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W
arszawa. Niedzielne popołudnie. Przy „Pomniku Powstania Warszawskiego” 
gromadzi się wycieczka uczniów ze szkoły podstawowej.

- Z której jesteście klasy? - pytam.
- Z piątej. Ale ten - chłopak pokazuje palcem wyższego o pół głowy kolegę - to 

powtarza.
- Proszę pani, a dlaczego on - inny z uczniów zwiedzających pomnik jedną ręką 

wskazuje na sylwetkę powstańca, drugą dotyka „wygłaskanego" przez licznych 
poprzedników fragmentu rzeźby - trzyma piwo?

- Wódkę! - wykrzykuje stojący w oddali kolega.
- Ani piwo, ani wódkę, lecz butelkę z benzyną - odpowiada nauczycielka i objaś

nia, że taka butelka działała jak granat, i że jej ciocia, będąc dziesięcioletnią 
dziewczynką, też brała udział w Powstaniu i roznosiła walczącym „chłopcom” 
podobne butelki.

- To się nazywa „koktajl Mofotowa" - dodaje obeznany z tematem drugoroczniak.
- Wiem, bo byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego.

- No właśnie. Uwaga, idziemy dalej!
Powoli, bardzo powoli nadrabiamy zaległości 

z wiedzy o latach drugiej wojny światowej. Ci, którzy 
walczyli w Powstaniu Warszawskim - w większości 
już odeszli. Ich wnukom trzeba będzie cierpliwie, bez 
niepotrzebnej urazy o śmieszność tłumaczyć, jak to 
wtedy było. Także i to, czym się różni realistycznie 
przedstawiona w rzeźbiarskiej wizji Mieczysława 
Kućmy butelka z „koktajlem Motetowa" od butelki 
z piwem lub wódką. A że jest to akcesorium ważne, 
przykuwające uwagę zwiedzających, przekonujemy 
się, dostrzegając na powierzchni tego drobnego ele
mentu rzeźby ową „wygłaskaną”, lśniącą powierzch
nię metalu. To jedno z wielu takich widocznych na 
pomniku miejsc. Dotykając rzeźby w wybranych, 
charakterystycznych i łatwo dostępnych miejscach 
zwiedzający mają możliwość bliższego kontaktu 
z monumentem i jego lepszej identyfikacji.

Poznawanie przez dotyk - tym razem w odniesieniu do osób niewidomych 
i niedowidzących, poszukujących prawdziwego kontaktu ze sztuką w muzeach - 
to temat dwóch (Poznawanie przez dotyk, ss. 12-16; Niewidomi i niedowidzący na 
Zamku Królewskim w Warszawie, ss. 16-17) z kilku artykułów poświęconych muze
om i muzealnictwu w tym numerze. Czytelnikom - pełnym wrażeń po przeżyciach 
niedawnej „Nocy Muzeów” - polecamy też teksty związane z polskim kolekcjoner
stwem i zbiorami sztuki, w tym artykuł Janusza Miliszkiewicza, podsumowujący 
dorobek dwudziestu lat wolnego rynku sztuki dawnej w Polsce (ss. 3-7).

Ponadto, w prezencie od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
dla prenumeratorów, którzy zamówili pismo bezpośrednio u wydawcy - druga płyta 
DVD z materiałami filmowymi dotyczącymi rodu Estreicherów. A dla wszystkich - 
gorące zaproszenie prezesa TPSP do odwiedzenia nowo otwartego Muzeum Rodu 
Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji w „Estreicherówce” na Woli Justowskiej 
w Krakowie.

Nakład: 6000 egz.
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Sandomierz przystąpi! do organiza
cji turystycznej „Szlak Jagielloński"; 
będzie promowany wśród turystów 
razem z Wilnem, Lublinem i Krako
wem, „Szlak Jagielloński" powstat 
w lipcu 2008 r. w Lublinie i ma pro
mować miejscowości, które leżały 
na trasie podróży Jagiellonów na 
Litwę. Na przełomie czerwca i lipca 
2009 r. odbędzie się pierwszy prze
jazd promocyjny przedstawicieli 
stowarzyszonych miast królewskim 
szlakiem. W odwiedzanych po dro
dze historycznych miejscach będzie 
prezentowana idea „Szlaku”. W San
domierzu odbędzie się Jarmark Ja
gielloński i turniej rycerski „O szablę 
Zawiszy Czarnego z Garbowa”. Do 
imprez jagiellońskich włączono także 
czerwcowe Dni Sandomierza. Miasto 
chce się promować również poprzez 
Stowarzyszenie Miast Króla Kazimie
rza Wielkiego, organizację podobną 
w charakterze do „Szlaku Jagielloń
skiego", która dopiero rozpoczyna 
swoją działalność.

Pocysterski zespól klasztorno-pata- 
cowy w Rudach w woj. śląskim (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, ss. 21- 
-22) został włączony w „Potudniowo- 
-Zachodni Szlak Cystersów", który 
promuje bogate dziedzictwo tego 
zakonu. Projekt ten realizowany jest 
wspólnie z samorządami lokalnymi 
oraz organizacjami turystycznymi. 
Środki uzyskane z Unii Europejskiej 
pozwolą na przygotowanie punk
tów informacji dla turystów, a także 
umieszczenie na głównych śląskich 
drogach tablic informujących o obiek
cie w Rudach. Ponadto w okolicy 
pocysterskiej budowli powstaną par
kingi wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Zespól w Rudach należy do najcen
niejszych zabytków woj. śląskiego; 
klasztor powstat w 1258 r, cystersi 
przebywali tu do 1810 r. W 1998 r. 
pocysterskie zabudowania i park 
stały się własnością diecezji gliwi
ckiej. Obecnie kończy się odbudowa 
obiektu, który został spalony w 1945 r. 
przez Armię Czerwoną.

Głogowska parafia kolegiacka odzy
skała cenny obraz namalowany po
nad 500 lat temu w pracowni Łukasza 
Cranacha Starszego. Jest to tempera 
na desce, przedstawiająca św. Hiero
nima pokutującego. Do zakończenia 
drugiej wojny światowej malowidło 
zdobiło jedną z kaplic głogowskiej 
kolegiaty. Przed zniszczeniem uchro
nili je redemptoryści, którzy prze
wieźli obraz do zarządzanego przez 
to zgromadzenie Muzeum Sztuki 
Sakralnej w Bardzie Śląskim. Przy
gotowania do odzyskania cennego 
obrazu rozpoczęty się ponad rok 
temu. O zwrot malowidła wystąpili 
prezydent Głogowa, dyrektor Muze
um Archeologiczno-Historycznego 
oraz proboszcz parafii kolegiackiej. 
Doszło do porozumienia i obraz zo

stał przewieziony z Barda Śląskiego 
do głogowskiego muzeum. Zanim 
jednak zawiśnie w kolegiacie (dla któ
rej został namalowany), musi zostać 
odbudowana zabytkowa świątynia, 
na razie obraz będzie przechowywa
ny w depozycie głogowskiego muze
um. Zostanie tam zbadany i poddany 
renowacji.

Siedemnastowieczną monstrancję, 
która 15 lat temu zniknęła z kościoła 
parafialnego w Wysokiej na Opol- 
szczyźnie, zwrócił anonimowy na
dawca. Prawdopodobnie zorientował 
się, że przedmiot pochodził z kra
dzieży. Monstrancja ma tylko nie
wielkie zniszczenia i ubytki. Teraz trafi 
do Muzeum Diecezjalnego w Opolu, 
w kościele w Wysokiej nie ma bo
wiem odpowiednich zabezpieczeń, 
by chronić ten cenny zabytek.

Do końca roku ma zostać opracowa
na koncepcja zagospodarowania po
znańskich fortów. Powstały one w XIX 
i na początku XX w. Są trzecim co do 
wielkości takim systemem w Euro
pie. Opracowywana koncepcja ich 
zagospodarowania ma dotyczyć 6-8 
umocnień, które ze względów tech
nicznych nadają się do wykorzysta
nia. Wszystkie forty są objęte ścisłą 
ochroną konserwatorską, więc nie 
można zmieniać ich kształtu i kon
strukcji. Niektóre objęto również pro
gramem ochronnym „Natura 2000”, 
bo znajdują się w nich siedliska nie
toperzy. Co więcej, w mieście nawet 
nie ma wszystkich planów fortyfikacji, 
niektóre trzeba będzie ściągnąć z ar
chiwów niemieckich. Rewitalizacja 
fortów to trudne, czasochłonne za
danie.

W kamienicy przy ul. Jaracza 47 
w Lodzi, dawnej rezydencji Edmunda 
Stefanusa, będą odnowione i częś
ciowo zrekonstruowane złocenia 
i polichromie. Kamienica powstała na 
początku XX w. według projektu Fran
ciszka Chełmińskiego i jest to cieka
wy przykład kamienicy o charakterze 
rezydencjonalnym i użytkowym. Ed
mund Stefanus byt producentem kot
łów farbiarskich. W kamienicy oprócz 
złoceń i polichromii zachowały się 
piękne drzwi oraz kuta balustrada na 
klatce schodowej.

W czasie remontu wieży południowej 
opolskiej katedry odnaleziono cenne 
dokumenty oraz mapę miasta z 1810 r. 
W zdjętej z wieży kuli znaleziono 21 
pocztówek przedstawiających Opo
le z przełomu XIX i XX w., 10 monet 
(w nominałach od jednego feniga 
do dwóch marek), pamiątki z Ziemi 
Świętej (medalik i krzyżyk) i z sanktu
arium w Lourdes (medalik), wizerunki 
Matki Boskiej Opolskiej (od niewiel
kiego obrazka do kolorowego pla
katu o wymiarach 60 x 50 cm) oraz 
katalog ówczesnych opolskich parla
mentarzystów. Katalog - to niewielka 
książeczka z fotografiami oraz krót
kimi życiorysami mężczyzn z Opola 

i okolic, którzy zasiadali w Reichs
tagu. W tubie byt też plik dokumen
tów ciasno owiniętych pergaminem 
- gazety i czasopisma oraz ręcznie 
pisane dokumenty, przedstawiają
ce wielkie zaangażowanie parafian 
w budowę wież katedry oraz ukazu
jące, z jakimi problemami musiaty 
się zmagać ówczesne władze miasta 
oraz mieszkańcy Opola. W rulonie 
zawinięta była także mapa Opola 
i okolic z 1810 r. Wszystkie znalezio
ne w kuli dokumenty zostaną skopio
wane i zarchiwizowane oraz poddane 
konserwacji.

Przy okazji rozbudowy ratusza w Lę
borku archeolodzy natrafili na fun
damenty kolejnej w mieście baszty 
- baszty łupinowej, która broniła 
wstępu do średniowiecznego miasta 
od strony zachodniej. Dzięki temu 
stało się możliwe usytuowanie basz
ty względem murów obronnych oraz 
dokładne jej wymierzenie. Obecnie 
w Lęborku są dwie kompletnie od
budowane baszty oraz jedenaście 
zachowanych w mniejszych lub więk
szych fragmentach. Część z nich 
zostanie w przyszłości zrekonstruo
wana. Ta odkryta ostatnio nie będzie 
odtwarzana, podobnie jak kilkana
ście innych kompletnie zburzonych, 
najczęściej kilkadziesiąt lat temu.

Dwie kolejne kamienice w Warsza
wie i cztery wille w Konstancinie 
trafiły do rejestru zabytków. Cieszy 
fakt, że powoli, ale stopniowo cenne 
obiekty architektury międzywojennej 
Konstancina obejmowane są rygo
rami konserwatorskimi. Może skan
daliczny fakt zniknięcia z pejzażu 
tego podwarszawskiego uzdrowiska 
w zeszłym roku willi „Julisin" uczuli 
wszystkich - zarówno władze, jak 
i mieszkańców - na potrzebę oto
czenia opieką pozostałości dawnej 
zabudowy. Mazowiecki konserwator 
zabytków zapowiada dalsze wpisy do 
rejestru konstancińskich obiektów.

Zapoznanie się ze zbiorami najwięk
szych pomorskich muzeów w przy
szłości nie będzie wymagało ich 
zwiedzenia osobiście. Cenne dzieła 
sztuki i rzemiosła artystycznego czy 
eksponaty prezentowane na wysta
wach w historycznych wnętrzach 
muzealnych zobaczymy na monito
rze komputera. Centralne Muzeum 
Morskie w Gdańsku, Muzeum Hi
storyczne Miasta Gdańska, gdań
skie Muzeum Narodowe i Muzeum 
Zamkowe w Malborku utworzyły 
Międzymuzealną Grupę ds. Digitali
zacji - DIGIMUZ. Digitalizacja ozna
cza wprowadzenie do komputerów 
informacji o obiektach zabytkowych 
i dokumentów historycznych, znajdu
jących się w zbiorach muzeów, jako 
danych cyfrowych, w postaci foto
grafii, wizualizacji, wirtualnych filmów 
i opisów. Na zorganizowanej konfe
rencji pt. „Cyfrowe Muzea Pomorza, 
czyli o digitalizacji zbiorów muzeal
nych", w której uczestniczyli przed
stawiciele 40 muzeów z północnych 

regionów kraju, podpisany został list 
intencyjny, zapoczątkowujący współ
pracę czterech pomorskich muzeów 
w zakresie standardów digitalizacji, 
udostępniania i przechowywania 
materiałów cyfrowych oraz zakupu 
oprogramowania do katalogowania 
i zarządzania zbiorami muzealnymi. 
Efektem wspólnych działań muze
ów ma być ustalenie standardów 
informatycznych, umożliwiających 
tworzenie baz danych zbiorów i wy
mianę tych danych. Będzie to bardzo 
pomocne np. przy organizowaniu wy
staw, bo pozwoli na bardzo szybkie 
przekazywanie informacji, jakimi eks
ponatami, które można wypożyczyć, 
dysponuje dane muzeum. Cyfrowe 
fotografie muzealiów będzie można 
umieszczać na cyfrowych kartach 
katalogowych zabytków i ewentual
nie przekazywać do publikacji. Po
siadanie przez muzea baz danych 
pozwoli też na upowszechnianie ich 
zbiorów w internecie. W czasie kon
ferencji zaprezentowano też jedno 
z europejskich oprogramowań słu
żących zarządzaniu zbiorami muze
alnymi. Podczas kolejnych spotkań 
muzealnicy zapoznają się z innymi 
programami i wybiorą optymalny, 
który użytkować będą pomorskie 
muzea z grupy DIGIMUZ. Digitali
zacja zbiorów usprawni pracę mu
zeów, skracając czas potrzebny na 
ich opracowywanie i przygotowanie 
wystaw. Następny krok stanowić 
ma tworzenie nowych stron interne
towych poszczególnych muzeów. 
Dzięki temu, ich zbiory będzie moż
na udostępniać w atrakcyjnej formie 
internautom, co powinno zachęcać 
do zwiedzania. Z drugiej strony, do
stęp do muzeów będą miały osoby 
niepełnosprawne.

W zamku w Suchej Beskidzkiej 
w dniach od 20 czerwca do 20 wrześ
nia br. czynna będzie wystawa grafiki 
„Pro Fide et Patria (Dla Wiary i Ojczy
zny) ”, ze zbiorów działającej od 1939 r. 
w suskim zamku Biblioteki Hrabiów 
Branickich i Tarnowskich w Suchej, 
znanej jako jedna z najcenniejszych 
bibliotek prywatnych w kraju. Orga
nizatorami wystawy są Muzeum Miej
skie Suchej Beskidzkiej oraz Muzeum 
Narodowe w Warszawie - Gabinet 
Grafiki i Rysunku Nowożytnego.

W dniach 20-21 kwietnia br. Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie zorga
nizowało sesję naukową pt. „Kultura 
fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, 
archiwów i kolekcji prywatnych". Te
matem wygłoszonych na sesji refera
tów byty m.in.: „Starodruki w zbiorach 
Biblioteki i Archiwum Muzeum Sportu 
i Turystyki"; „Księgozbiór XIX-wieczny 
ze zbiorów Biblioteki AWF"; „Sporto
we miscellanea w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu”; „Sport 
w grafice dwudziestolecia międzywo
jennego w zbiorach Gabinetu Rycin 
BUW". Uczestnicy konferencji wzięli 
też udział w zwiedzaniu wystawy 
dawnych pocztówek „O sporcie, tyś 
jest radością", czynnej od 16 kwietnia 
do 19 lipca br.
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Wolny rynek antykwaryczny ma 20 lat. Dzięki wysokiemu popytowi 
odkryto zapomniane lub nieznane polskie antyki lub dzieła sztuki w prywatnych zbiorach 

w kraju lub rozsiane po świecie. Wystawa najważniejszych rynkowych odkryć byłaby 
epokowym wydarzeniem artystycznym.

Polonika wracają nad Wisłę
sek o rejestrację prywatnej galerii 3 kwietnia 1989 r. 
(pierwszego kwietnia weszła w życie liberalna ustawa 
o działalności gospodarczej).

Dziś rocznie odbywa się około 80 stacjonarnych 
aukcji malarstwa i dawnego rzemiosła artystycz
nego oraz liczne aukcje internetowe. Na przykład 

„Rempex” od listopada 2005 r. 
organizuje każdego miesiąca mini
mum dwie stale aukcje. W sumie 
co miesiąc w dwóch katalogach 
oferuje około 300-330 obiek
tów. Katalogi domów aukcyjnych 
z minionych 20 lat - to dla nauki 
ważne źródło wiedzy o dobrach 
kultury narodowej; katalogi mają 
nakład przeciętnie około 1000- 
-1200 egzemplarzy.

Ważną datą w historii wol
nego rynku było pojawienie się 
pierwszego numeru (lipiec/sier- 
pień 1989) dwumiesięcznika „Art 
and Business”. Pierwszy numer 
„Gazety Antykwarycznej” ukazał 
się w 1996 r.

W 1997 r. powstało Stowa
rzyszenie Antykwariuszy Polskich 
(SAP). Zrzesza ono około 90 
antykwariatów i galerii. Poza 
organizacją działa w branży 
około 300 firm, które zachowują 
przynajmniej minimalny poziom 
jakości oferty. Mamy w kraju 7 
domów aukcyjnych handlujących 
głównie malarstwem i dawnym 
rzemiosłem artystycznym oraz 
7 antykwariatów książkowych, 
które regularnie organizują aukcje 
zabytkowych druków, rękopisów 
i map. Zwykle na aukcjach biblio
filskich wystawianych jest około 
700-1100 obiektów. Działają też 
co najmniej trzy antykwariaty, 
które prowadzą licytacje zabyt-

W
 JANUSZ MILISZKIEWICZ

2006 r. w krajowych serwisach prasowych 
informowano, że na aukcji w Nicei obraz 

polskiego malarza Józefa Brandta wylicytowano do 
rekordowej kwoty 450 tys. euro (wycena szacunko
wa 20-30 tys. euro). Obraz kupił 
marszand z Warszawy, na sali 
konkurował ze stołecznym anty- 
kwariuszem. Gdyby nie rynkowa 
sensacja, wiadomość o samym 
dziele sztuki nigdy nie przedar
łaby się przez doniesienia o afe
rach politycznych lub z życia 
pani Dody. W dobie skomercjali
zowania mediów wielką zasługą 
wolnego rynku jest docieranie 
do masowego odbiorcy z wia
domościami o sprzedawanych 
antykach lub obrazach.

Wolny rynek istnieje 20 lat, 
warto dokonać bilansu. Bodaj 
pierwszą prywatną aukcję anty
ków zorganizował Andrzej 
Ochalski. Odbyła się 28 maja 
1988 r. w Domu Kultury 
Budowlanych przy ul. Niecałej 
w Warszawie pod szyldem 
Spółdzielni Pracy „Unicum”. 
Przeprowadzenie prywatnej 
aukcji było wtedy możliwe tylko 
przez jednostkę gospodarki 
uspołecznionej. Oficjalnie wolny 
rynek ruszył jednak tak napraw
dę dopiero w 1989 r. Na przy
kład Dom Aukcyjny „Rempex” 
powstał 16 listopada 1989 r. 
Andrzej Starmach złożył wnio-

1. Xawery Dunikowski „Rzeźba”, okoio 1920 r., 
cement, wys. 150 cm 
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2. Malarz florencki (mistrz San Nicolo Oltr’Arno?), „Tryptyk”, 
3 ćwierć XIV w., tempera na desce, wym. 61 x 52 cm; 
obiekt oferowany na aukcji w „Desie Unicum”

3. Inkunabuł z superekslibrisem króla Zygmunta Augusta, 
1555 r.

4. Józef Brandt, „Targ w okolicach Krakowa”, 1868 r., olej, 
płótno, wym. 95 x 169 cm

kowych numizmatów. Tak duża liczba firm pozwala 
klientom na swobodę wyboru, po latach politycznego 
monopolu „Desy” w czasach PRL.

W 2007 r. we Francji klient z Warszawy wylicytował 
za 3 6 tys. euro (cena wywoławcza 25 tys. euro) niezna
ną rzeźbę w stylu art deco Xawerego Dunikowskiego, 
która pierwotnie stała obok rezydencji legendarnego 
fryzjera Antoine’a Cierplikowskiego. Mogę wyliczyć 
dziesiątki równie intrygujących odkryć. Dzięki nim 
nauka może zająć się badaniem nieznanych wcześniej 
zabytków, ich skatalogowaniem. Odkrywanie niezna
nych nauce antyków i dzieł sztuki - to jedna z bardzo 
ważnych kulturotwórczych ról wolnego rynku, obok 
ich popularyzowania w społeczeństwie. Epokowym 
wydarzeniem artystycznym byłaby muzealna wysta
wa stu najważniejszych rynkowych odkryć z 20 lat.

Zanim rzeźba Dunikowskiego została sprzedana, 
stała w przypadkowych warunkach w prywatnym 
ogrodzie we Francji. Właścicielowi nic nie mówiło 
nazwisko rzeźbiarza. Francuski marszand spotkał na 
ulicy przechodzącego akurat polskiego marszanda 
Krzysztofa Zagrodzkiego. Dzięki przypadkowi zapo
mniana rzeźba wyszła z ukrycia.

Polski wolny rynek antykwaryczny od początku 
funkcjonuje przede wszystkim dzięki importowi 
ze świata. Dotyczy to nie tylko poloników. Jerzy 
Kaźmierczak z firmy „Antyki Gniezno”, który spe

cjalizuje się w renowacji zabytkowych mebli, sza
cuje, że po 2000 r. około 90% dobrych zabytko
wych mebli pochodzi z importu. Dominik Kudelski 
z Krakowa zajął się handlem wysokiej klasy zabytko
wymi meblami, zwłaszcza sygnowanymi przez zna
nych projektantów art deco. Kudelski potwierdza, że 
dobre meble pochodzą prawie wyłącznie z importu. 
Stołeczna galeria „Marek” Marka Mielniczuka od lat 
specjalizuje się w sprzedaży wysokiej klasy zegarów 
kominkowych, nierzadko sygnowanych przez uzna
nych francuskich zegarmistrzów z XVIII w. Krótko 
mówiąc, wielką zasługą wolnego rynku jest fakt, że 
do Polski po 1989 r. masowo napłynęły zabytki i to 
nie tylko polonika. Zainteresowanych odsyłam do 
mojej książki Przygoda bycia Polakiem (Warszawa 
2007), która dokumentuje to zjawisko. Ważne, że 
wracają także zabytki, które nielegalnie wywieziono 
w czasach PRL!

Zwykło się sądzić, że rynkowa konieczność 
importu zabytków i dzieł sztuki (wysoki popyt, 
niska podaż) wynika ze zniszczeń w trakcie wojen 
i powstań. Moim zdaniem praprzyczyna jest inna. 
To brak w Polsce silnego mieszczaństwa sprawił, że 
nie powstawało tu zbyt wiele dzieł sztuki i rzemiosła 
artystycznego. W innych krajach silne mieszczaństwo 
zamawiało w wielkiej ilości np. oprawy introligator
skie, rzeźby, komody, kandelabry lub obrazy.
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Po 20 latach na naszym rynku malarstwa i rze
miosła dominują zwożone ze świata polonika, które 
tylko nad Wisłą budzą rynkowe zainteresowanie. 
Natomiast krajowy rynek bibliofilski ma nierzadko 
charakter uniwersalny, handluje obiektami, które 
budzą sensację także wśród zachodnich konese
rów. Na przykład w stołecznym antykwariacie 
„Lamus” w grudniu 2008 r. sprzedano książkę 
astronoma Jana Heweliusza za rekordową cenę 
210 tys. zł (cena wywoławcza 120 tys. zł), poszu
kiwaną na światowych rynkach przez zachodnich 
koneserów.

Rozwój krajowego wolnego rynku zaowocował 
wydaniem książek dla kolekcjonerów i antykwariu- 
szy. Najpiękniejsza z nich to, moim zdaniem, Polskie 
art nouveau Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej 
- luksusowy album, wydany w 1999 r. przez oficynę 
Ryszarda Kluszczyńskiego, również po angielsku. Ten 
sam wydawca zlecił opracowanie i wydał w 2003 r. 
fundamentalne dzieło Poradnik polskiego kolekcjone- 

Unicum”. Pochodzi z legendarnej kolekcji Ignacego 
Korwin-Milewskiego, stanowi depozyt w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Ważnym odkryciem jest 
np. arcydzieło Aleksandra Gierymskiego „Chłopiec 
ze snopkiem” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 
2009, ss. 7-11), które w 2004 r. stało się ozdobą gale
rii Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ono też 
pochodzi z kolekcji Milewskiego. Kto dziś by pamię
tał o Korwin-Milewskim, gdyby nie był wielkim 
kolekcjonerem? W stołecznym Muzeum Narodowym 
budzi zachwyt oddane w depozyt arcydzieło Jana 
Matejki „Portret córki Heleny z krogulcem”, sprze
dane przez Dom Aukcyjny „Sztuka”.

Aleksandra Werbanowska z warszawskiego anty
kwariatu „Connaisseur” na stronie internetowej wyli
cza 19 muzeów, do których sprzedała cenne zabytki. 
- „To wizytówka firmy” - mówi. Są na tej liście np. 
Zamek Królewski w Warszawie i Muzea Narodowe. 
Na Wawel zakupiono np. sygnowany zegar augsbur
ski z XVII w.

ra (450 stron, ponad 2 tys. ilustracji). Wyjątkowość 
tej książki polega m.in. na tym, że dotyczy ona spe
cjalnie tylko polskiego rynku.

Antykwariusze i marszandzi współtworzą pol
skie dziedzictwo kulturalne. Odkryte przez wolny 
rynek dzieła masowo trafiają do muzeów jako zaku
py lub depozyty. Takim spektakularnym odkry
ciem jest np. obraz „W alei lipowej” Aleksandra 
Gierymskiego, uznany za najciekawszy obiekt na 
polskich aukcjach w 2000 r., sprzedany przez „Desę

Wspomniany antykwariat książkowy „Lamus” na 
27 aukcjach sprzedał do około 40 bibliotek lub 
muzeów ponad 6 tys. zabytków - informuje Andrzej 
Osełko, m.in. takie pomniki kultury, jak np. inkuna
buł z superekslibrisem Zygmunta Augusta z 1555 r., 
który w listopadzie 2006 r. wylicytowała Biblioteka 
Narodowa. Za pośrednictwem „Lamusa” Barbara 
Piasecka-Johnson ze swej prywatnej kolekcji poda
rowała Bibliotece Narodowej Księgę praw miejskich 
Głubczyc, rękopiśmienny bogato iluminowany wolu-
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5. Aleksander Gierymski, „W alei lipowej”, około 1895 r., olej, płótno, 
wym. 69 x 95 cm

min z 1421 r., bezcenne źródło do historii tej części 
Europy.

Szczególną zasługą rynku jest popularyzacja i roz
wój prywatnego kolekcjonerstwa. W największych 
Muzeach Narodowych i w „Zachęcie” od 2007 r. 
goszczą na czasowych głośnych wystawach arcydzieła 
malarstwa i rzeźby z prywatnej kolekcji Krzysztofa 
Musiała.

Po zasygnalizowaniu kulturotwórczej roli wol
nego rynku antykwarycznego wspomnę na koniec 
o niektórych zagrożeniach. O rynkowych patolo
giach szerzej piszę w drugim tomie prawniczej serii 
Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 
(red. Wojciech Szafrański, Wydawnictwo Poznańskie, 
2008). Tu zwrócę tylko uwagę na problemy: niewia
rygodnych cen, braku oficjalnego zawodu eksperta, 
który decyduje o autentyczności przedmiotów na 
rynku, oraz fakt, że dobra kultury narodowej nadal 
wyrzucane są na śmietniki.

Do połowy 1991 r. najważniejszymi klientami 
nowego rynku antyków byli twórcy firmy „Art-B” 
- Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski. Prasa 
na bieżąco komentowała, że obydwaj przepłacają 
ponad miarę, jednak dzięki przyjętej przez nich stra
tegii masowo wypłynęły na rynek antyki i dzieła.

6. Jarmark Perski na Kole w Warszawie

(zdjęcia: 1 - Krzysztof Zagrodzki, 2, 5-.Desa Unicum", 3 - Antykwariat „Lamus", 
4 - Galeria „Marek", 6 - Janusz Miliszkiewicz)

Gdyby nie kusząco wysokie ceny, to nie poznaliby
śmy zapomnianych poloników, przechowywanych 
w rękach prywatnych w kraju lub rozsianych po 
świecie. Fakt, że Bagsik i Gąsiorowski przepłaca
li, nadmiernie rozbudził apetyty antykwariuszy. 
Niektórzy bezpodstawnie uwierzyli, że w branży 
można w krótkim czasie zbić fortunę. Dlatego, gdy 
zabrakło Bagsika i Gąsiorowskiego, pojawiły się 
budzące wątpliwości praktyki, które miały zwięk
szać popyt, miały przekonywać, że kupowanie 
antyków i dawnego malarstwa - to najlepsza forma 
inwestycji. Plagą stały się fikcyjne licytacje! Ustalane 
w ten sposób rekordy cenowe niektórym antykwa
riatom zapewniają np. darmową reklamę, bo są 
nagłaśniane przez media.

O pladze fikcyjnych licytacji mówił m.in. prezes 
SAP Jerzy Huczkowski („Rzeczpospolita”, 29 wrześ
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nia 2000 r.). Takie nieuczciwe praktyki skutkują 
przez lata. W różnych analizach posługujemy się 
bowiem wynikami aukcji, choć w znakomitej części 
są nieprawdziwe. Podstawowym źródłem wiedzy 
o notowaniach aukcyjnych są opracowane przez 
Sławomira Bołdoka trzy tomy Malarstwo na aukcjach 
w Polsce. Notowania 1990-2004. Autor w „objaśnie
niach” do drugiego tomu zaznaczył: „NOTOWANIA 
nie stwierdzają, czy dany obraz został rzeczywiście 
wykupiony po licytacji a jedynie jego fakt pojawienia 
się na aukcji [...].”

Nie powiodły się od lat podejmowane przez SAP 
próby zracjonalizowania rynku eksperckich usług. 
Tak zwanym ekspertem rynku zostać może każdy. 
Eksperci nie mają ubezpieczenia OC. W praktyce 
nie odpowiadają za swoje decyzje, nic zatem nie 
mobilizuje ich do rzetelnej pracy. Często bez znajo
mości warsztatu, oceniają autentyczność tylko „na 
oko”, porównują cechy stylistyczne, stąd spektaku
larne pomyłki.

Od 2001 r. co czwartek w „Rzeczypospolitej” 
w rubryce „Moja Kolekcja” robię wywiady z kolekcjo

nerami i antykwariuszami. Stałym motywem rozmów 
jest fakt, że nadal dobra kultury narodowej wyrzu
cane są na śmietniki. Mówił o tym np. warszawski 
antykwariusz Tomasz Marszewski („Rzeczpospolita”, 
październik 2008 r.). Trafiają też na jarmarki perskie, 
które stale penetrowane są przez antykwariuszy.

Opisana na początku sprzedaż obrazu Brandta 
w Nicei była sensacją tylko w Polsce. W skali świa
towych rekordów cena 450 tys. euro nie robi wra
żenia. Podobnie tylko w Polsce sensacją była kwota 
1,4 miliona dolarów uzyskana za polskiego dukata 
14 stycznia 2008 r. na aukcji w nowojorskiej firmie 
„Stack’s”, gdzie też licytowali Polacy. Po tamtym 
rekordzie krajowi sprzedawcy numizmatów progno
zowali w prasie, że kolejny rekord cenowy niedługo 
wyniesie 10 milionów dolarów. Tymczasem nadszedł 
kryzys...

Janusz Miliszkiewicz

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



Tapiseria ilustrująca historię Scypiona Afrykańskiego niegdyś zdobiła wnętrza 
siedziby Radziwiłłów w Nieborowie. Po wojnie, wraz z jej ostatnim właścicielem 

księciem Januszem Radziwiłłem, powędrowała do warszawskiego M-2. W 1964 r. kupiono ją 
do zbiorów kieleckich i dziś stanowi jedną z najcenniejszych tkanin w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Kielcach.

Scypion Afrykański
przyjmujący hołd Kartagińczyków

ANNA KWAŚNIK-GLIWIŃSKA

kanina o wymiarach 370 x 546 cm wyobraża 
wielofiguralną scenę na tle architektury i pejza

żu; w centrum, w towarzystwie dwóch żołnierzy, stoi 
wódz w krótkiej antycznej zbroi, z narzuconym płasz
czem spływającym ku dołowi załamanymi fałdami. 
Twarz nie pierwszej już młodości okalają długie jasne 
włosy i krótka broda, na głowie szyszak z pióropuszem 
przybrany wieńcem laurowym. Wódz w imperatorskim 
geście, z rozłożonymi rękami, w kontrapoście zwraca 
się do widza. Z lewej strony, na tle rozległego pejzażu 
o nisko położonej linii horyzontu, zamkniętej krzewami 
i drzewami o spiętrzonych koronach, w dynamicznym 
skrócie ukazano wspaniałego rumaka o szarej maści 
i białej rozwianej grzywie, przykrytego dekoracyjnym 
czaprakiem; na jego grzbiecie siedzi Murzynek bawiący 
się z małpką. Konia trzyma za uzdę wojownik w krót
kiej antycznej łuskowej zbroi.

Z ruchliwą, swobodnie komponowaną lewą stroną 
tkaniny kontrastuje partia przeciwległa: na tle nie
określonej budowli (fragment luku triumfalnego lub 
fontanny) ukazano czterech mężczyzn. Dwaj klęczący 
starcy o wyrazistych rysach twarzy, okryci miękko ukła
dającymi się płaszczami, składają u stóp wodza dary: 
szyszak ze strusimi piórami, miecz i tarczę o bogatym 
obramieniu, na której przedstawiono wizerunek mło
dej kobiety. Za nimi stoją: mężczyzna w średnim wieku 
trzymający się za brodę i schylony starzec z długą 
siwą brodą; obaj otuleni w płaszcze o łamiących się 
fałdach. Architektura w tle o późnomanierystycznej 
dekoracji: pilastry zwieńczone kobiecymi hermami 
o pełnych kształtach. Pośrodku - w niszy o liściastym 
obramieniu - biust mężczyzny z wieńcem laurowym na 
głowie. Partia ziemi gładka i pusta z kilkoma zaledwie 
krzewinkami.

Scenę otacza ornamentalno-architektoniczna bor- 
diura. W pasach poziomych, ujętych w szlaczki z akan- 
towych ząbków i wolich oczu, bujne mięsiste zwoje 

ukwieconych łodyg górnego pasa przeciwstawione są 
suchej, bardziej graficznej akantowej wici pasa dolne
go. Przerywają je pośrodku kartusze o rozbudowanych 
obramieniach: w górnym - maszkaron ujęty w wieniec 
i ornament rollwerkowy, podtrzymywany przez dwa 
putta, obok nich pęki owoców, w dolnym, wydłużo
nym kartuszu o hermowo-wolutowym obramieniu, 
ujętym w kiście dojrzałych owoców - puste prosto
kątne pole. Pasy pionowe - to wielostrefowe orna
mentalne pilastry, na które składają się m.in. herma 
męska i kobieca o rękach skrzyżowanych na piersiach, 
z wolutowymi zwojami na głowach, orły z rozpostar
tymi skrzydłami, pasy z liśćmi akantu, krzyżujące się 
delfiny, maszkarony w bogatych wyginanych cęgowo 
obramieniach, skrzyżowane kozie kopytka. Tapiseria 
w dolnym pasie obrzeża, poniżej lewego brzegu kar
tusza oznaczona jest sygnaturą Brukseli - białą tarczą 
herbową, ujętą w dwie litery „B”.

W chwili zakupu tapiserii niezidentyfikowana 
była jeszcze przedstawiona wyżej scena. W 1980 r. 
w Museo Santa Cruz w Toledo w Hiszpanii pozna
łam tkaninę z analogiczną sceną, ujętą w bordiurę 
typu roślinnego, włączoną do „Historii Aleksandra 
Wielkiego” i określoną jako „Aleksander przyjmują
cy hołd Dariusza”. Tak też nazwana została ta scena 
z naszego gobelinu we wcześniejszych opracowa
niach (Anna Kwaśnik-Gliwińska, Gobeliny w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Kielcach, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Kielcach”, T. XIII, 1984, ss. 172-174). 
Po zapoznaniu się z dziejami tego wybitnego wodza 
zrodziły się jednak wątpliwości, czy w serii toledańskiej 
scena ta nie została błędnie określona, fakt ukorzenia 
się Dariusza przed Aleksandrem nigdy bowiem nie 
miał miejsca. Obecność wodza w zbroi typu rzymskie
go, w wieńcu laurowym oplatającym hełm wiązała ją 
raczej z historią starożytnego Rzymu, a symbolizujący 
Afrykę Murzynek z małpką siedzący na grzbiecie konia 
sugerował, by szukać wyjaśnienia w dziejach Scypiona 
Afrykańskiego.
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1. Tapiseria „Scypion przyjmujący hold Kartagińczyków” 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach)

Przeprowadzone badania pozwoliły dotrzeć do 
kolejnych publikacji i ustalić ostatecznie tematykę 
i proweniencję tapiserii. Najbliższą analogią dla tkani
ny kieleckiej jest tapiseria z tzw. serii z Genui, należącej 
do cyklu ilustrującego historię Scypiona Afrykańskiego, 
reprodukowana w opracowaniu Colonela d’Astiera (La 
Belle Tapisserye du Roy (1532-1797) et les Tentures de 
Scipion I’Africain, Paris 1907). Na tej podstawie scenę 
zidentyfikowano jako „Poddanie miasta Kartaginy” 
w 202 r. p.n.e., na co wskazują symboliczne dary skła
dane wodzowi: miecz oznaczający poddanie się i tarcza 
z wizerunkiem kobiety - Dydony - legendarnej założy
cielki Kartaginy.

W XVI i XVII w. wielką popularnością cieszyły się 
tematy zaczerpnięte z historii starożytnego Rzymu, 
ukazujące najwybitniejszych wodzów i polityków, m.in. 
Juliusza Cezara czy Augusta Oktawiana. Szczególną po
zycję zajmowały wojny punickie, które zapoczątkowa
ły okres największej świetności Rzymu, a ze Scypionem 
Afrykańskim - jednym z najwybitniejszych wodzów 
rzymskich, pragnęło utożsamiać się wielu władców eu

ropejskich epoki nowożytnej. To właśnie tłumaczy fakt, 
że w ciągu niespełna 200 lat powstały kolejne cykle ta
piserii ilustrujących dokonania tego wodza.

Serie tkanin ukazujące historię Scypiona zapoczątko
wał „Wielki Scypion”, wykonany w pierwszej połowie 
XVI w. według zachowanych w Luwrze rysunków Giulia 
Romana (zm. 1546 r.) i jego uczniów. Ten zamówiony 
przez Franciszka I imponujący zespół tkanin liczył 
22 sceny o wysokości 4 m i łącznej długości 120 m. 
Wytkany został z jedwabiu oraz złotej i srebrnej nici 
w brukselskim warsztacie Marca Cretifa. Nie zacho
wał się, niestety, do naszych czasów, gdyż doszczętnie 
spłonął podczas pożaru Luwru w 1797 r. Cykl rysun
ków Giulia Romana i jego uczniów, m.in. tzw. Małego 
Scypiona, przerysowywano w latach następnych na 
kartony, korygując je i zmieniając, w zależności od 
indywidualnych potrzeb i gustów osób zamawiających. 
Prace te wykonywano już bezpośrednio w manufak
turach tkackich, które zatrudniały własnych malarzy 
i rysowników.

Do czasów współczesnych zachowało się, nie licząc 
pojedynczych sztuk rozproszonych w różnych kolek
cjach, czternaście mniej lub bardziej kompletnych serii 
tkanin przedstawiających historię Scypiona. Dwie tka
niny z tej serii znajdują się także w zbiorach polskich:
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2. 3. Kartusz górnego (2)
i dolnego (3) pasa bordiury

4. 5. Fragmenty pasów bordiury: 
prawego (4) i lewego (5)

6. Sygnatura Brukseli w dolnym 
pasie bordiury

(zdjęcia: Paweł Suchanek - Muzeum 
Narodowe w Kielcach)

w Muzeum Narodowym w Poznaniu - „Rozmowa 
Scypiona z Hannibalem przed bitwą pod Zamą” 
z końca XVI w. z brukselskiego warsztatu Jakuba 
Geubelsa St. (zm. 1605 r.) oraz w Zamku Królewskim 
na Wawelu - ta sama scena, ale znacznie zmniejszona, 
z XVII w. Scena określona jako „Poddanie miasta” 
pojawia się po raz pierwszy w serii z około 1550 r., 
zachowanej w zamku w Albon w południowej Francji. 
Przeszła ona znaczną ewolucję, co widoczne jest 
zwłaszcza w przedstawieniu Scypiona. W pierwszych 
kartonach Scypion, liczący w chwili zwycięstwa nad 
Hannibalem 23 łata, ukazywany był jako młodzieniec, 
później - jako starzec z długą brodą (w serii z Albon), 
wreszcie jako mężczyzna w średnim wieku z krótką 
jasną brodą (w serii zachowanej w Genui i na tkaninie 
kieleckiej), ale zawsze okrywał go błękitny płaszcz 
(u Giulia Romana ze złotymi gwiazdami), a na głowie 
miał hełm z czerwonymi piórami.

„Poddanie miasta” z serii z Albon skopiowano 
z pewnymi różnicami w serii z około 1690 r., przecho
wywanej w Luwrze, a także w serii z zamku Aulnois. 
Całą scenę odwrócono, przenosząc konia z dzieckiem 
na grzbiecie na prawą stronę tkaniny. Po lewej, na tle 
bramy w formie luku triumfalnego widoczni są dwaj 
pochyleni starcy, człowiek otwierający kufer, a obok 
dwa wielbłądy. Dalszą ewolucję tego tematu prezentuje 
pochodząca z lat dwudziestych XVII w. seria tkanin 
zachowana w Genui. Składa się ona z czterech tapiserii: 
„Bitwy” (420 x 700 cm), „Poddania miasta” (405 x 
575 cm), „Sceny przyjmowania hołdu” (425 x 730 cm) 
i „Walki z lwem” (400 x 380 cm). Wszystkie łączy 
analogiczna, bardzo charakterystyczna bordiura oraz 
wytkana w dolnym prostokątnym kartuszu (z wyjąt
kiem „Bitwy”) sentencja łacińska: „DIVINA PALLAD1S 

ARTE / PICTURAM SUPERAVIT / ACUS” (Boską sztu
ką Pallady igła przewyższyła malarstwo).

Scena tapiserii kieleckiej jest identyczna ze sceną 
„Poddanie miasta” z serii z Genui, jedynie nie umiesz
czono na jej dolnym kartuszu, podobnie jak w scenie 
„Bitwa”, zacytowanej wyżej dewizy. W stosunku do 
serii tkanin zachowanych w Albon, Aulnois i Luwrze 
sama scena główna została przerysowana i zmodyfi
kowana. Główni bohaterowie - tam nieco cofnięci 
w głąb - tu wysunięci zostali na plan pierwszy, partię 
nad głową wodza wypełniła duża stalowa postrzępiona 
chmura. Łuk triumfalny zastąpiono piękną maniery- 
styczną już architekturą, a ponad ukazanymi na jej 
tle dwoma pochylonymi postaciami pojawiły się dwie 
nowe - stojące. Zrezygnowano także ze sztafażu i deta
li architektonicznych.

Ewidentny związek tapiserii kieleckiej z serią 
z Genui świadczy, że przy jej realizacji korzystano na 
pewno z tego samego kartonu. Jedyną istotną różnicą 
jest tu brak inskrypcji w dolnym kartuszu bordiu
ry; wszystkie pozostałe niewielkie zmiany wynikają 
z nieco mniejszych rozmiarów tkaniny kieleckiej. 
Tak wierna realizacja była możliwa tylko w czasach 
współczesnych powstaniu serii z Genui lub nieznacznie 
później i niewątpliwie w warsztacie, w którym znajdo
wały się kartony do scen i bordiur, czyli w brukselskiej 
pracowni Jakuba Geubelsa II (Młodszego). Sygnatury 
znajdujące się na tkaninach z serii z Genui wyraźnie 
określają czas jej powstania. „Poddanie miasta” syg
nowane jest nazwiskiem i znakami Jakuba Geubelsa 
Ml., który przejął warsztat po śmierci ojca w 1605 r. 
i prowadził go do około 1629-1630, współpracując 
ze swą matką Katarzyną van den Eynde (zm. około 
1628-1629) i z innym, równie znanym tkaczem Janem
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Raesem, realizując z nim m.in. kartony Piotra Pawła 
Rubensa. Skoro zatem tapiserię z serii z Genui datować 
można na koniec lat dwudziestych XVII w., to na ten 
niewątpliwie czas przypada również powstanie tkaniny 
kieleckiej.

Przemyślenia wymaga także tematyka przedsta
wionej na niej sceny. Czy jest to fragment historii 
Scypiona Afrykańskiego i hołd kartagińskich posłów 
Hannona i Hazdrubala, czy też scena poddania bliżej 
nieokreślonego miasta Aleksandrowi Macedońskiemu? 
Częstym zjawiskiem wśród brukselskich warsztatów 
tkackich było wypożyczanie sobie kartonów i włącza
nie poszczególnych scen do różnych serii; zjawisko 
to było powszechne zwłaszcza w przypadku historii 
Scypiona i Aleksandra, czego przykładem może być 
„Historia Aleksandra” z Toledo z lat 1635-1675 czy 
niewiele późniejsza z Museo Alberoniano z Piacenzy 
z lat 1650-1686. Wiadomo, że motyw ten z małymi 
zmianami wykorzystano także do innych realizacji, 
m.in. do „Historii Achillesa” i „Historii Ulissesa”.

Nierozstrzygnięty pozostaje problem autorstwa 
kartonów. Wiemy, że historia Scypiona fascynowała 
Piotra Pawła Rubensa i że przygotował do niej inspi
rowane rysunkami Giulia Romana projekty, realizo
wane potem w warsztatach brukselskich. Nie ulega 
wątpliwości, że serię z Genui, a tym samym tapiserię 
kielecką przypisać należy któremuś z uczniów Rubensa 
i jego najwybitniejszego ucznia Jakuba Jordaensa, na 
co wskazuje szczególny sposób ukazania konia i lewa 
strona tkaniny, na której go przedstawiono, należąca 
do najlepiej zakomponowanych partii. Zdecydowanie 
różni się od niej strona prawa, gdzie spośród czterech 
mężczyzn - dwaj pochyleni przed Scypionem - to 
posłowie kartagińscy, a dwaj pozostali, pojawiający się 
na innych tapiseriach z warsztatu Jakuba Geubelsa Ml., 
uchodzą za wizerunki właściciela warsztatu i jego ojca 
- Jakuba Geubelsa St. (Erik Duverger, Une tenture de 
I’Histoire d’Ulysse livree par Jacques Geubels le Jeune 
au Prince de Pologne, „Studia Muzealne”, Z. X, Poznań 
1974, il. 7).

Najcenniejszym rezultatem badań tapiserii kieleckiej 
było ustalenie jej proweniencji. Walory artystyczne 
i świetna technika wykonania tkaniny, gęstość i rów
ność tkania, najwyższa jakość użytej wełny i jedwabiu 
wskazywały na znakomity warsztat brukselski, należą
cy do Jakuba Geubelsa Mł. Udało się też skorygować 
wcześniej funkcjonujący tytuł dzieła na „Scypion przyj
mujący hołd Kartagińczyków”.

Jak wcześniej wspomniano, w chwili zakupu tka
niny do zbiorów kieleckich była ona brudna, w wielu 
partiach zdegradowaniu uległy wątki, zetlały osnowy; 
nosiła ślady dawnych reperacji i uzupełnień fragmen
tami innej tapiserii z tego cyklu. W latach 1988-1992 
Pracownia Konserwacji Tkanin PP PKZ w Warszawie 
pod kierunkiem mgr Heleny Hryszko przeprowadzi
ła konserwację zabezpieczającą i częściową rekon
strukcję, która przywróciła tapiserii wszystkie walory 
artystyczne (por. Anna Kwaśnik-Gliwińska, Problemy 
konserwatorskie tapiserii „Wódz (Aleksander Wielki 
lub Scypion) przyjmujący hołd”, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Kielcach”, T. XVIII, 1995, ss. 233- 
-241). Zastosowano przy tym nowatorską, szybką 
technikę, polegającą na ochronie oryginalnej substan
cji, a w partiach większych ubytków - na punktowaniu 
barwnymi wątkami uzupełnionej osnowy.

Dziś tapiseria jest jednym z najcenniejszych ele
mentów stałej ekspozycji wnętrz pałacowych z XVII- 
-XVIII w. w dawnej rezydencji biskupów krakowskich 
w Kielcach. W 2008 r. w czasie obchodów stulecia kie
leckiego Muzeum Narodowego tkanina ta witała gości 
zwiedzających jubileuszową wystawę „Najcenniejsze 
zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach”.

Anna Kwaśnik-Gliwińska

Szersze informacje na temat zabytku można znaleźć w artykule Anny 
Kwaśnik-Gliwińskiej, Scypion czy Aleksander? O tapiserii ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Kielcach, „Rocznik Muzeum Narodowego 
w Kielcach”, T. XVII, 1993, ss. 13-32.
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Osoby niewidome i niedowidzące, przy wszystkich swoich ograniczeniach, 
otrzymały od losu niezwykłą szansę na przeżywanie rzeczywistości w sposób niedostępny 

dla innych. Ich sprzymierzeńcem w tym niezwykłym doświadczeniu są pozostałe cztery 
zmysły: dotyk, słuch, węch i smak. U osób zdrowych - niedoceniane i częściowo uśpione, 

u osób w mniejszym lub większym stopniu pozbawionych możliwości widzenia 
- gotowe do wzmożonej pracy i wyczulone na bodźce.

Poznawanie przez dotyk
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

rzykład szerokiej oferty skierowanej do osób nie
widomych i niedowidzących w zakresie odbio

ru sztuki i przekazu muzealnego daje nam przodujące 
pod tym względem w Europie Państwowe Muzeum 
Dotyku im. Homera (Museo Tdttile Statale Omero, 
Muzeum Homera) we włoskiej Ankonie. A że jest 
to przykład nie tylko godny spo
pularyzowania, ale i naśladowania 
przez instytucje muzealne aspirują
ce do miana nowoczesnego „muze
um otwartego” łatwo przekonać 
się, odwiedzając to urocze, położo
ne nad Adriatykiem miasto i jego 
muzeum lub którąś z wystaw orga
nizowanych przez Muzeum Home
ra poza granicami Włoch (wystawy 
takie widzieli już m.in. mieszkańcy 
Splitu, Londynu, Paryża, Czarnej 
Góry na Morawach, a ostatnio, na 
przełomie 2008 i 2009 r., czeskiej 
Pragi).

Jak wiadomo, w klasycznym 
muzeum sztuki nie można doty
kać eksponatów. Są one bowiem 
najczęściej dużej wartości praca
mi oryginalnymi lub ich kopiami, 
wykonanymi wyłącznie w celach 
ekspozycyjnych. W drodze wyjątku - i tylko 
wtedy, kiedy organizowane są specjalne prezentacje 
dla osób niewidomych lub niedowidzących - możliwe 
jest jednak wydzielenie z nich pewnej ściśle określo
nej grupy obiektów odpornych na zniszczenie przy 
częstym dotykaniu, takich, jak np. wybrane elementy 
kamiennej, ceramicznej lub drewnianej dekoracji archi
tektonicznej, meble (ale tylko takie, które pozbawione 
są złoceń) i rzeźby (ale tylko te wykonane z trwałych, 
niebrudzących się materiałów). Oczywiście, mogą 
wśród nich znajdować się także pojedyncze wyso
kiej klasy obiekty zabytkowe, jednak każdorazowe 
podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu muzealiów do 

takiej właśnie grupy (a jest to domena konserwatora 
zabytków) nie jest łatwe i zawsze wiąże się z pewnym 
ryzykiem.

W Muzeum Homera nie ma takich ograniczeń. Ta 
nowatorska instytucja została utworzona po to, by 
wypełnić dostrzeżoną lukę w dostępie osób niepeł
nosprawnych do dobrodziejstw kultury, a także po 
to, by dać zwiedzającym całkowicie nową przestrzeń, 

w której sztuka odbierana jest przez wiele zmysłów, 
a nie - jak to się dzieje najczęściej w innych muzeach 
- wyłącznie przez bodźce wzrokowe.

Muzeum w Ankonie - powołane do życia uchwałą 
Rady Miejskiej w 1993 r. - powstało z inicjatywy 
włoskich organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Nie bez 
wpływu na podjęcie decyzji o takim właśnie wyspe
cjalizowaniu się nowej placówki był fakt, że nieopo
dal, zaledwie kilkanaście kilometrów na zachód od 
centrum miasta, w małej osadzie Chiaravalle przyszła 
na świat Maria Montessori (1870-1952), pierwsza 
we Włoszech kobieta-lekarz, twórczyni powszechnie
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dziś znanego i stosowanego systemu wychowawczego 
dzieci, nazwanego z czasem od jej nazwiska metodą 
Montessori. W metodzie tej kładzie się nacisk na 
wspieranie spontaniczności i kreatywności małych 
podopiecznych, umożliwianie im wszechstronnego 
rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i spo
łecznego, a wobec stwierdzonych deficytów rozwo
ju narządów zmysłu (lub ich całkowitej niepełno
sprawności) - doskonalenie pozostałych (sprawnych) 
narządów zmysłu tak, by mogły one być pomocne 
w lepszym poznawaniu przez nie przestrzeni, w któ
rej funkcjonują. Podobnie można też pracować 
z dorosłymi.

1. Grupa osób niewidomych i niedowidzących przy pótplastycznej 
metalowej tablicy upamiętniającej złamanie kodu niemieckiej maszyny 
szyfrującej „Enigma”, tablica umieszczona na ścianie budynku 
Ministerstwa Obrony Narodowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
(kopia tablicy z Bletchley Park w Wielkiej Brytanii)

2. Partenon ze wzgórza Akropol w Atenach, model budynku „z rozciętym 
dachem”, skala 1:33, zdjęcie z wystawy we Włoskim Instytucie Kultury
w Pradze

3. Tiziano Vecellio zwany Tycjanem, „Ukrzyżowanie”, plastyczna wersja 
obrazu wykonana z myślą o osobach niewidomych, zdjęcie z wystawy 
we Włoskim Instytucie Kultury w Pradze

4. „Tańczący Satyr” z Mazara del Vallo na Sycylii (obiekt doświetlony, 
tonacja barw niebieska), kopia, włókno szklane, zdjęcie z wystawy 
we Włoskim Instytucie Kultury w Pradze

Postulaty, sformułowane już przed niemal stu laty 
przez Marię Montessori, na przełomie wieku XX 
i XXI zrealizowane zostały w Muzeum Homera 
w Ankonie. Po pierwszych kilku latach poszukiwań 
i doświadczeń, w 1999 r. instytucja zyskała uznanie 
włoskiego parlamentu, a po włączeniu jej do grupy 
muzeów państwowych, przeprowadzonej reorganiza
cji i renowacji budynku - ponownie otwarta została 
dla zwiedzających 2 grudnia 2003 r.

Przestrzeń wystawowa w tym muzeum podzie
lona została na sekcje tematyczne: archeologiczną 
(w której zgromadzono przede wszystkim kopie zabyt
ków archeologicznych), architektury (z przykładami, 
prezentowanych chronologicznie, słynnych budowli 
architektury światowej w postaci modeli wybranych 
obiektów), rzeźby starożytnej i współczesnej (z kopia
mi rzeźb, od starożytności aż po najnowsze prace 
młodych włoskich artystów) oraz rzeźby XX i XXI w. 
(prace oryginalne z kolekcji własnej muzeum). Każda
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z tych stref ma oddziaływać na zwiedzających w nieco 
odmienny sposób. Modele zabytkowych budynków 
(wykonane ze szczeliną w dachu, przez którą można 
„zajrzeć” do środka) pozwalają niewidomym na pozna
nie ich bryły i uporządkowanie informacji o rozplano
waniu wnętrza zabytku. Poprzez dotyk, nieskrępowa
ne niczym „badanie” rzeźby lub kopii zabytku arche
ologicznego - wiele już można się o nich dowiedzieć. 
Ale warto też wsłuchać się w dobiegający ze słuchawek 
„obrazowy” opis każdego z poznawanych obiektów 
i skonfrontować go z rzeczową informacją, zapisaną 
pismem Braille’a na dużych, łatwo dostępnych tab
liczkach umieszczonych przy każdej pracy. Niewidomi 
i niedowidzący, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba, 
mogą też skorzystać z pomocy asystenta, świetnie 
znającego ofertę programową muzeum i wyczulonego 
na problemy wynikające z niepełnosprawności osób 
odwiedzających Muzeum Homera.

Na wystawie, zorganizowanej przez muzeum 
z Ankony w zabytkowym wnętrzu kaplicy dawne
go Szpitala Włoskiego w stolicy Czech, siedzibie 
Włoskiego Instytutu Kultury w Pradze, pokazanych 
zostało ponad 20 rzeźb z kolekcji własnej muzeum 
oraz pojedyncze przykłady obrazów przetworzonych 
w ich wersje reliefowe (np. „Ukrzyżowanie” Tycjana). 
W grupie rzeźb znalazły się zarówno oryginalne 
prace niewidomego artysty Felice Tagliaferriego, jak 
i kopie dzieł najsłynniejszych rzeźbiarzy (prezento
wane w układzie chronologicznym: od Fidiasza po 

Michała Anioła i Berniniego). Niewątpliwą atrakcją 
wystawy - przygotowaną z myślą o osobach niedowi
dzących i po raz pierwszy prezentowaną już w 1997 r. 
w Muzeum Luwru na wystawie „Perykles” - był słyn
ny „Tańczący Satyr” z Mazara del Vallo (dokładna 
kopia rzeźby przypisywanej Praksytelesowi, wyło
wionej z Kanału Sycylijskiego w 1997 r.), umieszczo
ny w „teatrze światła” stworzonym przez specjalistów 
od oświetlenia z grupy iGuzzini, wspieranych wiedzą 
i doświadczeniem naukowców z Laboratorium Fizyki 
w Centralnym Instytucie Konserwacji Zabytków 
w Rzymie i pracowników z Muzeum Homera. 
O sposobie „doświetlania rzeźby” w owym „teatrze 
światła” decyduje sam zwiedzający. To on dobiera 
najkorzystniejszą dla jego wady wzroku liczbę reflek- 
torków skierowanych na rzeźbę od góry oraz barwę 
światła (od żółtopomarańczowej poprzez zieloną do 
niebieskiej) przechodzącego przez trzy pólprzepusz- 
czalne boczne ekrany, ustawione wokół oglądanego 
obiektu.

W Polsce nie widzieliśmy jeszcze podobnych urzą
dzeń. Ale pierwszą (prawda, że skromną, ale jakże 
obiecującą!) prezentację dzieł sztuki metodą opra
cowaną w Muzeum Homera mamy już za sobą. 
Przygotował ją - zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
i wcześniej zdobytą wiedzą z zakresu pedagogiki spe
cjalnej (w tym znajomości pracy z osobami niepełno
sprawnymi metodą Montessori) - Mariano Caldarella, 
z pochodzenia Włoch, wieloletni pracownik Łazienek
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5. Pokaz rzeźb zorganizowany dla osób niewidomych i niedowidzących 
z wykorzystaniem eksponatów i kopii eksponatów z wystawy rzeźb 
Wiesława Winklera „Portret” w Starej Kordegardzie, Łazienki Królewskie 
w Warszawie

6-8. Poznawanie przez dotyk prac Wiesława Winklera - „badanie” twarzy 
króla Jana III Sobieskiego na medalionie (6), „badanie” oczu i policzka 
marmurowej głowy „Japończyk” (7) i wykroju ust rzeźby w drewnie 
„Japonka" (8)

(zdjęcia: 1 - Anna Amanowicz, 2-8 - Mariano Caldarella)

Królewskich w Warszawie. W zajęciach - znakomi
cie wpisujących się w obchody Międzynarodowego 
Roku Braille’a 2009 - zorganizowanych przez muze
um w Łazienkach oparto się na wystawie rzeźb 
i medalionów autorstwa Wiesława Winklera w Starej 
Kordegardzie (28 stycznia - 31 marca 2009 r.). W tym 
niewielkim wnętrzu, specjalnie dla osób niewidomych 
i niedowidzących, wydzielona została część ekspozycji 
z gipsowymi odlewami medalionów i oryginalny
mi rzeźbami, wykonanymi przez artystę w różnych 
materiałach. Na nakrytym białą tkaniną stole można 
było poznawać przez dotyk fakturę i kształt prezen
towanych prac, m.in. medalionu z wizerunkiem króla 
Jana III oraz rzeźb: „Japończyk” (portret prof. Kozo 
Ando z uniwersytetu Waseda w Tokio, głowa, mar
mur) i „Japonka” (portret pani Motoko Endo, trener- 
ki szermierki japońskiej Kendo, głowa, drewno). Nie 
zapomniano też o specjalnych tabliczkach, na których 
podstawowe informacje o „badanych” obiektach zapi
sane zostały na dwa sposoby: dla osób niedowidzą

cych - pismem normalnym, złożonym dużą, łatwą do 
odczytania czcionką; dla osób niewidomych - alfabe
tem Braille’a. Na drugą część zajęć (w których uczest
niczyli zarówno zwiedzający indywidualnie, jak i zor
ganizowane grupy, m.in. z Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach pod Warszawą) trzeba było udać się do 
Pałacu na Wyspie. Tam zwiedzający, na podobnej zasa
dzie jak to się odbywało w Starej Kordegardzie, mogli 
poprzez dotyk „oglądać” jeszcze jedną wydzieloną dla 
nich część ekspozycji, np. porównywać meble wykona
ne w trzech różnych stylach: barokowym, rokokowym 
i klasycy stycznym. Ostatnia część programu obejmo
wała zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy 
zainspirowani wizytą w muzeum wykonywali z pla
steliny elementy dekoracji architektonicznej, a nawet 
próbowali swoich sił w rzeźbieniu medalionów.

Eksperymentalna prezentacja rzeźby w Starej 
Kordegardzie wzbogaca dorobek polskich muzeów, 
które od wielu lat z powodzeniem realizują program 
zajęć muzealnych dla niewidomych. Jest przy tym 
propozycją nową jakościowo. Czy uda się ją znacząco 
rozszerzyć - jeszcze nie wiadomo. A może zaprosić 
muzealników z Ankony do Polski? Niech przywiozą 
z sobą, tak jak przywieźli ostatnio do Pragi, choćby 
część swoich zbiorów! I niech nie zapomną zabrać 
„Tańczącego Satyra” zamkniętego w stworzonym spe
cjalnie dla niego intrygującym „teatrze światła”.

Wojciech Przybyszewski
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MIĘDZYNARODOWY ROK 
LOUISA BRAILLE’A

W styczniu 2009 r. minęto dwieście lat od urodzin Louisa
Braille’a, który stworzy! pismo dla niewidomych, zwane 

od jego nazwiska alfabetem Braille’a. Doceniając powstanie 
tego wiekopomnego dzielą, Europejska Unia Niewidomych 
(EBU) ogłosiła rok 2009 - Rokiem Louisa Braille’a.

Louis Braille urodzi! się 4 stycznia 1809 r. w Cuopvray,
matej wiosce niedaleko Paryża, w rodzinie rzemieślnika trud
niącego się rymarstwem. Mając trzy lata, skaleczył się w oko 
w warsztacie ojca. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzom 
nie udało się uratować wzroku dziecka. Dzięki troskliwej

opiece rodziny i wstawiennictwu miejscowego księdza Louis 
Braille rozpoczął naukę w szkole gminnej razem z dziećmi 
widzącymi. Chłopiec wyróżniał się wśród rówieśników inteli
gencją i nadzwyczajną pamięcią, bez kłopotu przerabiał więc 
ten sam program co jego zdrowi koledzy. Mając dziesięć lat, 
wyjechał do Paryża, by kontynuować naukę w Zakładzie dla 
Młodych Ociemniałych (Institution des Jeunes Aveugles). 
Tam po raz pierwszy zetknął się z pismem wypukłym. Miało 
ono jednak tę niedogodność, że trudno było nim pisać. Po 
zakończeniu nauki został organistą w paryskim kościele 
Saint-Nicholas-des-Champs i nauczycielem w Zakładzie dla 
Młodych Ociemniałych. Louis Braille zmarl w Paryżu 6 stycznia 
1852 r. na gruźlicę. Został pochowany w Panteonie, miejscu 
pochówku najwybitniejszych przedstawicieli narodu francu
skiego.

Pismo dla niewidomych, którego uczono w paryskim 
Zakładzie dla Młodych Ociemniałych, autorstwa Valentina 
Hauya, założyciela zakładu, było niewygodne (składało się 
z łacińskich liter zapisywanych wypukłą linią ciągłą). Od 1824 
do 1840 r. Louis Braille tworzył własne pismo dla niewido
mych. Wzorował się przy tym na wykorzystywanym w rozka
zach wojskowych dwunastopunktowym systemie wypukłych 
znaków (przekładanych na odpowiednie dźwięki), służącym 
do porozumiewania się armii francuskiej w ciemności. Braille 
uprościł swoje pismo. Jego podstawą jest sześciopunktowy 
wypukły znak zwany znakiem tworzącym, ułożony symetrycz
nie w trzech szeregach, w dwóch kolumnach. Lewa kolumna 
zawiera umownie oznaczone punkty 1, 2, 3, a prawa punkty 
4, 5, 6. Znak jest tak zbudowany, by można go było objąć 
opuszkiem palca. W wyniku kombinacji pismo niewidomych 
składa się z 63 znaków obejmujących litery i cyfry, a także 
znaki punktacji, notacje matematyczne, nutowe i chemiczne. 
Zapis w piśmie brajlowskim może być uzupełniony ilustracja
mi, które w wydawnictwach dla niewidomych przyjmują formę 
pólplastyczną.

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Louisa Braille’a 
4 stycznia 2009 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu zna
czek pocztowy o nominale 1,45 zł z przywieszką, w nakładzie 
640 tys. sztuk, zaprojektowany przez Annę Niemierko oraz 
kopertę pierwszego dnia obiegu (FDC) z okolicznościowym 
datownikiem, stosowanym w dniu rozpoczęcia sprzedaży 
w U PT Warszawa 1.

Niewidomi
i niedowidzący 

na Zamku Królewskim 
w Warszawie

Osoby niepełnosprawne otaczane są w Zamku 
Królewskim w Warszawie szczególną opieką. 
Aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, pracownicy 
Działu Oświatowego starali się poznać oczekiwania 

osób z różnymi dysfunkcjami lub schorzeniami, które 
mogłyby utrudnić zwiedzanie muzeum.

Najdłużej, od 1982 r., współpracujemy z osobami 
niewidomymi. Na początku naszej oświatowej dzia
łalności poprosiliśmy o pomoc ówczesnych pracowni
ków oraz wychowanków Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach. Nauczyliśmy się wtedy, jak postrzegana jest 
rzeczywistość przez 
osobę niewidomą 
i jak możemy jej 
pomóc w procesie 
poznawania tej rze
czywistości, jakimi 
metodami posłużyć 
się, aby przełamać 
barierę ciemności, 
niepewności, nie
wiedzy.

Zamek, jako mu
zeum wnętrz, jest 
obiektem trudnym 
do pokazania oso
bom niewidomym, 
ze względu na wypo
sażenie w oryginal
ne meble i obrazy 
oraz dużą ilość zło
ceń. Udało nam się 
jednak opracować
specjalną listę obiektów, które możemy udostępnić 
do poznawania za pomocą dotyku, niektóre szafy, 
komody, stoły konsolowe (z wyjątkiem złoconych), 
sekretery, krzesła, skrzynie. Doskonale sprawdzają się 
w czasie zwiedzania przez osoby niewidome kamien
ne rzeźby, kominki, piece kaflowe, fragmenty detali 
architektonicznych, posadzki. Przedmioty, których nie 
wolno dotykać, staramy się opisać w sposób plastyczny, 
zwracając uwagę na ich kształty, rozmiary, funkcję oraz 
szczegóły dekoracyjne. Wykorzystujemy także różnego 
rodzaju rekwizyty, np. zestaw fragmentów sztukaterii 
gipsowych, kawałki materiałów użytych do odtworze
nia obić ścian czy mebli z wyposażenia sal zamkowych,
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1. Oprowadzanie osób niewidomych przy współpracy Zakładu dla Niewidomych w Laskach
2. Warsztaty dla muzealników podczas konferencji „Goście przede wszystkim - muzea dla 
zwiedzających” w Toruniu, 2005 r.

3. Szkolenie „Co czuje osoba niewidoma?” dla straży zamkowej

(zdjęcia: 1 - archiwum Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie, 2,3- Michał Sobieraj)

wypukłe hafty zdobiące draperie czy zapiecek tronu 
królewskiego.

Dział Oświatowy Zamku przygotował dla niewido
mych i niedowidzących uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących zajęcia 
o charakterze lekcji muzealnych. Są one dostosowane 
pod względem merytorycznym i metodycznym do tych 
szczególnych oczekiwań odbiorców, a polegają na zwie
dzaniu Zamku pod określonym kątem tematycznym. 
Udało się nam również obniżyć koszt tych lekcji o poło
wę w stosunku do ceny innych zajęć edukacyjnych. 
Wśród proponowanych tematów lekcji są: „Koronacja 
Króla”, „Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów”, 
„Wizyta u Króla”, „Gród, zamek, pałac, muzeum”, „Na 
zamku między wojnami”, „Pałac z 1001 nocy”, „Portret 
Króla Jegomości”, „Skarbiec dla Króla”, „Świat bajek”.

Niektóre lekcje mają charakter inscenizacji. Podczas 
„Koronacji Króla” uczestnicy mają za zadanie odtwo
rzyć uroczystość koronacji z zachowaniem historycz
nego ceremoniału. Do tej lekcji przygotowaliśmy wiele 
rekwizytów, np. kopie insygniów królewskich, mitry, 
płaszcze, alby, sztandary. Zajęcia czynnie angażujące 
uczestników - to także lekcja o sejmie, w czasie któ
rej dzieci wcielają się w postacie posłów biorących 

udział w sesji sejmowej. Piastują różne urzędy, wygła
szają mowy, rozwiązują ważne problemy państwowe, 
uchwalają nowe ustawy. Ciekawą propozycją jest „Pałac 
z 1001 nocy”. Lekcja odbywa się na ekspozycji kobier
ców wschodnich w pałacu Pod Blachą. Dzieci wprowa
dzane są w niezwykły świat orientu poprzez muzykę, 
baśnie, kulturę i sztukę Wschodu.

Bardzo zależy nam na tym, aby osoby prowadzące 
zajęcia dla osób niewidomych i niedowidzących były 
do tego odpowiednio przygotowane. W tym celu orga
nizujemy szkolenia w zakresie metod pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Dział Oświatowy prowadzi także 
szkolenie dla straży oraz przewodników zamkowych. 
Zapoznajemy ich wtedy z problemami w udostępnianiu 
ekspozycji zamkowej osobom z różnymi dysfunkcjami, 
także wzroku.

Organizujemy warsztaty muzealne, w czasie których 
dzielimy się naszymi doświadczeniami w pracy z oso
bami niewidomymi. Bardzo ciekawe spotkanie odbyło 
się w 2005 r. w Toruniu, gdzie mieliśmy możliwość 
prowadzenia warsztatów dla naszych kolegów z innych 
muzeów polskich i holenderskich.

Iwona Maciszewska

Osobom niewidomym i niedowidzącym odwiedzającym Zamek Królewski w Warszawie przysługuje bilet ulgowy. Osoba niewidoma 
może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem. Grupy zorganizowane, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, mogą pod 
opieką przewodnika poznawać wybrane elementy wnętrz za pomocą dotyku.
Winda ułatwia dotarcie z parteru na I i II piętro, a także do piwnic, gdzie znajdują się szatnia, sklep muzealny, toalety i Sala Odczytowo- 
-Kinowa.
Więcej informacji na temat zajęć organizowanych przez Zamek Królewski w Warszawie można otrzymać w Dziale Oświatowym, tel. 022 
355 51 114, tel./fax 022 355 51 105, e-mail: oswiata@zamek-krolewski.pl. Strona internetowa muzeum: www.zamek-krolewski.com.pl 
dostępna jest także w wersji dla osób niedowidzących - użyto większej czcionki i wyrazistych, kontrastowych kolorów.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dagda w Inflantach

C
zerwony feniks na płonącym 
gnieździe w polu złotym - to 
efektowny herb Dagdy, niegdyś 
inflanckiego, a dziś łotewskiego mia

steczka o blisko czterystuletniej histo
rii. Po zajęciu przez Szwedów w 1621 r. 
większej części Inflant we władaniu 
Rzeczypospolitej pozostał jedynie ich 
południowy fragment z Dyneburgiem 
- Inflanty Polskie. Graniczyły one 
od zachodu z Księstwem Kurlandii 
i Semigalii, utworzonym jako lenno 
Rzeczypospolitej po sekularyza
cji w 1561 r. inf
lanckiej prowincji 
Zakonu Najświętszej 
Marii Panny Domu 
Niemieckiego. 
Jednym z rycerzy 
Zakonu był w poło
wie XVI w. Diederich 
de Hiilsen, który 
następnie pozo
stał w służbie księ
cia Kurlandii. Jego 
wnuk Johann Franz 
de Hiilsen, kanclerz 
kurlandzki, otrzy
mał w pierwszej 
połowie XVII w.
posiadłość Dageten (później Dagda) 
w Inflantach Polskich, 70 km na 
północny wschód od Dyneburga. 
Stała się ona główną siedzibą rodu, 
centrum coraz rozleglejszych dóbr. 
Rychło założone zostało miasto, 
a w nim stanął pierwszy, drewnia
ny kościół. Syn kanclerza, Georg 
Constantin, który wstąpił na służbę 
króla Augusta II Mocnego, zaczął 
używać spolonizowanej wersji nazwi
ska - Hylzen, a jego dwaj synowie, 
Jerzy Mikołaj i Jan August, czuli się 
już w pełni Polakami, mówili i pisali 
po polsku. Jak stwierdził historyk 
Julian Bartoszewicz, „nie było już 
odtąd Hiilsenów Niemców na ziemi 
polskiej, ale byli Hylzenowie, mag
naci polsko-inflanccy” {Znakomici 
mężowie polscy w wieku XVIII, 
Petersburg 1856).

Ponieważ Jerzy Mikołaj wybrał 
karierę duchowną, Dagdę odziedzi

czył młodszy z braci, Jan August 
Hylzen. Był wielokrotnym posłem na 
sejm, w 1744 r. został kasztelanem 
inflanckim, a w 1754 r. otrzymał god
ność wojewody mińskiego i Order 
Orła Białego. Rozgłos przyniosła mu 
jednak nie działalność polityczna, lecz 
obszerne dzieło, poświęcone histo
rii ziemi ojczystej, wydane w Wilnie 
w 1750 r. pod tytułem Inflanty 
w dawnych swych i wielorakich aż 
do wieku naszego dziejach i rewolu
cjach. Kiedy Jerzy Mikołaj, początko

wo proboszcz w Dyneburgu, został 
w 1746 r. biskupem smoleńskim 
(w sytuacji, gdy Smoleńsk od dawna 
należał do Rosji), Dagda jako miejsce 
jego stałego pobytu stała się de facto 
stolicą biskupią. Jan August z kolei, 
często przebywający w Warszawie, 
w latach 1762-1765 wzniósł dla sie
bie okazały barokowy gmach, który 
znamy dziś - po klasycystycznej prze
budowie - jako pałac Mostowskich. 
Natomiast o pałacu w Dagdzie wia
domo jedynie tyle, że pod koniec 
XVIII w. był „staroświecki i obszer
ny, z trzypiętrową oficyną i wielkim 
lusthauzem w ogrodzie” (Kazimierz 
Bujnicki, Pamiętniki, Kraków 2001). 
W „lusthauzie”, czyli domu zabaw, 
odbywały się zapewne bale, koncerty 
dworskiej orkiestry, a może i przed
stawienia teatralne. Pozostałości 
parku - to jedyny obecnie materialny 
ślad świetnej niegdyś siedziby, wobec 

braku opisów i ikonografii nie- 
uwzględnionej w Dziejach rezydencji 
na dawnych kresach Rzeczypospolitej 
Romana Aftanazego.

W 1727 r. Georg Constantin de 
Hiilsen (a może już Hylzen) usta
nowił przy drewnianym, filialnym 
kościele Świętej Trójcy stację misyjną 
i zaprosił ks. Jerzego Ryszkiewicza, 
jezuitę z Dyneburga. Jan August 
w 1742 r. powiększył misję o dru
giego księdza i równocześnie roz
począł budowę nowej, murowanej 

świątyni. Sprowadził także zakonni
ce, fundował szpitale i szkoły, wspie
rał ubogich. Rozkwit pracy misyjnej 
przypadł na lata 1765-1785, gdy 
w Dagdzie przebywał ks. Michał 
Roth, jezuita, urodzony w inflanckiej 
Iłłukszcie. Prowadził on intensywną 
działalność wśród wiejskiego ludu 
łotewskiego, zasługując na miano 
„apostola Łotwy”. Około 1778 r. 
utworzono w miasteczku parafię.

Kościół Świętej Trójcy - to skrom
na, zwłaszcza od zewnątrz, świątynia 
barokowa, na planie krzyża, z pro
stokątnie zamkniętym prezbiterium. 
Fasadę flankują dwie czworokąt
ne wieże, niższe od jej zwieńcze-
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1. Kościół Świętej 
Trójcy w Dagdzie

2. Ołtarz główny

3. Ambona

4. Chrzcielnica

5. Nagrobek Jana 
Augusta Hylzena

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

nia, nakryte hełmami - kopułkami. 
Pierwotne wyposażenie stanowiły 
trzy murowane, dwukondygnacyj
ne ołtarze, ambona i chrzcielnica. 
Efektowny architektonicznie ołtarz 
główny ma w dolnej kondygna
cji obraz „Święta Trójca”, w gór
nej „Matka Boża Niepokalana”. 
W zwieńczeniu znajduje się gloria 
promienista z Okiem Opatrzności. 
Optyczne przedłużenie ołtarza stano
wi stiukowe obramienie okna prezbi
terium - chmury z postaciami anio
łów. Ołtarze boczne, w ramionach 
krzyża, poświęcone są Chrystusowi 
Zmartwychwstałemu (lewy) i Matce 
Bożej Anielskiej (prawy). W XIX w. 
przy ścianach bocznych w pobliżu wej
ścia i przy prezbiterium ulokowano 
dwie pary mniejszych, drewnianych 
ołtarzy. Ambona ma korpus pokryty 
liśćmi akantu i baldachim w kształ
cie korony, zwieńczonej królewskim 
jabłkiem, z Gołębicą - Duchem 
Świętym w podniebiu. Naprzeciwko, 
po drugiej stronie nawy, znajduje się 
chrzcielnica ze stiukową sceną chrztu 
w Jordanie i Bogiem, wychylającym 
się z chmur. Trzymetrowy krucyfiks, 
ustawiony w kruchcie na tle malowa
nego widoku Jerozolimy, pochodzi 
z początku XIX w.

Na filarze kościoła umieszczony 
jest wykonany ze stiuku, niezwy
kły nagrobek Jana Augusta Hylzena, 
zmarłego w Warszawie 14 lutego 
1767 r. Ukazany w pełnej posta
ci, w stroju szlacheckim fundator 

świątyni spoczywa na gzymsie, na 
prawym boku, z głową wspartą na 
dłoni. Głowa oraz stopy wystają 
poza filar. Poniżej znajduje się tablica 
w ozdobnej ramie, z herbem i długą 
łacińską inskrypcją, sławiącą zasłu
gi „drogiego Augusta” dla „narodu 
i kraju”.

Na cmentarzu przykościelnym 
zachowały się dwa nagrobki z polski
mi napisami: Ignacego Ogończyka- 
-Kłoczkowskiego (zm. 1830 r.), 
w kształcie obelisku zwieńczonego 
kulą, oraz proboszcza Aleksandra 
Tyrylisa (zm. 1905 r.), z rzeźbą Piety 
na kamiennym kopcu.

W rezultacie pierwszego rozbioru 
Rzeczypospolitej w 1772 r. Inflanty 
Polskie zagarnęła Rosja. Właścicielem 
Dagdy był wówczas Justynian 
Hylzen, syn Jana Augusta, kawaler 
maltański. Po nim dziedziczył niepeł
nosprawny umysłowo Idzi Hylzen, 
który tragicznie zmarł w 1800 r. 
Osiem lat później posiadłość kupił 
Andrzej Bujnicki. Jego syn Kazimierz 
gospodarzył w Dagdzie przez kilka
dziesiąt lat. Był pisarzem, bez wąt
pienia drugorzędnym, ale cenionym 
lokalnie ze względu na inflancką 
tematykę utworów. Najciekawszy 
z nich, Wędrówka po małych dro
gach: szkice obyczajów na prowincji 
(Wilno 1841), został niedawno prze
łożony i wydany na Łotwie (Rzeżyca 
2007).

Dramatyczne wydarzenia roze
grały się podczas powstania stycz

niowego. 13 kwietnia 1863 r. 
powstańcy, dowodzeni przez Leona 
Platera i Zygmunta Bujnickiego (syna 
Kazimierza), zaatakowali transport 
broni z twierdzy w Dyneburgu. 
Zlikwidowali eskortę, część kara
binów zabrali, resztę spalili. Plater 
został potem ujęty i rozstrzelany 
(upamiętnia go tablica na dynebur- 
skim cmentarzu), Bujnicki uszedł za 
granicę. W odwecie władze sprowo
kowały chłopów, głównie Rosjan - 
starowierów, do napadów na polskie 
dwory w obronie „ojczulka cara”. 
16 kwietnia pałac w Dagdzie spłonął 
wraz z cennymi zbiorami, biblioteką 
i bogatym archiwum. Chłopi wdarli 
się również do kościoła i splądrowali 
go, z kryptą Hylzenów włącznie. 
Bujniccy na szczęście opuścili dom 
dzień wcześniej i ocaleli. Majątek 
pozostał ich własnością do pierwszej 
wojny światowej.

W 1991 r. w Dagdzie uroczyście 
obchodzono 25 0-lecie istnienia koś
cioła Świętej Trójcy. Świątynia jest 
ceniona jako zabytek, ale jej niskie, 
niezaznaczające się w krajobrazie 
wieże dały powód do zatytułowa
nia miejscowej strony internetowej 
„Dekanats bez torniem” (Dekanat bez 
wież). Natomiast otwarte w 2000 r. 
parafialne centrum duchowe naz
wano już jak najbardziej poważ
nie: „Hilzenu nams”, czyli „Dom 
Hylzena”.

Jarosław Komorowski
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AKCJA DREWNO

Cerkiew w Kożanach
I

stnienie świątyni prawosław
nej w Kożanach, niewielkiej wsi 
leżącej na prawym brzegu Narwi 
w woj. podlaskim, udokumentowane 

zostało aktem fundacyjnym z 1621 r., 
jednak wiele faktów przemawia 

autorem ikony i kiedy pojawiła się 
ona w kożańskiej świątyni. Pierwszą 
udokumentowaną o niej wzmiankę 
zawdzięczamy wizytacji w 1773 r., 
a następna wiadomość pochodzi 
z 1899 r. W wydanym wówczas

arszyn i 3 werszki (ok. 124 x 84 cm) 
i ubrana w pozłacaną ryzę.

W1784 r. zbudowano w Kożanach 
nową cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy; 
ostatecznie jej budowę zakończono 
w 1790 r. W 1839 r. parafię kożań- 
ską, jako zbyt małą, zlikwidowano. 
Budynek cerkiewny przetrwał do 
1874 r., kiedy to decyzją rybolow- 
skiego proboszcza został rozebrany, 
a uzyskany materiał wykorzysta
no do budowy cmentarnej cerkwi 
w Rybołach. Do Ryboł wywieziono 
też dzwony oraz ikonę Matki Bożej 
i patronalną ikonę św. Jerzego.

Podczas rozbiórki doszło do pro
testów mieszkańców Kożan, którzy 
domagali się obietnicy wybudowa
nia w niedalekiej przyszłości nowej 
cerkwi. Usłyszeli wówczas od rybo- 
łowskiego proboszcza, wskazujące
go na uschnięte w pobliżu drzewo, 
że: „Nie wróci już do życia wasza 
parafia, tak jak nie wróci do życia to 
drzewo”. Tymczasem na uschniętym 
drzewie pojawiły się wkrótce zielone 

za wcześniejszą obecnością cerkwi 
w tym miejscu, m.in. to, iż nad górną 
Narwią, zwłaszcza w pobliżu Suraża, 
już na przełomie XIV i XV w. osied
lani byli bojarzy putni, podlegli sura- 
skiemu zamkowi. Na podstawie opi
sów wizytacji świątyni, dokonywa
nych przez hierarchów kościoła pra
wosławnego w latach 1748 i 1751, 
wiemy, iż cerkiew w Kożanach była 
budowlą drewnianą, z jedną kopułą, 
z „ołtarzem drewnianym stolarskiego 
wykonania”. Być może postawiona 
została przed 1621 r., ale jeszcze 
nie chyliła się ku ruinie, a już 20 lat 
później stwierdzono w czasie wizy
tacji, iż była ona tak zniszczona, 
że nie nadawała się do remontu. 
I rzeczywiście, w 1774 r. całkowicie 
rozpadła się.

W 1761 r. powstało w Kożanach 
Bractwo Miłosierdzia Matki Bożej, 
którego zadaniem było kultywowa
nie znajdującej się w cerkwi ikony 
Matki Bożej. Nie wiemy, kto był 

w Grodnie kalendarzu podano, iż 
ikona była napisana na płótnie nakle
jonym na olchową deskę o wymia
rach 1 arszyn i 12 werszków na 1 

liście, co kożańscy parafianie potrak
towali jako dany im znak, iż należy 
ubiegać się o własną świątynię. Tak 
też uczynili i w 1877 r. wystąpi-
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1. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
w Kożanach

2. Wnętrze cerkwi - w gtębi ikonostas wykonany 
przez Jegora A. Molokina w 1886 r.
3. Kożańska Ikona Matki Bożej
4. Kapliczka nad źródełkiem

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

kondygnacji w ośmiobok, nakryty 
ostrosłupowym dachem, zakończo
nym - podobnie jak latarnia nad 
korpusem głównym - cebulastą 
kopułką z krzyżem. Do znajdującej 
się od wschodu części ołtarzowej 
przylegały z obu stron dwie zakry
stie, pokryte daszkami pulpitowy
mi. Trójkondygnacyjny ikonostas dla 
cerkwi wykonał w 1886 r. Jegor 
Aleksandrów Molokin, właściciel 
pracowni malarstwa cerkiewnego

w 1940 r. i utrzymuje do dzisiaj. Po 
drugiej wojnie światowej przeszła 
kilka remontów - największy prze
prowadzony został w 1993 r. przez 
grupę artystów z Petersburga. Ostatni 
remont, zakończony w 2007 r., 
dotyczył dachu, elewacji, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz odpro
wadzenia wód opadowych od ścian 
cerkiewnego budynku.

U podnóża wzgórza, na którym 
stoi cerkiew, znajduje się źródełko.

li do władz diecezjalnych z prośbą 
o wyrażenie zgody na wzniesienie 
cerkwi własnym sumptem. Po sześciu 
latach oczekiwania zgodę tę uzyskali 
i w czerwcu 1884 r. został położony 
kamień węgielny. Budowę rozpoczę
to sposobem gospodarczym pod kie
runkiem majstra Jana Kuprianowicza 
z Narwi.

Po dwóch latach na niewielkim 
wzgórzu, w miejscu, gdzie stały 
pierwsza i następne cerkwie, wyrosła 
na planie krzyża greckiego trzyczęś
ciowa budowla drewniana, o kon
strukcji wieńcowej, na podmurówce 
z kamienia łamanego, oszalowana, 
o bryle rozczłonkowanej, prosto- 
padłościennej, nakryta dachami 
dwuspadowymi oraz dachem cztero
spadowym nad skrzyżowaniem naw, 
nad którym znalazła się ośmiobocz- 
na latarnia zwieńczona cebulastą 
kopułką z krzyżem. Poprzedzająca 
cerkiew od zachodu kwadratowa 
dzwonnica przechodziła w górnej 

w Wilnie; on też napisał 11 dużych 
ikon. Do nowej świątyni, która 
otrzymała wezwanie Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego, wróciły z Ryboł 
stare dzwony oraz kożańska ikona 
Matki Bożej, natomiast ikona św. 
Jerzego została w rybołowskiej cer
kwi cmentarnej.

W 1915 r. mieszkańcy Kożan 
zostali zmuszeni, tak jak większość 
Podlasian, do wędrówki w głąb 
Rosji. Jeden z nich, Eliasz Oleksiuk, 
postanowił zabrać ze sobą ikonę 
Matki Bożej i wraz z nią dotarł aż 
do guberni saratowskiej. Tam oddal 
ją na przechowanie do parafialnej 
cerkwi w Jekatierynówce, a kiedy 
po wybuchu rewolucji październi
kowej postanowił wracać do rodzin
nej wioski, udało mu się zabrać ją 
ze sobą. Był to rzadki przypadek 
powrotu ikony do rodzinnej cerkwi.

W okresie międzywojennym cer
kiew w Kożanach straciła funkcję 
świątyni parafialnej. Odzyskała ją 

Legenda mówi, iż w tym miejscu, 
porośniętym niegdyś gęstymi zaro
ślami, objawił się ciężko choremu 
Chrystus, wskazując mu płynącą 
spod krzaków źródlaną wodę. Chory 
obmył się tą wodą i ozdrowiał. 
W tym miejscu wzniesiona została 
mała, drewniana kapliczka. Teraz 
odbywa się w niej obrzęd święcenia 
wody dla uczczenia chrztu Chrystusa 
w rzece Jordan.

Inna kaplica należąca do cer
kwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
znajduje się na uroczysku „Święte 
Miejsce”, odległym 3 km od Kożan. 
Zbudowana została na miejscu 
wcześniejszej, drewnianej, w 1880 r. 
przez mieszkańca wsi Pańki, 
Teodozego Zdanudczyka, w podzię
ce za odzyskanie zdrowia. W 1965 r. 
wystawiono w niej ołtarz, w któ
rym umieszczono Poczajowską Ikonę 
Matki Bożej.

Jerzy Samusik
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Ślady górnictwa złota w Górach Opawskich

W
 Polsce złoto występuje głównie 
w Sudetach i na ich przedpolu. 
Do największych ośrodków gór
nictwa złota należały okolice Złotoryi, 

Lwówka Śląskiego, Złotego Stoku 
oraz Głuchołaz w Górach Opawskich

stąd też dla ich odwodnienia kopano 
specjalne sztolnie. Największe nagro
madzenie szybów oraz kopalń odkryw
kowych znajdowało się w okolicach 
Głuchołaz i Zlatych Hor. Odwadniała 
je sztolnia Trzech Króli o długości 6 km,

ny po 8 godzin. Była to praca bar
dzo niebezpieczna, m.in. w katastrofie 
z 1599 r. zginęło co najmniej 18 gór
ników. W okresie panowania bisku
pa Promnitza (1539-1562) powstało 
bractwo górnicze, którego członkowie 

1. Szyb w dolinie 
Sarniego Potoku
2. Sztolnia
w Głuchołazach

3. Tama górnicza

(zdjęcia: Krzysztof 
Spalek)

we wschodniej części Sudetów.
W rejonie Gór Opawskich złoto 

występuje w żyłach kwarcytowych i kwar- 
cytowo-skaleniowych. Dzięki dawnemu 
górnictwu złota powstały dwa główne 
ośrodki tego regionu: Głuchołazy i Zlate 
Hory w Czechach. 
Pierwsze udokumen
towane dane dotyczą
ce wydobycia złota 
w Górach Opawskich 
pochodzą z XIII w., 
kiedy to wrocławscy 
biskupi sprowadzili 
osadników-górników 
z Frankonii i Turyngii, 
gdzie już od IX w. ist
niało górnictwo złota. 
Najprawdopodobniej 
to oni, posuwając się 
doliną Białej Głuchołas
kiej, Sarniego Potoku 
i Złotego Potoku, odkry
li „złote góry”. Po odkryciu złotonoś
nych terenów, oprócz górników przy
wędrowali w okolice Gór Opawskich, 
znęceni sławą złota, liczni poszukiwacze 
przygód i awanturnicy. Złotonośne tere
ny dzielono na działki, zaznaczając ich 
granice rowkami i kamieniami.

Aby zdobyć upragnione złoto, naj
pierw wypłukiwano płonne warstwy 
piasków. Pozostały żwir sortowano 
i przenoszono szuflami do drewnianych 
koryt wyłożonych owczą skórą. Bieżąca 
woda porywała tylko lżejszą część urob
ku, natomiast cięższą przewlekano gra
biami. Złoto osadzało się na włosiu, 
które było następnie palone i z popiołu 
wybierano jego drobinki. W ten sposób 
już na przełomie XIII i XIV w. przekopa
no i przepłukano w okolicach Głuchołaz 
dolinę Białej Głuchołaskiej. Dawnym 
poszukiwaczom złota nie pozostało nic 
innego, jak trudniejsze drążenie szy
bów w złotonośnych skałach. Drążenie 
polegało na rozgrzewaniu skały ogniem, 
a następnie chłodzeniu zimną wodą. 
Popękaną skalę mielono w specjal
nych młynach, zwanych kołogniota- 
mi, napędzanych wodą. Największym 
zagrożeniem dla górników drążących 
szyby były obrywy skał i zalewy wody, 

budowana w latach 1550-1600 od stro
ny Głuchołaz. W latach 1590-1591 
znaleziono w tych kopalniach kawałki 
kwarcytu przerośnięte złotem o wadze 
1,388 kg i 1,783 kg, które zostały poda
rowane cesarzowi Rudolfowi II.

Gdy złotonośne tereny znalazły 
się pod władzą biskupów wrocław
skich (1467 r.), liczna rzesza „złotych 
gwarków” była hojnie obdarzana przy
wilejami, dzięki tzw. wolności górni
czej biskupa Johanna Rotha z 1480 r. 
oraz „porządkom górniczym” biskupa 
Balthasara Promnitza z 1541 r. Górnicy 
mieli prawo wolnego od danin budow
nictwa, wypieku, myślistwa i handlu. 
Mogli posiadać własne domy i dowol
nie dysponować swoim majątkiem. 
Pracowali cały tydzień na trzy zmia

wspierali się wzajemnie na wypadek 
choroby lub wypadku. Z płaconych do 
wspólnej kasy składek udzielano poży
czek potrzebującym i wypłacano zabez
pieczenie na starość.

Do dnia dzisiejszego ślady dawnych 
prac górniczych z XIII i XIV w. w posta
ci hałd płonnego nadkładu i przepłuka
nego urobku, działek górniczych oraz 
lejów o średnicy do 5 m i głębokości 
do 1 m, będących zasypanymi szybami 
o pierwotnej głębokości do 12 m, można 
zobaczyć na terenie rezerwatu „Nad
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Białką” w Głuchołazach. Rezerwat ten 
obejmuje tereny najintensywniejszej, 
dawnej eksploatacji złota, w sąsiedztwie 
zakola Białej Głuchołaskiej. Szyb gór
niczy składał się z trzech części: przy
ziemia (widocznego obecnie), gardzieli
1 komory (obecnie zasypane). Wymiary 
szybów były zależne od ich głębokości, 
co związane było z potrzebą dostar
czenia do komory odpowiedniej ilości 
światła i powietrza. Podstawowa zasada 
była taka, że im głębszy szyb, tym więk
szą średnicę musiało mieć przyziemie. 
Większość szybów otoczona była docho
dzącym do pół metra wałem. Komora 
szybu prawie w całości znajdowała się 
w warstwie złotonośnej. Jej średnica 
wynosiła około 5 m, wysokość nato
miast do około 2 m. Przy jednym szybie 
pracowało 3-4 górników. Maksymalnie 
dwóch w komorze, pozostali za pomo
cą kołowrotka lub specjalnego żura
wia wybierali urobek na powierzchnię. 
Łącznie w tych okolicach wydobyto 
około 200 000 m3 urobku, zawierają
cego około 2800 kg złota. Hałdy i leje 
szczególnie dobrze widoczne są od póź
nej jesieni do wczesnej wiosny, kiedy 
drzewa, a szczególnie krzewy swymi 
liśćmi nie przysłaniają mocno pofałdo
wanego terenu.

Innym świadectwem górnictwa 
złota są licznie spotykane w tych oko
licach sztolnie. Wejścia części z nich są 
okratowane, gdyż w okresie zimowym 
zimuje w nich wiele rzadkich gatunków 
nietoperzy. Najbardziej znaną sztolnią 
dawnych poszukiwaczy złota jest tzw. 
Skalna Brama w Głuchołazach, zwana 
obecnie Grotą Góralską. W ostatnim 
czasie wnętrze Groty Góralskiej pod
świetlono i stanowi ona jedną z atrakcji 
turystycznych.

W dolinie Sarniego Potoku na 
stokach Góry Parkowej w okolicach 
Głuchołaz również zachowały się do 
obecnych czasów liczne zabytkowe 
ślady średniowiecznego wydobycia 
złota, m.in. największy w tych stronach 
szyb o średnicy 10 m i głębokości 4 m. 
W jego sąsiedztwie znajduje się ponad 
80 mniejszych szybów, hałda z prze
płukanego urobku długości 100 m oraz 
kamienno-ziemna tama górnicza, służą
ca do spiętrzania wody do wysokości
2 m. Długość tamy wynosi 15 m, 
a wysokość 3 m. Pierwotnie jednak 
była ona bardziej okazała. Dzięki niej 
powstał zbiornik, który służył do utrzy
mywania w okresie letnim odpowied
niej ilości wody w płuczkach. Tama ta 
należy do jednego z najstarszych zabyt
ków hydrotechnicznych na Śląsku.

Krzysztof Spałek

AKCJA CMENTARZE

Bieszczadzkie
krzyże cmentarne

N
a bieszczadzkich cmenta
rzach spotkać możemy dość 
dużo krzyży z końca XIX 
i początku XX w. Najpowszechniej 

występującym tu symbolem chrześci
jańskim jest wykonywany z różnych 
materiałów (żeliwa, kamienia, drew
na) krucyfiks, czyli krzyż z przed
stawieniem Chrystusa. Symbolizuje 
Chrystusa Ukrzyżowanego, który 
łączy ziemię z niebem oraz obejmu

1. Krucyfiks z krzyżem łacińskim na cmentarzu w Rzepedzi

2. Krucyfiks według ikonografii wschodniej na cmentarzu w Stężnicy
3. 4. Krucyfiksy mieszane w Stężnicy (3) i Zatwarnicy (4)

je cały świat i każdego człowieka. 
Z racji położenia Bieszczadów na 
styku różnych tradycji kulturowych 
i religijnych na tutejszych cmenta
rzach wyodrębnić można trzy formy
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5. Schematyczne przykłady 
krzyży w: Górzance (A, B), 
Lutowiskach (0), Solince (D), 
Cisnej (E), Jaworcu (F)

(zdjęcia i rysunki: 
Anna Dtugozima)

krzyża: łaciński, bizantyjski (wschod
ni) i mieszany (stanowiący połącze
nie elementów typowych dla krzyża 
łacińskiego i bizantyjskiego). Krzyże 
łacińskie, wykonane z różnych 
surowców, odnajdziemy np. na cmen
tarzu w Rzepedzi koło Komańczy. 
Z kolei na cmentarzach w Czarnej, 
Stężnicy, Wołosatem, Radoszycach, 
Baligrodzie, Michniowcu zidentyfi
kować można krzyże bizantyjskie. 
Najpowszechniej jednak występują tu 
krzyże mieszane.

Często spotykaną kombinacją jest 
przedstawianie Jezusa z dłońmi zaciś
niętymi w pięści (co jest typowe dla 
ikonografii łacińskiej), stopami uło
żonymi osobno i przybitymi dwoma 
gwoździami oraz głową wzniesioną 
ku niebu (cechy typowe dla ikonogra
fii wschodniej). A zatem, wizerunek 
triumfalnego Zbawiciela na krzyżu 
zostaje przełamany przez dłonie wyko
nane według schematu łacińskiego. 
Tak opracowaną postać Chrystusa 
Ukrzyżowanego odnajdujemy na 
cmentarzach w Lipiu, Smolniku nad 
Osławą, Bystrem koło Michniowca. 
Ciekawy krzyż mieszany znajduje się 
także na cmentarzu w Zatwarnicy. 
Chrystus ukazany jest z głową zwró
coną ku niebu, jego stopy przybito do 
krzyża jednym gwoździem. Prawa dłoń 
jest zaciśnięta w pięść, zaś u lewej dłoni 
dwa palce są wyprostowane w geście 
błogosławieństwa, a trzy zgięte.

Na bieszczadzkich cmentarzach 
obecne są także krzyże żelazne bez 
postaci Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Odnajdziemy je na cmentarzach 
w Bukowcu koło Terki, Cisnej, 
Górzance, Lutowiskach, Smolniku 
nad Osławą, Zawoju oraz Jaworcu. 
Zakończenia ich ramion rozklepy-

wane były w różnorodne kształty, 
najczęściej przybierały formę trójlist- 
ka (np. krzyż w Górzance) lub lilii 
andegaweńskiej (np. krzyż na cmenta
rzu greckokatolickim w Lutowiskach 
czy w Solince). Niejednokrotnie na 
zakończeniach ramion pojawiają się 
ażurowe wycięcia (np. krzyż na cmen
tarzu w Cisnej, Górzance, Jaworcu). 
Dość często też między ramiona
mi znajdują się proste bądź faliście 
wyginane promienie. Występują one 
w układzie pojedynczym, podwój
nym lub potrójnym. Wykonane w ten 
sposób krzyże odnajdziemy na cmen
tarzach w Górzance i Bukowcu koło 
Terki. W rozwiązaniach najprostszych 
promienie przybierają formę skośne
go krzyża, zrobionego z płaskownika 
i złączonego jednym nitem z krzyżem 
głównym.

Elementem dekoracyjnym metalo
wych krzyży bywa też wycięte z bla
chy w postaci zębatego koła słońce 
oraz umieszczone na skrzyżowaniu 
ramion kółko (puste bądź pełne). 
Kółko mogło także pełnić funkcję 
praktyczną-przytwierdzano do niego 
tablicę z imieniem i nazwiskiem oraz 
datą śmierci pochowanego.

Ciekawe cmentarne krzyże skrywa 
cmentarz w Smolniku nad Osławą. 
Wśród traw i zarośli odnaleźć można 
istne arcydzieła. Ich autorstwo przy
pisuje się miejscowemu Cyganowi - 
Teodorowi Huczko. Kute były z pła
skownika nitowanego na zakładkę, 
a ich ramiona zakończone były trójlist- 
kami z miskowatymi wgłębieniami.

Krzyże na bieszczadzkich cmen
tarzach są niejednokrotnie jedynym 
śladem dawnej obecności ludzi w tym 
krajobrazie.

Anna Długozima

Nietypowa 
kapliczka

W
 miejscowości Bierwicha
(woj. podlaskie), przy szo
sie z Sokółki do Dąbrowy 

Białostockiej, znajduje się niepozor
na kapliczka przydrożna zwieńczona 
krzyżem żeliwnym. Kiedy bliżej się 
jej przyjrzymy, bez trudu odcyfrujemy 
datę „1655” i napis „MOSKAL LITWĘ 
SPLONDRO[WAL] ZŁAMAWSZY 
MIR W/EjCZNY]”. Jest to pomnik 
związany z wydarzeniami wojennymi 
z połowy XVII w. Zapoczątkowany 
w 1654 r. najazd wojsk moskiewskich 
na Litwę przyniósł ogromną liczbę 
ofiar. Rozpoczęły się wówczas rów
nież masowe przesiedlenia ludności 
w głąb Rosji. Mieszkańcy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego samorzutnie 
organizowali oddziały partyzanckie, 
które walczyły z Rosjanami. Szacuje 
się, że na skutek wojen i epidemii 
ludność Rzeczypospolitej w latach sie
demdziesiątych XVII w. zmalała o 1/3 
w stosunku do stanu z początku tego 
wieku. Kamienny pomnik tragicznych 
zdarzeń z 1655 r. został ustawiony na 
obecnym miejscu z inicjatywy posła 
na sejm ziemi sokolskiej, Nikodema 
Hryckiewicza, w okresie dwudziestole
cia międzywojennego. Wcześniej leżał

(fot. Piotr Kisiel)

w pobliskim strumieniu; możemy spe
kulować, że został wrzucony do stru
mienia w XVIII lub XIX w., być może 
w okresie zaborów. Niewykluczone, że 
z wydarzeniami najazdu moskiewskie
go można również łączyć przydrożny 
kamień z nieodległej Kuźnicy, na któ
rym znajdują się: ryt twarzy z długimi 
włosami, słabo czytelne napisy i data 
„1653” lub „1655” (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2004, s. 27).

Piotr Kisiel
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Jubileusz przemyskiego muzeum

P
oczątki Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej sięgają końca 
XIX w. Jak wiele tego rodzaju 
placówek, zrodziła je szlachetna idea 

ratowania pamiątek historii i kultury 
narodowej. Jego powstanie wiąże się 
z kolekcjonerską działalnością braci Ka
zimierza i Tadeusza Osińskich. Tradycja 
głosi, że 10-letni Kazio Osiński, ogląda
jąc w Muzeum Narodowym w Sukienni
cach sukmanę i szablę Kościuszki, przy- 
rzekł, iż założy kiedyś podobne muzeum 
w rodzinnym Przemyślu. Rozpoczął 
więc zbieranie wszystkiego, co miało 
choćby pozór „starożytności”, a swoją 
pasją zaraził zarówno brata Tadeusza, 

dyrekcję Towarzystwa do kilkakrotnej 
zmiany siedziby. Po perturbacjach zwią
zanych z wybuchem pierwszej wojny 
światowej ponownego otwarcia muzeum 
dokonano 3 grudnia 1916 r. W sierpniu 
1921 r. muzeum przyjęło nazwę Muze
um Narodowe Ziemi Przemyskiej.

W tym czasie dokonano kolejnej 
przeprowadzki zbiorów, wynajmując 
willę Osińskich przy ul. Krętej 5. Fatalny 
stan budynku wymaga! wielu prac re
montowych. Koszty z nimi związane po
chłonęły sporo nakładów finansowych 
i sprowokowały pomówienia o sprze
niewierzenie publicznych pieniędzy. To 
spowodowało wstrzymanie wszelkich 

dynek przy ul. Wladycze 7. Przeciągają
ce się prace organizacyjne przerwał wy
buch drugiej wojny światowej. 29 wrześ
nia 1939 r. nadzór nad muzeum przejęli 
przedstawiciele władz sowieckich, a po 
rozpoczęciu wojny niemiecko-radzie- 
ckiej prawobrzeżna część Przemyśla 
i wraz z nią muzeum znalazła się w rę
kach niemieckich. Początkowo opiekę 
finansową nad placówką sprawował 
Zarząd Miejski, a od 1942 r. General
ny Gubernator w Krakowie. W okresie 
wojny wysiłki pracowników muzeum 
skupiały się na ochronie zbiorów przed 
zniszczeniem i grabieżą ze strony zmie
niających się okupantów.

1. Siedziba Muzeum 
Narodowego 
Ziemi Przemyskiej 
w latach 1946-2008 
- patac biskupów 
greckokatolickich

2. Nowy gmach 
muzeum na pi. Berka 
Joselewicza

jak i wielu przyjaciół. Jej efekt, w postaci 
około 1500 eksponatów i 3000 książek, 
dał impuls do podjęcia prób utworzenia 
muzeum. Czynione w 1907 r. stara
nia o zorganizowanie w Przemyślu filii 
Muzeum Narodowego w Krakowie nie 
dały rezultatu. Postanowiono więc za 
przykładem innych ośrodków utworzyć 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które 
zapewniłoby niezbędne ramy prawne 
planowanej placówce. W 1909 r. nastą
piło ukonstytuowanie się Towarzystwa 
w Przemyślu, wybrano jego Zarząd, 
a przekazane w wieczysty depozyt zbio
ry braci Osińskich stały się zalążkiem 
istniejącej do dziś placówki muzealnej. 
Kierownictwo muzeum objął Kazimierz 
Maria Osiński - architekt i działacz spo
łeczny, który służył tej instytucji z wiel
kim poświęceniem przez ponad 30 lat.

Uroczyste posiedzenie inauguracyjne, 
uświetnione otwarciem pierwszej ekspo
zycji urządzonej w wynajętych pokojach 
budynku przy ul. Fredry 10, odbyło się 
10 kwietnia 1910 r. Szybko powiększa
jące się z upływem czasu zbiory i nie
właściwe warunki pomieszczeń zmuszały 

subwencji, co groziło likwidacją muze
um. Dopiero apele lwowskich uczonych 
pomogły odzyskać utracone dotacje. Nie 
były one jednak wystarczające i w 1926 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozwa
żało zamknięcie placówki oraz licytację 
jego zbiorów. Kolejny raz środowisko 
naukowe Lwowa zaapelowało o pomoc 
i zorganizowało zbiórkę pieniędzy. W tej 
sytuacji Rada Miejska zobowiązała się 
zapewnić muzeum dotacje na czynsz. 
W 1928 r. przemyskie muzeum przeka
zało zbiory miastu, które odtąd zapew
niało mu niewielkie, ale stałe fundusze.

We wrześniu 1932 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk gościło w Przemyślu 
VIII Zjazd Związku Muzeów w Polsce. 
Referat „O celach i zadaniach muzeów 
regionalnych” wygłoszony przez K. M. 
Osińskiego wywołał wówczas żywą dys
kusję nad kondycją muzealnictwa w Pol
sce, a sformułowane przez niego wnioski 
ujęte zostały w projekcie ustawy o opie
ce nad muzeami publicznymi, ogłoszonej 
w Dz. U. RP z dnia 6 maja 1933 r.

W 1935 r. Zarząd Miasta Przemyśla 
przydzielił muzeum nową siedzibę - bu-

Po wyzwoleniu Przemyśla, w sierp
niu 1944 r., pieczę nad muzeum przejęła 
Miejska Rada Narodowa. Dotychcza
sowej siedzibie, uszkodzonej atakiem 
artyleryjskim, groziło zawalenie. Zanim 
zdołano zebrać środki na jej remont, 
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony 
Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki 
w październiku 1946 r. przydzieliła mu
zeum nową siedzibę - były pałac bisku
pów greckokatolickich (na pl. T. Cza
ckiego 3). Rozpoczęto remont i w szyb
kim tempie urządzono nowe ekspozycje. 
Rozwiązana też została definitywnie 
kwestia prawna muzeum, które admi
nistracyjnie podlegało Zarządowi Miej
skiemu, zaś merytorycznie i personalnie 
Ministerstwu Kultury i Sztuki.

W latach pięćdziesiątych ustalony 
został profil muzeum jako placówki 
regionalnej. Podjęto współpracę z to
warzystwami naukowymi w celu pro
pagowania w społeczeństwie wiedzy na 
temat ochrony zabytków. Rozwijała się 
działalność naukowo-badawcza z zakre
su etnografii, zabezpieczano zabytkowe 
wyposażenie z opuszczonych cerkwi.
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W 1966 r. zatwierdzony został nowy 
statut muzeum i nazwa - Muzeum Zie
mi Przemyskiej. Niebawem placówka 
otrzymała szesnastowieczny budynek 
dawnej szkoły katedralnej, gdzie po 
przeprowadzeniu remontu urządzono 
oddział - Muzeum Walki i Męczeństwa, 
a w pozostałej części pomieszczenia 
mieszkalne. Uruchomiona została też fi
lia - Muzeum Pamiątek I Wojny Świato
wej - usytuowana w Bramie Fortecznej, 
tzw. Sanockiej Dolnej. W 1969 r. w czę
ści pomieszczeń Zamku w Dubiecku 
zorganizowano nowy oddział - Muze
um Biograficzne biskupa Ignacego Kra
sickiego - upamiętniając miejsce, gdzie 
w 1735 r. przyszedł na świat wybitny 
poeta polskiego Oświecenia.

Reforma administracyjna z 1975 r. 
podniosła przemyską placówkę do rangi 
Muzeum Okręgowego. W sierpniu 1977 r. 
gmina Fredropol oddała jej w użytko
wanie cerkiew w Posadzie Rybotyckiej - 
unikatowy obiekt architektury sakralnej 
typu warownego, stanowiący odtąd za
miejscowy oddział muzeum. W 1982 r. 
przemyskie muzeum otrzymało od mia
sta dwie zabytkowe kamienice - w Ryn
ku 9 i przy ul. Serbańskiej 7, a w roku 
następnym - Wieżę Zegarową z prze
znaczeniem na Muzeum Ludwisarstwa. 
W marcu 1984 r. muzeum weszło w po
siadanie siedemnastowiecznego klasz

toru oo. karmelitów. Podjęte prace re
montowe miały przystosować to założe
nie do potrzeb tworzonej Galerii Malar
stwa, na magazyny i pracownie konser
watorskie oraz miniskansen; działania 
rewindykacyjne po 1989 r. doprowadzi
ły do utraty budynku klasztornego.

W maju 1984 r. przywrócono pla
cówce jej historyczną nazwę - Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej. Kwestie 
prawno-własnościowe doprowadziły 
w 1998 r. do likwidacji oddziału w Du
biecku. Z kolei brak funduszy wstrzy
mał prace remontowe kamienic i Wieży 
Zegarowej, a toczące się od 1991 r. sta
rania przemyskiej archidiecezji reakty
wowanego Kościoła greckokatolickiego 
o zwrot utraconego w 1946 r. pałacu 
biskupiego doprowadziły w 2000 r. do 
przyznania jej spornego obiektu, tym sa
mym pozbawiając muzeum jego siedzi
by. Najpilniejszą potrzebą stało się wte
dy pozyskanie nowego lokum. Starania 
te podjął powołany w 2000 r. dyrektor 
muzeum - Mariusz J. Olbromski. Po 
licznych pertraktacjach dotyczących bu
dowy nowego gmachu i jego lokalizacji 
wyznaczono na ten cel plac płk. Berka 
Joselewicza. W lipcu 2002 r. rozstrzyg
nięty został konkurs na projekt architek
toniczny. Spośród 105 nadesłanych prac 
wybrano propozycję dra Marka Kozie- 
nia. Niestety, brak jednolitej polityki 
w sprawie budowy muzeum przystopo
wał na jakiś czas realizację projektu, ale 
30 marca 2008 r. nowy gmach muzealny 
został oddany do użytku.

Skończył się tym samym stuletni 
exodus i muzeum uzyskało własną sie
dzibę na miarę nowego wieku. Może 
zatem dalej pełnić funkcję ważnego 
pomostu, łączącego przeszłość z przy
szłością oraz kulturowy dorobek Za
chodu i Wschodu.

ODDZIAŁ HISTORII MIASTA PRZEMYŚLA

W maju 2005 r. w kamienicy w Rynku 9 
utworzono Oddział Historii Miasta 
Przemyśla. Historia tej kamienicy sięga począt

ków XVI stulecia. Była wielokrotnie remonto
wana i przebudowywana, swoją ostateczną 

formę otrzymała w trzeciej 
ćwierci XVIII w.; ostatni 
remont przeprowadzony 
został w latach 2001-2004. 
Do dziś zachowało się pier
wotne rozplanowanie piw
nic, parteru i pierwszego 
piętra wraz ze sklepieniami 
kolebkowymi i kolebkowo- 
-krzyżowymi. W kamienicy 

znajdują się ekspozycje muzealne. Na parte
rze jest to „Wielka izba” z zachowanymi ślada
mi wewnętrznej galerii, blendami-armariami 
i fragmentami szesnastowiecznej polichromii. 
Odnalezione ułamki kafli umożliwiły rekon

strukcję wczesnobarokowego pieca. Klatkę 
schodową pomiędzy parterem a pierwszym 
piętrem ozdabia „Galeria herbu Przemyśla”. 
Pierwsze piętro wypełnia ciąg pomieszczeń 
mieszkalnych - „Wnętrza mieszczańskie XIX- 
-XX w.” (kuchnia, gabinet pana domu, salon, 
jadalnia i sypialnia) oraz „Atelier fotograficzne 
Bernarda Hennera i Adama Wysockiego” 
(poczekalnia, retuszernia i atelier z zabytko
wym wyposażeniem z przełomu XIX i XX w.).

Na drugim piętrze umieszczona została 
ekspozycja „Historia miasta" (dzieje Przemyśla 
od wczesnego średniowiecza do okresu mię
dzywojennego).

„Przemyśl w okresie II wojny światowej” - 
to stała wystawa na poddaszu kamienicy.

W tym samym czasie w wyremontowanej 
kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 zlokalizowa
no Działy Archeologii i Historii przemyskiego 
muzeum.

Zbiory Muzeum Narodowego Zie
mi Przemyskiej liczą ponad 200 tys. 
eksponatów, które dokumentują szero
ko rozumianą kulturę materialną ziemi 
przemyskiej w jej historycznych grani
cach. Gromadzone były nieprzerwanie 
od ponad 100 lat. Najstarsze są zabytki 
archeologiczne, pochodzące od epoki 
kamienia do okresu nowożytnego; są 
to też zdecydowanie największe zbiory. 
Składają się na nie liczne wyroby krze
mienne, kamienne, ceramiczne, a także 
skromniej reprezentowane przedmioty 
wykonane z innych surowców - metalu, 
kości, rogu, szkła czy drewna. Do najcie
kawszych zaliczyć można: słynną gem
mę bizantyjską z heliotropu, zespół nie

zwykle cennych przedmiotów z cmenta
rzyska starowęgierskiego w Przemyślu 
(jedynego na ziemiach polskich), zbiór 
brązowych ozdób z Przędzela (z impo
nującym naszyjnikiem), brązową situlę 
prowincjonalnorzymską (Przemyśl-Ka- 
zanów), olbrzymie, późnorzymskie za
sobowe naczynia gliniane z Tarnogóry 
i Przedzielnicy, a także brązowe enkol- 
piony o wschodniej proweniencji. Licz
nych materiałów dostarczyły badania 
archeologiczne prowadzone na cmen
tarzyskach ciałopalnych z epoki brązu 
(zwłaszcza w Paluchach), a także z okre
su wczesnośredniowiecznego na wzgó
rzu zamkowym w Przemyślu, na osadzie 
garncarskiej przy ul. Krasińskiego czy na 
kurhanie w Solcy. Ciekawą kolekcję sta
nowią też przedmioty wydobyte w żwi
rowni w Radymnie.

Liczną grupę stanowią zabytki zwią
zane z historią Przemyśla i ziemi prze
myskiej, m.in. z wydarzeniami rozgrywa
jącymi się w Twierdzy Przemyśl w czasie 
pierwszej wojny światowej, walkami 
polsko-ukraińskimi, okresem drugiej
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3. 4. Gemma bizantyjska, X-XI w., heliotrop, 
rytowanie, wym. 5,4 x 4,7 cm - awers (3) 
i rewers (4); jest to unikatowy amulet znaleziony 
w 1894 r. w rzecznym żwirze i uważany za 
pierwszy eksponat muzealny
5. Ikona „Święty Jan Chrzciciel”, przełom XVI
i XVII w., deska, tempera, srebrzenie, 
wym. 129 x 102 cm

6. Płaskorzeźba „Pokłon pasterzy”, przełom 
XVI i XVII w., drewno lipowe, zaprawa kredowo- 
-klejowa, polichromia, wym. 148 x 85 x 9 cm

7. Kazimierz Sichulski, „Wesele huculskie”, 
1938 r., płótno, olej, wym. 160 x 249 cm

(zdjęcia udostępnione przez Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej)

wojny światowej. Są także pamiątki po 
wybitnych osobach związanych z Prze
myślem, cenne zbiory numizmatyczne, 
sfragistyczne i ikonograficzne.

Z kolei zbiory sztuki i rzemiosła obej
mują zarówno przykłady sztuki dawnej, 
jak i dzieła współczesne, polskie i obce. 
Szczególnie ważne są eksponaty związa
ne z twórczością artystów pochodzących 
z ziemi przemyskiej bądź działających na 
tym terenie.

W kolekcji malarstwa na uwagę za
sługują m.in. szlacheckie konterfekty 
datowane na XVII w., zespół portre
tów królów Polski z dawnego wystroju 
przemyskiego ratusza, zbiór portretów 
mieszczańskich autorstwa Adama Isay- 
skiego, Alojzego i Józefa Rejchanów, 
Aleksandra Raczyńskiego, Waleriana 
Krycińskiego, Marcina Jabłońskiego 
i wielu innych malarzy. Dużą wartość, 
zwłaszcza ikonograficzną, mają dawne 
widoki Przemyśla. Szczególnie interesu
jące są dwie akwarele pędzla Piotra Mi
chałowskiego, powstałe w latach 1840- 
-1845, w czasie pobytu artysty w mająt

ku żony w Bolestraszycach koło Przemy
śla. Wiek XX reprezentują prace Jacka 
Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, 
Juliana Fałata, Kazimierza Sichulskie
go, Zygmunta Rozwadowskiego, Iwana 
Trusza, Vlastimila Hofmana, Władysła
wa Jarockiego, Alfonsa Karpińskiego, 
Juliusza Studnickiego i innych.

Na szczególną uwagę zasługuje 
przemyska kolekcja ikon, należąca do 
najstarszych i najcenniejszych w Polsce. 
Zbiór liczy ponad 500 obrazów, miesz
czących się w przedziale pomiędzy XV 
a XX w. Są wśród nich przedstawienia 
Chrystusa, Matki Boskiej, Świętych 
Pańskich, sceny narracyjne i symbolicz
ne. Prócz ikon wchodzących niegdyś 
w skład ikonostasów kolekcję tworzą 
krzyże procesyjne, płaszczanice, anty- 
minsy, jak również drobne przedmioty 
kultu.

Niezbyt liczny, lecz wart uwagi jest 
zbiór malarstwa obcego, pochodzącego 
z okresu od XV do XX w. Składają się 
na niego dzieła szkół: austriackiej, ni
derlandzkiej, włoskiej, niemieckiej, hi
szpańskiej i ukraińskiej. Do najbardziej 
interesujących zaliczyć można nider
landzki obraz „Święta Rodzina” z XV w. 
oraz „Posiłek” - jedyny w polskich zbio
rach obraz Maximiliana Blommaerta.

Kolekcja rysunku liczy około 3500 
dzieł, głównie polskich artystów z XIX 
i XX w. Pojedynczymi pracami reprezen
towana jest twórczość takich artystów, 
jak: Piotr Michałowski, Artur Grottger, 
Juliusz Kossak, Jan Matejko, Stanisław 
Wyspiański, Jacek Malczewski, Włady
sław Podkowiński, Józef Chełmoński, 
Leon Wyczółkowski, Kazimierz Sichul
ski, Leopold Gotlieb, Wojciech Weiss, 
Stanisław Dębicki.

Zbiory grafiki są dość zróżnicowa
ne. Składają się nań m.in.: duży zespół 
dawnej grafiki książkowej polskiej i ob
cej, w tym ilustracje do Kazań ks. Jakuba 
Wujka z XVI w. i Kobierców Aleksandra 
Maksymiliana Fredry z 1660 r. Wiele 
jest portretów, sztychów o tematyce reli
gijnej i mitologicznej.

MUZEUM DZWONÓW I FAJEK

Ten oddział przemyskiego muzeum 
powstał w 2001 r. i mieści się w Wieży 
Zegarowej przy ul. Wladycze 3. Wieża wybu

dowana została w latach 1775-1777 w stylu 
późnego baroku, jako wolno stojąca dzwon
nica mającej powstać unickiej katedry. 
W ciągu wieków pełniła różne funkcje; od 
1983 r. jest własnością Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej. Prezentowane są tu miej

scowe tradycje ludwisar- 
skie i fajkarskie. Dwie 
przeplatające się ekspo
zycje przybliżają zwie
dzającym historię i tajni
ki obu rzemiosł. Na czte
rech kondygnacjach 
usytuowana została 
ekspozycja ludwisarska, 
gdzie zobaczyć można 
cykl produkcyjny dzwo

nu oraz gotowe wytwory (dzwony kościelne 
i okrętowe, carillony, male dzwonki oraz 
serca i jarzma). Całości dopełniają doku
menty i archiwalia dotyczące ludwisarzy.

Ekspozycje fajek mieszczą się na trzech 
poziomach. Prezentują one różnego rodzaju 
egzemplarze historyczne, znaleziska z prze
myskich fortów oraz tzw. walatówki. Jedna 
kondygnacja przeznaczona została na 
coroczne ekspozycje najcenniejszych kolek
cji fajek w Polsce i za granicą.

Na szczycie wieży usytuowany jest taras 
widokowy, skąd rozpościera się malowniczy 
widok na miasto. Płynie też stąd dźwięk 
kuranta wygrywającego hymn Przemyśla.
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Kolekcję rzeźby tworzą głównie 
dzieła lokalnie działających warsztatów. 
Dominuje rzeźba sakralna, pochodzą
ca ze zniszczonych kościołów i cerkwi. 
Najstarszym zabytkiem jest płaskorzeź
ba „Pokłon pasterzy” z przełomu XVI 
i XVII w. Dość licznie reprezentowana 
jest rzeźba osiemnastowieczna, z której 
najcenniejsze są przykłady tzw. szko
ły lwowskiej. Odrębny zespół tworzą 
marmurowe popiersia - kopie rzeźb 
antycznych, wykonane we Włoszech 
w XVIII i XIX w. Unikatową kolekcję 
stanowią gipsowe projekty pomników 
z okresu pierwszej wojny światowej.

Zbiory etnograficzne obejmują ekspo
naty związane zarówno z tradycyjną, jak

i współczesną kulturą materialną oraz du
chową wsi na terenach dawnego pograni
cza polsko-ruskiego w dorzeczu Sanu.

Ze zbiorami muzealnymi wiąże się 
także księgozbiór biblioteki muzealnej, 
który obecnie liczy ponad 36 tys. pozy
cji inwentarzowych. Najcenniejszą część 
zbiorów stanowią rękopisy (z XVI- 
-XX w.), starodruki (m.in. inkunabuł 
norymberski z XV w.), część bibliote
ki Krasickich z Dubiecka, różnorodne 
wydania oficyn polskich (m.in. przemy
skiego Kolegium Jezuickiego) i obcych, 
księgi liturgiczne obrządku wschodnie
go oraz zbiory kartograficzne.

Józefa Kostek

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 37- 700 Przemyśl, pl. Berka Joselewicza 1, 
teł.: 0 16 679 30 00, 0 16 679 30 04, e-mail: mnzp@autograf.pl. Muzeum czynne: wtorki i piątki 
w godz. 10.30-17.30, środy i czwartki - 10.00-14.00, soboty - 10.00-15.00, niedziele 10.00-14.00, 
poniedziałek - nieczynne.
W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej czynny jest blok wystaw związanych z 200. rocznicą 
urodzin Juliusza Słowackiego: „Krzemieniec - miasto wielkiej tęsknoty", „Juliusz Słowacki - 
«Godzina myśli»”, „Pasje Ludwika Gronowskiego”; wystawy towarzyszące: „Pod okiem pamięci, 
pomiędzy gór szczytem” - wystawa poplenerowa IX Warsztatów Kulturowo-Artystycznych, 
Krzemieniec 2007, „Krzemieniec w obiektywie Andrzeja Sosnowskiego" oraz „Siadem pamięci".

Spotkanie z książką

WYDAWNICTWA PRZEMYSKIEGO MUZEUM

Z okazji jubileuszu stulecia Muzeum Narodo
wego Ziemi Przemyskiej nakładem Wydaw
nictwa BOSZ z Olszanicy ukazał się w 2008 r. 

album Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu. Wielokulturowe Centrum Histo
rii i Sztuki. Album jest interesujący nie tylko 
ze względu na wartości artystyczne, ale i do
kumentacyjne; ukazuje dzieje budowy i wy
gląd nowego gmachu muzeum, największej 
w ostatnich latach na Podkarpaciu inwestycji.

We wstępie do publikacji dyrektor muze
um, Mariusz J. Olbromski, przedstawił krótko 
jego historię. Autorzy tekstów zamieszczonych 
w albumie: Józefa Kostek, Magdalena Kozień, 
Mariusz Jerzy Olbromski, Łukasz Rejniewicz 
i Ewa Sosnowska opisują dzieje muzeum, 
przedstawiają badania archeologiczne po
przedzające budowę nowego gmachu, anali
zują projekt nowej siedziby oraz przedstawiają 
niektóre z muzealnych zbiorów. W albumie 
zamieszczono ponad 300 zdjęć; część z nich 
dokumentuje prace przy wznoszeniu nowej 
siedziby muzeum, a najwięcej ilustracji ukazuje 
muzealne zbiory. Teksty zostały opublikowane 
z tłumaczeniem na język angielski.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wy
dało też wcześniej dwa foldery pre
zentujące działalność 
swoich nowych oddzia
łów. W 2004 r. ukazał 
się informator Muzyka 
dzwonów, magia fajki..., 
napisany przez Urszulę 
Olbromską i Martę Tro
janowską, w którym uka
zano utworzone w 2001 r. 
Muzeum Dzwonów i Fa
jek. Ekspozycja dzwonów 
i fajek jest pierwszą tego 

typu w Polsce, a powstała w Przemyślu, gdyż 
właśnie to miasto słynęło z ludwisarstwa i faj- 
karstwa. W informatorze przedstawiona została 
typologia dzwonów, historia dzwonów kościel
nych, przytoczono napisy zdobiące przemy
skie dzwony. Z książeczki można poznać pro
ces odlewania dzwonów i tradycje ludwisarskie 
Przemyśla. Opisane też tu zostały dzwony syg
nalizacyjne, w tym okrętowe, a także przedsta
wione niektóre muzealne eksponaty.

W 2006 r. wydany został informator Muze
um Historii Miasta Przemyśla, zatytułowany 
W Przemyślu kiedyś... Muzeum to zostało ot
warte w 2005 r. w dwóch zabytkowych kamie
nicach: Rynek 9 i Serbańska 7. W kamienicy 
Rynek 9 odtworzono zabytkowe podcienia, 
odkopano szesnastowieczne piwnice, na 
pierwszym piętrze wyeksponowano wnętrza 
mieszczańskie z przełomu XIX i XX w., a na 
drugim urządzono wystawę archeologiczną 
i historyczną obrazującą dzieje Przemyśla od 
średniowiecza do 1939 r. W kamienicy Serbań
ska 7 znajdują się Działy Archeologii i Historii 
przemyskiego muzeum. W folderze zamiesz
czono wiele informacji o eksponatach znajdu
jących się w obu kamienicach.

Album Muzeum Narodowe Ziemi Przemy
skiej w Przemyślu. Wielokulturowe Centrum Hi

storii i Sztuki można kupić 
(cena: 50 zł) w budynku 

głównym muzeum 
i jego oddziałach. 
Tu także są do na
bycia informatory 
o Muzeum Dzwo
nów i Fajek (cena: 
10 zł) i o Muzeum 
Historii Miasta Prze
myśla (cena: 15 zł).

Dwie 
wystawy

W
 Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy w kwietniu i maju 
br. mogliśmy obejrzeć interesu
jącą wystawę pt. „Plany i mapy Moskwy 

od XVI do XXI wieku”, zorganizowaną 
przez warszawskie muzeum i Muzeum 
Historii Moskwy. Zaprezentowano na 
niej najcenniejsze obiekty moskiewskie
go muzeum, w większości po raz pierw
szy eksponowane poza granicami Rosji. 
Były to plany i mapy Moskwy, ale także 
widoki ulic i placów, ważnych w kra
jobrazie miasta obiektów architektury 
oraz rysunki i zdjęcia przedstawiające 
rozmaite scenki rodzajowe i obyczajo
we. Najstarszy pokazany plan powstał 
w XVI w. jako załącznik do dzieła 
Zygmunta von Herbersteina Zapiski 
o sprawach moskiewskich, wydanego 
w 1556 r. w Bazylei. Wielkie urozma
icenie wystawy stanowiły eksponaty 
instrumentów geodezyjnych i przyrzą
dów pomiarowych ze zbiorów Muzeum 
Geodezyjnego przy Warszawskim 
Przedsiębiorstwie Geodezyjnym SA.

Także w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy zorganizowana została 
w podobnym czasie - wraz z Muzeum 
Drukarstwa Warszawskiego, Biblioteką 
Narodową oraz Towarzystwem 
Bibliofilów Polskich - wystawa poświę
cona Samuelowi Tyszkiewiczowi (1889- 
-1954), wybitnemu polskiemu artyście 
typografowi i wydawcy, który w 1928 r. 
założył we Florencji oficynę drukar
ską Stamperia Polacca, zwaną także 
Oficyną Florencką, z późniejszą filią 
w Nicei. W Stamperia Polacca Samuel 
Tyszkiewicz przez 26 lat odbijał bibliofil
skie druki na wzór pierwszych mistrzów 
sztuki drukarskiej. Jego wzorem byli 
mistrzowie piętnasto- i szesnastowiecz- 
ni, dążył bowiem, aby wykonany przez 
niego druk nie był tylko produktem 
użytkowym, ale indywidualnym dzie
łem sztuki. Piękno druków Samuela 
Tyszkiewicza i ich niepowtarzalny cha
rakter docenione zostały na międzyna
rodowej wystawie „Arts et Techniques” 
w Paryżu w 1937 r. - otrzymały nagro
dę Grand Prix.

Obecna wystawa „Stamperia Polacca. 
Florencka i nicejska oficyna drukar
ska Samuela Tyszkiewicza” w warszaw
skim Muzeum Historycznym (czyn
na do 14 czerwca br.), zorganizowana 
dla uczczenia 120. rocznicy urodzin
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i 55. rocznicy śmierci artysty, prezentu
je kilkadziesiąt wydrukowanych przez 
niego wydawnictw, druków zwartych 
i akcydensowych, m.in. arkusze wło
skiego, niedokończonego tłumaczenia 
Pana Tadeusza, opis podróży do Włoch 
w 1922 r., drukowane imiennie życze
nia bożonarodzeniowe. Dzięki zbio-

zobaczyć zdjęcia miejsc, gdzie artysta 
przebywał, gdzie mieszkał i pracował 
- Warszawę, Florencję, Niceę, Paryż, 
Arco, a także zdjęcia wnętrza i wyposa
żenia oficyny drukarskiej. Do Polski nie 
dotarła wprawdzie prasa typograficzna, 
której używał, ale kilkadziesiąt stosowa
nych przez Tyszkiewicza czcionek z kro-

1. „Ogólny plan Kremla”,
L. Bichbois, 1846 r.
2. 3. 4. Druki wykonane
w Stamperia Polacca: okładka 
do Cennino Cennini, Rzecz 
o malarstwie, 1934 r. (2); 
wyklejka do poematu Kazimierza 
Wierzyńskiego, Barbakan 
warszawski, 1940 r. (3); życzenia 
noworoczne, 1937 r. (4)

(zdjęcia pochodzą z wystaw 
w Muzeum Historycznym m.st.

Warszawy)

rom zgromadzonym przez Bibliotekę 
Narodową oraz osoby prywatne eks
pozycja ukazuje nie tylko artystyczne 
druki wykonane w Stamperia Polacca, 
ale również liczne pamiątki rodzin
ne, przekazy ikonograficzne, kore
spondencję oraz publikacje związane 
z Samuelem Tyszkiewiczem. Możemy 

jem Futura. Ostatnim eksponatem jest 
katalog Dzieje Oficyny, wydany przez 
Samuela Tyszkiewicza kilka miesięcy 
przed śmiercią, na Wielkanoc 1954 r.

Na pewno cel zorganizowania 
wystawy, jaki przyjęli jej twórcy - przy
wrócenie pamięci i podniesienie zasług 
Samuela Tyszkiewicza, inżyniera elek
tryka z wykształcenia, typografa artysty 
z umiłowania, ambasadora kultury pol
skiej na obczyźnie - został osiągnięty.

Ekspozycji towarzyszą rozmaite 
wydawnictwa zaprojektowane przez 
Andrzeja Tomaszewskiego, m.in. nie
publikowany dotychczas Żywot typo
grafa, napisany językiem Mikołaja Reja 
przez Józefa Andrzeja Teslara, przy
jaciela Samuela Tyszkiewicza - jest to 
prawdziwe edytorskie cymelium. □

POZA KRAJEM

Doza Krajem - to tytuł nowej serii książek, której 
I wydawania podjął się Departament do Spraw 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Pomysłodawcą serii jest Elżbieta Maruszak, wie
loletnia współpracowniczka departamentu, pra
cownik Biblioteki Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dlaczego wydania książek podjęto się minister
stwo - wyjaśnia we wstępie do pierwszej z ksią
żek dyrektor Departamentu do Spraw Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Jacek Miler: 
„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP od początku lat 90. jest zaangażowane w prace 
mające na celu doku
mentowanie zabytków 
kultury polskiej i z Polską 
związanych. Dzięki 
współpracy z instytucja
mi w kraju i za granicą, 
przeprowadza się zarów
no inwentaryzacje, jak 
i kwerendy w archiwach, 
bibliotekach i muzeach. 
Departament do Spraw 
Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą 
współpracuje również 
z organizacjami polonij
nymi i instytucjami emigracyjnymi, przede wszyst
kim zrzeszonymi w Stałej Konferencji Muzeów, 
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 
Finansowana jest konserwacja w wybranych obiek
tach zabytkowych, nie tylko w Europie, ale i na 
innych kontynentach. Wyniki prac publikowane są 
w seriach wydawniczych Departamentu".

Pierwsza z książek - Europejskie szkło od 
XVI do początku XIX wieku w zbiorach Muzeum 
Etnografii i Przemyślu Artystycznego Instytutu 
Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie (Warszawa 2008) - to rze
czowy, starannie wydany katalog zabytkowych 
wyrobów ze szklą, w większości artystycznego, 
wykonanego m.in. w tak ważnych w dziejach pol
skiego rzemiosła artystycznego manufakturach, 
jak działająca w XVIII w. Huta Kryształowa w sta
rostwie lubaczowskim (reprezentowana przez 10 
wysokiej klasy zabytków) i funkcjonujących w XVIII 
i na początku XIX w. Radziwittowskich wytwór
niach w Nalibokach oraz Urzeczu (11 katalogo
wych pozycji, w tym dwie składające się z wielu 
obiektów). Nieliczne z nich, dzięki przychylno
ści dr. Romana Czmelyka, dyrektora lwowskiego 
muzeum, mieliśmy okazję zobaczyć na wystawie 
„Szklą z Huty Kryształowej w starostwie lubaczow
skim, 1717/1718 - koniec XVIII wieku”, w 2005 r„ 
w warszawskim Muzeum Narodowym, pojedyncze 
widzieli... nasi praprapradziadowie na „Wystawie 
archeologicznej polsko-ruskiej we Lwowie w 1885 r.” 
Teraz otrzymaliśmy opis caiej kolekcji lwowskie
go muzeum (obejmującej także: szklą z wyko
palisk i „leśnych hut", szklą malowane z XVII- 
-XIX w. i pochodzące z wielu innych, poza już 
wskazanymi, wytwórni w Europie), poprzedzony 
niezwykle istotnym dla ogarnięcia tematu zary
sem historii kształtowania się zbioru. Gwarantem 
jakości opracowania są jego autorzy: Aleksandra 
J. Kasprzak, kustosz w Muzeum Narodowym 
w Warszawie i Halina Skoropadowa, pracow
nik naukowy Muzeum Etnografii i Przemysłu 
Artystycznego we Lwowie (część tekstowa) oraz 
Piotr J. Jamski, Instytut Sztuki PAN w Warszawie 
(fotografie). Szkoda tylko, że wydawnictwa tego 
nigdzie nie można kupić. Jest ono dystrybuowane 
nieodpłatnie przez MKiDN i ma trafić do biblio
tek naukowych, archiwów oraz muzeów w całym 
kraju. (WP)
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Nierozpoznane polonicum 
z wystawy miniatur w Celle

C
elle jest malowniczo położonym 
miastem w dolnej Saksonii nad 
brzegami rzeki Aller, pośród 
wrzosowisk południowego Luneburga, 

zostało szczęśliwie oszczędzone od 
zniszczeń drugiej wojny światowej, dzię
ki czemu zachowało swój historyczny 
wygląd sprzed wieków. Fasady domów 
są starannie odrestaurowane, chociaż 
wnętrza mieszkalne i użytkowe uległy 
już, niestety, postępującej moderniza
cji. Nad miastem góruje zamek Schloss 
Celle, związany swoimi dziejami z doma
mi książąt saksońskich Wittenberg, 
Brunszwik-Luneburg i elektorem hano
werskim. Wraz ze wstąpieniem na tron 
angielski Jerzego I Celle znalazło się 
pod rządami korony brytyjskiej, z kolei 
w okresie wojny austriacko-pruskiej 
w 1866 r. przyłączono cały ten region 
do Prus. Być może dzięki historycznej 
zależności od Wielkiej Brytanii i związ
kom rodzinno-dynastycznym alianckie 
bombardowania lotnicze skupiły się na 
zakładach przemysłowych i liniach kole
jowych, omijając samo miasto. Przetrwał 
zarówno kościół (1308 r.), jak i budynek 
synagogi (1740 r.) czy stary ratusz (ok. 
1580 r.), obecnie restaurowany.

Naprzeciwko zamku mieści się 
budynek miejskiego Bomann Museum, 
gdzie poza stałymi wystawami doty
czącymi kultury regionalnej i dziejów 
osadnictwa na tych ziemiach można 
zobaczyć unikatową kolekcję miniatur 
portretowych, zgromadzonych w gabi
necie studyjnym. Należą one do najbar
dziej liczących się zbiorów tego rodzaju 
w posiadaniu osób prywatnych, co staje 
się coraz mniej spotykaną praktyką 
w dzisiejszych czasach. Muzeum to 
stanowi swoisty ewenement nie tylko 
ze względu na rangę i liczbę zgromadzo
nych obiektów, ale również z uwagi na 
konsekwentnie prowadzoną działalność 
wystawienniczą i edytorską. Jej dopeł
nieniem jest starannie zaprojektowana 
strona internetowa www.miniaturen- 
-tansey.de, zawierająca zdjęcia obiektów 
wraz z wyczerpującymi komentarzami. 
Można zaryzykować twierdzenie, że 
ten model sprawowania mecenatu pry
watnego i kolekcjonerstwa powinien 
służyć za wzór. Dla każdej ekspozycji 
publikowany jest imponujących rozmia
rów katalog. Ponadto otwarcie nowej 
wystawy staje się okazją do spotkań 
i wymiany doświadczeń. Poza eksper

tami w dziedzinie malarstwa miniatur 
z terenu Niemiec i muzealników rozwi
jana jest stała współpraca międzynaro
dowa z ekspertami z Francji, Szwajcarii 
i Anglii. Wszystkie obiekty gromadzone 
w muzeum są starannie restaurowane 
w Genewie, w pracowni prowadzo
nej przez zasłużonego konserwatora 
i konesera miniatur - Bernda Pappe, 
współautora katalogów.

6 września 2008 r. odbyło się 
w Bomann Museum uroczyste otwar
cie kolejnej wersji prezentacji minia
tur rokokowych; poprzednie odsłony 
dotyczyły miniatur francuskich końca
XVIII w. (2000 r.), europejskich wieku
XIX (2002 r.) i malowanych na emi
gracji po wybuchu rewolucji francu
skiej (2004 r.). Właścicielami pokazanej 
w ubiegłym roku kolekcji miniatur są 
państwo Liselotte i Ernest H. Tansey. 
Pani Liselotte Tansey wywodzi się z jed
nego z najstarszych domów arystokracji 
niemieckiej von Rautenkranz, jej mąż 
jest Amerykaninem. Obydwoje są znani 
z działalności społecznej i charytatywnej 
zarówno w Niemczech, jak i w Stanach 
Zjednoczonych. Ich dziełem jest ponad
to fundacja do walki z chorobą nowo
tworową The Liselotte Tansey Breast 
Center w Ochsner Foundation Hospital 
w Luizjanie. Zainteresowanie państwa 
Tansey tak mało popularną dziedziną 
sztuki, jak miniatura portretowa, zaczę
ło się dwadzieścia lat temu. Do tej pory 
udało im się zgromadzić ponad 600 
dzieł, z których znaczną część ofiarowali 
w 1997 r. na rzecz Bomann Museum 
w Celle, gdzie można je podziwiać jako 
fragment stałej ekspozycji.

Na ubiegłorocznej wystawie minia
tur rokokowych w Bomann Museum 
z kolekcji państwa Tansey trudno było 
oderwać oczy od dzieł Rosalby Carriery 
(1673-1757), malarki wywodzącej się 
ze szkoły weneckiej, sławnej nie tylko 
dzięki swoim pastelom. Uważa się ją 
za inicjatorkę wykorzystania nowego 
rodzaju podłoża dla miniatur, które od 
około 1700 r. odmieniło warsztat malo
wania i już do końca istnienia tego ga
tunku pozostało ulubionym sposobem 
na osiąganie niespotykanych dotąd efek
tów głębi, subtelnych zestawień tonacji 
barwnych i porcelanowej świetlistości 
karnacji. Kiedy artystka przyjechała do 
Paryża w 1720 r., wzbudziła taki za
chwyt, że od razu zaproponowano jej 

członkostwo Akademii Francuskiej. 
W Celle pokazano przykłady z dojrzałe
go okresu jej twórczości, kiedy całkowi
cie zdążyła opanować tajniki warsztatu: 
„Florę” (1710), „Damę z maską” (1715), 
„Mężczyznę w błękitnym fraku” (1720) 
i malowane pod jej wpływem: „Damę 
z ptaszkiem” (ok. 1730), „Maurycego 
hr. von Sachsen” (Maurycego Saskiego) 
(ok. 1730), „Mężczyznę w czerwo
nym fraku” (1730), dwa portrety, 
w tym jeden domniemany, Fryderyka 
księcia von Mecklemburg-Schwerina 
(1740). Nie zabrakło miniatur pędz
la George’a Desmarees, Nathaniela 
Hone’a, Antona Friedricha Kóniga, 
Johna Smarta, Jean-Daniel Welpera, 
Christiana Friedricha Zincke czy auto
portretu Adelaide Labille-Guiard.

Ukoronowaniem prezentacji były 
wyszukane miniatury autorstwa Jean- 
-Baptiste Masse (1687-1767) i nawet 
nie najlepszy stan zachowania kilku 
z nich nadal pozwalał docenić wyżyny 
artystyczne i jego biegłość techniczną. 
Rozpoczął od emalierstwa, aby potem 
poświęcić się rytownictwu, malarstwu 
olejnemu i - niewykluczone, że pod 
wpływem sztuki Rosalby Carriery - 
portretowi w miniaturze. Wprawdzie 
był protestantem, ale niezliczoną 
ilość razy portretował rodzinę kró
lewską, uzyskał członkostwo Akademii 
Francuskiej w 1717 r., został miano
wany głównym konserwatorem gale
rii królewskiej w Wersalu, cieszył się 
powszechną sympatią, słynął z dobrego 
charakteru i uczciwości. Największe 
wzięcie miały jego miniatury umiesz
czane na wieczkach tabakierek, które 
należały do ulubionych prezentów 
wręczanych przy mniej lub bardziej 
oficjalnych okazjach. Niestety, trudno 
jest w sposób bezsporny przypisać mu 
autorstwo większości dzieł zdradzają
cych jego finezyjną rękę, pod uwagę 
można brać tylko obiekty z najlepszych 
kolekcji. Maria Leszczyńska, zaraz po 
swoim przyjeździe do Francji, w Marły 
pozowała mu do portretu z natury, 
który powielany był w wielu wersjach; 
wraz z portretami króla Ludwika XV 
zdobił wieczka tabakierek. Masse malo
wał również obrazy olejne w dużym 
formacie, jego sposób kładzenia farby 
był lekki i swobodny, a barwy pełne 
harmonii. Cieszył się zasłużoną sławą 
wielkiego mistrza, nie tylko członka,
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1. Autor nieokreślony, „Portret księcia Kazimierza Poniatowskiego’’, 
ok. 1770 r., kość słoniowa (z dawnej kolekcji ks. Aleksandra Druckiego- 
-Lubeckiego)
2. Autor nieokreślony, „Portret księcia Kazimierza Poniatowskiego”, 
ok. 1770 r., gwasz, kość stoniowa (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
3. Bronisław Gembarzewski, „Portret księcia Kazimierza Poniatowskiego, 
jako oficera gwardii konnej koronnej”, ok. 1770 r., fragment rysunku 
według niezachowanego obrazu ze zbiorów Kapituły Warszawskiej

(ilustracje: 1 - wg .Pamiętnik wystawy miniatur oraz tkanin i haftów, 
urządzonej w domu własnym w Warszawie przez Towarzystwo Opieki 

nad Zabytkami Przeszłości", Warszawa 1912; 2-fot. Zbigniew Doliński; 
3-wg „Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 

roku 1960”, Warszawa 1962)

ale i eksperta Akademii Francuskiej od 
1755 r., prowadził też wziętą pracow
nię, można więc przypuszczać, że jego 
prace były często kopiowane przez 
dość licznych uczniów i naśladowców. 
Wprawdzie z powodu pogarszającego 
się wzroku Masse zrezygnował z malo
wania miniatur po 1745 r., a zlecenia 
na portrety rodziny królewskiej otrzy
mywali inni malarze, ale nie zarzucił 
całkowicie malowania osób ze swojego 
bliskiego otoczenia.

Pośród poloników na wystawie 
wyróżniała się miniatura nieznanego 
artysty z terenu Francji, przedstawiająca 
damę w stroju myśliwskim, pochyloną 
nad mapą Lotaryngii. Miniatura ta, dzię
ki sugestii Ewy Martyny z Działu Sztuki 
Zdobniczej w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, została związana z osobą 
markizy de Bouflers, księżniczki de 
Beauvau-Craon, długoletniej przyja
ciółki króla Stanisława Leszczyńskiego. 
Zabawny był też portrecik dziecięcy 
syna Klementyny Marii Sobieskiej, księ
cia Karola Edwarda Stuarta w stroju pol
skim (1726), pędzla Cathariny Sperling.

Najciekawszy pod względem histo
rycznym okazał się portret zidenty

fikowany niesłusznie jako „hrabia 
Grigorij Grigorjewicz Orłów w mun
durze Generalleutnanta kawalerii kon
nej” i z wstęgą orderową Orła Białego. 
Pochodzi on z bardzo znanej kolekcji 
Gustawa von Klemperera (1852-1926), 
założyciela i dyrektora Dresdner Bank 
w Saksonii. Z kolei według katalo
gu Hansa Buchheita Miniaturen aus 
der Sammlung Gustav von Klemperer 
(Dresden 1928, tabl. 26, nr 205) 
miałby to być Aleksy Orłów. W zbio
rach Gabinetu Miniatur Muzeum 
Narodowego w Warszawie znajduje się 
niemal identyczna miniatura z około 
1770 r. nieznanego malarza (nr inw. 
Min.695), przedstawiająca księcia 
Kazimierza Poniatowskiego (1721- 
-1800), ujętego do ramion, w mundurze 
szefa regimentu gwardii konnej koron
nej z lat 1767-1774. Widoczna na tym 
portrecie czerwona superwesta regi
mentu obszyta jest srebrnymi galonami, 
kask obłożony skórą lamparcią z nie
bieskim daszkiem, order Orla Białego 
z niebieską wstęgą, tło szarooliwkowe, 
rozjaśnione z prawej strony, koło twa
rzy. Oprawa - otok owalny półwypukły 
z brązu złoconego - nie jest oryginalna, 

została zrekonstruowana w pracowni 
konserwacji warszawskiego Muzeum 
Narodowego w 1951 r. Obydwie minia
tury podobne są w rysunku i kompozy
cji: jedna do ramion, druga do łokcia, 
model zwrócony ¥4 w prawo, różnią się 
minimalnie tonacją barwną oraz wymia
rami: warszawska ma wymiary 4,9 x 
3,8 cm, ta z Bomann Museum - 5,7 x 
4,7 cm. Obydwie też przypuszczalnie 
są dziełami artystów związanych z krę
giem artystycznym Stanisława Augusta 
i malarnią królewską.

Fakt istnienia drugiego takiego por
tretu został zasygnalizowany w rękopi
śmiennym spisie miniatur prof. Zygmunta 
Batowskiego z przełomu 1940 i 1941 r. 
(pozycja 295): „Zmniejszona kopia minia
tury znajdującej się w 1912 r. w posiada
niu ks. Aleksandra Druckiego-Lubeckie- 
go” (1861-1926). Najprawdopodobniej 
miniatura właśnie z tej kolekcji zosta
ła pokazana na wystawie organizo
wanej przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości i zamieszczona 
wraz ze zdjęciem w katalogu: Pamiętnik 
wystawy miniatur oraz tkanin i haf
tów... (Warszawa 1912, s. 40, poz. 296, 
tabl. XVIII), a nie obiekt z kolekcji 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Fotografia jest wprawdzie czarno-bia
ła, ale bardzo dobrej jakości i na tej 
podstawie można wnioskować, że jest 
to ta miniatura, która trafiła później 
do zbiorów Gustawa von Klemperera 
w Dreźnie. Wiadomo, że książę Drucki- 
-Lubecki parcelowa! swoje majątki, np. 
Ćmielów i Bałtowo w 1912 r., być może 
wtedy dokonał sprzedaży części swoich 
zbiorów. Natomiast portret Kazimierza 
Poniatowskiego znajdujący się obecnie 
w kolekcji Muzeum Narodowego został 
zakupiony (za kwotę 451 zł) 13 lutego 
1930 r. w Warszawie na licytacji spuści
zny po Edwardzie Neprosie.

Nieocenionym źródłem informa
cji rzetelnie porządkującym wiedzę 
na temat kolekcji miniatur Stanisława 
Augusta oraz losów tej podobizny jest 
artykuł Anity Chiron-Mrozowskiej, 
Króla Stanisława Augusta kolekcja 
miniatur, opublikowany w „Roczniku 
Historii Sztuki” PAN, Komitet Nauk 
o Sztuce (t. XXIX, 2004, ss. 121-182). 
Autorka podkreśla, że król bardzo lubił 
zbierać i ofiarowywać miniatury, a po 
abdykacji zamierzał wywieźć ten zbiór 
wraz z innymi dziełami, do których 
był przywiązany. Portrecik Kazimierza 
Poniatowskiego, jedną z nielicz
nych miniatur przedstawiającą osobę 
z najbliższej rodziny, wyszczególnio
no w kilku inwentarzach z lat: 1783 
(„en habit de gala des gardes a cheval 
de la Couronne”), 1787, 1795 („en 
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casque et collet de la garde a cheval 
de la Couronne”), 1796, 1819. Kiedy 
po śmierci króla główny spadkobierca, 
książę Józef Poniatowski, przedstawiał 
w 1799 r. władzom Warszawy wykaz 
obiektów, miniatury były przechowywa
ne w pracowni Marcella Bacciarellego, 
gdzie pozostały do 1809 r. Dopiero 
przypuszczalnie po tej dacie przenie
siono je do pałacu Pod Blachą, którym 
zarządzał burgrabia Andrzej Hayde. 
Ponieważ dopuścił się on różnych nad
użyć, wytoczono mu proces. Z akt 
sprawy wynikało, ze brakowało kilku 
miniatur. Następnie całą pozostałą po 
księciu Józefie schedę w 1813 r. prze
jęła Maria Teresa Tyszkiewiczowa, na 
stałe przebywająca w Paryżu. W związ
ku z ciągłymi kłopotami finansowymi, 
spowodowanymi długami karcianymi, 
zamierzała możliwie jak najszybciej 
spieniężyć całą kolekcję, co też się stało: 
18 miniatur sprzedano pomiędzy 1815 
a 1819 r., resztę w 1821 r. Zakupu 
dokonał niejaki Antoni Fusi, a w jego 
imieniu występował Charles lub Karol 
Gallardi. Nad całą transakcją, która 
obejmowała i inne nieruchomości na 
łączną sumę aż 22 700 talarów, czuwał 
plenipotent Tyszkiewiczowej generał 
Stefan Grabowski. Z korespondencji 
prowadzonej przez generała wynika, 
że miały one zostać bez opłat celnych 
wwiezione do Rosji i tam z zyskiem 
sprzedane, ale nie wiadomo, czy te 
zabiegi zostały uwieńczone sukcesem. 
Natomiast księgi rachunkowe za rok 
1821 odnotowują dwie duże wpłaty: 
od Fusiego na sumę 81 666 zł oraz 
weksel na sumę 53 333 zł wystawiony 
przez braci Mathias. Niewykluczone, 
że w transakcjach uczestniczył również 
inny Włoch Bacci Gallupi, wspomniany 
w artykule na ten temat zamieszczonym 
w „Kurierze Warszawskim” z 2 grudnia 
1821 r .

Konkludując, z artykułu Anity 
Chiron-Mrozowskiej wynika, że 
miniatura z portretem Kazimierza 
Poniatowskiego trafiła wraz z kilkoma 
innymi obiektami do zbiorów księcia 
Aleksandra Druckiego-Lubeckiego, 
który użyczył ich dla potrzeb wspo
mnianej warszawskiej wystawy TOnZP 
w 1912 r. Tajemnicą pozostanie wizeru
nek, według którego wykonane zostały 
obydwie notowane miniatury. Portret 
odpowiadający opisowi znany jest tylko 
z rysunku Bronisława Gembarzew- 
skiego (Żołnierz polski..., t. II, Warszawa 
1962, ss. 230-231, tab. 114); orygi
nał spłonął w Powstaniu Warszawskim 
w 1944 r. wraz z całym muzeum Kapi
tuły Warszawskiej.

Izabela Wiercińska

Dar od Boga
W

 Zamku Królewskim 
w Warszawie w lutym br. 
zakończyła się wystawa 
„Dwudziestolecie. Oblicza nowoczes

ności”. Krakowski kolekcjoner Marek 
Sosenko wypożyczył na nią około 
400 eksponatów. Z kolei na wystawę 
Roberta Kuśmirowskiego w krakow
skim Bunkrze Sztuki pt. „Masyw kolek
cjonerski”, która zakończyła się w tym 
samym czasie, wypożyczył około 7 tys. 
obiektów. Na trwającą obecnie w muze

um Tate Britain w Londynie wystawę 
„Symbolizm w Polsce i Brytanii” (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2009, 
s. 37) również wypożyczono eksponaty 
od Sosenki.

Kim jest człowiek, który od podstaw 
stworzył muzealnej wartości zbiór skła
dający się ze 100 działów, w tym, jak 
zapewnia, z około 700 tys. pocztówek 
i około 40 tys. zabawek?

- ,,'Z.yję od wystawy do wystawy. 
Od 20 lat nie miałem urlopu. Teraz 
dla Normana Daviesa szukam wśród 
pocztówek odpowiednich ilustracji do 
jego kolejnej książki” - powiedział mi 
latem ubiegłego roku. Rozmawialiśmy 
w jego domu, pośród tysięcy zabytko
wych książek, zabawek. Na honorowym 
miejscu w salonie siedziały na komo
dzie idealnie zachowane ponad stulet
nie lale z najsłynniejszych światowych 
wytwórni, jak „Simon & Halbig” czy 
„Kestner J.D.”

Na moją zaczepną uwagę, że na 
komodzie powinien stać dobry zegar, 
Sosenko powiedział o lalkach: „Siedzą 

tu, bo lubię na nie patrzeć”. Gdy chwi
lę potem prezentował mi dział biżu
terii patriotycznej, a następnie dział 
zabytkowych pieczęci, to patrzył na 
nie i mówił w nieomal religijnym unie
sieniu. Tak samo mówił o lalkach. Dla 
Marka Sosenki zbieranie materialnych 
śladów przeszłości - to, moim zda
niem, forma religii. Kolekcjonerstwo 
nadaje sens jego życiu. Na pytanie: czy 
kolekcjonerstwa można się nauczyć, czy 
to dar od Boga? Bez wahania odpo
wiedział: „Prawdziwa pasja, to jest na 
pewno dar od Boga! Dla mnie w tej pasji 
najważniejsze jest edukowanie innych”. 
W sumie zorganizował kilkaset waż
nych wystaw: w Muzeach Narodowych, 
w sierocińcach i szkołach. Wszystkie 
bezinteresownie.

Na wystawie w Bunkrze Sztuki nie
wielki fragment zbioru zabawek szczel
nie zapełniał sale na parterze. Oglądając 
ekspozycję, po raz kolejny zastanawia
łem się, jak można zapanować nad tym 
żywiołem, gdy wszystkie te przedmio
ty zapakowane są w pudła i stłoczone 
dosłownie w każdym zakamarku zbyt 
ciasnego domu Sosenków?

W Bunkrze pokazał nie tylko pierw
szy znaczek świata, pierwszy polski 
znaczek na liście, zaaranżował także 
z zabytkowych mebli i bibelotów „gabi
net kolekcjonera”. Przede wszystkim 
budziły zachwyt zabawki, które groma
dzi od 1977 r. W Zamku Królewskim 
pokazał np. idealnie zachowane przed
wojenne ławki szkolne, podręczniki, 
sanie, narty, worki bokserskie, ale rów
nież drewniane rzeźby w duchu art deco 
i najrzadsze platery Julii Keilowej.

W czasie trwania wystawy w Bunkrze 
Sztuki odbyła się dyskusja z udziałem 
psychiatry, który wyjaśnić miał fenomen 
kolekcjonerstwa. W opinii słuchaczy 
wprowadziło to niepotrzebne zamiesza
nie. Uważam, że takie ujęcie prowadzi 
do mylących wniosków w ocenie kolek
cjonerstwa. Jest ono zjawiskiem bogat
szym, wykracza poza granice medycyny, 
zwłaszcza psychopatologii. Trafna ocena 
wymaga znajomości historii polskiego 
kolekcjonerstwa, szczególnie powojen
nego. Od 30 lat jako dziennikarz spe
cjalizuję się w dokumentowaniu twór
czego dorobku kolekcjonerów. Sądzę, 
że dorobek Sosenki śmiało można 
sytuować obok kolekcjonerskiej pasji 
np. Jerzego Dunin-Borkowskiego, Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego lub Franciszka 
Starowieyskiego.
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Nie ma w sobie nic ze stereotypu 
kolekcjonera-szaleńca, o jakich czytamy 
choćby w monografii Pierre’a Cabanne 
Wielcy kolekcjonerzy. Jest człowiekiem 
radosnym, komunikatywnym, ma wiel
kie poczucie humoru i wybitne walory 
towarzyskie. Kolekcjonowanie — to dla 
niego uczona zabawa, jest współau
torem kilku monografii i kilkudziesię
ciu ważnych, pionierskich artykułów. 
Godny uwagi fenomen polega na tym, 
że zgodnie zbierają wszyscy członko
wie rodziny: żona, dwie córki i syn. 
Można toczyć odwieczny spór, co bar
dziej decyduje o losach człowieka: geny 
czy wychowanie? Z moich obserwa
cji wynika, że Sosenków jako kolek
cjonerów wiąże poczucie społecznej 
misji, walka o wspólnie wyznawane 
wartości.

Wielu dowartościowuje się poprzez 
kolekcjonerstwo. Poprzez posiada-

(zdjęcia: Janusz
Miliszkiewicz)

1. Marek Sosenko 
na jarmarku 
kolekcjonerskim 
w Krakowie
2-5. Zbiory rodziny 
Sosenków na wystawie 
„Masyw kolekcjonerski” 
w Bunkrze Sztuki
w Krakowie

nie rzadkich i drogich przedmiotów. 
Sosenko pochyla się nad każdym ano
nimowym nawet okruchem dawnej kul
tury materialnej, którego posiadanie 
nie wiąże się z prestiżem, a na pewno 
nie jest lokatą. Jako jeden z pierwszych 
w kraju docenił urodę i wartość np. 
dawnych przedmiotów pomiarowych

i badawczych: wag, mikroskopów, teo
dolitów.

Rocznik 1948. Co takiego ma 
w sobie, że to akurat on w 60 lat po 
wojnie odkrywa magazyn przedwojen
nego sklepu, który stał zapełniony towa
rem przez okres PRL i później? Byłoby 
uproszczeniem twierdzenie, że skoro od 

lat prowadzi antykwariat, to klienci po 
prostu sami zgłaszają oferty sprzedaży. 
Uwagę maksymalnie ma skoncentrowa
ną na polowaniu, tropieniu, odkrywa
niu, negocjowaniu zakupu lub wymiany. 
Ma jasny program kolekcjonerski i żela
zną konsekwencję w jego realizacji. Żeby 
zdobyć szopkę królowej Bony, trzy lata 
przekonywał jej właściciela. Podobnie 
było ze zdobywaniem pamiątek po np. 
Stanisławie Wyspiańskim.

Stałym motywem opowieści kolek
cjonera jest ratowanie skarbów ze śmiet
ników. Na przykład trafił na likwi
dację czyjegoś mieszkania i z worka 
z przedmiotami wyselekcjonowanymi 
do wyrzucenia wyciągnął pluszowego 
miśka z 1905 r. z legendarnej firmy 
Margaret Steiff.

Od lat pertraktuje z miastem o utwo
rzenie w Krakowie Muzeum Zabawek. 
Na razie bezskutecznie.

Janusz Miliszkiewicz
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„Ślady przeszłości" - kolejna edycja

P
rogram Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Ślady przeszłości - 
uczniowie adoptują zabytki” rea
lizowany jest razem z Muzeum Historii 

Polski w ramach programu operacyjnego 
„Patriotyzm Jutra”. W tym roku przy
pada jego kolejna, ósma edycja. Celem 
programu jest zwrócenie uwagi uczniów 
na historię, do której mają dostęp dzię
ki materialnemu dziedzictwu. Chcemy, 
żeby uczniowie nauczyli się patrzeć na 
historię w sposób bardziej świadomy, aby 

starego utworzono „nowy”, na którym 
dziś można oglądać nagrobki pochodzące 
z pierwszej połowy XIX w.

Uczestników programu zachęcamy 
również do podejmowania tematyki rzad
ko poruszanej przez opinię publiczną. 
Jednym z ciekawych, choć często pomija
nych wątków w naszej historii jest powsta
nie wielkopolskie. Uczniowie z Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
w Poznaniu wraz z panią Moniką Soroką 
podjęli się wielu działań, mających na 

uruchomili wyobraźnię i patrzyli na prze
szłość przez pryzmat ludzkich doświad
czeń, odwzorowanych w pomnikach, 
nagrobkach czy murach. Cieszą oryginal
ne pomysły uczestników programu, ich 
umiejętność zwrócenia uwagi na rzeczy, 
pozornie należące do codziennego kra
jobrazu ich miejscowości, ale które po 
bliższym przyjrzeniu się odsłaniają skry
waną tajemnicę. Przykładem takiego pro
jektu jest inicjatywa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie, którzy pod 
opieką pani Katarzyny Berskiej postano
wili zająć się mogiłą zmarłego w 1880 r. 
dziecka. Ich pomysł doskonale wpisuje 
się we współczesny nurt edukacji, w któ
rym szczególną rolę odgrywa patrze
nie na historię poprzez losy jednostek. 
Wybór dziecka na bohatera projektu 
również jest ciekawym pomysłem, ponie
waż ze względu na zbliżony wiek zmar
łego chłopca i uczniów biorących udział 
w projekcie, pomaga im spojrzeć na jego 
los z własnej perspektywy.

Pomysł pani Berskiej jest również 
przyczynkiem do zainteresowania ucz
niów starym, zabytkowym kościołem 
oraz parafialnym cmentarzem, na którym 
oprócz wspomnianego grobu chłopca 
znajduje się wiele innych zabytkowych 
mogił. Kałuszyński kościół jest budowlą 
dziewiętnastowieczną, która powstała na 
miejscu wcześniejszej, piętnastowiecznej. 
Podobnie było z cmentarzem - na miejscu 

1. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kłodzku 
podczas IV Dolnośląskiej Prezentacji Projektów 
CEO w Kłodzku, kwiecień 2008

2. Uczestniczka programu w podziemiach 
Twierdzy Kłodzkiej

celu uświadomienie innym uczniom oraz 
mieszkańcom znaczenia tego powstania. 
Przygotowali spektakl teatralny na temat 
powstania, posprzątali mogiły powstań
ców, stworzyli stronę internetową doku
mentującą swoje działania oraz znaleźli 
wśród siebie potomków patriotycznego 
zrywu. To doskonały pomysł pokazujący 
bezpośrednie zależności między historią 
publiczną a prywatną. Uczniowie zebra
li również wiele pamiątek związanych 
z tym wydarzeniem i ludźmi biorącymi 
w nim udział. Stworzyli szkolną wysta
wę, która pomogła przybliżyć tematykę 
kolegom. Ich działania pokazują, jak róż
norodnie można interpretować założenia 
programu oraz jak wiele rzeczy można 
zrobić w ramach jego realizacji.

Z kolei uczniowie z Kłodzka posta
nowili zająć się wielokulturową historią 
swojego miasta. Od szukania relacji osób 
innych narodowości, które mieszkają 
w ich mieście, uczniowie Gimnazjum 

nr 2 w Kłodzku wraz z panią Moniką 
Czerkas zajęli się również kłodzkimi baś
niami. Chcieli w ten sposób zwrócić 
uwagę na dotychczas pomijane aspekty 
historii Kłodzka. Zainspirowani tajemni
czymi opowieściami związanymi z pobli
skim zamkiem, postanowili wyruszyć 
śladem intrygujących, mrocznych miejsc. 
W swoim projekcie chcieli zwrócić 
uwagę na przenikanie się kultur oraz 
ich wzajemny wpływ przy powstawaniu 
legend. Ten projekt jest przykładem na 
to, jak można zainspirować młodzież do 
szukania śladów niezwykłości w codzien
nym otoczeniu.

Śledząc pomysły uczestników progra
mu, postanowiliśmy napisać nowy pro
jekt, który, mając korzenie w „Śladach 
przeszłości”, inspirowałby nieco inne 
działania, bardziej sprofilowane. Jest to 
„EtnoLog-zaloguj się na ludowo”. Wraz 
z Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
chcemy zaprosić dzieci i młodzież z całej 
Polski w podróż śladami kultury ludowej 
ich miejscowości i regionów. Na pod
stawie dotychczasowych doświadczeń 
uważamy, że warto przybliżać młodym 
ludziom dziedzictwo kulturowe miejsca, 
w którym żyją: tradycje, zwyczaje, muzy
kę, język i przedmioty, będące dziełem 
ich przodków. To zamierzenie dosko
nale koresponduje z dotychczasowymi 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu „Ślady przeszłości”, nieco je 
konkretyzując. Dzieci i młodzież mogą 
w wielu miejscach stać się odkrywca
mi, strażnikami i promotorami kultu
ry ludowej. Dzięki ich zainteresowaniu 
i twórczym pomysłom społeczność lokal
na być może przypomni sobie - i na 
nowo doceni - ten odchodzący w wielu 
miejscach w przeszłość element zbioro
wej tożsamości. Chcemy zwracać uwagę 
młodych ludzi na różnice obyczajów 
i sposobu życia, pokazywać wyjątkowość 
tradycji i miejsc, z których się wywodzą. 
Zamierzamy także rozbudzać ciekawość 
wobec innych kultur, uświadamiać prze
nikanie się tradycji, kształtować postawy 
tolerancji i dialogu międzykulturowego.

W ten sposób chcemy zachęcić 
uczestników programu do podejmowa
nia nowych wyzwań. Mamy nadzieję, 
że nasza propozycja spotka się z dużym 
zainteresowaniem i będzie naturalną 
kontynuacją działań podejmowanych 
w ramach „Śladów przeszłości”.

Anna Majewska 
koordynatorka programów młodzieżowych 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
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AKCJA DWOKY

Tragedia dworu w Byszewach
Niedaleko Łodzi, na tere

nie Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich, na skra
ju wsi Byszewy, położony jest 
klasycystyczny zespól parkowo 
-dworski wraz z przyległym fol
warkiem. Właścicielami majątku 
była w latach 1803-1945 rodzi
na Plichtów herbu Pólkozic. 
Wcześniej siedzibą tego rodu 
była wieś Moskwa, założona na 
początku XVII w. przez uczest
nika wyprawy moskiewskiej

do Polski (1977) pisał: „Dolina 
ciągnąca się od Byszew do 
Skoszew jest moim ulubionym 
zakątkiem [...] czymś rodzin
nym, z czym czuję się związany, 
jak gdybym tam właśnie uro
dził się na świat". W Byszewach 
Iwaszkiewicz spędził wakacje 
1911 i 1912 r. Często bywał tam 
także przez dwa następne lata, 
ostatni raz w lipcu 1914 r. Nie 
przeczuwał wówczas, że są to 
ostatnie odwiedziny przed burz-

„Konsumy" Centrali Nasiennej, 
wreszcie majątek został przejęty 
przez PGR, a obecnie nadzór 
nad całością sprawuje Agencja 
Nieruchomości Rolnych z sie
dzibą w Łodzi. Przed głównym 
wejściem do dworu widoczna 
jest tablica upamiętniająca pobyt

odbudowę dworu. W ramach 
remontu kapitalnego, który prze
prowadzono w latach 1978-1982, 
dach zyskał nowe, gontowe 
pokrycie, dokonano też zasadni
czych zmian we wnętrzach, m.in. 
wymieniono fragmenty ścian 
nośnych i działowych, zmienio

Konstantego Plichtę. Po spale
niu się drewnianego dworu pod 
koniec XVIII w. Plichtowie prze
nieśli się do oddalonych o kilka 
kilometrów dóbr Byszewy, które 
stały się odtąd siedzibą rodziny 
aż do końca drugiej wojny świa
towej. Zamieszkali tam w typo
wym polskim dworze szlache
ckim: murowanym, podpiwniczo
nym, z użytkowym poddaszem 
i gankiem od frontu wspartym 
na czterech kolumnach, zwień
czonym dachem naczółko
wym. Postacią, która rozstawiła 
byszewski majątek byt niewąt
pliwie Jarosław Iwaszkiewicz 
(o czym więcej można przeczytać 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, 
nr 2, 1995, s. 8). Pisarz pierwszy 
raz przyjechał tam latem 1911 r. 
jako siedemnastoletni młodzie
niec w charakterze korepetytora 
siostrzeńców właściciela mająt
ku, Józefa Plichty. Młody Jarosław 
wyprawę z Kijowa, gdzie miesz
kał i uczył się przed pierwszą 
wojną światową, aż pod Łódź 
traktował jako egzotyczną przy
godę. Nie znał zupełnie środ
kowej Polski, która „oczarowata 
mnie i w krótkim czasie przywią
zała do siebie" - jak wspomi
nał po latach w Książce moich 
wspomnień (1957). I tak właś
nie zaczęta się miłość pisarza 
do Byszew i okolic Łodzi, które 
sportretowal później w słynnym 
opowiadaniu Panny z Wilka 
(1933). Z kolei w Podróżach 

1. Dwór w Byszewach
- elewacja frontowa
(wg „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 2,1995)

2. Pożar dworu w styczniu br.

3. Fragment spalonego 
dworu

(zdjęcia: 2 - Archiwum Urzędu
Gminy Nowosolna, 3 - fot. 

Andrzej Danowski)

liwym dla tych okolic okresem. 
Byszewy bardzo ucierpiały pod
czas słynnej bitwy pod Łodzią 
i Brzezinami w listopadzie 1914 r. 
Z dworu zniknęła wtedy więk
szość cennych pamiątek: por
trety i stare meble Plichtów, 
Kurdwanowskich i Walewskich.

Po drugiej wojnie światowej 
majątek został przejęty przez 
skarb państwa. Początkowo 
we dworze urządzono szko
łę, później była w nim siedzi
ba Urzędu Bezpieczeństwa, 
następnie przedsiębiorstwo 

pisarza we dworze, którą ufundo
wała lokalna społeczność w dzie
siątą rocznicę śmierci Jarosława 
Iwaszkiewicza (zm. 1980 r.). 
Pisarz zachował na zawsze 
ogromny sentyment do Byszew, 
po wojnie często odwiedzał tak 
drogie mu okolice. Bardzo bolało 
go to, co działo się z dworem, 
stąd rozgoryczony i oburzony 
zaczął walczyć o przywrócenie 
dawnej świetności byszewskiej 
posiadłości.

Pod koniec lat siedemdziesią
tych ubiegłego wieku rozpoczęto 

no i przesunięto w stosunku do 
pierwotnego układu drewniane 
schody w sieni, prowadzące do 
pomieszczeń użytkowych podda
sza, usunięto stare, kaflowe piece, 
zamiast nich założono instalację 
centralnego ogrzewania, a w czę
ści pomieszczeń od strony 
zachodniej urządzono muzeum 
pamięci Jarosława Iwaszkiewicza. 
Energii nie starczyło, niestety, na 
uporządkowanie zabytkowego 
otoczenia dworu i parku, z które
go po wojnie wycięto wiele cen
nych, ponad 200-letnich dębów, 
buków, lip i modrzewi. Jednak 
bez konserwacji i odpowiedniej 
opieki po kilku latach dwór zaczął 
ponownie niszczeć. Prawdziwą 
tragedią okazał się jednak pożar, 
jaki wybuchł we dworze w nocy 
27 stycznia 2009 r. Obiekt spłonął 
w ciągu kilku godzin. Dzięki ofiar
nej pracy kilkunastu jednostek 
straży pożarnej udało się oca
lić ściany i fundamenty, jednak 
bez rekonstrukcji dachu zabytek 
(obiekt wpisany jest do rejestru 
łódzkiego wojewódzkiego kon
serwatora zabytków) skazany jest 
na dalsze niszczenie. Czy znajdą 
się pieniądze na zabezpieczenie 
i remont miejsca tak ważnego dla 
polskiej kultury?

Monika Nowakowska
Artykułem tym włączamy się 
w akcję „Dwór Polski” Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego - zob. 
informacja w nr. 5, 2009, s. 36.
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Dwadzieścia lat 
w służbie ochrony zabytków

W2008 r. minęło dwadzieś
cia lat od powołania przez 

ministra kultury i sztuki Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych 
(początkowo: Ośrodka Ochro
ny Obiektów Muzealnych), jako 
samodzielnej instytucji kultury. 
Swoje powstanie Ośrodek za
wdzięcza pomysłowi i determi
nacji jednego człowieka - Jacka 
Rulewicza, który dostrzegł, jak 
wielkim problemem dla zabyt
ków czy instytucji kultury jest 
zagrożenie przestępczością 
i pożarem.

Pierwsze lata działania 
Ośrodka - to z jednej strony 
analizowanie istniejącego sta
nu zabezpieczenia muzeów, 
a z drugiej zbieranie wszelkich 
informacji o możliwych do zasto
sowania w ochronie tych instytu
cji zabezpieczeń technicznych. 
Od samego początku tworzono 
bazę danych o utraconych w wy
niku przestępstw dobrach kultu
ry. W 1991 r. Ośrodek rozszerzył 
swój zakres działania. W kręgu 
zainteresowania znalazły się nie 
tylko muzea, ale również biblio
teki, archiwa i zabytki nierucho
me. Wśród nich szczególną po
zycję zajęty zabytkowe obiekty 
sakralne. Zwiększenie zadań 
miało również swoje odbicie 
w obecnej, poszerzonej nazwie 
instytucji.

Początek lat dziewięćdzie
siątych - to również nawiązanie 
trwałych kontaktów z Międzyna
rodowym Komitetem ds. Bez
pieczeństwa Muzeów (ICMS). 
Współpraca z ekspertami ochro
ny i zabezpieczenia muzeów 
trwa do dzisiaj, a doświadczenia 
płynące z dorocznych konfe
rencji komitetu mają ogromny 
wpływ na kierunki realizowanych 
działań prewencyjnych. Dwu
krotnie (w 1996 i 2006 r.) dorocz
ne konferencje ICMS odbyty się 
w Polsce.

W1998 r. wprowadzono spe
cjalistyczne szkolenia dla projek
tantów i instalatorów systemów 
zabezpieczeń, które organizo
wane są do dnia dzisiejszego 
według programu zatwierdzone
go przez ministra kultury.

Koniec lat dziewięćdziesią
tych - to ważne zmiany praw
ne. Została uchwalona ustawa 
o ochronie osób i mienia, po
rządkująca rynek ochrony i za
bezpieczeń (jej przepisy obo
wiązują około 25% muzeów).

W 1997 r. zaczęta obowiązywać 
nowa ustawa o muzeach. Wpro
wadzone na podstawie jej de
legacji rozporządzenie ministra 
kultury w sprawie zasad zabez
pieczenia zbiorów przed kradzie
żami i pożarami stanowi obecnie 
fundament ochrony zbiorów mu
zealnych w Polsce.

W 1998 r. Ośrodek rozpoczął 
wydawać kwartalnik „Cenne, 
bezcenne, utracone", który po
rusza ważne problemy związane 
z ochroną i bezpieczeństwem 
zabytków, historią polskiego 
dziedzictwa kulturalnego za 
granicą, poszukiwaniami utra
conych obiektów, walką z ich 
nielegalnym wywozem oraz 
zwalczaniem zagrożenia prze
stępczością i pożarem. Dzięki 
informacjom zawartym w czaso
piśmie udato się odzyskać wiele 
skradzionych dzieł sztuki.

Pierwsze lata nowego mile
nium przyniosły w ochronie pol
skiego dziedzictwa kulturalnego 
kolejne zmiany prawne. W 2003 r. 
została uchwalona ustawa 
o ochronie zabytków i opie
ce nad zabytkami. Znalazły się 
w niej przepisy ważne z punk
tu widzenia ochrony zabytków 
przed przestępczością i poża
rem. Ustawa nałożyła na ministra 
kultury obowiązek prowadzenia 
krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z pra
wem (realizacja tego obowiązku 
została powierzona Ośrodkowi 
Ochrony Zbiorów Publicznych). 
Jego podstawą stał się dotych
czasowy centralny katalog skra
dzionych i zaginionych dóbr kul
tury. Od 2005 r. baza danych do
stępna jest w Internecie - www. 
skradzionezabytki. pl.

W 2004 r. minister kultury 
przekazał Ośrodkowi prowadze
nie czynności związanych z wy

dawaniem pozwoleń na wywóz 
zabytków na stale. Ośrodek jest 
odpowiedzialny za wykonywanie 
wszystkich czynności administra
cyjnych związanych z procedurą 
wydawania pozwoleń na wywóz 
zabytków za granicę na stałe.

W latach 2004-2005 zawarte 
zostały dwa porozumienia, które 
mają szczególne znaczenie dla 
Ośrodka. Pierwsze, czterostron
ne porozumienie o współpracy 
i współdziałaniu w zakresie zwal
czania nielegalnego wywozu 
zabytków. Jego stronami byli mi
nister finansów, minister kultury 
oraz Komendant Główny Straży 
Granicznej i Komendant Główny 
Policji. Drugie, zawarte w 2005 r., 
zostało podpisane przez Gene
ralnego Konserwatora Zabyt
ków i Komendanta Głównego 
Policji i dotyczyło współpracy 
i współdziałania w zwalczaniu 
przestępczości przeciwko zabyt
kom. W obu tych dokumentach 
Ośrodek Ochrony Zbiorów Pub
licznych występuje jako główny 
podmiot działający w ramach re
sortu kultury w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa zabytków.

Ostatnie lata - to zintensyfi
kowanie działań prewencyjnych 
i realizacja coraz większej liczby 
zadań związanych z uzgodnie
niami dokumentacji projektowej 
zabezpieczenia zabytków i mu
zeów przed pożarem i prze
stępczością (każdego roku do 
uzgodnienia przekazywanych 
jest kilkadziesiąt projektów za
bezpieczeń). Po wielkiej stag
nacji końca lat dziewięćdziesią
tych cieszy fakt zwiększonego 
finansowania na rzecz ochrony 
zabytków, bo przecież zagroże
nie przestępczością i pożarem 
jest ciągle trudnym problemem, 
o czym przypominają każdego 
roku statystyki.

Oprócz działań satysfakcjo
nujących Ośrodek, podobnie jak 
inne instytucje związane z ochro
ną zabytków, przeżywa również 
rozmaite kłopoty, ale podsumo
wanie 20 lat - to nie pora, by je 
specjalnie roztrząsać. Trzeba się 
cieszyć tym, co udało się do
konać i mieć wewnętrzne prze
konanie, że tak jak dotychczas 
wszystkie przeszkody i kłopoty 
uda się przezwyciężyć.

Piotr Ogrodzki
Dyrektor Ośrodka Ochrony 

Zbiorów Publicznych

Któż z Polaków nie zna 
pierwszych stów Inwokacji 

do Pana Tadeusza - „Litwo! 
Ojczyzno moja" - pióra nasze
go narodowego wieszcza, 
urodzonego w Zaosiu kolo 
Nowogródka na Litwie - Adama 
Mickiewicza. Zmart w 1855 r. 
w Konstantynopolu, w wieku 57 
lat, po życiu wypełnionym nie 
tylko twórczością poetycką, dra- 
matopisarstwem, publicystyką, 
ale i służbą narodowej sprawie. 
Jego śmierć mocno dotknęła 
wszystkich Polaków, zarówno 
tych w kraju pod trzema zabora
mi, jak i zagranicą.

Z największą otwartością 
w organizowaniu uroczysto
ści żałobnych po zgonie poety 
mogli jednak wówczas wystą
pić tylko Polacy pod zaborem 
pruskim. W każdym większym 
mieście Wielkopolski powstały 
komitety dla uczczenia pamię
ci Mickiewicza. Podczas takich 
uroczystości w styczniu 1857 r. 
w Poznaniu postanowiono wysta
wić mu pomnik. Zamówiono go 
u polskiego rzeźbiarza przeby
wającego wówczas na emigracji 
- Władysława Oleszczyńskiego, 
który osobiście znal poetę, rzeź
bił jego portrety w popiersiu 
i medalionach.

W połowie 1857 r. kamienny 
posąg Mickiewicza byt już goto
wy, lecz trudności z uzyskaniem 
zgody na odpowiednie miejsce 
w Poznaniu przewlokły odsło
nięcie pomnika do maja 1859 r. 
Władze zaborcze w końcu zgo
dziły się (po interwencji w par
lamencie berlińskim) na posta
wienie go jednak na niewiel
kim placyku, obok kościoła św. 
Marcina.

Mimo tej zwłoki i w końcu 
niezbyt efektownego miejsca, 
Poznań był pierwszym polskim 
miastem, które uczciło pamięć 
wieszcza publicznym pomni
kiem. Pod innymi zaborami, 
szczególnie rosyjskim-wówczas 
było to niemożliwe. Na terenach 
Kongresówki bowiem nie wolno 
było nawet marzyć o postawie
niu publicznego pomnika posta
ci zasłużonej dla narodu. Można 
to było uczynić jedynie (także 
po uzyskaniu odpowiednich 
zezwoleń) we wnętrzu kościo
ła, na cmentarzu lub na terenie 
prywatnej posiadłości. Tak też 
postąpił Leopold Kronenberg, 
który w 1859 r. zamówił marmu
rowy posąg Mickiewicza u mło
dego polskiego rzeźbiarza pra
cującego wówczas w Rzymie 
- Henryka Stattlera; ustawił go 
w ogrodzie swego majątku, 
w Wieńcu pod Włocławkiem.
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Pierwszy pomnik Mickiewicza 
na Litwie

Warszawa także nie pozo
stała obojętna wobec tych 
wydarzeń, ale na miarę swych 
możliwości. Fabryka Wyrobów 
Metalowych Karola Mintera, 
która m.in. już od wielu lat wyda
wała w odlewach serie minia
turowych popiersi, medalionów, 
statuetek naszych bohaterów 
narodowych oraz ludzi zasłu
żonych dla kraju w różnych 
dziedzinach życia, nauki i kul
tury, w 1858 r. wypuściła repro
dukcję metalową medalionu 
z profilem Mickiewicza, mode
lowanego przez francuskiego 
rzeźbiarza Dawida d’Angers 
oraz medalion dłuta Władysława 
Oleszczyńskiego z twarzą poety 
ukazaną prawie en face; dwa 
lata później nakładem pocho
dzącego z Warszawy (działają
cego w Petersburgu) księgarza 
Bolesława M. Wolffa, w fabryce 
Mintera wydano także medalion 
z wizerunkiem poety modelowa
nym przez wileńskiego rzeźbia
rza A. Mokrackiego.

Natomiast warszawski 
rzeźbiarz młodego pokolenia 
Wojciech Święcki wykonał gip
sowy odlew posągu Mickiewicza 
w „połowie naturalnej wielko
ści’’, który w 1858 r. prezen
tował publiczności w zakładzie 
fotograficznym Karola Beyera 
na Krakowskim Przedmieściu, 
a następnie pokazał go na 
wystawie w Krakowie. Posąg ten 
nawiązywał w układzie postaci 
do poznańskiego pomnika dłuta 
starszego kolegi, który już od 
końca 1857 r. po latach emigracji 
powrócił do Warszawy. Wzór ten 
jednak przez Święckiego zinter
pretowany został w duchu więk
szej swobody i malowniczości. 
Postać wieszcza stojąca w kon- 
trapoście ubrana jest w jedno
rzędowy surdut, rozpięty dla 
swobodnego wysunięcia lewej 
nogi, lekko zgiętej w kolanie. 
Lewą ręką opiera się na dość 
wysokim pniu drzewa (podobnie 
jak w posągu Oleszczyńskiego). 
Dłonią przytrzymuje nie tylko 
plik rękopisów leżących na 
wierzchu, lecz także układa
jącą się w fałdy wzdłuż pnia 
połę luźnego płaszcza, prze
rzuconego przez prawe ramię. 
Prawa ręka zaś, zgięta w łokciu, 
zbiera i podtrzymuje spływającą 
w dół fałdami materię płaszcza. 
O pień drzewa oparta jest lira.

Odlewy gipsowe pomnika 
opracowanego przez Wojciecha 
Święckiego zachowały się do 
dzisiaj w Galerii Rzeźby Polskiej 
w warszawskich Łazienkach 
Królewskich oraz w lwowskiej 
Galerii Obrazów. Niestety, oba

1. Zniszczony odlew gipsowy pomnika 
Adama Mickiewicza opracowanego 
przez Wojciecha Święckiego 
przechowywany w Galerii Rzeźby 
Polskiej w warszawskich Łazienkach 
Królewskich

2. Zdjęcie pomnika w Burbiszkach, 
eksponowane na wystawie 
fotograficznej „Żmudź - szlakiem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów”

(zdjęcia: 1 - Maria Kwiatkowska,
2 - Jan Skłodowski)

egzemplarze są bardzo znisz
czone, bez głów, z potłuczonymi 
ramionami.

Dla zaspokojenia niewąt
pliwie dużego wówczas zain
teresowania i zapotrzebowania 
społecznego, posąg modelowa
ny przez Święckiego powiela
ny byt w mniejszych odlewach 
gipsowych, sprzedawanych 

w zakładzie Beyera i sklepie 
Hirszla także na Krakowskim 
Przedmieściu. Również i fabry
ka Mintera wypuściła metalo
we odlewy tej statuetki, które 
w sprzedaży ukazały się w 1859 r. 
Statuetki te, zarówno gipsowe, 
jak i metalowe cieszyć się musia- 
ty sporą popularnością; rozeszły 
się one po całym kraju, w tym 
przede wszystkim na terenach 
Kongresówki, a także . byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Przechowywano je chyba w każ
dym polskim domu.

Ten model postaci 
Mickiewicza stał się później 
źródłem inspiracji dla innych 
rzeźbiarzy, modelujących posągi 
poety, wystawiane w miejscach 
publicznych. Najwcześniejszym 
bodaj (lata siedemdziesiąte- 
-osiemdziesiąte XIX w.) przy
kładem takiego „plagiatu” są 
przetrwałe do dzisiaj posą
gi Mickiewicza i Słowackiego 
(identyczne korpusy z różnymi 
głowami), zdobiące elewacje 
lwowskiej kamienicy w narożu 
ulic Akademickiej i Zimorowicza. 
Posąg Mickiewicza dłuta 
Święckiego byt również wzo
rem dla rzeźbiarza Kazimierza 
Ułańskiego, wychowanka 
krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, który w 1911 r. byt 
twórcą pomnika narodowego 
wieszcza, ustawionego w przy- 
patacowym parku w Burbiszkach 
na Żmudzi - pierwszego pomni
ka Mickiewicza na Litwie; jest 
to „pierwsze kamienne słowo 
niezmiernej czci dla piew
cy litewskiej ziemi" - głosiła 
prasa. Fundatorem pomni
ka byt właściciel Burbiszek - 
Michał Bażeński, który zapew
ne wskazał rzeźbiarzowi, jako 
wzór, przechowywany od lat 
w domu posążek Święckiego. 
„Uroczystość odsłonięcia była 
na cichej wsi litewskiej chwilą 
radosną. U stóp pomnika stanęło 
grono osób, dla których chwila, 
w której opadto płótno, odsłania
jąc promienną twarz poety, pozo
stanie niezapomnianą". Wśród 
zgromadzonych gości, rodziny, 
sąsiadów, znajomych byt rów
nież pisarz Kornel Makuszyński. 
Pomnik, jego twórcę i zaproszo
nych gości uwieczniły fotografie 
zamieszczone w prasie. Stąd 
też można zauważyć podo
bieństwo (jeśli nie wręcz prawie 

wierne naśladownictwo) z pracą 
Święckiego.

Prywatny pomnik narodo
wego wieszcza w Burbiszkach 
nie mógł usatysfakcjonować 
Litwinów, którzy po pierwszej 
wojnie światowej podjęli stara

nia postawienia mu publicznego 
pomnika w Wilnie. Niestety, do 
1939 r. nie zdołano tego uczynić.

A co z pomnikiem 
w Burbiszkach? Przez kraj 
przetoczyły się fronty obydwu 
wojen światowych, zmieniały się 
granice na mapie, przeobrazi
ły się stosunki społeczne; czy 
przetrwał? Wydawałoby się to 
nieprawdopodobne. A jednak. 
Na wystawie fotografii „Żmudź 
- szlakiem Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów”, wykonanych 
przez fotografika i historyka sztu
ki Jana Skłodowskiego, pokaza
nych w Muzeum Wychodźstwa 
Polskiego w Podchorążówce 
w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie, można było zoba
czyć, jak stoi nadal w parku na 
tle pałacu dawniej Jaszczurów- 
-Bażeńskich i to już od prawie 
stu lat.

Maria Kwiatkowska
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Z kryminalnej kroniki

Złagodzona egzekucja
U schyłku panowania króla Augusta II gtośna stata się 

w Warszawie sprawa Jakuba d’Argelles, „niedaleko 
Fleurance z Prowincyi Francuzkiey Guienne urodzonego", 

majora Gwardii Koronnej i komendanta Torunia. Związaną z nim 
aferę obszernie relacjonowano w stołecznym „Kuryerze Polskim” 
z 1732 r. (nr CXVIII, s. 501). Otóż rzeczony d’Argelles zdefraudo- 
wat, „pewny worek z pieniędzmi Regimentowemi odpieczętowaw- 
szy", kwotę 2475 czerwonych złotych, a w ich miejsce „samych 
ledaco szostakow nakładł". Ponadto, na kredyt tegoż Regimentu, 
pozaciągat różne sumy, po czym „z pewną białogłową lekko
myślną” czmychnął do Francji. I zapewne, gdyby tam ukrył się

ę/ę” i dekret złagodził, „daruiąc go [d’Argellesa] rękąyżyciem". 20 
marca 1732 r. na Rynku Nowego Miasta w Warszawie, pod wznie
sioną szubienicą wykonano na oczach zgromadzonego tłumu 
złagodzoną egzekucję. Jak czytamy we wspomnianym „Kuryerze 
Polskim”, przebiegała ona następująco: „profosik [tzn. podoficer 
aresztu wojskowego] nogą od siebie odpychaiąc Mistrzowi [tzn. 
katu go] podał, a ten odebranemu szpadę złamawszy ułomkami 
głowę obił, potym uderzeniem ręką w gębę Kalumnie delinkwen- 
towi dat połykać".

Po wyroku d’Argellesa natychmiast wsadzono na czekający 
w pogotowiu wóz i odstawiono do Gdańska, do Raspelhauzu,

„Degradacja
i egzekucja 
d’Argellesa”, 
anonimowa 
akwaforta 
niemiecka, po 
1732 r.

(w zbiorach
Biblioteki Narodowej 

w Warszawie)

i przeczekał czas jakiś, nie dosięgłaby go ręka sprawiedliwości, 
lecz, z niewiadomych powodów, nadsyłał do Polski „pisania ho
noru Magnatum Jmci Pana Pułkownika Renarda tykaiące się". Tu 
wypada wyjaśnić, że ów Jan Renard, podówczas już cześnik nur- 
ski, nie byt nikim innym, tylko rodzonym wujem Anny Orzelskiej, 
naturalnej i szczególnie ukochanej córki króla, zrodzonej z jego 
związku z piękną warszawianką Henryettą (Henryką) Renard (nie 
Duval), po mężu Drian.

Co wypisywał w swoich tyradach d’Argelles, nie wiemy. 
Możemy się tylko domyślać, że zawierały one jakieś oszczerstwa, 
znieważające Renarda, a może i wojewodzica Jana Cetnera, 
swego czasu adoratora Orzelskiej, a może pośrednio i ją samą. 
W każdym bądź razie August II wpadt w gniew i zażądał eks
tradycji majora do Polski. D’Argelles, wydany i przewieziony do 
Warszawy, został tu osądzony i skazany na „infamią wieczną, 
złamanie szpady i bicie w gębę przez Kata, potym ucięcie ręki 
prawey i powieszanie na szubienicy". Wyrok byt okrutny, lecz 
August II, wyjątkowo czuty i troskliwy ojciec dla swego nieprawe
go potomstwa, nie mógł dopuścić, aby bezkarnie szargano imię 
jego ukochanej córki (o dokonanych malwersacjach też zapewne 
pamiętano, ferując werdykt). Wszelako okazał „wrodzoną klemen-

„albo do domu tego, gdzie wełnę czeszą y podobniż znayduią się 
delinkwenci na dozgonne [...] więzienie". Skazaniec z pewnością 
nigdy z niego nie wyszedł.

Scenę złagodzonej egzekucji Francuza anonimowy rytownik 
niemiecki przedstawił w formie ilustracji do niezidentyfikowane
go starego druku z XVIII w. Akwaforta, objaśniona drukowanym 
napisem szwabachą „Verbrechen und Execution des Dargelles”, 
wyobraża skazańca z obnażoną głową, stojącego na szafocie 
z wiodącymi doń stopniami. Za „delinkwentem" widać pieniek 
katowski i topór. Obok „Mistrz”, w towarzystwie trzech umundu
rowanych mężczyzn, lamie szpadę majora. Temu smutnemu wi
dowisku asystuje po drugiej stronie szafotu licznie zgromadzona 
konnica. W głębi, na tle górzystego (!) krajobrazu mazowieckie
go z Warszawą, wznosi się czworoboczny murowany budynek. 
Reprodukowana tu po raz pierwszy akwaforta jest słaba artystycz
nie, ale godna zauważenia jako rzadko spotykana ciekawostka. 
Nie znał jej, niestety, varsavianista Stanisław Szenic, który zasyg
nalizował aferę d’Argellesa w swoim eseju, poświęconym Annie 
Orzelskiej, a zamieszczonym w autorskim zbiorze Królewskie ka
riery warszawianek (Warszawa 1971).

Hanna Widacka
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Miniatura „chaty" z neolitu

W dawnych zbiorach Arche
ologicznego Muzeum Eraz

ma Majewskiego (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 9, 2008, ss. 34- 
-35) znajdowało się wiele cen
nych i unikatowych zabytków. Do 
najcenniejszych należał niewątpli
wie gliniany model chaty z okresu 
neolitu, znaleziony w 1912 r. na 
stanowisku Popudnia na Ukrainie, 
który wówczas wiązany byt z krę
giem mykeńskim i zaliczany do 
kultury „przedmiceńskiej”, a dziś 
- do kultury trypolskiej. Kultura 
ta, zwana tak od pierwszych zna
lezisk archeologicznych we wsi 
Trypole (ukr. Tripilia), leżącej 
w okolicach Kijowa, rozwijała się 
na terenach dzisiejszej zachod
niej Ukrainy w okresie 4200-2750 
lat p.n.e. Jej odkrywcą w 1897 r. 
byt ukraiński archeolog czeskiego 
pochodzenia Wincenty Chwojko 
(1850-1914). Ceramika tej kultu
ry należy do najwspanialszych 
w neolicie zarówno pod wzglę
dem artystycznym, jak i techno
logicznym, choć wytwarzano ją 
bez użycia kola garncarskiego. 
Odznaczała się bogactwem form 
oraz barwną dekoracją (kola, 
wstęgi, spirale itp., malowane 
czarną, czerwoną lub białą farbą). 
Wytwarzano również gliniane 
figurki zoo- i antropomorficzne 
oraz modele różnych przedmio
tów. Kultura ta odegrała ważną 
rolę w przekazywaniu wiedzy 
z wysoko rozwiniętych ośrodków 
cywilizacji neolitycznych Bliskiego 
Wschodu w głąb kontynentu 
europejskiego.

Bogato zdobione naczynia 
i efektowne obiekty z tak odległej 
epoki były przedmiotem pożą
dania wielu kolekcjonerów; chęć 
posiadania tych interesujących 
zabytków nie była obca także E. 
Majewskiemu. Nie dziwią zatem 
jego starania czynione w celu ich 
pozyskania. Drogą zamiany lub 
kupna udało się E. Majewskiemu 
zdobyć kilka naczyń malowanych 
z różnych miejscowości ówczes
nej guberni kijowskiej, a w 1908 r. 
otrzymał od znanego kolekcjo
nera zabytków archeologicznych, 
Franciszka Pułaskiego, dużą 
kolekcję, w której znajdowały się 
także naczynia kultury trypolskiej.

Próby zorganizowania włas
nej ekspedycji, poszukującej 
stanowisk tej kultury, podejmo
wał E. Majewski wielokrotnie, 
ponieważ jako czynny czło
nek Cesarskiego Rosyjskiego 
Towarzystwa Archeologicznego 

w Petersburgu (od 1894 r.) miał 
prawo do prowadzenia badań 
archeologicznych. Sam nie mógł 
jednak brać udziału w wykopali
skach w terenie z powodu złego 
stanu zdrowia, nie udawało mu 
się też znaleźć nikogo, kto podjął
by się tego zadania. Nie ustawał 
jednak w staraniach, dopingowa
ły go do tego wciąż znajdowa
ne piękne okazy ceramiki malo
wanej. W 1911 r. zgłosił się do

nie nadawały się do badań wyko
paliskowych. Zebrał więc jedynie 
z powierzchni fragmenty zdobio
nych naczyń glinianych. Teren 
jednak wydawał się na tyle inte
resujący pod względem arche
ologicznym, że zdecydowano 
się kontynuować poszukiwania 
w roku następnym.

Badania podjęte w sierpniu 
1912 r. trwały 15 dni. Z informa
cji zapisanych przez M. Himnera 

1. Fragmenty neolitycznej chaty z Popudni przed konserwacją i sklejeniem, 
fot. 1912 r.

E. Majewskiego Marian Himner, 
student paryskiej Sorbony, który 
oświadczył, iż gotowy jest podjąć 
badania wykopaliskowe. Według 
wiedzy E. Majewskiego byt to 
„miody badacz historii sztuki, 
żywo interesujący się zabytkami 
przedhistorycznemu, który długo 
mieszka) w Kamieńcu Podolskim 
i odbywał częste wycieczki tere
nowe". W zaistniałej sytuacji byty 
to wystarczające przestanki, aby 
uczynić go kierownikiem badań 
i sfinansować je. Jeszcze tego 
samego roku M. Himner, jako dele
gat Muzeum Erazma Majewskiego 
i redakcji „Światowita", wyruszył 
do Popudni, wsi leżącej na terenie 
ówczesnego powiatu humańskie- 
go guberni kijowskiej. Zatrzymał 
się u właściciela majątku i rozpo
czął poszukiwania na okolicznych 
polach. Zostały one uwieńczone 
sukcesem, ale umiarkowanym: 
M. Himner znalazł siedem obiek
tów, które nazwał „placykami" 
(słowo „placyk" jest kalką języko
wą rosyjskiej nazwy „ploszczad- 
ka", którą wprowadził w swoich 
opisach stanowisk tej kultury W. 
Chwojko). Byty one zrujnowane, 

w przechowywanym obecnie 
w Państwowym Muzeum Ar
cheologicznym Dzienniku robót 
wynika, że na wykopach praco
wało czterech robotników, którymi 
byli miejscowi chłopi. Praca nie 
była łatwa. Dodatkowe utrudnienia 
sprawiała zła pogoda oraz incy
denty z mieszkańcami okolicz
nych wsi (stanowiska znajdowały 
się na gruntach włościańskich), 
którzy wywoływali kłótnie lub nisz
czyli odkryte obiekty, szukając 
wyimaginowanych skarbów.

Efektem prac wykopalisko
wych była duża liczba zabytków, 
przeważnie we fragmentach, które 
M. Himner spakował do siedem
nastu skrzyń i wystał do Warszawy. 
Skrzynie znalazły się w miesz
kaniu E. Majewskiego przy ul. 
Złotej 61 we wrześniu. Majewski 
natychmiast przystąpił do opra
cowywania materiału, ale sam nie 
podołał pracy i musiat zatrudnić 
dwie osoby do pomocy. Ponieważ 
zabytki byty pokryte naciekami 
wapiennymi, wytrawiano je w kwa
sie, a potem delikatnie oczyszcza
no, aby nie uszkodzić zdobień. 
Zabiegi konserwatorskie trwały 

ponad pięć miesięcy, a po ich 
zakończeniu do kolekcji włączono 
45 figurek glinianych, ponad 180 
całych naczyń oraz kilkaset dużych 
fragmentów ceramiki. Największą 
uwagę E. Majewskiego skupiło 57 
fragmentów przedmiotu z czerwo
nej, dobrze wypalonej gliny, które 
skrupulatnie kleił w jedną całość, 
dokumentując każdy etap pracy 
zdjęciem. Po wykonaniu rekon
strukcji zainwentaryzowal zaby
tek w „Księdze Inwentarzowej 
Muzeum” i zapis uzupełnił uwagą: 
„niezmiernej cenności muzealnej 
unikatl nie ma nań ceny”. Podjął 
także starania o konsultacje 
naukowe zabytku; poszukiwania 
analogii nie przyniosły jednak 
rezultatu.

W 1913 r. E. Majewski 
opublikował dwa komunikaty: 
w „Światowicie” [Miniatura neo
lityczna siedziby przedhistorycz
nej z Popudni, t. XI - 1913, ss. 
77-79) oraz w paryskim „Bulletin 
et Memoires de la Societe 
d'Anthropologies” [Habitation 
Humanie (enclos) sur pilotis de la 
fin du neolitique, Seance du 3 Avril 
1913), w których zamieścił ogólne 
informacje o miejscu znalezienia, 
wyglądzie i wymiarach znalezi
ska. Pierwszy pełny opis zabytku, 
zawierający elementy interpreta
cji, przedstawił 31 stycznia 1913 r. 
na posiedzeniu Wydziału Nauk 
Antropologicznych, Społecznych, 
Historii i Filozofii Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego, 
wygłaszając referat Najstarsza 
zagroda na palach - z końca 
neolitu, w plastycznej miniaturo
wej reprodukcyi przedhistorycz
nej („Sprawozdania z Posiedzeń 
Towarzystwa Naukowego War
szawskiego", rok VI - 1913, z. 1, 
ss. 1-18) i warto go zacytować: 
„Wyobraża on [zabytek] platformę 
lub pomost kształtu niemal okrą
głego, otoczoną z trzech stron 
jednolitym, okrągłym murem. 
Czwarta strona, wolna, tworzy 
występ w rodzaju balkonu osło
niętego z boków, stanowi dostęp 
do platformy ogrodzonej i wej
ście. W tylnej stronie ogrodzenia 
okrągłe okienko, od zewnątrz i od 
wewnątrz jest ozdobione orna
mentem malowanym w ząbki. 
Ogrodzenie od wewnętrznej stro
ny pokryte jest ornamentem malo
wanym, kreskowym, mającym imi
tować plecionkę. Wewnątrz ogro
dzenia [...] w pobliżu wejścia, 
po prawej jego stronie, stoi chata 
niewielka, kształtu półokrągłego,
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2. 3. Gliniany model neolitycznej chaty 
z Popudni po rekonstrukcji - widok 
z góry (2) i z boku (3), fot. 1912 r.

(wszystkie ilustracje pochodzą ze zbiorów 
Państwowego Muzeum Archeologicznego 

w Warszawie)

z niskim otworem wejściowym. 
Naprzeciwko niej, pod przeciw
ległym murem, są umieszczone 
żarna kamienne, umocowane tam 
na stale i otoczone z jednej stro
ny odpowiednim ogrodzeniem, 
zabezpieczającym od rozsypywa
nia się mielonego zboża. Za nimi, 
w głębi, na lekkim wzniesieniu pod 
murem, stoją trzy duże, kuliste 
naczynia gliniane, przymocowane 
na state do podłoża. Nieco dalej 
w głębi płaskie klepisko kształtu 
okrągłego z wcięciami tworzącymi 
z klepiska zarysy krzyża, prawdo
podobnie będące miejscem do 
palenia ogniska. Po lewej stronie 
chaty umieszczona jest figurka 
ludzka (męska), która siedzi u wej
ścia chaty z nogami założonymi 
jedna na drugą. Druga figurka, 
kobieca, schylona nad żarnami, 
opiera się wyciągniętymi rękoma 
o górny kamień żarna. Cała plat
forma stoi na sześciu grubych, 
okrągłych nogach - slupach. Jest 
to więc siedziba ludzka na palach 

i to nie z chatą, a całą zagrodą". 
E. Majewski sądził, że twórca 
tego przedmiotu wykonał minia
turę realnie istniejącego obiektu, 
a opierając się na proporcjach 
modelu przypuszczał, że owe 
zagrody musialy mieć średnicę 
8-9 m, natomiast ściana okalają
ca niewiele przewyższała wzrost 
człowieka. We wrześniu 1913 r. 
kopia zabytku, wykonana przez 
rzeźbiarza Stefana Roela, wyeks
ponowana została na wystawie.

W 1921 r. E. Majewski aktem 
darowizny przekazał, jak wia
domo, zbiory swojego Muzeum 
Towarzystwu Naukowemu War
szawskiemu. Oryginał i kopię 
zagrody z Popudni wyłączył 
ze zbioru i ofiarował żonie, która 
po śmierci męża w 1922 r. nadal 
interesowała się przekazanymi 
zbiorami, a w czerwcu 1930 r. 
podarowała oba przedmioty 
Muzeum Przedhistorycznemu im. 
Erazma Majewskiego Towarzys
twa Naukowego Warszawskiego.

Próby interpretacji zagro
dy z Popudni byty wielokrotnie 
podejmowane. Odkrywca sądził, 
że znalazł rodzaj ołtarzyka libacyj- 
nego lub ofiarnego („table de liba
tion", „table de sacrifices"), nale
żącego do jakiegoś kultu religij
nego, a miejsce jego znalezienia 
nazwał „grobem arcykaptańskim". 
Jego właściciel twierdził, że jest 
to miniatura zagrody na palach. 
Niektórzy badacze uważali, pole
mizując z E. Majewskim, że zaby
tek przedstawia model wnętrza 
chaty neolitycznej na palach, 
a obiekt, który E. Majewski okre
ślił jako chatę, jest piecem. Byty 
również sugestie, że może to być 
obiekt sakralny, zabawka dziecię
ca lub tzw, ofiara zastępcza, którą 
złożono zmarłemu zamiast ofiary 
rzeczywistej i spalono w rytualnej 
chacie. Sądzono nawet, że jest to 
„majstersztyk” - przedmiot popi
sowy, pozbawiony cech praktycz- 
ności i wykonany przy wyzwoli- 
nach rzemieślniczych. Obecnie 

na karcie katalogowej znajduje 
się zapis określający zabytek 
jako „gliniany model chaty (być 
może o charakterze świątynnym)". 
A więc pewna wątpliwość pozo
stała i być może nigdy nie zosta
nie rozwiana. Niezmienne pozo
stało jedynie stwierdzenie, że jest 
to zabytek unikatowy.

Znajdujący się dziś w zbio
rach Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie 
„model chaty”, według ustnej infor
macji kierownika Działu Neolitu, 
mgra Sławomira Satacińskiego, 
jest oryginałem. Zabytek przetrwał 
zawieruchę wojenną, rabunek 
w 1944 r. i wywózkę do Schloss 
Hóchstadt w Bawarii, a następ
nie rewindykację do Warszawy 
w maju 1947 r. Poddany troskli
wej konserwacji stanowi ozdobę 
ekspozycji, zawierającej zabytki 
epoki neolitu. O losie jedynej zna
nej kopii z 1913 r. brak informacji.

Maria Krajewska

Spotkanie z książką

BADANIA NA JANOWIECKIM ZAMKU

W2008 r. ukazała się długo oczekiwana książka Marii Supryn Archeologia 
zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych 

z lat 1976-2001 (wyd. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym). Autorka, 
archeolog, od dawna bada architekturę nowożytną; dziejami zamku w Janowcu 
zajmuje się od 30 lat. Publikację opatrzyła dedykacją „Zamkowi i tym, dzięki 
którym istnieje i ciągle trwa".

Jak czytamy w nocie od wydawcy, książka popularyzuje mało znaną wiedzę 
o jednej z bardziej interesujących architektonicznie budowli. „Jesteśmy przeko
nani, że publikowanie opracowań o nieco zawężonej problematyce - a takim jest 
niewątpliwie niniejsze studium - to nie tylko sposób na zapełnienie wspomnianej 
luki w pisaniu o zamku, ale działanie pozwalające myśleć w perspektywie nie
dalekiej przyszłości o ogólniejszym, obszerniejszym przedsięwzięciu wydawni
czym". Książka Marii Supryn wpisuje się też w obchodzone w ubiegłym roku 
500-lecie zamku w Janowcu (jednak z lektury wynika, że ta data powstania 
budowli jest umowna, prawdopodobnie została ona wzniesiona 
przed 1508 r.).

W utrzymanym w bardzo osobistym tonie wstępie autor
ka wspomina początki prac archeologicznych, jakie prowadziła 
w Janowcu, ludzi, których poznała w trakcie badań (szczególnie 
cieple słowa kieruje ku wieloletniemu byłemu dyrektorowi Muzeum 
Nadwiślańskiego - Jerzemu Żurawskiemu). W kolejnych roz
działach opowiada historię Janowca i jego okolic w pradziejach 
i średniowieczu oraz przedstawia zakres i metodę prowadzonych 
na zamku prac archeologicznych.

Główny trzon publikacji poświęcony został dziejom budow
lanym zamku w Janowcu w świetle badań archeologicznych, 
rozważaniom, który z rodów (Janowscy czy Firlejowie) zasłużył się 

decyzją o wzniesieniu zamku, opowieści o budowli w pierwszej ćwierci XVI w. 
(była wtedy twierdzą hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja) i historii 
zamku od drugiej ćwierci XVI do końca XVIII w. (wówczas stanowił siedzibę 
Firlejów, Tarłów i Lubomirskich).

Najciekawszy jest końcowy rozdział książki; przedstawiono tu niektóre 
z bardziej interesujących zabytków archeologicznych wydobytych w trakcie 
prac na zamku (jest ich ponad 30 tys.l). Z XVI-XVIII w. pochodzą ułamki naczyń 
glinianych, kafli z bogatą ornamentyką, fragmenty naczyń szklanych, fajka, 
monety, elementy uzbrojenia. Jak pisze Maria Supryn, ranga obiektu i jego bar
wna historia rodziły duże oczekiwania odnośnie do zasobu znaleziska, jednak 
okazało się, że bardzo mało przedmiotów przetrwało w całości, zaskakuje też 
zły stan zachowania tych fragmentów, co stanowi przyczynek do rozważań nad 
staropolską kulturą materialną.

„ Wiele już o zamku wiemy, ale na pewno kryje on jeszcze niejedną tajemnicę. 
Niech ich odkrywanie będzie udziałem i radością przyszłych bada
czy, zapewne wyposażonych w nowe, lepsze metody badawcze" 
- tymi słowami zachęty dla młodych archeologów kończy książkę 
Maria Supryn.

Publikację, wydaną na starannie dobranym, bardzo dobrej 
jakości papierze, bogato ilustrowaną, uzupełnia wykaz dotych
czas wykonanych dokumentacji z badań archeologicznych oraz 
spis wszystkich właścicieli zamku, bibliografia i krótkie streszcze
nie w języku angielskim.

Jak informuje wydawca, książkę można otrzymać za darmo 
w siedzibie Muzeum Zamku w Janowcu (24-123 Janowiec, 
ul. Lubelska 20, tel. 081 881-52-28, e-mail: zamekjanowiec@ 
muzeumnadwislanskie.pl).
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Spotkanie z książką

KRESOWE DZIEDZICTWO

Na terenie ziemi lubaczowskiej od stuleci stykają 
się dwie tradycje europejskie: wschodnia i za

chodnia. Pogranicze polsko-ukraińskie bogate jest 
w niepowtarzalne formy architektoniczne. Spuścizna 
wielu pokoleń kamieniarzy ze wsi wokół Brusna Sta
rego w okolicy Lubaczowa, którzy doskonalili swoje 
wyroby od XVI do lat czterdziestych XX w., wywarta 
niepowtarzalny wptyw na 
krajobraz kulturowy tego 
regionu. Ich dokumenta
cją i ochroną zajmuje się 
Muzeum Kresów w Lu
baczowie. W 2006 r. pla
cówka ta wydała album 
o architekturze drewnia
nej ziemi lubaczowskiej, 
a w 2008 r. - album 
Kresowe dziedzictwo.
Kamieniarstwo bruśnień- 
skie, pod redakcją Sta
nisława Piotra Makary 
i Barbary Woch.

W albumie tym przedstawione zostały wyroby 
warsztatów kamieniarskich czynnych w Bruśnie Sta
rym w ciągu 500 lat, znanych z działalności użytko
wej i artystycznej, ludowej i rzemieślniczej, przede 
wszystkim z wykonywania rzeźb sepulkralnych. Wła
śnie te rzeźby są bardzo charakterystyczne dla kra
jobrazu Brusna i okolic. Nekropolie znajdujące się na 
tym terenie należą do piękniejszych w Polsce. „Na 
wielowyznaniowych cmentarzach w zgodzie i poko
ju, o które trudno byto niekiedy za życia, spoczywają 
obok siebie Polacy, Ukraińcy, Niemcy i Żydzi" - pisze 
we wstępie do albumu Stanisław Piotr Makara, dy
rektor Muzeum Kresów. Towarzyszące nekropoliom 
kamienne kapliczki, krzyże i figury (także przydrożne, 
których stawianie wiązało się z tradycją chrześcijań
ską) niszczeją i wymagają ochrony. Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, uwzględniając postulaty ochrony 
dziedzictwa kamieniarzy z Brusna Starego, planuje 
odtworzenie zagrody kamieniarza bruśnieńskiego, 
która znajdzie się w projektowanym Parku Historycz- 
no-Etnograficznym „Przygródek", obok drewnianych 
i kamiennych budynków mieszkalnych i gospodar
czych oraz lapidarium.

W zamieszczonym na początku publikacji szkicu 
historyk sztuki Janusz Mazur analizuje szczegóło
wo historię kamieniarstwa bruśnieńskiego i próbuje 
ustalić tożsamość twórców rzeźb (niektórzy otrzy
mali staranne wykształcenie za granicą i byli mi
strzami w swoim fachu). W albumie zamieszczono 
dużo zdjęć stojących na uboczu dróg krzyży i figu
rek, wiele detali nagrobnych zaprezentowano po raz 
pierwszy. Ilustracje ukazują wykonane przez kamie
niarzy dzieła i ich fragmenty wtopione w otaczający 
krajobraz m.in. w Bruśnie Starym i Bruśnie Nowym, 
Lówczy, Radrużu, Borchowie, Narolu, Cieszanowie, 
Lubaczowie, Lipsku, Hucie Różanieckiej, Dziewięcie- 
rzu, Ptazowie, Gorajcu, Baszni Górnej. „Fenomen ka
mieniarstwa bruśnieńskiego [...] jest już zamkniętym 
rozdziałem. Każdego roku kurczy się stan posiadania 
kamiennych dziel z Brusna Starego. Od wielu lat ob
serwowane jest zjawisko masowego usuwania za
bytkowych nagrobków z pozbawionych opieki mogił. 
Szczególnie bolesne są kradzieże nagrobnej rzeźby 
figuralnej" - pisze Janusz Mazur. Oby reprodukowa
ne w albumie zdjęcia nie stały się ostatnimi śladami 
tych zabytków...

Albumu z tymi pięknymi ilustracjami i tekstami 
w tłumaczeniu na język angielski nie można, niestety, 
kupić. Dostępny jest tylko w bibliotekach.

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkół 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 prenumeratorzy, którzy zamówili „Spotkania z Zabytkami" 
bezpośrednio u wydawcy, otrzymują płytę DVD Ród Estreicherów, część II, 

a ponadto:

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu - W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni - łódzkie 
wnętrza XIX i XX wieku. Sztuka w Łodzi (5), wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, 
Łódź 2008

Renata Chudzińska ze Slomczyna - Anna Sylwia Czyż, Kościót Świętych Piotra i Pawia na Antokolu 
w Wilnie, wyd. Ossolineum, Wrocław 2008

Zbigniew Łukowski z Gdańska - Dawne Zakłady Ludwika Geyera 1828-2002, katalog wystawy, wyd. 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2006

Jadwiga Gomorek z Warszawy - Krzysztof Stefański, Pałac Karola Poznańskiego. Siedziba Akademii 
Muzycznej w Łodzi, Wydawnictwo WING, Łódź 2008

Wawrzyniec Modelski z Poznania - O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza 
Rudkowskiego, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

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 zl 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. teł. 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- 
-Sokolowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kio
skach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



1. 2. 3. Fragmenty ekspozycji wnętrz mieszczańskich 
w Muzeum Historii Miasta Przemyśla: salon w stylu 
biedermeier, okoto 1840 r. (1); sypialnia pani domu, 
około 1890 r. (2); gabinet pana domu, 1927 r. (3)

(zdjęcia z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej)

4. Fragment ekspozycji dzwonów w Wieży Zegarowej

5. Fajki sepiolitowe, fragment ekspozycji w Wieży Zegarowej


