciel obszernego placu targowego na 
Pradze, nazwanego jego imieniem, Ju
lian Różycki, który taki właśnie kiosk 
wzniósł przy wejściu na bazar od ul. 
Targowej. Sprzedawano tam tandetne 
słodycze i wody gazowane, pochodzą
ce z wytwórni sztucznych wód mine
ralnych należącej do Różyckiego. 
Kiosk reklamował więc jedno z wielu 
przedsięwzięć pomysłowego apteka
rza. Różycki zapewne nie przypusz
czał, że kiosk-syfon górujący nad baza
rową bramą wzbudzi po latach skraj
nie odmienne emocje, a nawet stanie 
się inspiracją dla artystów.

W pierwszej połowie lat trzydzie
stych XX w. warszawski magistrat 
uznał wielki syfon za estetyczny wy
bryk, nielicujący z powagą przestrzeni 
miejskiej stolicy. Dla mieszkańców 
Pragi osobliwy kiosk stanowił już wte
dy jeden z symboli dzielnicy; dla przy
jezdnych pełnił funkcję ważnego 
punktu orientacyjnego. Kiosk-syfon 
był rysowany i opisywany. Zaistniał 
m.in. w twórczości Adama Ważyka, 
który w wierszu Syfon na Pradze pisał: 
„Na Pradze mówi niezgrabny syfon / 
Idziemy słuchamy go wszyscy / Idą trzy 
kościoły gotyckie / jak trzej królowie 
nubijscy” (Adam Ważyk, Oczy i usta, 
Warszawa 1926, s. 41).

Nietypowy kiosk wybudowano na 
przełomie XIX i XX w. We wrześniu 
1897 r. praskiego syfonu jeszcze nie 
było: budowla taka nie została nanie
siona na planie Lindleya (zob. plan 
Lindleya w zbiorach Archiwum Pań
stwowego m.st. Warszawy, sygn. 
L 734/12). Kiosk uwidoczniony jest 
natomiast na planie z 1905 r. (plan 
Lindleya, Praga, blok 53, zarys 6). 
Wielki syfon pojawił się zapewne 
w 1901 lub 1902 r. w związku z osta
tecznym uporządkowaniem bazaru 
Różyckiego, istniejącego faktycznie od 
połowy lat siedemdziesiątych XIX stu
lecia i rozwijającego się terytorialnie 
do 1886 r.

1. Brama bazaru Różyckiego
i kiosk-syfon, 1916 r. 
(rys. B. Kopczyńskiego 
w zbiorach Muzeum 
Historycznego
m.st. Warszawy)
2. Wejście na bazar 
Różyckiego, 
październik 1935 r.
(fot. w zbiorach prywatnych 
S. Kazikowskiego)
3. Brama bazaru 
Dzierżanowskiego przy
ul. Targowej 66, około 1948 r. 
(fot. L. Jabrzemskiego 
w zbiorach Muzeum 
Warszawskiej Pragi) 

Korpus kiosku-syfonu zbudowany 
był z drewna pokrytego cynkową bla
chą, pomalowaną na kolor niebieski. 
Głowicę syfonu wykonano z cynkowej 
blachy, lutując poszczególne części. 
Nad wejściem od ul. Targowej, na kor
pusie, zainstalowana została elektrycz
na lampa z kulistym, mlecznym klo
szem na wysięgniku. Średnica podstawy 
kiosku wynosiła 2,5 m (obliczenie na 
podstawie planu Lindleya z 1905 r.), 
całkowita wysokość - około 7 m, 
w tym wysokość blaszanej głowicy - 
około 2 m.

Kiosk przylegał do żelaznej bra
my targowiska, pochodzącej zapew
ne z 1883 r. Między dwoma żeliwny
mi słupkami znajdował się napis: 
„BAZAR”, wykonany w językach ro
syjskim i polskim; poniżej - dekora
cja skomponowana z motywów 
esownic. Rosyjski i polski napis roz
dzielał wizerunek syreny. Bramę 
wieńczyły dwa dekoracyjne propor
czyki osadzone na kulach.

W 1916 r. rosyjski napis był już 
usunięty, co widać na reprodukowa
nym rysunku Bronisława Kopczyńskie
go. Efekt asymetrii usunięto w okresie 
międzywojennym, likwidując wizeru
nek syreny i przesuwając polski napis 
„BAZAR” centralnie nad wejście.

Kiosk-syfon rozebrano na krótko 
przed wybuchem drugiej wojny świa
towej. Piotr Kulesza przytacza frag
ment artykułu pt. Bogacz Różycki da-

je zły przykład („Głos Pragi”, nr 
1 z 26 sierpnia 1934 r.), w którym 
dziennikarz ubolewał: „[...] Władze 
administracyjno-sanitarne nie ustają 
w pracy, aby poprawić stan sanitarny 
bazarów, które do niedawna przypo
minały swym wyglądem prawdziwe 
śmietniska”. [...] Jeden tylko p. Ró
życki (szczególnie Wacław), bogacz, 
prawdziwy krezus nie tylko w skali 
praskiej [...] ograniczył się wyłącznie 
do wykonania - i to pod przymusem 
— tego, co mu nakazały wykonać wła
dze. Ile to trudu zadały sobie władze, 
nim p. Różyckiego skłoniły do zdjęcia 
groteskowego syfonu?!” [...] „Tak 
więc wspaniały, blękitno-niebieski 
symbol świetności bazaru wylądował 
na śmietniku” - stwierdzał Kulesza 
(P. Kulesza, Niebieski syfon. Z dzie
jów bazaru Różyckiego, Warszawa 
2004, s. 94).

Wbrew informacji zawartej we 
fragmencie przytoczonego artykułu, 
kiosk-syfon nie został jednak usunięty 
w 1934 r. W zbiorach prawnuka Ju
liana Różyckiego, Stanisława Kazi
kowskiego, zachowało się reproduko
wane tu zdjęcie wykonane w paź
dzierniku 1935 r. Syfon stoi nadal, 
a w jego wnętrzu widać handlujących. 
Kiosk usunięto więc dopiero między 
1935 a 1939 r. Możliwe, że w tym sa
mym czasie wywieziona została na 
złom żelazna ozdobna brama bazaru, 
mocno odbiegająca ''swym wyglądem
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od ówczesnych wymogów „prostoty” 
i „nowoczesności”.

Odradzanie się warszawskiego lo
kalnego patriotyzmu skłoniło przed 
kilku laty prezesa Stowarzyszenia 
Kupców Warszawskich Bazaru Ró
życkiego, Zenona Jędrę, do podjęcia 
próby zrekonstruowania kiosku-syfo- 
nu. Odtworzenie syfonu nie doszło 
do skutku z powodu braku środków 
i - przede wszystkim - niemożności 
znalezienia wykonawcy. Do pomysłu 
postanowiło wrócić utworzone nie
dawno Muzeum Warszawskiej Pragi 
- Oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy i Zespół Opiekunów 
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy 
„ZOK”.

„Każda wyrazista cecha pejzażu 
wytwarza własny świat, który może 
się rozszerzać lub kurczyć, zgodnie 
z zainteresowaniem ludzi i który ni
gdy całkiem nie traci swej tożsamo

ści” - pisał Yi-Fu Tuan w pracy Prze
strzeń i miejsce (Warszawa 1987, s. 206). 
Ów świat wyobrażeń i emocji staje 
się podstawowym czynnikiem skła
niającym określone zbiorowości do 
przywracania niegdyś unicestwio
nych, charakterystycznych elemen
tów krajobrazu. Nie ma przy tym 
większego znaczenia, czy chodzi tu 
o budowle istotne w skali ogólnona
rodowej (np. odbudowa Zamku Kró
lewskiego w Warszawie) czy o sym
bole ważne dla lokalnych społeczno
ści, a nawet grup. Wracający pomysł 
przywrócenia praskiego kiosku-syfo- 
nu potwierdza tę zasadę. Wyróżniają
ca się w szczególny sposób budowla 
lub dowolna charakterystyczna kon
strukcja ułatwia ludności napływowej 
identyfikowanie się z danym obsza
rem. Rodowitym mieszkańcom okre
ślonego terenu daje poczucie związku 
z historią miejsca, występując jako 
znak tożsamości pojawiający się we 
wspomnieniach ich dziadków i rodzi
ców. W takim wypadku kwestia ory
ginalności obiektu nie jest najistot
niejsza, liczy się bowiem nie tyle do
świadczanie rzeczy jako reliktu/za- 
bytku zakorzenionego w przeszłości, 
ile uświadomienie sobie własnego 
osadzenia w tradycji miejsca, które 
nabiera dzięki temu dodatkowego 
sensu. Efektem takiej świadomości 
jest m.in. poczucie silnej więzi emo
cjonalnej z miejscem. Charaktery
styczny punkt - znak tożsamości, jest 
w pewnym sensie wpisany w drzewo 
genealogiczne osoby mieszkającej 
w danym miejscu od pokoleń (Yi-Fu 
Tuan, op. cit., s. 199).

Inicjatywa rekonstrukcji praskiego 
syfonu i wrót bramy bazaru Różyckie
go w Warszawie jest zatem czymś 
istotniejszym, niż dążenie do przywró
cenia lokalnej ciekawostki. W skali 
Pragi kiosk-syfon jako punkt charakte
rystyczny nie był zresztą przykładem 
odosobnionym. Analogicznie trakto
wać można bramę wiodącą na bazar 
Dzierżanowskiego przy ul. Targowej 66, 
ustawioną w 1882 r. i zwieńczoną syl
wetką Hermesa. Ten relikt usunięto 
już po 1945 r.

Janusz Sujecki

Autor uprzejmie dziękuje Stanisławowi Kazikow- 
skiemu za udostępnienie reprodukowanego tu 
zdjęcia.
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Jubileusz

P
rzypadająca 12 września 2008 r. 
325. rocznica bitwy pod Wied
niem stanowi wspaniałą okazję do 
podkreślenia jej znaczenia dla Polski 

i Europy. Odsiecz wiedeńska - to jedno 
z tych wydarzeń, które ukształtowały 
świadomość narodową Polaków. Stała 
się ona symbolem siły Polski na arenie 
międzynarodowej i przydała jej prestiżu 
tak wielkiego, że odtąd oficjalną tytula- 
turę Rzeczypospolitej uzupełniano 
przydomkiem Serenissima.

Choć było to wydarzenie ściśle histo
ryczne, jednak bardzo szybko - owiane le
gendą - weszło w sferę mitów narodo
wych, rozpalających wyobraźnię i pobu
dzających uczucia patriotyczne, zwłaszcza 
w trudnych czasach utraty niepodległości. 
Ważną rolę interpretacyjną i gloryfikacyj- 
ną odegrała tu „Tarcza wróżebna”, znale
ziona w katedrze krakowskiej w 1679 r., 
na kilka lat przed wyprawą wiedeńską, 
i ofiarowana Sobieskiemu jako dobra 
wróżba. Przedstawia ona zwycięstwo 
Konstantyna nad Maksencjuszem u bram 
Rzymu na moście Milwijskim w 312 r., 
które zawsze uważane było za triumf nad 
wrogim pogaństwem. Nic dziwnego za
tem, że Sobieskiego utożsamiano z Kon
stantynem, a wiktorii wiedeńskiej nada
wano wręcz symboliczny wymiar.

Przez wieki szczególną wagę przywią
zywano do obchodów kolejnych okazji 
rocznicowych, które w zamierzeniu słu
żyć miały nie tylko refleksji nad przeszło
ścią, ale też wyznaczaniu standardów 
i kształtowaniu teraźniejszości, a poprzez 
to wpływaniu na bieg zdarzeń przy
szłych. Każda z form obchodów bitwy 
pod Wiedniem, choć oscylująca wokół 
podobnych zagadnień, eksponowała in
ny aspekt zdarzenia, w zależności od za
interesowań organizatorów oraz potrze
by momentu dziejowego. Tegoroczna 
wystawa, którą przygotowuje Muzeum 
Pałac w Wilanowie z okazji 325. roczni
cy wydarzeń, skupi się na postaci naczel
nego wodza wojsk zrzeszonych i odda 
hołd towarzyszom broni Sobieskiego.

Wiosną 1683 r. Turcy rozpoczęli na 
Węgrzech kampanię wojenną przeciw 
Austriakom. W obliczu „wielkiej po
trzeby” 31 marca 1683 r. cesarz Le
opold I zwrócił się do Sobieskiego 
z prośbą o pomoc: „Nie tyle oczekuje
my wojsk Waszej Królewskiej Mości ile 
osoby Waszej, pewni że osoba Wasza 
królewska na czele naszych wojsk i imię 
Wasz, tak groźne dla wspólnych nieprzy-

wiedeńskiej okazyi"
podkreślania polskich zasług z drugiej. 
Nie podlega jednak żadnej wątpliwości, 
że wielkie zwycięstwo międzynarodowej 
armii nad wojskami Kara Mustafy nie 
byłoby możliwe bez udziału polskich 
wojsk i polskiego króla, doskonałego 
stratega i nieustraszonego dowódcy.

Zwycięstwo i jego autor rychło znala
zły swych piewców, poświęcono im nie
zliczone dzieła sztuki i utwory literackie, 
jednak najwspanialszym monumentem 
sławy i chwały Sobieskiego stał się pałac 
w Wilanowie, rezydencja króla-zwycięz- 
cy, reprezentująca spójny program ide
owo-artystyczny, zawarty w architektu
rze i dekoracji plastycznej. Jak chciał kró
lewski gospodarz, rezydencja pomyślana 
została jako siedziba władzy i piękna, po

jaciól, same zapewnią im klęskę” (Le
szek Podhordecki, Sobiescy herbu Jani
na, Warszawa 1984, s. 165). Kiedy 
w lipcu Turcy podeszli pod Wiedeń, 
pomny na swe zobowiązania sojuszni
cze, wyruszył Sobieski ze swojej letniej 
rezydencji w stronę Wiednia, aby po
prowadzić jedną z najważniejszych bi
tew w dziejach Europy. „Ruszyliśmy 
więc w niedzielę 18 lipca, ażeby rozpo
cząć tę sławną wojnę, którego to dnia 
obiadowaliśmy w Falentach, i tam też 
przenocowaliśmy, gdzie także świeże 
odebraliśmy wiadomości, że Turcy już 
tylko cztery godziny od Wiednia się 
znajdują” (Diariusz królewicza Jakuba, 
„Dziennik Literacki”, nr 65,1858, s. 533). 
We wrześniu 1683 r. przybył Sobieski 
na czele 21-tysięcznej armii pod bronią
cy się ostatkiem sił Wiedeń i odwrócił 
bieg historii. 12 września połączone 
wojska polskie, cesarskie i książąt Rze
szy Niemieckiej odniosły spektakularne 
zwycięstwo nad armią osmańską.

Nigdy nie dość podkreślania znacze
nia chwały polskiego oręża, gdyż - jak 
każdy sukces mający wielu ojców - także 
ocena bitwy pod Wiedniem budziła i na
dal budzi kontrowersje. Nie obyło się 
bez dyskredytowania znaczenia polskie
go sprzymierzeńca z jednej strony, jak 
również nadmiernego i buńczucznego 

mnik cnót, zasług i sukcesów militarnych 
króla-wojownika oraz symbol Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów, w myśl hasła 
głoszonego przez Herodiada: „Gdzie ce
sarz, tam Rzym". Ośrodkiem tego pro
gramu stała się centralnie usytuowana 
Wielka Sień pałacowa, kulminacyjny 
punkt apoteozy Jana III, która nieprzy
padkowo stanowić będzie główną scene
rię wilanowskiej wystawy.

Nasza wiedza na temat upamięt
nianych wydarzeń opiera się w dużej 
mierze na sentymentalno-patriotycz- 
nym wizerunku, ukształtowanym 
przez XIX w. Warto choć trochę 
odejść od tej konwencji i spojrzeć na 
to doniosłe wydarzenie historyczne 
poprzez zachowane źródła z epoki. 
Dopuścić tym samym do głosu bezpo
średnich świadków zdarzeń - Jana 
III Sobieskiego i jego Towarzyszy Bro
ni (taki też tytuł nosić będzie tego
roczna wystawa). W przystosowanej 
na potrzeby ekspozycji Wielkiej Sieni 
zaprezentowane zostaną pamiątki po 
Janie III Sobieskim i współuczestni
kach odsieczy wiedeńskiej. Intencją 
autorów wystawy jest ukazanie wspo
mnianych obiektów w stosownej opra
wie scenograficznej, nawiązującej do 
estetyki barokowej i ówczesnej archi
tektury okazjonalnej. Z tego też wzglę-
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1. „Pomnik konny Jana III Sobieskiego”, 
nieznany rzeźbiarz dworski, XVII w.
2. Rzeźbione motywy, odnoszące się do 
tureckich triumfów Sobieskiego, we fryzie na 
elewacji frontowej pałacu wilanowskiego, 
czwarta ćwierć XVII w.
3. Pauwel Casteels, „Bitwa pod Wiedniem”, 
olej, płótno, wym. 156, 5 x 184 cm
4. Polska chorągiew wojskowa, zapewne 
z czasów odsieczy wiedeńskiej,
wym. 111 x 135 cm
5. Buława hetmańska, autor nieokreślony 
(działający we Lwowie),
czwarta ćwierć XVI w., drewno, srebro, 
złocenia, turkusy, nefryty, rubiny, 
długość 72 cm

(eksponaty oraz ich zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Pałacu w Wilanowie)

du niezbędna jest współpraca ze sce
nografem teatralnym.

Odpowiedniej oprawie wizualnej 
towarzyszyć będą nowe techniki: mul
timedia i materiał audio. Wrześniowa 
wystawa będzie pierwszą ekspozycją 

w muzeum wilanowskim, która otrzy
ma specjalnie skomponowany na ten 
cel utwór dźwiękowy. Jego twórcą 
jest wybitny polski kompozytor i reży
ser dźwięku, wieloletni pracownik 
Studia Eksperymentalnego Polskiego 
Radia, Eugeniusz Rudnik. Pomiędzy 
motywami dźwiękowymi, które do
skonale wprowadzą zwiedzającego 
w atmosferę przywoływanych zda
rzeń, znajdą się fragmenty czytanych 
tekstów źródłowych, które spisali 
z pierwszej ręki naoczni świadkowie. 
Dla przykładu przywołajmy cytat 
z diariusza Marcina Kątskiego, gene
rała artylerii koronnej, jednego z naj
ważniejszych bohaterów wiedeńskiej 
bitwy: „10 września [1683 r.] poszli
śmy w Imię Pańskie w nieprzebyte, ja
ko się rozumowi ludzkiemu zdało dla 
ciasnych dróg, kamieni i gęstych lasów, 
gór. [Król] zawsze był w przodzie, or- 
dynansami ostrożnymi i odważnym 
przykładem wszystkich animując”. Po
łączenie materiału wizualnego w po

staci obiektów artystycznych, głównie 
portretów uczestników wydarzeń, 
tekstu czytanego i kompozycji mu
zycznej pomoże stworzyć spójną nar
rację o wydarzeniach, które w świado
mości Polaków najczęściej funkcjonują 
jako suchy fakt historyczny: Odsiecz 
Wiedeńska - rok 1683 - król Jan III 
Sobieski - zwycięstwo nad Turkami. 
Tymczasem warto wsłuchać się w rela
cję, dzięki której poznamy oblicze hi
storii, na które zazwyczaj nie ma miej
sca w podręcznikach, a które jest cie
kawe i co najważniejsze - nam bliskie.

Genius loci Wilanowa stanowi jego 
znak rozpoznawczy do dziś i wręcz ob
liguje do działań upamiętniających ju
bileusz. Wystawa stanowić będzie nie
jako klamrę spinającą historię z dniem 
dzisiejszym, splatając tradycyjny temat 
z nowatorskim rozwiązaniem.

Dominika Walawender-Musz 
Marta Gołąbek

Wystawę „Jan III Sobieski i jego Towarzysze Broni”, przygotowaną z okazji 325. rocznicy bitwy pod Wiedniem, bę
dzie można zwiedzać od 12 września br. w Wielkiej Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. Godziny otwarcia oraz 
inne informacje związane z funkcjonowaniem muzeum na stronie internetowej: www.wilanow-palac.art.pl
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Odrestaurowane apartamenty 
wilanowskie

Muzeum Pałac w Wilano
wie zostało uhonorowane 

nagrodą Grand Prix 28. Kon
kursu Sybilla 2007 na muzeal
ne wydarzenie roku za prace 
konserwatorsko-restaurator- 
skie w Pokojach Chińskich 
i Myśliwskich. Po odrestauro
waniu Pokoje udostępniono 
do zwiedzania 30 kwietnia br. 
Konserwacja tych wnętrz moż
liwa była dzięki dotacji Unii Eu
ropejskiej, którą objęty został 
trzyletni projekt „Restauracja 
wnętrz pierwszego w Polsce 
Muzeum Sztuki - Muzeum Pa
łacu w Wilanowie”. W odre
staurowanych wnętrzach urzą
dzono czasową ekspozycję 
unikatowych kolekcji zgroma-

1.2. Odrestaurowane 
Pokoje - Chiński (1) 
i Myśliwski (2) 
w Muzeum Pałacu 
w Wilanowie

(zdjęcia w zbiorach 
Muzeum Patacu 

w Wilanowie, 
fot. Wojciech Holnicki)

dzonych przez kolejnych wła
ścicieli Wilanowa.

Dekoracje Pokojów Chiń
skich pochodzą z lat osiem
dziesiątych XIX w. i wpisują się 
w wilanowską tradycję urządza
nia wnętrz przedmiotami ozdo
bionymi motywami orientalny
mi. Dalekowschodnia porcela
na i wyroby z laki oraz przed
mioty produkowane w Europie 
na wzór chińskich i japońskich 
czy dekorowane „w stylu chiń
skim" zdobiły wnętrza patacu 
w Wilanowie od początku jego 
istnienia, sprowadzane przez 
kolejnych gospodarzy. Na prze
łomie XVIII i XIX w. Stanisław 
Kostka Potocki, tworząc w Wila

nowie jedno z pierwszych pol
skich muzeów, zaaranżował 
niezwykły Apartament Chiński, 
który wypełniały chińskie obra
zy, drzeworyty i tapety oraz me
ble wyprodukowane w Europie, 
ale stylizowane na chińskie. 
Stworzony przez Potockiego 
zbiór sztuki dalekowschodniej 
miał jak najpełniej ukazywać 
dokonania i charakterystyczne 
cechy sztuki Chin i Japonii. 
Część eksponatów z tej kolekcji 
zachowała się w zbiorach mu
zeum do dziś.

Dawny Apartament Chiński 
Potockiego, mieszczący się kie
dyś na pierwszym piętrze kor
pusu głównego patacu, dziś nie 

istnieje. Znajdują się tu Pokoje 
Chińskie, urządzone meblami 
w stylu chińskim, oraz wilanow
ska kolekcja sztuki daleko
wschodniej. Pokoje te przypo
minają wyglądem dziewiętna
stowieczne gabinety kolekcjo
nerów, w których gromadzono 
bogate zbiory rozmaitych 
przedmiotów; byty one ekspo
nowane zupełnie inaczej niż dzi
siaj. Najczęściej prezentowano 
je w dużej liczbie, w specjalnie 
do tego przystosowanych, prze
szklonych szafach lub na pół
kach i w szafkach czy na sto
łach. Kolekcje przedmiotów da
lekowschodnich ceniono wów
czas ze względu na ich różno
rodność, bogactwo, egzotykę 
czy nawet barwność, nie bez 
znaczenia była również liczeb
ność zbioru.

Wśród znajdujących się 
w dzisiejszych zbiorach Mu
zeum Patacu w Wilanowie wyro
bów sztuki dalekowschodniej 
znajdujemy przykłady przed
miotów charakterystycznych ze 
względu na technikę wykona
nia, kolorystykę i motywy deko
racji, surowiec i materiał czy po
chodzenie. Jest to zbiór skupia
jący wszystkie typowe przykła
dy obiektów sztuki daleko
wschodniej, jakie kolekcjono

wano w Europie, stanowi on 
jednocześnie świadectwo wie
dzy na temat sztuki orientalnej, 
jaką mogli mieć jej miłośnicy 
i badacze z przełomu XVIII i XIX w. 
Większość ze zgromadzonych 
tutaj przedmiotów - to wyroby 
eksportowe, wyprodukowane 
na Dalekim Wschodzie specjal
nie na rynek europejski, dosto
sowane do europejskich gu
stów i oczekiwań (np. chiński 
wazon z porcelany wykonany 
w latach 1723-1735 czy japoń
ska szkatułka z drewna, zdobio
na laką, z połowy XVII w.). Wiele 
przedmiotów nosi wyraźne śla
dy wzajemnych wpływów i in
spiracji sztuki europejskiej i da
lekowschodniej.

Kolejne z odrestaurowa
nych apartamentów - Pokoje 
Myśliwskie należą do typowo 
męskich gabinetów. Wielbiciele 
polowań od początku istnienia 
wilanowskiego Patacu groma
dzili tu akcesoria łowieckie - 
najcenniejsze trofea, ulubioną 
broń, obrazy i ryciny przedsta
wiające petne dramatyzmu sce
ny walki z tropioną zwierzyną. 
Polowania byty nakazem oby
czajowym dla mężczyzn, a te 
urządzane w posiadłościach 
dworskich słynęły z rozmachu, 
zadziwiały liczbą i doborem do
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stojnych gości oraz oferowa
nych atrakcji. Sprowadzano 
z zagranicy broń, konie i dobo
rowe sfory psów myśliwskich. 
Najciekawsze wydarzenia byty 
tematem licznych przedstawień 
malarskich czy relacji literac
kich. W zaciszu Pokojów My
śliwskich Pałacu wilanowskiego 
snuto opowieści, przeżywając 
po raz kolejny emocje zwy
cięstw obfitych w trofea, liczone 
w setkach ubitych zwierząt.

Dzisiaj nazwa Pokojów My
śliwskich wiąże się przede 
wszystkim z ich stylizowaną de
koracją, nawiązującą do estety
ki dziewiętnastowiecznych pa
łacyków myśliwskich. Ściany 
pokryte są mazerowaniem, czy
li malarską imitacją okładziny 
drewnianej. Gzyms obiegający 
pokoje składa się z petnopla- 
stycznych głów rogaczy i psów 
myśliwskich. W drugiej połowie 
XIX w. tutaj mieścił się gabinet 
Augusta Potockiego, dla które
go łowy były jedną z najprzy
jemniejszych rozrywek. Zwierzy
nę dostarczał monarsze założo
ny dziesięć lat wcześniej Zwie
rzyniec Wilanowski oraz Bażan
tarnia w pobliskim Natolinie.

Wyposażenie Apartamentu 
Myśliwskiego nie zachowało 
się. Prezentowana obecnie 
w pałacu aranżacja wykorzystu
je dzieła i przedmioty o tematyce 
łowieckiej, pochodzące z róż
nych epok, a przechowywane 
w zbiorach wilanowskich. Obej
rzeć można tutaj dzieła malar
skie, np. młodzieńczy portret 
Józefa Sapiehy z XVIII w., przy
pisywany Augustynowi Miryso- 
wi (olej na płótnie), sceny ro
dzajowe Philipsa Wouwerman- 
na i francuskie grafiki z XIX w. 
Na szczególną uwagę zasługu
ją dwa saskie owalne stoliki ze 
scenami polowania malowany
mi na blatach i zakupiony w pa
ryskiej firmie Cresson francuski 
zespół z potowy XVIII stulecia 
(trzy fotele i kanapa, pokryte tka
niną gobelinową z Beauvais, 
zdobione scenami z bajek La 
Fontaine'a). Akcesoria łowieckie 
- to przede wszystkim broń pal
na z XVII, XVIII iXIXw.-prochow- 
nice, manierki i rogi myśliwskie.

Aby w pełni docenić prace 
konserwatorów i bogactwo eks
ponatów, trzeba wybrać się na 
wycieczkę do wilanowskiego 
Pałacu.

□

Murale w Ogrodzie Różanym
W ostatnią sobotę maja 

2008 r. na murze okalają
cym Muzeum Powstania War
szawskiego, w specjalnie wy
dzielonym miejscu, powstał ko
lejny mural (murales - obrazy 
malowane bezpośrednio na 
ceglanym murze; por. artykuł 
Cibiana maluje swoją historię, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 
2007, ss. 35-36). Jego twórcą 
jest wybitny polski grafik i pla- 
kacista Andrzej Pągowski, ab
solwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu (dyplom u prof. 
Waldemara Świerzego w 1978 r.), 
autor ponad 1000 plakatów, 
a także ilustracji książkowych 
i prasowych, okładek wydaw
nictw płytowych, scenografii te
atralnych i telewizyjnych, sce
nariuszy filmów i teledysków.

Jest to już szesnasta praca 
zrealizowana w ramach funk
cjonującego od 2006 r. projek
tu „Mur Sztuki”, którego pomy
słodawcami są prof. Maria Po- 
przęcka, historyk sztuki i dr Jan 
Oldakowski, dyrektor muzeum. 
Galerią opiekuje się Instytut 
Stefana Starzyńskiego (oddział 
Muzeum Powstania Warszaw
skiego), któremu powierzono 
zadanie propagowania wiedzy 
na temat Warszawy, ze szcze
gólnym uwzględnieniem naj
nowszej historii stolicy oraz 
kwestii związanych z jej obec
nym, dynamicznym rozwojem: 
„ Temat Powstania oraz najnow
szej historii stolicy - aż po dziś 
dzień - chcemy pokazywać 
i komunikować na różne spo

soby - czytamy w ogłoszeniu 
o rozpoczęciu projektu. - Or
ganizowaliśmy już koncerty, 
wystawy, pokazy filmowe - te
raz chcemy rozpocząć projekt 
galerii na świeżym powietrzu. 
W ramach projektu «Mur Sztuki- 
oddajemy wybitnym artystom 
i twórcom młodego pokolenia 
wewnętrzną stroną muru okala
jącego nasze Muzeum".

\N ramach projektu w Ogro
dzie Różanym powstały już pra
ce, których autorami (poza An
drzejem Pągowskim) są: Edward

1.2. Andrzej Pągowski, „Mural 
dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego” - projekt (1) 
i praca artysty na ceglanym murze 
w muzeum (2)
3. Murale wykonane 
przez pozostałych artystów

(ilustracje:
1 - Andrzej Pągowski, 

fot. 2, 3- Wojciech 
Przybyszewski)

Dwurnik (dwa murale), Galeria 
Rusz, Rafał Roskowiński, Woj
ciech „Kiwi” Jaroszewski, Gru
pa Twożywo, Przemek „Trust” 
Truściński, Piotr Janowczyk, 
Wilhelm Sasnal, Jakub Rebel- 
ka, Gosia Gajewska i Olga Osa 
Matuszewska, Dominik Jalo- 
wiński, Pola Dwurnik, Mikołaj 
Chylat, Michał Frydrych. Orga
nizatorzy nie stawiają artystom 
żadnych ograniczeń. A jednak 
magia miejsca i wszechobecny 
w muzeum temat Powstania 
Warszawskiego sprawiają, że 
niemal wszystkie murale - 
w bardziej lub mniej zawoalo- 
wany sposób - nawiązują do 
wydarzeń wielkiego zrywu 
mieszkańców stolicy w 1944 r. 
Andrzej Pągowski nie zawahał 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2008 | 37



ROZMAITOŚCI

się, i słusznie, zacytować wła
snej pracy. Na muralu o wymia
rach około trzech metrów sze
rokości i ponad metr wysokości 
umieścił 21 kruków, z których 
dwa, w centrum obrazu, mają 
czerwone dzioby, a między nimi 
znajduje się osamotniony 
(a może nawet osaczony przez 
pozostałe ptaki?) kruk-odmie- 
niec - albinos z charaktery
styczną czerwoną plamką na 
oku. To fragment znanego pla
katu do spektaklu „Hamlet” Wil
liama Szekspira w Teatrze Dra
matycznym w Legnicy w 1987 r. 
Dlaczego „Hamlet"? „Kluczem 
mogą być tu zarówno owe sło
wa ^osamotnienie^, osacze
nie”, jak też sam temat dramatu 
Szekspira - tłumaczy swój wy
bór Pągowski. Sztuka opowiada 
przecież i o śmierci, i o zemście, 
i o zdradzie, i o bólu, i o cierpie
niu. Możliwe więc jest odniesie
nie jej także do naszej historii".

„Mur Sztuki’’ w Ogrodzie 
Różanym Muzeum Powstania 
Warszawskiego - to ważny pro
jekt i ważne pod względem arty
stycznego wyrazu miejsce, nie 
tylko zresztą w skali ogólnopol
skiej. Stosunkowo nową ten
dencją w światowej sztuce jest 
zrozumienie i akceptacja dla 
sztuki ulicy (street-arf) - w ten 
nurt warszawskie murale wpisu
ją się znakomicie. Nareszcie za
uważono, że położona w za
cisznej kotlinie we włoskich Do
lomitach niewielka miejsco
wość Cibiana od ćwierć wieku 
przyciąga turystów swoimi mo
rales malowanymi na ścianach 
niezbyt okazałych, niekiedy na
wet umierających domów. 
W centrum Londynu, na olbrzy
mich postindustrialnych po
wierzchniach budynku stano
wiącego własność renomowa
nej Tatę Modern Gallery, do 25 
sierpnia br. można jeszcze po
dziwiać gigantycznych rozmia
rów naścienne malowidła stwo
rzone przez międzynarodową 
grupkę uznanych artystów. Ob
razów na murze okalającym 
Muzeum Powstania Warszaw
skiego z pewnością jeszcze 
przybędzie, ale już teraz ta nie
zwykła pod każdym względem 
(choć nieco wstydliwie schowa
na za Murem Pamięci) galeria 
zasługuje na powszechne od
krycie.

Wojciech Przybyszewski

Pochód na Wawel

Na mocy ustawy cesarza
Franciszka Józefa 7 sierp

nia 1905 r. Wawel został prze
kazany władzom Galicji i Lo
domerii; wojska austriackie 
ostatecznie opuściły to miej
sce w lipcu 1911 r. Równocze
śnie rozpoczęta się dyskusja 
na temat koncepcji przywróce
nia Wawelowi świetności kró
lewskiej siedziby. W dyskusji 
tej wziął m.in. udział Wacław 
Szymanowski, który właśnie 
wrócił z Paryża i zamieszkał 
w Krakowie.

Wkrótce też Szymanowski 
wraz z Janem Stanisławskim 
i Jackiem Malczewskim został 
powołany do Komitetu Odbu
dowy Zamku na Wawelu. Na 
tamach „Czasu" (nr 30, 1906) 
pisał: „Kiedy przyjechawszy do 
Krakowa, udałem się na Wa
wel, by rozejrzeć się w tej świę
tości narodowej, którą we 
mgle wspomnień lat młodzień
czych pamiętałem, uderzył 
mnie nasz gród stary przede 
wszystkim ogromem prze
strzeni, jaką zajmuje na pta- 
skowzgórzu / cudownym 
swem położeniem.

Zrozumiałem, jak potężnie 
działałby ten symbol narodo
wy na przyszłe pokolenia, 
gdyby można w nim prze
szłość w jedną nić z przyszło
ścią architektoniczną związać. 
Bo tylko w ten sposób cudna 
ta ruina, która dotąd tylko pa
miątką jest dla nas świętą, 
mogłaby nabrać prawdziwego 
życia, mogłaby streścić w so
bie ducha narodu, promienio
wać na kraj cały, skupiając 
w sobie wszystko, co prze
szłość nam zostawiła i nowe 
wysiłki przyszłości". Szyma
nowski zaproponował, aby 
„w środku ogromnego po
dwórca dwa lub trzy pomniki 
królów postawić lub bohate
rów polskich, a tam gdzie 
dawniej czworobok zamknięty 
zamczyska przeszłość niejako 
w sobie zamykał - nie pozwa
lając jej z przyszłością się łą
czyć - stać będzie może nie 
wielki, ale piękny budynek 
z kopułą, na której oda do 
młodości Mickiewicza żywą 
postać przybrać powinna. To 
symbol odrodzenia narodu, to

mauzoleum czy muzeum Mic
kiewicza, skupiające w sobie 
myśl wielkiej miłości, wielkie
go poświęcenia, wielkiej wiary 
i wielkiego wytrwania. Mu
zeum Mickiewicza łączyć się 
nie powinno z żadnym z bo
ków ani dawnego podwórca 
ani nowego; stać powinno 
osobno, w miejscu, gdzie 
przyszłość z przeszłością gra
niczy". Szymanowski uważał 
jednak, że ponieważ „budy
nek, łączący stary czworobok 
Wawelu, nie ma nic w sobie 
pięknego, że w nim żaden na
wet stary motyw nie pozostał, 
nie oszczędzajmy go. Naśla
dujmy w tern Francuzów, któ
rzy - jak to mógłbym wielu 
przykładami stwierdzić - w ta
kich wypadkach nigdy się nie 
wahają, lecz zawsze wybierają 
to, co większy pożytek dla 
pięknej całości stanowi". Po
woływał się na filozofa i misty
ka amerykańskiego, Ralpha 
Emersona (1803-1882), twór
cę filozofii żywej, bujnej i ru
chliwej: „Nie bądźmy jak te 
potwory, które idąc naprzód 
mają głowy zawrócone w tył 
z oczami w tył patrzącymi. Tak 
- przyszłość w sobie nosimy, 
bo sami jesteśmy przeszło
ścią i przyszłością zarazem, 
bo wszystko stanowi jeden 
węzeł nierozdzielny. Takim to 
winien być dla nas idealny 
Wawel".

\N ramach prac nad od
budową zamku wawelskiego, 

w latach 1907-1911 Wacław 
Szymanowski przygotował 
monumentalną kompozycję 
rzeźbiarską „Pochód na Wa
wel”. W 1908 r. byt gotowy gli
niany model rzeźby, a następ
ne trzy lata artysta poświęcił 
na wykonanie odlewu gipso
wego w skali 1:5. Dnia 9 listo
pada 1911 r. „Pochód na Wa
wel" pokazany został na wy
stawie „Secesja" w Wiedniu. 
Była to autorska wizja historii 
Polski, kompozycja rzeźbiar
ska złożona z 52 figur, przed
stawiających królów polskich 
i inne osobistości. „Pochód” 
otwierało Fatum - Los, a za 
nim szli Zygmunt III Waza 
z Piotrem Skargą w otoczeniu 
rycerzy i jezuitów. Drugą kró
lewską grupę prowadził król 
Stefan Batory z kanclerzem 
Janem Zamoyskim w towa
rzystwie rycerstwa. Kolejną 
grupę renesansową tworzyli 
Zygmunt August z Barbarą 
Radziwiłłówną, Zygmunt Stary 
z królową Boną oraz humani
ści i dwór. „Pochód” zamyka
ła grupa Jagiellonów: Włady
sław Jagiełło z królową Ja
dwigą, Kazimierz Wielki z Es- 
terką, a za nimi kroczył Bole
sław Śmiały, św. Stanisław 
i wierny mu lud. Artysta 
chcial, aby licząca 35 m dłu
gości i 3,5 m wysokości rzeź
ba tworzyła zamknięcie dzie
dzińca arkadowego zamku 
wawelskiego od strony za
chodniej.
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1. Projekt ustawienia „Pochodu 
na Wawel”, akwarela Kazimierza 
Wyczyńskiego według Wacława 
Szymanowskiego i Zygmunta 
Hendla (w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu) 
2.3.4. Wacław Szymanowski, 
„Pochód na Wawel" (2) i fragmenty 
rzeźby (3,4) z wystawy w Muzeum 
Rzeźby Alfonsa Karnego 
w Białymstoku

(ilustracje: 1 - wg „Polski 
Korona. Motywy w sztuce polskiej 

1800-1939", katalog wystawy, 
Kraków 2005; fot. 2,3,4- Micha! 
Jasiulewicz, Muzeum Podlaskie 

w Białymstoku)

Na przełomie 1911 i 1912 r. 
powstał komitet budowy 
rzeźby-pomnika, stanowisko 
prezesa objął Władysław Dłu
gosz, wiceprezesa - Henryk 
Sienkiewicz, skarbnika - Win
centy Lupkowski, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskie
go, a członkami byli: Oswald 
Balzer, profesor Uniwersyte
tu Jana Kazimierza we Lwo
wie, Ignacy Chrzanowski, 
profesor Uniwersytetu Ja
giellońskiego oraz malarze 
Jacek Malczewski i Włodzi
mierz Tetmajer. Projekt 
umieszczenia rzeźby na Wa

welu wywoła! kolejną ogól
nonarodową dyskusję. Jego 
zwolennikami byli m.in. Hen
ryk Sienkiewicz i Jacek Mal
czewski, natomiast odmien
ne zdanie prezentowało war
szawskie środowisko arty
styczne: Stanisław Jagmin, 
Eligiusz Niewiadomski, Kazi
mierz Stabrowski, Edward 
Trojanowski.

Jacek Malczewski tak 
mówił o „Pochodzie” Szyma
nowskiego: „Duch polski ob
jawiony wart jest poszanowa
nia. Czapkę zdjąć wypada 
przed najmniejszą cząstką 

Jego ujawnienia, a cóż do
piero przed ujawnieniem 
tak petnym, jak w “Pocho
dzie królów*.

Byłoby hańbą, abyśmy ta
kie arcydzieto mieli zmarno
wać. «Pochód» Szymanow
skiego dla kultury naszego 
ducha jest tak bogatym 
w skutki darem, jak wieszcze 
stówa Adama i Zygmunta, 
a tak pięknym, jak język Juliu
sza. Przyszłe pokolenia dzie
ci swoje uczyć będą historii 
naszej w mrokach Katedry, 
u stóp “Pochodu*" (cytat 
z komentarza do filmu Tele
wizji Polskiej S.A. Pochód 
królów na Wawel, według po
mysłu Andrzeja Wajdy, 
1996).

Kilkuletnie zabiegi Szyma
nowskiego, mające na celu 
wykonanie odlewu „Pochodu 
na Wawel" w skali 1:1, nie 
przyniosły rezultatu, ponie
waż w 1928 r. Adolf Szyszko- 
-Bohusz, ówczesny kierownik 
prac przy odnowie wawel
skiego zamku, ostatecznie 
odrzucił projekt ustawienia 
rzeźby na Wawelu.

„Pochód na Wawel” (rzeź
ba udostępniona przez firmę 
„Rolmex" S.A. w Warszawie) 
został przypomniany na wy
stawie dziel sztuki Wacława 
Szymanowskiego w Muzeum 
Rzeźby Alfonsa Karnego w Bia
łymstoku w 2007 r.

Marta Piszczatowska
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Archiwum fotograficzne firmy 
„Bracia Lopieńscy"

Do zbiorów Muzeum Narodo
wego w Warszawie zaku
piona została z dotacji Minister

stwa Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego kolekcja fotografii 
i albumów fotograficznych do
kumentujących działalność fir
my brązowniczej „Bracia Lo
pieńscy”, działającej w Warsza
wie w latach 1884-1950.

Archiwum fotograficzne fir
my „Bracia Lopieńscy” obej
muje 11 albumów fotograficz
nych, w których znajduje się 
łącznie 1125 zdjęć, oraz 672 
fotografie luzem. Zespól ten 
został włączony do kolekcji 
Zbiorów Ikonograficznych i Fo
tograficznych warszawskiego 
Muzeum Narodowego. Na ar
chiwalnych fotografiach przed
stawione są różnorodne wyro
by firmy od elementów archi
tektonicznych, drobnej rzeźby, 
poprzez aparaturę oświetlenio
wą, paramenty kościelne, 
przedmioty pamiątkowe, do 
drobnej galanterii.

Zakład Braci Lopieńskich 
byt najsłynniejszą polską firmą 
brązowniczą pierwszej połowy 
XX w. Założony został w 1884 r. 
w Warszawie przez Grzegorza 
Łopieńskiego, do którego 
wkrótce dołączyli dwaj bracia: 
Feliks i Ignacy. Pod szyldem 
„Bracia Lopieńscy” firma funk
cjonowała od 1900 r. Zakład 
szybko zdobył dużą renomę 
nie tylko w środowisku war
szawskim, ale także w całej 
Polsce. Wyroby Braci Lopień
skich charakteryzowała wyso
ka jakość techniczna i arty
styczna. Firma działała nie
przerwanie do 1950 r., gdy zo
stała upaństwowiona i prze
kształcona w spółdzielnię 
„Brąz dekoracyjny”.

Fotografie, przedstawiają
ce różnorodne wyroby firmy 
„Bracia Lopieńscy”, w więk
szości pochodzą z lat 1884- 
-1915, a więc dokumentują 
najwcześniejszy okres działal
ności zakładu. Wykonane na

1. Kielich mszalny, srebrny, złocony, „robiony dla J. E. ks. biskupa 
Niedziałkowskiego” - wyrób firmy „Bracia Lopieńscy”, fotografia po 1900 r.
2. Podcień na tarasie willi na Saskiej Kępie w Warszawie (projektu 
Bohdana Pniewskiego), z kolumnami w miedzi patynowanej, wykonanymi 
przez firmę „Bracia Lopieńscy”, fot. „Photo-Plat”, 1931-1932 r.

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych

Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku we wrześniu 
bieżącego roku obchodzić bę

dzie jubileusz sześćdziesięciole- 
cia swego istnienia. Rocznicę tę 

uświetni ogólnopolska konfe
rencja naukowa w dniach 
5-7 września pt. „Piece kaflowe 
w zbiorach muzealnych w Pol
sce”.

Temat konferencji wpisuje 
się w szeroki muzealny pro
gram rocznicowy, bowiem we 
Fromborku, w obrębie kom
pleksu Wzgórza Katedralnego 

wraz z otaczającymi go kano
niami , i zespołem poszpital
nym Św. Ducha, w pomiesz
czeniach muzealnych oraz ad
ministrowanych przez Kościół, 
znajduje się ogromne bogac
two zabytkowych urządzeń 
grzewczych: średniowiecz
nych hypokaustów, z różnego 
okresu kominków, baroko
wych pieców kaflowych czy 
unikatowych zespołów dzie
więtnastowiecznych pieców 
berlińskich. Jedną z muzeal
nych kolekcji tworzą zabytki 
kaflarstwa, których trzon sta
nowi materiał ceramiczny po
zyskany drogą wieloletnich 
badań archeologicznych, pro
wadzonych przez Instytut Hi
storii Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie. Ponadto we 
fromborskim muzeum od lat 
prowadzona jest inwentaryza
cja dziewiętnasto- i dwudzie-

Fragment wystawy w Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku

(fot. Anna Pietrzak)
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zamówienie pracowni, petnify pier
wotnie funkcję katalogu firmowego, 
co potwierdza fakt opatrzenia zdjęć 
w wielu wypadkach polskimi i rosyj
skimi napisami, łącznie z ceną pre
zentowanego przedmiotu. Ze źródet 
archiwalnych wiadomo, że tego typu 
fotograficzne katalogi firmowe wyko
nywało wiele warszawskich wytwórni 
metalowych, ale żaden z przykładów 
nie zachował się. Albumy Braci Lo- 
pieńskich byłyby zatem jedynymi te
go typu zabytkami zachowanymi 
w Polsce.

Mimo iż prace Lopieńskich są 
pod względem ilościowym stosunko
wo dobrze reprezentowane w zbio
rach publicznych, większość ogrom
nej liczby wyrobów firmy przepadfa, 
a część jest trudna do identyfikacji. 
Wartość zespołu fotografii jest zatem 
tym większa, że pozwala badaczom - 
poprzez analizę archiwalnych zdjęć - 
na wzbogacenie wiedzy o działalno
ści firmy.

Zakupiona kolekcja fotografii sta
nowi uzupełnienie materiałów archi
walnych dotyczących firmy „Bracia Ło- 
pieńscy” już wcześniej zgromadzo
nych w Muzeum Narodowym w War
szawie - ponad 130 oryginalnych pro
jektów rysunkowych oraz 600 szkla
nych negatywów dokumentujących 
wyroby zakładu.

Anna Masłowska

stowiecznych pieców kaflowych na 
terenie Warmii, Mazur i Pomorza; 
działania te w latach 2002, 2005 
i w 2008 r. otrzymały wsparcie ze 
strony ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego w postaci stypendiów.

W konferencji przewidywany jest 
udział muzealników z całego kraju 
oraz przedstawicieli służb ochrony 
zabytków, naukowców ze środowisk 
akademickich i instytutów nauko
wych, a także wytwórni ceramicz
nych i konserwatorów ceramiki. 
Z myślą o konferencji w Muzeum Mi
kołaja Kopernika w dawnej wieży 
dzwonnej została otwarta już w maju 
br. wystawa zatytułowana „Przyjacie
le naszych długich zim. Piece z XIX 
i XX wieku z terenu Warmii, Mazur 
i Pomorza”. Ekspozycja prezentuje 
część dokumentacji fotograficznej 
powstałej w efekcie inwentaryzacji 
pieców kaflowych, a także fragmenty 
pieców z Fromborka i okolic. Zoba
czyć tu można także kolekcję minia
tur pieców kaflowych, wykonanych 
w pracowni ceramicznej w Sopocie 
przez Alinę Sawicką i Annę Strzel
czyk, kafle ze znakami fabrycznymi 
oraz rachunki i materiały reklamowe 
dotyczące działających w tym regio
nie kaflami i fabryk pieców.

Weronika Wojnowska 
Jagoda Semków
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Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
(ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



„Kreski pamięci"
profesora Jerzego Kowalczyka

„Umiejętność rysowania bardzo mi się przydała w czasie studiów i w późniejszej pracy dokumentacyjnej i badawczej, a także 
w wieloletnich zajęciach dydaktycznych ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim (1955-1978). Z upodobaniem studiowałem 
ornamentykę, nowożytną architekturę monumentalną i drewnianą. Zabytki drewniane, utrwalone ołówkiem, piórkiem i pędzlem 
przed 50 laty, dziś już w większości nie istnieją, tym samym, moje rysunki nabrały wartości dokumentu historycznego”.

(ze wstępu do folderu wystawy „Kreski pamięci - wystawa rysunków Jerzego Kowalczyka" w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie w 2005 r.)

1. Drewniana cerkiew w Bełżcu (woj. lubelskie, pow. tomaszowski), lipiec 1953 r.
2. Kościół parafialny w Kurozwękach (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski), lipiec 1954 r.
3. Kolegiata św. Marcina w Opatowie (woj. świętokrzyskie), maj 1954 r.
4. Kościół franciszkanów (św. Marii Magdaleny) w Przemyślu (woj. podkarpackie), wrzesień 1954 r.
5. Kościół bernardynów (Nawrócenia św. Pawła) w Lublinie, lipiec 1958 r. (reprodukcje: Piotr Jacek Jamski)


