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OD REDAKCJI

C
zy mieszkańcom Warszawy w ogóle niepotrzebne są muzea? Taki błędny 
wniosek można by wyciągnąć z bałamutnego tytułu artykułu omawiającego 
wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego wśród warszawiaków na 
zlecenie stołecznego ratusza Chcemy dróg, a nie muzeów („Gazeta Stołeczna”, 

wydanie z 4 lipca 2008 r). Tymczasem ankietowani dali jedynie do zrozumienia, 
że priorytetową inwestycją w stolicy powinna być budowa systemu wewnętrznych 
obwodnic, drugiej linii metra oraz kolejnych mostów przez Wisłę, bo jeśli nie speł
ni się tych oczekiwań - miastu po prostu może zagrozić komunikacyjny paraliż. 
A muzea? Konkurując z drogami - w ankiecie przegrały jedynie funkcjonujące 
już instytucjonalnie, lecz niemające jeszcze swoich docelowych siedzib: Mu
zeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niepytani o pozo
stałe warszawskie muzea ankietowani nie wypowiadali się o nich wcale.

Tymczasem właśnie problem funk
cjonowania muzeów w ogóle (i to nie 
tylko w Warszawie, ale także w skali 
całego kraju) wydaje się od pewnego 
czasu niesłychanie ważny i nabrzmia
ły. Na naszych tamach w czerwcowym 
numerze pisma dyskusję na ten temat 
zapoczątkował prof. Jack Lohman (Wy- 
zwania dla współczesnych muzeów, 
ss. 3-6). W tym numerze prezentujemy

glos Anny Żakiewicz, wieloletniego pracownika Muzeum Narodowego w War
szawie, kuratora Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych. W artykule No 
i po co nam w ogóle te muzea...? (ss. 3-6) autorka nie zgadza się z profesorem 
właściwie tylko w jednej kwestii, podejmuje natomiast szeroką polemikę z kon
trowersyjnymi, jej zdaniem, tezami zamieszczonego mniej więcej w tym samym 
czasie w „Polityce” felietonu na ten sam temat autorstwa Piotra Sarzyńskiego.

W numerze polecamy ponadto - napisany specjalnie dla nas, z okazji przy
padającej w tym roku trzechsetnej rocznicy odkrycia europejskiej porcelany - 
artykuł o najwcześniejszych wyrobach z „białego złota” - naczyniach i figurkach 
z miśnieńskiej „czerwonej” porcelany (kamionki bóttgerowskiej, protoporcela- 
ny). Autorką tego tekstu, będącego pierwszą w języku polskim tak szeroko ujętą 
próbą przedstawienia tematu (Miśnieńska „czerwona”porcelana, ss. 7-11), jest 
Wanda Zalęska, nasz stały współpracownik, kustosz Kolekcji Ceramiki i Szkła 
w warszawskim Muzeum Narodowym.

Trzeci z artykułów otwierających październikowy numer pisma (Łańcucki 
„Amor” Canovy w Possagno i Pzymie, ss. 12-15) także związany jest z obchodami 
rocznicowymi. Barbara Trojnar, starszy kustosz w Muzeum-Zamku w Łańcucie, 
omawia w nim najważniejsze wydarzenia muzealne w Polsce i we Włoszech, 
związane z 250. rocznicą urodzin Antonia Canovy oraz pokrótce przypomina 
dzieje realizacji posągu „Książę Henryk Lubomirski jako Amor” - najsłynniejszej 
rzeźby artysty w łańcuckich zbiorach.

Nakład: 6000 egz.



tlij przeglądy 
rF* poglądy

W przypadającą w tym roku 30. 
rocznicę wpisania Kopalni Soli 
„Wieliczka” na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO uhonorowano 
kopalnię prestiżowym wyróżnie
niem Eko-Firma 2008. Kopalnia 
wielicka stanowi jedyny obiekt 
górniczy na świecie czynny nie
przerwanie od średniowiecza 
do chwili obecnej. Jej oryginal
ne wyrobiska ilustrują wszystkie 
etapy rozwoju techniki górniczej 
w poszczególnych epokach histo
rycznych ostatniego tysiąclecia. 
Podstawowym celem zarządu 
kopalni jest zachowanie dla przy
szłych pokoleń tego cennego za
bytku, ważnego obiektu świato
wego dziedzictwa i jednocześnie 
podejmowanie licznych działań 
proekologicznych, które zostały 
uhonorowane przyznanym wyróż
nieniem Eko-Firma 2008.

Dnia 11 lipca 2008 r. odbyta się 
inauguracja działalności Bene
dyktyńskiego Instytutu Kultury 
„Aby chronić dobro". Jedno
cześnie dokonano poświęcenia 
odbudowanego skrzydła Opac
twa Benedyktyńskiego w Tyńcu. 
W czasie inauguracji przypomnia
na została historia 61 lat odbudo
wy opactwa oraz przedstawiono 
plany działalności w odnowionym 
obiekcie i wyniki międzynarodo
wego konkursu na urbanistyczno- 
-architektoniczną koncepcję 
ochrony i zagospodarowania oto
czenia. Założeniem projektantów 
jest utrzymanie i uczytelnienie 
wszystkich wątków historycznych 
w kontraście do odbudowy dwu
dziestowiecznej. Wszędzie zacho
wuje się linię urwanych sklepień, 
podkreślając w ten sposób kom
pleksowy charakter odbudowanej 
Wielkiej Ruiny. Po renowacji zabyt
kowej budowli w odrestaurowa
nych pomieszczeniach utworzono 
wystawę prezentującą światowe 
dziedzictwo kultury benedyktyń
skiej, jak też historię zespołu kultu
rowego tyniecko-bielańskiego.

we - to: „Święto Papieru”, orga
nizowane w Dusznikach Zdroju 
(26-27 lipca) i we Wrocławiu 
(2-3 sierpnia), międzynarodowa wy
stawa artystów papieru „Blowing 
in the wind” w Dusznikach Zdroju, 
wystawa Teresy Windyki „Drukar
skie techniki zdobienia papierów 
i tkanin" (wrzesień-grudzień) oraz 
konferencja jubileuszowa (10 paź
dziernika) w nowo powstałej sali 
wystawienniczo-konferencyjnej, 
utworzonej w 2008 r. w pomiesz
czeniu dawnej suszarni papieru. 
Podczas konferencji muzeum 
zostanie odznaczone Medalem 
Gloria Artis - Zasłużony Kulturze, 
przyznanym za całokształt działal
ności na rzecz kultury polskiej.

Powstałe w końcu XIX i na po
czątku XX w. wille w Konstancinie- 
-Jeziornie pod Warszawą stały się 
ważnym obiektem zainteresowa
nia mazowieckiego Urzędu Kon
serwatorskiego. Czternaście z nich 
zostało niedawno zakwalifikowa
nych do indywidualnego wpisu do 
rejestru zabytków. Podejmowane 
przez urząd działania mają na celu 
zahamowanie rozpowszechniania 
się tzw. systemu konstancińskie- 
go, procederu polegającego na 
niszczeniu zabytkowych budowli 
i stawianiu na ich miejscu nowych 
obiektów. Postuluje się również 
utworzenie w obrębie Konstancina- 
-Jeziorny parku kulturowego, co 
również ograniczyłoby agresywne 
inwestycje prywatne oraz pozwo
liło ochronić piękną zieleń i atrak
cyjną architekturę tego podwar
szawskiego uzdrowiska.

Przedzamcze w Lidzbarku War
mińskim zostało zakupione przez 
prywatną spółkę Centrum Kon- 
ferencyjno-Wypoczynkowe „Za
mek”. W niszczejących dotąd bu
dynkach w ciągu kilku lat Centrum 
zamierza urządzić luksusowy ho
tel z basenem w piwnicy. Ważne, 
że wszystkie prace remontowo- 
-restauracyjne mają być prowa
dzone pod ścisłym nadzorem 
wojewódzkiego urzędu konserwa
torskiego; planuje się m.in. rekon
strukcję wieży zegarowej.

W tym roku Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju obchodzi 
40-lecie swego istnienia. Przed 40 
laty w dusznickim młynie papier
niczym udostępniono pierwsze 
ekspozycje prezentujące dzieje 
papiernictwa. Najważniejsze te
goroczne wydarzenia jubileuszo

W Krakowie przy ul. Zamojskiego 
na Podgórzu znajduje się daw
na, otwarta w 1877 r. miejska 
lodownia. Jest to wykuty w ska
le dwudziestometrowy korytarz 
z komorami po bokach. Od lat 
z tego pomieszczenia nikt już nie 
korzysta, tylko raz w roku udostęp

niane jest zwiedzającym podczas 
Podgórskich Dni Otwartych Drzwi. 
Radni Podgórza czynią starania, 
aby lodownia została przysto
sowana do zwiedzania na stałe, 
stanowi bowiem interesujący przy
kład dawnej techniki.

W Oddziale Muzeum Historycz
nego Miasta Gdańska, w Domu 
Uphagena, od 21 lipca do 19 paź
dziernika br. czynna jest wy
stawa pt. „Lubeckie kamienice 
mieszczańskie. Przeszłość i te
raźniejszość”. Ekspozycja jest 
pierwszą z cyklu prezentacji 
ukazujących dorobek niemie
ckich konserwatorów, planistów 
i architektów działających na te
renie zabytkowych miast pobrze- 
ża Bałtyku (tytuł cyklu: „Rewita
lizacja zabytkowych zespołów 
miejskich pobrzeża Bałtyku”). 
Wystawa ma charakter dydak
tyczny. Jej celem jest wskazanie 
sposobów ochrony substancji 
zabytkowej na terenie zespołu 
miejskiego Lubeki. Udowodnią, 
że mieszkanie w starym zabyt
kowym mieście wcale nie musi 
być trudne i niewygodne. W ten 
sposób wpisuje się w toczącą się 
w Gdańsku dyskusję na temat 
ochrony zabytków i ożywienia 
zaniedbanych dzielnic miasta. 
Wystawa powstała we współpra
cy z dwoma organizacjami spo
łecznymi działającymi w Lubece 
na rzecz zachowania kamienic 
mieszczańskich: Burgerinitiative 
Rettet Lubeck - BIRL i Althaus- 
-Sanierer-Gemeinschaft. Tworzą 
one ruch społeczny oparty na 
tradycjach niemieckiej aktywno
ści obywatelskiej, która inicjuje 
ratowanie zagrożonych obiektów, 
szczególnie budownictwa miesz
kaniowego.

Współfinansowany przez Unię 
Europejską projekt „Zachowanie 
i udostępnianie dziedzictwa Po
morza poprzez utworzenie Parku 
Kulturowego w Wejherowie” uzna
ny został za najlepszy w Polsce 
w kategorii „Zabytek” w konkursie 
„Polska pięknieje - 7 cudów unij
nych funduszy", zorganizowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju Re
gionalnego, wydawnictwo Pascal 
i firmę Smartlink. Miasto Wejhero
wo za przeprowadzoną w ramach 
tego projektu w latach 2006-2008 
renowację Kalwarii Zebrzydow
skiej otrzymało również nagrodę 
specjalną w konkursie na „Naj
lepszą promocję turystyki woje
wództwa pomorskiego w 2007 
roku".

Gdańska Bazylika Mariacka zo
stała zasłonięta rusztowaniami. 
W ostatnich latach degradacja mu
rów świątyni ulega gwałtownemu 
przyspieszeniu. Odpadały dachów
ki, cegły, kawałki okien... Coraz 
większe połacie murów osłaniano 
siatką chroniącą przechodniów, 
a w ubiegłym roku poddano je ska
nowaniu, które miało odpowiedzieć 
na szczegółowe pytania o skalę 
i rodzaj uszkodzeń oraz określić za
kres niezbędnego remontu. Rozpo
częte w tym roku prace podzielone 
zostały na trzy etapy, ostatni etap 
ma zakończyć się w 2020 r. Na po
czątek poddana zostanie renowacji 
wieża wraz z punktem widokowym, 
potem kolejno remontowane będą 
elewacje naw bocznych, dach 
oraz wnętrze kościoła. Zainstalo
wane także zostaną nowoczesne 
systemy monitorujące i alarmowe. 
Odbudowane również będą bu
dynki w bezpośrednim otoczeniu 
świątyni. Całość prac pochłonie 
75 min zł, z czego 15 proc, sfinan
suje miasto, a resztę pokryją tzw. 
fundusze norweskie, unijny pro
gram „Infrastruktura i Środowisko” 
oraz prywatni inwestorzy.

Do końca października br. w Starej 
Synagodze w Krakowie czynna jest 
wystawa prac artystów żydowskich 
związanych z Krakowem od 1873 
do 1939 r. Zgromadzono na niej 
przeszło 130 obrazów, grafik, ry
sunków i rzeźb ponad 40 twórców; 
wypożyczono je z 26 muzeów i ko
lekcji prywatnych. Ekspozycja udo
stępnia prace takich artystów, jak 
Maurycy Gottlieb, Szymon Buch- 
binder, Artur Markowicz, Jonasz 
Stern, Artur Nacht-Samborski, Moj
żesz Kisling. Wystawę zorganizo
wało Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa z okazji 18. Festiwalu Kul
tury Żydowskiej.

W Łazienkach Królewskich w War
szawie w Muzeum Wychodźstwa 
Polskiego im. Ignacego Jana Pa
derewskiego w dniach od 5 czerw
ca do 14 września br. czynna była 
wystawa „Od Michałowskiego do 
Witkacego. Mistrzowie malarstwa 
polskiego 1820-1939 ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy". 
Wystawa ta zaprezentowała z oka
zji jubileuszu bydgoskiego muze
um fragment jego kolekcji sztuki 
polskiej. Z obszernego zespołu 
prac wybrano dzieła artystów, któ
re zaważyły na obliczu sztuki pol
skiej XIX i początku XX w.
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Muzea w Polsce odwiedzane są niezbyt chętnie... Ludzie narzekają na zbyt wysokie 
ceny biletów („Metro”, 8 VII 2008), a także brak udogodnień i rozrywek dla dzieci.

W internetowym „e-metrze” (Nie zabieraj dziecka do muzeum, 15 VII 2008) 
opublikowano nawet kuriozalne pretensje, że obrazy w muzeum wiszą za wysoko, 

by mogły je oglądać male dzieci! Przejęty bez reszty swą rodzicielską rolą anonimowy 
ojciec kilkuletniej Marysi zapomniał najwyraźniej o dorosłych widzach, których 

kręgosłupy mogłyby z kolei nie wytrzymać konieczności ciągłego pochylania się.

No i po co nam 
w ogóle te muzea...?

1. Kolejka osób oczekujących na wejście na wystawę 
„Impresjoniści” w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
2000/2001 r.

ANNA ŻAKIEWICZ

o właśnie - po co? Bo jak wynika z sondażu 
JL 5 przeprowadzonego pod koniec maja br. na za
mówienie miejskiego Centrum Komunikacji Społecznej 
i opublikowanego w „Gazecie Sto
łecznej” (4 VII 2008) warszawiacy 
zdecydowanie wolą nowy most od 
nowego muzeum. Tylko 8% ankie
towanych osób uznało, że miasto 
potrzebuje powstającego właśnie 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
87% woli obwodnicę, 81% nowy 
odcinek metra, a 71% Most Pół
nocny.

Wielka szkoda, że w tej mało 
poważnej medialnej wrzawie wziął 
udział także tygodnik „Polityka”, 
publikując artykuł Piotra Sarzyń
skiego {Mniej muzeum w mu
zeum, nr 20, 2008), który w wielu 
kwestiach jawnie mija się z praw
dą bądź podaje fakty tendencyjnie 
okrojone lub przeinaczone. Jego 
autor od samego początku zdra
dza kompletną nieświadomość 
odrębności muzeów artystycznych 
od całej reszty placówek muze
alnych. We wstępnej wyliczance 
w ogóle brak tego podstawowe
go typu muzeum, które przede 
wszystkim gromadzi dzieła sztuki. 
Nie dokumenty, nie przedmioty 
kultury materialnej, nie elektro
niczne gadżety mające cieszyć, 
a jednocześnie wtłoczyć publiczności jakąś wiedzę, ale 
takie różne dziwne, na pozór całkowicie bezużyteczne 
obiekty - głównie obrazy i rzeźby - które mają zaspo

kajać potrzebę przeżyć estetycznych. Jeśli się oczywiście 
taką potrzebę w ogóle ma... I tu chyba jest ten przysło
wiowy pies pogrzebany.

Bo w całym tym hałasie, jaki panuje ostatnio w me
diach wokół polskich muzeów, spowodowanym w dużej 

mierze kryzysem w warszawskim 
Muzeum Narodowym, wyraźnie 
wychodzi na jaw, że nawet ludzie 
wykształceni nie bardzo wiedzą, 
jak ugryźć ten temat. Muzeum 
Powstania Warszawskiego miesza 
im się z muzeum w Bilbao, a Luwr 
z Muzeum Żydowskim w Berlinie. 
TVP zaś pokazuje elektronicznie 
wygenerowaną gadającą Monę 
Lisę w muzeum w Seulu i utysku
je na puste sale w warszawskim 
Muzeum Narodowym (nb. sfil
mowane w poniedziałek, a więc 
w dzień, kiedy nie tylko warszaw
skie muzeum jest zamknięte, ale 
i większość tego typu instytucji na 
świecie). Jaką informację otrzy
muje telewidz i czytelnik prasy? 
Ano tylko taką, że wszędzie, nawet 
w Korei jest lepiej niż u nas... 
i tyle. A problem, choć o wiele bar
dziej złożony, nie jest wcale taki 
trudny do ogarnięcia, wymaga 
jednak odrobinę więcej rzetelnej 
wiedzy i uczciwej, a nie obliczonej 
na tani efekt, informacji.

Po pierwsze - nawet w pary
skim Luwrze ani Mona Lisa, ani 
żaden inny obraz nie gada do 

zwiedzających. To ciekawostka, gadżet, który nijak się 
ma do rzeczywistości muzealnej na świecie. I naprawdę 
wszędzie jest tak (w ciągu ostatnich kilkunastu lat zwie
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dziłam blisko setkę muzeów europejskich i ponad dwa
dzieścia amerykańskich; często „od kuchni”, uczestni
cząc w ich pracy), że są muzea mające na celu przekazać 
konkretną wiedzę o jakimś problemie - to są muzea typu 
właśnie Powstania Warszawskiego, należy do nich m.in. 
berlińskie Muzeum Żydowskie, waszyngtońskie Holo
caust Museum, londyńskie Imperial War Museum, czy 
nawet absolutnie rewelacyjne zarówno pod względem 
rozrywkowym, jak i informacyjnym - International Spy 
Museum w Waszyngtonie oraz muzea artystyczne - do 
nich należą polskie Muzea Narodowe, jak też Luwr, Na
tional Gallery w Londynie, Gemaelde Galerie w Berli
nie, madryckie Prado, petersburski Ermitaż, Metropoli
tan Museum w Nowym Jorku i wiele innych, w których 
gromadzi się i eksponuje dzieła sztuki. We wszystkich 
placówkach pierwszego typu są projekcje filmowe, inter
aktywne komputery, rekonstrukcje okopów, schronów,

imitacje kominów krematoryjnych, fotografie, doku
menty, poruszające wyobraźnię przedmioty codzienne
go użytku i... mnóstwo grup wycieczkowych, głównie 
szkolnych. Ale niemal naprzeciw zatłoczonego Holocaust 
Museum, przy tej samej waszyngtońskiej Mail stoi dużo 
większa i lekko pustawa (mimo że mają tam m.in. dzie
ła Leonarda da Vinci, Tycjana i Rembrandta) National 
Gallery of Art, gdzie w salach zamiast elektronicznych 
gadżetów są po prostu obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby, 
czyli dzieła sztuki, z którymi dobrze jest obcować indy
widualnie i raczej w spokoju. Niemniej jednak nawet ja 
poczułam się lekko nieswojo, kiedy w oglądaniu intere
sującej wystawy rysunków Claude’a Lorraine’a towarzy
szył mi tylko strażnik muzealny. Lynn Russel, szefowa 
działu edukacyjnego NGA, wyjaśniła mi, że taka już 
jest ta publiczność waszyngtońska - niezbyt wyrobio
na artystycznie; ludzie przyjeżdżają do stolicy obejrzeć 
przede wszystkim Kapitol, Biały Dom, odwiedzić Me
morials (pomniki-mauzolea poświęcone wybitnym pre
zydentom i bohaterom wojennym) i zdecydowanie wolą 
muzea problemowe, których zresztą w tym mieście jest 
pod dostatkiem (poza wyżej wymienionymi - przy samej 

Mall - Space Museum z najrozmaitszymi pojazdami po
wietrznymi oraz Natural History Museum z wypchany
mi i wirtualnymi zwierzakami), a jeśli już ktoś wybierze 
się do muzeum artystycznego, to ogląda wyłącznie Le
onarda i Rembrandta... Rysunki Lorraine’a...? A kto to 
w ogóle jest? I dlaczego tylko rysunki, a nie obrazy?! To nie 
Nowy Jork czy Paryż... Brzmi jakoś znajomo, prawda?

Może zatem problem tkwi nie w samych muzeach, lecz 
w niezbyt chętnej i słabo wyedukowanej publiczności, 
która trafia się i u nas, i w Ameryce, którą w nieuctwie 
utwierdzają dodatkowo popularne media? Kilka lat temu 
w telewizyjnych „Wiadomościach” jeden z warszawskich 
polityków bez żenady oświadczył do kamery, że miastu 
potrzebne są mosty, nie muzea. Niby prawda, ale takie 
bezkrytycznie publikowane stwierdzenia nie wpływają 
raczej na zwiększenie potrzeb w zakresie życia kultural
nego... Wprost przeciwnie - umacniają szkodliwe stereo

typy. W efekcie - kiedy osoby spoza mojego kręgu 
zawodowego dowiadują się, kim jestem, gdzie pra
cuję i że - o zgrozo! - do Ameryki jeżdżę zwiedzać 
muzea i galerie, a nie robić zakupy, biznesy czy pra
cować w knajpie, jestem traktowana podejrzliwie, 
a czasem nawet jak ktoś lekko pomylony...

Zgadzam się jednak, że - zwłaszcza w tej sytu
acji! - nie należy publiczności stawiać zbyt wygó
rowanych wymagań. Nie da się też nie dostrzec, 
że różne wynalazki techniczne bardzo ułatwiają 
i urozmaicają życie. W pewnych wypadkach mogą 
też stać się przysłowiowym i bardzo użytecznym 
pomostem „między dawnymi i nowymi laty”. Pro
blem w tym, że to wszystko kosztuje. I to słono. 
Waszyngtońska National Gallery of Art np. za
mówiła dwa krótkie filmy edukacyjne związane 
z wielkimi dziełami ze swoich zbiorów u wybit
nego nowojorskiego artysty działającego w dzie

dzinie sztuki nowych mediów, Grahame’a Weinbrena. 
Honorarium za realizację takiego 6-minutowego filmu 
- to 50 tys. dolarów, nie licząc dodatkowych wydatków 
związanych z jego produkcją. Zaprosiliśmy Weinbrena 
do Polski. Wystąpił dwukrotnie w listopadzie ubiegłe
go roku w sali kinowej Muzeum Narodowego w War
szawie, prezentując swoją twórczość, do czego preteks
tem stała się wystawa sztuki flamandzkiej, a motywem 
wiążącym współczesnego artystę z dawnymi mistrzami 
był jego film poświęcony jednemu z obrazów Rubensa 
ze zbiorów waszyngtońskich (NGA zgodziła się na nie
odpłatny pokaz premierowy w Warszawie!). Głównym 
jednak powodem całego przedsięwzięcia był pomysł, 
by Grahame Weinbren mógł kiedyś zrealizować w war
szawskim muzeum interaktywną interpretację nasze
go sztandarowego obrazu Witkacego „Fantazja-Bajka” 
z 1921 r., który z racji swej zawartości treściowej bar
dzo się do takich działań nadaje. Listopadowe spotkania 
miały służyć przybliżeniu sprawy polskiej publiczności, 
mediom i ewentualnym sponsorom, jako że koszt takie
go dzieła - to blisko 300 tys. dolarów, na które żadnego 
polskiego muzeum zwyczajnie nie stać, choć posiadanie 
go zbliżyłoby nas z pewnością do światowej czołówki. 
Nie mówiąc już o tym, że uczynienie dzieła wybitnego, 
choć ciągle jeszcze zbyt mało znanego poza naszym kra

2. Wernisaż wystawy „Złoty wiek malarstwa flamandzkiego”, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 2007 r.
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jem, polskiego artysty obiektem działania twórcy funk
cjonującego w światowym obiegu (o Weinbrenie piszą 
np. Lev Manovich i Michael Rush - autorzy podstawo
wych opracowań o sztuce nowych mediów) miałoby też 
nieocenioną wartość promocyjną dla naszej kultury i to 
w wielu aspektach. Na żadnym ze spotkań z Weinbre- 
nem nie pojawił się żaden dziennikarz, choć otrzymali 
oni - jak zwykle - zaproszenia...

Kompletną bzdurą jest domaganie się np. przez 
Piotra Sarzyńskiego (ten zarzut pojawił się nie tylko 
w wyżej wymienionym jego artykule, ale zdarzał się już 
wcześniej) od Muzeów Narodowych, by organizowa
ły wystawy twórców żyjących. Owszem, incydentalnie 
dochodzi do takich wystaw (np. prezentacja prac Jor- 
ga Immendorfa w MNW w 1998 r.), jednak właściwym 
miejscem takich ekspozycji jest w Warszawie Zachęta 
i Centrum Sztuki Współczesnej, podobnie jak w Nowym 
Jorku urządzają je Whitney Museum i MoMA, 
a nie Metropolitan, w Londynie zaś Tatę Modern, 
a nie National Gallery, w Paryżu Centre Pompi
dou, a nie Luwr czy Musee d’Orsay etc., etc.

Niezmiernie też zdumiewa utyskiwanie na 
„ostatnie 10 lat zmarnowanych przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie”. Jego autor chyba już 
sam zapomniał o własnych pochlebnych re
cenzjach z organizowanych w tym czasie przez 
muzeum wystaw. I że wystawy te nierzadko tra
fiały na ogłaszane w „Polityce” listy najciekaw
szych wydarzeń kulturalnych poszczególnych 
lat. Jakiś szczególny przypadek amnezji, czy 
co? Może więc warto przypomnieć? „Caravag
gio i caravaggionizm” w 1996 r., „Andy War
hol” w 1998, „Impresjoniści” z Musee d’Or
say w 2000, „Picasso” w 2002, „Transalpinum” 
w 2004 i wiele innych, które przyciągnęły od 
kilkudziesięciu do nawet 250 tys. widzów, co 
jest niemałym sukcesem i to nie tylko w pol
skich warunkach. Rokrocznie warszawskie mu
zeum zdobywa przynajmniej jedną „Sybillę”, 
czyli muzealny Oscar, przyznawany przez Mini
sterstwo Kultury w kilku dziedzinach (wystawa 
artystyczna, historyczna, przyrodnicza, wydawnictwo, 
program edukacyjny i naukowy). Za 2007 r. otrzymała 
tę nagrodę wystawa „Złoty wiek malarstwa flamandz
kiego”, która odbyła się jesienią. To mają być te „zmar
nowane lata”? To są te wystawy, które - jak twierdzi Sa
rzyński - „bardziej stanowią zaspokojenie własnych am
bicji naukowych muzealników, aniżeli pokrywają się ze 
społecznym zapotrzebowaniem”? To kuriozalne stwier
dzenie autor wkłada w usta Przemysława Nowogórskie- 
go, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego 
w Ministerstwie Kultury, co nie może być prawdą, choć
by dlatego, że badania naukowe należą do obowiązków 
pracowników merytorycznych Muzeum Narodowego; 
wynika to ze statutu muzeum, zatwierdzonego przez 
Ministerstwo, które na bieżąco otrzymuje sprawozdania 
z tej działalności. Ponadto - kto miałby określać to „za
potrzebowanie społeczne”? Jakiś komisarz ludowy? Ta
kie czasy i obyczaje już kiedyś były i nic dobrego ani dla 
społeczeństwa, ani dla kultury z nich nie wynikło...

Sarzyński pisząc o „niemałej dotacji” Ministerstwa 
Kultury w wysokości 28 min zł rocznie na bieżącą dzia
łalność MNW sugeruje, że kwota ta jest za duża i nie
właściwie wykorzystana. Wystarczy zebrać podstawowe 
informacje, by dowiedzieć się, że roczny budżet Luwru 
(w 2006 r.) - to prawie 187 min euro, National Gallery 
w Londynie - blisko 43 min funtów, Metropolitan Mu
seum w Nowym Jorku - 297 min dolarów, a tamtejszego 
Museum of Modern Art - 190 min dolarów. Mimo to 
nasza oferta wystawowa jest porównywalna ze światową 
- tak pod względem jakości, jak i ilości, a towarzyszące 
im programy edukacyjne i tzw. events w wielu wypad
kach nawet ją przewyższają. Warto np. porównać wy
darzenia towarzyszące wystawie „Wyprawa w 20-lecie” 
(była czynna do 31 marca br.) z analogiczną „oprawą” 
dowolnej wystawy w dowolnym muzeum na świecie. 
Istotną różnicą są znowu pieniądze - poza Polską wstęp 

na wykłady, pokazy filmów, spotkania, zajęcia dla dzieci 
etc. na ogól jest dodatkowo (niezależnie od biletu wstę
pu) płatny, u nas - darmowy, choć przeważnie trzeba wy
kupić bilet (w MNW - 12-17 zł, w Europie - 12 euro, 
a w USA - 20 dolarów).

Profesor Erie de Chassey, kurator wystawy „Repar- 
tir a zero” (sztuka europejska i amerykańska w drugiej 
połowie lat czterdziestych XX w.), która otwarta zosta
nie w Musee des Beaux-Arts w Lyonie jesienią br. (będą 
w niej uczestniczyć również prace polskich artystów, 
m.in. ze zbiorów MNW), ma do dyspozycji - jako budżet 
początkowy, tylko z publicznych pieniędzy - 400 tys. 
euro, spodziewa się jeszcze sporych dotacji od sponsorów 
prywatnych. Mimo to podczas wykładu na Uniwersyte
cie Warszawskim na początku marca br. profesor prze
praszał słuchaczy, że na wystawie nie będzie najważniej

3. National Gallery of Art w Waszyngtonie, główny westybul
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szych dziel Jacksona Pollocka ze zbiorów amerykańskich, 
bo ubezpieczenie jednego obrazu tego artysty - to koszt 
40 tys. euro.

Przygotowując w 2005 r. monograficzną wystawę 
Władysława Hasiora, otrzymałam z Ministerstwa Kul
tury 70 tys. zł. Gdyby nie pokaźne wsparcie głównego 
sponsora MNW, banku PKO BP, oraz pieniądze nie bez 
trudu wygospodarowane z bieżącego budżetu przez dy
rektora Ferdynanda B. Ruszczyca, nie starczyłoby nawet 
na katalog... Budżet wystawy zamknął się w 460 tys. zł, 
choć, niestety, kwota ta nie pozwoliła zrealizować przy
najmniej 1/3 założeń scenograficznych, co znacznie zubo
żyło tę ekspozycję, niemniej jednak znalazła się ona na 
wspomnianej wyżej liście 10 wystaw w rankingu najważ
niejszych wydarzeń kulturalnych 2005 r. wytypowanych 
przez „Politykę”.

Należy dodać, że kurator wystawy realizujący ją 
w macierzystym muzeum nie otrzymuje honorarium ani 
za koncepcję, ani za scenariusz, ani za nadzór nad jej rea
lizacją. Dobrze, jeśli uda mu się dostać pieniądze za przy
gotowanie katalogu, co nie jest regułą. A trzeba wiedzieć, 
że przygotowanie wystawy - to na ogół dwa lata ciężkiej 
pracy (kwerendy, opracowanie scenariusza, negocjacje 
wypożyczeń, zdobywanie sponsorów, przygotowanie ka
talogu i ekspozycji), i to poza codziennymi obowiązka
mi - inwentaryzacją i opracowaniem obiektów, obsługą 
kwerend i wypożyczeń. Dni pracy w ostatnich kilku tygo
dniach przed wystawą trwają nierzadko po 12-14 godzin, 
często łącznie z weekendami, za co również nie otrzymuje 
się dodatkowego wynagrodzenia (można tylko odebrać 
tzw. nadgodziny). A miesięczna pensja pracownika mery
torycznego to - w zależności od stanowiska i stażu pracy 
- od 1500 do 2500 zł netto. Część z nas ma doktoraty, 
wielu ukończyło studia podyplomowe, znamy po 2-3 ję
zyki obce... Sytuację tę znosimy z godnością i humorem, 
dorabiamy wykładami i publikacjami (często zagraniczny
mi, bo nasze umiejętności i praca są dostrzegane i cenione 
na świecie), a nade wszystko mamy ogromną satysfakcję 
z tego, co robimy, bo niemal wszyscy jesteśmy hobbysta
mi i entuzjastami swojej pracy. Wierzymy też, że nasze 
starania przyczyniają się do tworzenia narodowej kultury 
i zachowania dziedzictwa narodowego. Gromadzone 
przez nas zbiory i nasze publikacje będą służyły ludziom 
nawet wtedy, kiedy już nikt od dawna nie będzie pamiętał 
o co kłóciło się PO z PIS-em. Bo doświadczenie pokoleń 
uczy, że ludzie przemijają, a sztuka zostaje.

Dobrze by więc było, gdyby media nas w tym wspie
rały, czego wyrazem może być też oczywiście rzeczowa 
krytyka, oparta jednak na solidnych podstawach mery
torycznych. Przykładem konstruktywnego głosu w dys
kusji o muzeach jest artykuł Jacka Lohmana Wyzwania 
dla współczesnych muzeów („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 6, 2008). Jako dyrektor Museum of London, autor jest 
praktykującym muzealnikiem i świetnie zdaje sobie spra
wę, jak trudno jest obecnie przyciągnąć uwagę widza ab
sorbowanego coraz to nową, bogatą i urozmaiconą ofertą 
kultury popularnej. Lohman jednak słusznie zwraca uwa
gę na złudną magię wirtualnej rzeczywistości muzealnych 
stron internetowych, których odwiedzanie nie może i nie 
powinno zastępować wizyt w realnych muzeach. Wyda-

4. Budynek Judisches Museum w Berlinie

(zdjęcia: 1,2- Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, 
3, 4 - Anna Żakiewicz)

je się jednak, że autor odrobinę przecenia rolę atrakcyj
nej architektury muzealnej, przywołując m.in. przykład 
Judisches Museum w Berlinie. O ile efektowny projekt 
Daniela Libeskinda znakomicie współbrzmi z najniższym 
poziomem muzeum poświęconym Zagładzie, czego uko
ronowaniem jest pomieszczenie symbolizujące kremato- 
ryjny komin, to jednak aranżacja wyższych pięter, gdzie 
prezentowana jest historia narodu żydowskiego nijak się 
ma do architektury, przeciwnie - dość tradycyjna ekspo
zycja i nowoczesna forma budynku wyraźnie sobie prze
szkadzają. Myślę też, że prof. Jack Lohman - dla odmiany
- trochę nie docenia (a może po prostu nie zauważył?) 
istniejącej od dobrych kilku lat ogromnej chęci współpra
cy muzealników w Europie Środkowej. Już w 2001 r. Julia 
Meszaros, dyrektorka Varosi Muveszeti Muzeum w Gy- 
orze, wspólnie z Evą Trojanovą, kuratorką Narodni Ga
lerie w Bratysławie, zaprosiła do współpracy kuratorów 
muzeów na Węgrzech, w Polsce, Austrii, Rumunii, Ser
bii, Chorwacji i Słowenii, czego efektem była niezwykle 
interesująca wystawa „Kozep-Europai Avangard Rajz-es 
Grafika 1907-1938”, a obecnie Anna Manicka z Muzeum 
Narodowego w Warszawie wspólnie z Katalin Bakos 
z Nemzeti Galeria w Budapeszcie pracuje nad wystawą 
„Coś się dzieje między nami... Polska i węgierska grafika 
dwudziestolecia międzywojennego”.

Miejmy jednak nadzieję, że prof. Jack Lohman, który 
w końcu kwietnia br. został Przewodniczącym Rady Po
wierniczej MNW nie tylko pomoże nam w dalszej współ
pracy w naszym regionie, ale wprowadzając nasze proble
my na szersze forum międzynarodowe sprawi, że i w Pol
sce zostaną one należycie docenione. Bo - jak wiadomo
- najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju...

Anna Żakiewicz
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W styczniu 1708 r. alchemik króla Augusta II Johann Bóttger (1682-1719) wypalił 
prawdopodobnie pierwsze sztuki białej porcelany. Zanim jednak podjęto w Miśni 

wyrób twardej, białej porcelany kaolinowej na większą skalę - a stało się to w drugim 
dziesięcioleciu XVIII w. - wczesną produkcję zdominowały wyroby z czerwonej kamionki, 
nazywanej wówczas czerwoną porcelaną, od koloru glinki, z której wypalano naczynia, 

drobną plastykę figuralną i galanterię. Dzisiaj kamionkę bóttgerowską określa się 
również jako protoporcelanę, uznając ją za etap poprzedzający wdrożenie produkcji

300 LAT 
EUROPEJSKIEJ 
PORCELANY

pierwszej porcelany europejskiej.

Miśnieńska
porcelanaczerwona

WANDA ZAŁĘSKA

ohann Bóttger pracował dla króla już od końca 1705 r., 
dopingowany i motywowany naukowo przez baro

na Ehrenfrieda von Tschirnhausa (1651-1708), saskiego 
matematyka, fizyka i filozofa, propagatora idei mer- 
kantylizmu w Saksonii, entuzjasty owładniętego ideą 
produkcji porcelany pod auspicjami saskiego władcy. 
Osoba Tschirnhausa ma istotne znaczenie dla kierunku 
i skuteczności prób nad uzyskaniem wczesnej porcela
ny saskiej. Jego wiedza teoretyczna i niezwykły zmysł

Już w 1702 r. Tschirnhaus złożył królowi propozy
cję uruchomienia fabryki porcelany. Na przełomie 1705 
i 1706 r. uczestniczył w tworzeniu na zamku Albrechts- 
burg w Miśni laboratorium dla Bóttgera (poznał go rok 
wcześniej) i jego współpracowników oraz przy budowie 
pieca do topienia w wysokich temperaturach. Według 
planów Tschirnhausa zbudowano wkrótce kolejne labo
ratorium w Dreźnie, nad brzegiem Elby, na terenie Ve- 
nusbastei; tutaj (według przekazu z 1737 r.) wykonywa
no próbki „czerwonej porcelany w formie tafelek i mar- 
moryzowanych flizów”. Jesienią 1707 r. do Venusbastei

innowacyjności, ożywione kontakty z technologami 
i chemikami europejskimi oraz nieustanne podejmowa
nie eksperymentów naukowo-badawczych, m.in. z topie
niem wyszlamowanych glinek ilastych (związków 
tlenku glinu) przez soczewkę wypukłą prowa
dzone w latach dziewięćdziesiątych XVII stule
cia zachęciły Augusta II do sfinansowania tych 
działań, z nadzieją na wytopienie „przy 
okazji” (a może raczej przede wszyst
kim?) złota; von Tschirnhaus 
uzyskiwał je podobno 
podczas swoich prób. 
Król oczekiwał, że 
baron von Tschirn
haus przekaże swo
ją wiedzę jego zdol
nemu alchemikowi, 
a współpraca obu 
przyniesie korzyści 
szkatule królewskiej 
i państwu.

1. Imbryczek z dekoracją z alegoriami czterech 
żywiołów, 1710-1715 r., kamionka bóttgerowską 
polerowana i szlifowana, oprawa srebrna 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

przeniesiono Johanna Bóttgera (królewskiego więźnia
- zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 2008, s. 1), który
- pod nadzorem technicznym Tschirnhausa i przy udzia

le Gottfrieda Pabsta von Ohain, dr. Jacoba Bart-
holomai i dr. med. Wilhelma Nehmitza - podjął 
produkcję czerwonej kamionki; pracował także 

nad recepturą szkliw do kamionki i porcelany 
oraz udoskonaleniem masy do ich wyrobu.

Śmierć Tschirnhausa 
w 1708 r. nie przerwała 

podjętych prac, a spuś
cizna naukowa po nim 
(rękopisy i biblioteka) 

pomogła niewątpliwie
nie tylko Bóttgerowi, ale 

także innym współpracującym 
z nim przy recepturze porcelany 

i przyspieszyła wdrożenie regu
larnej produkcji w manufakturze. 
W marcu 1710 r. produkcję prze
niesiono ponownie do późnogoty- 

ckiego zamku Albrechtsburg w Miśni. 
Wiosną 1710 r. na słynnych Lipskich 

Targach Wielkanocnych „Ostermesse” 
zaoferowano miśnieńskie kamionki o war
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tości 3857 talarów, sprzedając ponad połowę za około 
2 tys. talarów; w tym samym roku wyroby kamionkowe 
z miśnieńskiej „Rund- und Steinbdckerey” pojawiły się 
na targach św. św. Piotra i Pawła w Naumburgu, w Ham
burgu, Berlinie, Karlsbadzie i na lipskich „Michaelismes- 
se”; białą porcelanę (w niewielkich ilościach) wystawio
no po raz pierwszy do sprzedaży w Lipsku w 1713 r.

Dominująca w produkcji i handlu czerwona ka
mionka, nazywana często czerwoną porcelaną, była 
wzorowana na wyrobach chińskich i przypominała pro
dukowane od XVI w. kamionki z Yi-hsig w prowincji 
Fukien. Wykonywano ją z czerwonej, perfekcyjnie wy- 
szlamowanej glinki zabarwionej domieszką związków 
żelaza określanych jako „norymberski bolus”. Zwięzły, 
twardy i stosunkowo cienki czerep, wypalany w tempe
raturze około ]100-1200°C, nie przepuszczał wody i nie 
wymagał szkliwienia, był więc doskonałym materiałem 
na naczynia. Odcień i stopień twardości kamionki za-

2. Johann J. Irminger, imbryk z dziobkiem w kształcie orla, około 1711 r., 
kamionka bóttgerowska o grafitowej powierzchni (Eisenporzellan)
(w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie)

3. Puszka (na tytoń?), około 1711 r., kamionka bóttgerowska wielobarwna 
(marmoryzowana), szlifowana i polerowana, oprawa metalowa
(w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie)

4. Naczynie dekoracyjne, 1710-1712 r., kamionka bóttgerowska z czarnym 
szkliwem, złocenia i dekoracja barwna Martina Schnella (w zbiorach 
Porzellansammlung w Dreźnie)

leżał od temperatury wypału i składu masy (zawartości 
związków metali, głównie żelaza i manganu). Od około 
1711 r. korzystano przede wszystkim ze złóż „czerwo
nych ziem” odkrytych w rejonie Zwickau. Wypał w zbyt 
mocnym, ostrym ogniu przebarwiał np. powierzchnię 
w kolorze żelazisto-czarnej szarości (Eisenporzellan). Tę 
właściwość wykorzystywano przy wykonywaniu deko
racji wgłębnych szlifowanych, uzyskując efekt barwno
ści pomiędzy ciemną, mocno wypaloną powierzchnią 
i jaśniejszymi warstwami głębszymi. Kamionki miały 
najczęściej odcień ceglasto-brązowy, o różnym nasyce
niu, w tonacjach od czerwonych, poprzez brązowawe, 
szarawe i szarawo-czarne.

Lekko matowa powierzchnia twardej, dobrze wypa
lonej kamionki wymagała dalszej obróbki w celu uszla
chetnienia, uatrakcyjnienia wyrobów. Bóttger stosował 
wprawdzie od 1708 r. ciemnobrązowe szkliwa, ale kła
dziono je głównie na kamionki o porowatym czerepie, 
wypalane w niższych temperaturach. W archiwaliach 
określano je często „Delfter Gut”. Określenie to odzwier

ciedlało zapewne ich podobieństwo do szkliwionych czar
no fajansów z najlepszych warsztatów Delft, z początku 
XVIII w., ale również potwierdzało kontakty Tschirn- 
hausa z ceramikami holenderskimi (także z tymi, którzy 
na przełomie XVII i XVIII w. pracowali w Berlinie). Ka
mionki takie pokrywano grubą, szklistą, połyskliwą gla
zurą; jej prawie czarny odcień uzyskiwano ze związków 
manganu i kobaltu. Recepturę na czarne szkliwo, opra
cowaną około 1708 r., Bóttger wkrótce udoskonalił. Eks
perymenty ze szkliwem były prowadzone równocześnie 
z pracą nad farbami ceramicznymi. Szkliwo „uszczelnia
ło” czerep i stanowiło doskonałe tło dla dekoracji wyko
nywanych złotem, srebrem, platyną i barwnymi farbami 
lakierowymi, dających (zamierzony) efekt azjatyckich 
wyrobów z czarnej laki. Szkliwione czarno kamionki 
z dekoracjami farbami emaliowymi lub lakierowymi „na 
zimno” (niewypalanymi) były nie tylko wyrazem fascy
nacji modnymi wówczas dalekowschodnimi wyrobami 
z laki, ale próbą pierwszych dekoracji malarskich, jeszcze 
na twardej „czerwonej porcelanie”. Malatury z motywa
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mi chinoiseries i europejskimi wykonywali: doświad
czony nadworny malarz-lakiernik Martin Schnell (ok. 
1675-1740), zaangażowany przez króla około 1710 r. do 
prac dekoratorskich przy imitacjach mebli z laki, oraz 
malarz-pozłotnik Johan Christoph Schiffler. Nietrwa- 
łość barw sprawiła, że tę technikę stosowano głównie na 
przedmiotach dekoracyjnych. Dekoracje farbami ema
liowymi na nieszkliwionej kamionce, utrwalanymi wy
palaniem, wykonywali 
Johann Martin Meyer 
(ok. 1710 r. występował 
na „liście płac” jako 
emalier) oraz drezdeń
ski mistrz-złotnik Geo
rge Funcke (w Dreźnie 
w latach ok. 1691-1727). 
Funcke przeniósł na ce
ramikę technikę emalii 
malarskiej na meta
lu, a prawdopodobnie 
wspólnie z Bóttgerem 
wykonywał dekoracje 
barwnymi emaliami 
uzupełniane inkrustacją 
granatami. W kwietniu 
1710 r. Bóttger wysłał 
takie naczynia królowi. 
W tym samym czasie 
„Leipziger Zeitung” pi
sała o przeznaczonej 
na Lipskie „Ostermes- 
se” ofercie „różnie po
myślanych czerwonych 
naczyń, zdobionych wy
pukłymi kwiatami i wy
sadzanych kamieniami”. 
Funckemu zlecił Bótt
ger także prace nad re
cepturą farb do dekoracji białej porcelany (tzw. Schmelz- 
farben). Technologię (arkanum) kamionek szkliwionych, 
z dekoracją malarską farbami i złoceniami wykradziono 
do brandenburskiej wytwórni Plaue nad Havelą, działa
jącej w latach około 1713-1730, która była krótko jedyną 
konkurencją dla Miśni.

W zdobieniu twardych kamionek wypalanych w ostrym 
ogniu dominowało jednak polerowanie i szlifowanie oraz 
dekoracje reliefowe nakładkami. Stosowano także złoce
nia, wprowadzając delikatne ornamenty, podkreślające 
tektonikę naczyń, i uzupełniając złoceniem dekoracje 
reliefowe.

Miśni i Czechach; korzystano z umiejętności szlifierzy 
szkła, znanych często z imienia w zachowanych archi
waliach. Chętnie angażowano szlifierzy czeskich, jako 
„tańszych i pilniejszych w pracy”.

Pracujący nad wczesnymi archiwaliami miśnieński
mi Claus Boltz i Rainer Riickert wskazują, że kamion
ki szlifowano najprawdopodobniej w założonym około 
1699 r. drezdeńskim zakładzie polerniczym Schleiff- 

und Poliermuhle zu 
Friedrichstadt, kilka
krotnie przenoszonym 
i przekształcanym oraz 
w Królewsko-Elektor- 
skiej Polsko-Saskiej hu
cie szkła w Dreźnie (na 
Ostrawiese). W drez
deńskiej polerni pod
dawano obróbce kra
jowe (saskie) kamienie 
półszlachetne, wyko
rzystywane m.in. przez 
saskich nadwornych 
jubilerów i rzemieślni
ków; w hucie królew- 
sko-elektorskiej zdo
biono szkła. Dekoracja 
kamionki była więc 
dodatkowym, ubocz
nym zajęciem szlifierzy 
kamieni i szkieł. Podję
te przez Bóttgera oko
ło 1711 i 1712 r. stara
nia o zakup do fabry
ki w Miśni żelaznych 
i miedzianych płyt 
polerniczych ze spu
ścizny Tschirnhausa 
(związanego zwłaszcza 

z Schleiff- und Poliermuhle) oraz zatrudnienie własnych 
polerników i szlifierzy „do polerowania brązowej i czer
wonej porcelany” były próbą uniezależnienia się i stwo
rzenia w Miśni własnej specjalistycznej kadry. Udało się 
to jednak dopiero po śmierci Bóttgera (w 1719 r.).

Polerowane kamionki (imbryczki, dzbanuszki, czarki, 
komplety do herbaty, wazony, pucharki, puszki etc.) do
brze sprzedawały się nie tylko w Saksonii. Zachowała się 
np. wzmianka (z 1710 r.) o kupcu Almeida, sprzedającym 
z powodzeniem w Portugalii bóttgerowską „polerowaną, 
brązową porcelanę [...], gdzie tylko takiej chciano”.

Wykonywanie dekoracji szlifowanych i ciętych było 
Polerowaną kamionkę nazywano często „porcelaną 

jaspisową”, przypominała bowiem półszlachetny ce- 
glasto-brązowawy jaspis; najcenniejsze, najrzadsze eg
zemplarze wykonywano z kamionki marmoryzowanej 
- mieszanej z kolorowych glinek i przypominającej do 
złudzenia jaspis pstry.

Polerowanie i dekoracje szlifowane zlecano warszta
tom szlifierskim i polerniczym działającym w Dreźnie, 

bardzo kosztowne, więc robiono je przeważnie na za
mówienie. Dekoracje grawerskie powtarzały motywy 
stosowane do dekoracji szkieł: kartusze, ornament 
wolutowo-cęgowy, palmety, motywy liściaste, kam- 
panule, perełkowanie, antykizujące hermy, rzadziej 
- medaliony portretowe czy alegorie. Kamionki z de
koracją szlifowaną, ciętą i grawerowaną oprawiano 
często w srebro; oprawa srebrna podnosiła wartość
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wyrobu i efekt artystyczny oraz zabezpieczała przed 
uszkodzeniem.

Masa kamionkowa nadawała się doskonale nie tylko 
do toczenia na kole, ale także do kształtowania w for
mach. Jako wzory wykorzystywano egzemplarze naczyń 
i plastyki figuralnej z dalekowschodniej kamionki i por
celany (dostarczane często na polecenie samego Augu
sta II żywo zainteresowanego efektami produkcji, z jego 
zbiorów), srebra europejskie: m.in. z Augsburga i Paryża, 
ale najczęściej - prace złotników drezdeńskich. Kopio
wano wyroby złotnicze o przekroju 4-, 6- i 8-kątnym: 
dzbanki, kafetiery, lichtarze, verriery, puszki, flakoniki 
do przypraw, wazony dekoracyjne.

Kierujący manufakturą Johann Bóttger, zaabsorbo
wany problemami technologicznymi (prace nad receptu
rą białej porcelany, szkliwami i farbami), rozbudową wy
twórni (zwłaszcza budową nowych pieców) i zdobywaniem 
środków na tę rozbudowę, ciągle starający się o nowych 
rzemieślników, pozyskał do pomocy, za przyzwoleniem 
króla, jego świetnych nadwornych artystów. Dwaj z nich: 
jubiler i złotnik Johann Jacob Irminger (1635-1724) oraz 
rzeźbiarz Johann Benjamin Thomae (1682-1751), uczeń 
słynnego Balthasara Permosera (1651-1732), współpraco
wali z manufakturą na stałe. Irmingerowi, pracującemu 
dla Miśni w latach 1710-1724, kamionka bóttgerowska 
zawdzięcza bogactwo form i dekoracji reliefowymi na
kładkami, które opracowywał, kopiując srebra dworskie 
i wyroby złotnicze, a także odwzorowując naczynia dale
kowschodnie. Jego specjalnością były charakterystyczne 
dla ornamentyki barokowej szlaki lancetowatych liści, 
winorośl, motywy lambrekinowe, bukiety i gałązki kwia
tów europejskich, maszkarony, główki zwierzęce, dziobki
- plastyczne orły czy kwitnące gałązki śliwy z ptakami, 
powtarzające się na ściankach wielobocznych butlików
- herbatnic. Nakładki wykonywane najczęściej w wersji 
matowej, znakomicie współgrały z gładką, polerowaną 
powierzchnią naczyń.

Thomae, współpracujący z Bóttgerem od 1709 r., 
wykonywał modele do małej plastyki kamionkowej; 
przykładami jego talentu rzeźbiarskiego są m.in. antyki- 
zujące główki Prozerpiny i Apolla (modelowane według 
rzeźby Berniniego), reliefy religijne (plakiety z głową 
św. Piotra czy przedstawieniem Judyty z głową Holofer- 
nesa - sygnowana) oraz - modelowane wspólnie z Balta- 
sarem Permoserem i Paulem Heermannem (1673-1732)
- figurki kamionkowe z włoskiej commedia dell’arte 
(zachowane w Schlossmuseum Gotha). Potwierdzono, 
że przy opracowywaniu modeli kamionkowych krucy
fiksów Chrystusa, przeznaczonych do montażu na krzy
żach z drewna lub srebra, oraz w niektórych realizacjach 
medalierskich (np. medalion z przedstawieniem elekto
ra Johanna Georga IV) wzorowano się na pracach Per
mosera.

Swój udział w kształtowaniu wczesnej plastyki miś
nieńskiej miał rzeźbiarz Johann Joachim Kretzschmar 
(1677-1740), autor modelu figurki szachowej, przedsta
wiającej Augusta II w zbroi (wypalanej także z białej por
celany); jeden spośród kilku zachowanych egzemplarzy 

jest eksponowany w Galerii Rzemiosła Europejskiego 
w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dzięki współpracy znanych artystów związanych z kró
lewskim dworem Augusta II w Dreźnie poziom miśnień
skiej rzeźby kamionkowej i wyrobów użytkowych pierwszej 
ćwierci XVII w. był wyjątkowo wysoki, a repertuar form, 
które przetrwały do lat trzydziestych XVIII stulecia - nie
zwykle różnorodny. Sam król angażował się, nie tylko fi
nansowo, w postępy produkcji, był żywo zainteresowany 
zaawansowaniem prac i produkcyjnymi „nowinkami”. Zo
bowiązywał Bóttgera do stałych raportów o prowadzonych 
pracach i produkcji, przekazywał mu dalekowschodnią por
celanę i kamionki ze swojej imponującej kolekcji nie tylko 
do kopiowania, ale także w celach badawczych i porównaw
czych; potwierdzają to archiwalia. Prototypy naczyń wy
konanych w ulepszonej technologii czy z nowym rodzajem 
dekoracji trafiały często do Augusta II. Wiadomo np., że 
w lipcu 1713 r. przebywający w Warszawie król odebrał prze
syłkę z próbnym wypałem: „6 im Feuer gemalte Schalchen”; 
były to próbne egzemplarze z wypaloną barwną dekoracją 
malarską. August II, namiętny kolekcjoner ceramiki daleko
wschodniej, chętnie kupował ją w całej Europie, w tym także 
na corocznych lipskich „Ostermesse”; doceniał jednak także 
krajową kamionkę bóttgerowską z Miśni, której żywo pa
tronował. Swemu krewnemu, królowi duńskiemu Frydery
kowi IV, ofiarował przy okazji lipskiego Jarmarku Wielkanoc
nego w 1711 r. naczynia kamionkowe o wartości 350 tala
rów. Część z nich przechowywana jest do dzisiaj w ko
lekcji królewskiej na zamku Rosenborg w Kopenhadze. 
W słynnym Pałacu Porcelanowym w Dreźnie, przewidzia
nym na ekspozycję imponującej królewskiej kolekcji porce
lany dalekowschodniej i miśnieńskiej, było także miejsce dla 
starannie dekorowanych kamionek, które znakowano szli
fowaną literą „R” (rot - „wyroby czerwone”). W kolekcjach 
muzealnych i prywatnych są obiekty z tym oznakowaniem.

Zachował się materiał zabytkowy świadczący o du
żej różnorodności form, dekoracji i kolorystycznych wersji 
wczesnych kamionek bóttgerowskich, eksponujący unikato- 
wość poszczególnych egzemplarzy. Największe europejskie 
kolekcje kamionek bóttgerowskich znajdują się w drezdeń
skim Porzellansammlung (dawne zbiory królewskie) i Mu
zeum przy manufakturze miśnieńskiej. W Polsce zdecydo
wanie wyróżnia się kolekcja w Muzeum Pałacu w Wilano
wie, której trzon stanowią kamionki kolekcji rezydującego 
tu na początku XVIII stulecia elektora Saksonii i króla Polski 
Augusta II.

Prawdziwą skalę i „masowość” produkcji kamionek 
bóttgerowskich, bogatą ofertę handlową, rozmach dys
trybucyjny i niezwykłą operatywność samego Bóttgera 
jako producenta uświadamiają dopiero archiwalia, opu
blikowane w 2000 r. przez berlińskiego badacza Clausa 
Boltza wraz z próbą interpretacji zapisów i połączenia 
ich z zachowanymi egzemplarzami kamionki i wczesnej 
porcelany miśnieńskiej. Jest to spuścizna po Bóttgerze, 
uporządkowana w 1719 r., wkrótce po jego śmierci 
(13 marca 1719 r.) w czterech inwentarzach. Obejmu
je dokumenty majątkowe, finansowe oraz tzw. rema
nenty - inwentaryzację zapasów towaru, sporządzoną

1 o I SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2008



5. Zestaw naczyń kamionkowych 
(butliki, puszki-cukiernice, imbryczki), 
1711-1715 r., kamionka bóttgerowska 
polerowana, plastyczne naktadki 
Johanna J. Irmingera, złocenia 
(w zbiorach Porzellansammlung 
w Dreźnie)

(ilustracje: 1 - fot. Piotr Ugier; 
2 - fot. Wojciech Holnicki;

3 - fot. Zbigniew Reszka; 4 - wg „Johann 
Friedrich Bóttger die Erfindung des 

europaischen Porzellans", Leipzig 1982, 
ii. 136; 5-wg „KERAMOS", z. 167/168, 

2000, s. 17, il. 16)

w domu i warsztacie Bóttgera, składzie manufaktury 
w Miśni-Albrechtsburgu (tzw. Forder-stube) oraz w kró
lewskich składach towarów w Dreźnie (na podstawie 
inwentarza z 1717 r.) i Lipsku (przedmioty przeznaczo
ne na sprzedaż na lipskich „Ostermesse” w 1919 r.); re
manenty mają charakter skontrum, nie zaś zestawienia 
pełnego asortymentu wyrobów od początku działania 
Miśni aż do roku 1719, zawierają ponad 1500 pozy
cji inwentarzowych! Zapasy towaru uporządkowano 
w tabelach, w układzie uwzględniającym funkcję, formę, 
materiał, dekorację i liczbę sztuk danego asortymentu. 
Boltz wyodrębnił 14 grup głównych, według funkcji 
przedmiotów; w każdej z tych grup występują w wielu 
odmianach wyroby kamionkowe, w części - wyroby wy
palane w niższej temperaturze i przeznaczone do szkli
wienia (określane jako wyroby w typie Delft - „Delfter 
Gut”), zaś jeszcze rzadziej - biała porcelana. Poszczegól
ne grupy zawierają od kilku do kilkudziesięciu (!) form 
(np. 14 odmian puszek na cukier, 20 - dzbanków na 
herbatę, 35 - rozmaitych figurek, 14 - kufli i dzbanów). 
W grupie zbiorczej odnotowano około 20 rodzajów wy
robów galanteryjnych, m.in. koszyczki, fajeczki, dzwon
ki, rożki na proch, tabakierki, łyżki, trzonki noży, głów
ki lasek, zestawy przyborów do pisania, nocniki, kro- 
pielnice. Część z wyrobów galanteryjnych, np. fajki, pro
dukowała manufaktura fajek, autonomiczny „oddział” 
manufaktury; o rozmiarach jej produkcji niech świadczy 
(przytoczona za Riickertem) wzmianka o ponad 44 tys. 
fajeczek wyprodukowanych w pierwszej połowie 1711 r. 
i ponad 70 tys. wysłanych na „Michaelismesse” do Lip
ska w 1713 r.

Analizując wnikliwie inwentaryzację z 1719 r., moż
na się doliczyć ponad 250 form naczyń, plastyki figu
ralnej i galanterii, odnotowanych pod poszczególnymi 

pozycjami inwentarza w liczbie od kilku sztuk (rzeźby, 
wyroby reprezentacyjne) do kilkunastu tuzinów (czar
ki, kubki, imbryczki). Daje to razem niebagatelną licz
bę co najmniej kilku tysięcy wyrobów, wielu - używając 
dzisiejszych kategorii - o charakterze przedmiotów co
dziennego użytku.

Od 1713-1714 r. prowadzono w Miśni - równo
cześnie z produkcją kamionki - intensywne prace nad 
wdrożeniem produkcji porcelany z użyciem surowców 
krajowych: kwarcu i wapnia z Freibergu, alabastru 
z Nordhausen, a wkrótce przede wszystkim glinki kao
linowej z Colditz - podstawowego składnika porcelany. 
W 1708 r. Bóttger odzyskał wolność, a w 1715 - z kró
lewskiego nadania - otrzymał tytuł dożywotniego dyrek
tora wytwórni, z zastrzeżeniem utrzymania jej dotych
czasowego status quo bez większych dotacji królewskich. 
W 1717 r. fabryka liczyła około 20 doświadczonych 
pracowników, oprócz współpracowników, malarzy i po
mocników; najlepsi z nich (np. arkanista Samuel Stoltzel) 
uciekli do konkurencji (Plaue nad Havelą, Wiedeń, We
necja), wykradając arkanum. Przeciążony obowiązkami 
i intensywnymi eksperymentami, Bóttger zmagał się 
ciągle z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. 
Mimo to manufaktura osiągała niezłe wyniki finansowe, 
a na pewno bardzo dobre wyniki produkcji i sprzedaży 
w trudnych latach wojny północnej, w którą także uwi
kłana była Saksonia. Śmierć Bóttgera zamknęła trudny 
i fascynujący pierwszy okres działalności wytwórni, któ
ra wkrótce zyskała miano fabryki królewskiej, stała się 
oczkiem w głowie Augusta II i powodem do dumy, jako 
pierwsza europejska manufaktura białej porcelany. Ale 
to już zupełnie inna historia...

Wanda Załęska
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W 2007 r. przypadła 250. rocznica urodzin Antonia Canovy (1757-1822), 
uważanego za najwybitniejszego włoskiego rzeźbiarza okresu neoklasycyzmu.

Był też wziętym artystą w kręgach europejskiej arystokracji. Podróżujący 
po Włoszech zamożni arystokraci, odwiedzając Rzym, zamawiali u niego rzeźby 
o modnych na przełomie XVIII i XIX w. mitologicznych tematach, a także portrety.

Pracował dla dworów największych europejskich władców, portretował 
m.in. Napoleona i członków jego rodziny. Zajmował się również malarstwem.

Łańcucki „Amor" Canovy 
w Possagno i Rzymie

R
 BARBARA TROJNAR

ocznica urodzin Canovy obchodzona była 
w ubiegłym roku we Włoszech uroczyście

i z rozmachem. Do najważniejszych wydarzeń należały
tu wystawy poświęcone twórczości artysty, prezento
wane w muzeach w Possagno (koło Treviso) i w Rzy
mie. Wśród wystawionych dzieł znajdował się marmu
rowy posąg „Książę Henryk Lubomirski jako Amor” ze 
zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie. Był to pierwszy 
pokaz tej rzeźby poza jej stałym miejscem ekspozycji 
w Łańcucie.

Posąg powstał w Rzymie w latach 1786-1788 na 
zamówienie księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubo- 
mirskiej (1736-1816), ówczesnej właścicielki zamku 
w Łańcucie, wdowy po Stanisławie Lubomirskim, 
marszałku wielkim koronnym. Księżna marszałko
wa, wybitna osobistość w Polsce okresu Oświecenia, 
zasłużyła się dla polskiej kultury jako kolekcjonerka 
i mecenas sztuki. Była jedną z najbogatszych osób 
w Polsce. W latach 1785-1791 Lubomirska odbyła wiel
ką podróż po Europie, obejmującą Włochy, Anglię 
i Francję. W podróż tę zabrała ośmioletniego Henryka 
Lubomirskiego (1777-1850), syna dalekiego krewnego 
swego męża - Józefa Lubomirskiego i Ludwiki z Sos
nowskich, którego wychowywała i zamierzała uczynić 
swoim spadkobiercą. Oczarowana niezwykłą urodą 
chłopca, zamawiała jego wizerunki u najwybitniej
szych artystów. W Rzymie małego księcia portretowa
li: Angelika Kauffmann i Antonio Canova, a w Pary
żu - Elisabeth Vigee-Lebrun, Maria Cosway, Richard 
Cosway. Pod wpływem panującej w sztuce okresu neo
klasycyzmu mody przedstawiania współczesnych osób 
pod postacią bóstw antycznych, małego Henryka wy
obrażano najczęściej jako boga miłości - Amora, za
pewne ze względu na jego urodę, a także na życzenie 
jego przybranej matki.

Z zamówieniem wyrzeźbienia posągu swego wy
chowanka księżna Lubomirska zwróciła się do Antonia 
Canovy w Rzymie wiosną 1786 r. Był on już znanym 
i cenionym rzeźbiarzem, pracował wówczas nad nagrob
kiem papieża Klemensa XIV do rzymskiego kościoła 
św. Apostołów. W Rzymie przebywał od siedmiu lat. Tu 
kontynuował rozpoczęte w Wenecji studia nad rzeźbą 

antyczną, zbliżył się do międzynarodowego środowiska 
artystów i teoretyków neoklasycyzmu. Wkrótce odrzu
cił naturalistyczny styl swych wczesnych, weneckich 
prac i podjął próby tworzenia dzieł klasycyzujących.

Zamówienia księżnej Lubomirskiej artysta począt
kowo nie chciał przyjąć, tłumacząc się, że nigdy nie 
wykonywał portretów, ale wobec jej natarczywości 
zmuszony był ustąpić. Wyrzeźbiony przez Canovę po
sąg przedstawia Henryka Lubomirskiego jako Amora, 
nagiego młodzieńca z lukiem w ręku wspartym o pień 
drzewa, stojącego w kontrapoście, z głową zwróconą 
w trzech czwartych w lewo. Do pnia przywiązany jest 
wstęgą kołczan ze strzałami. Typ ikonograficzny przed
stawienia Amora inspirowany był rzeźbą antyczną.

Canova, realizując zamówienie Lubomirskiej, zo
bowiązany był do oddania głowy Amora jako portre
tu Henryka. Wymodelowaną z natury głowę modela 
artysta umieścił na ciele chłopca o kilka lat starszego
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od Henryka, pokazując go nie jako dziecko, lecz jako 
młodzieńca. Chciał bowiem pokazać nagie młodzień
cze ciało - ideał neoklasycznego piękna. Statycznie uję
ta figura odznacza się klasycystyczną formą o gładkim, 
miękkim i płynnym modelunku. W rezultacie dzieło 
Canovy można więc określić jako kompromis między 
naturą i ideałem.

Posąg Henryka-Amora stanął na marmurowym, 
cylindrycznym cokole w kształcie antycznego ołtarza, 
ozdobionym girlandami z gałązek lauru i kwiatów, 
podtrzymywanymi w dziobach orłów. Cokół ten może 
być odrestaurowanym dziełem antycznym bądź nowo
żytną kopią.

Wysłany w 1790 r. do Polski posąg wkrótce został 
umieszczony w zamku w Łańcucie. Ustawiono go w za
projektowanym przez Szymona Bogumiła Zuga klasy- 
cystycznym Salonie Kolumnowym, usytuowanym na 
pierwszym piętrze zamku, w jego reprezentacyjnej części, 
przebudowanej w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. 
i na początku XX w. Wnętrze to sąsiaduje z Galerią 
Rzeźb, Teatrem, Salą Balową i Wielką Jadalnią.

Salon Kolumnowy został zaaranżowany specjalnie 
dla posągu Amora, jako nawiązująca do antycznych 
wzorów świątynia tego boga. Rzeźbę umieszczono na 
osi sali, pośrodku kolumnady z czterech par szarych 
stiukowych kolumn jońskich. Ścianę w tle posągu obito 
osiemnastowieczną chińską tkaniną, ilustrującą starą 
wschodnią opowieść o cudownym ptaku Feng (Fe-

4. Antonio Canova, „Książę Henryk Lubomirski jako Amor” na wystawie 
w Museo e Gipsoteca Canoviana di Possagno

1. 2. Pamiątkowy medal wybity z okazji 250. rocznicy urodzin Antonia 
Canovy, mosiądz: awers - portret Canovy (1), rewers - widok świątyni 
w Possagno (2)

3. Antonio Canova, „Książę Henryk Lubomirski jako Amor”, 1786-1788, 
marmur karraryjski, Salon Kolumnowy, Muzeum-Zamek w Łańcucie

niksie), któremu składają hołd wszystkie inne ptaki. 
Rzeźba Amora, stanowiąca główny akcent kompozycji 
przestrzennej salonu, łączy się z ekspozycją antycznych 
i klasycystycznych rzeźb w prowadzącej do Salonu Ko
lumnowego Galerii, zamykając ich ciąg. Galerię Rzeźb, 
której ściany pokrywa iluzjonistyczne malowidło, za
projektowane przez Jeana-Franęois Thomasa, zwanego 
de Thomon, zaaranżowano jako wnętrze ruiny mo
numentalnej budowli antycznej, przekrytej treliażem 
oplecionym winną latoroślą.

Salon Kolumnowy zdobił także olejny portret Hen
ryka, przedstawiający go jako Geniusza Sławy i Miło
ści, wykonany przez Elisabeth Vigee-Lebrun w 1789 r. 
w Paryżu (niezachowany w Łańcucie). W przyległym do 
salonu Gabinecie pod wieżą malowanym umieszczony 
został na suficie kolejny portret wychowanka księżnej, 
przedstawiający go jako unoszącego się w przestworza 
uskrzydlonego Amora, namalowany w 1787 r. przez 
Marię Cosway (niezachowany w zbiorach łańcuckich).

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2008 13



Pragnienie księżnej, by uczynić Henryka swoim 
głównym spadkobiercą nie spełniło się. Odziedziczył 
on po niej część zbiorów artystycznych znajdujących się 
w Łańcucie i Wiedniu, ale właścicielem łańcuckiego za
mku nie został. Izabela Lubomirska zmarła w 1816 r., 
nie doczekawszy się męskiego potomka Henryka oże
nionego z Teresą Czartoryską (było to powodem nie- 
podpisania przez księżnę testamentu). Zamek w Łań
cucie przeszedł w ręce syna Julii, córki księżnej Lubo- 
mirskiej - Alfreda Potockiego. Henryk pozostał więc 
tylko właścicielem podarowanego mu przez Izabelę Lu- 
bomirską Przeworska. W historii kraju zapisał się jako 
wielki patriota. Swoje cenne zbiory sztuki przekazał do 
użytku publicznego, włączając je w 1823 r. do założo
nej przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego fundacji 
we Lwowie, zwanej później Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich, w której zostały wyodrębnione jako Mu
zeum im. Książąt Lubomirskich.

W lipcu 2007 r. marmurowy posąg „Książę Hen
ryk Lubomirski jako Amor” wypożyczony został, jak 
już wspomniano, na wystawy w Possagno i w Rzy
mie, zorganizowane z okazji przypadającej 1 listopada 
250. rocznicy urodzin Antonia Canovy. Possagno - to 
miejsce urodzenia i dzieciństwa Canovy. Artysta, któ
ry później związał się na stałe z Rzymem, wielokrotnie 
powracał do swojej rodzinnej miejscowości. Ufundował 
w niej kościół parafialny, którego bryła według pomysłu 
Canovy wzorowana jest na rzymskim Panteonie, a jej 
dorycki portyk na greckim Partenonie. Świątynię zdobią 
rzeźby artysty, a nad ołtarzem głównym wisi namalowa
ny przez niego olejny obraz „Opłakiwanie Chrystusa”. 
Antonio Canova i jego przyrodni brat biskup Giovanni 
Battista Sartori Canova (spadkobierca artysty) spoczy
wają w tym kościele.

Dziś Possagno słynie w świecie jako miejsce upa
miętniające tego wielkiego rzeźbiarza, a także malarza. 
W jego rodzinnym domu mieści się muzeum. Wystawio
ne są w nim głównie obrazy Canovy: oleje o tematyce 
mitologicznej oraz tempery nawiązujące do antycznych 
malowideł ściennych odkrytych w Herkulanum i Pom-

5. Wnętrze gipsoteki w Museo e Gipsoteca Canoviana di Possagno

6. Antonio Canova, rzeźby „Amorów” na wystawie w Galleria Borghese 
w Rzymie

7. Wystawa gipsów i obrazów Antonia Canovy na wystawie w Muzeum- 
-Zamku w Łańcucie

(zdjęcia: 1-3, 7 - Maryna Szewczuk, 4-5 - Archivio Fotografice del Museo 
e Gipsoteca Canoviana di Possagno, 6 - Barbara Trojnar)

pejach, którymi artysta był zafascynowany. W pokoju, 
w którym się urodził przechowywane są zachowane po 
nim przedmioty: odświętne szaty, odznaczenia, maska 
pośmiertna, a przede wszystkim narzędzia pracy (dłu
ta, młotki, wiertła, tarniki), których używał od dziecka, 
kiedy uczył się kamieniarstwa od swojego dziadka. Ścia
ny tego pomieszczenia zdobi kilkadziesiąt rycin z epo
ki, przedstawiających sławne rzeźby Canovy, których 
wykonanie zlecił wybitnym rytownikom z Bassano del 
Grappa i Rzymu.

W latach 1834-1836 w pobliżu domu Canovy wznie
siony został budynek gipsoteki według projektu wenec
kiego architekta Francesca Lazzariego. Przeznaczono 
go dla przywiezionych po śmierci artysty ze studia 
w Rzymie gipsowych modeli marmurowych rzeźb, 
terakotowych szkiców oraz marmurowych dzieł. W la
tach 1953-1957 do dziewiętnastowiecznego gmachu 
gipsoteki dobudowano nowe, częściowo przeszklone 
skrzydło, zaprojektowane przez wybitnego weneckiego 
architekta Carlo Scarpę.

Nowoczesna architektura tego obiektu doskonale 
harmonizuje z ekspozycją rzeźb, a dopływ dużej ilości 
naturalnego światła stwarza nie tylko bardzo dobre 
warunki do oglądania gipsów, ale też swą grą ożywia 
ich matową powierzchnię. W tej części gipsoteki wysta
wione są głównie gipsy oryginalne. Są to modele rzeźb 
z umieszczonymi w nich metalowymi sztyftami pomoc
nymi do kopiowania rzeźby w marmurze. Duże zain
teresowanie zwiedzających wzbudzają zwłaszcza małe 
terakotowe szkice rzeźbiarskie (bozzetti) do dzieł, któ
re artysta zamierzał wykuć w marmurze. Są one prze
jawem jego twórczej inwencji. Ich wykonywanie nale
żało do stałej praktyki mistrza. Gipsoteka w Possagno, 
w której zgromadzono prawie wszystkie modele rzeźb, 
jakie wyszły spod ręki Canovy, to jedno z najbardziej 
interesujących tego rodzaju muzeów w świecie.

Głównym organizatorem obchodów 250. rocznicy 
urodzin Canovy w Possagno była Fundacja Canovy, 
opiekująca się spuścizną artysty w jego rodzinnej miej
scowości. W rocznicowe obchody zaangażowały się 
także władze regionu Veneto. W programie obchodów 
rocznicy trwających od wiosny do końca 2007 r. znala
zły się liczne imprezy poświęcone Canovie i jego dziełu, 
wydano nowe publikacje dotyczące życia i twórczości 
artysty, wybito pamiątkowe medale oraz wyemitowa
no znaczki pocztowe. W Museo e Gipsoteca Canovia
na w Possagno prezentowana była wystawa „II principe 
Henryk Lubomirski come Amore” (29 VII - 1 XI 2007). 
Rzeźbę tę pokazano wraz z innymi dziełami Canovy, ilu
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strującymi bogatą w jego twórczości tematykę mitolo
giczną związaną z miłością. Ze stałej ekspozycji Muzeum 
zaprezentowano 29 dzieł. Główne dzieło - marmurowy 
posąg „Henryk Lubomirski jako Amor” z Łańcuta, wy
stawiono w reprezentacyjnym Salonie z Lustrami, wnę
trzu mieszczącym się w dawnym domu Canovy. Rzeźbę 
pokazano, nawiązując do jej historycznej ekspozycji 
w zamku w Łańcucie. Ustawiona została w architek- 

waną i każde z tych dzieł nazwał „Amorem”. Rzeźbiarz 
wykonał je na zamówienie znakomitych osobistości 
przebywających w Rzymie: Johna Campbella z Londy
nu, późniejszego pierwszego lorda Cawdor („Amor”, 
1787-1789, Anglesey Abbey, Cambridgeshire, The Na
tional Trust), Johna Davida La Touche’a, syna irlandz
kiego bankiera („Amor”, 1790-1791, Dublin, National 
Gallery of Ireland). Kolejny posąg „Amora”, któremu

fonicznej oprawie z czterech kolumn, stojących na po
dium. Na ścianie, w tle posągu, umieszczono dużego 
formatu fotografię przedstawiającą wnętrze łańcuckiej 
Galerii Rzeźb. To po raz pierwszy pokazywane we Wło
szech dzieło Canovy z Łańcuta cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem i spotkało się z powszechnym podzi
wem. Frekwencja na wystawie przez cały okres jej trwa
nia była bardzo wysoka. Godne zazdrości są stojące na 
najwyższym poziomie działania marketingowe organiza
torów: doskonała reklama i promocja wydarzenia.

Kolejną okazją do zaprezentowania w świecie 
„Henryka Lubomirskiego jako Amora” była wystawa 
„Canova e la Venere Vincitrice” w Galleria Borghese 
w Rzymie (1 XI 2007 - 4 II 2008). Tu znajduje się jed
no z najbardziej fascynujących dzieł Canovy: posąg le
żącej Pauliny Bonaparte Borghese (siostry Napoleona), 
przedstawionej jako „Wenus Zwycięska” (1804-1808). 
Wystawa w Villa Borghese, oprócz rocznicy urodzin 
Canovy, święciła także 200-lecie powstania tego arcy
dzieła. Ponadto w jej wnętrzach wystawiono kilkana
ście znakomitych marmurowych rzeźb Canovy, pocho
dzących z największych muzeów świata.

Łańcucki posąg „Henryk Lubomirski jako Amor” 
został pokazany na tej wystawie jako jeden z czterech 
posągów stworzonej przez Canovę serii Amorów. Bo
wiem według modelu rzeźby artysta wykonał jeszcze 
trzy inne marmurowe posągi w różnych wariantach, 
zastępując głowę portretową Henryka głową idealizo- 

Canova dodał skrzydła, nabył książę Mikołaj Jusupow 
z Petersburga („Amor ze skrzydłami”, 1792-1794, Sankt 
Petersburg, Ermitaż). Te kolejno powstające amorki 
ukazują drogę poszukiwań Canovy do osiągnięcia do
skonałości w jego rzeźbiarskiej sztuce, która prowadzi
ła przez idealizację formy w duchu klasycznym.

Ta pierwsza prezentacja serii wszystkich czterech 
marmurowych posągów Amorów w Galleria Borghese 
w Rzymie była wydarzeniem niezwykłym. Uwagę zwie
dzających przyciągał zwłaszcza łańcucki „Amor” z pięk
ną głową księcia Henryka. Trzeba dodać, iż rzeźba ta jako 
jedyna w serii prezentowana była wraz z jej oryginalnym, 
dobranym przez Canovę marmurowym cokołem.

Do włoskich uroczystości świętujących rocznicę uro
dzin Canovy dołączyła też Polska. W podziękowaniu 
za wypożyczenie rzeźby z Łańcuta Museo e Gipsoteca 
Canoviana di Possagno udostępniło Polsce 20 obiektów 
ze swoich zbiorów: gipsy i obrazy Canovy oraz ryciny 
z epoki przedstawiające jego najważniejsze rzeźby. Sta
raniem Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie zo
stały one pokazane wraz z powracającym z Włoch do 
Polski posągiem Henryka Lubomirskiego na wystawie 
w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich - Oddziale 
Muzeum Narodowego w Krakowie (29 II - 4 V 2008). 
Później wystawa ta prezentowana była we wnętrzach 
Muzeum-Zamku w Łańcucie (10 V - 13 VII 2008).

Barbara Trojnar
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Spotkanie z książką
Wokół jednego zabytku

RZEŹBA
NA ŁAŃCUCKIM ZAMKU

Otwarta w maju br. na Zamku w Łańcucie wystawa dziet
Antonia Canovy (czynna do potowy lipca) pozwalała 

poznać wiele eksponatów rzeźby ze zbiorów łańcuckich. 
O ich bogactwie opowiada opublikowana już wcześniej 
przez wydawnictwo zamkowe obszerna monografia autor
stwa Barbary Trojnar Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie. 
Dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog (Łańcut 2006). „Kolekcja 
rzeźby w Muzeum-Zamku w Łańcucie, należąca do boga
tych, europejskich zbiorów artystycznych, stanowi wypo
sażenie dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich. W jej 
skład wchodzą dzieta antyczne z I-III w. n.e. oraz nowożytne 
z okresu od XVI w. do lat trzydziestych XX w.” - pisze we wstę
pie Barbara Trojnar. Publikacja składa się z dwóch części. 
Pierwsza przedstawia dzieje kolekcji i sposoby jej ekspono
wania; poznajemy historię zbioru w czasach Izabeli Lubomir- 
skiej (ok. 1784-1816), wczasach Potockich (1817-1944) oraz 
od momentu prezentowania w Muzeum-Zamku w Łańcucie 

(1944 r.). Najwięcej miej
sca poświęcono dziejom 
kolekcji w początkach jej 
tworzenia przez Izabelę 
Lubomirską, która w cza
sie pobytu we Włoszech 
w latach 1785-1786 zaku
piła najcenniejsze ekspo
naty, m.in. słynny posąg 
Henryka Lubomirskiego, 
wyrzeźbiony na zamówie
nie przez Antonia Canovę 
(ilustracja rzeźby zdobi 
okładkę książki).

Drugą część publikacji 
Barbary Trojnar stanowi 
katalog zbiorów (ukaza

no tu 280 obiektów, 213 pochodzi ze zbiorów Lubomirskich 
i Potockich, 67 - to nabytki łańcuckiego muzeum po 1945 r.). 
W kolejnych rozdziałach przedstawiono rzeźby antyczne 
i ich nowożytne kopie oraz odlewy (rzeźby mitologiczne, 
portretowe, sepulkralne, dekoracyjne i architektoniczne) 
i rzeźby nowożytne (portretowe, mitologiczne i religijne, ale
goryczne i rodzajowe, sepulkralne, animalistyczne i dekora
cyjne). Każdemu eksponatowi towarzyszy zdjęcie oraz ob
szerna notatka zawierająca informację o twórcy, datowanie, 
materiał, wymiary, miejsce usytuowania, pochodzenie, opis 
dzieta i jego historię. Katalog zawiera 213 czarno-białych 
i 72 barwne ilustracje, szczególnie cenne są niepublikowane 
dotychczas archiwalne zdjęcia dokumentujące ekspozycję 
rzeźb we wnętrzach zamku i jego ogrodach, pochodzące 
z Archiwum Fotograficznego Muzeum-Zamku w Łańcucie 
i ze zbiorów prywatnych. Na końcu publikacji zamieszczono 
biogramy rzeźbiarzy, bibliografię i indeks osób.

Książkę można zamówić (cena: 50 zł) w Muzeum-Zamku 
w Łańcucie (37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, tel. 017 225-20-08) 
lub za pośrednictwem internetu (muzeum@zamek-lancut.pl).

Król „Piast"
W zasobach graficznych Biblioteki Narodowej w War

szawie znajduje się - pochodzący z dawnej Bibliote
ki Ordynacji Krasińskich - mezzotintowy portret młodego 
mężczyzny w popiersiu. Rycina - obcięty egzemplarz o wy
miarach 260 x 210 mm - nie ma żadnych sygnatur i adresów 
wydawniczych, z tego też względu określa się ją jako stan 
avant toute lettre, tzn. przed wszelkim napisem (w tym miej
scu należy dodać, iż tak wczesne, bo pochodzące z XVII w., 
odbitki graficzne należą do rzadkości).

Pod portretem znalazła się wszakże odręczna adnotacja 
atramentem lub tuszem: „Serenissimus Et - Potcn[tissimus] 
Domfinus] Domjinus] / Michael Kurbut - WiknaWiski / D[ei] 
G[ratiae] Poloniae Rex - Magni I Luevaniae - Dux I johan 
van - Somer fecit 1670”, rozdzielona ukoronowaną literą 
„M”, ujętą dwiema laurowymi gałęziami. Pomimo silnych 
zniekształceń poszczególnych słów, odnoszących się do her
bu Korybut, nazwiska Wiśniowiecki i do nazwy Litwy, ła
two odgadnąć, że wizerunek przedstawia polskiego króla 
i wielkiego księcia litewskiego, Michała Korybuta Wiśnio- 
wieckiego (1640-1673), a wykonany został przez grafika 
holenderskiego Jana van Somera (Somerena, urodzonego 
w Amsterdamie w 1645 r., zmarłego tamże po 1699 r.). Trud
no natomiast orzec, czy tę unikatową odbitkę oznaczył sam 
rytownik (co nie jest wykluczone z uwagi właśnie na wymie
nione wyżej słowne deformacje), czy jest to tylko jakaś inna 
adnotacja z epoki, sporządzona poza Polską.

Rycina, wykonana w Amsterdamie i odbita w tamtejszym 
zakładzie rytowniczym Frederika de Wit (Widt, Witt) I, ry
townika i wydawcy sztychów, działającego w latach 1648- 
-1671, należy do najpiękniejszych graficznych wizerunków 
króla Michała i - dodajmy - jest jego jedyną podobizną spo
rządzoną w urzekającej technice „sztuki czarnej”, czyli mez
zotinty. Przedstawia młodego mężczyznę o pełnej twarzy 
z ledwo widocznym wąsikiem, rysującym się nad pełnymi 
ustami, w wielkiej fryzowanej peruce, niemal całkiem za
krywającej czoło i spadającej w lokach na ramiona, w zbroi, 
z wyłożonym koronkowym kołnierzem, z szarfą biegnącą od 
prawego ramienia, z Orderem Złotego Runa na ozdobnym 
łańcuchu. Popiersie królewskie, zwrócone w trzech czwar
tych w prawo, artysta osadził na neutralnym tle i zamknął 
w owalnej laurowej ramie, przyciętej z czterech stron tak da
lece, iż z owalu pozostały jedynie cztery narożniki. Opisana 
mezzotinta, stanowiąca małą wersję portretu, zachowała się 
w różnych odbitkach, na jednych figuruje sygnatura van So
mera, na innych tylko adres wydawniczy de Wita; spotyka 
się także odbitki graficzne bez sygnatury artysty - stąd ry
cina uchodziła nieraz za dzieło anonimowe. Ów nieporzą
dek tłumaczy się faktem, iż van Somer powoli opracowywał 
płytę (a w którymś momencie nawet ją przyciął o 20 mm), 
wykonując w międzyczasie sporo różnych odbitek. Zacho
wało się ich w zbiorach polskich około 10 sztuk.

Jan van Somer w 1671 r. powtórzył - bez zmian w kom
pozycji - portret króla Michała, tym razem w wersji większej 
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(wymiary płyty 450 x 365 mm), 
w tej samej technice i w tym sa
mym zakładzie sztycharskim de 
Wita. Duża wersja, sygnowana 
J. Van Somer Fee: i oznaczona F. de 
Wit Excudit, zachowała się w zbio
rach polskich tylko w dwóch eg
zemplarzach - w zbiorach Książąt 
Czartoryskich w Krakowie (od
bitka avant toute lettre) i w Mu
zeum Narodowym w Poznaniu. 
Warto dodać, że przechowywany 
w Bibliotheque Nationale w Pary
żu egzemplarz jest również odbit
ką avant toute lettre, zaopatrzoną 
w adnotację „Michael D G Rex 
Poloniae Mag. Dux Lithuaniae 
8z”. Nic nie wiadomo o wysokości 
nakładu wersji większej, lecz - są
dząc z zachowanej ogólnej liczby 
egzemplarzy - był on zapewne 
mniejszy aniżeli małej wersji.

Ciekawe, że żadna mezzotinta 
Somera, ani w małej, ani w dużej 
wersji królewskiego portretu, nie 
zawiera jakiegokolwiek odniesie
nia do autora wzoru, a więc ma
larza, który musiał przecież wcześ
niej wykonać podobiznę monar
chy. Wszystko wszakże wskazuje 
na to, iż grafik wzorował się na 
całopostaciowym, najwspanial
szym malarskim portrecie Wiś- 
niowieckiego, wykonanym przez 
gdańszczanina Daniela Schultza 
(ok. 1615-1683), znajdującym się 
w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. 
To naturalnej wielkości malowidło często kopiowano w zre
dukowanej formie (do kolan lub popiersia) w XVII w. i takie 
kopie malarskie rozchodziły się po ówczesnej Europie. Gra
fika van Somera nie była zresztą jedyną, która korzystała 
z płótna Schultza, jakkolwiek - co trzeba podkreślić - nigdzie w 
sztychowanej ikonografii króla Michała nazwisko tego malarza 
jako autora pierwowzoru nie figuruje.

Stojące na wysokim poziomie artystycznym dzieło van 
Somera raz jeszcze dowodzi, że - pomimo całych splendorów 
monarszych i blasku korony - młody władca nie wyglądał 
pociągająco. Szczupły i niski, miał także, oprócz przedwcze
snej łysiny, zapewne wady postawy, najprawdopodobniej 
krzywą lub wystającą łopatkę. Aby ukryć te braki, książę od 
dawna nosił z konieczności wielką modną (lecz niezgrabną) 
perukę, zakrywającą mu czoło i ściągającą nań epitety w 
rodzaju „małpy” (jak określał Michała hetman wielki Jan 
Sobieski w listach do żony), oraz kuse stroje francuskie, 
w których nie prezentował się najlepiej. Opromieniony sła
wą wielkiego ojca, księcia Jeremiego (Jaremy), obrany „cu
dem” i właściwie wbrew swej woli, zaznaczył się w naszych 
dziejach jako władca od początku oceniany negatywnie, za
równo przez sobie współczesnych, jak i przez potomnych. 
Czarną legendę Michała (niewątpliwie go krzywdzącą) 

ugruntowały niezwykle 
trwale - towarzyszące mu 
od zarania panowania 
- pomówienia, zniewa
gi i obelgi, a zwłaszcza 
wyjątkowo obrzydliwe 
w treści i formie pamfle- 
ty, w których konstatacje 
w rodzaju „I królować nie 
umiesz, i w lóżkuś nie
płodny!” należały jeszcze 
do bardzo łagodnych. Hi
storyk Tadeusz Korzon 
przytoczył fragmenty 
korespondencji nienawi
dzącego Wiśniowieckie- 
go (i znienawidzonego 
powszechnie) prymasa, 
Mikołaja Prażmowskie- 
go, ze starostą radom
skim Piotrem Kochanow
skim, ze stycznia 1670 r., 
w której ów dygnitarz 
Kościoła dociekał, czy 
młody król „u nóg pal
ce ma, które mu znać od 
mrozu upadli”, dodając, 
„że i to pewnie słyszę, że 
król JMć od pępka kosma
ty” (Dola i niedola Jana 
Sobieskiego 1629-1674, 
Kraków 1898, t. 2, s. 349). 
Znajdowały się tam za
pewne jeszcze bardziej 
„smakowite” informacje, 
skoro dbający o moral

ność uczony wycofał się rakiem (szkoda !), autorytatywnie 
stwierdzając: „Pomińmy docinki nie możliwe do powtórze
nia w druku”. Można domniemywać, że były to podobne 
„sensacje”, ubrane w szatę wulgaryzmów, bądź niewybred
ne aluzje w rodzaju: „Pierwszy malkontent sam król z swej 
natury, / Ze mu się kurczy, gdy stawa u dziury...” itp.

Z niejakim smutkiem trzeba przyznać, że - niezależnie 
od win i zasług króla Michała - żaden polski monarcha 
(nawet Henryk Walezy, król „Gaweński”) nie doczekał się 
tak odstręczających paszkwilów, jakimi hojnie obrzucano 
Wiśniowieckiego za życia i po śmierci. Zatem nie dziwi, że 
Michał Korybut, z natury zabobonny i żyjący w wiecznym 
strachu przed zamachem stanu i detronizacją, przeżywał 
permanentne lęki i stresy, które „zajadał” i „zapijał”, wpę
dzając się w bulimię i alkoholizm. Oba nałogi przyczyniły 
się do jego przedwczesnej śmierci 10 listopada 1673 r. we 
Lwowie. Nie doczekał już wspaniałej wiktorii chocimskiej, 
odniesionej dnia następnego, 11 listopada, przez Jana So
bieskiego. Pozostał postacią rozdartą, zagubioną i w sumie 
tragiczną, budzącą raczej głębokie współczucie aniżeli jed
noznaczne potępienie.

Hanna Widacka

Jan van Somer, „Portret Michaia Korybuta Wiśniowieckiego”, mata 
wersja, mezzotinta, 1670 r.

(w zbiorach Biblioteki Narodowej)
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AKCJA DREICNO

Neogotyk w drewnie
D

o rozwoju architektury goty
ckiej przyczyniło się w znacz
nej mierze wprowadzenie 
nowych umiejętności konstrukcyj

nych. Praktyczne ich wykorzystanie 
sprawiło, że obiekty w nowym sty
lu charakteryzowały się większą 
lekkością i strzelistością. Mimo iż 
podstawowym tworzywem pozostał 
nadal kamień, to na znaczeniu bar
dzo zyskała cegła. Masowe jej użycie 
w krajach, gdzie brak było materiału 
kamiennego, spowodowało wielkie 
rozprzestrzenienie się budownictwa 
gotyckiego.

Po okresie gotyku zapanowały 
inne style, ale tradycje gotyckie jesz
cze długo przetrwały w niektórych 
regionach europejskich. Pod koniec 
XVIII w. w środowiskach artystycz
nych zainteresowano się ponownie 
zapomnianym już średniowiecznym 
stylem. W architekturze romantycz
nej zaczęto wykorzystywać moty
wy gotyckie, takie jak ostre luki, 
krenelaże, iglice i spadziste dachy. 
W ciągu XIX w. naśladownictwo go
tyku ogarnęło swoim zasięgiem bar
dzo wiele krajów. Nowy styl, który 
później otrzymał nazwę neogotyku, 
okrzepł i zdobył uznanie w kręgach 
twórców i inwestorów. Dostrzeżo
no też jego chrześcijański charakter,

w następstwie czego powstały liczne 
nowe świątynie. Przenikanie form 
i detali gotyckich stało się tak duże, 
że nawet przenoszono je do budowni
ctwa drewnianego.

Dobrym przykładem tych wpły
wów jest drewniany kościół w Choci- 
szewie w pobliżu Czerwińska na Ma
zowszu. Ta niewielka świątynia zo
stała wzniesiona w latach 1830-1835 
w miejscu poprzedniej, również drew
nianej z pierwszej połowy XVIII w. 
Zbudowano ją na planie wydłużo
nego prostokąta, w ramach którego 
od strony wschodniej wydzielono 
z obu boków niższe pomieszczenia, 
przeznaczone na zakrystię i kruchtę. 
Przestrzeń ponad nimi wykorzystano 
na loże, a dolny fragment pomiędzy
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nimi na prezbiterium. Do zrębowego 
korpusu, przekrytego dwuspadowym 
dachem, dostawiona jest wieża, częś
ciowo wbudowana w nawę. Wyko
nano ją w konstrukcji słupowej i za
kończono wygiętym dachem namio
towym, zwieńczonym czworoboczną 
wieżyczką z wygiętym też daszkiem 
namiotowym. Na kalenicy dachu 
korpusu umieszczona jest podobna 
ażurowa wieżyczka na sygnaturę. 
W późniejszym okresie do południo
wej ściany kościoła dobudowana zo
stała druga kruchta. Ściany korpusu 

kościoła występuje wiele motywów 
gotyckich. Ostrołukowe okna z wa
chlarzowe rozłożonymi szprosami 
flankowane są płaskimi iglicami. Ażu
rowe obudowy lóż, z otwarciem na 
nawę i prezbiterium, podzielone są 
drewnianymi słupkami, pomiędzy któ
rymi znajdują się ostrołukowe arkadki 
z balustradami u dołu. Pseudopilastry 
mają też ostrołukowe zakończenia.

W wyposażeniu kościoła najważ
niejszym i najwartościowszym obiek
tem jest późnorenesansowy trzykon- 
dygnacjowy ołtarz główny z początku 

XVII w. W dolnej kondygnacji znaj
duje się obraz „Opłakiwanie Chry
stusa”, również z początku XVII w., 
w środkowej - w centralnym miejscu 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
w drewnianej złoconej sukience, a po 
bokach - w niszach rzeźby św. Piotra 
i św. Pawła. W górnej kondygnacji, 
zwieńczonej okrągłą tarczą z anioł
kiem, umieszczony jest obraz św. Le
onarda - patrona parafii. Całość oł
tarza pokryta jest ornamentem typu 
niderlandzkiego. Poniżej nastawy 
ołtarza znajduje się złocone w cało-

1. Kościół w Chociszewie, 
widok od strony zachodniej

2. Fragment oszalowanej 
południowej ściany korpusu 
z ostrołukowymi oknami

3. Wnętrze kościoła, widok 
na prezbiterium

4. Tabernakulum

(zd/ęcia: Stanisław 
Grzelachowski)

i wieży z ostrołukowo zakoń
czonymi oknami otrzymały 
ozdobne oszalowanie, w formie 
wertykalnych płycin, również 
z ostrołukowym zakończeniem. 
Korpus górą wieńczy profilowa
ny gzyms podokapowy, który 
obiega także ściany wieży.

Jednoprzestrzenne wnętrze 
przekryte jest płaskim stropem. 
Ściany, zakończone dekoracyj
nym gzymsem, podzielone są 
gzymsem podokiennym oraz 
pseudopilastrami. Pomiędzy za
krystią i kruchtą rozpięta jest 
belka tęczowa z barokowym 
krucyfiksem pośrodku. Powyżej 
znajduje się drewniany łuk za
kończony koronką. W wystroju

ści tabernakulum z końca XVIII w., 
o bardzo oryginalnej formie - przed
stawiającej snop pszeniczny. Dwa 
ołtarze boczne i ambona pochodzą 
z pierwszej połowy XIX w. W pra
wym ołtarzu bocznym znajduje się 
wczesnobarokowy obraz „Ukrzyżo
wanie”.

Kościół w Chociszewie jest cie
kawym obiektem obrazującym prze
nikanie wzorców tradycji gotyckich 
do budownictwa drewnianego, 
w którym one nigdy nie występowa
ły. Zarówno bowiem formy gotyku, 
jak i neogotyku właściwe były dla bu
downictwa związanego z tworzywem 
trwałym, jakim był kamień i cegła.

Stanisław Grzelachowski
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Pałac Heinzlów 
w łódzkich Łagiewnikach

L
as Łagiewnicki położony 
w północno-wschodniej części 
Łodzi, zaledwie 5 km od cen
trum, stanowi największy miejski 

kompleks leśny w Europie. Jako po
zostałość dawnej Puszczy Łódzkiej 
od 1996 r. wchodzi w skład Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódz
kich, będąc tym samym atrakcyjną 

można dostrzec zarys dawnej rezyden
cji - park jest tu ogrodzony metalową 
siatką-jednak znaczne oddalenie oraz 
zadrzewienie terenu nie pozwalają do
cenić urody miejsca.

Historia pałacu sięga XVII w. 
W inwentarzu z 1646 r. wymienia 
się drewniany, podpiwniczony, kry
ty gontami budynek, określany jako 

Właściwa historia budowli, któ
rą możemy dziś podziwiać, zaczyna 
się w 1885 r., kiedy to Towarzystwo 
Kredytowo-Ziemskie wystawiło ma
jątek Zawiszów na licytację z powodu 
zaległości w spłacie pożyczki. Wtedy 
dobra nabył jeden z bogatszych i bar
dziej wpływowych łódzkich przemy
słowców - Juliusz Heinzel. Heinzel 

.dwór wielki”. Wieś Łagiewniki byłabazą rekreacyjno-wypoczynkową
dla mieszkańców prawie ośmiuset- 
tysięcznego miasta. Poza unikatową 
florą i fauną na obszarze tym znajdu
je się kilka interesujących obiektów 
zabytkowych. Do najbardziej rozpo
znawalnych należą: barokowy zespół 
kościelno-klasztorny franciszkanów 
oraz dwie drewniane kapliczki wraz 
ze źródełkiem, mającym według tra

już wtedy własnością 
szlachecką, a pierw
szy dwór należał za
pewne do rodziny 
Bełdowskich z Beldo- 
wa, herbu Jastrzębiec. 
Znajdował się on 
w tym samym miej
scu, co dziś, naprze

l(MI m

inwestował w nieruchomości począw-

dycji uzdrawiającą moc. Niewielu ło
dzian zdaje sobie jednak sprawę, że 
w Łagiewnikach jest jeszcze jedno 
niezwykle ciekawe miejsce - dzie
więtnastowieczny kompleks rezyden- 
cjonalno-parkowy fabrykanckiej ro
dziny Heinzlów, usytuowany u zbie
gu ulic Okólnej i Łagiewnickiej.

Pałac wraz z parkiem niemal cał
kowicie otoczony jest nieatrakcyjnym, 
segmentowym murem ze zbrojonego 
betonu. Jedynie od strony północnej 

ciw klasztoru franciszkanów, tuż nad 
stawem. Towarzyszyły mu zabudo
wania gospodarcze. W XVIII w. do
bra łagiewnickie przeszły w ręce ro
dziny Karnkowskich, herbu Junosza, 
którzy je wydzierżawili, ale dopiero 
Stefan Karnkowski zajął się pod
upadłym majątkiem. Po jego śmierci, 
w 1824 r., włości odziedziczyła córka 
Justyna, w 1840 r. - Maria Zawisza 
z Karnkowskich, a w 1853 - jej syn 
Andrzej Zawisza.

szy od lat siedemdziesiątych XIX w. 
Oprócz posiadłości w Łagiewnikach 
należały do niego: rezydencja przy 
ul. Piotrkowskiej 104 (obecnie siedzi
ba Urzędu Miasta) w Łodzi oraz ze
spół pałacowo-parkowy w podłódz- 
kim Radogoszczu, nazwany na cześć 
właściciela Julianowem, w którym 
pałac - główna siedziba rodu Heinz
lów - został zbombardowany w czasie 
drugiej wojny światowej, a następnie 
rozebrany. Park istnieje do dziś.
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1. Droga połączona z główną 
aleją, prowadząca do pałacu 
Heinzlów w Łagiewnikach, 
wybudowana przed 1937 r. 
przez Kermenitzów, 
ówczesnych właścicieli 
posiadłości

2. Rozplanowanie 
łagiewnickiego zespołu 
palacowo-parkowego

3. 4. Widok pałacu Heinzlów 
od południa (3) oraz plan 
przyziemia budowli (4)

Pod koniec życia Heinzel zaku
pił również tytuł barona wraz z za
mkiem w Hohenfels, co było ukoro
nowaniem życiowych aspiracji prze
mysłowca. W dawnym, drewnianym 
dworze łagiewnickim zamieszkał 
syn Juliusza - Ludwik Heinzel wraz 
z żoną Marią Konstancją Walewską. 
Skromne założenie nie odpowiadało 
jednak nowym właścicielom, podjęto 
więc decyzję o budowie nowej, bar
dziej reprezentacyjnej siedziby.

Znane są dwa projekty łagiewni
ckiego pałacu. Pierwszy, z 1898 r., 
autorstwa Ignacego Markiewicza 
oraz drugi, o rok późniejszy, Fran- 
za Schwechtena. Być może powsta
ły w 1900 r. budynek był kompila
cją obydwu planów. Pałac, ubrany 
w neorenesansową szatę, cechuje 
duża lekkość, prostota i wytworność. 
Jest to obiekt dwukondygnacyjny, 
z ryzalitami i boniowaniem w dolnej 
części, założony na zwartym, choć 

nieregularnym planie. Od strony 
północnej usytuowany został sześcio- 
kolumnowy portyk z podjazdem. Od 
strony południowej do fasady przyle
ga półkolisty taras. Cechą charakte
rystyczną jest fakt, że żadna z elewa
cji nie podlega zasadom symetrii.

Na parterze mieścił się niegdyś 
przestronny hall i salony, sypialnia 
połączona z werandą, biblioteka 
i gabinet, pokoje gościnne oraz 
ogród zimowy - obszerna oranżeria 
z roślinami tropikalnymi. Na piętrze, 
w centralnej części znajdowała się 
sala balowa z widokiem na park 
i staw. Wnętrza zdobiły kolekcje 
obrazów i broni. Atrakcją pałacu był 
basen, zbudowany na dachu wschod
niej części budynku; w 1945 r. basen 
został zlikwidowany ze względu na 
zły stan techniczny stropu.

Pałac usytuowany został w kra
jobrazowym parku, którego główną 
część stanowił położony przed pod
jazdem kolisty trawnik z krzewami 
różanymi. Drzewa - głównie kaszta
nowce, lipy i graby - zostały swobod
nie zakomponowane. Na północny 
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zachód od kolumnowego portyku 
znajdowały się korty tenisowe, a nie
co dalej na południe - brojlernia, 
w której hodowano dzikie ptactwo 
do polowań oraz naprzeciwko bocz
nej elewacji zachodniej - fontanna.

Na wschód od stawu umieszczo
ny był zespół ogrodniczy ze szklar
niami i domem ogrodnika. Znajdu
jącą się na stawie wyspę połączono 
z lądem żelaznym, podwieszonym 
na linach, ozdobnym mostkiem. 
W skład kompleksu wchodziły też 
zabudowania folwarczne w duchu 
neogotyku oraz stajnie. Ta część za
łożenia otoczona była siatką, a także 
po trosze drutem kolczastym. Poza 
ogrodzeniem znalazły się budynki 
dla służby, gorzelnia, karczma i tor 
wyścigowy z drewnianymi trybuna
mi. Dalej rozciągały się lasy i pola 
uprawne.

Po śmierci Ludwika Heinzla 
w 1925 r. właścicielką pałacu zo
stała jego jedyna córka Konstancja 
wraz z mężem Oswaldem Kerme- 
nitz. Dokonali oni drobnych zmian 
w rozplanowaniu przestrzennym 
kompleksu, z których najistotniej
szą było wybudowanie brukowanej 
drogi prowadzącej do pobliskiego 
Arturówka i połączenie jej z główną 
drogą wjazdową na teren posesji.

5. Zabudowania folwarczne 
użytkowane przez Łódzki 
Klub Jeździecki

(zdjęcia: 1,3,5-Anna

Rylukowska, 
rys. 2, 4 - Jacek Wesołowski)

W 1937 r. Kermenitzowie wy
jechali do Peru, pozostawiając ma
jątek bez nadzoru. W 1939 r. pałac 
zajęli Niemcy. Początkowo miał on 
być siedzibą gubernatora Hansa 
Franka, ostatecznie jednak umiesz
czono w nim szpital i pensjonat dla 
przyszłych matek. W czasie oku
pacji hitlerowcy zniszczyli polski 
księgozbiór oraz dokumentację ma
jątku. Mimo wszystko pałac prze
trwał okres drugiej wojny światowej 
w stosunkowo dobrym stanie. Czas 
powojenny okazał się mniej litości
wy dla rezydencji. W latach 1945- 
-1947 obiekt służył Rosjanom jako 
szkoła oficerska. Zniszczono wte
dy wnętrza pałacowe oraz park. Po 
opuszczeniu willi przez wojska ra
dzieckie budynek upaństwowiono

i przeznaczono, ze względów klima
tycznych, na Szpital Chorób Płuc. 
W latach pięćdziesiątych dobudowa
no od strony wschodniej nieciekawą, 
ciężką bryłę leżakowni, wewnątrz 
pałacu zaś wprowadzono dodatko
we ścianki działowe. Zabudowa
nia folwarczne przydzielono wtedy 
Łódzkiemu Klubowi Jeździeckiemu, 
który mieści się tu do dzisiaj. Szpital 
działał w dawnym pałacu Heinzlów 
do 1999 r. Obecnie wydzierżawiony 
został prywatnemu inwestorowi.

Rezydencja Heinzlów występuje 
w opracowaniach architektoniczno- 
-historycznych jako jeden z ważniej
szych zabytków regionu. Teraz jej los 
zależy od prywatnych właścicieli.

Anna Rylukowska

Spotkanie z książką
SZLAK ORLICH GNIAZD

W2008 r. w serii Nasze pamiątki i krajobrazy Zakład Narodowy im.
Ossolińskich (Wroctaw-Warszawa-Kraków) wydal książkę Ry

szarda Jakubowskiego Szlak Orlich Gniazd. Publikacja poświęcona 
jest średniowiecznym obiektom obronnym położonym na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej. „Pod koniec Xw. [...] zaczyna się nasza 
opowieść o ludziach szlachetnych i podłych, o czynach bohaterskich 
i nikczemnych, o czynach niezwykłych i zwyczajnych, o potędze 
i upadku Rzeczypospolitej, których niemymi świadkami są wapienne 
ostańce i ruiny wspaniałych niegdyś średniowiecznych zamków. [...] 
Nie wiadomo, kto pierwszy porównał stojące na wierz
chołkach skal warownie i fortyfikacje do orlich gniazd, 
ale trzeba przyznać, że jest to porównanie nadzwyczaj 
trafne" - pisze we wstępie Ryszard Jakubowski. Bu
downiczowie obiektów rozmieścili je wzdłuż ówczes
nego szlaku kupieckiego; służyły jako ośrodki władzy 
królewskiej i administracji, byty zapleczem militarnym 
i schronieniem dla rycerstwa.

Listę Orlich Gniazd otwiera Wawel, najbardziej 
znany w Polsce zamek, stojący na południowym 
skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek 
na Wawelu jest najwspanialszym „orlim gniazdem”, 
ale nie leży w pobliżu słynnego w Jurze Krakowsko- 
-Wieluńskiej Szlaku Orlich Gniazd. Szlak ten niegdyś 
zaczynał się w Krakowie w pobliżu placu Kleparz

Nowy, z Wawelem łączyła go tzw. Droga Królewska. Obecnie Droga 
Królewska prowadzi od Wawelu ku Rynkowi Głównemu.

Wędrówkę Szlakiem Orlich Gniazd zaczynamy od Ojcowskiego 
Parku Narodowego, gdzie znajdują się malownicze ruiny zamku 
w Ojcowie. Zwiedzamy zamek w Pieskowej Skale, przez Olkusz 
i Rabsztyn docieramy do Pustyni Błędowskiej, a potem przez 
Bydlin, Smoleń, Pilicę do Ogrodzieńca, gdzie stoi drugie po Wawelu 
pod względem wielkości Orle Gniazdo - zamek z XVI w. Na trasie 
do kończącej Szlak Orlich Gniazd Jasnej Góry zwiedzamy okolice 

Potoku Złotego, Lutowiec, Żarki, Ostrężnik, Sokole 
Góry i zamek „Olsztyn”.

W książce opisane zostały nie tylko zabytki 
architektury i sztuki, ale także zjawiska krajobrazowe, 
przyrodnicze, historyczne i etnograficzne. W tekst 
autor wplótł mnóstwo legend, anegdot i cytatów 
z literatury pięknej. Wspaniałe ilustracje przybliżają 
piękno opisywanych miejsc. Na końcu publikacji 
zamieszczony został słowniczek trudniejszych 
zawartych w treści terminów i wybrana bibliografia.

Publikację można nabyć (cena: 49 zł) 
w księgarniach i bezpośrednio u wydawcy (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo we 
Wrocławiu, 50-062 Wrocław, pl. Solny 14a, e-mail: 
wydawnictwo@ossolineum.pl; www.ossolineum.pl).
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Bydgoska filharmonia

P
o 1945 r. w Bydgoszczy powsta
ły kolejno: Teatr Polski (Teatr 
Miejski, uszkodzony podczas 
wyzwalania miasta ostatecznie roze

brano w 1946 r.), Filharmonia Pomor
ska i oddany melomanom rok temu 
okazały gmach Opery Nova. Długo
letni dyrektor Filharmonii Pomorskiej 
i inicjator jej budowy Andrzej Szwalbe 
w wywiadzie-rzece, przeprowadzo
nym pod koniec życia, wspominając 
m.in. o tym, kto wzniósł siedzibę dla 
Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej, 
wypowiedział słowa, które widnieją 
wykute we wnętrzu gmachu filharmo
nii: „naród sobie”. Budynek powstał

1. Filharmonia bydgoska, proj. Miastoprojekt 
Północ-Wschód z Bydgoszczy, 1953 r.
(ze zb. Archiwum Filharmonii Pomorskiej)

bowiem w czasach, gdy cały naród 
budował swoją stolicę, rosły mury 
warszawskiego MDM i śpiewano pio
senki o Nowej Hucie (Krystyna Star- 
czak-Kozłowska, Zycie na przełomie. 
Opowies'c o Andrzeju Szwalbe, Byd
goszcz 1999).

Wyzwolone w styczniu 1945 r. mia
sto ucierpiało w niewielkim stopniu. 
Można było przynajmniej spróbować 
wysunąć postulat wzniesienia tak eli
tarnego obiektu, jak filharmonia, nie 
narażając się na zarzut ekstrawagan
cji, gdy bardziej potrzebne były bloki

1

2. Elewacja frontowa filharmonii, proj. inż. 
arch. Andrzej Strachocki, inż. arch. Zbigniew 
Krasnodębski, 1953 r. (Miastoprojekt 
Specjalistyczne Warszawa, niezrealizowany) 
(ze zb. Archiwum Filharmonii Pomorskiej)
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3. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, 2008 r.
mieszkalne, szkoły i przedszkola. Pró
bę walki o budynek dla Pomorskiej 
Orkiestry Symfonicznej podjął dy
rektor Andrzej Szwalbe, wysyłając do 
władz miasta w lutym 1953 r. pismo, 
uzasadniające konieczność powstania 
w Bydgoszczy Sali Koncertowej. Do
skonale zdając sobie sprawę z tego, że 
sama działalność koncertowa mogła
by nie zyskać aprobaty, do zadań prio
rytetowych oprócz występów orkiestr 
dodał: akademie, odczyty, wieczory 
literackie i od tego momentu do inau
guracyjnego koncertu, czyli do 1958 r. 
toczyć się zaczęły prawdziwe boje. 
Z placu budowy, jak z pola bitwy, 
miejscowi dziennikarze donosili o ko
lejnych postępach. Nie było miesiąca, 
ba, czasem tygodnia, bez wiadomości 
o postępach prac.

W porozumieniu z Centralnym Za
rządem Oper, Filharmonii i Instytucji 
Muzycznych w Warszawie, Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej (Wy
dział Budownictwa) 24 marca 1953 r. 

podjęło uchwałę w sprawie budowy 
Państwowej Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy. Wstępne założenia 
urbanistyczne przygotował zespół pod 
kierunkiem inż. arch. Jana Kossow
skiego. Jednocześnie rozpisano za
mknięty konkurs na projekt i otocze
nie budynku filharmonii. Miał on sta
nąć na terenie ogródków działkowych 
i dawnych kortów tenisowych, w są
siedztwie parku, u zbiegu ulic Libelta 
i Staszica. W konkursie wzięły udział: 
dwa zespoły architektów z Warszawy 
(Miastoprojekt Stolica - zespół archi
tektów i Miastoprojekt Specjalistycz
ne - inż. arch. Andrzej Strachocki, 
inż. arch. Zbigniew Krasnodębski), 
jeden zespól z Gdańska (Miastopro
jekt Gdańsk - inż. arch. Adam Matoń 
i inż. arch. Ryszard Semka) oraz dwa 
zespoły z Bydgoszczy (Miastoprojekt 
Północ-Wschód i Biuro Projektów Bu
downictwa Przemysłowego, pracujące 
pod kierunkiem inż. arch. Jana Kos
sowskiego). Jury pod przewodnictwem

(reprod. 1, 2 - Agnieszka Wysocka, 
fot. 3 - Krzysztof Badowski)

prof. Piotra Biegańskiego do realizacji 
wybrało projekt przygotowany przez 
zespół bydgoskiego Miastoprojektu. 
Na czele zespołu architektów stanął 
Stefan Klajbor, absolwent Politechni
ki Gdańskiej; konstruktorem gmachu 
został inż. arch. Bogdan Piestrzyński. 
Wybrany do realizacji w Bydgoszczy 
projekt przypominał odbudowywaną 
w stolicy Filharmonię Narodową.

Prace budowlane rozpoczęły się 
w lutym 1954 r. Przy wykopach pod 
fundamenty pracowali w czynie spo
łecznym kolejarze, harcerze, a byd
goszczanie namawiani byli do wpła
cania pieniędzy na Społeczny Fundusz 
Odbudowy Stolicy. Budowa filhar
monii bydgoskiej finansowana była 
bowiem z tzw. nadwyżek osiąganych 
w zbiórce na Społeczny Fundusz Od
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budowy Stolicy. Dziennikarz „Ilustro
wanego Kuriera Polskiego” tłumaczył: 
„Przecież tę naszą filharmonię otrzy
maliśmy jakby w prezencie od War
szawy!” To niejedyny związek wzno
szonej filharmonii z odbudowującą 
się stolicą. Dwukrotnie plac budowy 
w Bydgoszczy odwiedziła delegacja 
budowniczych Pałacu Kultury i Na
uki (wrzesień 1954, styczeń 1955). Po 
cennych radach mury pięły się w górę 
i 30 kwietnia 1955 r., 35 dni przed 
terminem, na dachu zawisła wiecha. 
Z dumą podkreślano, że materiał na 
budowę pochodził z polskich fabryk 
i zakładów. Ale największy wkład 
polskich artystów i rodzimej produk
cji nastąpił dopiero w trakcie prac we 
wnętrzu filharmonii. Od listopada 
1954 r. pracował tu zespół plastyków 
toruńskich: Stefan Zarębski, Józef 
Kozłowski, Józef Kowalczyk.

Oprócz Stefana Klajbora i Bogda
na Piestrzyńskiego, projektanta i kon
struktora gmachu filharmonii, należy 
wspomnieć o jeszcze jednej bardzo 
ważnej postaci, o Witoldzie Strasze- 
wiczu z Zakładu Elektroakustyki 
Politechniki Warszawskiej. To jego 
praca nad akustyką głównej sali, połą

czona z serią prób instrumentalnych, 
sprawiła, że Bydgoszcz szczyci się salą 
o doskonałej akustyce.

Koncert inauguracyjny odbył się 
15 listopada 1958 r. Ci, którzy zbli
żali się do filharmonii od zachodu, ul. 
Słowackiego, mogli podziwiać oka
zały gmach i pięcioosiową elewację 
frontową, symetryczną, posadowioną 
na lekko występującym z lica cokole. 
Na osi elewacji pięć stopni prowadzi
ło do trzech wejść mieszczących się 
w płytkich wnękach. W części cen
tralnej umieszczono przechodzącą 
przez dwie kondygnacje zdwojoną 
kolumnadę, połączoną w dolnej czę
ści odcinkami tralkowej balustrady. 
W trakcie realizacji zrezygnowano 
z dekoracyjnych fryzów i rzeźb. We 
wnętrzu znalazły się dwie sale koncer
towe - główna z 924 miejscami i kame
ralna ze 195 miejscami dla widzów.

Neokłasycystyczny gmach o har
monijnych proporcjach, otoczony 
zielenią, nie dominuje w układzie tej 
części miasta. Dobrze wkomponowuje 
się w koncepcję urbanistyczną realizo
waną od lat siedemdziesiątych XX w. 
- dzielnicy muzycznej, wzbogaconej 
pomnikami znanych kompozytorów.

Wnętrza filharmonii ozdobione 
są gobelinami, do których kartony 
przygotowywali m.in.: Mieczysław 
Olszewski, Kiejstut Bereźnicki, Ka
zimierz Ostrowski, Jerzy Zabłocki, 
Tadeusz Brzozowski, Kazimierz 
Sramkiewicz. Tworzą one pięć cykli 
tematycznych: 1 - Koncert Polski,
2 - Harmonia Sfer i Mare Nostrum,
3 - Rośliny i Zwierzęta, 4 - Koncert 
Zapustny, 5 - Groteski. Stworzona 
jest również galeria obrazów i rzeźb. 
W trosce o harmonię między sztu
kami - architekturą, rzeźbą, malar
stwem i rzemiosłem - pobrzmiewa 
dalekim echem postulat socrealizmu 
o współpracę architektów i artystów 
zjednoczonych w wykuwaniu lepsze
go jutra. A dzielnica muzyczna z gma
chem filharmonii, z dźwiękami muzy
ki płynącymi w ciepłe dni z otwartych 
okien szkół muzycznych i Akademii 
Muzycznej między drzewami w parku 
pozostaje jednym z ulubionych miejsc 
odpoczynku bydgoszczan.

W 1981 r. Filharmonia Pomorska 
została wpisana do rejestru zabyt
ków.

Agnieszka Wysocka

Spotkanie z książką
DZIEDZICTWO GÓRNOŚLĄSKIE

W2005 r. w serii Leksykon zabytków architektury warszawskie Wy
dawnictwo ARKADY opublikowało książkę autorstwa historyka 
sztuki i konserwatora zabytków, Józefa Pilcha, Leksykon zabytków 

architektury Dolnego Śląska (zob. omówienie w „Spotkaniach z Za
bytkami", nr 10, 2006, s. 19). W roku bieżącym ARKADY prezentują 
kolejną książkę tego autora - Leksykon zabytków architektury Górne
go Śląska. W publikacji przedstawiono zabytki położone na terenie 
historycznego Górnego Śląska (obecnie w województwach opol
skim i śląskim). Chociaż wiele z nich zostało zniszczonych podczas 
wojen, wedtug danych Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków (stan na koniec 2006 r.) 
na Górnym Śląsku zachowało się 6350 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Wybrane obiek
ty: klasztor na Jasnej Górze, Góra św. Anny, pod
ziemna kopalnia ze sztolnią „Czarnego Pstrąga” 
w Tarnowskich Górach zostały wpisane na listę Po
mników Historii.

Na 447 stronach leksykonu zawartych jest 1760 
haseł, 354 plany i 290 współczesnych zdjęć. Pub
likacja składa się z dwóch części; w pierwszej 
omówione zostały obiekty z obszaru wojewódz
twa opolskiego (od Babic po Żytniów), w drugiej 
- leżące na obszarze województwa śląskiego (od 
Bażanowic po Żywiec). Przy nazwie każdej miej
scowości podano obecną przynależność do gminy 
i powiatu oraz jej nazwę niemiecką (co pozwoli czy
telnikom na korzystanie z bogatej literatury niemie
ckojęzycznej). Wszystkie miejscowości opatrzono 

krótką notką historyczną, a omawianie znajdujących się na ich te
renie zabytków rozpoczęto od budowli sakralnych i klasztorów róż
nych wyznań. Następnie przedstawione zostały świeckie budowle 
publiczne (ratusze, budynki miejskie), wieże, zamki, palace i dwory, 
domy mieszkalne (opisane zbiorczo z wyszczególnieniem ciekaw
szych przykładów), pozostałe urządzenia miejskie (zabytki techniki 
- mosty, młyny wodne, wieże ciśnień). Informacje o każdym zabytku 
zawierają najważniejsze fakty historyczne, charakterystyki stylu, wy
kaz cenniejszych elementów wystroju. Część obiektów zaopatrzono 

w plany przedstawiające etapy rozbudowy (dla 
poszczególnych okresów historycznych przyjęto 
odmienne oznaczenia graficzne). Zamieszczono 
też schematy podziału administracyjnego obu 
województw i mapy powiatów z zaznaczonymi na
zwami miejscowości, występujących w opisach. 
Na końcu leksykonu opublikowano wspólne dla 
obu województw indeksy: osobowy architektów, 
artystów i rzemieślników, wybraną bibliografię 
oraz alfabetyczne zestawienie niemieckich nazw 
miejscowości.

Książkę można nabyć (cena: 105 zl) w księgar
niach oraz bezpośrednio u wydawcy (Wydawni
ctwo ARKADY, 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 
księgarni wysyłkowej 022 828-68-47, tel. księgar
ni firmowej 022 828-40-20, e-mail: info@arkady. 
com.pl, www.arkady-info.eu). Warto dodać, że wy
dawnictwo przygotowuje następny z serii - Leksy
kon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia.

Leksykon 
zabytków architektury/ 
Górnego Śląska
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Cerkiew w Króliku Wołoskim

W
 górnym biegu rzeki Tabor, 
w sąsiedztwie drogi z Ryma
nowa do Jaślisk, na równi
nie osłoniętej wysoką skarpą, we wsi 

Królik Wołoski wznosi się murowana 
cerkiew greckokatolicka Przeniesienia 
Relikwii św. Mikołaja. Świątynia ufun

dowana została w 1843 r. na miejscu 
wcześniejszej, drewnianej (Ewa Śnie- 
żyńska-Stolot i Franciszek Stolot czas 
ukończenia budowli przesuwają na rok 
1845, Katalog Zabytków Sztuki w Pol
sce, Województwo krośnieńskie, tom: 
Krosno, Dukla i okolice, Warszawa 
1977, s. 110). Klasycystyczna, jedno- 
nawowa, z prezbiterium ukierunko
wanym na zachód, co w łemkowskiej 
architekturze sakralnej stanowi pe
wien ewenement, przykryta jest dwu
spadowym dachem z blachy, który 
wieńczą trzy ośmioboczne wieżyczki 
z baniastymi kopułami i krzyżami. Są 
one właściwie jedynym elementem ze
wnętrznym wskazującym na wschod
ni obrządek świątyni, której surowa, 
kamienno-ceglana bryła, pozbawiona 
wysmuklej wieży i załamanych gontów, 
przypomina kościoły rzymskokatoli

ckie. Skromna, jednokondygnacyjna 
fasada rozczłonkowana jest pilastrami 
i przepruta oknem, które wychodzi na 
chór muzyczny.

Cerkiew, obecnie w ruinie, ma dwie 
zakrystie, z których południowa jest 
w znacznym stopniu zdewastowana.

Wsparty na dwóch filarach chór wzno
si się tuż nad wejściem pozbawionym 
narteksu. Prostokątną nawę oddzie
la od prezbiterium arkadowa ściana, 
wypełniona przed laty ikonostasem. 
Obecnie wnętrze jest ogołocone z wy
stroju i pozbawione paramentów. Przez 
nieosłonięte otwory okienne i drzwio
we wpada wiatr, niosąc deszcz i śnieg, 
więźba dachowa gnije, odpadają tynki 
z geometryczną dekoracją. Połacie prze
tartej posadzki (trylinka), reminiscencje 
polichromii z trudem przylegającej do 
nagich desek stropu oraz rozbity ołtarz 
z porzuconym drewnianym krzyżem 
dopełniają obrazu zniszczenia.

Tuż obok świątyni ulokowana jest 
dzwonnica, rozpięta na trzech filaro
wych arkadach i przykryta dwuspado
wym dachem. Za nią, w uroczym zako
lu rzeki, rozciąga się niewielki zadrze

wiony cmentarz, odnowiony w 1996 r. 
staraniem Społecznej Komisji Opieki 
nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej pod 
kierunkiem Stanisława Krycińskiego, 
historyka, entuzjasty i autora mono
grafii poświęconych architekturze sa
kralnej Podkarpacia. Znajduje się tu 

kilkadziesiąt kamiennych 
nagrobków, z których naj
starszy nosi datę 1874 r. Na 
większości pomników czy
telne są epitafia. Pomiędzy 
grobami wyłania się z krza
ków zrujnowana kaplica 
cmentarna z łamanego ka
mienia. Całość otacza niski, 
kamienny mur. W pobliżu 
szosy zmierzającej ku Prze
łęczy Szklarskiej pozostał 
czterystumetrowy odcinek 
dawnej drogi, wybiegający 
tuż powyżej cerkwi. Przy 
nim zachowała się muro
wana kapliczka z przełomu 
XVIII i XIX w. Nieopodal 
świątyni usytuowana jest 
inna, dwukondygnacyjna 
kaplica fundacji Wasyla 
Zowskiego z 1887 r., pod
czas gdy trzecia, najstarsza, 
wzniesiona sumptem Bazy
lego Sulika w 1794 r., stoi 
200 m dalej pośród krze
wów przy dawnym „trakcie 
węgierskim”.

Smutne ślady przeszłości, otoczone 
zwyrodniałymi drzewami i skarlałymi 
krzakami, wyrastającymi na grząskim 
nadrzecznym gruncie, splantowanym 
niegdyś na potrzeby rolniczej spółdziel
ni produkcyjnej z pobliskich Szklar, 
dają dziś wątłe wyobrażenie o Króliku 
Wołoskim, osadzie, której parafia - 
w dniach poprzedzających rozpoczę
cie niesławnej Akcji „Wisła” - liczyła 
niemal 600 „dusz” (dane wg Church 
in ruins, praca zbiorowa, St. Catarines 
Kanada 1987, s. 87). Początki Królika 
sięgają 4 października 1389 r., kiedy to 
miecznik krakowski Zyndram z Masz- 
kowic zezwolił Janowi (Johanowi) 
Hanselin, dworzaninowi królewskie
mu i wójtowi nieodległych Jaślisk na 
wykarczowanie puszczy, rozciągającej 
się na południe od Deszna oraz spro
wadzenie osadników. Hanselin założył
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cesarza Franciszka Józefa. W tekstach 
źródłowych pochodzących z XV i XVI w. 
pierwotną nazwę „Johanowa” wypie
ra inna: „Królikowa” (Crolikow, Cro- 
likowo, Królikowa) lub „Karlikowa”, 
jednak obu tych nazw używano przez 
dłuższy czas równocześnie.

W dobie Jagiellonów osadę zdo
minowała ludność pochodzenia pol
skiego i węgierskiego. Kilkadziesiąt lat 
później przybywają tu pierwsi Wołosi 
(Valachi), wywodzący się z rodów ro
mańskich zamieszkujących wschod
nie części Karpat. Na przełomie XIV

1. 2. 3. Cerkiew w Króliku Wołoskim (1)
i fragmenty jej zrujnowanego wnętrza (2, 3)

4. Pozostałości dzwonnicy usytuowanej obok 
cerkwi

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

na prawie magdeburskim wieś „w lesie 
Poloni, obejmującą 90 łanów frankoń
skich [...] sołectwo o 6 tanach, sadzaw
kę, 2 młyny, 7 zagród, rzemieślników 
i karczmę" (Adam Fastnacht, Słownik 
historyczno-geograficzny Ziemi Sano
ckiej w średniowieczu, Brzozów-Rze- 
szów 1998, s. 101). Przyjęła ona miano 
wywodzące się od imienia zasadźcy: 
Johanowa.

W latach panowania Władysła
wa Jagiełły właścicielem okolicznych 
gruntów był Andrzej z Lubna, pusz- 
karz królewski (1426), który w 1434 r. 
odstąpił je biskupowi łacińskiemu 
w Przemyślu, zarządzającemu tzw. 
kluczem jaśliskim. Na prośbę Macieja 
z Drzewicy Zygmunt I Stary potwierdził 
przywilej w 1512 r., a biskupi przemy
scy zarządzali kluczem jaśliskim aż do 
zniesienia pańszczyzny w 1848 r. przez

i XV w. prawosławni Wołosi, zachę
cani przez szlachtę i starostów, zaczęli 
przenikać na tereny obecnego Podkar
pacia, mieszając się z ludnością polską 
i ruską. W wyniku tej asymilacji wyod
rębniły się późniejsze grupy etniczne 
Łemków, Bojków, Hucułów i Zamie- 
szańców; ustalenia w przedmiocie et
nogenezy Łemków nie są jednoznaczne 
i zderzają się z odrębnym zdaniem ba
daczy ukraińskich.

W sąsiedztwie Królikowej około 
1537 r. powstała osada wołoska, roz
dzielając wieś na dwie części: Starą 
(Antiqua Królikowa) i Nową (Nova 
Królikowa). W 1553 r. na mocy przywi
leju biskupa Jana Dziaduskiego w No
wej Królikowej mianowano oddzielne
go sołtysa Kopczę Wołocha (Krystyna 
Pieradzka, Na szlakach Łemkowszczy- 
zny, Kraków 1939, s. 74); wkrótce
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też wzmiankowana została pierwsza 
„ruska” parafia, zarządzana przez szes
naście pokoleń (do schyłku XIX w.) 
przez ród Woloszynowiczów. W ciągu 
XVII w. nastąpił narodowościowy i re
ligijny rozdział wsi i z dotychczasowej 
Królikowej wyodrębniły się dwa rów
norzędne organizmy: Królik Polski 
oraz Królik Wołoski.

Od samego początku Królik Wo
łoski (w dialekcie Łemków: Krolyk 
Wolosky) był wsią zdecydowanie 
mniejszą od Polskiego, za to jednoli
tą wyznaniowo. W 1880 r. mieszka
ło tu 306 osób (w Króliku Polskim 
- 703), wyłącznie grekokatolików. 
Podczas pierwszej wojny światowej 
obie miejscowości dwukrotnie ule
gły poważnemu zniszczeniu: podczas 
ofensywy rosyjskiej jesienią 1914 r. 
i po „operacji gorlickiej” w maju 1915 r. 
Okres międzywojenny upłynął bez 
większych sporów pomiędzy ludno
ścią polską i łemkowską; wspólnie ob
chodzono święta kościelne i rodzinne, 
wzajemnie się odwiedzano. Dziewięt
nastowieczna świątynia była dwu
krotnie odnawiana: w 1923 i 1930 r. 
W tych latach miejscowa ludność ma
sowo przechodziła na prawosławie, 
jednogłośnie opowiadając się za przy

stąpieniem do Administracji Apostol
skiej Łemkowszczyzny, która powstała 
w 1934 r. na skutek „schizmy tylaw
skiej” i podlegała bezpośredniemu 
nadzorowi papieża.

We wrześniu 1944 r. przez wieś 
przetoczyła się „ofensywa karpacka”; 
uszkodzeniu uległa wówczas cerkiew 
św. Mikołaja, jednak dopiero wyda
rzenia następujące bezpośrednio po 
zakończeniu drugiej wojny światowej 
przyniosły kres Królika Wołoskiego. 
W latach 1945-1946 część mieszkań
ców przesiedlono na tereny byłego 
Związku Radzieckiego, w okolice Zło
czowa na Ukrainie. Pozostali opuścili 
domostwa w 1947 r. w czasie Akcji 
„Wisła”, osiedlając się na Ziemiach 
Odzyskanych. Osadę administracyjnie 
włączono do sąsiedniego Królika Pol
skiego, przydomek „Wołoski” oficjal
nie wymazując z mapy.

Rozsypały się łemkowskie chyże. 
Opuszczona cerkiew służyła przez 
cztery powojenne dziesięciolecia jako 
magazyn zboża PGR-u w Szklarach. 
W 1985 r. została przekazana pod 
opiekę Biura Dokumentacji Zabytków 
w Krośnie, które planowało utworzyć 
tu lapidarium. Ruinę wpisano do reje
stru zabytków i zabezpieczono, jednak 

na gruntowny remont nie było środ
ków. Losami świątyni zainteresowało 
się w ostatnich latach „Stowarzysze
nie Magurycz”, kontynuujące trady
cje Nieformalnej Grupy Kamieniarzy, 
której wolontariusze od ponad dwóch 
dekad ratują od zniszczenia porzucone 
nekropolie w Bieszczadach i Beskidzie 
Niskim. W 2007 r. „Magurycz” otrzy
mało prestiżową nagrodę im. Vieira 
de Mello za działanie na rzecz poko
jowego współistnienia religii, nacji 
i kultur oraz wyróżnienie „Pro Publi
co Bono” za zasługi na polu dziedzi
ctwa narodowego i kultury. Swój akces 
w celu ratowania zabytku zgłosiło 
również „Stowarzyszenie Królik Wo
łoski”, zarejestrowane w 2007 r., które 
aktywnie zabiega o fundusze na ten cel 
z Unii Europejskiej. Przewidziana jest 
gruntowna inwentaryzacja obiektu, 
zamknięcie otworów okiennych, wsta
wienie drzwi i zabezpieczenie więźby 
dachowej. Odżywają plany powołania 
lapidarium; mówi się także o utwo
rzeniu muzeum sztuki sakralnej Łem
kowszczyzny. Zamierzenia są ambitne, 
a czas nagli. Oby go wystarczyło.

Andrzej Osiński

Spotkanie z książką
NIEZWYKŁY KALENDARZ

Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykultu
rowego. Narodowe Centrum Kultury, koordynujące obchody Roku, 
zaplanowało realizację różnych inicjatyw, zmierzających do propago

wania tej idei. Wydanie przez Bibliotekę Narodową w Warszawie (na 
zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych) kalendarza - Rzecz
pospolita wielu kultur. Dziedzictwo polskie wpisuje się w nurt wydarzeń, 
które promują wielokulturowość.

We wstępie do kalendarza, napisanym w języku angielskim, przed
stawiona została historia Polski jako kraju od początku państwowości 
otwartego na inne kultury i narody. Na nasze ziemie emigrowali przed
stawiciele mniejszości narodowych z zagranicy, tu znajdowali cel i osia
dali. Duchowni z Czech, Niemiec, Francji i Wioch, przybyli w X i XI w., 
wzięli udział w budowaniu cywilizacji na słowiańskiej glebie. W 1341 r. 
Kazimierz Wielki zagwarantował wyznawcom prawosławia poszano
wanie ich obrządku i obyczajów, a w 1356 r. zatwierdził 
przywileje dla Ormian, którzy zachowali monopol na 
handel z Turcją i Persją. Oprócz prawosławnych i Ormian 
tolerancją cieszyli się w Polsce Tatarzy, Żydzi i Karaimi 
pochodzenia tureckiego. Unia Polski z Litwą z 1385 r. 
w Krewie (umocniona aktem prawnym w 1569 r. w Lub
linie) była przykładem wspólnego budowania księstwa 
z ościennym krajem. Postępująca asymilacja nie za
kłóciła odrębności kulturowej i religijnej. W XV i XVI w. 
licznie przybywali do Polski Włosi, którzy stworzyli drugą 
po Niemcach mniejszość narodową w Krakowie. W XVI w. 
etniczni Polacy stanowili połowę mieszkańców Rzeczy
pospolitej. Postanowienia konfederacji warszawskiej 
z 1573 r. zachowały swobody wyznania religijnego; 
dokument ten, uznawany za początek gwarantowanej 
prawnie wolności religijnej, został wpisany w 2003 r. na 
Listę UNESCO „Pamięć Świata”. Tradycje wielokulturo- 

wości zachowała też Druga Rzeczpospolita, a jej kres przyniosła ostat
nia wojna światowa i powojenne traktaty.

Każdy tydzień w omawianym tu kalendarzu oznaczony został re
produkcjami cymeliów, będących w zbiorach Biblioteki Narodowej, 
a powstałych w kręgu różnych kultur. Są to m.in.: reprezentujący ko
lekcję ormiańską Ewangeliarz ze Skewry, Statut litewski pierwszej re
dakcji (kolekcja litewska), Złota legenda Jakuba de Voragine (kolekcja 
włoska), karta z Kroniki Galla Anonima (kolekcja polska), Ewangeliarz 
mołdawski (kolekcja Kresów Wschodnich), Prodromes astronomiae 
Jana Heweliusza (kolekcja niemiecka). W publikacji odnotowane zo
stały również rocznice ważnych wydarzeń w dziejach naszego kra
ju, które miały wpływ na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, 
m.in.: zorganizowania konfederacji warszawskiej, urodzin Jana Hewe
liusza, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, śmierci króla Zygmun

ta I, ogłoszenia Konstytucji 3 maja, pierwszej wolnej 
elekcji, ufundowania przez Kazimierza Wielkiego Uni
wersytetu Jagiellońskiego, zdobycia tytułu profesora 
na Sorbonie przez Marię Sktodowską-Curie, urodzin 
Karola Wojtyły, nadania praw miejskich Krakowowi, 
wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Luka- 
siewicza, założenia Biblioteki Załuskich - pierwszej 
narodowej biblioteki w Polsce, powstania „Solidarno
ści", powstania Komisji Edukacji Narodowej, wyboru 
papieża Polaka, śmierci królowej Bony, przyznania 
Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie.

Końcowa część publikacji zawiera podstawowe 
wiadomości o naszym kraju (położenie, stolica, liczba 
ludności, kraje sąsiadujące, system polityczny, główne 
święta państwowe, itp.).

Kalendarz, wydany w języku angielskim, dostępny 
jest w Instytutach Polskich za granicą.
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Fotoarcheologia galicyjska
N

a strychu jednej z dębickich 
kamienic, ponad 10 lat temu, 
nowi właściciele znaleźli 1200 
nieco zniszczonych, szklanych klisz. 

Większość z nich zawiera portrety. Ze 
względów zapewne ekonomicznych, 
umiejscowione są po dwa na jednej kli
szy. To daje często niesamowite efek
ty zestawień, czasami wzruszających, 
a czasami ironicznych czy nierealnych. 
Z negatywów patrzą na nas mieszkań
cy przedwojennych Ropczyc, Mielca 
i Dębicy. Autorką tych zdjęć jest Ste
fania Gurdowa, jeszcze do niedawna 
nieznana zawodowa fotografka. Wydo
byte dzięki szczęśliwemu przypadkowi 
z zapomnienia niezwykłe portretowe 
klisze pokazane zostały publiczności 
na wystawie w Synagodze Kupa w ra
mach Miesiąca Fotografii w Krakowie 
w 2008 r.

Stefania z Czernych Gurdowa uro
dziła się w 1888 r., a zmarła osiem
dziesiąt lat później. Prowadziła samo
dzielne studia fotograficzne w latach 
1921-1937. Jej główny zakład mieścił 
się w Dębicy, natomiast w Ropczycach 
i Mielcu przez jakiś czas miała jego fi
lie. Nie była zwykłym rzemieślnikiem, 
jej zdjęcia wykazują zdecydowane wa
lory artystyczne, które predestynują je 
do obecności w polskiej historii foto
grafii.

Stefania Gurdowa przed pierwszą 
wojną światową terminowała w za
kładzie Władysława Gargula w Boch
ni, potem praktykowała we Lwowie. 
Trafiła tam po ślubie z Kazimierzem 
Gurdą, nie było to jednak małżeństwo 
szczęśliwe. Związek rozpadł się po kil
ku latach, a Stefania z córką Zofią prze
niosła się do Dębicy. Później przepro
wadziła się na Śląsk, gdzie także pro
wadziła zakłady fotograficzne. Po wy
buchu drugiej wojny światowej zakład 
przejęli Niemcy, a Gurdowa została 
w nim zatrudniona. Pod koniec wojny 
ukrywała się, a jej córka i wnuczka wy
wiezione zostały w głąb Austrii, skąd 
przedostały się do Lille we Francji. Po 
wojnie Gurdowa zamieszkała w nie
wielkich Łodygowicach koło Żywca. 
Kiedy zmarła, jej fotograficzna spuści
zna trafiła na śmietnik. Zbiór ocalały 
w Dębicy, najprawdopodobniej ukryty 
w czasie wojny lub tuż przed nią, jest 

jedynym pozostałym po Gurdowej 
dorobkiem. Przewidująca fotografka 
schowała go albo z myślą o uwiecz
nionych na kliszach mieszkańcach, bo 
przecież - jak głosił tytuł krakowskiej 
wystawy i adnotacja na odwrociu każ
dej fotograficznej odbitki, pochodzącej 
z przyzwoitego zakładu - Klisze prze
chowuje się..., albo też uznała, że warto 
je zachować dla potomności, ponieważ 
charakteryzuje je coś więcej niż tyl
ko mechaniczna sprawność. Ta druga 
teza, patrząc na zdjęcia Gurdowej, daje 
się obronić bez trudu.

Przed aparat Gurdowej trafiło całe 
społeczeństwo Dębicy: kobiety, męż
czyźni, dzieci. Ubrani zazwyczaj od
świętnie, bo do fotografa, pokazują 
jednak swoim strojem różnice w ma
jątkowych zasobach. Zdjęcia utrwa
lały ważne chwile w ich życiu: ślub, 
emigracyjny wyjazd, pobyt w wojsku,

magii starych zdjęć albo to, że autor
ka pozestawiała kadry w absurdalnie 
wyglądające niekiedy pary. A może to 
zasługa retuszu? Niezwykle nasycone 
czernie na fotografiach, bardzo wyra
ziste oczy i twarze w dużym zbliżeniu 
powodują, że bohaterowie zdjęć stają 
się nam bliscy. Przykuwają uwagę tak, 
że nie sposób się od nich uwolnić. Oży
wają i zaczynają prowadzić rozmowę 
z widzem, opowiadając o codziennych, 
często nieważnych historiach, rodem 
ze świata, którego już nie ma. Gurdo
wej udało się zachować bardzo przeko
nywający autentyzm postaci i plastycz
ność przedstawień. Trafnie charakte
ryzowała modela, potrafiła wydobyć 
cechy jego osobowości, „otwierała” go 
na zdjęcie. W jej ujęciach nie znajdzie- 
my „pustych” twarzy, będących tylko 
suchym opisem fizjonomii, koniecznym 
do wklejania w dokumenty.

1. 2. Mieszkańcy Dębicy na zdjęciach Stefanii 
Gurdowej

gimnazjalną promocję, pierwszy bal. 
Przed obiektyw trafiali żydowscy rabi
ni, modne damy, ich służące i ich dzie
ci, ksiądz, robotnicy i kolejarze, pastor. 
Wszyscy bardzo podobnie upozowani, 
zazwyczaj patrzą w obiektyw zwróceni 
do niego w „trzech czwartych” i uka
zani tylko od pasa w górę. Liczba zdjęć 
wskazuje na to, że powstawały przez 
wiele lat, a jednak krój sukien, a także 
damskie i męskie fryzury zmieniały się 
niewiele, prawie wcale. To dowód, że 
moda dużo wolniej podlegała modyfi
kacjom, a to, co nosiły matki, nieko
niecznie dla córek było passe.

Jest w portretach Gurdowej coś 
niesamowitego. Być może to kwestia 

Zdjęcia Gurdowej przechowały po 
tylu latach pamięć nieistniejącego mia
steczka i jego mieszkańców. Współ
cześnie wiemy już, że fotografia nie 
spełnia kryterium prawdy, że zawsze 
jest interpretacją, a jednak można od
nieść wrażenie, że te zdjęcia zachowały 
prawdę o mieszkańcach Dębicy.

Agnieszka Gniotek

Szklane klisze Stefanii Gurdowej nie wrócą już 
do Dębicy. Spadkobierczyni fotografki, na sta
łe mieszkająca we Francji, prawo własności do 
negatywów przekazała krakowskiej fundacji 
Imago Mundi, która wspólnie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim od przyszłego roku będzie prowa
dziła badania, mające ustalić nazwiska osób na 
zdjęciach Gurdowej. Do dzisiaj większość jest 
nieznana. Część krakowskiej wystawy najpraw
dopodobniej zostanie także pokazana we Francji 
i tam też ukaże się w języku francuskim album ze 
zdjęciami Gurdowej.
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Śladami Wincentego Kadłubka 
w Jędrzejowie

J
ędrzejów - to jedno z miast po
wiatowych woj. świętokrzyskie
go. Gdy się dojeżdża trasą E77 
od strony Kielc do Rynku, dostrzega 

się tablicę z napisem: Archiopactwo 
Cysterskie. Kilometr dalej, w kierun- 

była niejako i krajowi mało znaną, do
póki śród swych synów nie ujrzała Win
centego, zwanego Kadłubkiem” - tak 
o Jędrzejowie napisał ks. Kajetan 
Szymkiewicz w dziele Miejsce wieczne
go spoczynku błogosławionego Wincen- 

realizowali projekt, którego celem było 
poznanie dziedzictwa kulturowego 
najbliższego regionu, udokumentowa
nie związków Kadłubka z klasztorem 
cysterskim w Jędrzejowie i spopulary
zowanie zdobytej na ten temat wiedzy.

ku zachodnim, przy ul. Klasztornej 
znajduje się sanktuarium bł. Wincen
tego Kadłubka. Do tego sanktuarium 
kilkakrotnie pielgrzymował - jeszcze 
jako kardynał - Jan Paweł II. Bywał tu 
również kardynał Stefan Wyszyński, 
a w odległej przeszłości miejsce to 
odwiedzali polscy królowie, książęta, 
możni. „Brzeźnica, aczkolwiek mężów 
wielkiej świątobliwości posiadała [...], 

tego Kadłubka..., wydanym w 1898 r. 
Ukryty pod dachem kościoła napis: 
„Tu mieszkał św. Wincenty Kadłubek” 
zaintrygował gimnazjalistów z pobli
skiego Sobkowa. Przyjechali zwiedzić 
starą świątynię i odkryć ślady pobytu 
średniowiecznego kronikarza, uczone
go, mnicha w jędrzejowskim monasty
rze. W ramach jednego z wielu progra
mów Centrum Edukacji Obywatelskiej

Mistrz Wincenty dotychczas przez 
Watykan świętym nie został uznany, 
jednak w wyrytym na fasadzie kościo
ła zdaniu wierni niejako sami dokonali 
kanonizacji biskupa krakowskiego, hu
manisty europejskiego formatu, szer
mierza sprawiedliwości, obrońcy uciś
nionych, reformatora Kościoła, wy
chowawcy narodu, pisarza dziejów oj
czystych, ojca kultury chrześcijańskiej
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w Polsce. Nieco niżej, na zewnętrznej 
ścianie świątyni umieszczona jest tabli
ca pamiątkowa informująca o istnieniu 
celi bł. Wincentego, która ocalała z po
żaru i dopiero w drugiej połowie XIX w. 
została rozebrana przez Rosjan.

Zabytkowa budowla sakralna 
z każdej strony wygląda imponująco. 
Część południowa zdumiewa masyw- 
nością, ciężarem murów. Widok od 
wschodu zachwyca monumentalnością 
dwóch wież. Natomiast północna ele
wacja urzeka barokowymi kopułami 
i zdobieniami. Z pierwotnej bazyliki, 
pochodzącej sprzed niemal tysiąca lat, 
pozostał zaledwie fragment romańskiej 
wieży i muru, ale relikty te umiejętnie 
wtopiono w architekturę obecnego koś
cioła i udostępniono zwiedzającym.

Dopuszcza się możliwość, że tu 
właśnie spod pióra mistrza Wincente
go mogła wyjść czwarta księga Kroniki 
Polaków, choć są i tacy, którzy tę tezę 
podważają. Niestety, bezlitosne pło
mienie strawiły w 1800 r. klasztorną 
bibliotekę. Nie ma więc żadnych do
wodów potwierdzających przekonanie, 
jakoby Kadłubek w zaciszu klasztornej 
celi stworzył liczne dzieła. Wiadomo, 
że przywędrował tu w 1218 r. z Kra
kowa. Drogę przebył pieszo w stroju 
pielgrzyma. Z jakichś ważnych zapew
ne powodów porzucił pastorał i mitrę 
- zrezygnował z godności biskupa kra
kowskiego. Wybrał opactwo cysterskie

w Jędrzejowie, które wcześniej wspierał 
materialnie. Wzruszeni mnisi, na czele 
z ówczesnym Opatem Teodorykiem, 
wyszli powitać dostojnego gościa. 
W 1918 r., tj. w siedemsetną rocznicę 
przybycia Wincentego do Brzeźnicy, 
mieszkańcy okolicznych miejscowości 
usypali tu, około 1000 m od klasztoru, 
przy trasie biegnącej w kierunku Kato
wic, tzw. kopiec spotkania.

Kadłubek przez pięć ostatnich lat 
swego życia, oddanego całkowicie 
Bogu i ojczyźnie, modlił się i pracował. 
W pokorze wypełniał obowiązki mni

cha i razem ze swoimi braćmi - cyster
sami przyczyniał się do rozwoju kul
tury materialnej i duchowej regionu. 
Zmarł w 1223 r. Pochowany został 
przez współbraci w miejscu wyjątko
wym, a mianowicie w prezbiterium, 
w środku chóru przed głównym ołta
rzem. To wyraz wielkiej czci, jaką da
rzono już wtedy mistrza Wincentego.

Wnętrze świątyni, w której spo
czywają szczątki pierwszego polskiego 
uczonego i kronikarza, wypełnia pół
mrok. Emanuje z tych murów dostoj
ność, surowość i powaga. Tutaj czło

1. 2. Kościół bł. Wincentego 
Kadłubka w Jędrzejowie (1) 
oraz napis na fasadzie 
świątyni (2)

3. Ołtarz główny w kościele
- miejsce pierwotnego 
pochówku Wincentego 
Kadłubka

4. Ołtarz grobowy w kaplicy 
bł. Wincentego Kadłubka

(zdjęcia: Maksym Zgryza)
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wiek uświadamia sobie, jak istotna dla 
trwania narodu jest jego przeszłość, 
jego chrześcijańskie korzenie i jak cen
nym źródłem wiedzy dla zainteresowa
nego dawnymi dziejami Polaka mogą 
być obiekty sakralne.

Marmurowa tablica zamieszczo
na na północnej ścianie sanktuarium 
skrywa kolejną tajemnicę. Wykuty 
na niej łaciński tekst informuje, że 
w wykonanym w tejże ścianie grobow
cu 19 sierpnia 1633 r. złożono ciało 
Wincentego Kadłubka, przeniesione 
z miejsca pierwotnego pochówku. Czas 
zatarł niektóre znaki. Nie wszystkie 
wyrazy dają się odczytać, zwłaszcza 
gdy pobieżna znajomość łaciny oka
zuje się niewystarczająca. Można jed
nak odnaleźć kilka istotnych faktów, 
np. informację o miejscu urodzenia, 
o pochodzeniu Kadłubka, o pełnionych 
przez niego funkcjach, czasie przybycia 
do monastyru w Jędrzejowie, a także 
datę śmierci. Po prawej stronie tablicy, 
za metalową bramą mieści się kaplica 
bł. Wincentego Kadłubka z ołtarzem 
grobowym, na którym - w otoczeniu 
uskrzydlonych białych postaci - stoi 
misternie zdobiona srebrna trumienka 
z relikwiami Błogosławionego. Świę

tość i polskość - te wartości eksponuje 
dekoracja ołtarza. Krucyfiks, barokowe 
sylwetki aniołów, aureola wokół głowy 
Wincentego Kadłubka, biały orzeł na 
czerwonym polu - to symbole wiary 
i naszej państwowości. Kopułę nad 
kaplicą wypełnia polichromia. Ma
larz uwiecznił tu ważne sceny z życia 
Mistrza. Wzrok przyciągają ustawione 
w rogach kaplicy obrazy - malarskie 
wyobrażenia bł. Wincentego jako zato
pionego w modlitwie mnicha w cyster
skim stroju.

Warto też zwrócić uwagę na treść 
licznych tablic pamiątkowych, świad
czących o wciąż żywym kulcie posta
ci. Jedna z nich została ufundowana 
w sierpniu 1964 r., tj. w dwóchsetną 
rocznicę beatyfikacji patrona kościoła. 
Kongregacja Cystersów Polskich złoży
ła w ten sposób hołd wdzięczności „za 
liczne łaski i cuda spływające ze szczo
drobliwej ręki Boga wszechmogącego za 
pośrednictwem błogosławionego Mi
strza Wincentego na Jego czcicieli”. Ko
lejna tablica znajduje się w krużganku 
przykościelnym. Ufundowana została 
w sierpniu 1961 r., tj. w osiemsetną 
rocznicę urodzin autora dzieła Cronica 
Polonorum. Nad tablicą umieszczono 

piękną płaskorzeźbę przedstawiającą 
Wincentego Kadłubka. U stóp Błogo
sławionego spoczywają symbole wła
dzy biskupiej - mitra i pastorał. Na 
kolanach siedzącej postaci leży rozło
żona księga - to dzieło życia Kadłubka. 
W prawej dłoni Mistrz trzyma gęsie 
pióro - znak uczonego i pisarza, zaś 
lewa dłoń obejmuje krzyż - znak wiary 
i oddania Bogu. Głowę postaci otacza 
nimb. Wolną przestrzeń wypełniają 
kolejne znaki: godło Polski, herb rodo
wy Kadłubka oraz herb Jędrzejowa.

Zanim opuścimy mury sanktua
rium, warto się na chwilę zatrzymać 
przed drzwiami wyjściowymi. Na pół
kolistej płaszczyźnie odtworzono krót
ką historię klasztoru. Ci, którzy szu
kają śladów pobytu Wincentego Kad
łubka w Jędrzejowie, znajdą tu kolejne 
potwierdzenie. Z miejscem tym wiążą 
się również inne szanowane przez Po
laków postacie patriotów i istotne dla 
naszych dziejów wydarzenia. Bez wąt
pienia Jędrzejów jest ważnym punktem 
na szlaku polskiej historii, a także na 
Europejskim Szlaku Cysterskim.

Lidia Banaszek
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawia II w Sobkowie

Spotkanie z książką
LITERACKI ATLAS POLSKI

Projekt „Literacki atlas Polski" od 2005 r. realizowany jest 
przez Instytut Książki, Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Wydawnictwo Bezdroża w ramach Programu Operacyjnego 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja 
czytelnictwa”; objęte są nim szkoły na terenie kraju. Biorący 
udział w projekcie uczniowie poszukują pamiątek i opisów lite
rackich oraz informacji o autorach działających w okolicznych 
miejscowościach. Celem programu jest zain
teresowanie młodzieży literaturą, wzmacnianie 
znaczenia tradycji, bezpośrednie zaangażowa
nie uczniów w promocję swego regionu. W tym 
roku odbyła się III edycja programu; towarzy
szyły jej warsztaty dla nauczycieli. Rezultatem 
wspólnej pracy w dwóch poprzednich edycjach 
jest przewodnik Literacki atlas Polski, który uka
zał się w 2007 r.

Przewodnik - pierwsza ogólnopolska pub
likacja, której współautorami są uczniowie 
i nauczyciele szkól w całym kraju - wydany 
został w kieszonkowym formacie, uzupełniony 
zdjęciami, rysunkami, mapami i cytatami z li
teratury. Składa się z rozdziałów obejmujących 
miejscowości każdego województwa; zebra
no w nich wiadomości o ludziach i miejscach 
znanych z kart powieści i strof poematów. 
Szczegółowe informacje poprzedzone zosta
ły rysem historycznym danej miejscowości 

i krótkim opisem wartych zwiedzania zabytków oraz znajdują
cych się tam instytucji kulturalnych, w tym bibliotek. Najwięcej 
miejsca zajmują przedstawienia związanych z daną miejsco
wością poetów i pisarzy: tych już nieżyjących i tych, którzy są 
w pełni rozkwitu twórczych możliwości. Jako przykład może 
posłużyć opis Wrocławia, otwierającego przegląd miejscowo
ści woj. dolnośląskiego. Dowiadujemy się o historii mającego 

tu siedzibę Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich, ale też możemy przeczytać cytowany 
fragment opisu przedwojennego Wrocławia 
z książki Marka Krajewskiego Śmierć w Breslau 
i poznać związki z miastem znanych pisarzy 
Marka Hłaski, Rafała Wojaczka i Tymoteusza 
Karpowicza.

Teksty przygotowane przez uczniów i na
uczycieli pisane są z pasją, ale charakteryzują 
się nierównym poziomem merytorycznym. Być 
może, wraz z przystąpieniem do programu 
większej liczby szkół, następne edycje prze
wodnika obejmą więcej miejscowości i staną 
się bardziej reprezentatywne.

Książkę można zamówić (cena: 39, 90 zł) 
za pomocą strony internetowej Wydawnictwa 
Bezdroża (www.bezdroza.pl) oraz w Dziale 
Handlowym Grupy Wydawniczej Helion S.A. 
(tel. 032 230-98-63, w. 123, e-mail: zamawiam 
@helion.pl).
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Dar dla TPSP w Krakowie
W sierpniu br. w Pałacu Sztuki, 

siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra

kowie, czynna była wystawa 
malarstwa Zdzisława Pabisiaka, 
artysty o szerokich zaintere
sowaniach i umiejętnościach, 
wyróżnionego m.in. brązowym, 
srebrnym i złotym medalem 
TPSP,

W czasie wernisażu wystawy, 
który odbyt się 31 lipca 2008 r., 
zasłużony artysta, w obecno
ści licznie przybyłych gości, 
przekazał na ręce Zbigniewa 
Kazimierza Witka, prezesa 
TPSP w Krakowie, dar w posta
ci portretów Karola Estreichera 
jr. i Teresy Lasockiej-Estreicher, 
żony profesora, z przeznacze
niem do stanowiącego włas
ność TPSP w Krakowie Dworku 
Jana Matejki w Krzestawicach 
oraz kopii obrazów Jana 
Matejki: „Jan III Sobieski wrę
cza kanonikowi Denhoffowi 
list do papieża z wiadomością 
o zwycięstwie nad Turkami pod 
Wiedniem w r. 1683” (obecnie 

Zdzisław Pabisiak urodził 
się w 1922 r. w Pabianicach. 
Studia malarskie podjął dopiero 
po zakończeniu drugiej wojny 
światowej na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie i uzy
skał dyplom w pracowni prof. 
Zbigniewa Pronaszki. Ponadto 
studiował konserwa
cję zabytków oraz 
krótko matematykę 
na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 
Z uczelnią tą zwią
zany byt od 1949 r.; 
m.in. w latach 1954- 
-1984 zatrudniony byt 
w Muzeum UJ, gdzie 
zajmował się rekon
struowaniem szesna- 
stowiecznych fresków 
i urządzaniem wnętrz 
w Collegium Maius, 
malowaniem portre
tów i kopii obrazów. 
Profesor nieprzer
wanie maluje. Jego 
pasją i ambicją jest 
bezpośredni prze

szawie. Dziesięć jego trypty
ków, malowanych olejno na 
płótnie, przedstawień wydarzeń 
z historii Polski, dziejów ziemi 
sieradzkiej i dawnych świątyń 
z Chartupi znajduje się np. 
w kościele Narodzenia Najświęt
szej Maryi Panny w Chartupi

w Krakowie), będącego jed
nym z najbardziej rozpo
wszechnionych i zapisanych 
w naszej świadomości wizerun
ków Mikołaja Kopernika; kopia 
Zdzisława Pabisiaka zdobi 
dziś jedną z sal olsztyńskiego 
zamku. W 2003 r. artysta, za

1. Zdzisław Pabisiak, „Sobieski 
pod Wiedniem”, według obrazu 
Jana Matejki „Jan III Sobieski 
wręcza kanonikowi Denhoffowi 
list do papieża z wiadomością 
o zwycięstwie nad Turkami pod 
Wiedniem w r. 1683” (1880 r.), 
2008 r., olej, płótno, 77 x 122 cm

w zbiorach Muzeum Narodowe
go w Krakowie, Dom Jana 
Matejki) i „Przyjęcie Żydów r. p. 
1096” (depozyt Muzeum Na
rodowego w Warszawie w war
szawskim Zamku Królewskim), 
z przeznaczeniem do muzeum 
TPSP w Krakowie - Willa prof. 
Karola Estreichera jr.

kład muzyki w widzialny znak 
- obraz.

Zdzisław Pabisiak jest por
trecistą, malarzem kompozycji 
monumentalnych i wykonaw
cą polichromii w wielu koś
ciołach. Odtworzył również 
plafon Marcella Bacciarellego 
na Zamku Królewskim w War

Matej. Artysta wykonał je 
w latach 1981-1988. W 1991 r„ 
na zlecenie Muzeum Warmii 
i Mazur, Zdzisław Pabisiak 
wykonał kopię słynnego obra
zu Jana Matejki „Rozmowa 
z Bogiem” (1873 r„ obec
nie w Auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2. Zdzisław Pabisiak, „Przyjęcie 
Żydów r. p. 1096”, według obrazu 
Jana Matejki „Przyjęcie Żydów
r. p. 1096" (1889 r.), 2008 r„ olej, 
płótno, 74 x 120 cm

(zdjęcia: Przemysław J. Witek)

podpowiedzią prof. Franciszka 
Ziejki, rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wykonał dla 
Zespołu Szkół w Żegocinie 
kopię obrazu Antoniego 
Piotrowskiego „Portret Królowej 
Jadwigi” (1900 r.), znajdującego 
się w zbiorach uniwersyteckie
go muzeum, a dwa lata później, 
dlatego samego Zespołu Szkół, 
ale już według własnej inwencji, 
„Portret Jana Pawła II".

Wojciech Przybyszewski
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Nieznany autoportret 
Szymona Czechowicza?

W bazylice Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Pan
ny oraz św. św. Piotra i Pawia 

w Węgrowie, w ottarzu bocz
nym znajduje się obraz „Niepo

ków innych dziel tego płod
nego twórcy jest tajemniczy 
szczegół: niewielka postać 
klęczącego mężczyzny, usytu
owana w lewym dolnym rogu 

1. 2. Obraz Szymona Czechowicza „Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii 
Panny”, znajdujący się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
oraz św. św. Piotra i Pawia w Węgrowie (1) i fragment obrazu z domniemanym 
wizerunkiem autora (2)

3. Autoportret Szymona Czechowicza, ok. 1750 r., olej, płótno, 
wym. 30,5 x 25 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

(zdjęcia: 1,2- Roman Postek, 3 - Teresa Żóltowska-Huszcza)

występują w wielu obrazach, 
od średniowiecza począwszy. 
Przedstawione na nich osoby 
- to zwykle ukazani w pozach 
modlitewnych mecenasi po
bożnych fundacji. Tradycja 
włączania wizerunków żywych 
ludzi w kompozycje malowideł 
religijnych zanika wraz z koń
cem XVII stulecia, aby stać się 
rzadkością w sztuce drugiej 
połowy XVIII w., okresu dalekie
go od mistyki nawet w dziełach 
o tematyce sakralnej.

płaszcz? Jego wzniesioną ku 
niebu twarz okalają spadają
ce na kark siwe włosy. Brak 
zarostu wskazuje, że nie byt 
on szlachcicem. Sarmata z tej 
epoki nosiłby wąsy przy pod- 
golonej czuprynie, natomiast 
modny dworak - ufryzowaną 
perukę. Mógłby to być zatem 
duchowny lub człowiek spo
za stanu szlacheckiego. Na 
przykład... artysta. Strój męż
czyzny nie przypomina jednak 
ówczesnych szat księżych, 

kalane Poczęcie Najświętszej 
Marii Panny" pędzla Szymona 
Czechowicza (1689-1775). Nie 
samo jednak malowidło jest 
tu najbardziej zajmujące. Ele
mentem wyróżniającym obraz 
węgrowski spośród dziesiąt

ptótna. Pogrążoną w mroku fi
gurkę zakrywają zwykle bukiety 
kwiatów stawiane na mensie oł
tarzowej oraz ornamenty roko
kowej ramy i niewielu z odwie
dzających kościół zwraca na 
nią uwagę. Podobne postacie 

Intrygującą zagadką jest 
tożsamość kryjącej się w pół
mroku osoby. Kim mógł być 
ów mężczyzna, klęczący 
z nabożnie złożonymi dłoń
mi, ubrany w skromny, ciem
ny strój, spowity w obszerny 

a biała chustka na szyi kojarzy 
się bardziej z halsztukiem niż 
koloratką.

I tu dochodzimy do sedna 
sprawy - powstaje pytanie, 
czy w obrazie węgrowskim nie 
mamy do czynienia z autopor-
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tretem Szymona Czechowi
cza? Wygląd malarza znany 
jest z kilku wizerunków: twarz 
bez zarostu, dość długie siwe 
wtosy, chustka zawiązana 
na szyi. Można zaryzykować 
twierdzenie, że ukrycie przez 
artystę autoportretu w kompo
zycji obrazu o tematyce maryj
nej stanowi dyskretnie wyrażo
ną formę prywatnej, wielokrot
nie podkreślanej przez biogra
fów Czechowicza pobożności, 
a zarazem jest jego „sygnatu
rą” (podobnie uczynił wcześ
niej Albrecht Durer w „Świę
cie Różańcowym” i „Adoracji 
Najświętszego Sakramentu”). 
Niestety, nawarstwione zabru
dzenia pokrywające szkicowo 
malowaną twarz nie pozwalają 
na jednoznaczną identyfikację 
sportretowanego mężczyzny.

Szymon Czechowicz, pro
tegowany Franciszka Maksy
miliana Ossolińskiego (póź
niejszego podskarbiego wiel
kiego koronnego), po powro
cie z Rzymu pracował w la

tach 1731-1734 dla swojego 
mecenasa rezydującego na 
Podlasiu, w Sterdyni położo
nej w pobliżu Węgrowa. Po
nownie aktywny byt na tym 
terenie w latach 1758-1762. 
Z tego czasu pochodzą obra
zy wykonane dla kościoła 
w Starejwsi, kościołów misjo
narzy w Siemiatyczach i refor
matów w Węgrowie oraz dwa 
malowidła ołtarzowe dla wę
growskiej fary, w tym omawia
ne „Niepokalane Poczęcie". 
Czechowicz miał wówczas 
około 70 lat, co odpowia
dałoby wiekowi mężczyzny 
z obrazu.

Czyj wizerunek ukrył Cze
chowicz w cieniu Madonny 
- to sprawa dalszych badań. 
Oczywista jest niezwykłość 
tego motywu w sztuce XVIII w., 
będącego dalekim echem tra
dycji jeszcze średniowiecznej, 
przywołującego słowa psalmi
sty: „ De profundis...

Roman Postek

MALARZ NIEDOCENIANY

Edipresse Polska-filia międzynarodowego szwajcarskie
go wydawnictwa Groupe Edipresse - od 1995 r. działa 
w naszym kraju. Specjalizuje się w wydawaniu czasopism, 

ale publikuje również książki, serie książkowe i albumy. 
Jedna z ciekawszych serii wydawniczych Edipresse Polska 
zatytułowana jest Ludzie - czasy - dziefa; w 2007 r. wydawni
ctwo opublikowało w ramach serii książkę autorstwa statego 
współpracownika „Spotkań z Zabytkami”, Zbigniewa Michal
czyka, Szymon Czechowicz (1689-1775).

W kolejnych rozdziałach poznajemy życie i twórczość 
tego nieco zapomnianego malarza, który z pewnością nie 
znalazłby się w rankingu stawnych i cenionych artystów. Za
nim został wystany przez protektora Franciszka Maksymilia
na Ossolińskiego do Rzymu, malarstwa uczył się u niezna
nego artysty działającego na dworze tego magnata. Najw
cześniejszym potwierdzonym archiwalnie dziełem Czecho
wicza, powstałym 
w Rzymie, było 
„Ukrzyżowanie” 
(1715 r.), a za jedno 
z najwybitniejszych 
ówczesnych płócien 
artysty uznaje się 
„Św. Jadwigę pod 
krzyżem” (1724 r.), 
obraz namalowa
ny na zlecenie ks. 
Wacława Hieronima 
Sierakowskiego do 
kościoła polskie
go św. Stanisława 
w Rzymie. Po powro
cie do Polski około 
1731 r. Czechowicz 
tworzył głównie 
portrety dla Fran
ciszka Maksymiliana Ossolińskiego; starania o tytuł malarza 
nadwornego Augusta II, a potem Augusta III, nie powiodły 
się. Artysta zajął się malowaniem obrazów na zamówienie 
protektorów wojewody lubelskiego Jana Tarty i biskupa kra
kowskiego Jana Aleksandra Lipskiego. W czasie pobytu 
w Krakowie spod pędzla Czechowicza wyszło wiele płócien 
zdobiących krakowskie kościoły. W efekcie kontaktu nawią
zanego z hetmanem wielkim koronnym Janem Klemensem 
Branickim artysta namalował supraporty do jego pałacu na 
Podwalu w Warszawie, a z fundacji magnata wykonał kilka 
obrazów do kościołów w Tyczynie czy Tykocinie.

Żyjący 86 lat Szymon Czechowicz wykształcił wielu 
uczniów. Konstanty Smugiewicz, którego rękopis cytuje Zbi
gniew Michalczyk, pisał: „wiele się przy nim uczniów tak ze 
szlachty, iako z innego stanu znaydowato, którym darmo da
wał swoie nauki i obiaśnienia, ponieważ żadney Akademii ani 
szkoły w tey nauce nie byio". Antoni i Wojciech Dobrzeniew- 
scy, Łukasz Smugiewicz, Jan Bogumił Plersch, Jan Ścisło, 
Szymon Mańkowski, Bartłomiej Gołębiowski, Antoni Alber- 
trandi - to bardziej znani z całej rzeszy pobierających nauki 
u Czechowicza. Prawdopodobnie byli wśród nich tacy, któ
rzy malowali obrazy w stylu swego mistrza. Kiedy pod ko
niec życia malarzowi brakowało już sit, wykonywaniem obra
zów na zamówienie - zgodnie z przyjętym wówczas zwy
czajem - zajmowali się jego uczniowie; niektóre sygnował 
sam Czechowicz. Być może hipoteza przedstawiona przez 
Romana Postka w opublikowanym obok artykule Nieznany 
autoportret Szymona Czechowicza? jest tego szczególnym 
przykładem.

Omawianą tu, bogato ilustrowaną reprodukcjami obra
zów Czechowicza książkę można kupić (cena: 15, 99 zł) 
w większych księgarniach.
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Zabytki na znaczkach

Siedem nowych cudów świata
Poczta Gibraltaru 15 maja br. 

wprowadziła do obiegu serię 
znaczków pokazującą wszystkie 

cuda świata ogłoszone w ubie
głym roku w Lizbonie po roz
strzygnięciu plebiscytu, w którym 
wzięli udział mieszkańcy całego 
globu.

Plebiscyt ów wywołał tak 
ogromny oddźwięk w świecie, że 
wiele państw postanowiło ustalić

listę własnych siedmiu cudów. 
Zrobiły to m.in. Austria, Portuga
lia, Rosja, a także Polska. U nas 
taki internetowy plebiscyt zorgani
zował dziennik „Rzeczpospolita" 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 12, 2007, s. 2). Pierwsze miej
sce zajęta bezapelacyjnie Kopal
nia Soli w Wieliczce.

Tadeusz Kurlus

literatura net pl
WYDAWNICTWO

Pierwsze 
polskie 
wydanie!

Patronat:

sztukapl

& BUSINESS 
www.artblznes.pl

SZTUKA POLSKA I ANTYKI

SPOTKANIA 
ZABYTKAMI

O wartości dzieła, jakim jest Leksykon porcelany europejskiej
Ludwiga Danckerta, znawców i miłośników tej dziedziny sztuki 

przekonywać na pewno nie trzeba, bowiem od lat stanowi on dla nich 
podstawowe i niezawodne źródło informacji. Doczekał się w Niemczech 
wielu wydań i choć od śmierci autora upłynęło już wiele czasu, jego praca 
wciąż jest kontynuowana, a książka uaktualniana i uzupełniana, ponieważ 
jest to kompendium wiedzy, z którym żadna z publikacji dotyczących 
porcelany europejskiej równać się nie może. Świadczy o tym również 
fakt, iż Leksykom został przełożony na inne języki.

Zamówienia:_____________
Literatura Net Pl. ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk, 
tel./fax (058) 552 12 54, e-mail: bszmuda@migotania.pl

Więcej informacji na stronie www.leksykonporcelany.pl

Monachijska 
„Jednodniówka"

W2008 r. przypada jubileusz 200-lecia Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium. W historii sztuki 

polskiej uczelnia ta ma swoje ważne miejsce. Przez 
dziesięciolecia, przede wszystkim w drugiej połowie 
XIX w., w jej murach doskonaliło swoje umiejętności 
kilkuset polskich artystów. Z okazji jubileuszu Akademii 
w Polskim Centrum Kultury w Monachium zorganizo

wana została wystawa „Sygnatura inaczej pisana”, na 
której pokazano ślady pobytu polskich artystów w tym 
mieście. Wystawie towarzyszyła reedycja monachij
skiej „Jednodniówki” z 1897 r., będącej prezentacją 
sztuki polskiej końca XIX w. „Jednodniówka” jest 
bardzo mało znanym, ale ważnym ogniwem w rozwo
ju polskiego modernizmu. Stanowi cenny dokument 
końca lat dziewięćdziesiątych XIX w., okresu polskiej 
secesji w trzech dziedzinach: sztuk plastycznych, 
literatury i muzyki. Obecna reedycja „Jednodniówki” 
została przygotowana przez Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach.
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Świdermajer

Cykl wystaw pt. „Świderma
jer. Portret" stanowi kolejną 

ogólnopolską odsłonę architek
tury letniskowej Otwocka i oko
lic. Tym razem tematem projek
tu organizowanego przez pasjo
natów z serwisu internetowego 
Swidermajer.lnfo jest szeroko 
pojęta fotografia portretowa 
w scenerii drewnianej architek
tury „linii otwockiej” - ekspe

dientka ze sklepu spożywczego 
mieszczącego się na parterze 
domu należącego kiedyś do 
Oszera Perechodnika, kobie
ta wyglądająca przez okno, 
dziecko i pies przed domem 
pamiętającym czasy starego 
Otwocka. Obecnie jego dawne 
dzielnice sprawiają wrażenie 
chwilowo uśpionych. Niektóre 
ulice wcale lub tylko nieznacz

nie zmieniły się od czasów, 
gdy ściągały tu tysiące letni
ków i kuracjuszy. Tożsamość 
materialną tego stosunkowo 
młodego miasta budują drew
niane wille w stylu „świderma
jer”. Tych, niestety, jest coraz 
mniej, choć na nowo rodzi się 
w lokalnej społeczności moda 
na mieszkanie w „świderma- 
jerach”. Cieszy także fakt, że 
grono pasjonatów z aparatami 
w dłoni, których pomysłodawca 
projektu Tomasz Brzostek lubi 
nazywać świadomymi „łowca
mi odchodzącej rzeczywisto
ści”, wciąż rośnie.

Wystawa „Świdermajer. 
Portret" była już prezentowa
na w Muzeum Ziemi Otwockiej 
w Otwocku, Galerii Sztuki 
Współczesnej w Brzegu, 
Ośrodku Kultury w Ryglicach 
i Regionalnej Galerii Sztuki 
„Gacanek” w Budziskach Wiel
kich. Kolejne przystanki to: 
Nowy Dwór Gdański (3-30 X) 
oraz Mińsk Mazowiecki (9 I- 
-12II2009). Szczegóły dotyczące

(zdjęcia: 1 - Mariusz Boguszewski,
2 - Jacek Wodiczko)

działalności serwisu są dostęp
ne na stronie www.swidermajer. 
info

Dorota Święconek

Międzynarodowa konferencja 
archeologiczna w Wilanowie

W2003 r. na zlecenie Muzeum
Pałacu w Wilanowie rozpo

częte zostały archeologiczne ba
dania wykopaliskowe na terenie 
wilanowskiej rezydencji Jana III 
Sobieskiego. Wykonawcą badań 
w latach 2003-2007 był Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków. Początkowo sceptycz
ne opinie archeologów i badaczy 
zajmujących się historią ogrodów 
zastąpiły z czasem słowa uznania. 
Stało się tak z dwóch powodów. 
Pierwszym były zaskakująco cie
kawe rezultaty prac, ukazujące nie 
tylko odległą przeszłość terenu, na 
którym powstała rezydencja, ale 
i nieznane do tej pory fakty związa
ne z jej ewolucją. Drugim powodem 
wzrostu zainteresowania badaniami 
w Wilanowie był sposób, w jaki je 
wykonywano. W czasie ich trwania 
wdrożone zostały najnowsze osiąg
nięcia metodyki badawczej i uni
katowe techniki dokumentacyjne. 
Współdziałanie ekipy badawczej 
ze specjalistami z innych dyscyplin 
nauki zaangażowanych w dzieło 

rewaloryzacji pałacu i jego otocze
nia doprowadziło do stworzenia 
podstaw uniwersalnego systemu 
rejestracji dokonywanych odkryć, 
systemu, który zdobył uznanie 
w kraju i za granicą.

Rezultaty prowadzonych w Wila
nowie badań i sposób ich realizacji 
staną się głównym tematem mię
dzynarodowej konferencji pt. „Re
waloryzacja Wilanowa. Nowe kierun
ki badawcze i dokumentacyjne sto
sowane przy renowacji historycznych 
rezydencji i ogrodów", organizowanej 
w pałacu wilanowskim w dniach 
15-17 października 2008 r. przez Kra
jowy Ośrodek Badań i Dokumenta
cji Zabytków przy współudziale Mu
zeum Pałacu w Wilanowie. Człon
kami Rady Naukowej konferencji 
są: dr inż. arch. Marcin Gawlicki 
- dyrektor KOBIDZ, mgr Paweł Ja- 
skanis - dyrektor Muzeum Pałacu 
w Wilanowie, prof, dr hab. Zbigniew 
Myczkowski z Politechniki Krakow
skiej, prof. Andrzej Koss - dyrektor 
Międzyuczelnianego Instytutu Kon
serwacji i Restauracji Dziel Sztuki, 

dr Lucy Worsley - kustosz Muzeum 
Hampton Court (Wielka Brytania), 
Brian Dix - niezależny ekspert ds. 
archeologii ogrodów (Wielka Bryta
nia), Włodzimierz Gerycz - dyrektor 
Państwowego Historyczno-Archi- 
tektonicznego Rezerwatu w Żółkwi 
(Ukraina) i mgr Andrzej Gotembnik 
- kierownik prac archeologicznych 
prowadzonych na terenie rezyden
cji wilanowskiej.

Celem konferencji jest zapre
zentowanie najnowszych badań 
i technik dokumentacyjnych w ar
cheologii, architekturze, historii 
sztuki i konserwacji, które mogą 
być przydatne w realizowanych 
w kraju i poza jego granicami po
dobnych projektach. Wprowadze
nie do tematu konferencji będą 
stanowić wystąpienia Lucy Worsley 
i Briana Dixa z Wielkiej Brytanii, któ
rzy przeanalizują rolę archeologii 
i badań z nią związanych w pro
cesie restauracji historycznych bu
dowli i ogrodów, a Andrzej Gotemb
nik omówi zintegrowane podejście 
do badań przyjęte w Wilanowie.

Pierwszy dzień konferencji będzie 
poświęcony przede wszystkim ba
daniom prowadzonym w Wilano
wie, a drugi - prezentacji referatów 
na temat doświadczeń wynikają
cych z przedsięwzięć podobnych 
do wilanowskiego, a realizowanych 
w innych krajach.

Żywe zainteresowanie badania
mi w Wilanowie środowiska bada
czy i konserwatorów, zademonstro
wane 28-29 marca 2008 r. podczas 
międzynarodowego sympozjum 
Stowarzyszenia Europejskich Re
zydencji Królewskich w Reggia di 
Venaria Reale pod Turynem i zapo
wiedź udziału ekspertów o ustalonej 
renomie międzynarodowej, gwa
rantuje wysoki poziom planowanej 
konferencji. Jej szczegółowy pro
gram umieszczony jest na stronach 
internetowych Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
oraz Muzeum Pałacu w Wilanowie: 
www.kobidz.pl,www.wilanow.art.pl

Andrzej Gotembnik
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Salon Deotymy
Sto lat temu, w jesienne po

łudnie, zmarła w Warszawie 
Jadwiga Łuszczewska (1834- 

-1908), poetka, pisząca pod 
pseudonimem Deotyma, słyn
na improwizatorka, twórczyni 
salonu literackiego, w którym 
przez ponad trzydzieści lat 
w każdy czwartek spotykali 
się przedstawiciele literatury, 
sztuki i finansjery, arystokracja, 
przemysłowcy, profesorowie 
uniwersytetów. Zebrania odby
wały się na pierwszym piętrze 
ozdobionej wieżyczką trzypię
trowej kamienicy, należącej do 
Wolffów i stojącej u zbiegu ulic 
Królewskiej i Marszałkowskiej. 
Tu, w apartamencie z balkonem 
i oknami osłoniętymi żółtymi fi
rankami, Deotyma mieszkała 
od 1871 r. do swojej śmierci.

W salonie J. Łuszczewskiej, 
który po upadku powstania 
1863 r. stal się jednym z głów
nych punktów zbornych inteli
gencji warszawskiej, skupiało 
się życie kulturalne nie tylko 
Warszawy, ale i kraju. Tu spoty
kali się ludzie także spoza kor
donów zaborowych i z zagra
nicy, wymieniali między sobą 
informacje, które inną drogą 
wówczas nie mogły być prze
kazywane szerszemu ogółowi. 

Po 1885 r. przyjęcia u Deotymy 
przekształciły się w wieczory 
autorskie, na których słuchano 
tylko wystąpień gospodyni.

Ceremonialne „czwartki” 
rozpoczynały się późno - „po 
teatrze”. Obowiązywał strój

wieczorowy oraz sposób wita
nia się, podczas którego na
wet panie całowały Deotymę 
w rękę. Prowadzone rozmowy 
mogły mieć jedynie charakter 
spokojnej wymiany zdań, nie 
byty tolerowane spory czy pod
niesiony glos. Po poczęstunku 
„lawą” (gorąca słodzona woda 
z arakiem) goście gromadzili 
się w wielkim salonie, błysz

czącym od złota ram, w których 
lśniły lustra i wisiaty obrazy, 
a na jego głównej ścianie zwra
cał uwagę dużych rozmiarów 
portret Deotymy pędzla Józefa 
Simmlera. Pod nim, na okry
tym dywanem podniesieniu, 
stal fotel przybrany srebrną 
i złotą lamą, na którym siadała 
gospodyni i czytała (lub recy
towała) jeden ze swoich utwo
rów. Ubrana była niezmiennie 
w aksamitną suknię z trenem, 
na szyi i w uszach migotały 
szmaragdy.

Otrzymanie statusu sta
łego gościa Deotymy było 
dużym zaszczytem. Do naj
wierniejszych uczestników 
czwartkowych zebrań należeli 
m.in.: dziennikarz i pisarz Hi
polit Skimborowicz, przyjaciel 
Adama Mickiewicza i poeta 
Antoni Edward Odyniec, poe
ta, powieściopisarz i publicy
sta Antoni Pietkiewicz (Adam 
Pług), poeta i redaktor Artur 
Oppman, krytyk Julian Adolf 
Święcicki, poeta Józef Jan
kowski, publicysta Stanisław 
Krzemiński, historyk Tadeusz 
Korzon, syn warszawskiego 
księgarza Ferdynand Ho- 
esick, autorka książek dla 
dzieci Zofia Urbanowska, me

cenas i historyk Aleksander 
Kraushar.

W zbiorach Państwowe
go Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie zachował się liścik 
od Deotymy z zaproszeniem 
dla Erazma Majewskiego wraz 
z małżonką na czwartkowe 
spotkanie w dniu 16 kwietnia 
1903 r. Adresat byt wówczas 
uznanym w naukowym środo
wisku autorem prac z dziedziny 
entomologii, archeologii, etno
grafii i socjologii, powieści fan- 
tastycznonaukowych, redak
torem „Światowita” i „Wisty”, 
członkiem towarzystw i sto
warzyszeń oraz uczestnikiem 
wielu ważnych inicjatyw kultu
ralnych, a zatem spełniał kryte
ria, według których gospodyni 
wybierała gości swojego salo
nu literackiego. Należy sądzić, 
że państwo Majewscy złożyli 
wizytę poetce. Nikt bowiem nie 
odważyłby się odmówić jej za
proszeniu, mimo iż od począt
ku nowego stulecia świetność 
spotkań czwartkowych znacz
nie zmalała, a ceremoniał obo
wiązujący podczas ich trwania 
stał się tematem kpin i żartobli
wych wierszyków: „Wlazł kotek 
na plotek i mruga, dość lodów, 
Deotymy i Pługa" czy „Deotyma
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1. „Portret Jadwigi Łuszczewskiej”, 
1870 r., drzeworyt Aleksandra 
Regulskiego wg rysunku Franciszka 
Tegazza na podstawie fotografii 
Jana Mieczkowskiego (wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 116,1870)

2. Liścik z zaproszeniem 
na czwartkowe spotkanie
(w zbiorach PMA w Warszawie)

3. „Wręczenie daru pamiątkowego 
Antoniemu Edwardowi Odyńcowi 
w mieszkaniu Deotymy”, 1881 r., 
drzeworyt według rysunku 
Ksawerego Pillatiego (wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 266,1881)

4. Grób Jadwigi Łuszczewskiej 
na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie

(fot. 4 - Maria Krajewska)

się nadyma, zamiast kiecki ma 
strój grecki".

Z czasem sprawdziły się 
przepowiednie antagonistów 
J. Łuszczewskiej, że poematy 
Branki w jasyrze, Polska w pie
śni i Sobieski pod Wiedniem nie 
zajmą w historii literatury pol
skiej znaczącego miejsca. Twór
czość poetki uległa zapomnie
niu. Jedynym ponadczasowym 
utworem okazała się napisana 
w 1898 r. powieść Panienka 
z okienka (przetłumaczona na 
język włoski i wydana w Katanii 
w 1960 r., sfilmowana przez Marię 
Kaniewską w 1964 r„ przerobio
na na operę z muzyką Tadeusza 
Paciorkiewicza w 1968 r.).

Ostatnie zebranie przy 
ul. Królewskiej odbyto się 
10 września 1908 r. Salon De
otymy, mimo konserwatywne

go i nieco anachronicznego 
charakteru, odegrał ważną rolę 
placówki kulturalnej w Warsza
wie, inicjującej wiele istotnych 
i pożytecznych przedsięwzięć 
literackich, naukowych i arty
stycznych.

Deotyma zmarła 23 wrześ
nia 1908 r. na raka przełyku. 
W sześćdziesiątą rocznicę jej 
śmierci „Czytelnik” wydał napi
sany przez nią pamiętnik (De
otyma Jadwiga Łuszczewska, 
Pamiętnik 1834-1897, Warsza
wa 1968), opatrzony przypisa
mi Juliusza W. Gomulickiego, 
który także napisał wstęp oraz 
dołączył aneks, zawierający 
wspomnienia bywalców war
szawskich salonów literackich.

Maria Krajewska

skorzystaj z naszej pomocy
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Zagadkowe pieczary
Poszukując śladów daw- 

ności we współczesnym 
krajobrazie, warto odwiedzać 

cmentarze, szczególnie te daw
ne, ze starymi grobowcami, 
niezepsutymi jeszcze lastrikiem 
czy sztucznym marmurem. Są 
one wyjątkowe, bo niosą nie
kiedy głęboką, czasami nawet 
zagadkową wiedzę o dawnych 
czasach i zapomnianych ide
ach. Na zabytkowych cmenta
rzach wschodniego Mazowsza 
i zachodniej Lubelszczyzny 
natrafić można np. (w Brań
szczyku, Kałuszynie, Latowi
czu, Wąwolnicy) na obszerne, 
wysoko sklepione grobowce, 
które miejscowi zwykli nazywać 
pieczarami i twierdzą, że są to 
grobowce rodzinne. Pochodzą 
zwykle z XIX w„ ale przypusz
czać można, że ich metryka jest 
bardziej odległa. Są to budowle 
nietypowe, dla których jedyną

1.2. Pieczary na cmentarzach 
na Mazowszu: w Latowiczu (1)
i w Jońcu nad Wkrą (2)

analogię stanowić mogą kapli
ce cmentarne wznoszone przez 
zamożnych właścicieli ziem
skich na wiejskich cmentarzach 
w pobliżu swych dóbr. Te jednak 
są okazale, murowane, pokryte 
dachem, zaopatrzone w okna 
i architektoniczne ozdoby, tak 
jak wiejskie kościoły. Pieczary 
w niczym ich nie przypominają. 
Kto je więc budował i w jakim 
celu? Obowiązującą przecież 
dawniej i dziś normą w Polsce 
jest indywidualny pochówek 
zagłębiony w ziemi, nawet jeśli 
- co obecnie ze względu na 
przepełnienie cmentarzy zda
rza się często - w jednym gro
bie spoczywa po kilka trumien.

Jedno z wytłumaczeń mówi, 
że pieczary te mają średnio
wieczną tradycję i budowano je 
po to, aby w ich chłodzie moż
na było przechowywać zwłoki 
zmarłego do czasu przybycia 
na pogrzeb rodziny z odległych 
niekiedy stron. Wieść gminna 
niesie, że w tych lodowniach 
przechowywano też ciała ry
cerzy poległych w dalekich 
stronach i przywiezionych 
w stanie wstępnej konserwacji, 
do czego używano wówczas 
wapna, smoły i szyszek chmie
lowych. Pieczary mieli więc bu
dować przedstawiciele licznej

3. Ciąg pieczar na cmentarzu 
w Wąwolnicy koto Puław

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

na Podlasiu i Mazowszu drob
nej szlachty, skorej do bitki, 
a zatem i narażonej na śmier
telne wypadki. To jednak tylko 
jedna z wersji pochodzenia 
owych piwnic cmentarnych. Bo 
przecież aż do końca XVIII w. 
zarówno w miastach, jak i na 
wsiach zmarłych grzebano na 
cmentarzach przykościelnych, 
a zamożniejszych chowano 
w kryptach kościelnych, aby 
spoczywali jak najbliżej świę
tych sakramentów. Dopiero 
oświeceniowe przepisy sanitar
ne doprowadziły do wyprowa
dzenia cmentarzy poza ludzkie 
skupiska. Czyżby więc w ślad 
za tą przeprowadzką powędro
wały średniowieczne obyczaje 
drobnoszlacheckie? Tajemnica 
wiejskich i małomiasteczko
wych pieczar pozostaje na ra
zie niewyjaśniona.

Zdzisław Skrok
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Skarbiec katedry 
wileńskiej

Drogocenne precjoza ze złota, srebra 
i kamieni szlachetnych, relikwiarze, kie
lichy, monstrancje, ornaty, krzyże, pocho

dzące ze skarbca katedry wileńskiej, po raz 
pierwszy prezentowane są poza granicami 
Litwy. Właśnie teraz (ściślej: od 15 paździer
nika br. do 15 stycznia 2009 r.) możemy je 
oglądać na wystawie „Skarbiec katedry wi
leńskiej" w Zamku Królewskim na Wawelu, 
a od 2 lipca do 28 września br. eksponowane 
byty w Zamku Królewskim w Warszawie.

Powstanie skarbca katedralnego wiąże 
się z erygowaniem w 1387 r. diecezji wileń
skiej. Początek daty mu sprzęty liturgiczne 
przywiezione przez pierwszego biskupa 
Wilna, franciszkanina Andrzeja. Później wzbo
gaciły zbiór wspaniale dary Jagiellonów, 
Wazów, dostojników kościelnych i świeckich. 
W ciągu wieków wszystkie zebrane dzieła 

przeszły rozma
ite koleje losu. 
W czasie wy
buchu drugiej 
wojny świato
wej skarbiec zo
stał przemyślnie 
ukryty w mu- 
rach katedry, 
którą później 
ówczesne wła
dze przezna
czyły na gale
rię obrazów po
dlegającą Mu
zeum Sztuki 
Litwy. I dopiero 
w 1985 r., pod
czas prac ar
cheologicznych 
i konserwator
skich w ścianie 
katedralnej na
wy odkryto za
murowaną ni
szę, a w niej 
bezcenne skar

by. Tym razem wszystkie odkryte przedmio
ty umieszczono w magazynach Muzeum. 
Część z nich wróciła do katedry w 1989 r., ale 
najcenniejsze dopiero w 1998 r.

Najstarsze obiekty skarbca pochodzą 
z przełomu XIV i XV w., a najefektowniej
sze z XVI i XVII w., wykonane w wileńskich 
i zachodnioeuropejskich warsztatach złotni
czych. Do szczególnych darów z ostatniego 
okresu należy kielich z pateną, ofiarowany 
katedrze wileńskiej przez Jana Pawła II pod
czas pielgrzymki na Litwę w 1993 r. Na wy
stawie możemy podziwiać niezwykłe piękno 
prezentowanych przedmiotów oraz poznać 
historię jednego z najzasobniejszych środko
woeuropejskich skarbców kościelnych.

Relikwiarz ręki św. Stanisława, 
pocz. XVI w.

(fot. Kęstutis Stośkus)
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I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej - płyta CD towarzysząca wystawie „Od Michałowskiego do 
Witkacego. Mistrzowie malarstwa polskiego 1820-1939 ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”
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Mieszkańcy Dębicy 

na starych fotografiach 
(zob. artykuł na s. 29)
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