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OD REDAKCJI

Z
miany, zmiany, zmiany... W tym numerze, na otwarcie - rozmowa z nowym pre
zesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS dr. hab. inż. Bogusławem 
Szmyginem, konserwatorem zabytków architektury i teoretykiem doktryny 
konserwatorskiej (s. 3). W dziale „Z wizytą w muzeum” - krótka wypowiedź prze

wodniczącego Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Jacka 
Lohmana, w związku z niedawną, lecz długo wyczekiwaną nominacją na stanowisko 
dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, które to stanowisko od sierpnia br. 
obejmie prof, dr hab. Piotr Piotrowski, historyk sztuki, wybitny znawca sztuki XX w. 
(s. 28). Z kolei w warszawskich Łazienkach, z których po blisko pięćdziesięciu latach 
nieprzerwanej pracy (najpierw na stanowisku kuratora, potem kustosza, wreszcie 
dyrektora) odszedł na emeryturę prof. Marek Kwiatkowski, nominację dyrektorską 
otrzymał dr Przemysław Nowogórski, archeolog, specjalista w zakresie sztuki 
starożytnej basenu Morza Śródziemnego, tradycji antycznej i orientalnej w sztuce 
europejskiej oraz muzeologii.

Zacząć należy jednak od sprostowania. W styczniowym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” ukazał się krótki artykuł zapowiadający wystawę „Czterysta lat emigra
cji Polaków do Ameryki Północnej” w Muzeum Wychodźstwa im. I. J. Paderewskiego 

w Łazienkach. Niedawno dowiedzieliśmy się, że 
wystawy tej nie będzie. „Rzeczywiście - przyznaje 
dyrektor R Nowogórski. Nie rezygnujemy z samego 
tematu, ale myślimy raczej o wydaniu specjalnego 
opracowania poświęconego problematyce emigra
cji Polaków do Ameryki - być może będzie to 
bogaty w treść i formę album. Co do nowych eks
pozycji, to w tym roku, nie mając zapewnionych 

celowych funduszy na wcześniej zaplanowane wystawy, będziemy mogli pokazać 
w Łazienkach jeszcze niewiele. Będzie to kilka małych, ale znaczących wystaw prac 
współczesnych artystów, a pod koniec roku - większa ekspozycja poświęcona Zofii 
i Zygmuntowi Hertzom. Muzeum w Łazienkach jest jednak typowym muzeum wnętrz 
i nie ma, niestety, odpowiednich pomieszczeń pozwalających na organizowanie 
w nim dużych wystaw. W tej sytuacji ważniejsze wydaje się dobre zagospodarowanie 
tego, co istnieje. Nowym projektem jest przygotowanie w Wodozbiorze stałej eks
pozycji rzeźby współczesnej, wykorzystującej kolekcję przekazaną muzeum przez 
Związek Artystów Rzeźbiarzy. Chcielibyśmy, aby ekspozycja ta usytuowana była 
w jednym z trzech wierzchołków trójkąta: Stara Pomarańczarnia - Pomnik Chopina 
- Wodozbiór, ze zgromadzonymi zespołami rzeźb, układającymi się w pewną logicz
ną, niepozbawioną walorów edukacyjnych całość. A projekt otrzymałby nazwę: 
«Gliptoteka Warszawska*'.

\N kwietniu, już po raz trzeci, zostanie wręczony Laur Roku „Spotkań z Zabyt
kami”. O laureacie, wyróżnionym zabytku, a także o miejscu, w którym odbędą się 
tegoroczne centralne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków - pisze- 
my na kolejnych stronach miesięcznika.

Przypominamy o możliwości dokonywania dorocznych odpisów kwot 
w wysokości 1% z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego, 

jaką jest wydawca naszego miesięcznika.

Wystarczy w odpowiednim polu formularza zeznania podatkowego wpisać nazwę: 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI - ZARZĄD GŁÓWNY, 

podać numer KRS: 0000131582 i obliczoną kwotę 1%.

W tym roku nasze pismo znalazło się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej! 
Liczy się więc każda złotówka!
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Prof, dr hab. Piotr Piotrowski został no
wym dyrektorem Muzeum Narodowego 
w Warszawie; funkcję tę obejmie 1 sierp
nia br. Jest wybitnym historykiem sztuki, 
specjalizuje się głównie w badaniach po
równawczych nad sztuką XX w. w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, opubliko
wał wiele ważnych prac z tej dziedziny. 
Od 1999 r. pełnił funkcję dyrektora Insty
tutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej 
był m.in. kuratorem Galerii Sztuki Współ
czesnej poznańskiego Muzeum Narodo
wego. Wielkie osiągnięcia naukowe prof, 
dr. hab. Piotra Piotrowskiego, rozlegle 
kontakty zagraniczne, energia i kreatyw
ność stanowią gwarancję opracowania 
strategii rozwoju stołecznego Muzeum 
Narodowego. Zamierzeniem Profesora 
jest uczynienie z warszawskiego muzeum 
placówki o europejskim znaczeniu, biorą- 
cej aktywny udział w debacie publicznej.

Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej 
Górze ma już gotowy projekt techniczny 
adaptacji pomieszczeń twierdzy na mu
zeum. Turyści, którzy nie zobaczą insce
nizacji bitwy organizowanej w Srebrnej 
Górze w drugiej połowie czerwca, będą 
ją mogli obejrzeć w muzeum, w sali au
diowizualnej. Pierwsi zwiedzający wejdą 
do fortecznego muzeum już w przy
szłym roku. Osiemnastowieczna twierdza 
w Srebrnej Górze - to największa górska 
fortyfikacja Europy, budowano ją przez 
dwanaście lat.

Renesansowe Piwnice pod Fortuną 
w Lublinie mają stać się jedną z naj
większych atrakcji turystycznych miasta. 
W wyremontowanych pomieszczeniach 
kamienicy w Rynku nr 8 światło, dźwięk, 
a nawet zapachy mają przybliżać histo
rię Lublina. Wędrówka po historii miasta 
ma nie być suchym zestawieniem faktów 
z przeszłości Lublina. Dzięki grze świa
teł, dźwięków i projekcji multimedialnych 
widz będzie miał wrażenie, że niemal 
znalazł się w Lublinie złotej jagiellońskiej 
ery i uczestniczy w jednym ze słynnych 
jarmarków, albo czuje zapach cebularzy 
wypiekanych przez żydowskich piekarzy 
na jednej z ulic dawnego Podzamcza. 
W przyszłości podziemia kamienicy przy 
Rynku 8 miałyby być połączone z trasą 
podziemną.

W bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu, 
w trzech oknach prezbiterium umiesz
czone zostaną nowe witraże. Poprzed
nie, dziewiętnastowieczne, ufundowane 
przez króla pruskiego, zostały zniszczone 
podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r. 
W centralnym oknie prezbiterium zoba
czymy postać św. Elżbiety Węgierskiej, 
żegnającej męża przed wyprawą krzyżo
wą. W bocznych oknach znajdą się sceny 
przedstawiające chwałę oręża polskiego, 
m.in. bitwę pod Grunwaldem, odsiecz 
wiedeńską, wojny napoleońskie, bitwę 
warszawską, walki pod Monte Cassino. 
Witraże wykona wrocławska artystka An
na Lamparska. Będzie stosowała trady
cyjną technikę, znaną jeszcze ze średnio
wiecza. Polega ona na nakładaniu wielu 
warstw różnych farb na szkło szlachetne, 
barwione w masie. Każdy kolor trzeba 
utrwalić w piecu o temperaturze od 520 do 
610 stopni. Witraże będą gotowe jesienią.

Zakończył się remont zamku w Bielsku. 
Najstarsze jego części pochodzą z XIV w. 
Według legendy w jego miejscu znajdo
wał się niegdyś gródek rozbójników, któ
rzy napadali na podróżujących kupców. 
Książę opolski Kazimierz wytępił zbójców, 
a na miejscu gródka wystawił zameczek 
myśliwski, który z czasem został rozbu
dowany. W czasie przeprowadzonego 
ostatnio remontu odnowiona została cala 
elewacja zabytkowej budowli. Prace pro
wadzone były na podstawie programu 
konserwatorskiego, opracowanego przez 
Jana Gałaszka, i trwały dwa lata. Remon
towi towarzyszyło sporo niespodzianek. 
Na przykład podczas zbijania tynków 
okazało się, że pod 8-centymetrową war
stwą cementowo-wapienną znajduje się 
kolejna, miejscami mająca grubość 10 
cm, w trakcie prac rozsypał się taras pod 
wieżą zamkową, z powodu zgnitych ele
mentów zerwał się dach wieży zamkowej. 
Po przeprowadzonym remoncie bielski 
zamek stał się chlubą miasta.

Wieże rycerskie na Dolnym Śląsku, 
gdzie znajduje się największe skupisko 
tego rodzaju zabytków w Europie, będą 
skatalogowane. Zadania tego podjął się 
dyrektor Muzeum w Wałbrzychu - Marek 
Stadnicki. Dotarł m.in. do nieopisywanych 
dotychczas w żadnych publikacjach na
ukowych wież rycerskich w Bagieńcu, 
Olbrachcicach Wielkich, Starej Bystrzycy 
oraz Zębowicach. Jego marzeniem jest, 
by wszystkie znalazły się pod ochroną 
konserwatorską. Następnym krokiem by
łaby renowacja i stworzenie turystyczne
go szlaku wież rycerskich na Dolnym Ślą
sku. O tym, że pomysł może przypaść do 
gustu zwiedzającym, świadczy przykład 
Siedlęcina koło Jeleniej Góry. Stojąca 
tam wieża rycerska jest najbardziej znaną 
tego typu budowlą w Polsce.

Zameczkowi myśliwskiemu Habsbur
gów w Wiśle zagrażają wilgoć i pożar. 
Zbudowany 112 lat temu drewniany bu
dynek, który gościł m.in. króla pruskiego 
Wilhelma II i feldmarszałka Paula von 
Hindenburga, nie ma nawet systemu 
sygnalizacji ognia i dymu. Właściciela 
obiektu - Oddziału Polskiego Towarzy
stwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wi
śle nie stać na zamontowanie należytego 
systemu grzewczego, a budynek musi 
być ogrzewany, by drewna nie zniszczyła 
wilgoć. Dotacja uzyskana od wojewódz
kiego konserwatora zabytków i kredyt 
zaciągnięty przez PTTK pozwoliły wyre
montować przeciekający dach, na inne 
prace już nie starczyło. Być może jakieś 
wsparcie finansowe nadejdzie z budżetu 
gminy.

„Święto baroku. Sztuka w służbie pry
masa Michała Stefana Radziejowskiego 
(1645-1705)" - to tytuł wystawy, która 
będzie czynna od 9 maja do 15 wrześ
nia br. w Muzeum Pałacu w Wilanowie. 
Michał Stefan Radziejowski był krewnym 
i współpracownikiem króla Jana III So
bieskiego, hojnym mecenasem sztuki 
i kolekcjonerem, pełnił najwyższe god
ności kościelne w Rzeczypospolitej. Ob
darzony znakomitym gustem, zamawiał 
projekty architektoniczne i dzieła sztuki 
u najwybitniejszych artystów także w Rzy
mie i w Paryżu. Niektóre z jego zachowa
nych fundacji dla katedr we Fromborku 
i Gnieźnie oraz kolegiaty prymasowskiej 
(obecnie katedry) w Łowiczu, szczególnie 
dzieła złotnictwa i hafciarstwa, należą do 

najwybitniejszych osiągnięć sztuki eu
ropejskiej. Wystawa w Wilanowie ukaże 
postać prymasa Radziejowskiego na tle 
epoki, a zwłaszcza osiągnięć kulturalnych 
dworu króla Jana III Sobieskiego. Po raz 
pierwszy prezentowane będą w całości 
wszystkie zachowane zbiory - około 200 
zabytków, a wśród nich m.in. gobeliny 
z Katedry Wawelskiej, wyroby złotnicze 
ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie i z Archidiecezji Warmińskiej, 
wykonana w drewnie, złocona figura kar
dynała Radziejowskiego z kościoła Św. 
Krzyża w Warszawie, zespół unikatowych 
tkanin ze skarbca katedry w Łowiczu. 
Prawdziwym rarytasem będzie niezwykle 
efektowna nastawa ołtarzowa z obrazem 
„Ukrzyżowanie" z kościoła Przemienienia 
Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. 
Wystawie towarzyszyć będzie obszerny 
katalog naukowy.

Zabrze rozpoczęło starania o podję
cie prac górniczych zmierzających do 
udrożnienia i zaadaptowania dla potrzeb 
ruchu turystycznego ciągnącej się pod 
miastem dziewiętnastowiecznej sztolni. 
Wybudowany w latach 1799-1863 pod
ziemny kanał ciągnął się 14 km z Zabrza 
do Chorzowa; wykorzystywano go do od
wadniania kopalń i spławiania lodzi z wę
glem. W obecnych planach przewiduje 
się udrożnienie zabrzańskiej części sztol
ni. Trasa dla turystów ma się rozpocząć 
w skansenie górniczym „Królowa Luiza", 
skąd zwiedzający zjadą 36 m pod ziemię 
na poziom sztolni. Stamtąd łodziami po
płyną ok. 450 m do mijanki, gdzie znaj
dował się największy port załadowczy. 
Z portu przejdą do drugiej części skan
senu, z dziewiętnastowiecznymi i współ
czesnymi wyrobiskami o łącznej długości 
1560 m, oglądając m.in. pracę podziem
nych maszyn urabiających. Potem praw
dopodobnie innym chodnikiem wrócą do 
drugiego portu sztolni, a stamtąd kolejką 
górniczą dojadą do zrekonstruowanego 
wylotu sztolni w centrum miasta. Aby 
zwiększyć szanse na pozyskanie na pro
jekt unijnych środków, Zabrze włączyło 
adaptację sztolni w koncepcję utworzenia 
Europejskiego Ośrodka Kultury Technicz
nej i Turystyki Przemysłowej - instytucji 
obejmującej kilka położonych w tym mie
ście, a unikatowych na skalę europejską 
zabytków przemysłowych. W ramach 
projektu, oprócz udrożnienia i adaptacji 
sztolni, zrewitalizowana zostanie część 
naziemnych obiektów skansenu „Królowa 
Luiza” i zbudowane zostaną nowe obiekty 
obsługi ruchu turystycznego.

Od 14 lutego br. w Galerii Międzynarodo
wego Centrum Kultury w Krakowie oglą
dać można wystawę „Wina i kara. Spra
wiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX 
wieku", zorganizowaną przez Centrum 
we współpracy z Biblioteką Naukową 
PAU i PAN w Krakowie. 120 grafik i 10 
starodruków autorstwa ponad stu arty
stów - w tym takich mistrzów, jak Albrecht 
Durer, Peter Brueghel st., Wenzel Hollar, 
Peter Paul Rubens, Jaques Callot, William 
Hogarth czy Francesco Bartolozzi - pre
zentuje zmieniającą się w ciągu czterech 
wieków wizję pojęcia sprawiedliwości. 
Okazuje się, że symbolem sprawiedliwo
ści jest nie tylko postać kobieca z zawią
zanymi oczami dzierżąca miecz i wagę, 
ale także niewiasta, której towarzyszy... 
struś, trzymająca w prawej dłoni wiązkę 
rózeg z przywiązanym do nich toporem, 
a w lewej ogień. Oprócz przedstawień 
Sprawiedliwości i pojęć z nią związanych 
na wystawie w układzie tematycznym 

przedstawione są: postacie legendarnych 
i nowożytnych prawodawców, sprawowa
nie sądów, postacie teoretyków i urzęd
ników, zbrodnie i wizerunki przestępców 
oraz przedstawienia kar i sceny miłosier
dzia, przedstawienia Sądu Ostatecznego. 
Ekspozycja wzbogacona została kilkoma 
eksponatami wypożyczonymi ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
Wystawie towarzyszy katalog, który kon
tynuuje cykl prezentujący najcenniejsze 
zbiory graficzne Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie.

Wieża Piastowska w Opolu - jeden z naj
starszych zabytków miasta wymaga grun
townych prac konserwatorskich. Wieża 
jest pozostałością po zamku wzniesio
nym w XIII w. przez księcia Kazimierza I. 
Zamek przetrwał aż do >O( w., ale w latach 
1928-1930 na mocy decyzji prezyden
ta niemieckiej rejencji został rozebrany. 
Dzięki miejscowej ludności i polskim or
ganizacjom w Niemczech, które protesto
wały przeciwko jego burzeniu, zachowa
no wieżę, która jest jednym z najstarszych 
zabytków architektury obronnej w Polsce. 
Sprawę jej remontu podjął wojewoda 
opolski, który zdobył pieniądze z budżetu 
państwa na renowację zabytku. Kolejny 
krok - to starania o refundację z dotacji 
unijnych. Równocześnie z remontem 
planuje się też wykonanie prac mających 
w zasadniczy sposób poprawić atrak
cyjność turystyczną wieży, m.in. poprzez 
zagospodarowanie jej wnętrza, tarasu 
widokowego oraz czaszy.

W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 
w dniach od 6 lutego do 1 marca br. czyn
na była wystawa „Detal architektoniczny 
historycznego państwa muszyńskiego". 
Stanowiła ona pokłosie sześciu edycji 
konkursu fotograficznego, organizowa
nego w latach 2002-2007 przez Krynickie 
Towarzystwo Fotograficzne i „Almanach 
Muszyny”, którego celem było udoku
mentowanie zagrożonych zniszczeniem 
detali architektonicznych, zdobiących 
obiekty znajdujące się w Muszynie, Kryni
cy, Tyliczu, Żegiestowie. Realizowany siła
mi społecznymi konkurs przyczynił się do 
zarejestrowania tych detali oraz do zwró
cenia uwagi lokalnej społeczności na ich 
znaczenie jako elementów składających 
się na specyficzny klimat uzdrowisk nad- 
popradzkich. Na wystawie zaprezentowa
no ponad 200 nagrodzonych prac.

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku 
pozyskało nowy i niecodzienny element 
kolekcji. W Sali Głównej, poświęconej 
pamięci poległych Obrońców Poczty Pol
skiej w Gdańsku, stanęła zrekonstruowa
na armata Leichtes Infanteriegeschutz 18 
(lekkie działo piechoty), w skrócie L.I.G.- 
18. Wybór tego działa jako elementu sta
łej ekspozycji w Muzeum Poczty nie jest 
przypadkowy. Oddziały niemieckiej Policji 
Porządkowej w Gdańsku, atakujące Po
cztę Polską 1 września 1939 r., uzbrojone 
były w dwie armaty L.I.G.-18, z których 
prowadzono ostrzał frontu Poczty od stro
ny ul. Sierocej. Później zostały one użyte 
w ostrzale umocnień Westerplatte z na
brzeża w Nowym Porcie. Armata została 
odtworzona ściśle według projektu nie
mieckiej firmy Rheinmetall z 1927 r. z dba
łością o najdrobniejsze detale. W 1933 r. 
wprowadzono ten model do użytku jako 
broń bliskiego wsparcia piechoty. Byt to 
jeden z najpowszechniejszych sprzętów 
bojowych konstruowanych w Niemczech 
w latach 1941-1944.
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Bogusław Szmygin
o ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego
■ Panie Profesorze, pod koniec stycznia br. zostat Pan prezesem 
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych). Wcześniej byt 
Pan wiceprezesem tej organizacji, a także członkiem Komitetu 
Wykonawczego światowych wtadz ICOMOS i sekretarzem Mię
dzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii Konserwatorskiej. 
W jaki sposób chciatby Pan wykorzystać zdobyte wcześniej do
świadczenia w bieżących pracach polskiego ICOMOS-u?

- Zanim odpowiem na to pytanie, muszę określić pozycję Pol
skiego Komitetu Narodowego ICOMOS w naszym środowisku 
konserwatorskim. Otóż polski ICOMOS od samego początku byl 
organizacją w pewien sposób elitarną. Decydowały o tym kwali
fikacje, dokonania i pozycja zawodowa jego członków. W ciągu 
ponad 40 lat istnienia stał się najbardziej prestiżową organiza
cją, zrzeszającą czołowych specjalistów zajmujących się ochro
ną i konserwacją dziedzictwa w Polsce. Dlatego podstawowym 
obowiązkiem wtadz każdej kaden
cji jest utrzymanie i wzmocnienie 
tej pozycji ICOMOS-u. I to jest nad
rzędne wskazanie, którym będę się 
kierował.

A wracając do pytania, to mając 
już trochę różnorodnych doświad
czeń, planuję trzy główne obszary 
działania.

Przede wszystkim chcialbym 
zintensyfikować działania informa
cyjne. W strukturach światowego 
ICOMOS-u podejmowanych jest 
wiele ciekawych inicjatyw, członko
wie polskiego ICOMOS-u - to ak
tywni profesjonaliści, a oczywiście 
poza zasięgiem naszej organizacji 
również odbywa się wiele konferen
cji, programów i ważnych wydarzeń 
z zakresu ochrony i konserwacji dziedzictwa. O tym wszystkim 
będzie informował „Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS”, wy
dawany internetowo pięć razy do roku (pierwszy numer ukazał 
się na koniec lutego). Chcialbym też reaktywować „Vademecum 
Konserwatora Zabytków”, jako zbiór tekstów konserwatorskich.

Drugim obszarem będzie organizacja lub wspótorganizacja 
konferencji i programów konserwatorskich. Każdego roku chce- 
my organizować jedną, ważną konferencję, na którą, mam na
dzieję, przyjedzie wielu członków ICOMOS-u. W tym roku będzie 
ona poświęcona problemom utrzymania zamków, ruin i reliktów, 
co wynika z tematu Europejskich Dni Dziedzictwa i ma związek 
z pracą Zespołu ds. Historycznych Ruin, któremu nasza organiza
cja patronuje wraz z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji 
Zabytków. Chcemy też przygotować program badawczy, który 
mógłby być sfinansowany ze środków europejskich. Nad aplika
cją już pracujemy. Mamy świadomość, że to obecnie najrealniej
sza możliwość zdobycia środków finansowych na działalność.

Trzecim obszarem naszej aktywności powinno być wypraco
wywanie opinii i zabieranie głosu w ważnych dla naszej dyscypli
ny sprawach. Wszyscy w naszym środowisku wiemy, że ochrona 
dziedzictwa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Decyduje 
o tym m.in. słabnąca pozycja służb konserwatorskich, niedosta
tek środków finansowych, liberalizacja podejścia do zabytków, 
pewien kryzys teorii konserwatorskiej. W efekcie coraz mniej sku
tecznie możemy chronić nasze zabytki przed przekształceniami. 
Wydaje się, że w takiej sytuacji wzrasta rola organizacji takich, jak 

ICOMOS, które, nie będąc ograniczone służbowymi podlegloś- 
ciami, mogą występować w imieniu całego środowiska, nazywać 
problemy, proponować rozwiązania. Mam nadzieję, że i taką rolę 
podejmiemy.

■ Czy w związku z nasilającym się kryzysem ekonomicznym nie 
widzi Pan zagrożenia dla ochrony dziedzictwa?

- W moim odczuciu kryzys, który obejmuje wszystkie dziedziny 
naszej rzeczywistości, będzie miał dwa aspekty z punktu widze
nia ochrony dziedzictwa.

Pierwsza i oczywista sprawa - to brak pieniędzy. I to może mieć 
różne konsekwencje. Na pewno ograniczenia finansowe odbi- 
ją się zarówno na funduszach służb konserwatorskich, jak i na 
funduszach przeznaczanych na prace konserwatorskie. I fundu
sze ministerialne, i fundusze samorządów, i zapewne prywatne, 
będą skromniejsze. I jest to bez wątpienia zjawisko negatywne. 
Z drugiej jednak strony, kryzys spowolni wszystkie procesy inwe
stycyjne, zarówno jeżeli chodzi o ich tempo, jak i o zakres. Inwe
stycji będzie po prostu mniej i będę realizowane wolniej. A biorąc 
pod uwagę fakt, że część inwestycji dotyczy obiektów objętych 
ochroną konserwatorską lub obszarów chronionych, to po prostu 
może oznaczać mniejsze zagrożenia dla dziedzictwa. I to może 
być pozytywna strona ograniczeń finansowych.

Ale na kryzys, moim zdaniem, można spojrzeć z jeszcze szer
szej perspektywy, z perspektywy zmian, które zachodzą w naszej 
świadomości. Następuje pewne przewartościowanie doktryn 
polityczno-gospodarczych, kształtuje się inna atmosfera i stosu
nek do procesów kulturowych i społecznych. W ostatnich dwóch 
dekadach w Polsce i na świecie bardzo wierzono w możliwości 
nieograniczonego rozwoju, który warunkowano ograniczaniem 
roli państwa i likwidacją wszelkich ograniczeń procesu inwesto
wania. W Polsce wyrazem tego było właśnie słabnięcie roli i moż
liwości służb konserwatorskich, przyzwolenie na coraz większe 
przekształcanie zabytków. Wydaje się, że nowa sytuacja będzie 
sprzyjała głębszej refleksji dotyczącej konsekwencji procesu mo
dernizacji i przekształceń naszego otoczenia. Wydaje mi się, że 
teraz łatwiej można się będzie przebić z argumentami o ochronie 
dziedzictwa, o szacunku dla zabytków, o naszej odpowiedzialno
ści wobec przyszłych pokoleń również w tej dziedzinie. Ale to od 
środowiska konserwatorskiego zależy, czy potrafi w ten sposób 
wykorzystać obecną sytuację.

■ Jak co roku, 18 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków. Co z okazji tego święta chciatby Pan 
przekazać konserwatorom zabytków?

- Moim studentom staram się zawsze uświadomić, że pozycja 
konserwatora zabytków jest trudna z samej definicji i na ogół pro
wadzi do konfliktów. Wynika to z faktu, że naturalne są starania, 
by modernizować, przekształcać, zmieniać, stare zastępować 
nowym. Tak postępujemy w prawie wszystkich dyscyplinach, 
i tak jesteśmy mentalnie programowani. Tymczasem ochrona za
bytków - to ograniczanie zmian, pozostawianie starego, niejed
nokrotnie wbrew ekonomii, funkcji czy nawet bieżącej estetyce. 
I to musi bardzo często rodzić konflikt. Konserwator niejako więc 
z definicji funkcjonuje w sytuacji konfliktowej i trudnej. Jeżeli tak 
spojrzymy na naszą dyscyplinę, to będziemy rozumieli, dlacze
go tak często jest nam trudno nie tylko o środki, ale i o zwykle 
zrozumienie. Dlatego konserwatorzy zabytków przez caty rok po
trzebują tych samych życzeń: wytrwałości w trudnej pracy, która 
znajduje tak mato zrozumienia i wsparcia. Naszym wsparciem 
musi być przekonanie, że pracujemy dla przyszłych pokoleń.
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Laur Roku 2009
dla Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku
O

 tym, że tegorocznym zwycięzcą konkursu Laur Roku 
„Spotkań z Zabytkami” może zostać Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, będący użytkownikiem 
zabytkowego patacu Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich 

Branickich, mówito się w kręgach zainteresowanych już latem 
ubiegłego roku. W lipcu 2008 r. media obiegła bowiem wia
domość, że decyzją władz białostockiej uczelni ta niezwykle 
cenna osiemnastowieczna rezydencja magnacka oficjalnie 
otwarta została dla zwiedzających. Jak informował rzecznik 
prasowy Uniwersytetu prof. Lech Chyczewski - „dla turystów 
i mieszkańców wyznaczono stale godziny zwiedzania w tygo
dniu oraz w weekendy; wcześniej dostęp do wnętrz pałacowych 
byl utrudniony i zależał od uprzejmości portierów pilnujących 
budynku". Pod koniec ubiegłego roku do Kapituły Nagrody 
wpłynął formalny wniosek, w którym czytamy m.in.: „odkąd 
Akademia Medyczna stała się Uniwersytetem Medycznym [...] 
turyści mogą już nie tylko podziwiać z zewnątrz, ale również 
zwiedzać te pomieszczenia, którym przywrócono oryginalny 
wystrój. Można je oglądać codziennie w godz. 8-19 i to z prze
wodnikiem, którym jest przeszkolony portier, obecny zawsze 
w holu głównym patacu". W numerze styczniowym „Spotkań 
z Zabytkami” opublikowaliśmy artykuł, którego ostrożnie 
sformułowany tytuł Wersal Podlaski - powrót do dawnej 
świetności? dobrze odzwierciedla obecny stan obiektu - 
zadowalający, lecz ciągle jeszcze wymagający wielkiej troski. 
Z zadania należytej dbałości o powierzony zabytek, a także 
udostępnienia go szerszej publiczności dobrze wywiązuje się 
jego obecny gospodarz i właściciel - Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku. W przeprowadzonej podczas obrad Kapituły 
Nagrody dyskusji na temat zgłoszonych kandydatur do Lauru 
Roku ta właśnie kwestia podkreślona została najmocniej. 
Ostatecznie, decyzją Kapituły Nagrody Laur Roku „Spotkań 
z Zabytkami” w 2009 r. honorowy dyplom Nagrody odbierze 
przedstawiciel białostockiej uczelni.

Zgodnie z przyjętą zasadą w tym numerze publikujemy 
artykuł na temat wyróżnionego obiektu (tym razem jest to jego 
druga odsłona, opowiadająca o ogrodach patacu Branickich, 

ss. 5-9). Wręczenie dyplomu Lauru Roku 2009 odbędzie się 17 
kwietnia 2009 r. w Leżajsku, podczas centralnych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Odświętnemu 
charakterowi uroczystości, organizowanej tradycyjnie już 
przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, nie
wątpliwie sprzyjać będzie wybrane miejsce spotkania - klasz
tor bernardynów w Leżajsku i tamtejsza barokowa bazylika 
Zwiastowania NMR znana nie tylko ze znajdujących się w niej 
słynnych organów (zob. artykuł R. M. Kunkla, Leżajsk - bernar
dyński pałac klasztorny i kościół zaprojektowany przez Matkę 
Boską, ss. 21-23). Spotkanie uświetni także obecność wielu 
ważnych i zasłużonych dla naszego środowiska osób, wśród 
których nie zabraknie, mamy nadzieję, Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku prof. dr. hab. Jacka Niklińskiego, 
który po otrzymaniu informacji o tegorocznym rozstrzygnięciu 
konkursu Laur Roku „Spotkań z Zabytkami” tak skomentował 
plany białostockiej uczelni dotyczące udostępniania jego sie
dziby do zwiedzania: „W najbliższym czasie planujemy zmianę 
wystroju holu głównego patacu Branickich, poprzez m.in. roz
budowanie oraz uatrakcyjnienie dostępnej informacji o historii 
zespołu. Ponadto trwają przygotowania do rozszerzenia ekspo
zycji w Muzeum Medycyny i Farmacji, funkcjonującym w pra
wym skrzydle patacu; dotychczas wykorzystywane gtównle 
do celów dydaktycznych będzie udostępnione zwiedzającym. 
W nieodległej przyszłości zakładamy przeniesienie jednostek 
dydaktycznych z patacu do innych budynków uczelni. Dzięki 
temu opróżnione pomieszczenia na drugim piętrze korpusu 
głównego będą mogty być dostosowane do potrzeb Senatu 
i po ukończeniu modernizacji nowa sala posiedzeń udostęp
niona zostanie zwiedzającym. Ponadto na stronie internetowej 
uczelni zwiększony zostanie zakres informacji o pałacu.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga dużych środków 
finansowych, aby je zdobyć trwają przygotowania do powoła
nia stowarzyszenia, które wspomagać będzie starania wtadz 
uczelni, zmierzające do uczynienia patacu jak najatrakcyjniej
szym miejscem dla mieszkańców Biategostoku I odwiedzają
cych go turystów”.

Pafac Branickich w Białymstoku
(fot. Jerzy Samusik)
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O powracaniu do świetności pałacu Branickich w Białymstoku można było 
dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego w nr. 1, 2009 „Spotkań z Zabytkami”, 

teraz proponujemy poznać historię ogrodów „Wersalu Podlaskiego”.

Ogrody Branickich w Białymstoku

T
l JERZY SAMUSIK

ylman z Gameren, przebudowując w 1692 r. 
dwór Stefana Mikołaja Branickiego w Białym

stoku, wzniesiony pierwotnie w „guście toskańskim”, 
zaprojektował ogrody, których styl nie mógł odbie
gać od powstającego barokowego pałacu, ale praw
dziwe barokowe ogrody przy „Wersalu Podlaskim” 
zaczęto zakładać dopiero w 1732 r. na polecenie Jana 
Klemensa Branickiego, w tym czasie miecznika wiel
kiego koronnego. Najpierw powstał tuż przy pałacu 
ogród górny, nazwany „salonem”. Przez jego środek 
poprowadzono główną aleję, kończącą się na mostku 
przerzuconym nad wodnym kanałem, od której od
chodziły alejki boczne, oddzielające od siebie osiem 
bukszpanowych parterów. Przy alejkach postawiono 
na postumentach wyrzeźbione z piaskowca postacie 
wzięte z greckiej mitologii i bogato zdobione wazy. 
Od zachodu salon ogrodowy ograniczono drewnianą 
balustradą, postawioną na murze oporowym, poniżej 

którego uporządkowano ogród dolny, od wschodu 
zaś posadzono szpaler lipowo-grabowy, za którym 
rozpościerała się dalsza część ogrodu górnego, do
chodząc aż do zwierzyńca przeznaczonego dla stada 
danieli. Kilka szpalerów drzew ozdobnych dzieliło tę 
część ogrodu na kwadraty. W kwadratach posadzono 
drzewa owocowe, a wzdłuż biegnących na przestrzał 
alejek umieszczono drewniane i kamienne kolumny, 
dźwigające wazy lub postacie ludzkie, oraz sześć po
sągów satyrów. W narożniku południowo-wschodnim 
zbudowano altankę chińską (Pawilon Chiński), a przy 
pałacowej kuchni urządzono mały ogródek kuchen
ny. Powstał też niewielki ogród kwiatowy, a przy nim 
postawiono domek ogrodnika. W ogrodzie dolnym 
dawną fosę zamieniono na kanał z bocznymi odnoga
mi, wykopano dużą sadzawkę, zwaną „zwierciadlaną”, 
wytyczono kilka alejek spacerowych i posadzono bar
dzo dużo drzew, głównie w formie boskietów. W naj
szerszej części kanału pozostawiono wysepkę, obsa
dzono ją drzewami i nazwano „kępą”. W jej pobliżu
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2. Salon ogrodowy przed pałacem Branickich, 
rys. Jan Klemm, ryt. Michael Heinrich Rentz, 
ok. 1750 r.

3. Kanał główny i balustrada oddzielająca ogród 
dolny od górnego

znajdowała się przystań, z której można było wyruszyć 
na przejażdżkę łódką, zaopatrzoną w zielony balda
chim osłaniający podróżnych przed słońcem.

W 1748 r. Jan Klemens Branicki, wówczas już 
hetman polny koronny, poślubił Izabelę Poniatow
ską, siostrę Stanisława Augusta, przyszłego króla 
Polski, która wniosła mu w posagu 500 tys. zł, sumę 
na owe czasy olbrzymią. Tak duża kwota pozwoli
ła Branickiemu na wielki rozmach w przeobrażaniu 
otoczenia pałacu. Przede wszystkim polecił upięk
szyć „salon ogrodowy”. Zwiększono zatem liczbę 
stojących przy alejkach kamiennych rzeźb do czter
nastu i waz do ośmiu. Zbudowano cztery baseny 
z fontannami, a ich dekoracją zajął się rzeźbiarz Jan 
Chryzostom Redler. Przed oknami buduaru Izabeli 
Branickiej postawiono treliaż (kratę drewnianą ob
rośniętą pnączami), a przed gabinetem jej małżonka 
utworzono berceau (kryty chodnik, zasklepiony pół
kolistą kratownicą, podtrzymującą pnącza lub gałę
zie drzew). Szpalery lipowo-grabowe we wschodniej 
części ogrodu górnego przekształcono w boskiety 
i umieszczono fontannę u zbiegu biegnących przez 
nie ścieżek. Jedna z nich prowadziła do Pawilonu 
Włoskiego, inna, wyprowadzona z apartamentów 
Izabeli Branickiej, dochodziła do ścianki parawa
nowej z iluzorycznym malowidłem, zasłaniającej 
wejście do piwnicy pod Pawilonem Chińskim. Prze
budowano most nad kanałem, nadając mu trójarka- 
dową formę. Kończyła się na nim główna aleja, za
grodzona żelazną, pozłacaną kratą z podwójną furtą. 
Mostek ozdobiły dwa kamienne sfinksy o kobiecych 
twarzach, z amorkami na grzbietach, obok ustawio
no na wysokich postumentach dwóch gladiatorów, 
wykonanych z ołowiu i pomalowanych białą farbą, 
podobnie jak wszystkie kamienne rzeźby w górnym 
ogrodzie. W jego południowo-zachodnim rogu, na 
granicy z ogrodem dolnym zbudowano Pawilon pod 
Orłem - murowaną altanę ozdobioną panopliami, 

posągami przedstawiającymi gre
ckich bogów i pozłacaną figurką 
orła zrywającego się do lotu na 
szczycie dachu. Pod platformą, na 
której stała altana, wykonano gro
tę z małą kaskadą w murze oporo
wym. Umieszczono w niej rzygacz 
i posąg Neptuna, a malarz Antoni 
Herliczka pokrył jej ściany malo
widłami. Drewnianą balustradę 
otaczającą ogród górny od za
chodu wymieniano stopniowo na

kamienną, ustawiając na niej naprzemiennie bogato 
zdobione wazy i putta.

Za lewym skrzydłem pałacu wzniesiono trzy oran
żerie oraz figarnię, mogącą pomieścić 60 drzew figo
wych, które z czasem poczęły owocować, a w pobliżu 
ogrodu kwiatowego wyrósł wysoki budynek poma
rańczami, mogący pomieścić 330 drzewek cytruso
wych. W oranżeriach hodowano wiele gatunków 
starannie dobranych egzotycznych kwiatów i ozdob
nych krzewów. Trzymano je w dużych, drewnianych 
wazach z uchwytami umożliwiającymi wynoszenie ich 
latem na dwór i umieszczanie na parterach przed pa
łacem. W pomarańczami obok cytryn i pomarańczy 
dojrzewały ananasy i granaty, rosły też krzaki imbiru, 
drzewka laurowe, palmy daktylowe, aloesy, morwy, 
brzoskwinie i morele. Oranżerie były oczkiem w gło
wie samego hetmana, nic więc dziwnego, że należały 
do największych w kraju i zasłynęły w całej Rzeczy
pospolitej.

Ogród dolny również został przeobrażony. W jego 
głąb poprowadzono alejki rozchodzące się gwiaź
dziście, które obsadzono leszczynowymi szpalerami. 
Tu i ówdzie stały półkoliste treliaże, pomalowane na 
zielono, z białymi posągami ustawionymi pośrodku. 
Na zachód od kanału wyrósł lasek ogrodzony parka
nem. Na końcu stawu zbudowano murowaną altankę 
z łamanym dachem, wspartym na czterech filarach 
i ozdobionym sześcioma drewnianymi wazami. Na
zwano go później Pawilonem Toskańskim. W połowie 
długości kanału, tuż nad nim wzniesiono z pruskiego 
muru drugą altankę (Pawilon nad Kanałem), której 
wnętrze składało się z trzech pomieszczeń. Były one 
umeblowane, ich ściany ozdobiono al fresco, a w jed
nym z nich znajdował się kominek, umożliwiający 
przebywanie w nim w chłodne, jesienne dni. Altanka 
ta stała się ulubionym miejscem wypoczynku Izabeli 
Branickiej - spędzała tam często wolne chwile, czyta
jąc książki.
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Od strony południowej i wschodniej ogrody zosta
ły otoczone przez dwa zwierzyńce - jeden dla sześć
dziesięciu jeleni, drugi dla stu danieli. Zwierzyńce po
rośnięte były kępami drzew i zagajnikami, przez które 
wytyczono kilka przecinek oraz trzy aleje, z których 
dwie wysadzono wierzbami. Trzecia, obrzeżona kasz
tanowcami i lipami, była tak piękna, że z zachwytem 
opisywali ją w swoich wspomnieniach z Białegostoku 
cudzoziemcy odwiedzający w owych czasach hetmana 
Branickiego. Przez zwierzyńce przepływał strumień, 
były tam też cztery sadzawki, z których za pomocą 
zainstalowanych w nich urządzeń pompowano wodę 
do ogrodowych fontann. Na wprost pałacu zwierzy
niec jeleni ogrodzony był murowaną fosą, tzw. aha, 
stanowiącą ukrytą krawędź parku, zacierającą rze
czywistą granicę między zwierzyńcem a otaczającym 
go krajobrazem.

Na osi pałacu, za mostem, na krańcu ogrodu dolne
go zbudowano komedialnię. Postawiono ją w 1748 r., 
a więc 17 lat przed założeniem Teatru Narodowego 
w Warszawie, uważanego za pierwszą stałą scenę na 
ziemiach polskich. Białostocki operhaus był budyn
kiem piętrowym, wzniesionym z muru pruskiego, 
miał loże, obszerną scenę i piękną kurtynę namalowa
ną olejnymi farbami przez Augustyna Mirysa. W tea
tralnej bibliotece znajdowały się zapisy 19 oper, 41 
baletów i 122 dramatów. Komedialnia miała własną 

orkiestrę, balet, a w przedstawieniach operowych wy
stępowały największe ówczesne sławy sprowadzane 
z Rzymu, Wenecji i Wiednia.

Śmierć Jana Klemensa Branickiego w 1771 r. za
hamowała rozbudowę pałacu i ogrodów. Wdowa po 
hetmanie w 1802 r. - w porozumieniu ze spadkobier
cami, którymi byli Potoccy - sprzedała białostocki pa
łac królowi pruskiemu, który nie objął go nigdy, gdyż 
po traktacie tylżyckim Białostocczyzna znalazła się 
w granicach Rosji. Po śmierci Izabeli, w 1809 r., pa
łac nabył na swoją letnią rezydencję car Aleksander I. 
Ani jednak Aleksander I, ani jego następca - Mikołaj I 
nie zamieszkali w „Wersalu Podlaskim”; w 1841 r. ot
warty został w pałacu Instytut Dobrze Urodzonych 
Panien. Wtedy to usunięto resztę rzeźb z pałacowych 
ogrodów, a same ogrody, pozbawione właściwej opie
ki, ulegały powolnej dewastacji.

Po 1890 r. zwierzyńce pałacowe stały się włas
nością miasta i traktowano je jako nieużytki. Na 
Zwierzyniec Jeleni wkroczyła miejska zabudowa, zaś 
Zwierzyniec Danieli dopiero w 1923 r. zamieniono 
na park miejski, nazwany Plantami.

W 1919 r., kiedy Białystok stał się znowu mia
stem polskim, stan pałacu i jego ogrodów był żałos
ny. W okresie międzywojennym próbowano prze
prowadzić pewne renowacje, odsłonić zamalowane 
freski i odtworzyć ogrodowe rzeźby, uporządkować
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również Ośrodek Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu 
w Warszawie oraz Między
narodowa Rada do spraw 
Barokowych Ogrodów 
Branickich, w skład której 
wchodzą znawcy dawnej 
sztuki ogrodowej z Austrii, 
Holandii, Niemiec i Polski. 
Jej przedstawiciele odna
leźli we Francji stare ryciny, 
pokazujące bukszpanowe 
dywany i architekturę wielu 
fragmentów białostockie
go parku Branickich. Aby 
potwierdzić, że przedsta
wiają one prawdziwy obraz 
sprzed dwóch stuleci, a nie 
tylko wizję jakiegoś artysty, 
przeprowadzono w 2002 r. 
badania archeologiczne. 
Dzięki nim zrekonstruo
wano już dywany bukszpa
nowe i posadzono cztery

ogród górny i dolny, ale wy
buch drugiej wojny światowej 
przerwał podjęte prace.

Podczas ostatniej wojny 
pałac został spalony, a ogro
dy całkowicie zniszczone. 
W latach 1945-1962 pałac 
odbudowano i dokonano 
częściowej rekonstruk
cji ogrodów. Przywrócono 
przede wszystkim „salon 
ogrodowy” z ośmioma par
terami i ośmioma rzeźbami 
oraz uporządkowano ogród 
dolny, otaczając go murowa
nym ogrodzeniem. W miarę 
upływu czasu przybywało 
coraz więcej elementów od
twarzanych na podstawie za
chowanej osiemnastowiecz
nej dokumentacji, ale ciągle 
było ich za mało, aby można 
było mówić o pieczołowitej
odnowie pałacowych ogrodów. Mimo to ogród gór
ny, chociaż odbiega znacznie od stanu z czasów Jana 
Klemensa Branickiego, uważany jest dzisiaj za najle
piej zachowany w Polsce ogród barokowy z XVIII w. 
A zanosi się na to, że nabierze on jeszcze bardziej 
oryginalnego kształtu, gdyż jego jak najwierniejszą 
rekonstrukcją zainteresowane są nie tylko władze 
miasta i wojewódzki konserwator zabytków, ale 

tysiące karłowatych bukszpanów, tworząc identycz
ne wzory jak za czasów Jana Klemensa Branickiego. 
Dokopano się też do studni, do której doprowadzana 
była bieżąca woda systemem drewnianych rur połą
czonych metalowymi klamrami, oraz odkryto lochy 
w murze oddzielającym ogród górny od dolnego.

Urząd Miejski w Białymstoku, do którego nale
żą ogrody Branickich, planuje w następnym etapie
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(zdjęcia: Jerzy Samusik)

4. Most nad odnogą kanału 
głównego

5. 6. 7. Rzeźby autorstwa 
Jana Chryzostoma Redlera, 
1752 r.: sfinksy (5), 
Dionizos (6), Akteon (7)

rekonstrukcję czterech fontann w ich pierwotnych 
miejscach położenia, z użyciem piaskowca, a więc 
materiału, z którego były one w XVIII w. zbudowa
ne. Przepompownia wody zasilającej fontanny ma być 
umieszczona w dolnej części Pawilonu pod Orłem, 
który również zostanie odbudowany, podobnie jak Pa
wilon Chiński, w oryginalnym kształcie, nawet z me
talowymi klatkami przeznaczonymi dla śpiewających 
ptaków. Ścianka parawanowa, zasłaniająca niegdyś 
wejście do piwnicy pod tym pawilonem, już została 
odtworzona, tylko zamiast iluzorycznych malowideł 
zdobiących ją w czasach Branickich umieszczono na 
niej w ostrołukowej wnęce kopię obrazu Matki Bo
skiej Ostrobramskiej, namalowanego w tym miejscu 
w latach międzywojennych (po koronacji wileńskiego 
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w lipcu 1927 r.) 
przez znanego wówczas w Białymstoku malarza - Jó
zefa Blicharskiego.

Pawilony Włoski i Toskański zostały odbudowane 
ze zniszczeń wojennych jeszcze w latach pięćdziesią
tych XX w., ale teraz zostaną poddane gruntownemu 
remontowi. Natomiast po Pawilonie nad Kanałem nie 
został żaden ślad, ale rozważa się jego rekonstrukcję. 
Planuje się również odtworzenie barokowych bos- 
kietów we wschodniej części ogrodu górnego, zło

żonych z pięciu gabinetów i fontanny między nimi. 
Przy głównej alei górnego ogrodu, której asfaltowa 
nawierzchnia zostanie zmieniona na żwirową, staną 
kopie rzeźb zdobiących ją w XVIII w., natomiast ory
ginały - w chwili obecnej poddawane konserwacji - 
będą przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, 
aby nie zostały zniszczone przez wandali, jak to się 
działo w poprzednich latach. Zrewaloryzowany bę
dzie także ogród dolny. Znajdzie się tam ponownie 
między Pawilonem Toskańskim a pałacem staw z wy
spą pośrodku i kaskada wodna, będą dokonane nasa
dzenia grabów i lip z odtworzeniem berceau i dawnego 
układu alejek.

Przewiduje się, że koszt zaplanowanych prac 
wyniesie ponad 20 min zł. Tak dużą sumą nie dys
ponuje białostocki Urząd Miejski, czynione są więc 
starania, aby pieniądze pozyskać z programów unij
nych, przede wszystkim z Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz z programu Infrastruktura i Śro
dowisko. Jeżeli starania te zakończą się powodze
niem, pałacowy ogród Branickich będzie mógł ubie
gać się o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Jerzy Samusik

Pałac Branickich można zwiedzać od wtorku do piątku 
w godz. 15.30-17.00, w soboty, niedziele i święta od 
9.00 do 14.00.
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Wśród licznych eksponatów związanych z insurekcją kościuszkowską 
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa znajduje się obraz „Poświęcenie szabel 
Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego”, namalowany przez Walerego Eljasza 

Radzikowskiego (1841-1905), utalentowanego artystę krakowskiego, zasłużonego działacza 
społecznego i oświatowego, wielkiego popularyzatora.

Poświęcenie szabel
Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego
TTTT PIOTR HAPANOWICZ

% / alery Eljasz Radzikowski na początku swej
V ▼ drogi artystycznej zajmował się głównie te

matyką historyczną. Później sławę przyniosły mu prace 
malarskie i graficzne związane z tematyką tatrzańską - 
obrazy olejne, akwarele, rysunki, drzeworyty, miedzio
ryty, akwaforty przedstawiające krajobrazy, panoramy, 
studia rodzajowe z życia oraz portrety górali i turystów. 
Ponadto artysta zilustrował wielką liczbę wydawnictw 
polskich, a także zagranicznych. Należał do pionierów 
krajobrazowej fotografii artystycznej. Opracował i wy
dał obszerny przewodnik po Krakowie: Kraków dawny 
i dzisiejszy (1902). Napisał i opatrzył ilustracjami wiele 
cennych prac z dziedziny historii stroju i kultury, m.in. 
Ubiory ludu w dawnej Polsce (1862), Ubiory w Polsce 
i u sąsiadów (1879-1899), Konik Zwierzyniecki (1898), 
Korony królów polskich (1899).

Walery Eljasz Radzikowski był wytrawnym tury
stą, wielkim miłośnikiem Tatr i ich niezrównanym 
popularyzatorem. Poznał prawie wszystkie zwie
dzane w jego czasach szczyty i przełęcze tatrzańskie. 
Przy wsparciu Józefa Ignacego Kraszewskiego wydał 
Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy 
(Poznań 1870), z mapą i panoramą Tatr oraz liczny
mi ilustracjami. Przewodnik ten był przez blisko pół 
wieku bardzo popularny i odegrał niezmiernie istotną 
rolę w budzeniu zamiłowania do wycieczek w Tatry 
i na Podtatrze. Artysta należał do grona założycieli 
Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 r., 
a następnie jego najbardziej zasłużonych działaczy. Był 
współorganizatorem Szkoły Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem. Z wielkim zaangażowaniem uczestni
czył w pracach przy tworzeniu turystyki tatrzańskiej, 
współorganizował przewodnictwo tatrzańskie, służbę 
ochrony przyrody tatrzańskiej.

Wspomniany na wstępie obraz „Poświęcenie sza
bel...” jest niewielkim gwaszem o wymiarach 35 x 28 cm, 
wykonanym na kartonie. Dzieło przedstawia scenę, 
gdy przedstawiciel konwentu kapucynów krakowskich, 

ówczesny gwardian ojciec 
Tadeusz, czyli Stanisław 
Krawczyński (1749-1811), 
błogosławi szable genera
łów Tadeusza Kościuszki 
(1746-1817) oraz Józefa 
Wodzickiego (ok. 1750- 
-1794), dowódcy krakow
skiego regimentu piesze
go, następnie komendanta 
dywizji małopolskiej.

Na przykrytych wzorzy
stym dywanem stopniach 
widocznego częściowo oł
tarza stoi ojciec Tadeusz 
w czerwonym ornacie. Jego prawa ręka podniesiona 
jest do znaku błogosławieństwa, w lewej trzyma otwarty 
modlitewnik. Asystują mu trzej bracia zakonni: dwóch 
klęczy po bokach, trzeci stoi w głębi. Na wprost ojca 
Tadeusza znajduje się generał Józef Wodzicki, ubrany 
w granatowy mundur generalski oraz generał Tadeusz 
Kościuszko. Kościuszko ubrany jest w jasne spodnie, cza- 
marę w zielone prążki, pod którą widoczna jest czerwo
na kamizelka. Obaj generałowie trzymają lewe dłonie na 
sercu, w prawych zaś szable złożone na poduszce usta
wionej na niewysokim stoliku nakrytym zieloną tkaniną. 
Przy generałach znajduje się kilka postaci.

Walery Eljasz Radzikowski temat poświęcenia szabel 
malował dwukrotnie - w 1867 oraz 1873 r., a w zbio
rach klasztoru kapucynów w Krakowie znajduje się 
jeszcze inny obraz olejny przedstawiający tę samą scenę 
o niemal identycznym ustawieniu postaci, przypisywa
ny Michałowi Stachowiczowi.

Uroczystość poświęcenia szabel odbyła się w 1794 r. 
przed cudowną figurą Matki Boskiej Loretańskiej 
w Domku Loretańskim, w zespole zabudowań klasz
tornych kapucynów w Krakowie. Budynek ten powstał 
w latach 1712-1719 według projektu znanego archi
tekta krakowskiego Kacpra Bażanki, jako sanktuarium 
Matki Boskiej Loretańskiej. Miejsce to jest ściśle związa
ne z polską tradycją niepodległościową i patriotyczną.
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1. Walery Eljasz Radzikowski, „Autoportret”, 
1864 r., olej, ptótno (w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa)

2. Walery Eljasz Radzikowski, „Poświęcenie 
szabel Tadeusza Kościuszki i Józefa 
Wodzickiego”, druga pot. XIX w., gwasz, 
karton (w zbiorach Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa)

Generał Tadeusz Kościuszko, wyznaczony na naczel
nika powstania, przybył wraz z posłem Aleksandrem 
Linowskim oraz porucznikiem Łukaszem Biegańskim 
do Krakowa w przeddzień wybuchu insurekcji, 
23 marca 1794 r. około godz. 22.00. Zatrzymał się 
w pałacyku generała Józefa Wodzickiego, który znajdo
wał się w pobliżu klasztoru kapucynów. Tu Kościuszko 
spotkał się z członkami sprzysiężenia, m.in. z kasztela
nem czchowskim Stefanem Dembowskim, generałem 
Gabrielem Taszyckim, Tadeuszem Czackim, Janem 
Majem, księdzem Franciszkiem Dmochowskim, gene
rałem Józefem Wodzickim. Naradzano się na temat 
planu dalszego działania.

Wczesnym rankiem 24 marca zamknięte zostały 
bramy miejskie Krakowa oraz wystawione posterunki 
wojskowe z regimentu generała Mikołaja Czapskiego. 
Po odprawie przeprowadzonej z oficerami garnizo
nu krakowskiego generałowie Kościuszko i Wodzicki 
ze swym sztabem udali się na mszę św. do kościoła 
Zwiastowania Najświętszej Panny w zespole klasztor
nym kapucynów. Na przywódców powstania oczekiwali 
w kościele zakonnicy, a ojciec gwardian Tadeusz powi
tał przed świątynią generała Kościuszkę. Nabożeństwo 
zostało odprawione w Domku Loretańskim, potem ge
nerałowie, ująwszy szable w ręce, złożyli ślubowanie, 
że gotowi są oddać swe życie w obronie ojczyzny oraz

wiary i wolności narodu pol
skiego. Następnie ojciec Tadeusz 
udzielił zebranym błogosławień
stwa, podał im do ucałowania 
krzyż i pokropił wodą święconą. 
Po czym jeden z braci zakonnych 
odprowadził zebranych wojsko
wych do furty ogrodowej pałacu 
Wodzickich, gdzie Kościuszko 
przyjął kapitana Webera, ko
mendanta austriackiego kor
donu granicznego w Podgórzu, 
oraz prezydenta miasta Krakowa 
Filipa Lichockiego, który otrzy
mał polecenie zgromadzenia na 
Rynku mieszkańców miasta.

Przed godziną 10.00 gene
rał Tadeusz Kościuszko udał się 
na płytę Rynku krakowskiego. 
Towarzyszyli mu kasztelan Dem
bowski, poseł Linowski, ksiądz 
Dmochowski, generał Taszycki 

oraz kilku oficerów sztabowych. Na przedzie orszaku 
postępował prezydent Lichocki z rajcami. Kościuszko 
był ubrany w popielatą czamarę z zielonymi paskami 
i przepasany był szarfą generalską. Na głowie miał 
krakuskę z białej wełny. Na Rynku Kościuszkę powi
tał rozentuzjazmowany tłum mieszkańców Krakowa, 
przedstawiciele kongregacji kupieckiej, cechów rze
mieślniczych z chorągwiami oraz żołnierze batalionów 
generałów Wodzickiego oraz Czapskiego. Naczelnik 
Kościuszko wygłosił krótką przemowę do żołnierzy, 
następnie poseł Aleksander Linowski odczytał z ręko
pisu Akt powstania obywatelów, mieszkańców woje
wództwa krakowskiego. Dokument składał się z czę
ści wstępnej, zawierającej deklarację polityczną, oraz 
z artykułów określających zakres władzy naczelnika 
powstania, a także strukturę władz naczelnych insu
rekcji i ich kompetencje. Po odczytaniu Aktu powsta
nia... Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, 
której słowa powtarzał za Aleksandrem Linowskim: 
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga 
całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi wła
dzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej 
dla obrony całości granic, odzyskania samowładności 
Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać 
będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka 
Syna Jego”. Po Naczelniku przysięgę złożyli generał 
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3. Epitafium generała 
Józefa Wodzickiego

(zdjęcia:
1,2- Józef Korzeniowski: 

3, 5- Maciej Miezian;
4 - Iwona Grabska)

Piotr Hapanowicz

4. Tablica ze sceną 
poświęcenia szabel, 
projekt Alfreda Dauna

5. Współczesna tablica 
pamiątkowa w miejscu 
poświęcenia szabel

tablicę zaprojektowaną przez profesora Alfreda Dauna 
(1854-1922), a wykonaną w znanej krakowskiej wy
twórni Marcelego Jakubowskiego i Marcina Jarry. 
W zwieńczeniu tablicy umieszczony jest orzeł w kar
tuszu, podtrzymywany przez dwa anioły. Poniżej tym
panonu znajduje się napis: „KTO Z BOGIEM BÓG 
Z NIM”. Tympanon opiera się na dwóch rowkowa
nych pilastrach z jońskimi kapitelami i wydłużonymi 
bazami. W centralnej części tablicy umieszczona jest 
płaskorzeźba z brązu, przedstawiająca scenę poświę
cenia szabel. Poniżej znajduje się postać alegoryczna, 
podtrzymująca pamiątkowy napis: „W tej kaplicy dnia 
24 marca 1794 roku / TADEUSZ KOŚCIUSZKO / w to
warzystwie Generała JÓZEFA WODZICKIEGO, złożył 
do pos'więcenia pałasz, / którego dobył w obronie wol
ności Narodu polskiego.” Dalej można przeczytać, że: 
,Wierni Synowie Ojczyzny w setną rocznicę pomnik ten 
położyli”. Tablica została usunięta przez hitlerowców 
8 lutego 1943 r. Płaskorzeźbę udało się jednak ukryć 
w pobliskim Muzeum Czapskich. Po zakończeniu dzia
łań wojennych w połowie lipca 1945 r. wmurowano ją 
w ścianę Domku Loretańskiego.

Wodzicki oraz zebrani na Rynku żołnie
rze. Następnie Kościuszko w otoczeniu 
oficerów i szlachty udał się do Ratusza, 
gdzie w Izbie Pańskiej został powitany 
przez członków magistratu oraz przedsta
wicieli województwa krakowskiego. Poseł 
Linowski ponownie odczytał tekst Aktu 
powstania..., po czym złożono pod nim 
podpisy. Dokument oblatowano w księ
gach grodzkich, nadając mu obowiązującą 
moc prawną w Rzeczypospolitej, następ
nie przetłumaczono jego treść na obce ję
zyki i przesłano m.in. do Szwecji, Danii, 
Turcji, Anglii, Stanów Zjednoczonych. 
Po ogłoszeniu insurekcji główna kwatera 
Kościuszki mieściła się w Szarej Kamienicy, 
przy Rynku Głównym. Jeszcze tego same
go dnia Naczelnik wydał pełne uczuć i we
zwań patriotycznych odezwy: Do wojska 
polskiego i litewskiego, Do obywatelów, 
Do duchowieństwa polskiego oraz Do ko
biet polskich.

Po wybuchu powstania Kościuszko 
mianował komendantem miasta Kra
kowa generała Józefa Wodzickiego, który 
pomimo ostrego ataku podagry bardzo 
pragnął brać udział w działaniach ope
racyjnych. Gdy tylko lepiej się poczuł, 
na początku czerwca 1794 r. udał się do 
kwatery Naczelnika pod Szczekocinami, 
gdzie otrzymał dowództwo 2. regimen
tu piechoty swego imienia. Przed bitwą, 
która odbyła się 6 czerwca zwrócił się do 
swoich żołnierzy: „Dzieci, krok w tył bez 
rozkazu, a wyrzeknę się was! Pamiętajcie!”. W chwilę 
po tych słowach nieprzyjacielska kula armatnia urwała 
mu głowę. W bitwie pod Szczekocinami, podczas któ
rej wojska polskie uległy przewadze sił rosyjskich i pru
skich, zginął także generał Jan Grochowski, śmiertelnie 
ranny został Bartosz Głowacki, kontuzję odniósł także 
sam Kościuszko. W południowej ścianie kruchty koś
cioła kapucynów znajduje się nagrobek generała Józefa 
Wodzickiego - z czarnego marmuru, alabastru, na co
kole z piaskowca, z okazałym napisem, dekorowany 
panopliami i zwieńczony postacią orła.

W związku z przypadającą w marcu 1894 r. uro
czystością stulecia wybuchu insurekcji kościuszkow
skiej Walery Eljasz Radzikowski wykonał makietę gip
sową projektu pomnika Tadeusza Kościuszki, która 
została umieszczona prowizorycznie na płycie Rynku 
Głównego. Ponadto wygrał konkurs na projekt tabli
cy upamiętniającej poświęcenie szabel. Tablica ta mia
ła być umieszczona na zewnętrznych murach kaplicy 
Loretańskiej, ponieważ jednak nie mogła zostać wyko
nana w krótkim czasie, 30 marca 1894 r. postanowio
no umieścić tam zastępczą tablicę ze sceną poświęcenia 
szabel. Ale i tego projektu nie zrealizowano. Dlaczego 
- nie wiadomo. Ostatecznie w 1896 r. wmurowano
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Z warsztatu historyka sztuki

Ryciny śrutowe z Pelplina

1. Warsztat „Mistrza Jezusa w Betanii”, św. Mikotaj, rycina śrutowa,
ok. 1481 r. (?), (w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie)

ARKADIUSZ WAGNER żłobi się w podłożu linie lub krótkie draśnięcia. Po 
wykonaniu odbitki widoczne są one jako białe par
tie kompozycji. Rycina śrutowa wzbogaca repertuar 
techniczno-formalny metalorytu charakterystycz
nymi okrągłymi punktami, pierścieniami, rozetka
mi, rombami i gwiazdkami, które powstają wsku
tek pracy specjalnymi puncami, zagłębiającymi się 

w tworzywie na około 
0,5 mm. Znikoma gru
bość płyt metaloryto- 
wych powodowała, iż 
po wykonaniu kom
pozycji, dokonaniu 
korektur i wypole
rowaniu powierzchni 
zazwyczaj umieszcza
no je na drewnianym 
klocku w celu zabez
pieczenia przed uszko
dzeniem oraz dostoso
wania do standardów 
druku drzeworytnicze
go i typograficznego. 
W takim stanie płyta 
gotowa była do powle
czenia farbą drukarską 
i wykonania odbitki, 
na którą wybierano 
zazwyczaj wysokiej 
jakości papier, zdecy
dowanie rzadziej per
gamin.

Specyficzne pryn
cypium wykonawcze 
rycin śrutowych, spro
wadzające się do opero
wania obfitym punkto
waniem współistnieją
cym z linią, a niekiedy 
niemal całkiem się bez 
niej obchodzącym, być 

może ma swoją genezę w czternastowiecznej Francji 
i tamtejszej złotniczej technice pointille. Refleksy 
tej techniki dostrzegane są w dekoracji złotego tła 
w malarstwie książkowym co najmniej od początku 
XV w. Źródła znaczącego wpływu na powstanie

j iblioteka Seminarium Duchownego w Pel- 
plinie należy do najważniejszych kościelnych 

placówek tego typu w Polsce. Swą renomę zawdzięcza 
zwłaszcza przechowywanemu w niej jedynemu w na
szym kraju egzemplarzowi Biblii Gutenberga oraz oka
załemu zbiorowi manu
skryptów i inkunabu
łów. Przeprowadzone 
w ostatnich latach 
przez profesora Janusza 
Tondela badania nad 
tymi drugimi odsłoniły 
na światło dzienne ko
lejne zabytki o trudnej 
do przecenienia warto
ści historycznej. Są to 
dwie dobrze zachowa
ne, unikatowe w skali 
światowej ryciny wy
konane w arcyrzadkiej 
technice śrutowej, sta
nowiącej zaledwie krót
ki epizod w dziejach 
graficznej sztuki.

Technika ta (zwana 
również groszkową) 
pojawiła się około 
połowy XV w. i prze
trwała zaledwie do 
początku XVI stule
cia. Jest ona odmianą 
tzw. metalorytu (niem. 
Metallschnitt), w któ
rym odbitki wykony
wane były na płycie 
miedzianej lub mosięż
nej grubości około 2-4 
mm. W przeciwień
stwie jednak do innych 
technik opartych na metalowym podłożu, jak mie
dzioryt lub akwaforta, metaloryty należą do tech
niki druku wypukłego, co upodabnia je choćby do 
drzeworytu. Wyróżnikiem klasycznego metalorytu 
jest tworzenie kompozycji za pomocą rylca, którym 
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techniki śrutowej upatruje się też w wyszy
wanych perłami dekoracjach na tkaninach 
liturgicznych, jak również w tzw. emaliach 
malarskich. Czynniki te wpłynęły na wytwo
rzenie się charakterystycznego „dworskiego 
idiomu stylowego”, do którego najprawdo
podobniej odwoływali się twórcy rycin śru
towych. Dynamiczne rozpowszechnianie się 
klasycznego drzeworytu zarówno w grafice 
luźnej, jak i książkowej oraz konkurencja mie
dziorytu uprawianego m.in. przez najbardziej 
utalentowanych sztycharzy epoki spowodo
wały jednak szybkie załamanie się produkcji 
metalorytów, a w konsekwencji zaprzestanie 
ich tworzenia.

Zjawisko to sprawiło, iż dzieła wykona
ne w owej technice reprezentowane są dziś 
w światowych kolekcjach zaledwie około 
700 odbitkami, z których większość stanowią 
obiekty unikatowe. Polskie zbiory rycin śruto
wych liczą - po dotkliwych stratach podczas 
drugiej wojny światowej - jedynie około 10 
sztuk. Ryciny pelplińskie nie są nieznane lite
raturze fachowej. Po raz pierwszy zostały one 
opisane przez jednego z niemieckich badaczy 
na początku XX w. Po drugiej wojnie świato
wej dzieła te zniknęły jednak z pola nauko
wych zainteresowań, na co zapewne miały 
wpływ burzliwe wojenne losy pelplińskiej 
Librarii, towarzyszące temu przeświadczenie 
o przetrzebieniu jej zasobów, jak też jej trudna 
dostępność dla naukowców.

Grafiki pelplińskie - to dużoformatowe (ok. 
200 x 160 mm), częściowo kolorowane akwarelą 
prace przedstawiające św. Mikołaja oraz św. Michała 
Archanioła. Obie odbite są w świetle prostokątnych 
ram (wielkości ok. 320 x 240 mm), które wypełnio
ne są schematycznymi przedstawieniami obłoków, 
promieni i gwiazd, a w narożach okrągłymi meda
lionami z symbolami czterech ewangelistów i ban
derolami z teksturowymi inskrypcjami. Wklejone są 
one na wyklejki górnej i dolnej okładziny inkunabułu 
Dekretów Gracjana wydanych w Bazylei w 1481 r. 
Pierwsza rycina ma status absolutnego unikatu w skali 
światowej, druga natomiast ma swój odpowiednik 
w grafice z Kupferstichkabinett w Berlinie; egzem
plarz berliński jest jednak obcięty do granic kompo
zycji lub już pierwotnie odbity bez obramienia.

Pierwsze z dzieł prezentuje św. Mikołaja jako 
biskupa Miry siedzącego na tronie w stroju pon- 
tyfikalnym z pastorałem dzierżonym w lewej ręce 
i prawą dłonią wykonującego gest błogosławień
stwa. Jego infułę okoloną aureolą podtrzymują dwa 
unoszące się po bokach anioły, u dołu zaś towa
rzyszą mu postacie niewiast i zakonników, będące 
odwołaniem do legendy o cudach świętego. Druga 

rycina przedstawia św. Michała Archanioła w zbroi 
i płaszczu, z tarczą i mieczem, którym zabija smoka 
i uskrzydlone chimeryczne monstrum o ludzkiej twa
rzy. Scena rozgrywa się na dwudzielnym tle: w jego 
dolnej połowie widnieje urealistyczniony kobierzec 
z licznych roślin zielnych i traw, zaś górna część 
zinterpretowana być może jako tło abstrakcyjne lub 
niebo upstrzone gwiazdami i pobieżnie wyrytowany- 
mi chmurami. W obu odbitkach zarówno centralne 
przedstawienia, jak i ramy kolorowane są akwarelą.

Porównanie ze sobą obu dziel pod względem for- 
malno-technicznym wykazuje wiele podobieństw, 
sygnalizujących tożsamość warsztatu ich wyko
nawców. Obie wykonano metalorytniczym rylcem 
i puncami, dzięki czemu w sugestywny sposób 
oddano specyfikę materii ukazanych w kompozy
cjach (np. drewno balii i tronu w przedstawieniu 
św. Mikołaja - rylec, perły i klejnoty na płaszczu 
i tarczy św. Michała Archanioła - punce). W oby
dwu wypadkach wyrytowano charakterystyczne, 
sztywno łamane fałdowania szat oraz twarze o zbli
żonym typie fizjonomicznym. Z drugiej jednak 
strony pomiędzy dziełami dostrzegalne są nie mniej 
istotne różnice. Na pierwszym miejscu wśród nich
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2. Warsztat „Mistrza Jezusa w Betanii”, św. Michat Archanioł, rycina 
śrutowa, ok. 1481 r. (?), (w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego 
w Pelplinie)

(zdjęcia: 1,2 - Andrzej Skowroński, 3 - Arkadiusz Wagner)

3. Warsztat „Mistrza Jezusa w Betanii”, św. Micha! Archanioł (fragment), 
rycina śrutowa, ok. 1481 r. (?), (w zbiorach Kupferstichkabinett w Berlinie)

sytuuje się ogólnie niższy poziom wykonawczy 
ryciny z archaniołem, rażącej m.in. dysproporcjami 
jego sylwetki, mniej finezyjnym opracowaniem fał- 
dowań draperii i brakiem skrótu perspektywiczne
go w skrzydłach. Wyraźne są też różnice w zastoso
wanych narzędziach i sposobach graficznej obróbki 
płyty. O ile bowiem kompozycja ze św. Mikołajem 
kształtowana jest głównie prostymi liniami, obficie 
wzbogacanymi szrafirowaniem i puncowaniem, to 
przedstawienie archanioła jest praktycznie wyzbyte 
partii opracowanych oboma narzędziami. Krótkim 
cięciom, które znajdują się w górnej części kompo
zycji z archaniołem, daleko jest też do precyzji linii 
wyrytowanych w pierwszej z grafik, co zdradza 
mniej wprawnego artystę. Nie znaczy to jednak, by 
repertuar środków formalno-technicznych był w tej 
rycinie ubogi; to właśnie w niej bowiem z polotem 
zastosowano trzy rodzaje punc, których brakuje 
w przedstawieniu świętego biskupa.

O warsztatowej tożsamości obu prac przesądza 
jednak rama obu kompozycji, która jest identyczna 
w nawet najdrobniejszych detalach (np. krótka linia 
zbaczająca z duktu krawędzi banderoli obramienia 
prawego - dolnego tonda, dowodząca drobnego 

błędu rytownika). Analiza ramy uprawnia też do 
stwierdzenia, iż dzieła wykonano w bardzo zbli
żonym czasie, jednakowy jest bowiem stopień jej 
zużycia jako „akcesorium” służącego zamiennie do 
dekoracji obu rycin.

Scharakteryzowane dzieła łączone są w literatu
rze fachowej z warsztatem anonimowego „Mistrza 
Jezusa w Betanii” (nazwanego tak od tematu najbar
dziej reprezentatywnej dla niego ryciny), który był 
najprawdopodobniej niderlandzkim artystą i wydaw
cą rycin działającym od około 1465 do 1485 r. 
Spod ręki samego mistrza tudzież jego pomocników 
wyszło ponad 25 prac wykazujących niekiedy znacz
ne różnice formalne.

Tego rodzaju grafiki o tematyce religijnej, sprze
dawane w kramach podczas targów i odpustów, sta
nowiły popularny w późnym średniowieczu przed
miot prywatnej dewocji. Znacznie przystępniejsze 
ceny od dzieł malarskich czyniły z nich obiekty 
dostępne niższym warstwom społecznym. Tym spo
sobem trafiały one do domów, w których chętnie 
zawieszano je na ścianie. Naturalne przeto stawało 
się szybkie niszczenie tak użytkowanych dzieł, z któ
rych do czasów współczesnych przetrwały zasadni
czo tylko te, które wklejono niegdyś do książek. Być 
może tą właśnie drogą obie grafiki trafiły na ziemie 
Rzeczypospolitej - w książce nabytej przez polskiego 
studenta bądź podróżującego po Europie szlachci
ca. Niewykluczone jednak, że do Polski trafiły one 
luzem, wiadomo bowiem, że dzieła tego typu były 
sprowadzane m.in. do Gdańska. Znajdujące się na 
jednej z grafik zapisek i herb dowodzą, że w XVI w. 
ozdobiona rycinami książka należała do Jana Kostki 
herbu Dąbrowa, kasztelana gdańskiego i od 1555 r. 
adwokata na zamku malborskim. Wiadomo, że 
Kostka interesował się sztuką i książkami, dla któ
rych urządził bibliotekę w swoim humanistycznym 
dworze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Uprawniony 
zatem jest domysł, iż książka opatrzona dwoma 
„Schrotblattami” - jak zwykło się określać ryciny 
śrutowe w kręgu niemieckim - stanowiła przedmiot 
bibliofilskiej dumy dla jej właściciela. Grafiki wyko
nane w tej technice już bowiem u schyłku XV w. 
postrzegane były jako rarytasy w dopiero co kształ
tującym się środowisku ich kolekcjonerów.

Drogą następujących po sobie darów książka 
ta ostatecznie trafiła do Pelplina, gdzie głównie za 
sprawą zdobiących ją rycin świadczyć może o randze 
tamtejszych zbiorów. Oba dzieła trwające w swojej 
pierwotnej funkcji jako ozdoba woluminu i przed
miot prywatnej dewocji są zarówno cennymi zabyt
kami kultury religijnej i kolekcjonerstwa, jak rów
nież pierwszorzędnymi w skali światowej cymeliami 
sztuki graficznej późnego średniowiecza.

Arkadiusz Wagner
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Wokół jednego zabytku

NASI KOLEKCJONERZY INWESTUJĄ Z SUKCESEM

pomagamy licytować 
na aukcjach dzieł sztuki 

doradzamy i wyszukujemy

aukcje@artinfo.pl
022 818 94 68

poszukujemy obiektów 
na aukcjach dzieł sztuki i w ofertach galerii 

wystarczy zgłosić nam, jakimi obiektami 
jesteście Państwo zainteresowani 

poinformujemy, doradzimy, pomożemy w zakupie

Artinfo.pl
Ratuszowa 11 

03-450 Warszawa 
022 81 8 94 68 
www.artinfo.pl

art info.pl
największa baza informacji o rynku sztuki 
nie musisz szukać dalej 

Obraz 
Matki Boskiej 

Eleusy

W
 klasztorze ss. klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej 
54 przechowywany jest obraz z przedstawieniem 
Matki Boskiej Eleusy. W sztuce wschodniochrześ- 
cijańskiej wyobrażenie Matki Boskiej przytulającej Bożego 

Syna stało się jednym z najpopularniejszych przedstawień 
maryjnych obok wizerunku Hodegetrii. Obrazy tego typu 
znane byty w Bizancjum już od VIII-IX w.; greckie określenie 
Eleusa oznacza: miłosierna, wspótczująca, czuta, tkliwa. 
Krakowskie dzieło Matki Boskiej Eleusy zasługuje na szcze
gólną uwagę także dlatego, że odkryta podczas konserwa
cji w latach 1999-2000 pierwotna warstwa malarska okazała 
się dziełem średniowiecznym dużej klasy artystycznej. 
Nie bez znaczenia pozostają również wysunięte hipotezy 
dotyczące czasu i miejsca powstania dzieła oraz za czyją 
sprawą obraz znalazł się na terenie Polski, a ostatecznie 
w klasztorze ss. klarysek w Krakowie. Interesujący w tym 
dziele jest błękitny płaszcz Marii, którego nie można przypi
sać klasycznym przedstawieniom tego typu.

Dzieje obrazu Matki Boskiej Eleusy przechowywanego 
w krakowskim klasztorze do momentu odkrycia są nieznane. 
Tradycja klasztorna nie zachowała też informacji na temat 
tego, w jaki sposób klaryski weszły w posiadanie obrazu. 
Należy więc przypuszczać, że od czasów najdawniejszych 
byt on w ich posiadaniu. Jest to dzieło wysokiej klasy arty
stycznej, pochodzi niewątpliwie z kręgu sztuki bizantyńskiej 
i obecnie datowane jest na początek XIV w. Najstarsze 
zachowane przedstawienie Eleusy pochodzi z IX w. 
Jest to płaskorzeźba pochodzenia koptyjskiego lub syryj
skiego, eksponowana obecnie w The Walters Art Gallery 
w Baltimore. Inne przedstawienia tego typu - to: Matka 
Boska Eleusa, fresk z Tokali Kilisse w Kapadocji z XI w., oraz 
Matka Boska Umilienije Włodzimierska z początku XII w., 
przechowywana w Galerii Trietiakowskiej. Różnorodność 
przedstawień i wariantów Eleusy, a tym samym jej nazw, 
była związana z miejscem pochodzenia i lokalnym cha
rakterem jej kultu. W Kościele Wschodnim nie wykształcił 
się jednolity typ przedstawienia Eleusy, stąd trudności z ich 
klasyfikacją, identyfikacją i datowaniem. Obraz Matki Boskiej 
z klasztoru ss. klarysek odpowiada klasycznemu typowi iko
nograficznemu Eleusy. Ułożenie postaci oraz w dużej mierze 
kolorystyka, oprócz błękitnego maforionu Marii, są bliskie 
przedstawieniu Eleusy z Deczan, pochodzącej z XII w. 
Dzieciątko, tak samo jak na obrazie z krakowskiego klaszto
ru klarysek, znajduje się na lewym ramieniu Marii. Analizując 
rysunek, który jest bardzo wyraźny i podkreślający ana
tomiczne elementy w partiach twarzy, można wskazać na 



malarstwa okresu

Boskiej z klaszto
rna, tak ważnego

pochodzenie obrazu z terenu serb
skich klasztorów trzynasto- i czter
nastowiecznych, np. w Studenicy. 
Przesunięcie linii nosa i ust w obli
czu Marii nawiązuje do malarstwa 
trzynastowiecznego Ochrydy, np. 
z kościoła pod wezwaniem Matki 
Boskiej Periblebta. Linia nosa Marii 
na obrazie z klasztoru klarysek 
jest prosta i wyraźna. Przypomina 
swym kształtem modelunek nosa 
Madonn z kręgu sztuki sieneńskiej, 
jak np. Madonna św. Bernarda 
(1280 r., Pinacoteca Nationale, 
Siena), Madonna Rucellai (1285 r., 
Muzeum Uffizi). W czasach dynastii 
Paleologów nadawano przedstawie
niom malarskim bardziej wyrazisty 
i emocjonalny charakter. Sposób 
ułożenia figur oraz gesty na obrazie 
klarysek - Matka Boska podtrzymuje 
w prawej dłoni lewą dłoń Dzieciątka 
- wskazują na bardzo emocjonalny 
wydźwięk przedstawienia. Z drugiej 
strony, dostojność wyrazu twarzy 
Marii ukazuje klasyczną zadu
mę, powagę i mistycyzm, znane 
z wcześniejszych ikon typu Eleusy, 
np. Matka Boska Episkepsis, ikona 
w technice mozaikowej z XIII w. 
z Konstantynopola. Przedstawienie 
Eleusy z klasztoru ss. klarysek 
w Krakowie ukazuje głęboką więź 
między Matką i Synem. Połączenie 
realizmu ludzkich uczuć z klasycy
zmem sztuki bizantyńskiej było cha
rakterystyczne dla trzynasto- i czter
nastowiecznego 
Paleologów.

Obraz Matki 
ru klarysek nie 
w sztuce bizantyńskiej, opisu, nie
odłącznej części kanonu tej sztuki, 
nadającego „imię” przedstawieniu. 
Ów brak może być spowodowany zniszczeniem tła w miej
scach, gdzie zazwyczaj umieszczany był napis, lub pocho
dzeniem obrazu z warsztatu malarstwa zachodniego, jak 
to miało miejsce na przedstawieniach Marii z Dzieciątkiem 
w sztuce toskańskiej i sieneńskiej okresu XIII i XIV w.

Analiza zebranych materiałów pozwala stwierdzić, że 
obraz Matki Boskiej Eleusy z krakowskiego klasztoru ule
gał w ciągu wieków rozmaitym przekształceniom: kolejne 
przemalowania miały wpływ na jego wygląd i znaczenie. 
Niewątpliwie jest to obraz o wymowie i znaczeniu dewo- 
cyjnym. Przeprowadzona w latach 1999-2000 gruntow
na konserwacja obrazu odkryła pierwotną jego warstwę 
malarską, ujawniła technologię i technikę powstania dzieła 
oraz wskazała na jego średniowieczne pochodzenie. 
Wizerunek Eleusy prezentuje wiele cech, zdradzających 
różnorodne kierunki wpływów. Nie ma on jednoznacznych 
analogii zarówno wśród dziel z odległych ośrodków arty

stycznych, jak i czternastowiecznej lokalnej twórczości 
Małopolski. Dlatego na obecnym etapie badań bardzo 
trudno jest wskazać na jednoznaczne miejsce powstania 
dzieła czy powiązać go z konkretnym środowiskiem arty
stycznym. Nie bez znaczenia pozostaje technika wykona
nia oraz użyte materiały, pozwalające na przypuszczenie, 
że obraz być może powstał w warsztatach cesarskich na 
zlecenie dworu. Wynikająca z przeprowadzonych badań 
i analiz próba powiązania krakowskiego wizerunku Eleusy 
z konkretnym obszarem artystycznym czy też fundatorem 
na dzień dzisiejszy ma charakter bardziej hipotetycznych 
niż jednoznacznych odpowiedzi. Badania konserwator
skie i analiza stylu udowodniły, że obraz z klasztoru kra
kowskich klarysek jest arcydziełem sztuki bizantyńskiej 
i wymaga dalszych badań.

Wioletta Motaska
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Pałac Wielkich Książąt 
Litewskich w Wilnie

M
aterialnymi świadectwami
pamięci historycznej każdego 
narodu są obiekty, które prze

trwały do naszych czasów i uzna
ne zostały za zabytkowe. Są jednak 
też obiekty z przeszłości, które nie 
przetrwały, a mimo to w powszech
nej opinii pozostają ciągle dowodami 
tożsamości narodu i państwa. Dla 
nas takim obiektem był m.in. znisz
czony w czasie drugiej wojny świato
wej Zamek Królewski w Warszawie. 
Podjętą w latach siedemdziesiątych 
XX w. jego odbudowę wspierało całe 
społeczeństwo.

Ostatnio w państwie litewskim zde
cydowano się na odtworzenie pałacu 
Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. 
Uprzednio z takich samych powodów 
przeprowadzono odbudowę zamku 
w pobliskich Trokach. O ile podsta
wą do rekonstrukcji zamku trockiego 
były zachowane ruiny, to w wypadku 
nieistniejącego od dwustu lat pałacu 
wielkoksiążęcego jego odtworzenie, 
wobec braku dokumentacji architek-

kościołem katedralnym, arsenałem, 
budynkami mieszkalnymi i gospo
darczymi. Całość kompleksu oto
czona była systemem murów obron
nych. Prawdopodobnie Aleksander 
Jagiellończyk przeniósł swoją główną 
siedzibę z Zamku Górnego na Zamek 
Dolny i rozpoczął tu budowę nowo
żytnego pałacu, który otrzymał późno- 
gotycką formę. Na początku XVI w., 
za panowania Zygmunta Starego na- 

o należyty stan rezydencji wileńskiej. 
Od czasów panowania Jagiellonów 
była ona miejscem ważnych wydarzeń 
i uroczystości wżyciu Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

Kres świetności Pałacu Nowego 
nastąpił w 1655 r. Podczas najaz
du wojsk moskiewskich został on 
zrabowany i zdewastowany. Niestety, 
w następnych latach, aż do rozbiorów 
nie zdołano już przywrócić mu nale

żytego stanu. Całkowitej 
zagłady rezydencji doko
nał zaborca. Z polecenia 
władz rosyjskich w latach 
1799-1801 dokonano 
wyburzenia części nad
ziemnej pałacu, a funda
menty zasypano. Z daw
nego kompleksu ura
towana została jedynie 
partia skrzydła wschod
niego, którą zaadapto
wano na dom mieszkal
ny. W czasie powstania 
listopadowego, w 1831 r.

fonicznej, mogło być podjęte tylko na 
podstawie zachowanych materiałów 
ikonograficznych i badań archeolo
gicznych.

Pałac Wielkich Książąt Litewskich 
był jednym z obiektów rozległego 
zespołu zamkowego, usytuowanego 
u zbiegu rzek Wilii i Wilejki. Na 
początku XV w. zbudowano tu na 
wyniosłym wzgórzu Zamek Górny 
z pałacem książęcym, a u jego podnó
ża Zamek Dolny z pałacem książęcym, 

stąpiła jego przebudowa w stylu re
nesansowym. Zygmunt August konty
nuował inicjatywy budowlane ojca, po
przez dobudowę skrzydła północno- 
-zachodniego, zwanego Pałacem No
wym. W tym czasie powstał również 
nieregularny, czworokątny dziedzi
niec. Skrzydło południowe od stro
ny dziedzińca otrzymało krużganki, 
a całość zwieńczona została attyka- 
mi. Stefan Batory i władcy z dynastii 
Wazów w dalszym ciągu troszczyli się 

na terenie popałacowym urządzono 
twierdzę. Podczas prac fortyfikacyj
nych rozebrana została część zacho
wanych jeszcze fundamentów. W dru
giej połowie XIX w. twierdza przesta
ła istnieć i na jej miejscu urządzono 
park.

W okresie międzywojennym oraz 
po drugiej wojnie światowej podję
to na obszarze zamkowym fragmen
taryczne badania, ale systematyczne 
badania archeologiczne rozpoczęto
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łości ceramiki budowlanej w posta
ci cegieł profilowanych i dachówek. 
Bardzo obfite były relikty kafli, 
a wśród nich najciekawsze - to 
kafle herbowe. Poza tym wydobyto 
wyroby kowalskie, ślusarskie, skó
rzane oraz kolekcje monet, głównie 
z okresu jagiellońskiego. Wszystkie te 
znaleziska archeologiczne prezento
wane były w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie, na 
wystawie zorganizowanej w 2006 r. 
z okazji Dni Litwy w Polsce.

Podjęta decyzja o odbudowie pała
cu w Wilnie była wynikiem nara
stającego przekonania o konieczności 
przywrócenia historycznego kształtu

1. Plan zamków wileńskich (wg Napoleonas 
Kitkauskas, Vilniaus pilys, Vilnius 1989)
A - Zamek Górny: 1 - pałac książęcy; B - Zamek 

Dolny: 2 - pałac książęcy, 3 - katedra, 4 - Stary 
Arsenał, 5 - Brama Grodzka

2. Południowe elewacje katedry i pałacu 
Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie 
(wg Napoleonas Kitkauskas, op. cit.)

3. Makieta zespołu pałacowego

4. Zespól pałacowy w czasie prac budowlanych 
i katedra - widok z Zamku Górnego 

dopiero w 1987 r., a w 2002 r. je 
zintensyfikowano, w związku z decy
zją o odbudowie pałacu. W wyniku 
przeprowadzonych prac odtworzo
ne zostało rozplanowanie dawnego 
zespołu pałacowego, nie natrafiono 
przy tym na pozostałości arkado
wej części dziedzińca. Odnaleziono 
wiele fragmentów detali architekto
nicznych, a wśród nich bardzo cenny 
- detal gzymsu z herbem Wazów. 
Znaleziono również dużo pozosta- 

tego obiektu. Pomysł nabrał konkret
nych wymiarów w związku z przy
padającym w 2009 r. jubileuszem 
milenijnym, ogłoszonym w tysięcz
ną rocznicę pojawienia się w źród
łach pisanych pierwszej wzmianki 
o Litwie. Po zatwierdzeniu w 2002 r. 
projektu odbudowy określony został 
termin otwarcia odtworzonego 
pałacu w dniu święta państwowego 
6 lipca 2009 r. Przekazany obiekt 
ma być przeznaczony na cele repre-
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5. 6. Skrzydło południowe zamku od strony
pl. Katedralnego (5) i od strony parku (6)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

zentacyjno-kulturalne. Wykopaliska 
z terenu pałacu oraz gromadzone 
już zbiory do urządzenia wnętrz pa
łacowych eksponowane są obec
nie w Muzeum Sztuki Stosowanej, 
w budynku Starego Arsenału.

Odbudowa pałacu Wielkich 
Książąt Litewskich jest przedsięwzię
ciem niezwykle trudnym, ponieważ 
od dawna obiekt nie istnieje, z wyjąt
kiem niewielkich fragmentów ścian 

w dawnym skrzydle wschodnim. Nie 
zachowała się też jego dokumentacja 
architektoniczna, a jedynie ikonogra
fia w postaci widoków autorstwa mala
rzy, rysowników i grafików; wyróż
niają się tu zwłaszcza akwarele wyko
nane przez Franciszka Smuglewicza. 
W wyniku badań archeologicznych 
uzyskano wiele cennych materiałów, 
jednak wszystko to nie stanowiło jesz
cze dostatecznej podstawy do odtwo
rzenia pałacu. W tej sytuacji przy 
opracowywaniu dokumentacji należa
ło poszukiwać analogii w zabytkach 
z tej samej epoki. Projekt autorski 
miał więc dać najbardziej zbliżoną 

interpretację dawnej architektury 
z tak charakterystycznymi attykami 
renesansowymi. Interpretacja ta doty
czyła również wnętrz pałacu oraz 
krużganków od strony dziedzińca. 
Oceny tych wszystkich zmagań pro
jektowych i wykonawczych będzie 
można dokonać po przekazaniu pała
cu do użytku i urządzeniu jego wnętrz. 
Dla nas już teraz architektura pałacu, 
wzorowana na dawnych materiałach 
ikonograficznych, jest bardzo bliska, 
bo reprezentuje architekturę z czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką

DZIENNIK SZAMBELANOWEJ

W drugiej połowie XVIII w. bardzo popularne byty podróże, odbywa
ne głównie przez młodych arystokratów po stolicach europejskich 
- „Grand Tour”, które stanowiły nieodłączną część edukacji. Okres 

Oświecenia sprzyjał poznawaniu kultury miast leżących za granicą, czę
sto udawano się tam również w interesach, a do dobrego tonu należało 
prowadzenie dzienników z podróży. W 1818 r. w warszawskim periodyku 
„Kronika Rodzinna” wydrukowane zostały fragmenty listów z wyprawy 
szambelanowej Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ludwiki Byszew- 
skiej, do Wilna, która w 1786 r. przebywała tam w celu wyjaśniania spraw 
majątkowych. Treść dziennika Byszewskiej, zwanego z francuska „żurna- 
lem”, zainteresowała naukowców. Oryginały listów zaginęły, ale w Biblio
tece Litewskiej Akademii Nauk zachowały się częściowe odpisy. W 2008 r. 
Litewskie Muzeum Sztuki w Wilnie we współpracy z polskimi pracownika
mi Instytutu Sztuki PAN w Warszawie opublikowało książkę 
Ludwika Byszewska. Żurnal podróży do Wilna z roku 1786. 
To kolejna wydana przez litewskie muzeum pozycja z serii 
wydawniczej, zapoczątkowanej w 2001 r., a mającej na celu 
rozpowszechnianie nieznanych źródeł dotyczących historii 
kraju. Dziennik Byszewskiej opracowano na podstawie li
stów drukowanych w „Kronice Rodzinnej”, z niewielkimi 
redakcyjnymi zmianami i przypisami.

Książka wydana została w języku polskim i litewskim, 
z przedmową Vydasa Dolinskasa, Piotra Jacka damskie
go i Ewy Manikowskiej. Wprowadzeniem do lektury listów 
szambelanowej jest przybliżający jej sylwetkę i czasy, 
w których żyła esej Ewy Manikowskiej - Osiemnastowiecz
na podróż do Wilna Ludwiki Byszewskiej. Szambelanowa - 

arystokratka, a więc dama o wysokim statusie społecznym, nie posługuje 
się w listach wyszukaną formą literacką, używa wielu słów potocznych 
i obcojęzycznych zwrotów. Dziennik jej pisany jest w formie przewodnika, 
odnotowującego ważniejsze, godne zwiedzania obiekty, ale też wiele tu 
osobistych przemyśleń, uchwyconych wrażeń. Dużo miejsca poświęca 
Byszewska opisom kościołów, a największe wrażenie robi na niej wileńska 
Akademia, gdzie zwiedza obserwatorium astronomiczne z nowoczesny
mi przyrządami oraz kolekcję minerałów uporządkowaną przez Georga 
Forstera, słynnego przyrodnika zatrudnionego w Akademii (dziennik By
szewskiej porównywany bywa ze zbiorem jego listów z Wilna). Większość 
czasu spędzała w mieście, jak typowa współczesna turystka, zwiedzając, 
bywając w teatrach. Spotykała się z ciekawymi osobami (.Prosiłam, abym 
jadła z Jegomość księdzem Strzeckim, Panem Forsterem, Panem Sarto- 

rysem, Jegomość Panem Poczobutem [...]”). Wilno w dru
giej połowie XVIII w. - to w dzienniku Byszewskiej ciekawe 
i godne poznania miasto. Szambelanowa natomiast dzięki 
żywym, plastycznym opisom dostarcza cennych informacji 
o nim i jego mieszkańcach.

Podobnych tekstów powstało wiele, ale zachowały się 
nieliczne, a i te często są zamknięte w archiwach. Tym 
większa wartość opublikowanych dokumentów.

Książkę można kupić tylko w Litewskim Muzeum Sztuki, 
ale czytelnikom zainteresowanym tematem polecamy ar
tykuł Ewy Manikowskiej Wilno w opisach szambelanowej 
Stanisława Augusta („Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 2006), 
gdzie zostały przytoczone obszerne fragmenty listów Lu
dwiki Byszewskiej.
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Leżajsk
bernardyński pałac klasztorny i kościół 
zaprojektowany przez Matkę Boską

N
ękane tatarskimi najazda
mi miasteczko Leżajsk mimo 
przywilejów Władysława Ja
giełły i Jana Olbrachta miało się mar

nie i dopiero przeniesienie go przez 
Zygmunta Starego w miejsce bardziej 
obronne pozwoliło na wzrost zamoż
ności jego mieszkańców, zwłaszcza że 
znakomita woda miejscowa umożli
wiała warzenie słynnego w całej Ma- 
łopolsce piwa. Pod koniec XVI w. na 
leśnej polanie w pobliżu miasteczka 
slodownik Tomasz Michałek doznał 
objawień Matki Boskiej i wystawił 
krzyż, do którego licznie pielgrzy
mowali okoliczni mieszkańcy, co tak 

rozgniewało miejscowego proboszcza, 
iż próbował go spalić, ale ku radości 
wszystkich - bezskutecznie. Zosta
ło to uznane za jednoznaczne po
twierdzenie wizji Michałka, a miejsce 
pielgrzymek oddano w 1608 r. pod 
opiekę łubianym i popularnym w Pol
sce braciom franciszkanom gałęzi 
bernardyńskiej.

Wielki kompleks kościoła i klasz
toru bernardynów powstał dość szyb
ko; rozpoczęty w 1618 r. kościół po 
10 latach był gotowy dzięki hojnej 
fundacji ówczesnego starosty leżaj
skiego i marszałka nadwornego Łu
kasza Opalińskiego. W odróżnieniu

1. Plan klasztoru bernardynów z kościołem 
(1618-1628. Antonio Pellaccini, zw. Italus), 
zabudowaniami klasztornymi (ok. 1637 r., Antonio 
Pellaccini, zw. Italus) oraz obwarowaniami 
bastejowymi (druga ćwierć XVII w.) 1 pilastymi 
(1675 r.) (wg Adam Mitobędzki, Architektura polska 
XV// wieku, Warszawa 1980)

2. Leżajsk - bernardyński pałac klasztorny
i kościół z lotu ptaka
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od klasycznych, benedyktyńskich czy 
cysterskich średniowiecznych klasz
torów, w których kościół stanowił 
integralną część czworobocznego za
łożenia, w Leżajsku czteroskrzydłowy 
klasztor z wewnętrznym dziedzińcem 
i bazylikowy kościół stały oddziel
nie, połączone w dość przypadkowy 
sposób nieregularnym budynkiem 
zakrystii. Takie założenie, wynikają
ce zapewne z chęci objęcia budowlą 
świątyni wszystkich słynących cudami 
miejsc na dawnej leśnej polanie, stało 
się źródłem pięknej legendy, mówią
cej, iż Matka Boża, która już w pierw
szych wizjach leżajskiego słodownika 
prosiła o wzniesienie w tym miejscu 
murowanego kościoła, gdy przez wie
le lat stała tu wciąż jedynie skromna, 
drewniana kaplica, a nawet po przy
byciu bernardynów rozważania nad 
kształtem fundacji wlokły się niemiło
siernie, zniecierpliwiła się i postano
wiła działać. Gdy pewnego poranka 
bracia wyszli po jutrzni na rekreację, 
zauważyli, że na polanie przed pro
wizorycznym klasztorkiem wyrosły 
w nocy w równych rzędach rumian
ki, wyznaczające zarys ścian i filarów 
dużego, trójnawowego, czteroprzęsło- 
wego kościoła, z obszernym prezbite
rium zakończonym apsydą.

Realizacją projektu Matki Boskiej 
zajął się lubelski murator Antonio 
Pellaccini, z racji pochodzenia zwany 
Magister Italus. Przybył on do Leżaj
ska przed 1624 r., a po ukończeniu 
kościoła wzniósł do 1637 r. potężny 
czworobok klasztoru. Narożne pawi
lony, mieszczące większe sale, nada
wały klasztornej budowli charakter 
włoskiego pałacu, spopularyzowany 
przez powszechnie wówczas znany 
traktat architektoniczny Sebastiana 
Serlia. Podobny klasztor wzniósł nie
co wcześniej bernardynom w Kalwa
rii Zebrzydowskiej inny importowa
ny z Włoch mistrz - Giovanni Maria 
Bernardoni.

Wyposażenie świątyni, pochodzące 
głównie z pierwszej połowy XVII w., 
gdy późny renesans wszedł w fazę 
manieryzmu, zadziwia wspaniałością 
i klasą artystyczną. Większość obra
zów ołtarzowych wykonał bernardyn 
Franciszek Lekszycki, jedynie wizeru
nek św. Franciszka z Asyżu namalował 
artysta z kręgu Correggia lub van Dy- 
cka. Świetne stalle zakonne w prezbite
rium, gęsto pokryte intarsją, rzeźbami 
figuralnymi i ornamentem małżowino
wym, powstały w 1642 r. Pierwotnie 

wypełnione sztukateriami sklepienia 
kościoła przekształcono i w latach 
1750-1752 pokryto freskami. Auto
rem tych malowideł był wykształcony 
w Rzymie malarz lwowski Stanisław 
Stroiński. Wkrótce potem boczne oł-

kich hord Rakoczego, które za każdym 
razem do cna grabiły wszystko, zosta
wiając nagie miejsca”.

Nie dziwi zatem, że bernardyński 
klasztor w Leżajsku otoczono fortyfi
kacjami od strony równiny, na której 

3. Fragment wnętrza kościoła 
z manierystyczną amboną
i rokokowym lwowskim 
ołtarzem

4. Putto ze stalli z ornamentem 
chrząstkowo-malżowinowym

(zdjęcia: 2 - Marek Samojeden,
3, 4- Robert M. Kunkel)

tarze przyozdobiły figury świętych, 
dłuta innego lwowskiego artysty - An
toniego Osińskiego. Wielkim skarbem 
są wspaniałe organy, olbrzymi instru
ment zbudowany w latach 1675-1678 
przez Stanisława Studzińskiego i roz
szerzony w latach 1687-1693 przez 
słynnego krakowskiego organmistrza 
krakowskiego Jana Głowińskiego. Im
ponujący prospekt instrumentu, zaj
mujący całą zachodnią partię świątyni, 
gęsto pokrywa snycerski ornament 
chrząstkowo-małżowinowy i liczne 
rzeźby figuralne.

Choć sami bernardyni żyli skrom
nie, łakomym kąskiem dla rabusiów 
były wota, pozostawiane przez piel
grzymów przy słynącym łaskami obra
zie Matki Boskiej. Jak wzmiankuje 
monografista klasztoru, ojciec Cze
sław Bogdalski, były tu „sznury pe
reł, korali, staroświeckie kanaki czyli 
brosze, manele sadzone klejnotami, 
złote i srebrne serca, oczy, ręce, nogi, 
a nawet buławy hetmańskie”, a byłoby 
ich znacznie więcej, gdyby nie najazd 
w 1657 r. „Szwedów, Kozaków i dzi

położone było miasteczko, już w dru
giej ćwierci XVII w., a od strony za
lesionych wzgórz w 1675 r. Solidniej
sze, bastej owe obwarowania od strony 
równiny pozwalały na ostrzał przed
pola, zaś słabiej zabezpieczona strona 
północna z długimi ciągami murów 
z uskokami tworzyła tzw. narys pilasty. 
Ta druga, pozornie bardziej narażo
na na atak od strony wzgórza strona 
klasztoru w rzeczywistości była bez
pieczniejsza, ponieważ ze względu na 
zalesienie zbliżający się nieprzyjaciel 
nie widział klasztoru i przy podejściu 
pod same mury dostawał się pod ogień 
prowadzony wzdłuż kurtyn z załomów 
„piły”.

Nie przewidywano zresztą prze
ciwstawiania się armii wyposażonej 
w artylerię, lecz raczej zagonom ta
tarskim czy luźnym bandom rabusiów 
poruszających się konno, dla których 
nawet niezbyt gruby mur ze strzelni
cami, obsadzony przez wyposażonych 
w strzelby obrońców, stanowił zaporę 
nie do przebycia. Nie ustrzeżono się 
jednak od złodzieja, który w sto lat 
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po szwedzkim i kozackim najeździe, 
w 1757 r., mimo zamknięcia kaplicy 
NMP solidną kratą, „wydarł z obrazu 
ukoronowanego obie korony szczero
złote, bogato wysadzane diamentami 
i szmaragdami, a oprócz tego zabrał 
kosztowne sygnety, wielkiej wartości 
perły i w ogóle wszystko co ze złota 
i klejnotów było na obrazie”.

Pomiędzy murami a kościołem 
urządzono krużgankowe dziedzińce 
o nieregularnych kształtach, przezna
czone dla pielgrzymów. W razie oblę
żenia biegnące wzdłuż murów krużgan
ki mogły równocześnie zabezpieczać 
stojących przy strzelnicach obrońców 
przed opadami, co w przypadku broni 
lontowej i skałkowej stanowiło niema
ły problem.

Pośrodku południowego dzie
dzińca mieściły się kolumna z figurą 
Matki Bożej, zwieńczona krzyżem 
i studzienka - oba elementy o tradycji 
antycznej jeszcze. Kolumna, która swą 
symboliką sakralną uświęcała w staro
żytności stojący na niej posąg cesarza, 
w średniowieczu zaś świętego, była 
całkowicie zrozumiała jako podsta
wa pod święty znak chrześcijaństwa. 
Nie godziło się wykorzystywać sym
bolu kolumny do celów świeckich -

zauważmy, że warszawska Kolumna 
Zygmunta w rzeczywistości niesie 
krzyż, zaś stojący obok król Zygmunt 
podtrzymuje go jedynie i broni ob
nażoną szablą. Przodków studzien
ki, przy której pielgrzymi mogli się 
obmyć przed wejściem do świątyni, 

znajdziemy również w starożytnym 
Rzymie, gdzie taka mała fontanna sta
ła pośrodku atrium - dziedzińca po
przedzającego wczesnochrześcijańską 
bazylikę, służąc tym samym celom co 
w Leżajsku. Do dziś pamiątką owego 
symbolicznego obmycia jest umiesz
czona w kruchcie każdego kościoła 
kropielnica z wodą święconą.

W niewielkim muzeum klasztor
nym, znajdującym się dziś w skarbcu 
nad zakrystią, oprócz miejscowych 
pamiątek pomieszczono zabytki urato
wane z kilku klasztorów na wschodzie 
Rzeczypospolitej: księgi, rzeźby i pa
ramenty liturgiczne, z których najstar
sze, związane ze słynnym kaznodzieją, 
bł. Janem z Dukli, pochodzą jeszcze 
z XV w.

Robert M. Kunkel

Monografię klasztoru, z której zaczerpnięte 
zostały cytaty, wydał O. Czesław Bogdalski 
br. mn. w Krakowie w 1929 r. pod tytułem 
Pamiętnik kościoła i klasztoru oo. Bernardy
nów w Leżajsku-, obecny stan wiedzy o histo
rii tego zabytku znaleźć można w znakomitym 
opracowaniu Klasztory bernardyńskie w Polsce 
w jej granicach historycznych, wydanym w Kal
warii Zebrzydowskiej w 1985 r. pod redakcją 
ks. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego 
OFM.

Spotkanie z książką
PAŁACE I DWORY OKOLIC GRUDZIĄDZA

W2008 r. nakładem grudziądzkiego Wydawnictwa KALAMARSKI uka
zał się album Pałace i dwory okolic Grudziądza. Jego autor, Adam 
Stenzel, od lat pasjonuje się przeszłością Grudziądza, jest też członkiem 

grudziądzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i znanym 
kolekcjonerem. W omawianej książce przedstawia 42 rezydencje ziemi 
chełmińskiej (uporządkowane alfabetycznie od zespołu dworsko-parko- 
wego w Annowie po dwór w Zakrzewie, wszystkie znajdują się na tere
nie powiatu grudziądzkiego i gmin: Płużnica, Stolno, Świecie nad Wisłą, 
Warlubie oraz Wąbrzeźno). Adam Stenzel podjął się trudnego zadania 
- okolice Grudziądza w XIX w. stanowiły część Prus Zachodnich, więk
szość majątków do czasu drugiej wojny światowej pozostawała w rękach 
niemieckich, a po wojnie opuszczone zostały przez właścicieli, co utrud
niło zrekonstruowanie historii tych posiadłości. Na te problemy nałoży
ły się procesy nacjonalizacji rezydencji i zaniku ziemiaństwa jako grupy 
społecznej.

Jak Adam Stenzel podkreśla w zamieszczonej na początku albumu 
rozmowie z wydawcą Januszem Kalamarskim, do podjęcia się przygo
towania publikacji zainspirowała go lektura książek 
wybitnego znawcy historii dworów, Tadeusza S. Ja
roszewskiego (nieżyjącego już wieloletniego człon
ka Rady Redakcyjnej „Spotkań z Zabytkami", au
tora wielu publikacji na lamach pisma). Prace nad 
przygotowaniem książki trwały ponad cztery lata. 
Adam Stenzel odbyt setki rozmów ze świadkami 
historycznych wydarzeń, nawiązał kontakty z po
tomkami dawnych właścicieli posiadłości, m.in. 
w Maruszy, Kobyłach i Nowej Wsi.

Opis każdego z omówionych w książce obiek
tów składa się z krótkiej historii miejscowości, 
w której się on znajduje, losów kolejnych właści

cieli, wspomnień świadków pałacowego czy dworskiego życia, przedsta
wienia architektury rezydencji i ciekawszych budynków gospodarczych 
oraz założeń parkowych. Obok wspaniałych pałaców Bielerów w Metnie 
i Linowie, Schulemannów w Lisnowie czy Koerberów w Nowych Janko- 
wicach, przedstawione tu zostały mniej znane i skromniejsze posiadłości 
w Łyńcu, Orlu czy Mokrem. Niektóre z obiektów zachowały się w dosko
nałym stanie (np. pałacyk we Wroniu czy dwór w Karolewie). Inne, choć 
przebudowane, też są dobrze utrzymane (np. pałace w Wydrznie, Bia- 
iochowie, Bąkowie - przystosowane na potrzeby domów dziecka). Nie
stety, są też i takie posiadłości, które z powodu źle przeprowadzonych 
prac remontowych zatraciły walory rezydencji (np. obiekty w Dąbrówce 
Królewskiej, Jasiewie czy Gorzuchowie). W bardzo złym stanie są pałace 
w Kobyłach, Zakrzewie, Goryniu, Świętem czy Sartowicach (właścicielem 
tego ostatniego był Ulrich Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld, który 
brat udział w zamachu na Hitlera w lipcu 1944 r.).

Wprowadzeniem do albumu jest zarys historii dworu jako siedziby zie
miańskiej, a na końcu znajduje się słownik terminów architektonicznych, 

indeks miejscowości i osobowy. Na 300 stronach 
zamieszczono ponad 600 zdjęć, w tym 150 ar
chiwalnych, reprodukowanych po raz pierwszy. 
Współczesne fotografie wykonał sam autor, który 
odwiedził wszystkie opisane posiadłości.

Książka, oprócz walorów poznawczych, speł
nia też bardzo ważne zadanie, o którym wspo
mina Adam Stenzel - pozwala poznać wspólne 
polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe. Można 
ją nabyć (cena: 80 zł) w grudziądzkich księgar
niach lub zamówić u wydawcy (Janusz Kalamar- 
ski, 86-300 Grudziądz, ul. Kalinkowa 56, e-mail: 
wydawnictwo@kalamarski.pl).
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Secesyjna willa w Łodzi

R
ozbudowująca się na przełomie 
XIX i XX w. żywiołowo Łódź 
stwarzała wielkie możliwości 
dla młodych architektów, wśród któ

rych niemałą rolę odgrywali absol
wenci Instytutu Inżynierów Cywilnych 
w Petersburgu. Jednym z nich był Gu
staw Landau-Gutenteger, który rów
nież odbył studia w petersburskiej 
uczelni, a po ich ukończeniu powrócił 
do Łodzi i około 1890 r. rozpoczął tu 
działalność zawodową. W tym czasie 
w architekturze wykorzystywane były 
jeszcze wzory stylów historycznych 
i dopiero na początku XX w. rozpo

częto stopniowo wprowadzać motywy 
rozprzestrzeniającej się szybko w Eu
ropie secesji.

Twórczość Gustawa Landau- 
-Gutentegera często utożsamiana jest 
z tym nowym kierunkiem w sztuce, 
jednak w całym swoim przebiegu nie 
była ona jednorodna, podlegała róż
nym wpływom, a poza tym w dużej 
mierze uwzględniała upodobania po
szczególnych inwestorów i użytkow
ników. Przykładami obrazującymi ten 
proces mogą być trzy kamienice wznie
sione według projektów Gustawa 

Landau-Gutentegera przy ul. Piotr
kowskiej. Kamienica pod nr. 99, zbu
dowana w latach 1897-1898, w której 
architekt zastosował motywy neogo
tyckie, reprezentuje późny historyzm. 
W niedługim czasie zrealizowana, 
w latach 1901-1902, przebudowa ka
mienicy pod nr. 43 jest już dziełem se
cesyjnym, i to jednym z pierwszych na 
terenie Łodzi. We wzniesionej jeszcze 
nieco później kamienicy pod nr. 37 
z lat 1803-1904 pojawiają się pierwsze 
oznaki wczesnego modernizmu.

Dziełem architekta w pełni sece
syjnym jest willa przy ul. Wólczańskiej

31, zbudowana w 1903 r. dla przemy
słowca Leopolda Rudolfa Kinderman- 
na - właściciela fabryk włókienniczych. 
Willa przetrwała do naszych czasów 
w prawie niezmienionym stanie i uzna
na została za jeden z najciekawszych 
przykładów architektury secesyjnej nie 
tylko w Łodzi, lecz także i w skali całe
go naszego kraju. Styl secesyjny ujaw
nił się w niej zarówno w dekoracji, jak 
i w ukształtowaniu całości budynku. 
Powstał obiekt o nieregularnej bryle, 
z urozmaiconą konfiguracją dachów 
i zróżnicowaną fakturą elewacji. Usytu

owany w ciągu zwartej zabudowy ulicz
nej, od północy przylega do sąsiedniej 
kamienicy, od południa zaś ma charak
ter otwarty. W latach 1911 -1912 na są
siedniej posesji pod nr. 33 wzniesiona 
została willa dla córki Kindermanna 
o podobnej architekturze do wcześniej 
wybudowanej, ale o dużo skromniej
szym wystroju. Teren między budynka
mi, wykorzystany na dojścia i podjazd 
do nich, łączy się dalej w głębi z ogro
dem. Od strony ulicy zamknięty jest 
murowanym ogrodzeniem z prześwita
mi. Wjazd na teren posesji ujęty został 
portalową bramą, a obok niej usytuo
wano furtkę. Wypełnienia otworów 
prześwitowych, wrota w bramie i furt
kę wykonano w formie ozdobnych krat 
według wzorów secesyjnych.

Willa jest budynkiem jednopiętro
wym z podpiwniczeniem i użytkowym 
poddaszem. Ośrodkiem rozplanowania 
wewnętrznego jest dwukondygnacyjny 
hol z reprezentacyjnymi schodami. 
Z podestów poprowadzone są wejścia 
do poszczególnych pomieszczeń. Na 
parterze na wprost dostępne są dawny 
salon, połączony z aneksem muzycz
nym, oraz jadalnia. Piętro ma podobny 
układ, jak parter. Dwa duże pomiesz
czenia - to dawne sypialnie. Od strony 
ogrodu znajduje się dodatkowa boczna 
klatka schodowa. Dawniej w tym miej
scu dobudowana była jeszcze oranże
ria, łącząca się z jadalnią.

W porównaniu z dość lapidarnym 
układem wewnętrznym, zewnętrzne 
ukształtowanie architektoniczne jest 
zdecydowanie bardziej różnorodne. 
Nieregularna bryła przekryta została 
dachami o zmiennej wysokości, a całość 
wieńczy latarnia z daszkiem namioto
wym. Od strony ogrodu wkompono
wana jest w bryłę okrągła wieżyczka, 
stanowiąca zakończenie bocznej klatki 
schodowej. W elewacji od strony ulicy 
w kondygnacji piętrowej znajduje się 
wykusz, a niewielki parterowy frag
ment w narożniku zakończono tarasem 
z drewnianą balustradą - obecnie nie 
istnieje. Ściany zewnętrzne pokryte są 
tynkiem o fakturze żłobkowanej, a nie
które partie wykonano jako imitujące 
kamień gładki lub ciosany. Otwory 
okienne o zróżnicowanych wykrojach
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1. 2. Willa w Lodzi 
przy ul. Wólczańskiej 
- elewacja frontowa (1) 
i fragment willi od strony 
ogrodu, kryjący boczną 
klatkę schodową (2)

3. 4. Fragment holu (3) 
i znajdujący się w nim 
witraż (4)
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rozmieszczone są w sposób swobodny. 
Od strony ulicy przesłonięte są sece
syjnymi kratami. Wejście poprzedzone 
jest zadaszonym portykiem, wspartym 
na dekoracyjnych kolumnach.

W elewacjach występuje bogata 
stiukowa dekoracja naturalistyczna. 
W portyku kolumny wykonane zo
stały w kształcie ukorzenionych pni 
jabłoni. W oprawie czołowego okna 
aneksu muzycznego znalazły się moty
wy drzew kasztanowca, a wśród nich 
można odszukać przedstawienia zwie
rząt: lisa wśród korzeni i ptaka na ga

łęziach. Okno boczne tego aneksu od 
strony ulicy ma oprawę kwiatową.

Wystrój wnętrz budynku ma też 
charakter secesyjny i jest równie in
teresujący, jak ten na zewnątrz. Sufi
ty pomieszczeń otrzymały dekorację 
z motywami wziętymi z natury. Plafon 
w dawnym salonie, skomponowany 
z łodyg roślinnych i pęków kwiato
wych, spływa aż na narożniki. W par
tii środkowej zakończony jest po
dwójnym wieńcem różanym. Z kolei 
plafon w jadalni obiega barwny fryz 
z liśćmi, kwiatami i owocami kaszta
nowca. Na suficie holu znajduje się 
rozeta w formie symbolicznego wień
ca z medalionami czterech pór roku. 
Nieco skromniejszą dekorację mają su
fity w dawnych sypialniach na piętrze. 
We wszystkich wnętrzach zachowała 
się stolarka w postaci oprawy otwo
rów drzwiowych, boazerii i balustrad 
schodowych. Odznacza się ona staran
ną snycerką i geometryczną ornamen
tyką. Mocnymi akcentami kolorystycz
nymi we wnętrzach są witraże. W sece
sji nastąpił w nich odwrót od klasycz
nych form statycznych. Na ich miejscu 
pojawiły się sceny z postaciami ujętymi 
w ruchu lub też wzięte z otaczającej 
natury, a zastosowanie pogodnej kolo
rystyki przyczyniło się do osiągnięcia 
odmiennego nastroju całości. To nowe 
twórcze podejście widoczne jest w wi
trażach okiennych łódzkiej willi. Naj
bardziej reprezentacyjny witraż w holu 
w środkowej partii przedstawia zwiew
ną postać kobiecą w pozycji tanecznej. 
Z obu stron scenie towarzyszą wazony 

kwiatowe, a poniżej nich znajdują się 
barwne sceny pejzażowe. Równie in
teresujący jest witraż w czołowej ścia
nie aneksu muzycznego. W centralnej 
części umieszczono widok jeziora z ża
glówką i zamkiem na półwyspie, na tle 
łańcucha górskiego. Pomysł tej kom
pozycji łączony jest ze szwajcarskim Je
ziorem Lemańskim i położonym przy 
nim zamkiem Chillon.

Obecnie dawne pokoje mieszkalne 
na parterze i piętrze willi wykorzysty
wane są na sale wystawowe i w związ
ku z tym brak jest w nich umeblowa
nia. Na podstawie dawnych fotografii 
nie było ono wówczas jednorodne 
i reprezentowało różne odcienie stylo
we. Jedynym pomieszczeniem miesz
kalnym o zdecydowanym secesyjnym 
charakterze był gabinet właściciela wil
li. W większości szczęśliwie przetrwał 
jego wystrój w postaci marmurowego 
kominka i szaf bibliotecznych, połą
czonych z boazeriami. Nie zachowały 
się natomiast meble ruchome, z wyjąt
kiem kanapy umieszczonej we wnęce 
szafowej. Podobnie autentyczny wy
strój ma również hol z drewnianą obu
dową schodów i ozdobną osłoną daw
nego kominka.

Projekt willi, wykonany w 1902 r. 
przez Gustawa Landau-Gutentegera, 
zrealizowany został w 1903 r., co jest 
uwidocznione na elewacji. W zacho
wanej w zbiorach archiwalnych do
kumentacji budynku brak jest dosta
tecznie sprecyzowanych detali dekora
cyjnych. Zapewne jednak projektant, 
pełniący nadzór nad realizacją obiektu, 
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5. 6. Podwójny wieniec różany na suficie 
dawnego salonu (5) i witraż w oknie aneksu 
muzycznego w tym pomieszczeniu (6)

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

współpracował z warsztatami rzemieśl
niczymi, a zwłaszcza z wykonawcami 
stiukowych sztukaterii. Wysoki po
ziom ich prac wskazuje, że byli to zna
komici fachowcy, być może działający 
wspólnie z artystami o dużej inwencji 
twórczej. Na podstawie analogii sty
lowych z tego samego okresu można 
przypuszczać, iż prace te realizował 
warsztat Franciszka Rotha z Warszawy 
- znany m.in. z secesyjnych dekoracji 
w warszawskim hotelu „Bristol”.

Do zakończenia drugiej wojny świa
towej willa należała do spadkobierców 
rodziny Kindermannów. Od 1945 r. 
umieszczono w niej przedszkole. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych podjęty został remont 
kapitalny budynku z przeznaczeniem 
go dla Biura Wystaw Artystycznych. 
Po wykonaniu robót budowlanych 
przeprowadzono jeszcze prace związa
ne z renowacją i aranżacją wnętrz do 
nowej funkcji wystawowej. Odnowio
ne wnętrza uzupełnione zostały nowy

mi elementami, m.in. pomysłowymi 
żyrandolami i tkaniną ścienną w holu, 
wzorowaną na dawnej secesyjnej. 
Dzieła te wykonane przez łódzkich 
plastyków dobrze harmonizują z pier
wotnym wystrojem. W kondygnacji 
piwnicznej część wolnych pomiesz
czeń przeznaczono na cele wystawo
we, część na urządzenie kawiarni. Od 
czasu przekazania budynku nowemu 
użytkownikowi willa nieprzerwanie

wykorzystywana była na cele kultural
ne. Obecnie gospodarzem obiektu jest 
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi.

Dawna willa Kindermanna, służąca 
teraz do prezentacji plastycznej twór
czości artystycznej, jest miejscem ot
wartym i atrakcyjnym dla społeczności 
Łodzi, a także dla wszystkich odwie
dzających to miasto.

Stanisław Grzelachowski

Planowany remont

S
tan willi Kindermannów w Łodzi 
przez lata nie budził zastrzeżeń, 
poddawano ją wprawdzie bieżą
cym remontom i zabezpieczeniom (np. 

stropów nad parterem w latach 2001- 
-2002, na początku lat siedemdziesią
tych konserwacji poddano witraże), 
niemniej jednak powszechnie uważano, 
że budynek znajduje się w dobrym sta
nie - a dodajmy, że jest to jeden z naj
chętniej odwiedzanych łódzkich zabyt
ków. Obecnie pilnego remontu wymaga 
dach, należy poddać konserwacji detal 
zewnętrzny (miejscami niepokojąco się 
łuszczy i odpada) oraz zrekonstruować 
balustradę balkonu na piętrze. Stąd od 
2006 r. Miejska Galeria Sztuki w Ło
dzi czyni starania o środki na remont, 
którego pierwszym etapem jest doku
mentacja konserwatorska stanu zacho
wania - wykonana w 2008 r. Pobrane 
zostały próbki tynków zewnętrznych, 
po ich specjalistycznej analizie dobrane 
zostaną materiały oraz metody konser
wacji i renowacji ścian zewnętrznych. 
Zgromadzone dotychczas ekspertyzy 

świadczą o tym, że obiekt wymaga jak 
najszybszej wymiany pokrycia dacho
wego i przebudowy systemu odprowa
dzania wód opadowych, a docelowo 
- kompleksowych prac remontowo-re- 
stauratorsko-konserwatorskich, także 
wnętrz; niewykluczone są rekonstruk
cje niektórych elementów wyposażenia. 
W zależności od szczegółowego pro
gramu prac konserwatorskich opraco
wany zostanie budżet całej inwestycji, 
Miejska Galeria Sztuki zabiega o wpi
sanie remontu willi do Wieloletniego 
Planu Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi 
na lata 2009-2011.

Choć obiekt jest tak ceniony i wy
mieniany w publikacjach naukowych 
jako jeden z najciekawszych i najważ
niejszych przykładów secesji na zie
miach polskich, nie doczekał się do
tychczas rzetelnego opracowania 
historyczno-architektonicznego. Nie 
zachowało się bowiem zbyt wiele ar
chiwaliów na jego temat, budynek 
wciąż kryje wiele tajemnic warsztato
wych. Hipotetyczne jest m.in. autor

stwo witraży, przez niektórych badaczy 
na podstawie analizy stylistycznej przy
pisywanych wiedeńskiej firmie Carla 
Geylinga, oraz kutych krat okiennych - 
być może ich pomysłodawcą jest autor 
budynku. Tym większym wyzwaniem 
będzie renowacja tych elementów, wy
magająca fachowej wiedzy i stosowne
go doświadczenia. Planowany remont 
oraz przypadający w tym roku jubileusz 
85-lecia Miejskiej Galerii Sztuki w Ło
dzi zainspirowały łódzkich badaczy 
architektury: prof. Krzysztofa Stefań
skiego i dr. Piotra Gryglewskiego, wy
kładowców w Katedrze Historii Sztuki 
Uniwersytetu Łódzkiego, do opraco
wania bogato ilustrowanego albumu 
poświęconego willi Kindermannów: 
jej historii i architekturze, właścicielom 
i kolejnym użytkownikom. Publikacja 
ta, przeznaczona dla szerokiego gro
na odbiorców, ma ukazać się jesienią 
2009 r. w serii popularnonaukowej 
o najcenniejszych łódzkich zabytkach.

Monika Nowakowska
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Pierwsza konińska
kolejowa wieża wodna

P
ierwsza kolejowa wieża wodna 
w Koninie została oddana do użyt
ku w 1924 r. Nastąpiło to po ponad 
dwóch latach od oficjalnego otwarcia 

normalnotorowej linii kolejowej Strzał
kowo (wówczas Strzalków)-Konin-Koło- 
-Kutno dla ruchu osobowego. Nowa bu
dowla, podobnie jak cała stacja kolejo
wa i dworzec, została zlokalizowana na 
północ od miasta na północnej krawędzi 
pradoliny warszawsko-berlińskiej.

Konińska wieża ciśnień wzniesiona 
została według typowego powtarzalne
go projektu, opracowanego na począt
ku lat dwudziestych ubiegłego wieku 
w Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych 
z siedzibą w Warszawie. Była to bardzo 
nowoczesna jak na owe czasy ramowa 
konstrukcja żelbetowa. Została zaprojek
towana specjalnie w celu względnie ta
niego i szybkiego uzupełnienia strat oraz 
odbudowy zniszczeń z okresu pierwszej 
wojny światowej na głównych liniach 
kolejowych odrodzonej Polski. W stylu 
architektonicznym wieży zauważalne są 
nawiązania do baroku polskiego, bardzo 
promowanego i modnego w odrodzonej 
Polsce w pierwszej połowie lat dwudzie
stych XX w. Poszczególne partie budow
li zostały silnie wyodrębnione i dodat
kowo zaakcentowane wydatnymi, po
krytymi dachówką karpiówką gzymsami 
o skomplikowanym profilu. U dołu wie
ży wykonano wysoką na 2,4 m opaskę 
z granitowych okładzin, pełniącą funkcję 
cokołu. Na wysokości zbiornika wodne
go usytuowano duży wykusz z neobaro- 
kowymi wspornikami oraz gzymsy opa
sające głowicę. Wśród wielu zastosowa
nych detali architektonicznych zwracały 
także uwagę stylowe, owalne i łukowe 
otwory okienne oraz oryginalny portal 
wejściowy z przedprożem wzbogaconym 
po obu stronach betonowymi kulami. 
Całość konstrukcji zwieńczono namioto
wym łamanym ośmiobocznym dachem, 
pokrytym dachówką karpiówką, na któ
rego szczycie zamontowano metalową 
iglicę. W tym samym czasie, w którym 
powstała wieża ciśnień w Koninie, iden
tyczne wieże wodne wzniesiono na sta
cjach kolejowych Biała Podlaska, Łódź 
Kaliska, Nasielsk, Pilawa, Radomsko, 
Sochaczew, Tłuszcz, Żyrardów.

Wysokość konińskiej wieży wod
nej wraz z iglicą na szczycie wynosiła 
30,17 m, szerokość u podstawy 9,44 m, 
a szerokość bezpośrednio pod dachem 

9,18 m. Budowla wzniesiona została 
na planie ośmiokąta nierównoboczne- 
go, a jej konstrukcja nośna składała się 
z trzech żelbetowych ram, ustawionych 
bezpośrednio jedna na drugiej. Całość 
posadowiono na żelbetowych ławach 
fundamentowych. Monolityczne ściany 
zewnętrzne z lanego betonu, opasają
ce konstrukcję, pełniły jedynie funkcję 
osłonową, zabezpieczającą przed nieko
rzystnym wpływem warunków atmosfe
rycznych. Budowla została otynkowana 
i pomalowana.

1. Pierwsza konińska wieża ciśnień, 2006 r.

Wnętrze wieży podzielono za po
mocą żelbetowych stropów o zmiennej 
grubości na pięć kondygnacji o różnej 
wysokości i różnym przeznaczeniu. Par
ter, pierwsze i drugie piętro podporząd
kowane zostały funkcji technicznej i ma
gazynowej. Na trzecim piętrze, na płycie 
stropowej grubości 27 cm, umieszczono 
dwa żelbetowe płaskodenne cylindrycz
ne zbiorniki wodne, usytuowane kon
centrycznie względem siebie. Ich łączna 
pojemność wynosiła 200 m3. Umieszcze
nie mniejszego zbiornika w drugim więk
szym zbiorniku pozwalało na wyłączenie 

jednego z nich na czas czyszczenia, na
prawy lub konserwacji. Nad zbiorni
kiem usytuowano poddasze z wyjściem 
na dach. Konstrukcja nie została pod
piwniczona, a komunikację pomiędzy 
poszczególnymi kondygnacjami zapew
niały strome stalowe schody, będące ra
czej drabinami. Wyposażenie techniczne 
zamontowane we wnętrzu zredukowane 
zostało do niezbędnego minimum.

Wielkość i wydajność kolejowej wie
ży wodnej na stacji w Koninie miała za
pewnić dostateczną ilość wody do celów 
trakcyjnych i gospodarczych. Na stacji 
zaopatrywano w wodę przede wszystkim 
parowozy normalnotorowe ciągnące po
ciągi na linii wschód-zachód, to jest na 
linii Warszawa-Poznań. Woda była też 
potrzebna do zasilania stacjonujących tu 
parowozów wąskotorowych obsługują
cych lokalny ruch kolejowy z Konina do 
Cukrowni Gosławice i do Jabłonki Słu
peckiej. Woda gromadzona w zbiorniku 
wieży ciśnień służyła również do celów 
bytowych mieszkańcom powstającego 
przy stacji małego osiedla kolejowe
go. Konińska wieża była zaopatrywana 
w wodę ze zbudowanej w tym samym 
czasie nad Wartą stacji pomp.

Podczas drugiej wojny światowej 
pierwsze większe zniszczenia obiektów 
kolejowych w Koninie nastąpiły na po
czątku 1939 r., kiedy niemieckie bom
bowce zaatakowały okolice dworca. 
Konsekwencją nalotów było wiele ofiar 
śmiertelnych i olbrzymie straty material
ne; wschodnie skrzydło budynku dworca 
zostało trafione bombą burzącą. Szczęśli
wie wieża ciśnień przetrwała niemieckie 
bombardowania bez żadnych zniszczeń. 
Po kapitulacji Polski Konin został włą
czony w granice Rzeszy Niemieckiej, 
a stacja kolejowa i wieża ciśnień wraz 
z całą linią kolejową Kutno-Strzałkowo 
w struktury Niemieckich Kolei Rzeszy 
i 1 listopada 1939 r. znalazła się w grani
cach Dyrekcji Kolei Rzeszy w Poznaniu.

W ramach realizacji tzw. Programu 
Otto, w czerwcu 1941 r. Niemcy rozpo
częli gruntowną rozbudowę linii kole
jowej z Poznania przez Wrześnię Strzał
kowo, Konin i Koło do Kutna. W la
tach 1941-1943 wzniesiono w Koninie 
nowoczesną czołową halę parowozową 
oraz monumentalną ceglano-żelbetową 
wieżę wodną o pojemności 500 m3. Wraz 
z budową nowej wieży wodnej poddano 
modernizacji i rozbudowie całą kolejową 
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stację wodną. Nastąpił podział na insta
lację wody trakcyjnej i instalację wody 
użytkowej. Woda potrzebna do celów 
trakcyjnych była magazynowana w no
wej wieży i rozprowadzana do żurawi 
przy torach. Woda użytkowa natomiast, 
którą dostarczano do instalacji w miesz
kaniach oraz do hydrantów przeciwpoża
rowych, pochodziła ze starej wieży przy 
dworcu. Oczywiście w razie konieczno
ści wyłączenia z użytku jednej z wież lub 
awarii sieci wodociągowej można było 
połączyć obie instalacje i zasilać je z jed
nej wieży.

Wzrost natężenia ruchu kolejowe
go na linii zachód-wschód przez Konin 
spowodował znaczny wzrost zapotrze
bowania na wodę trakcyjną i użytko
wą. W pompowni zlokalizowanej przy 
ul. Warszawskiej Niemcy zamontowali 

2. Dwie konińskie kolejowe wieże wodne, 2002 r.

(zdjęcia: Robert Michalak)

nowe wydajniejsze pompy o napędzie 
elektrycznym. Obok pompowni wywier
cili studnię głębinową. Na stacji nigdy 
nie zamontowano urządzeń do pomiaru 
pobieranej wody. Ilość wody dostarczo
nej do obu wież ciśnień określano na 
podstawie licznika czasu pracy pomp 
oraz średniej wydajności określonej na 
podstawie charakterystyk współpracy 
rurociągu tłocznego z pompą. Pomiędzy 
pompownią a obiema wieżami wodnymi 
zamontowano łączność telefoniczną.

W lutym 1945 r. na udrożnionej linii 
kolejowej Warszawa-Konin-Poznań Fra- 
nowo pojawiły się pierwsze radzieckie 
pociągi. Od tego czasu obie konińskie 
wieże ciśnień, które zakończenie woj
ny przetrwały bez szwanku, pracowały 
w zasadzie tylko na potrzeby Armii Czer
wonej. Taki stan trwał do października 
1945 r., kiedy cała konińska kolejowa 
stacja wodna rozpoczęła pracę na cywil
ne potrzeby dźwigającego się z gruzów 
państwa polskiego. Zapowiedzią nadej
ścia złych czasów dla obu konińskich 
kolejowych wież ciśnień była podjęta 

we wrześniu 1958 r. decyzja o rozpo
częciu elektryfikacji strategicznie ważnej 
z militarnego i gospodarczego punktu 
widzenia magistrali kolejowej Warszawa
'S ochaczew-Kutn o-Konin-Poznań. 
Pierwszy pociąg o trakcji elektrycz
nej przyjechał z Warszawy do Konina 
29 września 1962 r. Pierwszy oficjalny 
pociąg elektryczny z Konina do Pozna
nia Franowa odjechał 15 maja 1964 r. 
Wkrótce też PKP ostatecznie zaprzestały 
eksploatacji pierwszej konińskiej wieży 
ciśnień. Od tej pory wodę dla potrzeb 
gospodarczych dla stacji i mieszkań kole
jowych dostarczały konińskie wodociągi 
miejskie. Całkowite zaś zapotrzebowa
nie na wodę trakcyjną zaspokajała odtąd 
wieża wodna przy parowozowni.

Około 1965 r. powstały pierw
sze plany adaptacji starej wieży ciśnień 
z przeznaczeniem na cele kulturalne lub 
handlowe dla mieszkańców Konina. Pla
ny te były jednak bardzo śmiałe i przez 
to mało realne. Podczas budowy kom
pleksu nowego zespołu dworcowego 
pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. 
cała konstrukcja miała zostać wyburzona 
i gdyby nie wstrzymanie funduszy mini
sterialnych na dalsze inwestycje, z pew
nością podzieliłaby los starego dworca.

W 1985 r. pojawiły się plany adapta
cji nieczynnej wieży na galerię Biura Wy
staw Artystycznych w Koninie. Opraco
wano wówczas dwa warianty programu 
adaptacyjnego. Prace związane z prze
budową wieży na potrzeby BWA rozpo
częto pod koniec lat osiemdziesiątych. 
Zasadniczą część przebudowy stanowi
ła budowa centralnej klatki schodowej, 
spełniającej rygorystyczne warunki prze
ciwpożarowe. Całe wnętrze budowli po
dzielono stropami, tworząc dodatkowe 
kondygnacje. Od parteru aż po trzecie 
piętro miały się znaleźć pomieszczenia 
biurowe i socjalne. W miejscu zdemon
towanych dwóch żelbetowych zbiorni
ków wodnych urządzono obszerną salę 
ekspozycyjną. Zamontowano nową in
stalację elektryczną, instalację CO, insta
lację wodno-kanalizacyjną i ciepłej wody 
użytkowej oraz instalację odgromową. 
Ocieplono ściany osłonowe, montując 
od strony wewnętrznej płyty styropia
nowe. Zmieniono też wygląd portalu 
wejściowego, likwidując m.in. dwie cha
rakterystyczne betonowe kule po obu 
stronach wejścia. Konińskie Biuro Wy
staw Artystycznych w świeżo wyremon
towanej wieży zainaugurowało swoją 
działalność 29 listopada 1990 r. Od 21 
września 1999 r. dawna kolejowa wie
ża ciśnień działa w strukturach Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie.

Robert Michalak

Czas na 
zmiany

P
rzybycie nowego dyrektora jest 
zwykle punktem zwrotnym w ży
ciu każdego muzeum. Odgrywa 
on bowiem rolę koordynatora pracy i li

dera, pełni funkcję pośrednika między 
zespołem a instytucjami zewnętrznymi 
w procesie formułowania zadań oraz ich 
wykonania. Wybór dyrektora z jednej 
strony zamyka trudny okres, w którym 
pracownicy zastanawiali się, kto byłby 
najodpowiedniejszym kandydatem na to 
stanowisko, z drugiej - wzbudza nową 
niepewność, gdyż bezkrólewie, czas 
przed rozpoczęciem kadencji nowego dy
rektora jest okresem, w którym instytu
cja podlega pewnej inercji oraz czasowej 
zmianie układu sił.

Jestem pewny, że dla każdego dy
rektora pierwszy dzień pracy w nowym 
miejscu był trudny. Pamiętam jak sam 
zaczynałem pracę w Południowej Afryce 
- podjąłem się odpowiedzialności za or
ganizację złożoną z piętnastu krajowych 
muzeów. Pierwszego dnia nie byłem 
jeszcze przekonany o słuszności podjętej 
decyzji, poznawałem nowe muzea i ich 
pracowników - pod wieczór czułem się 
jakbym przebiegł maraton! W pierw
szym miesiącu urzędowania zbierałem 
informacje oraz uczestniczyłem w wie
lu sesjach. Słuchałem i uczyłem się, jak 
pracować na nieznanym dotąd „terenie”. 
Słuchanie jest ważnym komunikatem dla 
innych, oznacza chęć uczenia się oraz

Kwiaty dla 
warszawskiego 

muzeum

W
spółpraca Muzeum Narodowego 
w Warszawie z PKN ORLEN, w ra
mach programu „Przywracamy 
blask dziełom malarstwa polskiego” (zob. 

„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 2009, 
s. 2), zaowocowała kolejnym zakupem. 
Do zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego 
w tym muzeum trafił wystawiony w grud
niu ubiegłego roku na aukcji w DA DESA 
UNICUM w Warszawie obraz Henryki 
Beyer „Kwiaty w wazonie” z 1823 r. 
(wym. 81x66 cm, sygnowany i datowa
ny p.d.: „H-te Beyer 1823” ) - malowana 
olejno na płótnie martwa natura z mister- 
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poważnego traktowania odmiennych 
poglądów. Niepohamowana potrzeba 
dynamicznego działania często stawała 
mi na przeszkodzie lepszego poznania 
kolekcji muzeum. Moją najważniejszą 
radą dla nowych dyrektorów placówek 
muzealnych jest konieczność słuchania. 
Proszę nie myśleć, że od razu trzeba coś 
udowadniać - pochopne działania mogą 
przynieść rezultat w postaci szybkiego 
sukcesu, ale działań podjętych bez głęb
szej znajomości problemów możemy 
później żałować.

W przypadku warszawskiego Mu
zeum Narodowego jednym z najpilniej
szych zadań stojących przed nowym dy
rektorem będzie przywrócenie hierarchii 
w zespole, z którym będzie on pracował. 
Zespół ten jest najważniejszym źródłem 
wiedzy o potrzebach muzeum. U każde
go nowego dyrektora praca z doświad
czonym zespołem wzbudza jednak po
czątkowo obawy i poczucie niepewności 
co do jego lojalności. Nie jest bowiem ni
czym niezwykłym, że w okresie bezkróle
wia co najmniej jedna z tych osób miała 
aspiracje do bycia dyrektorem; możliwe 
nawet, że ktoś z tej grupy przez jakiś czas 
pełnił funkcję tymczasowego dyrektora. 
Nowy dyrektor musi więc współpraco
wać z ludźmi, których nie wybrał sam, 
a jak wiadomo, łączenie różnych grup 
ludzi w jeden wspólnie pracujący zespół 
jest zadaniem wymagającym wyjątkowej 
delikatności.

Oczywiście nowy dyrektor może do
konać innego wyboru i powołać nowe 
kierownictwo. Zmiana trzonu zespołu 
zdarza się często w pierwszych miesią
cach urzędowania dyrektora. Jest to 
nierzadko okazja do przeorganizowa

nia struktury, przeogniskowania działań 
i przebalansowania relacji władzy na naj
wyższych szczeblach muzeum. Sposobem 
na zbudowanie współpracy z osobami 
pełniącymi funkcje kierownicze jest naj
częściej wspólne zrewidowanie strategii. 
Forma oraz charakter takich zmian za
leży od sytuacji oraz od tego, jak pro
ces ten będzie przebiegał. W przypadku 
tej strategii rewizja jest pierwszym za
daniem nowego dyrektora oraz pierw
szym widocznym efektem pracy nowego 
kierownictwa. Podjęcie się tego zada
nia przez zespół umożliwia mu szybkie 
zdobycie odpowiedniej wiedzy poprzez 
skumulowanie wspólnych doświadczeń. 
Proces poznania przez dyrektora wszyst
kich dziedzin muzealnych operacji przy
spiesza opracowanie planu działania 
muzeum. Plan ten musi być zatwier
dzony przez Radę Powierniczą muze
um oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Skuteczne wdrożenie nowego planu 
jest uzależnione od tego, czy dyrektor ma 
cechy lidera. Dyrektor musi być dobrym 
menadżerem i jednocześnie najważniej
szym ogniwem oraz wzorem działania. 
Ujawnienie się takiego lidera zmieni 
stosunki panujące w organizacji oraz po
zytywnie wpłynie na odczucia pracowni
ków muzeum. Lider odgrywa kluczową 
rolę nie tylko w stosunkach z kierowni
kami, ale jest także ważny dla pracow
ników, którzy obserwując go dokonują 
oceny swojej obecnej i przyszłej pracy 
w muzeum. Wszystko, co robi dyrek
tor, jest analizowane, a jego zachowanie 
odczytywane w zależności od sytuacji. 
Powstające wśród pracowników plotki 
o nowym dyrektorze wywołują w nich 

poczucie obawy lub nadzieję. To dlatego 
jest tak ważne, aby kontakty między dy
rektorem a pracownikami były umiejęt
nie kształtowane. Nowy dyrektor buduje 
bowiem nowe relacje, które później bę
dzie bardzo trudno zmienić.

Powołanie nowego dyrektora stwarza 
szczególną sytuację, która jeśli zostanie 
umiejętnie wykorzystana, to pozwoli 
zbudować nową kulturę działania w or
ganizacji i wskrzesić w niej nowego du
cha. To są podstawy sukcesu. Dopiero na 
tym fundamencie można oprzeć dalszą 
pracę.

Jako przewodniczący Rady Powier
niczej Muzeum Narodowego w War
szawie, odpowiedzialnej za wybór dy
rektora, zauważam, iż nawet Muzeum 
Narodowe ma ograniczone doświadcze
nie w tej dziedzinie i tylko kilka osób 
zastanawia się nad sukcesywnym plano
waniem dla muzeów. Nadszedł czas, by 
rozważyć ten problem w obliczu starze
jącej się populacji dyrektorów muzeów 
w Polsce.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest 
najważniejszym muzeum sztuki w Polsce. 
Nowy dyrektor będzie zarządzał placów
ką o prawie 150-letniej historii, posiada
jącą wspaniałą kolekcję, świetny budy
nek oraz zespół zaangażowanych i ciężko 
pracujących specjalistów. Będzie również 
współpracował z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, który po
piera tę instytucję i obserwuje jej rozwój. 
Jest to dobre miejsce do podjęcia ambit
nych działań.

Prof. Jack Lohman
Przewodniczący Rady Powierniczej 

Muzeum Narodowego w Warszawie 

nie ułożonym bukietem różnobarwnych 
kwiatów, praca o wybitnych walorach 
dekoracyjnych.

Henryka (Henryetta) Beyer (1782- 
-1855) - córka Michała Krzysztofa 
Mintera i Joanny Elżbiety z Krauterów 
- była przedstawicielką rodziny o dużych 
zasługach dla kultury, architektury i prze
mysłu Warszawy. Jej starsi bracia - to: 
Wilhelm Henryk, architekt wojskowy, 
budowniczy, kolekcjoner rysunków archi
tektonicznych z epoki Stanisława Augusta 
i Karol Fryderyk, miniaturzysta i litograf, 
założyciel Fabryki Odlewów Metalowych 
Minterów. Siostra Wilhelmina nie zapi
sała się niczym szczególnym, ale dzieci 
Henryki tak - Wilhelm Stanisław był inży-

Henryka Beyer, „Kwiaty w wazonie”, 1823 r., 
olej, płótno (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(zdjęcie: Muzeum Narodowe w Warszawie)

nierem komunikacji lądowych i wodnych, 
Henryk Karol - archiwistą Urzędu Loterii 
(obaj uczestniczyli w powstaniu listopa
dowym), a najsłynniejszy z nich, Karol 
- pionierem warszawskiej dagerotypii 
i fotografii, naukowcem, działaczem spo
łecznym, kolekcjonerem (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2008, s. 39).

Henryka Beyer uczyła się rysunku 
w Szczecinie u malarza Petera Schmidta, 
następnie (w latach 1805-1811), prze
bywając w Berlinie u brata Karola 
Fryderyka, studiowała u Gottfrieda Wil
helma Volkera, sławnego wówczas mala
rza kwiatów, dyrektora tamtejszej fabryki 
porcelany i profesora berlińskiej Aka
demii Sztuk Pięknych. W 1811 r. prze
niosła się do Warszawy, gdzie po śmierci 
męża (1819 r.) zawodowo zajęła się malar
stwem. W tym okresie korzystała z facho
wych porad Antoniego Brodowskiego 
i brata Karola Fryderyka (od 1822 r. 
mieszkającego już w Warszawie), pod
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którego kierunkiem wykonywała lito
grafie przedstawiające kwiaty oraz studia 
kwiatowe opatrzone własną pieczątką. 
Zajmowała się także pracą pedagogicz
ną. Początkowo dawała prywatne lekcje, 
a w latach 1824-1833 prowadziła pierw
szą w Polsce szkołę malarstwa i rysunku 
dla kobiet. Malowała olejno, akwarelą, 
rzadziej gwaszem. Były to przede wszyst
kim dekoracyjne martwe natury „na 
wzór holenderskich kompozycji” (na co 
sama wskazywała nazywając tak niektó
re swoje prace), komponowane przede 
wszystkim z kwiatów i owoców, niekie
dy także z martwych zwierząt; rzadziej 
tworzyła (również zapożyczone z malar
stwa flamandzkiego XVII w.) obrazy 
z popiersiami znanych osób w otoku 
z kwiatów.

W latach 1821-1845 uczestniczyła 
w warszawskich wystawach sztuk pięk
nych, na których zdobyła duże uznanie. 
W 1821 r. za jeden z dwóch wystawio
nych tam obrazów olejnych przedstawia
jących kwiaty otrzymała medal brązowy. 
W 1823 r. pokazała już pięć obrazów - 
wszystkie, malowane olejno, z bukietami 
kwiatów w wazonie. Wysoko ocenione 
przez komisję konkursową - nagrodzo
no je (w klasie 3, obejmującej miniatu
ry, pejzaże oraz kwiaty) medalem złotym 
trzeciej wielkości i skomplementowano 
opublikowaną w prasie uwagą: „Pierwsza 
nagroda tej klassy jednomyślnie przyzna
na została autorowi obrazów wystawia
jących kwiaty, w katalogu nmi 2, 3, 4, 
S, 6 oznaczonych. Dobry smak dający się 
spostrzegać w układzie tych dziel, wier
ność i świeżość kolorytu, wykończenie 
szczegółów i harmonija ogółu powszech
nie się podobały. Życzyć by tylko należało 
więcej śmiałości w nadaniu pewnego cha
rakteru dziełu, i dokładniejszego cienio
wania, które za mało będąc stopniowane, 
nie oddaje dobrze części zaokrąglonych” 
(Stefan Kozakiewicz, Warszawskie wysta
wy sztuk pięknych w latach 1819-184S, 
Wrocław 1952, s. 130). Wytknięte nie
doskonałości dało się z czasem pokonać, 
a na kolejnych dwóch wystawach malar
ka odebrała jeszcze medal złoty drugiej 
wielkości (w 1825 r.) oraz pochwałę 
(w 1828 r.).

Być może zakupione do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
„Kwiaty w wazonie” są jednym z owych 
pięciu obrazów nagrodzonych na wy
stawie w 1823 r. Ale, jeśli nawet tak nie 
jest, to i tak znakomicie uzupełniają one 
zgromadzoną w zbiorach warszawskiego 
muzeum kolekcję prac tej artystki, obej
mującą co najmniej dwa równorzędne 
obrazy olejne na płótnie oraz niewielką, 
ale reprezentatywną dla jej twórczości 
kolekcję gwaszy, akwarel i litografii.

Wojciech Przybyszewski

Nowe barwy Galerii 
„Broń i Barwa w Polsce"

B
yła ciemna, ponura i milcząca, 
a teraz jest barwna, wesoła i żywa. 
Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, 
znajdująca się na parterze w Gmachu 

Głównym Muzeum Narodowego w Kra
kowie, przeszła metamorfozę, po której 
odmłodniała.

Ta największa w kraju - po Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie - galeria 
militariów powstała w 1991 r. i w ciągu 
18 lat zdążyła się zestarzeć. Przestał być 
modny ponury, mundurowy kolor ścian, 

dźwiękowymi można słuchać utworów 
wojskowych z dawnych epok.

Drogę do Galerii „Broń i Barwa w Pol
sce” wskazuje umieszczony na ścianie 
w przedsionku gigantyczny kolaż, wyko
nany na podstawie powiększenia obrazu 
przedstawiającego bitwę pod Cecorą, na
malowanego przez Witolda Piwnickiego. 
Już w progu pierwszej sali, gromadzącej 
zabytki z czasów średniowiecza i renesan
su, uwagę przykuwa inne dzieło: powięk
szenie „Koronacji pierwszego króla Polski

spłowiał nieco aksamit, którym wyłożo
ne były gabloty, zniszczyły się parkiety 
i podesty. By uatrakcyjnić Galerię „Broń 
i Barwa w Polsce”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, w ramach programu moder
nizacji wystaw stałych, przeprowadziło jej 
remont, zmieniło scenariusz i aranżację. 
Było to możliwe dzięki pomocy finanso
wej ministra kultury i dziedzictwa naro
dowego. Po kilkumiesięcznych pracach 
odmłodzona galeria militariów - osiem sal 
na prawie 1200 m2 - jest znowu dostępna 
dla zwiedzających. I bardziej zachęcająca. 
1600 pamiątek historycznych opowiada 
1000-letnie dzieje polskiej wojskowości - 
od wieku X po czasy drugiej wojny świa
towej. To jeden z największych i najlep
szych zbiorów dawnych militariów, jakie 
znajdują się w polskich muzeach.

Teraz każda z sal galerii jest w innej, 
żywej barwie. Ściany zostały pomalowane 
na kolory - czerwony, pistacjowy, lawen
dowy, błękitny, zielony, żółty - dostoso
wane do charakteru prezentowanych 
w tych pomieszczeniach muzealiów. Do 
barw ścian dostosowana jest też kolory
styka wnętrz gablot oraz żaluzje w ok
nach. Ekspozycję ożywiają obrazy i pro
jekcje multimedialne. A pod prysznicami 

Roku Pańskiego 1000” - obrazu Jana Ma
tejki. To tło dla przedmiotów związanych 
z początkami państwa polskiego, z któ
rych najciekawsza jest kolekcja mieczy 
katowskich - jedna z większych w Polsce. 
W gablotach można podziwiać też bech- 
ter, czyli pancerz z płytek żelaznych po
łączonych kolczugą. Jest jednym z dwóch 
znanych w świecie bechterów wykona
nych w Polsce. Tam też znalazła się zasło
na z hełmu Karola V

Do następnej sali - „Skrzydlatych 
jeźdźców” - poświęconej Rzeczypospo
litej Szlacheckiej wejście wiedzie przez... 
bramę zamku w Szydłowie (powiększona 
fotografia). Na ścianie można zobaczyć 
multimedialną projekcję o husarii. Inną 
ścianę tego pomieszczenia pokrywa repro
dukcja fragmentu sławnej „Rolki Sztok
holmskiej”, zwanej Rolką Wazowską. 
To też jakby „filmowe” przedstawienie 
uroczystego wjazdu ślubnego do Krako
wa 4 grudnia 1605 r. króla Zygmunta III 
i arcyksiężniczki Konstancji Austriaczki. 
„Najwspanialszy moment ikonografii per
sonalnej Polski na przełomie XVI i XVII 
wieku, w okresie potęgi państwa będącego 
europejskim mocarstwem i rzeczywistym 
podmiotem ówczesnej polityki międzyna-
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1. Fragment Galerii Broni i Barwy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie

2. Aranżacja wnętrza ze zbrojami husarskimi 
na pierwszym planie i motywem „Rolki 
Sztokholmskiej” w tle

3. Rząd koński po hetmanie Stefanie Czarnieckim, 
XVII w., Turcja

4. Gwiazda do Krzyża Wielkiego Virtuti Militari po 
ks. Józefie Poniatowskim, 1809 r.

(zdjęcia: 1 - Ignacy Pelikan Krupiński,
2 - Jacek Świderski, 3,4- Maciej Plewiński)

W kolejnym pomieszcze
niu - „O naprawę Rzeczy
pospolitej” - zgromadzono 
pamiątki z XVIII w. Znajduje 
się tu najstarszy zachowany 
polski mundur po konfe
deracie barskim, najstarszy 
generalski mundur po Be
nedykcie Kołyszce, pamiątki 
po Kościuszce, w tym jego 
sukmana.

W sali „Walki o niepod
ległość” pokazano jedną 
z najlepszych w naszym kra-

wojną światową, jest m.in. mundur Ma
riana Kukiela - ministra Obrony Naro
dowej Rządu na Uchodźstwie, a przed 
wojną dyrektora Muzeum Książąt Czar
toryskich w Krakowie. Ta sala jest jedno
cześnie kinem, w którym można oglądać 
filmy dokumentalne i edukacyjne. Obok 
jest miejsce wystaw zmiennych, gdzie na 
początek pokazano współczesne polskie 
mundury.

Jeśli ktoś byłby ciekaw, jak działa
ją niektóre przedmioty, np. broń, to też 
będzie miał ku temu sposobność na wy
stawie. Muzeum przygotowało specjalne

rodowej” - tak pisze o tym niezwykłym 
dziele prof. Zdzisław Zygulski jun. Na 
tle „Rolki...” umieszczono kolekcję zbroi 
husarskich. Dumą krakowskiego muzeum 
są też pamiątki po dawnych hetmanach, 
m.in. rząd koński (czyli zdobione szla
chetnymi kamieniami siodło i czaprak) po 
Stefanie Czarnieckim.

W sąsiedniej sali - „Wielkich wodzów” 
- można zobaczyć karacenę (pancerz) 
i szczerozłoty buzdygan po Stanisławie 
Jabłonowskim oraz jedyny w Polsce za
chowany znak hetmański po Hieronimie 
Lubomirskim.

ju kolekcję polskich mundurów oraz jedy
ną na świecie Gwiazdę Orderu Virtuti 
Militari po księciu Józefie Poniatowskim. 
Obok można zobaczyć film o Orderze 
Orła Białego.

By dotrzeć do XX w., trzeba minąć 
okop (gdzie można zrobić sobie pamiąt
kowe zdjęcie w żołnierskim rynsztunku) 
i przejść przez ziemiankę. W sali poświę
conej czasom walk o odzyskanie niepod
ległości i drugiej wojnie światowej moż
na zobaczyć m.in. mundury legionistów 
i kurtkę marszałka Piłsudskiego. W ostat
nim pomieszczeniu, związanym z drugą 

eksponaty, których można dotknąć, zało
żyć je, przymierzyć i poznać z bliska.

To, czego nie będą mogły opowiedzieć 
same eksponaty, obrazy czy filmy, dopo
wiedzą materiały informacyjne: ulotki 
z trasami dla zwiedzających, kolorowan- 
ka dla najmłodszych, komiks dla mło
dzieży. Goście odnowionej Galerii „Broń 
i Barwa w Polsce” mogą też wziąć udział 
w wykładach, specjalnych pokazach, 
m.in. walk dawną bronią, oraz warszta
tach edukacyjnych.

Katarzyna Bik 
Michał Dziewulski

Spotkanie z książką
KOLEKCJA EGOISTY

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie jest instytucją dzia
łającą na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zbiorów jako narodowego 
dziedzictwa kultury w kraju i ośrodkach polskich za granicą, m.in. prowadzi 

działalność wydawniczą z zakresu zagrożenia oraz ochrony obiektów muze
alnych i sakralnych gromadzących dzieła sztuki, wydaje Katalog utraconych 
dziel sztuki oraz kwartalnik Cenne, bezcenne / utracone. W ramach tych 
działań w 2008 r. ukazało się tłumaczenie książki Vincenta Noce’a Kolekcja 
egoisty. Szalona przygoda notorycznego złodzieja dziel sztuki i inne poucza
jące historie. Jej autor, redaktor działu kulturalnego we francu
skim dzienniku „Liberation", przez trzy lata prowadził wywiady 
z osobami zamieszanymi w „aferę Stephane’a Breitwiesera", 
francuskiego złodzieja, który w latach 1994-2001 okradał z naj
cenniejszych zabytków muzea i kolekcje prywatne w Szwajca
rii, Francji, Belgii, Niemczech, Danii i Holandii. „Nie mogłem się 
oprzeć pokusie posiadania niektórych artystycznych okazów" 
- powiedział po zatrzymaniu Breitwieser, starając się uspra
wiedliwić kradzież ponad 230 dziel sztuki, w tym obrazów 
autorstwa takich mistrzów, jak Cranach, van Dyck, Bruegel, 
a nawet... tapiserii o wymiarach 2 x 3 m. Procesy Breitwiese
ra ukazały obsesyjną osobowość nałogowego złodzieja, który 
stał się erudytą w dziedzinie malarstwa, zdolnym pisać opinie 
konserwatorskie. Obnażyły jednocześnie nieudolność zabez

pieczeń dziel sztuki przed kradzieżą (Breitwieser działał w godzinach pracy 
muzeów, a gabloty często otwierał nożem) i nieodpowiedzialność zarządów 
muzeów (na procesach zjawili się nieliczni przedstawiciele okradzionych 
placówek, a wielu z nich nie przyznało się do posiadania dziel zabranych 
przez złodzieja).

Oprócz historii Breitwiesera w publikacji przytoczone zostały inne głośne 
kradzieże dziel sztuki, m.in. obrazu Picassa „Dziecko z lalką” (skradziony 
w 1992 r. z Muzeum Miejskiego w Grenoble), cennych woluminów zabra

nych w latach 2000-2002 z klasztoru św. Otylii w Alzacji, 
dwóch wersji obrazu Muncha „Krzyk", wyniesionych w 1994 
i 2004 z muzeum imienia malarza w Oslo czy wcześniejsze 
(1911 r.) „uprowadzenie” Mony Lisy z Luwru. Książka ukazuje 
też mechanizmy nielegalnego handlu dziełami sztuki na skalę 
międzynarodową, działalność wyspecjalizowanych gangów 
i szkolenie brygad do zwalczania tego procederu. Jest to nie
mal sensacyjna powieść, czyta się ją szybko i z zaintereso
waniem. Lekturze nieodparcie towarzyszy jednak refleksja - 
czy mogłoby się to zdarzyć w Polsce? Aż strach na to pytanie 
odpowiedzieć...

Publikację można nabyć (cena: 39 zł) u wydawcy (Ośro
dek Ochrony Zbiorów Publicznych, 02-916 Warszawa, 
ul. Okrężna 9, tel. 022 651 53 00, e-mail: biuro@oozp.org.pl).
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Jubileusz monachijskiej 
Akademii Sztuk Pięknych

W
 ubiegłym roku obchodzony był 
jubileusz 200-lecia Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium. 
Jej burzliwe dzieje - to czas szybkiego 

rozwoju i wzrostu znaczenia w pierw
szych latach istnienia, okres rozkwitu 
i wielkiej siły przyciągania w drugiej 
połowie XIX w., lata stagnacji i póź
niejszego zaprzedania się ideom naro
dowego socjalizmu oraz epoka powo
jennego oddania się mieszczańskiemu 
zakłamaniu, aż po dni studenckiej rewol
ty i współczesny chaos. To najkrótsza 

obejmują swoją uwagą i okres później
szy, gdy akademia stała się już tylko 
jedną z dziesiątków tego typu instytucji 
w Europie.

Publikację rozpoczynają eseje histo
ryczne przygotowane przez kilku auto
rów. Dla czytelników, historyków sztu
ki pragnących poznać dzieje akademii 
jest to część najważniejsza. Rozpoczyna 
ją tekst Moniki Meine-Schawe, w któ
rym autorka opisuje przedakademickie 
losy monachijskiego szkolnictwa arty
stycznego. Jego zalążkiem było powo- 

nia obowiązującymi w innych europej
skich akademiach. To ważny tekst szcze
gólnie dla czytelnika polskiego, który 
ma mocno zapisane w pamięci słowa 
naszych monachijczyków, recenzentów, 
teoretyków i krytyków sztuki, podkre
ślających „świeżość” artystycznych zain
teresowań Bawarczyków. Jasne staje się, 
że pierwsi Polacy wyruszający po naukę 
do Monachium wiedzieli, co czynią i tra
fiali na uczelnię, która miała za sobą 
kilkadziesiąt lat działalności kierowanej 
przez wybitnych twórców i myślicieli 

charakterystyka instytucji, z którą zwią
zały swoje losy całe pokolenia artystów 
polskich (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1, 2006, s. 21, nr 4, 2007, s. 26). Aby 
poznać dzieje akademii, warto sięgnąć 
po publikację towarzyszącą wystawie 
„Die Kraftprobe”, która odbyła się latem 
2008 r. w monachijskim Haus der Kunst. 
Książka, o jednoznacznym tytule 200 lat 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,

łanie w 1770 r. przez księ
cia Maxa III Josepha von 
Bayerna na niejako bazie 
tworzonej przez krąg pra
cujących dla niego artystów 
„Szkoły Rysunku...” Te 
ponad trzydzieści lat było 
ważnym okresem w rozwo
ju monachijskiej sztuki, gdyż 
„Młoda Akademia” przygo-

z użytym na stronie tytułowej mottem: 
„Żadnego stałego planu nauczania, żad
nych ujednolicających mechanizmów” 
- została pomyślana jako dopełnienie 
obrazu sztuki prezentowanej na ekspozy
cji oraz uzupełnienie wiedzy o instytucji 
wydarzeniami, których pokazanie jest po 
prostu trudne. Jej chronologiczny układ 
pomaga poruszać się w gąszczu faktów 
oraz zrozumieć kierunki rozwoju sztuki, 
powstającej w obrębie akademii. Całość 
ma za zadanie wyjaśnić i opisać feno
men, jakim była monachijska uczelnia 
w XIX w. Oczywiście autorzy książki 

towała grunt dla powstania i działal
ności przyszłej Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Przygotowała go 
dosłownie, wpisując jako cel swojego 
istnienia podniesienie poziomu sztuki 
w Bawarii. Jakkolwiek twórcy progra
mu tej uczelni starali się unikać słowa 
„akademia”, to z dzisiejszej perspektywy 
badaczy tematu nie ulega wątpliwości, iż 
„Szkoła Rysunku...,” ze swoim progra
mem nauczania, profesorami, zbiorami, 
wystawami, systemem nagród itd., po 
prostu nią była, wciąż udoskonalana 
i konfrontowana z systemami kształce

oraz polityków, gdyż byli nimi przecież 
Wittelsbachowie! Jak widać, nie prze
szkadzało to w rozwoju ani instytucji, 
ani tak delikatnego obszaru działalności 
ludzkiej, jaką jest sztuka.

Lata od powołania Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, co było 
w zasadzie zmianą organizacyjną, pro
gramową, a nie powstaniem nowej insty
tucji, aż po rok 1848, kiedy to Ludwig I, 
następca Maxa I Josepha, został zmu
szony do abdykacji, są polskiemu czy
telnikowi lepiej znane i słusznie utożsa
miane z działalnością Nazareńczyków,
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1. Akademia Sztuk Pięknych w Monachium, 1904 r.

2. Kolegium Akademii, karta pocztowa, 1909 r.; wśród zgromadzonych: 
Gabriel von Hackl, Karl Raup, Otto Seitz, Franz von Defregger

3. Pracownia rzeźby Adolfa Hildebranda w monachijskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, 1909 r.

4. 5. Prace monachijskich artystów: Barbara Popp, „Powrót ojca
z polowania”, 1833 r., olej na płótnie (w Kolekcji Książąt Thurn und Taxis 
w Ratyzbonie) (4); Gyula Benczur, „Chrzest Vajksa”, 1875 r., olej na 
płótnie (w zbiorach Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie) (5)

sprowadzonych do Monachium przez 
Ludwiga I. To ich wielkie projekty i rea
lizacje usztywniły program akademii 
i stały się powodem przyszłych konflik
tów. Frank Biittner, autor następnego 
eseju, przypomina o tym, ilustrując swój 
tekst reprodukcją sporego, satyryczne
go obrazu Wilhelma von Kaulbacha 
„Walka Zopfów z artystami i uczonymi”. 
Przytacza też słowa napisane już w 1839 r. 
przez Georga Gottfrieda Gervinusa, 
że „wyroby fabryczne nie są dziełami 
rzemiosła artystycznego, a malarstwo 
ścienne - sztuką”. Nurt buntowniczy, 
albo przynajmniej reformatorski, nie- 
tłumiony odgórnie, a wręcz przeciwnie, 
wspomagany różnego rodzaju posu
nięciami (jak chociażby powołanie do 
życia Kunstvereinu w 1823 r.), obecny 
zawsze w akademii, nie pozwolił mona
chijskiemu malarstwu skostnieć i ode
rwać się od żywego i autentycznego 
rozwoju sztuki. I taki obraz akademii 
budują kolejne rozdziały poświęcone 

jej historii. Autorzy opisują zwięźle, 
lekkim piórem, ale bez zatracenia wni
kliwości i ugruntowanego warsztatu 
naukowego, następujące po sobie fazy 
istnienia tej instytucji, która ściągała 
do siebie młodych ludzi z całej Europy. 
Swoisty ferment umysłowy, ciągłe ście
ranie się zastanych i nowych nurtów 
sztuki, istniejąca, ale zawsze balansująca 
równowaga pomiędzy pozycją akademii 
a malarstwem powstającym poza nią 
sprawiły, że oglądając dziś reprodukcje 
lub dzieła powstałe w akademickich pra
cowniach w starym pojezuickim gmachu 
przy Neuheuser Strasse, a później przy 
Akademiestrasse mamy do czynienia 
z dziełami sztuki o wielkim duchu, 
poruszającymi i pięknymi.

Birgit Jooss napisała w swoim eseju 
o batalii, którą artyści musieli stoczyć 
w obronie koloru w malarstwie, Meike 
Hopp - o kobietach w akademii. Któraż 
z instytucji tego typu w Europie otwie
rała w XIX w. swoje podwoje przed 

kobietami? Akademia monachijska tak! 
W 1813 r. Marie Elenrieder rozpo
częła naukę w dziedzinie malarstwa 
miniaturowego. Jako ostatnią na długi, 
długi czas, w 1852 r. zapisano uczennicę 
Elisabeth Ney. Inne kobiety pojawią 
się w pracowniach akademii dopiero 
w 1920 r.! Meike Hopp nie pominęła 
oczywiście w swojej opowieści o losach 
kobiet w tym tak długo zdominowanym 
przez mężczyzn świecie sztuki historii 
Zofii Stryjeńskiej, która w 1911 r. ukryta 
pod imieniem swojego brata rozpoczęła 
studia na monachijskiej akademii.

W katalogu są też szkice o niewątpli
wie trudnym do zaakceptowania okresie 
działalności instytucji pod rządami ideo
logów nazizmu. Christian Fuhrmeister 
poświęcił swój esej czołowemu mala
rzowi tej epoki Adolfowi Zieglerowi. 
Analizując fenomen tego artysty starał 
się pokazać mechanizmy, które powodu
ją, że twórcy oddają się w służbę niehu
manitarnym ideologiom.
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Po esejach historycznych, kończą
cych się rozprawą o akademii u progu 
XXI w. Bernharta Schwenka, następują 
przedzielone częścią albumową rozpra
wy o narodowych grupach artystów 
kształcących się w Monachium. W krót
kich tekstach opisane są środowiska 
Węgrów, Austriaków, Czechów, Polaków 
i Amerykanów. Artyści skandynaw
scy i z krajów nadbałtyckich zostali 
opracowani łącznie. Inne narodowo
ści, jak chociażby Bułgarzy, Serbowie, 
Chorwaci, Słoweńcy, Duńczycy czy 
obecni w Monachium przez wiele lat 
Włosi zostali tylko zauważeni w prze
wodnim tekście Leona Krempela, snują- 
cego rozważania nad międzynarodowym 
charakterem Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Rozdział o Polakach, 
studiujących w stolicy Bawarii, napisała 
Halina Stępień.

Zapoznanie się z tymi kilkoma krót
kimi rozdziałami zostawia z jednej stro
ny niedosyt, z drugiej - uderza swoi
sta zbieżność zjawisk, które towarzy
szyły przyjazdom młodych przybyszów 
ze wszystkich stron Europy i różnych 
stron świata do Monachium, podo
bieństwo aspiracji, przyczyn, losów. 
Wspólna była rola, jaką odgrywało wów
czas, w XIX w., malarstwo historyczne 
w budzeniu poczucia odrębności naro
dowej, marzeń o samostanowieniu. Całe 
obszary Europy, zamkniętej w twardym 
prusko-habsburskim i rosyjskim uścisku, 
Półwysep Apeniński, Bałkany, Europa 
Środkowa, zamieszkane były przez naro
dy bez własnej państwowości. Szukały 
one potwierdzenia dla swoich aspira
cji wyzwoleńczych we własnej historii, 
w narodowych legendach i przekazach. 
Malarstwo historyczne miało te poda
nia, chwałę przeszłości, wartości patrio
tyczne i dumę narodową utrwalać na 

płótnie. Oczywiście, czytając o młodych 
Czechach czy Skandynawach przyjeż
dżających do Monachium, spostrzegamy, 
że tak jak w wypadku Polaków wielką 
siłę przyciągania miały także inne walo
ry miasta: jego położenie, rozwinięty 
rynek wystawienniczy i handlu sztu
ką, niskie koszty utrzymania, życzliwość 
mieszkańców itp.

Wiele miejsca w książce poświęcono 
mniej zwykle kojarzonym z Akademią 
Sztuk Pięknych w Monachium dzie
dzinom, jak architektura, rzeźba, sztu
ki stosowane. Przypomniano projek
ty Carla von Fischera, Friedricha von 
Gartnera, twórcy kościoła św. Ludwiga 
w Monachium. Pokazano cokolwiek 
nudne z dzisiejszego punktu widzenia 
realizacje miejskiej architektury z lat 
pięćdziesiątych i interesujące, koloro
we, pełne energii, a przy tym funkcjo
nalne budynki mieszkalne z przełomu 
wieków Otto Steidla w Ulm, Turynie 
i Monachium. Jednym słowem, starano 
się, z dobrym skutkiem, przekazać moż
liwie wiele.

Osobną część publikacji poświęcono 
czasom współczesnym. Akademia dzisiaj, 
bo taki wspólny tytuł nadano tym roz
działom, stanowi swoistą książkę w książ
ce. Część ta ma bowiem wewnętrzny spis 
treści i właściwy dla siebie układ mery
toryczny. Po kilku krótkich artykułach 
wstępnych, ogólnych i problemowych 
pokazano kolejno wszystkie pracow
nie i ich profesorów. Prezentacjom tym 
nadano dynamiczną, skrótową i opartą 
przede wszystkim na przekazie plastycz
nym formę. Pobrzmiewa w tej decyzji 
duch naszych czasów, ale też przeko
nanie o tym, iż mowa jest o sztuce, 
która dzieje się, eksperymentuje i nie 
poddaje żadnym akademickim normom 
i rozważaniom.

6. Nowe skrzydło Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium, 2008 r.

(wszystkie zdjęcia pochodzą z katalogu wystawy 
„200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Monachium’)

Od zarania swojego istnienia 
Akademia Sztuk Pięknych w Monachium 
cieszyła się zasłużoną opinią instytucji 
ofiarowującej swoim studentom wolność 
artystycznego wyboru i nie poddającej 
ich żadnej presji doktrynalnej. Pełne 
młodzieńczej żywiołowości końcowe 
prezentacje są najlepszym dowodem na 
dochowanie przez nią wierności tej idei.

Książkę zamykają: strona z księ
gi immatrykulacyjnej z 1900 r., kro
nika dziejów akademii, wykaz rekto
rów, profesorów oraz jej honorowych 
członków od czasu powstania do... 
2008 r. Niestety, jest tam tylko jedno 
polskie nazwisko: Alfreda Wierusza- 
-Kowalskiego. Artysta ten był nie tylko 
profesorem, ale także członkiem honoro
wym akademii. Nie wymienia się Józefa 
Brandta i Władysława Czachórskiego. 
Czyżby w niemieckich źródłach nie było 
śladu po nominacjach profesorskich tych 
dwóch malarzy? Po wypisach znalazło 
się miejsce na wybraną literaturę, w któ
rej nie brak polskich publikacji, także 
z ostatnich lat. Na zakończenie podano 
krótkie biogramy autorów książki.

Publikacja 200 lat Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium (200 
Jahre Akademie der Bildenden Kiinste 
Miinchen, oprać. Nikolaus Gerhart, 
Walter Grasskamp i Florian Matzner, 
red. Andrea Lemer, współpraca naukowa 
Sabine Brantl i Birgit Jooss, Monachium 
2008, 592 ss.), wydana przez wydawni
ctwo Hirmer, jest solidnie przygotowana 
merytorycznie. To w dużej mierze owoc 
prac prowadzonych w ostatnich latach 
przez historyków sztuki monachijskich, 
ale też polskich, czeskich, węgierskich 
i innych. Z pewnością stanie się pod
stawowym źródłem wiedzy o dziejach 
instytucji, a co za tym idzie - historii 
sztuki europejskiej ostatnich dwustu lat.

Książka warta jest uwagi także 
ze względu na szatę graficzną oraz układ 
typograficzny. Znakomite reproduk
cje obrazów, wiele archiwalnych zdjęć 
i dokumentów, użycie współczesnej foto
grafii - czyni publikację interesującą, 
zachęcając do wielokrotnego wertowa
nia, oglądania, poznania tekstu. Cechuje 
je solidność warsztatu naukowego, ale 
też swoboda artystyczna. Słowem, dyna
mizm i siła.

Książka jest prawdziwą, co w tym 
wypadku cieszy, biblioteczną cegłą. Waży 
ponad cztery kilogramy!

Eliza Ptaszyńska

34 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2009



ZABYTKI I MŁODZIEŻ

„Moje korzenie...”

Z
organizowany przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2008, konkurs dla dzieci i młodzieży szkol
nej „Moje korzenie. Historia i tradycja w moim domu, w moim 

regionie” został rozstrzygnięty. Wzięła w nim udział rekordo
wa liczba uczestników; na konkurs nadesłano 2660 prac z 410 
szkól z całej Polski (!) - prace plastyczne, komiksy, filmy 
i strony internetowe. Jury w składzie: Beata Bauer, Weronika 
Borgosz, Adam Lisiecki, Liliana Rzeżuska i Katarzyna Sołtan, 
przyznało w czterech kategoriach wiekowych (szkoły podsta
wowe - klasy 1-3, szkoły podstawowe - klasy 4-6, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne) 20 nagród oraz 14 wyróżnień. 
Dodatkowo jury, doceniając wysiłek włożony w niektóre prace 
niemieszczące się w żadnej z określonych regulaminem kate
gorii konkursu, postanowiło wyróżnić trzy z nich; wszystkie 
wykonane w postaci albumów tematycznych.

Kilka nagrodzonych lub wyróżnionych prac prezentujemy 
obok. Pełną ich listę (a także informację na temat autorów 
oraz szkół, w których się uczą) można znaleźć na stronie inter
netowej www.kobidz.pl.
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1. III nagroda w kategorii szkól podstawowych - klasy 1-3: „Jedzący 
kartofle (wg van Gogha), czyli tradycja wspólnego posiłku w moim domu”, 
Mikołaj Piter, ki. 2, Ośrodek edukacyjno-muzyczny „Yamaha” w Wolsztynie; 
w uzasadnieniu jury: „przyznana za ciekawe odniesienie do historii 
malarstwa oraz rozwiązanie plastyczne"

2. II nagroda w kategorii szkól podstawowych - klasy 4-6: „Sianokosy”, 
Karolina Kamińska, ki. 6, Szkota Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 

w Grygrowie kolo Stoczka; w uzasadnieniu jury: „przyznana nie tylko za 
urodę pracy, ale i za jej technikę wykonania (wycinanka), która już sama 
w sobie stanowi element tradycji wart pielęgnowania"

3. Wyróżnienie w kategorii szkól gimnazjalnych: „Moje korzenie...”, 
Joanna Daria Dudycz, ki. 2c, Publiczne Gimnazjum im. prof. dr. Józefa 
Dietla w Krynicy-Zdroju; w uzasadnieniu jury: „przyznana za poetyckie, 
nastrojowe opowiadanie o ciągłości rodzinnych tradycji"

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2009 | 35



ROZMAITOŚCI

Między Wschodem i Zachodem
W cerkwi chór wraz z wierny

mi w liturgii podczas wiel
kiego wejścia śpiewa: „Którzy 

Cherubinów mistycznie wyobraża
my i życiodajnej Trójcy trzykrotnie 
święty hymn śpiewamy, odtóżmy 
wszelkie ziemskie troski". Słowa te 
zabrzmiaty po raz pierwszy w języ
ku greckim w VI w. w bazylice 
Hagia Sophia w Konstantynopolu: 
„Hoi ta Cheroubim mystikos eikoni- 
zontes..." Użyty w hymnie czasow
nik „wyobrażamy" - eikonizontes, 
przywołuje słowo eikon - ikona. 
Każda ikona w cerkwi przypo
mina, że Chrystus jest pierwszą 
ikoną Boga Ojca, a skoro tak, to 
każda liturgia jest ikoną liturgii 
niebiańskiej, a wierni są ikona
mi Cherubinów, którzy śpiewa
ją w niebie nieustanną chwalę 
Najświętszej Trójcy.

Bizantyński hymn Cherubinów 
po trzech stuleciach dotarł na 
Morawy, wraz ze świętymi Cyrylem 
i Metodym, którzy przełożyli go na 
język słowiański: ,,/że Cheruwimy 
tajno obrazujuszcze...” Czy już 
wtedy zabrzmiala ta pieśń na 
terenach dzisiejszej wschodniej 
Słowacji? Z pewnością słyszano 
ją tutaj w XV w., kiedy z połu
dnia i wschodu zaczęli przybywać 
pasterze zwani Wołochami, zaczę
li zakładać swoje wsie na prawie 
wołoskim i budować pierwsze 
drewniane cerkwie. Sprawowana 
w nich liturgia była ta sama, co 
w dalekim Konstantynopolu, litur
giczne naczynia i szaty kapłanów 
te same, co w Bizancjum, ikony - 
podobne do tych, które od wieków 
malowali Grecy. Tylko język inny, 
bliski temu, którego używali osied
leni bardziej na wschód przodko
wie Ukraińców.

Wołosi osiedlali się po obu 
stronach zachodnich Karpat, po 
obu stronach przyjaznej polsko- 
-węgierskiej granicy. Ludność 
katolicka po południowej stronie 
Karpat - Słowacy, Węgrzy, Niemcy, 
nazywali przybyszów Rusnakami 
albo Rusnami. Polacy na pół
nocy mówili o nich Łemkowie. 
Źródła historyczne piszą o nich 
„Valachos seu Ruthenos" (Wołosi 
czyli Rusini). Ich wioski z drew
nianymi cerkiewkami w okolicach 
Bardejowa, Sniny, Świdnika, aż 
po Starą Lubownię, nieróżniące 
się od tych ciągnących się rów
nolegle po polskiej stronie aż po 
Piwniczną, stanowiły na kulturowo- 
-religijnej mapie tej części Europy 
odrębną, najdalej na zachód 
wysuniętą enklawę tradycji bizan
tyńskiej. Badacze wskazują na 
związki Rusnaków-Wolochów 
z etnosem zachodnioukraińskim, 
ze średniowieczną tradycją księ

stwa halicko-wotyńskiego, jed
nak w dawnych wiekach wiejskie 
kultury ludowe, nieposiadające 
współczesnej świadomości naro
dowej, określały swoją tożsamość 
przywiązaniem do miejsca, jako 
„tutejsi”. Specyficzne położenie 
geograficzne Rusnaków-Lemków, 
w oddaleniu od ważnych centrów 
kultury prawosławnej, uksztat-

- Dymitra, Paraskewę, Mikołaja, 
Michała Archanioła, tych samych, 
których czcili współwyznawcy na 
Bałkanach, w Mołdawii i na Rusi 
Moskiewskiej.

Pokojowa koegzystencja pra
wosławnych Rusnaków i Łemków 
w ramach katolickich monar
chii, w obliczu kulturowej prze
wagi Zachodu, prowadziła jed

towalo model kultury tradycjo- 
nalistycznej i izolacjonistycznej, 
a zarazem coraz bardziej otwie
rającej się na wpływy dominującej 
kultury kręgu łacińskiego, na połu
dniu - slowacko-węgierskiej, na 
północy - polskiej. Kultura i sztuka 
Rusnaków-Łemków odznacza się 
dużą spoistością pomimo istnieją
cej granicy politycznej i przynależ
ności do różnych metropolii cer
kiewnych. Najstarsze zachowane 
na tym terenie ikony pochodzą 
z XVI w. Są one wierne bizantyń
skiemu kanonowi i nie różnią się 
od tych po stronie polskiej i ukra
ińskiej. Przedstawiają świętych 
ze scenami z życia w klejmach 

nych i drugich w kierunku unii. 
W Kościele katolickim, przeżywają
cym po Soborze Trydenckim czas 
duchowego odrodzenia i religijnej 
ekspansji, tendencje unijne byty 
bardzo silne. Nawiązywały one 
do wcześniejszych unii zawartych 
z Kościołem greckim na soborze 
w Lyonie (1274 r.) i we Florencji 
(1439 r.), które jednak okazały się 
nietrwale. W 1596 r. w Brześciu 
Litewskim część prawosławnej hie
rarchii w Rzeczypospolitej zawarta 
unię ze Stolicą Apostolską. Jej 
sygnatariusze, zwani odtąd unita
mi, uznawali zwierzchnictwo Ojca 
Świętego, zachowując własny 
język i wszystkie dotychczasowe 

obrzędy i zwyczaje liturgiczne. 
Unia Brzeska stała się modelem 
dla późniejszych unii w Królestwie 
Węgierskim, a potem w Monarchii 
Habsburskiej i w innych krajach. 
Półwieku później, w 1646 r., zawar
ta została unia w Użhorodzie, 
obejmująca ludność prawo
sławną na terenie zbliżonym do 
dzisiejszej wschodniej Słowacji. 
W 1664 r. podobną unię zawar
to w Mukaczewie, obejmującą 
wyznawców prawosławia z tere
nów Zakarpacia, a w 1700 r. w Alba 
lulia z Siedmiogrodu. Z biegiem 
czasu postępy unii w każdym 
z tych rejonów byty znaczne, choć 
nigdy nie powstała jednolita struk
tura administracyjna. W XVIII w. 
cala ludność Rusnacka należała 
do Kościoła unickiego.

Unia z Rzymem oraz bezpo
średni kontakt z kulturą zachodnią 
przyspieszyły proces okcydentali- 
zacji sztuki cerkiewnej. Miejscowa 
tradycja przekształcała bizantyń
skie wzorce na zachodnią modłę, 
tworząc w architekturze drew
nianych cerkwi, malarstwie iko
nowym i rzemiośle artystycznym 
niepowtarzalną syntezę Rzymu 
i Konstantynopola, zabarwio
ną lokalnym kolorytem. Ludowy 
prowincjonalizm przedziwnie 
współgra tu z ortodoksyjnym uni
wersalizmem, wyrażającym się 
w strukturze i programie ikonogra
ficznym całości i każdego deta
lu. Najcenniejsze, zachowane do 
dziś cerkwie wschodniej Słowacji 
pochodzą właśnie z tego okresu 
- z drugiej połowy XVII i z XVIII w. 
Trójdzielne, osiowe, najczęściej 
zwieńczone nad babińcem wyso
ką wieżą, widziane od zachodu 
przypominają kościoły. Posiadają 
one często pełny oryginalny 
wystrój - ikonostasy, ikony, krzy
że procesyjne, świeczniki, niekie
dy polichromie, a także przejęte 
z tradycji zachodniej - ołtarzyki 
boczne i ławki.

W końcu XVIII w., po pierw
szym rozbiorze Polski, wszyscy 
Rusnacy-Łemkowie znaleźli się na 
ponad 120 lat w granicach jed
nego państwa - Austrii, a później 
Austro-Węgier. Na oznaczenie 
wszystkich unitów w Cesarstwie 
Maria Teresa wprowadziła określe
nie „grekokatolicy”. Dwór wiedeń
ski popierał Cerkiew greckokato
licką, jednak w XIX w. jej energie 
twórcze zaczęty się wyczerpy
wać. Sprzyjała temu centralizacja 
wielu szczebli życia cerkiewnego, 
również sztuki. Malarstwo ikono
we zaczęto upodabniać się do 
malarstwa zachodniego i zatra
cać swoją tożsamość. Wprawdzie 
odnawiano i budowano nadal tra-
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1. Św. Dymitr, ikona z potowy XVIII w., 

Rovne

2. Św. Archanioł Michał, połowa XVI w.

dycyjne cerkwie drewniane, ale 
coraz częściej wznoszono nowe, 
murowane, na podstawie opraco
wanych w Wiedniu typowych pro
jektów, w których zanikały tradycje 
własnego budownictwa.

Większość zabytkowych drew
nianych cerkwi we wschodniej 
Słowacji pochodzi z XVII i XVIII w. 
Zachowało się ich ponad trzy
dzieści. Ani tragedie obu wojen 
światowych, ani kasata unii przez 
czechosłowackie władze komuni
styczne i przejęcie świątyń przez 
Cerkiew prawosławną, nie spowo
dowały wielkich ubytków w licz
bie ani wystroju świątyń. Pod tym 
względem słowackie cerkiewki i ich 
wnętrza miały więcej szczęścia 
niż ich siostry po polskiej stronie, 
w znacznej mierze zdewastowa
ne lub ograbione po przesiedleniu 
ludności ukraińskiej w 1947 r. w ra
mach akcji „Wista". Wiele cen
nych ikon zostało zabezpieczo
nych w muzeach w Bardejowie, 
Świdniku, w Słowackiej Galerii 
Narodowej w Bratysławie, sześć 
cerkwi wraz z wyposażeniem prze
niesiono do skansenówwSwidniku, 
Bardejowskich Kupelach, Starej 
Lubowni, Humennem i Koszycach.

Od zakończenia pierwszej 
wojny światowej ludność rusnacko- 
-lemkowska oraz związane z nią 
zabytki sztuki cerkiewnej dzielą 
granice trzech, a nawet czterech 
państw. Ten w miarę jednolity 
mikroregion artystyczny obejmu
je oprócz północno-wschodniej

Słowacji, południowo-wschodnią 
Polskę, zachodnią (zakarpa- 
cką) Ukrainę oraz - częściowo 
- wschodnie Węgry. W minionym 
stuleciu ruska ludność tych ziem 
ulegała w poszczególnych krajach 
procesom językowej i kulturowej 
asymilacji - slowianizacji, poloni- 
zacji, madziaryzacji i ukrainizacji. 
W trzech pierwszych przypadkach 

jedynym wyróżnikiem pozosta
ła greckokatolicka tożsamość 
wyznaniowa.

Dramatyczne losy Kościoła uni
ckiego w czasach dyktatury komu
nistycznej w każdym z tych krajów 
byty okupione wieloma ofiarami. 
W Czechosłowacji Kościół grecko
katolicki został zdelegalizowany 
w 1950 r., a wierni przymusowo 
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wcieleni do Cerkwi prawosławnej. 
Kościół unicki wyszedł z podzie
mia po praskiej wiośnie 1968 r., 
a pełną niezależność otrzymał 
dopiero w 1989 r. Widocznym 
śladem istniejących podziałów 
i napięć wyznaniowych są dzisiaj 
stojące lub wznoszone w wielu 
wioskach i miasteczkach, nierzad
ko obok siebie, cerkwie dwóch 
wyznań obrządku bizantyńskiego 
- unickie i prawosławne.

Z oświetlonych świecami 
wnętrz jednych i drugich cerkwi 
wznosi się do nieba ta sama, 
co przed wiekami pieśń: „Którzy 
Cherubinów mistycznie wyob
rażamy i życiodajnej Trójcy trzy
krotnie święty hymn śpiewamy, 
odłóżmy wszelkie ziemskie troski". 
Wysoko w górze, gdzie nie sięga
ją już narodowe ani wyznaniowe 
podziały, łączy się ona z pieśniami 
płynącymi z katolickich i ewange
lickich kościołów w jeden rados
ny hymn: „Abyśmy mogli przyjąć 
króla wszechświata, którego niewi
dzialnie na tarczach niosą zastępy 
aniołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja."

Michał Janocha

Na początku 2008 r. w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w War
szawie czynna była wystawa „Między 
Wschodem i Zachodem. Ikony ze 
Słowacji”, przygotowana przez war
szawskie Muzeum Archeologiczne 
i Muzeum Szariskie w Bardejowie na 
Słowacji. Kolejną prezentację zabytków 
związanych z Kościołem greckokato
lickim na Słowacji stanowi wystawa 
„Świat karpackich świątyń”, która do 
10 lutego br. czynna była w Warszawie, 
a teraz zagości w innych miastach 
Polski (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1, 2009, s. 34).

Spotkanie z książką
IKONY W POLSCE

*1'INIHVH l-HJ.łlIMin/nul

W2008 r. warszawskie wydawnictwo ARKADY opublikowało książkę 
Michała Janochy Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesno
ści. Autor, ksiądz, historyk sztuki i teolog, profesor Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest też kierownikiem Katedry Historii 
Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. We wstępie do publikacji czytamy: 
„ W najszerszym znaczeniu terminem -’ikona* można określić każdy obraz 
wykonany dowolną techniką, jednak w historii sztuki ikona jest wizerunkiem 
sakralnym związanym z tradycją chrześcijańskiego Wschodu, wykonanym 
najczęściej na desce techniką enkaustyczną lub temperową, według okre
ślonego wzoru. W niniejszej książce będziemy używać pojęcia „ikona* 
w tym węższym znaczeniu, przeciwstawiając je pojęciu obra
zu religijnego związanemu z tradycją zachodnią".

Publikacja podzielona została na dwie części. W pierw
szej części przedstawiono historię ikon i podzielono je na 
cztery grupy: ikony z terenów dawnego państwa polsko- 
-litewskiego, nazywane zachodnioruskimi, ukraińskimi lub 
białoruskimi; ikony rosyjskie (w tym staroobrzędowe); ikony 
spoza Rosji (przede wszystkim z Grecji i Bałkanów) oraz iko
ny współczesne, powstałe w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Druga część książki, nazwana Galerią ikon, stanowi prze
gląd najważniejszych tematów ikonograficznych. Poznajemy 
ikony: Trójcy Świętej i Chrystusa, Matki Boskiej, świątecz
ne (będące ilustracją pewnych ewangelicznych wydarzeń 
z życia Jezusa i Maryi), ikony świętych (a także proroków 
i apostołów) oraz symboliczno-alegoryczne. W całej publi

kacji zamieszczono ponad 300 doskonalej jakości reprodukcji ikon, które 
pochodzą z 24 muzeów i 40 świątyń prawosławnych, unickich, rzymskoka
tolickich oraz z kolekcji prywatnych. Aby wszechstronnie ująć temat, autor 
przedstawił zarówno bardzo znane arcydzieła, jak i ikony o małej wartości 
artystycznej, naiwne, ale mające swoisty urok, czasem pokazywane po raz 
pierwszy.

Książka jest wydana jak luksusowy album. Grafik i autor projektu, Ma
ciej Buszewicz, oprawił ją w złoto, złote są obramienia kart, tytuły rozdzia
łów i śródtytuły, a nawet paginy. Maciej Buszewicz zaprojektował również 
czcionkę wzorowaną na cyrylicy, którą złożone zostały wszystkie tytuły. 

Staranna szata graficzna nadaje książce wygląd... ikony. 
Wszystkie walory publikacji zostały docenione - „Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI” uznał ją Książką Roku 2008 w kategorii 
Sztuka.

Na końcu publikacji zamieszczono katalog ilustracji, 
słownik terminów cerkiewnych występujących w tekstach, 
indeks tematów, miejscowości i osób oraz bibliografię.

Warto nabyć ten wspaniały album nie tylko dla przeżycia 
estetycznego, ale również dla usystematyzowania naszej 
wiedzy dotyczącej tematu.

Książka w cenie 129 zł dostępna jest w większych księ
garniach i bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo ARKA
DY 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wysyłkowej 
022 828-68-47, tel. księgarni firmowej 022 828-40-20, e-mail: 
info@arkady.com.pl, www.arkady-info.eu).
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Najstarszy szachulcowy 
kościół w Polsce 

zmienił użytkownika
W styczniu 2009 r. Towarzystwo

Opieki nad Zabytkami Od
dział w Gdańsku przejęło w użyt
kowanie gotycki kościół w Gno- 
jewie w pow. malborskim; właś
cicielem zabytku jest parafia 
rzymskokatolicka św. Floriana 
w Szymankowie. Zgodnie z zawar
tą umową Towarzystwo ma prawo 
do dysponowania nieruchomością 
na 10 lat. Celem przedsięwzięcia 
jest podjęcie niezwłocznych prac 
konserwatorskich, zmierzających 
do uratowania kościoła.

Kościół w Gnojewie jest uzna
wany za najstarszą świątynię 
szachulcową w Polsce i zajmuje 

pokrycia dachowego powoduje 
obciążenie przez śnieg bezcen
nego stropu i jego barokowych 
malowideł. W bardzo złym stanie 
technicznym są także najstar
sze sześćsetletnie ściany ryglo
we (szachulcowe) oraz ceglane 
mury wzniesione w XIV i XV w. 
Wśród równie cennych budowli 
historycznych kościół ten jest naj
bardziej zniszczonym i zaniedba
nym zabytkiem na terenie całej 
Unii Europejskiej. Prowizoryczne 
zabezpieczenie kościoła wykona
ne na początku 2007 r. nie przy
niosło oczekiwanych rezultatów. 
Obecnie obiekt potrzebuje nie-

Kościót w Gnojewie, stan w 2006 r.

ważne miejsce wśród najcenniej
szych zabytków średniowiecznej 
architektury Pomorza. O wielkiej 
wartości artystycznej zabytku de
cyduje też zachowany wewnątrz 
polichromowany strop z 1717 r, 
pokryty malarstwem figuralnym 
wraz z inskrypcjami i bogatą baro
kową ornamentyką.

Obecny stan zachowania 
świątyni jest katastrofalny. Brak

zwtocznych działań ratunkowych. 
W związku z tym Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, jako 
nowy użytkownik kościoła, zwró
ci się do władz państwowych 
o przekazanie środków finanso
wych, które pozwolą uratować 
ten cenny zabytek architektury 
w Polsce.

Tomasz Korzeniowski

Upiór 
z Upity

Upita - mata wieś w dawnym woj. trockim koto Poniewieża, 
znana już Krzyżakom jako Opiten - niewiele dziś mówi 
przeciętnemu Polakowi. Może wierni jeszcze czytelnicy 

Sienkiewiczowskiego Potopu pamiętają, iż w finale powieści pan 
Andrzej Kmicic „starostwem upickim nagrodzon", po ślubie osiadł 
na stałe w Wodoktach. O ile jednak pod piórem „Litwosa” Upita 
stała się niejako zwiastunem happy endu, to w polskiej historii 
i legendzie odegrała rolę daleko bardziej ponurą.

Najprawdopodobniej to wtaśnie w Upicie urodził się (a na 
pewno zostat tu pochowany) Władysław Wiktoryn Siciński (ok. 
1615-1672), herbu Prawdzie, początkowo kalwin, potem katolik. 
Nie byt zbyt aktywny politycznie, lecz-jako poborca upicki (1649 r.) 
- postowat ze swego powiatu (trockiego) na sejm w marcu 1652 r. 
Kiedy padla propozycja prolongaty obrad, zgtosit protest i opuś
ci) izbę. Ten niemający precedensu wypadek zapoczątkował 
osławione liberum veto, choć 
towi zerwania sejmu przez 
Sicińskiego współcześni nie 
przypisywali większego zna
czenia. W 1655 r. poseł tytu
łował się stolnikiem upickim, 
a w 1666 r. otrzymał pod- 
sędkostwo upickie. Byt dość 
zamożny: oprócz dóbr po 
rodzicach dzierży) Upitę z fol
warkiem Sawiciszki i sześ
cioma wsiami oraz Wodokty, 
folwark Ginejciszki i dwór 
w Wilnie. Gdy zmart, pocho
wano go w ufundowanej 
przez niego kaplicy w koście
le upickim.

Od drugiej potowy XVIII w., 
kiedy coraz częściej potępia
no liberum veto jako symbol 
warcholstwa szlacheckiego 
i braku odpowiedzialności za kraj, zaczęta rodzić się legenda 
Sicińskiego. Postrzegano go powszechnie jako wszetecznika, 
zdrajcę i zbrodniarza, niemal Antychrysta, co znalazło oddźwięk 
w krążących wśród ludu podaniach, które choć różniły się mię
dzy sobą w szczegółach, zgodne byty co do tego, iż Siciński 
zostat dotknięty karą bożą. Jak zanotował już Michał Baliński 
w Starożytnej Polsce, podczas owego zerwania sejmu uniesiony 
żalem kasztelan brzeski „w mowie pełnej ognia i zgrozy, przeklął 
Sicińskiego, kończąc ją wyrazy: «Bodajby przepadl!». Senatorowie 
i posłowie dopełnili tej klątwy, jednogłośnie zawoławszy «Amen!»” 
(cyt. za Janem Witortem, Legenda o Sicińskim, Pośłe Upickim, 
„Wista", t. 11, 1897, s. 435). Tak więc, według legendy, Siciński, 
ów „heretyk przeklęty i bluźnierca", ciemiężca chłopów, twór
ca tygodniowej pańszczyzny i „bardzo łakomy na dziewki”, co 
i szlachciance nie przepuścił, zginął od uderzenia pioruna, jego 
zamek zapadt się pod ziemię, ta sama ziemia nie przyjęła jego 
ciała (według innych wersji ziemia ta siedem razy wyrzucała go 
ze swego wnętrza, aż wreszcie pochłonęła z catą rodziną; rodzi
ce i siostra zdrajcy też zostali śmiertelnie ugodzeni piorunem). 
Powody tej ciężkiej kary bożej miały być różne: zdrada kraju, 
ucisk ludu, ale i podstępne otrucie przez zemstę zaproszonej 
na biesiadę szlachty pow. upickiego czy zwabienie polskiego 
króla do Upity i wydanie go Szwedom. Echem legendy miała być

w gruncie rzeczy samemu fak-
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1. „Trup upickiego posła”, anonimowy drzeworyt wg rysunku
Ludwika Piechaczka, 1859/1860

2. Antoni Oleszczyński, „Siciński na mękach piekielnych”, staloryt, 
1832-1833

(w zbiorach Biblioteki Narodowe/ w Warszawie)

znajdująca się na mokradłach pod miasteczkiem góra o owalnym 
kształcie, zwana Górą Sicińskiego, gdzie - jak wieść niosła - 
widziano ogień i słyszano jęki, ryk bydła i pianie kogutów.

„Życie po śmierci" Sicińskiego rozpoczęło się na początku 
XIX w., kiedy to kościół upicki został spustoszony i groby stanęły 
otworem (najprawdopodobniej dokonano sprofanowania znajdu
jących się w nim zwłok - może wyrzucono je z trumien). Wówczas 
„włóczący się po sklepie kaplicy" miejscowy szewc znalazł zmu
mifikowane zwłoki „przeklętnika", niewątpliwie wcześniej poddane 
fachowemu zabalsamowaniu (ów fakt stwierdzili ok. 1860 r. lekarz 
Jan Ważyński zamieszkały w Poniewieżu oraz profesorowie byłe
go gimnazjum realnego w Warszawie). Mumia zachowała się 
świetnie i była tak lekka, że można ją było unieść w jednej ręce. 
Dlatego też posłużyła przedsiębiorczemu szewcowi za straszyd
ło. Otóż ów szewc, notorycznie wykłócający się w miejscowych 
karczmach o gorzałkę, tak długo wieczorami przerażał żydow
skich arendarzy, że ci woleli już serwować mu żądany trunek za 
darmo, aniżeli oglądać te okropności.

Jakkolwiek postać i rysy twarzy „upiora z Upity" byty rzeczy
wiście przerażające, to zjeżdżano się masowo, aby go obejrzeć 
- Siciński stał się makabryczną atrakcją. Pokazywano ją licznym 
widzom (czy za opłatą, o tym nie wiadomo), m.in. Adamowi 
Mickiewiczowi, który opisał truchło w wierszu Popas w Upicie 
(1825): „[...] Nogi długie i czarne sterczą mu jak szczudła, / Ręce 
na krzyż złamane, twarz głęboko wchudta. / Oblicze wywędzone 
brud śmiertelny szpeci; / Usta wypsute, przez nie ząb gdzienie
gdzie świeci. / Zresztą nietknięta ciała zdrowego budowa, / Postać 
ludzką, od żywej niezbyt różną, chowa. [...]”.

Niedługo przed 1860 r., litując się nad wyschłą i wciąż „wędru
jącą" mumią (a to włóczoną po cmentarzach, a to podrzucaną 
na progi domostw złych ludzi), miejscowy proboszcz umieścił 
ją w specjalnie w tym celu zbudowanej szafie przy wschodnich 
drzwiach drewnianego kościółka i otwieranej dla ciekawych 
oczu. Odtąd Siciński, niczym widmo, przyobleczony w długą do 
ziemi koszulę (sprawioną przez jakiegoś, może spokrewnionego, 
oficera o tym samym nazwisku albo też bliżej nieznanego pana 
Rosena z Odessy) stał tam wyprostowany jak struna, budząc 
lęk i ciekawość. W 1860 r. oglądał go zamieszkały na Żmudzi 
powieściopisarz Władysław Maleszewski, późniejszy założyciel 
i redaktor „Biesiady Literackiej”, pozostawiając taką relację: „[...] 
widzisz ciało żółte, jakby skamieniałe, postać prostą, wysoką, ręce 
na krzyż złożone, nogi wyciągnięte. Czaszka trupa łysa i żółta, 
z tylu ma gęste kępy siwiejących włosów, oczy zamknięte, wypu
kłe, rzęsy widoczne, twarz nieco wklęsłą, nos lekko garbaty, wargi 
nad któremi są kępy włosów, jakoś dumnie od siebie odsądzone 
[...]. Dotykałem wiekowego trupa i wszędzie ciało się ugina; zdaje 
się że to człowiek w ciężkim śnie pogrążony stoi przed tobą. [...] 
Straszny obraz!".

Zachował się jeszcze jeden przekaz, zasłyszany od ponie- 
wieskiego mieszczanina i dorożkarza Dionizego Jasińskiego, 
zanotowany w 1890 r. przez wspomnianego Jana Witorta: „Był 
on [Siciński] urody średniej, blondyn, bo na głowie miał trocha 
włosów, ręce miał spuszczone, oczów nie było". Jednakże „wiecz
nie żywe” truchło i w szafie nie było bezpieczne, ponieważ bez
ustannie było uszczuplane przez turystów, obdzierających „włosy 
i kawałki ciała, niby na pamiątkę". Dopiero w 1864 r., po przeszło 
półwiekowej roli upiornego straszydła, decyzją „zwierzchności" 
(czyli „władzy wojskowej") mumię pogrzebano, ale nie wiadomo, 
w jakim miejscu.

Kościotrupa z Upity uwieczniono dwukrotnie w sztuce: w akwa
reli z połowy XIX w. ze zbiorów Muzeum Sztuki Uniwersytetu
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Jagiellońskiego (reprodukowanej w Encyklopedii staropolskiej 
Aleksandra Brucknera i Karola Estreichera, t. 1, szpalta 771- 
-772, reprint: Warszawa 1990) oraz w anonimowym drzeworycie, 
zdjętym z rysunku Ludwika Piechaczka (ok. 1824-1878), ilustru
jącym wspomniany artykulik Maleszewskiego, zamieszczony 
w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 15, 1859/1860, s. 119). Oba 
obiekty wykonano niewątpliwie z natury. Natomiast do legen
dy Sicińskiego nawiązuje staloryt Antoniego Oleszczyńskiego, 
pochodzący z wydawnictwa Varietes Polonaises (Rozmaitości 
Polskie), które ukazało się w Paryżu w latach 1832-1833. Rycinka 
przedstawia inicjał „L” z wpisanymi dwiema scenkami: diabły prze
rzynają pitą leżącego plackiem posła oraz trzej szatani niosą go, 
rażonego piorunem, do piekła. U góry wychylający się z obłoków 
aniołek wskazuje ostrzegawczo na spadający grom i na mar
twego zdrajcę. Kompozycję uzupełnia obszerny tekst w języku 
francuskim, odbity z osobnej płyty.

Niesamowite dzieje truchta Sicińskiego wydają się poniekąd 
sprawiedliwym wyrokiem historii, albo też - jak kto woli - jej chi
chotem, ponieważ właściwie nie mamy całkowitej pewności, czy 
owe szczątki rzeczywiście dotyczyły jego osoby...

Hanna Widacka
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ROZMAITOŚCI

Rozszyfrowana pocztówka
Pośród widokówek ilustrujących 

grozę pierwszej wojny światowej 
są głównie widoki zbombardowa

nych miast i budynków. Sporą kolek
cją takich widokówek upamiętnione 
zostały zniszczenia Tarnowa. Miasto 
to w listopadzie 1915 r. dostało się 
pod okupację rosyjską, która trwała 
do początku maja roku następne
go. Na kilka miesięcy znalazło się 
niemal na linii frontu, bo wycofujący 
się Austriacy stanowiska artyleryjskie 
mieli tuż nad Dunajcem od stro
ny Krakowa, a więc w odległości 
około 10 km od centrum Tarnowa. 
Od potowy stycznia 1915 r. razili 
miasto ciężkimi pociskami. Strach 
wśród mieszkańców byl wielki, 
choć przyznać należy, że Austriacy 
strzelali celnie, trafiając głównie 
w koszary i inne obiekty wojsko
we, a także administracyjne. Miody 
kaptan z tarnowskiej katedry Jan 
Czuj opublikował po wojnie (jako Jan 
Borzęcki) sporządzone wówczas 
zapiski, w których m.in. czytamy: 
„Była godzina 9 przed południem, 
kiedy rozległ się pierwszy przeraźliwy 
świst nad miastem, a za kilka sekund 
nastąpił okropny wybuch, jakiego nie 
słyszeliśmy dotychczas. Odłamek 
granatu oderwał się przy eksplo
zji i spadl aż na rynek, niedaleko 
Ratusza, pośród przekupniów. Padt 
tuż obok rozmawiających kobiet, ale 
nikomu wtedy krzywdy nie uczynił. 
Wywołał tylko wielki popłoch. W pię
ciu minutach nie było żywej duszy 
na rynku" (J. Borzęcki, Moskale 

w Tarnowie. Tarnów 1915, s. 34). 
Opis ten doskonale koresponduje - 
zdawać by się mogło - z wydaną na 
tę okoliczność widokówką. Jest to 
znana w Tarnowie wśród historyków 
i kolekcjonerów pocztówka przed
stawiająca mieszkańców klęczących 
na płycie tarnowskiego rynku pod

Oto lecą pociski na miasto, a miesz
kańcy wznoszą modły o ocalenie! 
Sytuację tę ujrzano w zupełnie innym 
świetle, kiedy pocztówka posłużyła 
jako bardzo powiększone tło ilustru
jące wystawę rocznicową w 2007 r. 
Otóż montujący wystawę pracownicy 
tarnowskiego muzeum z kustoszem

ratuszem, zatytułowana „Straszny 
i pamiętny dzień ostrzeliwania 
Tarnowa”. Jakoś nikt nie zada! sobie 
pytania, jak się mają ci klęczący 
(ze zgrozy? w modlitwie?) ludzie do 
widoku rozpadających się odłamków 
pocisków. I jakże to inaczej wygląda 
niż w opisie księdza Czuja!

Przez dziesiątki lat przyjmowano 
ten obrazek jako coś oczywistego. 

Kazimierzem Bańburskim zwrócili 
uwagę na zadziwiający spokój han
dlujących przy straganach ludzi. Ta 
drugoplanowa scena jakże kontra
stowała z gromadą klęczących na 
pierwszym planie postaci. A i owe 
postacie nie wydawały się szczegól
nie zatrwożone. Sprawa ostatecznie 
stała się jasna, gdy wśród tłumu 
targowego dato się dostrzec syl

wetki austriackich żołnierzy! A więc 
nijak tej sceny nie można wiązać nie 
tylko z ostrzeliwaniem Tarnowa (bo 
tylko Austriacy miasto ostrzeliwali), 
ale nawet z czasem okupacji rosyj
skiej! Zresztą, jakiż fotograf czekałby 
z kamerą na rynku, aby utrwalić jego 
bombardowanie.

Prawdopodobnie fotograf 
uchwycił moment, kiedy z kate
dry wychodził ksiądz z wiatykiem 
do chorego. Jak to w zwycza
ju było, poprzedzał go ministrant 
z dzwonkiem anonsującym księdza 
z Przenajświętszym Sakramentem. 
Ci, którzy dzwoneczek usłyszeli 
i ujrzeli księdza, a więc najbliżej 
stojący - poklękali, żegnając się. 
W głębi rynku panował normalny 
handel codzienny.

Nie wiemy, czy zdjęcie zrobiono 
przed, czy po opuszczeniu Tarnowa 
przez Rosjan. Wiadomo jednak, że 
w formie widokówki opublikowane 
zostało w 1916 r. (Wydawnictwo 
artyst. Widokówek „polonia”. Prof. 
Adam Wilusz, Jarosław 1916).

Po rozszyfrowaniu pocztówki 
pozostaje dręczące pytanie: jaki cel 
przyświecał jej wydawcy? Co przez to 
chcial uzyskać? Może po prostu chcial 
zarobić na „strasznym obrazku”?

Jeszcze w 2008 r. pocztówka ta 
posłużyła tarnowskiemu historykowi 
jako ilustracja do tekstu o pierwszej 
wojnie światowej. Fałszywka ma się 
dobrze.

Adam Bartosz

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

ZAPRASZA
na wystawę

Niderlandzkie fajanse i mapy XVII, XVIII wieku
ze zbiorów Kreismuseum Oberhavel w Oranienburgu (Niemcy)

2 marca - 14 czerwca 2009

Wystawa prezentuje 26 siedemnastowiecznych map najbardziej znanych niderlandzkich kartografów, 
takich jak Frederick de Wit, Guilielmo Blaeuw, Claes Janszoon i in. Ozdobione barwnymi elementami 
dekoracyjnymi mapy przedstawiają Europę i niektóre jej państwa, landy niemieckie oraz wyspy. 
Ponadto na ekspozycji umieszczono kilkadziesiąt osiemnastowiecznych wyrobów fajansowych: 
bogato zdobione wazony, talerze, półmiski, kufle oraz dekoracyjne figurki z manufaktury w Delft 
i innych mniej znanych holenderskich wytwórni fajansu.

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska, www.muzeumbiala.pl

Godziny otwarcia:
Do 30 kwietnia: poniedziałek - piątek 9.00 -16.00, sobota - nieczynne, niedziela - 10.00-16.00. 
Od 4 maja: wtorek - piątek 9.30-16 30, sobota - 10.00-16.00, niedziela 11.00-17.00.



Spotkanie z książką

KRAKOWSKI RYNEK GŁÓWNY

Wśród wydanych w końcu ub. roku przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich pozycji z serii Nasze 
pamiątki i krajobrazy jest książka autorstwa krakowskich 

historyków sztuki Waldemara Komorowskiego i Aldony 
Sudackiej Rynek Główny w Krakowie.

Skąd zainteresowanie tym zabytkiem? Jak piszą auto
rzy we wstępie: „Rynek Główny to obok Wawelu jeden 
z symboli Krakowa, inspirujący artystów i niepozostawia- 
jący bez refleksji zwykłych przechodniów. [...] Z Rynkiem 
związane są Sukiennice i kościół Mariacki, wieża ratuszowa 
i pomnik Adama Mickiewicza, sławne kamienice i zwy
kłe kramy, również hejnał mariacki, kwiaciarki i gołębie, 
codzienny i odświętny bieg spraw miasta i ludzi ". Już to, że 
projekty, które postużyty do 
wytyczenia Rynku, zastoso
wano tylko w Krakowie i bra
kuje pierwowzorów i ścisłych 
naśladownictw tej „wielkiej 
kreacji urbanistycznej", pod
kreśla oryginalność miejsca.

Waldemar Komorowski 
i Aldona Sudacka przyznają, 
że w historii krakowskiego 
Rynku są jeszcze okresy nie
zbadane, ale na podstawie 
dotychczasowych publikacji 
i własnych prac możliwe było 
przygotowanie omawianej 
książki, będącej szczegółową
rekonstrukcją dziejów tego niezwykłego miejsca. Autorzy 
zdają sobie sprawę, że przygotowane przez nich opra
cowanie jest „rekapitulacją dotychczasowej wiedzy" i „nie 
rości sobie pretensji do trwałej syntezy". Po przeczytaniu 
książki można pogratulować im nie tylko wykonanej rzetel
nie ogromnej pracy, ale i skromności...

W pierwszej części publikacji poznajemy historię Rynku 
od powstania w XIII w. aż do lat dziewięćdziesiątych XX w., 
czyli do czasu bliskiego czytelnikowi, drugą część sta
nowi katalog obiektów architektonicznych znajdujących 
się na Rynku. Zostały tu omówione ratusz i jego wieża, 
Sukiennice, kramy i jatki, Waga Mata i Wielka, kościoły 
Mariacki i św. Wojciecha, pomnik Adama Mickiewicza, 40 
zabytkowych kamienic, pałace Potockich, Pod Baranami, 
Małachowskich, Spiski, Dom Pod Gruszką i dawny Bank 
Przemysłowy.

W opracowaniu oprócz głównego tematu przedsta
wione zostały w tle wydarzenia historyczne związane 
z Rynkiem (np. budowa bram triumfalnych ku czci królów 
udających się na koronację, kondukty żałobne zmarłych 
monarchów, uwieczniony przez Matejkę w słynnym obra
zie Hołd pruski w 1525 r, przysięga Kościuszki złożona 
w 1794 r., przejazd lawety z trumną Słowackiego w 1927 r., 
kondukt pogrzebowy Piłsudskiego w 1935 r). Opisano też 
obyczaje i uroczystości, które się tu odbywały, a czasem 
przetrwały do dziś (tradycyjny pochód Lajkonika kończący 
się pod wieżą ratuszową, konkurs szopek, juwenalia, 
składanie kwiatów pod pomnikiem Mickiewicza w dniu 
imienin wieszcza przez krakowskie kwiaciarki). Autorzy 
analizują wszystkie funkcje, jakie Rynek pełnił: oprócz cen
trum miejskiego, miejsca handlu i najstarszego w Polsce 
Muzeum Narodowego w Sukiennicach, siedziby władz 
i reprezentacji miasta, nacechowany symbolicznie przez 
obecność kościoła Mariackiego, związany był też z prze
strzenią sakralną Krakowa i odgrywał rolę jego duchowego 
centrum.

Książka - choć to naukowa monografia - napisana jest 
w przystępny sposób, dużo tu anegdot, legend i ciekawo
stek. To lektura dla wszystkich zafascynowanych niepo
wtarzalną atmosferą Krakowa; do dziś turyści najczęściej 
utożsamiają Kraków z Rynkiem i to miejsce zwiedzają 
najchętniej. Opisowi każdego obiektu towarzyszą liczne 
ilustracje, a na końcu książki zamieszczony został indeks 
osobowy i rzeczowy.

Publikację można nabyć (cena: 55 zł) w księgarniach 
naukowych 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).

KYNEK ,

WALDEMAR KOMOROWSKI
ALDONA SUDACKA

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI’’.

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego 
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy 

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Academia Polacca della Scienze w Rzymie - Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, pod red. Jacka Purchli, 
wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków 2008

Jan Dziedzic z Olsztyna - Ryszard Mączyński, Kościół św. Benona w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008

Maria Micińska z Piecków - Helena Piotrowska, Życie jest sztuką, a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie 
Skurpskim, Wydawnictwo Edytor WERS, Olsztyn 2005

Mariusz Jeśman z Gdyni - Justyna Brodzka, Architekci Miasta Lodzi. Wiesław Lisowski, Dom Wydawniczy 
Księży Młyn, Łódź 2008

Anna Wanarska z Wronek - Ludzie gościńca - pielgrzymi, wędrowcy, tułacze w pracach plastycznych 
dzieci i młodzieży, wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2008

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer 
konta: 90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym mie
siącu; cena numeru w 2009 r. 7 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. 
- 77 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001- 
-2006 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów 
pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listo
pada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października. Wszystkie 
urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat 
podanych wyżej. Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze 
są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę 
można zamawiać również za pośrednictwem stron internetowych (www.poczta.lublin. 
pl/gazety).

Ruch S. A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2009 r. przyjmowane są do 
5 czerwca br., infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na 
stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.

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



Z wystawy jubileuszowej 
w kieleckim Muzeum Narodowym

1. Hyacinthe Rigaud (?), „Portret Jana Dobrogosta 
Krasińskiego”, pocz. XVIII w.; „Portret Jakuba Ludwika 
Sobieskiego”, 1720-1725; zbroja kirasjerska, Niemcy, 
pocz. XVII w.; tapiseria „Scypion Afrykański przyjmujący 
hotd Kartagińczyków”, Flandria, Bruksela, warsztat 
Jakuba Geubelsa Mt. przy współpracy z Janem Raesem (?), 
przed 1630 r.; zbroja husarska, XVI-XVII w. i szable 
husarskie, XVII-XVIII w.

2. Na pierwszym planie: Antoni Brygierski, „Portret 
biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Softyka", Kielce, 
1759 r.

3. Obrazy: malarz akademicki - klasycysta francuski (?), 
„Afrodyta i Adonis”, Francja, ok. 1800 r.; malarz 
akademicki wg Guida Reniego, „Cztery pory roku”, 
Wiochy, pierwsza potowa XIX w.; grafiki: Feliks Stanisław 
Jasiński wg Sandro Botticellego „Primavera”, 
miedzioryt i akwaforta, 1892 r.; Raphael Morghen, 
„Aurora”, miedzioryt, Paryż, XVIII w.

4. Model sekretarzyka, Elbląg, potowa XVIII w. oraz 
obrazy w trakcie konserwacji: „Portret Jakuba Ludwika 
Sobieskiego”, Polska, XVIII w., Rafał Hadziewicz, „Studium 
kobiety”, XIX w.

(zdjęcia z wystawy „Najcenniejsze zabytki 
Muzeum Narodowego w Kielcach", 

czynnej od października 2008 do stycznia 2009 r)


