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NA OKŁADCE: 
„Mojżesz”, przed 1931 r., odlew gip-
sowy rzeźby Michała Anioła z nagrob-
ka Juliusza II w Bazylice św. Piotra 
w Okowach w Rzymie (w zbiorach Mu-
zeum Łazienki Królewskie w Warsza-
wie) (zob. artykuł na ss. 52-53).

(fot. Małgorzata M. Przybyszewska)

Do odtrąbienia sukcesu jeszcze daleko, ale gdyby – dajmy na to dziesięć czy pięt-
naście lat temu – zapytać któregoś z ekspertów zajmujących się architekturą ry-
glową w Polsce o jej najbliższą przyszłość (w szczególności zaś o poprawę kon-

dycji zachowanych zabytkowych obiektów oraz o wzrost świadomości w społeczeń-
stwie co do ich wartości i znaczenia) – odpowiedź byłaby raczej pesymistyczna. Tym-
czasem z każdym rokiem możemy coraz częściej mówić o wygranych bitwach (a na-
wet bataliach!) w nierównej walce, prowadzonej przez znawców i opiekunów tych cen-
nych, lecz z wolna ginących zabytków, z największym ich wrogiem – uciekającym cza-
sem. Co więcej, także od niedawna znacząco poprawiła się nasza ogólna i szczegóło-
wa wiedza na temat architektury ryglowej, i to nie tylko tej w Polsce, ale także tej spo-
tykanej m.in. u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech. O świeckiej architekturze 
ryglowej w Polsce oraz o przygotowaniach do kolejnej, trzynastej już edycji konferencji 
i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012”, or-
ganizowanej przez SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachod-
niego w Szczecinie („Spotkania z Zabytkami” już tradycyjnie patronują tej imprezie), 
piszemy na pierwszych stronach w numerze (ss. 4-11). 

Obchody jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego za-
inaugurowaliśmy na naszych łamach artykułami o wizerunkach pisarza oraz o wysta-
wie złożonej z pochodzących z jego własnej kolekcji, fotografi cznych portretów współ-
czesnych mu osób („Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2 2012, ss. 10-17, 50-52). W tym 
numerze proponujemy lekturę kolejnych czterech artykułów. Przedstawiamy w nich 
Kraszewskiego jako miłośnika oraz opiekuna zabytków, nawołującego do ich ochro-
ny nie tylko słowem, ale też rysunkiem (ss. 12-17), rzeczową informację o wydarze-
niach w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przygotowanych z oka-
zji podwójnego jubileuszu – urodzin pisarza i pięćdziesięciolecia muzeum jego imie-
nia (s. 18), pierwsze doniesienie na temat... pejzaży malowanych przez Kraszewskiego 
na porcelanie (ss. 18-19), a za nim – krótką opowieść o Żytomierzu, w którym nasz ju-
bilat spędził sześć lat swego pracowitego życia (ss. 20-23).

Mamy nadzieję, że zainteresują Państwa także artykuły zebrane w wyjątkowo ob-
szernym tym razem dziale Zbiory i zbieracze. O sensacyjnym odkryciu dokonanym nie-
dawno przez prof. Beniamina Vogla – odnalezionym w prywatnym mieszkaniu pod War-
szawą klawesynie króla Fryderyka II Wielkiego (chyba najwspanialszym prezencie, o ja-
kim miłośnicy zabytków mogli tylko marzyć w roku jubileuszowym trzechsetnej roczni-
cy urodzin Fryderyka Wielkiego) – pisaliśmy już na naszej stronie internetowej, odsyła-
jąc zainteresowanych tym tematem czytelników do artykułu zamieszczonego w „Ruchu 
Muzycznym”. Teraz publikujemy napisaną przez profesora poszerzoną i zaktualizowaną 
wersję tekstu (ss. 39-42), zilustrowaną dodatkowymi, współczesnymi  zdjęciami tego 
wspaniałego instrumentu. A przecież to tylko jeden z przykładowych artykułów w tym 
dziale naszego pisma.

Przyjemnej lektury!
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PRYWATNE MUZEUM 
W KADZIDŁOWIE 

W miejscowości Kadzidłowo (gm. Ru-
ciane-Nida, pow. Pisz), na terenie „Osa-
dy Kulturowej” wpisanej w 2004 r. do re-
jestru zabytków woj. warmińsko-mazur-
skiego otwarte zostało prywatne mu-
zeum Danuty i Krzysztofa Worobców  
„XIX-wieczna chata podcieniowa”.
W skład skansenu wchodzą drewniane 
budynki przeniesione z innych miejsco-

wości południowej części Mazur i pogra-
nicza  mazursko-kurpiowskiego:
– podcieniowa chałupa z Warnowa (gm. 
Ruciane-Nida), z początku XIX w. – obec-
nie urządzono w niej muzeum,
– chałupa z Dąbrów (pow. Szczytno) 
z początku XX w. – obecnie znajduje się 
w niej „Oberża pod Psem”,
– budynek gospodarczy (pocz. XX w.) 
z okolic Rozóg (pow. Szczytno),
– spichlerzyk (pocz. XX w.) – obecnie 
fragment ekspozycji muzealnej,
– spichlerzyk podcieniowy (pocz. XX w.);  
obecnie urządzono w nim „bajnię” (czyli 
rosyjską saunę),
– podcieniowy budynek mieszkalno-go-
spodarczy (chałupa z Rozóg), w którym 
znajdują się pokoje gościnne.
Poza tym na terenie osady znajduje się 
murowany budynek mieszkalny z lat trzy-
dziestych XX w. Najcenniejszym obiek-
tem jest zbudowana z masywnych bali 
chałupa z Warnowa, z podcieniem w obu 
szczytach budynku – unikatowy (jeden 
z  dwóch zachowanych tego typu) przy-
kład mazurskiego budownictwa podcie-
niowego z przełomu XVIII i XIX w. W cha-
łupie znajduje się muzeum: w izbach na 
parterze zaaranżowano wnętrze miesz-
kalne oraz jednoizbową szkołę wiejską 
wraz z mieszkaniem nauczyciela. Na ob-
szernym poddaszu umieszczono ekspo-
zycję przedstawiającą historię chałupy 
z Warnowa i budownictwa podcieniowe-
go oraz ekspozycję etnograficzną, ukazu-
jącą narzędzia i sprzęty używane w go-
spodarstwach domowych. Część eks-
ponatów zgromadzono w sąsiadującym 
z chałupą spichlerzyku.

KLASZTOR W KOŁBACZU ODZYSKAŁ 
WIEŻĘ 
Wieża klasztoru w Kołbaczu ma teraz 
48 m wysokości, sam hełm − 18 m. Zo-
stała odbudowana na podstawie ory-
ginalnych dokumentów i fotografii, po 

przeszło 30 latach, kiedy w 1978 r. zwa-
liła ją wichura. Przez tyle czasu „dziu-
rę” łatała prowizoryczna wieżyczka zbi-
ta ze zwykłych desek. Prowadzone są też 
w klasztorze prace przy naprawie dachu 
nad główną nawą, która za czasów PRL 
służyła jako spichlerz, oraz ruszy reno-
wacja zabytkowej rozety. 
Kołbacki klasztor − to jeden z najcen-
niejszych zabytków Pomorza Zachod-
niego. Jego budowę rozpoczęto na po-
czątku XIII w., a zakończono w połowie 
XIV w. W czasach świetności zamieszki-
wało go ponad 180 cysterskich mnichów. 
Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu 
klasztor był przez pewien czas letnią re-
zydencją książąt pomorskich.

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE 
W OLSZTYNIE 
W Olsztynie w woj. śląskim w czasie prac 
przy modernizacji rynku odkryte zosta-
ły szczątki karczmy i wapiennego bruku. 
Z  kolei przy ul. Zamkowej pod niedaw-
nym parkingiem odsłoniło się cmentarzy-
sko. Dawno temu był tu po prostu cmen-
tarz. Zlikwidowany został prawdopodob-
nie po pożarze Olsztyna w 1719 r., kiedy 

spłonął drewniany kościół. Istniejący do 
dziś kościół wybudowano w nowym miej-
scu i na nowo wyznaczono cmentarz. Od-
kryte teraz szkielety − to szczątki miesz-
kańców Olsztyna z XVII lub XVIII w. Po-
szerzając obszar prac, archeolodzy natra-
fili prawdopodobnie na pozostałości daw-
nego kościoła. Być może jest to bardzo 
ważne odkrycie − materialny ślad zapo-
mnianej historii Olsztyna. 

ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO 
W gronie czterech ekspertów ds. Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego (European 
Heritage Label) – nowego unijnego pro-
jektu Komisji Europejskiej znalazł się dy-
rektor Międzynarodowego Centrum Kul-
tury w Krakowie, prof. Jacek Purchla. Za-
daniem ekspertów jest opiniowanie oraz 
selekcja obiektów i miejsc, które aspiru-
ją do zaszczytnego tytułu „Znak Dzie-
dzictwa Europejskiego”. W 2013 i 2014 r. 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
będą mogły zgłosić do procedury kon-
kursowej / selekcyjnej po cztery podmio-
ty, a począwszy od 2015 r. po dwa.
Program „Znak Dziedzictwa Europejskie-
go” został zainicjowany w 2006 r. i  po-
czątkowo był projektem międzyrządo-
wym, zrzeszającym 18 krajów. Jesienią 
2011 r. Parlament Europejski zatwierdził 
decyzję o przekształceniu go w inicjaty-
wę unijną, co ma wzmocnić jego prestiż 
i atrakcyjność, a także zagwarantować 
przyznawanie tytułu najbardziej warto-
ściowym obiektom w sposób maksymal-
nie zobiektywizowany. 

Nowy projekt Parlamentu Europejskiego 
będzie funkcjonować obok innych mię-
dzynarodowych inicjatyw związanych  
z  dziedzictwem kulturowym, w tym Listy 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wy-
różnia go idea promocji obiektów i miejsc, 
które odegrały kluczową rolę w budowa-
niu tożsamości europejskiej. Ich wartość 
oceniana jest przede wszystkim w wymia-
rze symbolicznym. Wypracowanie nowej 
formuły dla „Znaku Dziedzictwa Europej-
skiego” − to w intencji Parlamentu Eu-
ropejskiego nowe narzędzie, mające słu-
żyć wykorzystaniu potencjału dziedzic-
twa materialnego i niematerialnego tak-
że jako zasobu prorozwojowego.

Logo unijnego 
projektu

Chałupa z XIX w. z Warnowa w skansenie w Kadzidłowie

Montaż wieży na dachu klasztoru w Kołbaczu
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SKARBCZYK Z BRZÓZY 
Budynek kaplicy-skarbczyka z XVIII  w., 
zlokalizowany przy ul. Radomskiej 
w  Brzózie w gminie Głowaczów w woj. 
mazowieckim, został wpisany do rejestru 
zabytków. 
Skarbczyk został dobudowany mię-
dzy 1778 a 1794 r. do dawnego kościo-
ła drewnianego w Brzózie. Przechowy-
wano w nim bogate wyposażenie litur-
giczne. W 1845 r. drewniany kościół, 
dzwonnica i plebania spłonęły, a w oca-
lałym skarbczyku, do którego dobudowa-
no szopę, przez kolejne lata odprawia-
no nabożeństwa. Nowy, murowany ko-
ściół wzniesiono w 1856 r. w zachodniej 
części rynku w Brzózie, kilkaset metrów 
na północ od lokalizacji dawnej świąty-
ni. Obecnie skarbczyk pełni funkcję ka-
plicy. Upamiętnia pochowanych zmar-
łych na cmentarzu przykościelnym w la-

tach 1529-1872 przy dawnym kościele 
parafialnym. Jest jedynym (materialnym) 
zachowanym elementem dawnego ze-
społu kościelnego (kościoła drewniane-
go) w Brzózie, funkcjonującego do poło-
wy XIX w.

REMONT WNĘTRZ PAŁACU 
W WAPLEWIE WIELKIM 
Odtworzone zostaną wnętrza pałacu 
w  Waplewie Wielkim w woj. pomorskim. 
Będzie to m.in. możliwe dzięki bogatej do-
kumentacji fotograficznej oraz inwentary-
zacji budynku sporządzonej w 1948 r. przez 
Andrzeja Sierakowskiego, potomka rodu, 
do którego od drugiej połowy XVIII w. pa-
łac należał. Przez lata obiekt ten był ży-
wym ośrodkiem kultury polskiej, nazywano 
go nawet pomorskim Soplicowem. Bywali 
tu Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Jan Ka-
sprowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Oskar 
Kolberg i Stefan Żeromski. W Waplewie 
był również nuncjusz apostolski w Polsce 
Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. 
Po drugiej wojnie światowej dwór w Wa-
plewie Wielkim przekształcony został 
w PGR, a następnie w Państwowy Ośro-
dek Hodowli Zarodowej; w 1972 r. pa-
łac wraz z parkiem wpisany został do re-
jestru zabytków. Dziś mieści się w nim 
Muzeum Tradycji Szlacheckiej i Pomorski 
Ośrodek Kontaktów z Polonią – oddział 
Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
W ramach remontu wnętrza pałacu od-
zyskają stan z lat dwudziestych ubiegłe-
go wieku. Prace obejmą m.in. zrekon-
struowanie pokoju, sypialni, gabinetu, 
łazienki i buduaru. Odtworzona zostanie 
także Sala Biała z kominkiem, a w  Sali 
Gdańskiej ma się pojawić historyczna 
boazeria. Na podłogę wróci posadzka 
z kamienia olandzkiego. Zakończenie re-
montu dworu zaplanowano na 2015 r. 

MODERNIZACJA PAŁACU 
KRZYSZTOFORY 
Modernizacja Pałacu Krzysztofory, od 
1963 r. siedziby Muzeum Historyczne-
go m. Krakowa, trwa od kilku lat i jest 

podzielona na etapy. Dzięki m.in. środ-
kom, otrzymanym w tym roku od Unii 
Europejskiej, możliwe będzie prowadze-
nie kolejnych prac w skrzydle zachod-
nim pałacu, w którym będą się mieścić: 
część wystawy stałej, centrum konfe-
rencyjne, biura i pracownie muzealne. 
Realizacja projektu, znajdującego się na 
liście projektów kluczowych Małopol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013, ma się za-
kończyć za dwa lata.

Dziedziniec Pałacu Krzysztofory w Krakowie

Kaplica–skarbczyk z Brzózy 

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA  
PROF. PIOTRA BIEGAŃSKIEGO
Na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej odsłonięta została tablica 
upamiętniająca prof. Piotra Biegańskie-
go (1905-1986), wielce zasłużonego dla 
Warszawy architekta i konserwatora. Był 
współautorem odbudowy Starego i No-
wego Miasta, budynków Uniwersytetu 
Warszawskiego, budynków przy pl. Ban-
kowym, pałacu Staszica, Zamku Ujaz-
dowskiego i wielu innych. 

Pod koniec drugiej wojny światowej Piotr 
Biegański, razem z Janem Zachwatowi-
czem i Stanisławem Lorentzem, zaanga-
żował się w akcję ratowania zabytków 
z płonącej Warszawy. Po wojnie był kie-
rownikiem Wydziału Architektury Zabyt-
kowej w Biurze Odbudowy Stolicy, kon-
serwatorem zabytków Warszawy, na-
stępnie prowadził Katedrę Historii Ar-
chitektury na Politechnice Warszawskiej. 
Opublikował wiele książek i artykułów 
w czasopismach architektonicznych. 

REWITALIZACJA RYNKU W ŁOMŻY 
W tym roku przekształcone zostaną 
w deptaki przedłużenia ulic Farnej i Dłu-
giej w Łomży, w przyszłym zmieni się 
charakter hali targowej. W planach jest 
też modernizacja płyty placu rynkowego. 
Hala targowa ma przestać pełnić funkcje 
handlowe. Kramy mają być przeniesione 
do nowej hali na targowisku przy dwor-
cu PKS i alei Legionów. Handel w  cen-
trum zastąpiłaby rozrywka i instytucje 
służące promowaniu miasta. O tym, jaki 

ostateczny kształt przyjmie hala, oprócz 
włodarzy Łomży zadecydują również 
przedsiębiorcy, restauratorzy, przedsta-
wiciele branży turystycznej i społeczni-
cy, których zaproszono do rozmów. Tu też 
zaczynałaby się ścieżka historyczno-re-
kreacyjna, która ze Starego Rynku wio-
dłaby przez Krzywe Koło, ul. Kapucyńską, 
bulwary nadnarwiańskie, ul. Żydowską 
i kamienne schodki. Przy tej okazji wła-
dze myślą o amfiteatrze przy ul. Zjazd 
oraz modernizacji ul. Krzywe Koło. Fragment zabudowy Starego Rynku w Łomży
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Najwspanialszymi zabytkami architektury ryglowej na ziemiach 
polskich są Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, wpisane 
w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki 
swojej historycznej wartości obiekty te podlegają opiece 
konserwatorskiej, podobnie jak większość pozostałych ryglowych 
zabytków sakralnych w Polsce. Zdecydowanie gorzej przedstawia 
się sytuacja świeckich budowli, których liczba szybko maleje, 
a ich kondycja pozostawia zwykle wiele do życzenia. 

danuta kowalska

Na tropach 
świeckiej 
architektury 
ryglowej 
w Polsce



Rozwinięte konstrukcje szkiele-
towe pojawiły się na zachodnim 
i  północnym obszarze Polski już  
  w XIII  w. Wpłynęła na to mi-

gracja ludności i związane z tym przenosze-
nie tradycji rzemieślniczych. Warto jednak 
zaznaczyć, że na naszych ziemiach wystę-
powały wcześniej proste formy budownic-
twa słupowego i słupowo-ramowego − pro-
toplaści konstrukcji ryglowych. Potwierdza-
ją to badania archeologiczne m.in. z Biskupi-
na. Prawdopodobnie najstarszym dowodem 
wczesnego istnienia konstrukcji ramowych 
na polskich ziemiach jest popielnica domko-
wa z Obliwic (woj. pomorskie), którą wiąże 
się z okresem halsztackim. Upowszechnienie 
architektury ryglowej kojarzy się z powstawa-
niem miast lokacyjnych i napływem koloni-
stów. Najczęściej przyjmuje się, że ta techno-
logia docierała do nas z dwóch kierunków: 
z północnych Niemiec (z takimi ośrodkami, 
jak Getynga i Lubeka) oraz przez południo-
we Niemcy z północnej Szwajcarii (z Bazyleą 
i Zurychem), mniej więcej od połowy XIII w. 
Do najstarszych odnalezionych i udokumen-
towanych obiektów należy słupowy dom 
we Wrocławiu, położony na lewym brzegu 
Odry. Domy szkieletowe z XIII stulecia od-
kryto także w Gdańsku pod ratuszem i czę-
ściowo ul. Długą oraz przy ul. Chlebnickiej. 
Oprócz obiektów mieszkalnych konstrukcje 
ryglowe pojawiały się również w budowlach 
wieżowych, dworach o charakterze obron-
nym oraz w budownictwie zamkowym i go-
spodarczym. Na podstawie piwnic stwier-
dzono istnienie zabudowy szkieletowej w śre-
dniowiecznej Niemczy i Świdnicy. Charakter 
najstarszych domów ryglowych możemy po-
znać z rekonstrukcji archeologicznych, opi-
sów i przekazów ikonograficznych, spośród 
których najbardziej znany jest obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z 1540 r., przedsta-
wiający widok Gostynia z charakterystyczny-
mi konstrukcjami szkieletowymi w tle. 

Nasze zachowane zabytki ryglowe − w po-
równaniu z niemieckimi czy francuskimi − są 
stosunkowo młode. Przyczyniły się do tego 
liczne pożary, wojny (przede wszystkim woj-
na trzydziestoletnia) i procesy polityczne, 

których konsekwencją było fizyczne zniszcze-
nie wielu starszych obiektów. Do tej katego-
rii można zaliczyć również zaniedbania, a na-
wet dewastacje dokonane na rzekomo ob-
cej kulturowo architekturze po drugiej woj-
nie światowej. Istotny wpływ na architektu-
rę ryglową wywarły również rozmaite regu-
lacje prawne. Przepisy przeważnie ograni-
czały zabudowę drewnianą z powodu zagro-
żenia pożarowego, zwłaszcza w miastach. Po 
1815 r. w poszczególnych zaborach wpro-
wadzono rozwiązania porządkowe obowią-
zujące zaborców − np. w części pruskiej do-
puszczono zabudowę ryglową tylko w bocz-
nych uliczkach, na przedmieściach miast oraz  

1 | Biały spichlerz 
na Wyspie Młyńskiej 
w Bydgoszczy

2 | Doppelhaus 
– Bydgoskie Przedmieście 
w Toruniu

1

2

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2012    |   5



na wsi. Niektóre regulacje sprzyjały jednak 
rozwojowi budownictwa szkieletowego. 

Przy wszystkich nieszczęściach, jakie spa-
dły na tę architekturę, odnajdziemy w Pol-
sce jej interesujące przykłady, chociaż wyda-
je się, że są one przypadkowym zbiorem, na 
podstawie którego trudno autorytatywnie 
wnioskować o faktycznym pierwotnym za-
sięgu i kształcie. Wiele zabytków architektu-
ry drewnianej na ziemiach polskich pocho-
dzi z  czasów, kiedy można było zaobserwo-
wać typizację rozwiązań architektonicznych, 
wynikającą zarówno z przepisów prawnych, 
jak i z monopolu rzemieślników, zrzeszo-
nych w cechach oraz z dostępności wzorni-
ków. Wyjątkami były dwory (projektowane 
indywidualnie) oraz domy wiejskie, wzno-
szone przez samych właścicieli. Mimo to nie-

które zabytki w technologii szkieletowej za-
chowane na ziemiach polskich zasługują na 
uwagę nawet w kontekście starszych i zwy-
kle bogatszych domów z Europy Zachodniej. 
Mowa o  zespołach architektury wiejskiej 
i  małomiasteczkowej, zespołach miejskich 
z ryglowymi (lub częściowo ryglowymi) wil-
lami i domami czynszowymi, domach pod-
cieniowych i przysłupowych oraz dworach. 

Spośród kilku relatywnie dobrze za-
chowanych wiejskich zespołów architektu-
ry ryglowej warto wymienić stolicę „Krainy  
w kratkę” − wieś Swołowo koło Słupska. Osa-
da, której dowody istnienia sięgają 1230  r., 
zachowała oryginalny owalnicowy plan za-
budowy i liczy ponad sto budynków wznie-
sionych głównie w XIX w. w technologii ry-
glowej. Brak form dekoracyjnych rekompen-
suje wielorakość rozwiązań projektowych 

− każdy budynek jest inny! Ciekawost-
ka − to 15 budynków bramnych, położo-
nych równolegle do drogi. Zagrody były za-
mknięte, a dostęp do nich umożliwiały prze-
jazdowe bramy i furtki. Wizytówką wioski 
jest zrekonstruowana zagroda Albrechtów  
z 1838 r., w której odbywają się ciekawe im-
prezy promujące region. Szkieletowe domy 
wiejskie licznie występują też w okolicach 
zamku Grodziec na Dolnym Śląsku. Nieste-
ty, ta zabudowa jest w złym stanie. Spośród 
pojedynczych ryglowych zabytków wiejskich 
należy wspomnieć przede wszystkim o leśni-
czówce z 1830 r. w Więćmierzycach w woj. 
opolskim, w której zachowały się, rzadkie 
w Polsce, rozwinięte dekoracje ciesielskie. 

Najciekawszym zespołem ryglowej archi-
tektury miejskiej jest Bydgoskie Przedmie-
ście w Toruniu − dzielnica z domami ryglo-
wymi z XIX i XX w. Godna przypomnienia 
jest historia tej zabudowy. Pod koniec XIX 
stulecia technika wojenna zmieniła się − zre-
zygnowano z murów obronnych, zastępując 
je systemem fortów. W 1872 r. Toruń prze-
kształcono w twierdzę pierwszego stopnia. 
Aby poprawić widoczność wokół miasta, wy-
karczowano ponad 4 tys. ha lasów, przy oka-
zji pozyskując w ten sposób drewno. Sprzy-
jało to rozwojowi parowych tartaków, z któ-
rych część znajdowała się właśnie na Bydgo-
skim Przedmieściu. Wokół twierdzy nie ze-
zwalano na regularną (trwałą) zabudowę, ale 
w tzw. pierwszej strefie fortecznej można było 
wznosić obiekty „tymczasowe”. Naturalnym 
sposobem zagospodarowania atrakcyjnych 
przyrodniczo i położonych bezpośrednio 
przy starym mieście terenów była zabudowa 
szkieletowa. Fachwerkowy fortel umożliwia-
jący powstanie Bydgoskiego Przedmieścia nie 
był wykorzystany do tworzenia architektury 
podrzędnej. Przeciwnie − zabudowa od po-
czątku miała charakter reprezentacyjny. Cha-
rakteryzowały ją m.in. dekoracyjne kratowni-
ce i bogate zdobienia snycerskie, wykonywa-
ne na podstawie wzorników, które z kolei po-
wstały na podstawie historycznych wzorców. 
W ten sposób Bydgoskie Przedmieście stało 
się pewną kwintesencją zdobnictwa ryglowe-
go różnych epok, co zawdzięczamy wysokie-
mu statusowi mieszkańców. Byli nimi zamoż-
ni przedsiębiorcy, adwokaci, urzędnicy i woj-
skowi. W dzielnicy znajdowały się placówki 
dyplomatyczne Niemiec i Belgii, inwestowa-
ły także duże firmy. 

3 | Dwór w Bielanach 
Wrocławskich 3
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Godnym odnotowania współczesnym zja-
wiskiem w nieodległej od Torunia Bydgosz-
czy jest odtwarzanie miejskiego zespołu archi-
tektury ryglowej. Osiemnastowieczne spichle-
rze przeładunkowe położone nad Brdą stano-
wią wizytówkę miasta, którego turystyczną 
atrakcją staje się Wyspa Młyńska, z rewitali-
zowanymi w ramach programu finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej obiekta-
mi szkieletowymi. Historyczne budowle za-
gospodarowało Muzeum Okręgowe, co uła-
twia ich utrzymanie i planowe rekonstruk-
cje. Kolejnym ośrodkiem, gdzie występowała 
duża liczba domów ryglowych lub częściowo 
ryglowych, jest Poznań, który intensywny roz-
wój przeżył po 1900 r. Przestała wtedy istnieć 
twierdza, a sąsiadujące z nią wsie włączono do 
miasta. Większość zachowanych do dzisiaj 
budynków wzniesiono na ówczesnych przed-
mieściach, które obecnie stały się ścisłym cen-
trum. Najstarszy z zachowanych obiektów 
tego okresu − dom przy Dąbrowskiego 42 − 
pochodzi z około 1870 r. i ma bogate ażuro-
we dekoracje snycerskie w stylu szwajcarskim. 

Z niewielką przesadą można stwierdzić, 
że polską specjalnością są domy podcieniowe 
w konstrukcji ryglowej lub częściowo ryglo-
wej. W istocie wolno stojący słup nie jest po-
pularny za granicą, zwłaszcza w Niemczech. 
Tymczasem w naszym kraju ma pewną repre-
zentację i to w kilku regionach. Jednym z naj-
starszych zabytków ryglowych regionu Po-
morza jest właśnie taki budynek z 1572 r.,  
położony w Gdańsku Lipcach, przy Trak-
cie św. Wojciecha. Obiekt remontowano 
w  latach sześćdziesiątych XX w., zastępując 
szachulcowe wypełnienia cegłą. Żuławy są 
zresztą obszarem, na którym relatywnie licz-
nie występują wartościowe domy z ciekawym 
rysunkiem ryglowym i dekoracjami. Tamtej-
sze zabytki są pozostałością akcji koloniza-
cyjnych w XVI, XVII i XVIII w. i działalno-
ści holenderskich osadników. Wznoszono je 
od końca XVI stulecia początkowo w tech-
nice szkieletowej, później również ryglowo- 
-zrębowej. Najbardziej znany −  tzw. dom Re-
xinów z 1840 r. w Nowej Kościelnicy (Nowa 
Kościelnica 50) został zaprojektowany przez 
gdańskiego architekta Wilhelma Klassena. 

Budynek zachwyca pięknie stylizowany-
mi snycerskimi detalami podcienia. Kolum-
ny mają opracowane głowice z motywem 
spirali z przewieszonymi między nimi drew-
nianymi draperiami. Powyżej na przyciesi 

misternie wyrzeźbiono fryz lambrekinowy. 
Inne podcieniowe budynki położone na Żu-
ławach − to np. domy z Orłowa koło No-
wego Dworu Gdańskiego, projektowane 
przez Petera Löwena. W Koszwałach przy 
ul. Gdańskiej ocalał znany z przedwojennych 
banknotów emitowanych przez Wolne Mia-
sto Gdańsk budynek z 1792 r. Jego niewąt-
pliwą ozdobą jest ornament ciesielski, utwo-
rzony z elementów krzywoliniowych. Fa-
chy wypełniono wielowątkową żółtą cegłą 
tzw. holenderką, podnosząc dekoracyjność 
elewacji. Ekspozycję podkreślało usytuowa-
nie domu na sztucznym wzniesieniu. Jeszcze 
starszy jest dom podcieniowy Georga Base-
nera, z 1720 r., położony we wsi Trutnowy 
na Żuławach Wiślanych. Również zdobi go 
bogaty, krzywoliniowy ornament ciesielski,  
a także rzeźbione miecze. Nad wejściem 
znajduje się inskrypcja z nazwiskiem i datą 
budowy. 

4 | Dwór w Sieniawce

5 | Żuławski dom 
podcieniowy w Koszwałach
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Na Dolnym Śląsku zachowały się dwa 
domy podcieniowe w Sulikowie. Starszy  
z nich tzw. Ostry Narożnik (Scharfe Ecke) zo-
stał zbudowany po pożarze miasta w 1688 r. 
Data budowy znalazła się na kamieniu wmu-
rowanym w ścianę. Jego ozdobą jest kratow-
nica w pasie podokiennym, której motywem 
jest wpisany w rąb krzyż św. Andrzeja. 

Część wymienionych obiektów nie jest 
najlepiej wyeksponowana: często towarzyszy 

im współczesna zabudowa, a niektóre stoją 
przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. 

Regionalną specjalnością Górnych Łużyc 
są domy przysłupowe. Nie klasyfikuje się ich 
jako obiekty ryglowe, ale warto je odnotować 
ze względu na wyeksponowaną konstrukcję 
szkieletową ścian. Obfituje w nie głównie 
Bogatynia i jej okolice. Oryginalną przysłu-
pową substancję i charakter zachowała pięk-
nie położona wieś Wyszków. Niestety, więk-
szość tamtejszych obiektów jest w złym sta-
nie technicznym. Sama Bogatynia − do cza-
sów niedawnej powodzi − była prawdziwą 
stolicą budownictwa przysłupowego na zie-
miach polskich. Znajdowało się tam wiele 
budynków z przełomu XVIII i XIX stulecia 
o ścianach ryglowych. Wydawało się, że mia-
sto to będzie cennym przykładem zespołu ar-
chitektonicznego, gdyż wiele domów repre-
zentowało wysoki poziom estetyczny i inte-
resujące formy zdobnicze. Zaniedbania i po-
wódź zniszczyły liczne budynki, dostarcza-
jąc argumentów, aby usunąć kłopotliwe dla 
mieszkańców drewniane dziedzictwo. Jego 
przyszłość jest mocno niepewna. Podobnie 

przedstawia się sytuacja uznawanego za naj-
starszy dom przysłupowy w Polsce Domu 
Gwarków z 1601 r. Znajdujący się w Jeżo-
wie Sudeckim budynek o częściowo ryglowej 
konstrukcji ścian − to w chwili obecnej za-
niedbana stodoła. Pierwotnie budynek peł-
nił funkcję gospody, zachowały się jeszcze 
jego dekoracyjne rozetki wykonane w tech-
nice sgraffito.

W całej Polsce przetrwało kilkadziesiąt 
dworów i pałaców zbudowanych z wyko-
rzystaniem technologii ryglowej. Do tej ka-
tegorii należy m.in. pałac myśliwski Radzi-
wiłłów w Antoninie, zaprojektowany przez 
Karla Friedricha Schinkla w stylu historycz-
nego klasycyzmu. Ryglowa konstrukcja z ce-
glanym wypełnieniem jest ukryta pod drew-
nianym szalunkiem z zewnątrz, a tynkiem od 
środka. Podobnym przykładem zakamuflo-
wanego szkieletu jest późnobarokowy dwór 
w Koszutach. Istnieją różne wersje na temat 
daty jego powstania, do czego prawdopo-
dobnie przyczyniło się wykorzystanie belek 
z wcześniejszych budowli. Dwór jest obecnie 
siedzibą Muzeum Ziemi Średzkiej. Następ-
nym przedstawicielem szkieletowego dworu 
jest barokowy Studzieniec, zbudowany pod 
koniec XVIII w. dla rodu Swinarskich. Ele-
wacja budynku składa się z powtarzających 
się regularnie białych czworoboków, utwo-
rzonych przez otynkowane na biało fachy 
i kratownicę z ciemnego drewna. Pomimo 
prostoty całość ma ujmujący wygląd. Cie-
kawym zabytkiem ryglowym jest także Za-
meczek Myśliwski Hochbergów −  Prom-
nice w Kobiórze, reprezentujący architek-
turę rezydencjonalną. Inicjatorem jego bu-
dowy był książę Jan Henryk XI Hochberg, 
a twórcą i budowniczym − nadworny archi-
tekt księcia pszczyńskiego − Olivier Pavelt. 
Pałacyk wzniesiono w 1861 r. Oprócz nie-
go zbudowano wówczas również leśniczów-
kę, stajnię i wozownię. W 1867 r. budynek 
spłonął, ale rok później został odbudowa-
ny we wzbogaconym kształcie. Jako relatyw-
nie młody obiekt obficie korzystał − podob-
nie jak Bydgoskie Przedmieście − ze skarb-
nicy historycznych dekoracji. W efekcie mo-
żemy podziwiać bogaty ornament ciesielski, 
snycerskie obróbki stylizowanych otworów 
drzwiowych i okiennych, rzeźbione kolum-
ny, fryzy i detale oraz elementy addytywne, 
zdobione płyciny fachów, rzeźbione wspor-
niki i inskrypcje. 

6 | Ostry Narożnik 
w Sulikowie
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Znacznie starsze dwory odnajdziemy 
(jeszcze) na Dolnym Śląsku: we Wrocławiu 
na Oporowie, w Bielanach Wrocławskich, 
w Sieniawce i w Mniszkowie w powiecie je-
leniogórskim (dwór z XVIII w.). 

Najstarszy z nich − dwór oporowski znaj-
duje się we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej; 
w granicach miasta jest od 1951 r. Zrujnowa-
na budowla pochodzi przypuszczalnie z dru-
giej ćwierci XVI w. Jej największą ozdobą był 
krużganek (nie zachował się), który rozciągał 
się na wysokości drugiej kondygnacji, wzdłuż 
wschodniej elewacji. Powstał w czasie rozbu-
dowy dworu w XVII stuleciu. Do 1810 r. dom 
był rezydencją zarządcy folwarku Kapituły 
Katedralnej, a po sekularyzacji dóbr kościel-
nych stał się własnością rodziny Otto. Później 
trafił w ręce rodziny Blaurock. Dwór opo-
rowski jest najstarszym tego typu obiektem 
na Dolnym Śląsku, a być może najstarszym 
mieszkalnym zabytkiem ryglowym w Polsce. 
O jego wartości stanowi przede wszystkim de-
koracja ciesielska. W Atlasie architektury Wro-
cławia opisano go jako mało reprezentacyjny, 
zarówno pod względem materiału, jak i roz-
miarów. Opinia wydaje się niesprawiedliwa, 
gdyż budynek ma ładną bryłę i przemyśla-
ne rozwiązania estetyczne, które są nadal wi-
doczne, mimo licznych przeróbek. Kratowni-
cę tworzą motywy krzyża św. Andrzeja i trój-
nóg (litera „K”) oraz – na narożach budyn-
ku − frankoński mężczyzna. Elementy te zo-
stały starannie rozplanowane, tworząc nie tyl-
ko nośnik konstrukcji, ale nadając elewacji 
niepodważalne walory dekoracyjne. W dużo 
lepszym stanie jest dwór w Bielanach Wro-
cławskich, który pochodzi prawdopodob-
nie z końca XVI w., a jego pierwszymi właści-
cielami byli Uthmannowie ze Smolca. Pew-
na osobliwość tej budowli polega na tym, że 
całą konstrukcję utworzono zaledwie z dwóch 
regularnie powtarzających się motywów 
− krzyża św. Andrzeja w pasie podokiennym 
i trójnoga w przestrzeni między oknami, spię-
tych motywem frankońskiego mężczyzny na 
narożach budynku. Cały obiekt wygląda efek-
townie dzięki właściwie zaprojektowanym 
proporcjom i precyzji szkieletowego rysunku. 
Inna dolnośląska ryglowa budowla dworska 
znajduje się w Sieniawce. Obiekt wzniesiono 
w 1678 r. − jak świadczy inskrypcja na drew-
nianym portalu − dla wrocławskich jezuitów. 
Konstrukcja budynku wzmocniona została 
kratownicami w formie krzyży św. Andrzeja  

i szwabskiej kobiety. Ciekawostką jest zacho-
wana tarcza zegara słonecznego na fasadzie 
powyżej portalu.

Wiele wartościowych zabytków ryglo-
wych przetrwało w muzeach na wolnym po-
wietrzu. Najciekawsze znajdują się w Olsz-
tynku. Najbardziej znana jest kopia podcie-
niowego domu z Burdajn z pierwszej poło-
wy XIX w., z imponującą kratownicą. Inne 
obiekty reprezentują m.in. oryginalne wątki 
cegły i pieczołowicie odtworzone wnętrza. 
Przykładem zachowanego chłopskiego bu-
downictwa ryglowego jest też Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach koło Łeby, które pre-
zentuje kilka domów szkieletowych w  zre-
konstruowanej scenerii wiejskiej zagrody. 
Budynki wykonane są z drewna dębowego 
z szachulcowym wypełnieniem. Najciekaw-
szy obiekt − to osiemnastowieczna chałupa 
Charlotty Klick z kominem-kuchnią. War-
to również wspomnieć o muzeum w Ochli 
z jednym z bardziej oryginalnych zabytków 
ryglowych − jedyną zachowaną w Polsce 
osiemnastowieczną wieżą winiarską z Buda-
chowa. Dwukondygnacyjny budynek łączył 
funkcje gospodarcze z mieszkalnymi. Na 
parterze wyciskano winogrona, a na piętrze 
nocował właściciel w czasie winobrania.  

Przedstawiona wyżej lista nie wyczerpu-
je − na szczęście − zasobów naszej architek-
tury ryglowej. Stanowi jedynie subiektywny 
wybór obiektów szczególnie interesujących. 
Świadczą one o tym, że nasze domy szkieleto-
we, mimo skromnej reprezentacji, dorównu-
ją − w wielu wypadkach − poziomem este-
tyki obiektom z innych krajów. Są warte tro-
ski i ochrony. 

Danuta Kowalska 

7 | Zameczek Myśliwski 
Hochbergów w Promnicach

(zdjęcia: Danuta Kowalska) 
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Konferencje i podróże studyjne ANTIKON od 12 lat 
podejmują tematykę ochrony i konserwacji obiek-
tów ryglowych. Budownictwo drewniane, a w szcze-
gólności drewniane o konstrukcji ryglowej stanowi 

charakterystyczny pejzaż wsi i miasteczek na Pomorzu, zarów-
no w części niemieckiej, jak i polskiej. Zaniedbanie bieżącej kon-
serwacji, przeprowadzane nieprawidłowo remonty, a także brak 
odpowiednich zabezpieczeń spowodowały bezpowrotne zanika-
nie tego tradycyjnego dla naszych terenów budownictwa. Wiel-
kie straty wynikają także z bezmyślnego traktowania i niedoce-
niania tej zabudowy, stąd ogromna potrzeba wymiany doświad-
czeń i dokonywania wspólnych działań. Konferencje od lat przy-
czyniają się do popularyzacji wśród właścicieli obiektów ryglo-
wych wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania remon-
tów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Dzięki konfe-
rencjom i zaangażowanym w nie uczestnikom rodzi się możli-
wość renowacji i konserwacji zabudowy ryglowej, która bez po-
dobnych działań skazana byłaby na zapomnienie i zagładę. 

W tym roku odbędzie się XIII Polsko-Niemiecka Konferencja 
w Banzkow w Niemczech, położonym w pow. Ludwigslust-Par-
chim, a jej głównym tematem będą istniejące i nieistniejące zespo-
ły zabudowy ryglowej i układy urbanistyczne oraz związane z nimi 
problemy konserwatorskie: adaptacja obiektów historycznych ze 
zmianą funkcji, dokumentacja inwentaryzacyjna i konserwator-
ska, studia historyczne. Podróż studyjna obejmie trasę: Szczecin – 
Banzkow – Ludwigslust – Grabow – Friedrichsmoor – Szczecin. 
Podczas podróży przy zwiedzanych obiektach wygłoszone zostaną 
wykłady przez polskich i niemieckich specjalistów. 

Podczas tegorocznej podróży studyjnej, towarzyszącej konfe-
rencji ANTIKON 2012, uczestnicy będą mieli m.in. możliwość 
zwiedzenia Zamku Ludwigslust i Pałacu Myśliwskiego w Frie-
drichsmoor.

Zamek Ludwigslust został wzniesiony w latach 1772-1776 
według planów nadwornego inżyniera budownictwa Johanna Jo-
achima Buscha przez księcia Meklemburgii − Schwerina Fryde-
ryka, który przejął w Meklemburgii władzę po śmierci ojca Chri-
stiana Ludwiga w 1756 r. Zamek wraz z zespołem parkowo- 
-pałacowym, nazywany Małym Wersalem Północy, stał się cen-
trum późnobarokowego miasteczka. W zamku można znaleźć śla-
dy historii, sztuki, historii prądów intelektualnych, życia dwor-
skiego i zwyczajów, a także gromadzonych w nim kolekcji. Sztu-
ka dworska oraz kultura przełomu XVIII i XIX w. widoczna jest 
w dziełach francuskich artystów – Jeana-Babtiste’a Oudry’ego 
i  Jeana-Antoine’a Houdona. Kominki, zwierciadła, supraporty, 
podłogi parkietowe, kandelabry, meble, zegary, malowidła, po-
piersia oraz ornamenty i elementy dekoracyjne wykonane z „kar-
tonu ludwigslustowego” (papier mâché) – świadczą o przepychu 
i odzwierciedlają życie mieszkańców zamku. 

Od 2011 r. na zamku trwają prace konserwatorskie, któ-
re przewidziane są na kilka następnych lat. Do połowy 2015 r. 

skończone powinny być prace w pomieszczeniach na pierwszym 
i drugim piętrze skrzydła wschodniego, a od 2016 r. udostępnio-
ne zostaną dla zwiedzających wybitne dzieła sztuki, wśród któ-
rych nie zabraknie oczywiście tych zebranych przez obu wład-
ców Friedricha oraz Friedricha Franza I i ich małżonek. Obec-
nie w zamku odbywają się koncerty oraz cokwartalne spotkania 
i uroczystości kulturalne. 

Kolejną miejscowością, którą odwiedzą uczestnicy ANTI-
KON-u 2012 będzie miasteczko Friedrichsmoor, w którym znaj-
duje się Pałac Myśliwski. Obiekt ten  wzniesiony został w 1705 r. 
w samym środku nizinnego terenu Lewitz, na zlecenie księcia 
Friedricha Wilhelma. Początkowo Pałac Myśliwski prezentował 
styl chaty z bali. W 1791 r. zastąpiła go budowla ryglowa, trzy-
skrzydłowa, wykonana według projektu Johanna Heinricha von 
Seydewitza na zlecenie księcia Friedricha Franza I. Z alei, które 
dawniej rozchodziły się promieniście od zamku, nie pozostało 
niestety już nic. Natomiast samo połączenie Pałacu Myśliwskie-
go z ówczesną rezydencją władców w Ludwigslust jest do dzisiaj 
częściowo przejezdne. 

W latach swojej świetności pałac odwiedzili m.in. cesarz Wil-
helm I, cesarz Wilhelm II, kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck. 
Jeszcze w 1818 r. pałac służył podczas wypraw łowieckich. Od 
1957 r. użytkowany był przez FDJ (Freie Deutsche Jugend). Na-
stępnie znalazł w nim siedzibę Instytut Nauk Melioracyjnych 
Uniwersytetu w Rostoku i aż do czasu politycznego przełomu 
w Niemczech był obiektem szkoleniowym oraz biurowcem. Po-
nowne zagospodarowanie pałacu nastąpiło wiosną 2000 r. 

Jako pierwsza poddana została renowacji fasada – piaskowa-
na, otynkowana i pomalowana. Następnie odrestaurowano okna 
i drzwi. Zmiany w budowli zostały ściśle podporządkowane pier-
wowzorowi. Dziś, oprócz tarasowej kawiarenki w starej stajni 
z pięknym widokiem na polanę konną, znajdują się tu pokoje ho-
telowe, a  Jagdschloss Friedrichsmoor jest ośrodkiem wypoczyn-
kowo-jeździeckim zachowanym w stylu i klimacie XVIII w. 

Konferencje i podróże studyjne ANTIKON stwarzają moż-
liwość spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup 
zawodowych i społecznych, zainteresowanych losem i zachowa-
niem obiektów architektury ryglowej. ANTIKON popularyzu-
je i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturo-
wego. Goście i uczestnicy konferencji mają niepowtarzalną oka-
zję do poznania wartościowych obiektów architektury regional-
nej in situ, podczas unikatowej na skalę polsko-niemiecką podró-
ży studyjnej.

Architektura ryglowa  
– wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012
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PROGRAM

Podczas XIII Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – 
wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012” zostanie zaprezentowana wystawa 
o zespole polskich i ukraińskich cerkwi karpackich, wnioskowanych do wpi-
sania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wystawę omówi i zapre-
zentuje Mariusz Czuba − Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa.

Uroczysty koncert organowy
Dla uczestników i gości konferencji odbędzie się uroczysty koncert 

muzyki organowej, który zorganizowany zostanie w kościele w Banzkow 
w Niemczech.

Internetowa dokumentacja konferencji
Na serwerze SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza 

Zachodniego zostaną umieszczone informacje o konferencji ANTIKON 2012 
− w wersji polskiej i niemieckiej. Można będzie na niej znaleźć aktualno-
ści, prezentacje patronów honorowych, patronów medialnych, organizato-
rów i zaprzyjaźnionych współpracowników, opisy miejsc, w których odbę-
dzie się konferencja, program konferencji, podróży studyjnej, itd. Będzie 
tam również można pobrać kartę zgłoszeniową do udziału w konferencji: 
www.szczecin-expo.org

 
Poniedziałek, 17.09.2012
8.00 − zbiórka uczestników pod Dworcem PKP w Szczecinie
8.30 −  wyjazd uczestników spod Dworca PKP w Szczecinie
12.00 − przyjazd uczestników do Banzkow (powiat Ludwigslust-Parchim)
12.10 − zakwaterowanie w hotelu TREND w Banzkow 
13.00 − obiad
14.00 −  rozpoczęcie konferencji; wykłady; inauguracja wystawy 
15.30 − przerwa na kawę
17.00 − wycieczka po mieście Banzkow
18.30 − uroczysty koncert organowy w kościele w Banzkow
19.30 − kolacja z programem wieczornym

Wtorek, 18.09.2012
8.00 − śniadanie
8.30 − wyjazd w podróż studyjną
9.00 −  Ludwigslust (zwiedzanie miasta); prezentacja i wykłady  

przy zabytkach 
13.00 − obiad
14.00 −  Grabow (zwiedzanie miasta); prezentacja i wykłady przy zabytkach
15.30 − przerwa na kawę
16.00 − wyjazd do Friedrichsmoor 
16.30 −  Friedrichsmoor (zwiedzanie miasta); prezentacja i wykłady 

przy zabytkach
19.00 − kolacja z programem wieczornym

Środa, 19.09.2012
8.00 − śniadanie
9.00 − wykłady
12.30 − przerwa na kawę
12.45 − dyskusja i podsumowanie konferencji
13.30 −  zakończenie konferencji
13.30 −  obiad i wyjazd uczestników
ok. 16.00 − planowany powrót do Szczecina

Organizator konferencji i podróży studyjnej
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego 
tel. 91 831 49 22, tel./fax. 91 423 94 71
Agata Lewandowska – komisarz konferencji, tel. 607 925 999
e-mail: agata.lewandowska@szczecin-expo.org
www.szczecin-expo.org

Z okazji uznania w 2011 r. młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju za 
pomnik historii wydany został album o tym zabytku (Młyn papierniczy 

w Dusznikach-Zdroju, The Paper Mill in Duszniki-Zdrój, Papiermühle in Bad 
Reinerz, Wydawnictwo ZET we Wrocławiu), z tekstami autorstwa Jana Bał-
chana, Macieja Szymczyka (redaktora publikacji) i Teresy Windyki. 

W trzech szkicach opowiedziana została historia młyna (więcej na 
ten temat w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 5-6, 2012), dzieje Muzeum 
Papiernictwa i plany tej zasłużonej placówki na przyszłość. W publika-
cji zamieszczono wiele ciekawych informacji o pomysłach pracowników 
muzeum na popularyzację tematyki papierniczej. 

Od 2001 r. duszniccy muzealnicy organizują co roku imprezę plene-
rową Święto Papieru, w czasie której można brać udział w warsztatach 
czerpania i barwienia papieru (cieszą się one coraz większym zaintere-
sowaniem), a także drukowania na dziewiętnastowiecznej maszynie ty-
pograficznej i wykonywania pamiątek z papieru. W 2001 r. w muzeum 
odbył się Międzynarodowy Kongres IAPMA (organizacji zrzeszającej pa-
pierników i artystów 
tworzących dzie-
ła z papieru), a trzy 
lata później w Dusz-
nikach-Zdroju ob-
radował Międzyna-
rodowy Kongres Hi-
storyków Papiernic-
twa IPH. Muzeum, 
oprócz wystaw sta-
łych, na których 
eksponowane są 
związane z papier-
nictwem obiekty, 
organizuje również 
co roku 12 wystaw 
czasowych, przybli-
żających dzieje Ślą-
ska i historię zabyt-
ków przemysłowych 
tego regionu, a tak-
że wystawy wędru-
jące – „Dzieje pa-
pieru i papiernic-
twa”, „Drukarskie 
techniki zdobienia papierów i tkanin” oraz „Paszporty krajów Unii Euro-
pejskiej” (prezentowane w 28 muzeach i bibliotekach na terenie kraju). 
Od 2004 r. działa strona internetowa – www.muzpap.pl, a od 2007 mu-
zeum wydaje własny periodyk – „Rocznik Muzeum Papiernictwa”.

Jak czytamy w publikacji: „Muzeum nawiązało także liczne kontak-
ty z instytucjami zagranicznymi o podobnym profilu działalności oraz 
międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi m.in. historyków pa-
piernictwa, artystów tworzących w papierze”. Duszniccy muzealnicy 
biorą udział w kongresach i konferencjach tematycznych w Polsce i za-
granicą. 

Muzeum w Dusznikach-Zdroju było wielokrotnie nagradzane, m.in. 
w konkursach na wydarzenie muzealne roku, zostało odznaczone srebr-
nym medalem Gloria Artis, otrzymało Dolnośląską Nagrodę Kulturalną 
Silesia. Polska Organizacja Turystyczna zaliczyła muzeum do grona naj-
większych atrakcji turystycznych w kraju, a młyn papierniczy stał się 
częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Aby dowiedzieć się więcej o dusznickim muzeum, trzeba przeczytać 
tę bardzo interesującą publikację, wydaną w formie albumu, z tłumacze-
niami na język angielski i niemiecki, którą ilustruje ponad sto archiwal-
nych i współczesnych zdjęć. Można ją nabyć (cena: 30 zł) w Muzeum Pa-
piernictwa w Dusznikach-Zdroju lub składając zamówienie pod adresem 
mailowym: biuro@muzpap.pl – wówczas przesłana zostanie pocztą. 

Spotkanie z książką

MŁYN PAPIERNICZY W DUSZNIKACH-ZDROJU
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Józef Ignacy 
Kraszewski 

jako miłośnik 
i obrońca zabytków

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) 
− to w potocznej świadomości autor 
niezliczonych powieści, przede wszystkim 
historycznych. Napisał przeszło 220 
dzieł powieściowych, przez co stał się 
„wielkim nauczycielem czytania”. To 
jego dzieła trafi ły zarówno do salonów 
arystokratycznych i do dworów, jak i do 
mieszkań rzemieślników oraz do chat 
wieśniaków. Tworzył dzieła stosunkowo 
łatwe w odbiorze, a niosące ważkie 
tematy. Stał się też dzięki prawie 
setce powieści historycznych „wielkim 
nauczycielem dziejów ojczystych”.  

anna czobodzińska-przybysławska

Józef Ignacy Kraszewski, „Wieżyczka w Bronikach”, przed  r., 
ołówek, papier, wym. , x  cm



Tendencja ta wyrastała zarówno z histo-
ryzmu – jednej z cech prądu romantyczne-
go, jak i, a może przede wszystkim, z sytu-
acji politycznej. Naród pozbawiony państwa 
tworzył nową defi nicję ojczyzny – ojczyznę 
ducha. Jej istotą były kultura, język oraz hi-
storia. Kraszewski był jednym z tych, którzy 
prowadzili naród ku duchowej niezależności 

– poprzez rozpoznanie i uświadomienie so-
bie najistotniejszych cech owych elementów 
składowych. Stąd wynikała tytaniczna praca 
nad popularyzacją dziejów ojczystych, praca 
powieściopisarza, historyka, naukowca i nie-
strudzonego tropiciela i popularyzatora wie-
dzy o zabytkach, a także artysty utrwalające-
go ich widoki w rysunku i obrazach. To one, 
widome ślady pozostawione przez czas mi-
niony, są głosem, który najłatwiej usłyszeć. 

Rozliczne podróże, które odbywał pisarz 
szczególnie w okresie wołyńskim, to były − 
jak twierdzi Eugeniusz Czaplejewicz (Kresy 
Kraszewskiego. Teoria, [w:] Kraszewski – pi-
sarz współczesny, Warszawa 1996) − wyprawy 
w historię i dla historii. To było odkrywanie 
malowniczych ruin, zamków, dworów, ko-
ściołów, cerkwi oraz przywracanie odwiedza-
nym miejscom najczęściej zapomnianych już 
dziejów. Plon tych przejażdżek – Wspomnie-
nia Wołynia, Polesia i Litwy (1840), Obrazy 
z życia i podróży (1842), Wspomnienia Odessy, 
Jedysanu i Budżaku (1845-1846) oraz  setki 
rysunków − to dowody fascynacji i olbrzy-
mi wkład Kraszewskiego w dzieło ocalania 

Nie tyle liczba napisanych utwo-
rów, co rozległość zaintereso-
wań i pasji fascynuje dziś bada-
czy twórczości Józefa Ignacego 

Kraszewskiego. Zapamiętany został przede 
wszystkim jako pisarz, ale był także poetą 
i  twórcą utworów dramatycznych, autorem 
dzieł podróżopisarskich i wspomnień. Pisał 
dzieła naukowe z dziedziny historii i wyda-
wał materiały do badań dziejowych. Zajmo-
wał się historią literatury i kultury, etnografi ą 
i językoznawstwem. Przekładał dzieła z języ-
ków obcych, w tym Boską komedię Dantego 
i Komedie Plauta. Redagował i wydawał wła-
sne czasopisma – w okresie wołyńskim przez 
11 lat dwumiesięcznik „Athenaeum”, w War-
szawie „Gazetę Codzienną” (od 1862 r. „Ga-
zetę Polską”), w Dreźnie „Tydzień”. Pisał arty-
kuły (do dziś niepoliczone) do wszystkich li-
czących się czasopism, także pism zagranicz-
nych. Wypowiadał się jako publicysta zarów-
no na tematy literatury i sztuk różnych, jak 
i na tematy społeczne, polityczne i gospodar-
cze. Mieszkając w Żytomierzu, pełnił wiele 
funkcji społecznych – zajmował się sprawa-
mi budowy nowego teatru, był m.in. człon-
kiem Żytomierskiego Towarzystwa Dobro-
czynności, dyrektorem Klubu Szlacheckie-
go, naczelnikiem Komitetu Statystyczne-
go i kuratorem szkół. O rozmiary jego kore-
spondencji toczyły się naukowe spory i obec-
nie przyjmuje się, że było to około 40 tys. li-
stów. Był doskonałym krytykiem muzycz-
nym, próbował swych sił w kompozycjach 
fortepianowych. Był wielkim miłośnikiem, 
kolekcjonerem i znawcą sztuk plastycznych, 
sam również uprawiał malarstwo i rysunek, 
wykonywał akwaforty i malował na porcela-
nie. I rejestr ten nie wyczerpuje wszystkich 
spraw i dziedzin, którymi się zajmował.

Był mocarzem ducha, twórcą realizują-
cym romantyczny model wieszcza, choć wy-
powiadał się w nieromantycznej prozie i pu-
blicystyce. Łączył w swej twórczości wni-
kliwą analizę teraźniejszości i romantycz-
ny zwrot ku przeszłości. Był czułym sej-
smografem wszystkich drgań swojej epo-
ki – i  w  przeszłości szukał wskazówek dla 
współczesności.

2012 – rok józefa ignacego kraszewskiego

1 | Józef Ignacy 
Kraszewski, „Cerkiew 
zamkowa w Kodniu”, 
1834 r., pióro, tusz, papier, 
wym. 15,1 x 16,6 cm
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niszczejących świadków wielkiej przeszło-
ści Kresów. Rysował artysta mijane pejza-
że, drzewa, urokliwe zarośla, typy ludzkie, 
wiejskie podwórka i chaty, krzyże przydroż-
ne i oczywiście zabytki tej ziemi. Do 1858 r., 
do pierwszej wyprawy na Zachód, terenem 
penetracji były wschodnie obszary dawnej 
Rzeczypospolitej. Zachwyt nad architektu-
rą Krakowa oraz fascynacja urodą ziem ob-
cych pojawiły się dopiero w Kartkach z po-
dróży 1858-1864, będących opisem pierw-
szych wypraw za granicę. Oczywiście i z tych 
wojaży przywoził Kraszewski całe teki rysun-
ków. Odnajdziemy w nich przede wszystkim 
dowody oczarowania pejzażem i architek-
turą Włoch. Przeniesienie się do Warszawy, 
a potem pobyt na emigracji rozszerzyły ob-
szar zainteresowań  pisarza także jako miło-
śnika zabytków. Zaowocowało to m.in. su-
gestią, podsuniętą Napoleonowi Ordzie, by 
do swego wiekopomnego dzieła wprowadził 
ciekawe historyczne miejsca z terenu Króle-
stwa. Z kolei w jego własnej twórczości przy-
niosło widoki z Niemiec, Francji, Szwajcarii.

O potrzebie utrwalania widoków zabyt-
ków w opisie i rysunku mówił artysta wielo-
krotnie. Oto jedna z najwcześniejszych wy-
powiedzi: „Równie zasługiwałyby i dawno 
czekają na rysownika liczne widoki zabytków, 
kościołów naszych, szlacheckich starych dwor-
ków i wiejskich sadyb. [...] Tymczasem Litwa, 
Podole, Ukraina, Wołyń bogate są w piękne 
zabytki. Na samym Wołyniu, w mojej okolicy, 
Łuck z dziwnie pięknym zamkiem na wyspie, 
Czartorysk, Dubno, Krzemieniec, Koniuchy, 
Klewań, Hubków itd.” Tak pisał w Pogadan-
kach o sztuce. Do Kazimierza Komornickie-
go („Athenaeum” z 1844 r.). Ta potrzeba wy-
nikała przede wszystkim ze świadomości ka-
tastrofalnego stanu większości obiektów ar-
chitektury kresowej i wynikającej z tego sta-
nu konieczności ratowania ich od zagłady. 
Stąd z wielką pasją prowadzona i propago-
wana działalność inwentaryzacyjna, która 
obejmowała wszystkie przejawy materialnej 
kultury przeszłości, stawiała Kraszewskiego 

w rzędzie najznakomitszych „starożytni-
ków” epoki, którzy przechowanie dla po-
tomnych najróżniejszych świadectw historii 
uznali  za jedno z głównych zadań w dziele 
ochrony narodowej świadomości ( J. K. Wil-
czyńskiego, F. M. Sobieszczańskiego, K. Ko-
mornickiego, E. Rastawieckiego, K. Podwy-
sockiego, E. Raczyńskiego, A. Meleszko-Ma-
liszkiewicza i innych). Wypowiedzi na ten 
temat spotkamy zarówno w korespondencji 
z ludźmi podzielającymi tę pasję, jak i w wie-
lu dziełach pisarza, w jego publicystyce – wy-
mienić tu można m.in. Gawędy o literatu-
rze i sztuce (1866), Sztuka u Słowian (1860), 
Wieczory wołyńskie (1859), Do J. B. („Athe-
naeum”, 1847), Pogadanki o sztuce. Do Kazi-
mierza Komornickiego („Athenaeum”, 1844). 

W czasach pobytu w Żytomierzu 
w  związku z funkcją naczelnika Komite-
tu Statystycznego dokonał J. I. Kraszew-
ski inwentaryzacji zabytków Wołynia. „Dla 
pilnych potrzeb urzędowych odbył jesienią 
w  r.  1854 podróż  4-dniową po Wołyniu, 
aby zdejmować własnoręcznie rysunki za-
bytkowych budowli; przejechał wtedy, oczy-
wiście pojazdem konnym, 450 wiorst” – pi-
sał Wincenty Danek (W. Danek, Józef Igna-
cy Kraszewski. Zarys biografi czny, Warszawa 
1976). Owa „pilna potrzeba” − to był za-
miar przedstawienia spisu zabytków wiel-
kiemu księciu Konstantemu, by zwrócić 
uwagę władz na ich zły stan i szukać w ten 
sposób protekcji dla dzieła ich ratowania. 
Wobec znikomych możliwości materialne-
go zabezpieczenia pamiątek najważniejszą 
sprawą czasu było ich zliczenie oraz utrwa-
lenie ich wyglądu, spisanie ich dziejów, le-
gend związanych z nimi. Współpracował 
pisarz na tym polu m.in. z Adamem Słowi-
kowskim, wychowankiem Liceum w Krze-
mieńcu, podobnie jak Kraszewski zajmują-
cym się zbieraniem materiałów historycz-
nych, a także etnografi ą. Materiały opraco-
wane przez Słowikowskiego zawierały pró-
bę pierwszej inwentaryzacji zabytków ar-
chitektury z terenu Wołynia. Nosiła ona ty-
tuł Pomniki architektury i była usystematy-
zowana według następujących działów: Ko-
ścioły, klasztory, cerkwie; Kaplice; Bożnice; 
Synagogi; Cmentarze; Zamki, Pałace (wg 
Zbigniew Rewski, Kraszewski jako inwen-
taryzator zabytków Wołynia, [w:] Księga ku 
czci Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod re-
dakcją I. Chrzanowskiego, Łuck 1939). 

2 | Józef Ignacy Kraszewski, 
„Zamek w Łucku”, 1844 r., 
ołówek, papier, wym. 22,9 
x 36,2 cm
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We własnych pracach plastycznych Kra-
szewskiego odrysy zabytków architektury po-
jawiły się najwcześniej. W zbiorach Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Roma-
nowie znajduje się dziennik z lat szkolnych 
i studenckich pisarza (1827-1832), zachowa-
ny w odpisie sporządzonym przez bratanka 
Bogusława. We fragmencie datowanym 1 lu-
tego 1827 r. w Lublinie znajdujemy rysunek 
przedstawiający okratowane okno i pod nim 
fragment napisu: „…ANNI” z takim oto wy-
jaśnieniem: „Przechodząc koło fary kopiowa-
łem napis zatarty, będący pod oknem okrato-
wanym w tyle, umieszczam rysunek. Dwojaki 
domysł można powziąć względem tego napisu, 
mógł to być albo nagrobek, o czym jednak wąt-
pię, bo litery są wyrobione w murze, nie na ka-
mieniu […], drugim zaś i pewniejszym domy-
słem jest, że to być mógł rok, a znaki [tu pierw-
sze dwa znaki napisu, nierozpoznane – przy-
pis A. Cz.-P.] mogłyby być resztą litery 10”. Pi-
sząc to miał „badacz” lat piętnaście. To wspa-
niały dowód, że pasja odkrywania, badania 
i  utrwalania zabytków zrodziła się u autora 
Litwy już we wczesnej młodości. W Obra-
zach z życia i podróży znajdziemy inny, z lat 
jeszcze wcześniejszych. Nauki szkolne rozpo-
czął Kraszewski w 1822 r. w Białej Radziwił-
łowskiej (Podlaskiej). Gmach Akademii Bial-
skiej stał nieopodal parku i zamku Radzi-
wiłłów, wówczas już będącego w ruinie. Au-
tor donosi, że rysował ten zamek. To zapew-
ne była pierwsza z prac, w której wrażliwy na 
ślady historii uczeń bialskiej szkoły utrwalił 
zabytek, by jego widok zachować dla potom-
nych. Rysunek ten, niestety, nie zachował się.

W zbiorach Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie znajduje się 
kolekcja 146 rysunków pisarza, jego syna 
Franciszka i wnuczki Zofi i, zakupiona dzię-
ki kontaktom prof. dra Jerzego Ślizińskiego 
w 1964 r. w Pradze. W kolekcji tej jest 127 
rysunków i szkiców pisarza, w tym 49 w ze-
społach Krajobrazy i Widoki architektonicz-
ne. 27 prac z działu Varia przynosi także pej-
zaż oraz widoki zabytków – tutaj w postaci 
najczęściej szkicowej. Łącznie 47 rysunków 
zawiera widoki starych budowli. 22 prace 
powstały w wołyńskim okresie życia pisarza 
(1838-1859), 24 są plonem dwóch pierw-
szych podróży na Zachód – z 1858 i 1860 r., 
jeden powstał najprawdopodobniej w czasie 
pracy nad  powieścią Hrabina Cosel, około 
1874 r.  – to „Ruiny zamku w Stolpen”.

Najbardziej charakterystyczne dla na-
szego tematu są prace „Cerkiew zamkowa 
w Kodniu”, „Zamek w Łucku” i „Ruiny zam-
ku w Ołyce”.

Pierwszy z rysunków jest najwcześniejszą 
pracą ze zbioru, nosi datę 3 września 1834 r. 
Wykonał go artysta w czasie pierwszej po-
dróży do Romanowa, do dziadków Mal-
skich, po ustaniu nadzoru policyjnego, któ-
remu podlegał w Wilnie w związku z pro-
cesem za udział w przygotowaniach do po-
wstania listopadowego. Według tego rysun-
ku wykonana została litografi a Józefa Ozię-
błowskiego, jako ilustracja do rozdziału Ko-
deń nad Bugiem w Obrazach z życia i podró-
ży. Mamy tam bardzo dokładny opis świąty-
ni, która jest, jak twierdzi autor, najlepiej za-
chowanym zabytkiem architektury gotyckiej 
XV w. Omawiając jej wygląd, zwraca pisarz 
uwagę na ciekawą ozdobę frontonu – wzo-
ry układane z kolorowej cegły, różne po obu 
stronach drzwi. Na wspomnianym rysunku 
artysta pieczołowicie narysował te wzory.

Szczególnym tematem w twórczości Kra-
szewskiego był zamek Lubarta w Łucku. Ża-
den inny obiekt nie był rysowany i malowa-
ny tak często. Do dziś w zbiorach polskich 
zachowały się cztery prace z widokiem tego 
zabytku. Są to obraz olejny „Ruiny bramy 
zamkowej w Łucku” z Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu, „Brama zamkowa w Łuc-
ku” – ołówek, akwarela, gwasz – z Muzeum 

3 | Józef Ignacy 
Kraszewski, „Ruiny zamku 
w Ołyce”, 1856 r., ołówek, 
papier, wym. 20,8 x 25,6 cm

4 | Józef Ignacy 
Kraszewski, „Pejzaż 
z ruinami – Zwiahel”, przed 
1859 r., ołówek, papier, 
wym. 21,5 x 35 cm
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Narodowego w Krakowie, rysunek piórkiem 
„Zamek łucki z okna klasztoru XX Trynita-
rzy”, datowany na 1844 r., ze zbiorów Biblio-
teki Narodowej w Warszawie i wspomniana 
praca „Zamek w Łucku” w zbiorach roma-
nowskich, również z 1844 r. Ponadto Kata-
log Wystawy Wołyńskiej, wydany w Warsza-
wie w 1835 r., wymienia trzy prace z przed-
stawieniem tego obiektu: „Zamek”, „Widok 
wieży zachodniej zamku łuckiego od strony 
wewnętrznej” oraz „Widok wieży zamku łuc-
kiego”. Zapewne niektóre prace zachowane 
i wspomniane w katalogu pokrywają się, ale 
i tak co najmniej cztery razy budowla ta stała 
się tematem artystycznym. Jej potęga wywar-
ła ogromne wrażenie na pisarzu już w czasie 
pierwszego zetknięcia się z nią, o czym pisze 
we Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy. 
Wtedy ze względu na złą pogodę nie mógł 

rysować, ale w czasie jednej z kolejnych wi-
zyt, w 1844 r. wykonał aż dwie prace. Rysu-
nek ze zbiorów w Romanowie zajmuje wśród 
zachowanych widoków zamczyska miejsce 
szczególne. Przedstawia bowiem rozległy wi-
dok obiektu, dający orientację w stanie za-
chowania całości, w charakterze i wielkości 
obronnej budowli, a nie wybrany fragment.

Rysunki Kraszewskiego były w wielu 
przypadkach formą ikonografi cznej doku-
mentacji do zamierzonych dzieł podróżni-
czo-krajoznawczych. Tematy rysunków po-
krywają się z wieloma rozdziałami wymie-
nianych tu już dzieł, także z fragmentami 
Wieczorów wołyńskich. Przywożone z prze-
jażdżek szkicowniki były formą pamiętnika, 
który potem pomagał odtwarzać krajobra-
zy Pińszczyzny, obronne budowle Wołynia, 
stroje wieśniaczek spod Kobrynia. Funkcję 
tych materiałów spełnia dziś fotografi a. Jó-
zef Ignacy Kraszewski żywo interesował się 
tym nowym medium, jako kolekcjoner zbie-
rał zdjęcia pejzażowe, fotografi e dzieł sztuki, 

fotografi e portretowe i jako jeden z pierw-
szych u nas pisał o możliwości jej wykorzy-
stania również w dokumentowaniu zabyt-
ków. Zamówił nawet u Karola Beyera apa-
rat fotografi czny, ale zamówienie to prawdo-
podobnie nie zostało zrealizowane. To rysu-
nek do końca pozostał formą dokumentowa-
nia rzeczywistości. Pierwsze wydanie Wspo-
mnień Wołynia, Polesia i Litwy ukazało się 
wprawdzie bez ilustracji, jednak wydanie pa-
ryskie z 1860 r. przyniosło ponad 40 pięk-
nych drzeworytów wykonanych z rysunków 
autora, choć napisał on we wstępie: „[…] nie 
śmieliśmy nawet marzyć, żeby zebrane przez 
nas rysunki przyłączyć się kiedyś mogły do no-
wej wspomnień edycji”.

Rysunki z kolekcji czeskiej nigdy, prócz 
„Cerkwi zamkowej w Kodniu”, nie zostały 
wykorzystane w charakterze materiału ilu-
stracyjnego. Przy porównaniu jednak frag-
mentów dzieł literackich i niektórych szki-
ców nasuwa się nieodparty wniosek, iż wido-
ki te są podstawą  literackiego opisu. Tak jest 
z pracą „Ruiny zamku w Ołyce” i fragmen-
tem z Wieczorów wołyńskich. Rysunek po-
wstał 21 maja 1856 r. w czasie podróży po-
wrotnej z Romanowa, odbywanej w wielkim 
pośpiechu, gdyż pisarz musiał wracać natych-
miast do Żytomierza, gdzie odbywały się wy-
bory na kuratora gimnazjum, którą to funk-
cję pełnił wówczas i kandydował ponownie, 
ale nawet w czasie takiej podróży „zdejmo-
wał” widok mijanego zamku. Świadectwem 
innego wojażu – drugiej podróży do Odessy 
w 1852 r. – jest rysunek „Rychty”. W drodze 
nad Morze Czarne odwiedził pisarz miesz-
kającego w Rychtach Konstantego Podwy-
sockiego, również kolekcjonera i miłośnika 
badań historycznych. W korespondencji do 
„Gazety Warszawskiej”, gdzie zamieszczał pi-
sarz sprawozdania z tej wyprawy, znajdujemy 
opis miejscowości, który znowu niemal we 
wszystkich szczegółach pokrywa się z rysun-
kiem, mamy więc tam i zameczek „w literę T 
zbudowany”, i stare baszty po rogach, i most 
przez Żwańczyk ku budowli wiodący.

W 1843 r. odbył Kraszewski swą pierw-
szą wyprawę do Odessy. Jeździł tam dla po-
ratowania zdrowia. Jak już wspominano, ra-
zem z zespołem rysunków zakupiono w Pra-
dze dla Romanowa również dziennik owej 
podróży. Znajdujemy w nim i spisywane co-
dziennie wrażenia z mijanych miejsc, przeży-
tych przygód, opisy krajobrazu, historię tych 

5 | Józef Ignacy Kraszewski, 
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ziem i 68 kart z rysunkami, często zarysowa-
nych obustronnie. Wiele miejsca zajmują wi-
doki mijanych lub zwiedzanych zabytków: 
zamki w Tajkurach i Starym Konstantynowie, 
stary drewniany kościółek w Woroszyłówce, 
cerkiew w Bałcie, domy w Czeczelniku, pałac 
i park w Tulczynie, gdzie stały  kamienne fi -
gury, przerysowane i opatrzone wyjaśnienia-
mi: „Kamień granitowy oparty o ścianę pała-
cu w Tulczynie od strony ogrodu” oraz: „Jako-
by nagrobek kozacki z Humania przywieziony”. 
W czasie pobytu w Odessie zwiedzał tamtej-
sze Muzeum Starożytności i robił tam przery-
sy zabytków archeologicznych, m.in. fi gurek 
nagrobnych z Kerczu – nas jednak interesują 
fascynacje zabytkami architektury.

Wielkie wrażenie uczyniły na pisarzu 
Włochy – szczególnie podczas pierwszej wy-
prawy (1858 r.), która miała charakter ar-
tystyczny – udawał się pisarz za granicę, by 
pogłębić wiedzę o sztuce i architekturze Ita-
lii. Rysunki i szkice wykonane wówczas − to 
przede wszystkim krajowidoki, z górskimi 
ścieżkami, drogami nad brzegiem morza, 
charakterystyczną dla włoskich miasteczek 
zabudową. To także stare bazyliki, widnieją-
ce na horyzoncie starożytne ruiny, kamienne 
mostki i stare mury obrosłe bluszczem. 

Stosunek Kraszewskiego do pamią-
tek przeszłości cechowały nie tylko olbrzy-
mie znawstwo i erudycja, ale także fascyna-
cja i  miłość. Bardzo głęboki osobisty stosu-
nek i pasja, z jaką walczył w ich  obronie spo-
wodowały, ze został pisarz prywatnym wła-
ścicielem zagrożonego rozbiórką kościółka 
w Łucku. Nabył go za 1300 rubli. Nie urato-
wało to wprawdzie świątyni, ale fakt ten do-
skonale maluje zaangażowanie Kraszewskie-
go w dzieło ratowania zabytków. 

Głębokie zrozumienie zagadnień i spraw 
ochrony pamiątek pozwalało pisarzowi wy-
powiadać się również na tematy konserwa-
torskie. Troska o zabytek nie mogła ozna-
czać przypadkowego upiększania czy po-
prawiania. Sprzeciw i oburzenie budziło po-
zbawione profesjonalizmu działanie restau-
ratorów w kościele kolegialnym w Ołyce: 
„Ten sławny z marmurów kosztownych po-
mnik najwięcej dziś jeszcze miasto zdobi i od-
znacza, choć jako dzieło sztuki nie jest piękny. 
Fronton jego najniesmakowniejszy, ma czarne 
rzeźby i kapitele kolumn marmurowe, i posą-
gi podobne, które wandalska ręka świeżych re-
stauratorów kolorowo pomalowała. Słyszał kto 

o podobnym barbarzyństwie? We środku są 
dość piękne marmurowe ołtarze, ale rzeźby ich 
gorsze od marmuru; nowsze zaś poprawy i od-
świeżenia popsuły kościół niezmiernie. Modli-
łem się do Boga, żeby tym restauratorom prze-
baczył zeszpecenie swojego kościoła, bo nie wie-
dzieli, co czynili” (rozdział Międzyrzecz Ko-
recki. Ołyka, [w:] Wspomnienia Wołynia, Po-
lesia i Litwy).

Omówiona tu pokrótce działalność Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego dotycząca 
spraw ochrony zabytków miała dla potom-
nych ogromne znaczenie. Wystarczy zacyto-
wać tu Zbigniewa Rewskiego, który w wyda-
nej w Łucku w 1939 r. Księdze ku czci Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, informując, iż li-
terat także rysował i malował stare budow-
le, napisał: „Dzięki temu mamy dobre poję-
cie o bardzo ciekawej attykowej architekturze 
nieistniejącego już ratusza w Ołyce lub o zam-
ku w Czartorysku. Również zamek Lubarta 
w Łucku był częstym tematem rysunków a na-
wet olejnego obrazu Kraszewskiego. O warto-
ści konserwatorskiej tych ostatnich rysunków 
może świadczyć okoliczność, iż będą one mo-
gły być pomocne przy rekonstrukcji zniszczonej 
partii zamku łuckiego”.

Był Kraszewski jednym z tych, którzy 
uczyli patrzeć na zabytek, czytać jego znacze-
nia i widzieć w nim jeden z wyznaczników 
narodowej tożsamości, ważną część kultu-
ry, wiążącą przeszłość z teraźniejszością. I tu, 
jak w wielu innych dziedzinach, odegrał rolę 
„pobudziciela”, jednego z pierwszych i naj-
bardziej czynnych.

Anna Czobodzińska-
-Przybysławska

6 | Józef Ignacy Kraszewski, 
„Szkic ruin zamku 
w Stolpen”, po 1863 r., 
ołówek, papier, wym. 22,4 
x 17,6 cm
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Wokół jednego zabytku

Przeglądając biogramy Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, 
trudno się nie zastanawiać, 
jak tego wszystkiego mógł 

dokonać jeden człowiek… w czasach, 
gdy nie było komputerów i interne-
tu ani nawet maszyn do pisania. Kra-
szewski jawi się jako prawdziwy tytan 
pracy. Wszyscy wiemy, że był autorem 
licznych powieści, uważany jest zresz-
tą za najpłodniejszego polskiego pisa-
rza XIX w. Pozostawił po sobie także 
obszerne pamiętniki i niezwykle bo-
gatą korespondencję. Zajmował się 
publicystyką, pisał o sprawach poli-
tycznych i społecznych, publikował 
sprawozdania z życia kulturalnego 
i  naukowego, wydawał źródła histo-
ryczne, wygłaszał odczyty. Intereso-
wał się historią, historią sztuki, arche-
ologią, muzyką… Dużo podróżował 
i zwiedzał. Kolekcjonował dzieła sztu-
ki, przede wszystkim ryciny i rysun-
ki. A także „przez całe życie w chwilach 
wolnych od zajęć literackich rysował, 
próbował malować i wykonywać akwa-
forty” (Helena Kicianka, Twórczość 
plastyczna Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, Kraków 1985, s. 5). Kraszewski 
był uzdolnionym plastycznie amato-
rem, właściwie samoukiem, choć pod-
czas studiów na Uniwersytecie w Wil-
nie, które rozpoczął w 1829 r., uczęsz-
czał na zajęcia z rysunku i malarstwa, 
prowadzone przez prof. Jana Ruste-
ma. Studiów uniwersyteckich jednak 
nie ukończył − 3 grudnia 1830 r. zo-
stał aresztowany z powodów poli-
tycznych.

Wrażenie robi skala nie tylko li-
terackiej, lecz także plastycznej twór-
czości Józefa Ignacego Kraszewskie-
go. Oprócz obrazów olejnych i akwa-
rel, wykonywał niezliczone szkice,  

.........................................................................................................................................................................................

„Żałuję dotąd, żem się cały 
nie oddał malarstwu, 
do którego miałem i mam 
pociąg nieprzezwyciężony”.

Józef Ignacy Kraszewski 
( J. I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. Wincenty 

Danek, Wrocław 1972, s. 410)Rok 2012 przyniósł dwusetną 
rocznicę urodzin autora Sta-
rej baśni oraz pięćdziesięcio-
lecie istnienia muzeum pi-

sarza w Romanowie na południowym 
Podlasiu. Dwór dziadków Malskich, 
w  którym J. I.  Kraszewski wychował 
się i w którym muzeum ma swoją sie-
dzibę, odzyskuje w  tym roku, dzię-
ki funduszom unijnym, wygląd z  cza-
sów swej największej świetności, z dru-
giej połowy XIX w., kiedy to gospoda-
rzył na Romanowie brat pisarza Kaje-
tan. Remont, polegający m.in. na przy-
wracaniu gontu na dachu, spowodo-

wał, że  główne obchody zaplanowane 
zostały na drugą połowę roku.

28 lipca br. zapoczątkowało je 
otwarcie wystawy „Kobiety Kraszew-
skiego – portret literacki i nie tylko”, 
której towarzyszy też katalog. Ekspo-
zycja, dofinansowana ze środków mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodo-
wego, przypomina o niezwykle inte-
resujących osiągnięciach autora Hra-
biny Cosel w kreowaniu postaci ko-
biecych w literaturze, w analizowaniu 

społecznej i egzystencjalnej pozycji 
kobiet w XIX w., a także o bardzo sze-
rokich kontaktach pisarza ze światem 
kobiet czynnych w kulturze polskiej 
XIX w.

Drugi etap obchodów odbędzie 
się jesienią. Oprócz trzech sesji na-
ukowych, zorganizowanych w salo-
nach dworu (głównymi organizatora-
mi są Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Instytut Badań Literackich PAN oraz 
KUL we współpracy z Uniwersytetem 
Łuckim na Wołyniu, a współorganiza-
torem – muzeum w Romanowie), we 
wrześniu odbędzie się spotkanie rocz-
nicowe, podczas którego m.in. otwar-
ta zostanie wystawa „Pan Kajetan z Ro-
manowa”, poświęcona temu najmłod-
szemu z braci Kraszewskich, postaci 
niezwykle barwnej i interesującej. Był 
on pisarzem, publicystą, kolekcjone-
rem, badaczem dziejów własnej rodzi-
ny (autorem m.in. Monografii domu 
Kraszewskich), próbował sił w kompo-
zycjach fortepianowych i w sztukach 
plastycznych. Był także astronomem 
amatorem i miał we dworze doskonale 
wyposażone obserwatorium astrono-
miczne. Znanym zbieraczem pamiątek 
po Adamie Mickiewiczu i Józefie Igna-
cym był także syn Kajetana Bogusław. 
Na wystawie zaprezentowana zostanie 
m.in. część kolekcji pamiątek po pisa-
rzu i jego rodzinie; kolekcja przeka-
zana została do Romanowa w 2010  r. 
przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego.

Przypomnienie tych wspaniałych 
tradycji kulturowych dworu, które 
kształtowały zainteresowania i pasje 
J. I. Kraszewskiego, jest w tym roku 
tym bardziej zasadne, iż dwór obcho-
dzi również swoje dwustulecie – jego 
budowę zakończyli dziadkowie Mal-
scy w 1812 r.

☐

Rok Kraszewskiego 
w muzeum w Romanowie

| Taki wygląd, z drugiej połowy XIX w., odzyska 
dwór po zakończeniu remontu

(fotografia ze zbiorów Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie)

...............................................................................
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a także grafiki. Chętnie ilustrował 
własne prace i artykuły o sztuce, ry-
sunki swego autorstwa zamieszczał 
w  publikacjach o tematyce archeolo-
gicznej. Badacze wspominają, że za-
chowało się ponad 900 jego rysun-
ków. Pisarz szczególnie chętnie przed-
stawiał motywy krajobrazo-
we, pejzaże zarówno polskie: 
z Wołynia, Polesia, Litwy, 
Tatr, jak i obce, np. włoskie czy 
drezdeńskie. W 1887  r. Alek-
sander Bolesław Brzostowski 
na łamach „Kłosów” wypowie-
dział się „W sprawie projekto-
wanej wystawy imienia Kra-
szewskiego”. Pisząc o tym, co 
na wystawie powinno się zna-
leźć, w punkcie 8 wymienił: 
„wszelkie własnoręczne Kra-
szewskiego rysunki, akwarel-
le i malowidła, wykonane na 
płótnie, na drzewie, na szkle  
i na porcelanie (tych ostatnich 
zwłaszcza znaczną znam licz-
bę), jak również kilkaset prze-
zeń rytowanych tablic metalo-
wych…” („Kłosy”, nr 1135, z 19 
(31) marca, 1887, s. 216). War-
to wspomnieć, że w 1909 r. 
Franciszek Kraszewski, młod-
szy syn pisarza, przekazał w da-
rze do zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie 31 płyt miedzia-
nych, trawionych techniką akwaforty 
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Dreźnie, w latach 1865-1867.

Prace plastyczne Kraszewskiego 
przechowywane w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie prezento-
wane były przed laty na kilku wysta-
wach, a w formie katalogu zbiorów 
opracowała je Helena Kicianka. Opi-
sując charakter krakowskiej kolek-
cji, zauważyła, że znajdują się w niej 

„wszystkie rodzaje twórczości z wyjąt-
kiem malarstwa na porcelanie…” (op. 
cit., s. 9). Nie jest to prawdą, bowiem 
krakowskie Muzeum Narodowe po-
siada aż trzy talerze malowane przez 
Kraszewskiego! Trafiły one do zbio-
rów narodowych w 1950 r. wraz z ko-

lekcją Muzeum Techniczno-Przemy-
słowego, do której jeden z nich prze-
kazał w darze w 1885 r. Kajetan Kra-
szewski, brat pisarza (nr inw. MNK
-IV-C-192), a dwa kolejne Józef Pol-
ler w 1902 r. (MNK-IV-C-193 oraz 
IV-C-195). Są to talerze porcelanowe, 
wykonane w fabryce w Miśni, sygno-
wane kobaltowymi mieczami, prze-
kreślonymi jedną kreską. Otoki tale-
rzy są białe, natomiast dna ozdobione 
malowanymi naszkliwnie pejzażami 

leśnymi: dwa mają kolor błękitno- 
-niebieski i noszą datę „1878”; ko-
lejna malatura, podpisana „Z PO-
LESIA”, jest brązowa. O swojej no-
wej pasji – malowaniu na porcela-
nie − Kraszewski wspominał w kore-
spondencji z bratem Kajetanem. W li-

ście z 31 grudnia 1878 r. znala-
zło się zdanie: „Do wiadomości, 
że maluję na porcelanie; już jest 
ze 40 talerzy i różnych czerepów 
– zabawka” ( J. I. Kraszewski, 
Listy do rodziny 1863-1886, 
oprac. Stanisław Burkot, Wro-
cław 1993, s. 236), a 17 sierp-
nia 1879 r. pisał: „Przywiozę 
Ci i rękopism, i talerz, a co do 
talerza, dałem je tym tylko, co 
ich chcieli, narzucać się nie mo-
głem” (ibidem, s. 247).

Talerz na zdjęciu ilustru-
jącym niniejszy artykuł − to 
właśnie obiekt podarowany 
do zbiorów krakowskiego Mu-
zeum Techniczno-Przemysło-
wego przez Kajetana Kraszew-
skiego. Być może opubliko-
wanie go na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” przyczyni się do 
odnalezienia kolejnych tale-
rzy malowanych przez Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, któ-
re dotychczas nie były łączo-

ne z jego autorstwem. Jak zauważył 
bowiem Stanisław Burkot w przypi-
sie dotyczącym malowania przez Kra-
szewskiego na porcelanie – „ta część 
jego twórczości plastycznej jest całkowi-
cie nie znana”.

Bożena Kostuch

Dziękuję pani Halinie Chybowskiej z Mu-
zeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Roma-
nowie za zmobilizowanie mnie do zajęcia się 
talerzami Kraszewskiego i za cenne uwagi.

Józefa Ignacego Kraszewskiego  
malowanie na porcelanie

2012 – rok józefa ignacego kraszewskiego

| Talerz malowany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1878 r. 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie) 

(fot. Paweł Czernicki)

.............................................................................................................
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Żytomierz  
− miasto Kraszewskiego

................................................................................................................................................

Kiedy w połowie 1853 r. Jó-
zef Ignacy Kraszewski, po-
wszechnie już wówczas  
 znany czterdziestoletni pi-

sarz, historyk, publicysta i tłumacz, 
przeprowadził się z rodziną do Ży-
tomierza, miasto od pół wieku było 
stolicą guberni wołyńskiej Cesar-
stwa Rosyjskiego, do którego włączo-
ne zostało po rozbiorach Rzeczypo-
spolitej. Wśród kilkudziesięciu tysięcy 
mieszkańców wielotysięczna społecz-
ność polska zajmowała miejsce istot-
ne i eksponowane dzięki działalności 
zawodowej (lekarze, prawnicy, przed-
siębiorcy), kulturalnej i społecznej, 
a wiele okolicznych majątków należa-
ło do obecnej tam od wieków polskiej 
szlachty. Był więc Żytomierz połowy 

XIX w. ważnym ośrodkiem życia pol-
skiego na kresowych Ziemiach Za-
branych.

Stary gród Rusi Kijowskiej nad 
rzeką Kamionką w pobliżu jej ujścia 
do Teterewu sięgać miał początkami 
nawet IX w. W XIV w. został wraz 
z Kijowem zdobyty i włączony do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po 
1440 r. Kazimierz Jagiellończyk nadał 
Żytomierzowi prawa miejskie, a po-
tem ważny przywilej wolnego handlu 
z Gdańskiem. Niewielki początkowo 
zamek żytomierski nie mógł oprzeć 
się częstym najazdom tatarskim, zo-
stał więc w połowie XVI w. znacz-
nie rozbudowany. Po unii lubelskiej 
w 1569 r. wraz z całym woj. kijow-
skim Żytomierz wszedł w skład Ko-
rony Polskiej jako starostwo grodowe, 
siedziba powiatu i miejsce sejmików 
szlacheckich. Jego herb przedstawiał 
wówczas św. Stanisława wskrzeszają-
cego Piotrowina na tle bramy muro-
wanej z trzema wieżami, w polu błę-
kitnym. 

Rozwój miasta, wspierany przy-
wilejami Stefana Batorego i Zyg-
munta III Wazy, przerwany został 
w 1648  r., gdy spalili je doszczęt-
nie Kozacy Chmielnickiego. Odbu-
dowę przyśpieszył nieoczekiwany 
awans – po utracie przez Rzeczpospo-
litą Kijowa to Żytomierz stał się sto-
licą województwa, a w 1724 r. odno-
wionej diecezji kijowskiej. W tym sa-
mym roku powstała misja, a w 1751 r. 
rezydencja jezuitów z czteroklasową 
szkołą, przejętą po likwidacji zakonu 

przez Komisję Edukacji Narodo-
wej. Dwuwieżowy barokowy kościół 
z połowy XVIII w., przez kilkadzie-
siąt lat opuszczony, został rozebrany 
w 1841 r. Do dziś przetrwały tylko 
resztki murów jezuickiego kolegium. 
W 1768 r. miasto spłonęło, podpa-
lone przez wojska rosyjskie, walczące 
z konfederacją barską. Po drugim roz-
biorze Żytomierz początkowo spadł 
do rangi powiatu, by w 1804 r. stać się 
miastem gubernialnym. Zreorganizo-
waną w 1798 r. diecezję nazwano łuc-
ko-żytomierską. Z herbu zniknął św. 
Stanisław, pozostała brama z otwarty-
mi na oścież wrotami.

Przed przyjazdem do Żytomie-
rza Józef Ignacy Kraszewski, szlachcic 
z Polesia rodem (choć na skutek wy-
padków wojennych 1812 r. urodzony 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

2012 – rok józefa ignacego kraszewskiego

................................................................................

1 | Katedra św. Zofii w Żytomierzu

2 | Ołtarz główny katedry
1

2
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w Warszawie) był właścicielem ma-
jątku Hubin koło Łucka. Gospodar-
stwo wiejskie nie szło jednak pisarzo-
wi najlepiej, zniechęcony więc i zmę-
czony niepowodzeniami, a przy tym 
ponaglany koniecznością dobrego wy-
kształcenia czworga dzieci (Konstan-
cji, Jana, Franciszka i Augusty), posta-
nowił przenieść się do miasta. Prócz 
zatrudnienia na stanowisku kurato-
ra gimnazjum męskiego (rosyjskie-

go, bo innego już wtedy być nie mo-
gło), pełnił różnorodne, powierzane 
mu przez polską społeczność funkcje, 
szybko stając się człowiekiem – insty-
tucją. Jako kierownik Wołyńskiego 
Komitetu  Statystycznego sporządzał 
rysunkową dokumentację okolicz-
nych zabytków. Przewodniczył To-
warzystwu Dobroczynności, wybra-
no go też prezesem Klubu Szlachec-
kiego. Współpracował ze Stowarzy-
szeniem Księgarsko-Wydawniczym, 
którego współzałożycielem był pisarz 
mniejszej sławy, Aleksander Groza. 
W  1858 r. inny pisarz, Antoni Piet-
kiewicz (pseudonim Adam Pług), zo-
stał dyrektorem wspomnianego gim-
nazjum, zastępując nieżyczliwego Ro-
sjanina, z którym Kraszewski zmagał 
się przez parę lat.

Ośrodkiem życia duchowego pol-
skiej społeczności Żytomierza była 
wówczas (podobnie jak dziś) kate-
dra św. Zofi i, wzniesiona w latach 
1746-1748 z fundacji biskupa Samu-
ela Jana Ożgi pod pierwotnym we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Uroczysta konsekra-
cja odbyła się 7 lutego 1751 r. Po po-
żarze w  1768  r. katedra została „po-
prawiona”, a w latach 1800-1801 grun-
townie przebudowana w stylu klasycy-
stycznym i rekonsekrowana pod no-
wym wezwaniem. W ołtarzu głównym 
znajduje się wizerunek patronki oraz 
kopia obrazu Matki Bożej Berdyczow-
skiej. Biskupa Ożgę upamiętnia tablica 
z portretem, inna, koło skromnej am-
bony, przypomina Gaspara Borowskie-
go, który kierował diecezją łucko-żyto-
mierską od 1849 r. Kraszewski mógł go 
poznać już podczas studiów w Wilnie 
(1829-1830), zwłaszcza że Borowski 
jako kleryk żywo interesował się litera-
turą. Na wdzięczność rodaków zasłu-
żył dzięki niezłomnemu oporowi prze-
ciw rusyfi kacji nabożeństw po powsta-
niu styczniowym, co przypłacił trzyna-
stoletnią zsyłką. W stojącym obok ka-
tedry dawnym pałacu biskupim mieści 
się obecnie muzeum krajoznawcze.

Drugą ważną dla Polaków świą-
tynią był i pozostał kościół św. Jana 
z Dukli, zbudowany dla zakonu ber-
nardynów na parceli, ofi arowanej 
w 1760 r. przez starostę żytomierskie-
go Jana Kajetana Ilińskiego. Po poża-
rze w 1820 r. kościół odbudowywa-
no długo, do 1841 r. Wkrótce potem 

władze rosyjskie skasowały klasz-
tor, przekazując budynki rzymskoka-
tolickiemu seminarium duchowne-
mu, instytucji ogromnie ważnej dla 
diecezji, ale także dla miasta. Nieste-
ty, wnętrze jednowieżowego kościo-
ła, powszechnie zwanego seminaryj-
nym, uległo całkowitemu zniszczeniu 
po jego zamknięciu w latach trzydzie-
stych XX w. i przeróbce na dom kul-
tury. Do odzyskanej w 1992 r. i zre-
konstruowanej świątyni wrócili pol-
scy franciszkanie – bernardyni.

W styczniu 1854 r. podczas poby-
tu w Żytomierzu zmarła właścicielka 
rozległych dóbr Horodec koło Sarn, 
Elżbieta z Kruszewskich Urbanow-
ska. Kraszewski, zaprzyjaźniony z nią 
i jej mężem Antonim, bywał w  Ho-
rodcu, tam poznał przyszłą żonę, Zo-
fi ę Woronicz, siostrzenicę gospo-
dyni, i tam wziął z nią ślub w dwor-
skiej kaplicy. Oboje też stali się współ-
fundatorami wspaniałego nagrobka 
Urbanowskiej na katolickim cmen-
tarzu. Na granitowym cokole wzno-
si się pięciometrowa neogotycka wie-
ża, zbudowana z kunsztownych żeliw-
nych elementów. Inskrypcje ujęte zo-
stały w ostrołukowe obramienia. Jed-
na z nich brzmi: „ZMIŁUJ SIĘ BOŻE! / 
JAKO WIESZ, JAKO CHCESZ / JAKO MO-
ŻESZ / OSTATNIA MODLITWA / UMIE-
RAJĄCEJ”, inna wskazuje fundatorów, 
z Zofi ą i Józefem Kraszewskimi, na-
zywając ich „przybranymi dziećmi” 
zmarłej.

Żytomierski cmentarz, zało-
żony w  1800 r., mimo ogromnych 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

............................

3 | Tablica 
biskupa Gaspara 
Borowskiego

4 | Kościół 
św. Jana z Dukli 
na pocztówce 
z początku XX w.
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zniszczeń dokonanych w czasach so-
wieckich, pozostał jedną z najważ-
niejszych nekropolii kresowych. 
Opublikowana w 1999 r. inwenta-
ryzacja obejmuje blisko 2200 gro-
bów. Spoczywa tu kompozytor i pia-
nista Juliusz Zarębski (1854-1885), 
Jan i  Anna z Tańkowskich Paderew-
scy, rodzice Ignacego Jana, sławne-
go dzięki muzyce, ale i polityce, bi-
skup Karol Antoni Niedziałkowski 
(zm. 1911 r.), a także proboszcz kate-
dry ks. Andrzej Fedukowicz, który – 
prześladowany przez komunistyczne 
władze – w 1925 r. zadał sobie śmierć 
przez samospalenie. Niewielki obe-
lisk wskazuje grób Bronisława i Stani-
sława Matyjewiczów-Maciejewiczów. 
Bronisław, jeden z pierwszych pol-
skich pilotów, wyszkolony we Fran-
cji u Louisa Blériota, jako instruktor 
szkoły lotniczej w Sewastopolu 1 maja 
1911 r. poleciał z bratem na podnieb-
ną wycieczkę i rozbił się podczas awa-
ryjnego lądowania. Cmentarna kapli-
ca św. Stanisława pochodzi z 1840 r.

Kraszewski mieszkał w Żyto-
mierzu przy obecnej ul. Lubarskiej 
– miejsce to upamiętnia wmurowa-
na w 2002 r. dwujęzyczna tablica 

pamiątkowa. Kolejna tablica pięć lat 
później umieszczona została na daw-
nym gmachu teatru. Na Ziemiach Za-
branych, wobec nasilonej po powsta-
niu listopadowym rusyfikacji, język 
polski mógł rozbrzmiewać publicz-
nie głównie z ambony i ze sceny, teatr 
miał więc ogromne znaczenie dla za-
chowania narodowej tożsamości. Nic 
dziwnego, że tak aktywny w rozma-
itych dziedzinach pisarz zaangażował 
się również w sprawy teatralne.

Polski teatr w Żytomierzu (inne-
go do 1863 r. nie było) istniał od po-
czątku XIX w. W 1803 r. stanął drew-
niany budynek, w którym występowa-
li wędrowni aktorzy, a od 1808 r. sta-
łe zespoły. Ponieważ po pół wieku te-
atr groził zawaleniem, w latach 1854- 
-1855 ze składek wołyńskiej szlachty 
zbudowano duży, murowany gmach. 
Prostą klasycystyczną fasadę z trój-
dzielnym wejściem głównym ożywiał 
parterowy portyk wsparty na czterech 
kolumnach, podtrzymujący taras, do-
stępny z foyer na piętrze. Wielka sala 
w kształcie liry, z parterem, dwoma 
piętrami lóż i galerią, biała ze złotem 
była, jak pisano, „nader miłego, we-
sołego wejrzenia”. Zdobiły ją złocone 
świeczniki i lustra. Budynek ten, prze-
budowany (portyk) i przekształcony 
wewnątrz, służy dziś filharmonii.

Kiedy jesienią 1856 r. dyrekto-
rem został aktor Adam Miłaszewski, 
grono światłych obywateli postano-
wiło otoczyć teatr opieką i zapewnić 
mu stałe fundusze. W marcu 1857 r. 
przedstawiciele polskiej szlachty po-
wołali obywatelski zarząd teatru, in-
stytucję w tym czasie wyjątkową. 

Jego członkiem był poeta i drama-
turg Apollo Korzeniowski, ojciec Jó-
zefa Konrada, bardziej znanego jako 
Joseph Conrad. Wcześniej jeszcze, bo 
w styczniu, kierownictwo artystyczne 
żytomierskiej sceny powierzono Kra-
szewskiemu. Tuż po objęciu teatral-
nego stanowiska pisarz ogłosił na ła-
mach „Gazety Warszawskiej” (nr 68, 
1857) apel, wyraźnie wskazujący jego 
intencje uczynienia z teatru ośrodka 
patriotycznej edukacji i skarbnicy na-
rodowego języka: „Zdaje mi się, że te-
atr ten, na którym głównie grają sztu-
ki w języku polskim, powinien nas ob-
chodzić, i żeśmy wszyscy obowiązani 
przyjść mu w pomoc [...] objęty przez 
szlachtę, wspomożony przez nią, utrzy-
mywany, stanie się tym, czym być powi-
nien i czym go mieć pragniemy – sceną 
pożyteczną, kształcącą, uczącą nas ję-
zyka, którego zapominamy niestety, bę-
dzie miejscem, w którym piękne utwo-
ry poetów i pisarzy naszych posłyszeć bę-
dziemy mogli. Wołyń będzie się mógł 
poszczycić, że pojął wartość języka, zna-
czenie teatru, i dźwignął ochotnie scenę 
krajową”.

Nadanie teatrowi nowego kształ-
tu wymagało wiele pracy i Kraszew-
ski się od niej nie uchylał. „Urządzenie 
teatru całkiem na mojej głowie” – pi-
sał do matki w kwietniu 1857 r. Wagę 
szczególną przywiązywał do dobo-
ru repertuaru, stanowczo domagając 
się grania utworów wartościowych,  

.............................................................................. 

5 | Nagrobek Elżbiety Urbanowskiej

6 | Teatr w Żytomierzu, ryt. W. Bojarski 
wg „Tygodnik Powszechny”, nr 43, 1881
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Spotkanie z książką

Nakładem Biblioteki Narodowej w Warszawie ukazała się w tym roku pu-
blikacja Tomasza Jakubowskiego Wilno w grafice. Katalog rycin z Za-

kładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Jak autor pisze we 
wstępie, jego celem było zaprezentowanie przede wszyst-
kim graficznych przedstawień architektury miasta i wybra-
nych osób z nim związanych, z wyłączeniem rycin już publi-
kowanych bądź szykowanych do publikacji w innych kata-
logach tematycznych Biblioteki Narodowej. „Obiekty, któ-
re stanowią temat rycin, mieszczą się w granicach Wilna 
widocznych na mapie z 1921 roku, zamieszczonej w prze-
wodniku Juliusza Kłosa [J. Kłos, Wilno: przewodnik kra-
joznawczy, Wilno 1937]. Wykaz miejsc przedstawionych 
na tej mapie uzupełniono o Kalwarię Wileńską oraz pałac 
w Werkach, które znajdują się obecnie w granicach Wilna”. 
Na początku książki umieszczono bibliografię dotyczącą te-
matu oraz wyczerpujące noty katalogowe, w których obok 
podstawowych informacji na temat rycin znalazły się także 
opisy przedstawionych na nich miejsc i postaci. Sto wybra-

nych ilustracji składających się na drugą część katalogu stanowi obszerny 
album widoków Wilna, który dzięki wielości technik i stylów artystycznych 
użytych w prezentowanych sztychach pozwala uchwycić atmosferę miasta, 

spojrzeć okiem dawnych artystów na Kaplicę Ostrobram-
ską, okazałe kościoły i katedry, kręte miejskie uliczki, za-
ułki i podwórza kamienic. W zbiorze dominują ryciny dzie-
więtnastowieczne i z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego; najstarsze datowane prace reprodukowane w kata-
logu pochodzą z końca XVIII w., najnowsze – z lat siedem-
dziesiątych XX w.

W katalogu zamieszczono aneks z wykazem pieczęci 
występujących na rycinach oraz indeks osób i miejsc. Dołą-
czono do niego także niezwykle cenną płytę CD, na której 
znalazły się reprodukcje wszystkich opisanych dzieł (239 
pozycji! – niektóre w kilku wersjach). Publikację w cenie 
120 zł można kupić w Bibliotece Narodowej w Warszawie 
(tel. 22 608-25-39) oraz w księgarniach na terenie całe-
go kraju.

WILNO W GRAFICE

w tym jak najwięcej polskich. Pokazy-
wano więc komedie Aleksandra Fre-
dry, dramaty Józefa Korzeniowskie-
go, Jana Nepomucena Kamińskie-
go, Władysława Syrokomli. Z ambit-
nego repertuaru obcego publiczność 
obejrzała Szekspirowskiego Makbe-
ta i Hamleta, Marię Stuart oraz Intry-
gę i  miłość Friedricha Schillera, Ma-
rię Tudor Victora Hugo. Podczas jed-
nego z wieczorów teatr uhonoro-
wał Kraszewskiego, łącząc w scenicz-
nej apoteozie jego wizerunek z wize-
runkami Mickiewicza, Fredry i Józefa 
Bohdana Zaleskiego. 

Niestety, już po paru miesią-
cach zawiodło to, co najistotniejsze 

– finansowanie. Szlachta nie wywią-
zywała się z obowiązków, a i widzów 
ubywało, więc kasa świeciła pustka-
mi. Kraszewski zaś żądał i wymagał, 
szybko pomnażając grono osób mu 
niechętnych. Kiedy zamieścił w „Ga-
zecie Warszawskiej” ostre w tonie li-
sty, oskarżające wołyńskich obywate-
li o obojętność na sprawy społeczne, 
wybuchł otwarty konflikt. Pogłębił go 
jeszcze ideowy spór o kształt i sens re-
formy uwłaszczeniowej.

 Skłócony niemal ze wszystkimi 
pisarz odsunął się od pracy na rzecz 
teatru, który wyraźnie podupadł – za-
miast premier odbywały się koncerty. 
W czerwcu 1859 r. szlachecki zarząd 

został rozwiązany, a Kraszewski zrezy-
gnował z kierownictwa artystycznego 
i wkrótce opuścił miasto. Przeprowa-
dził się do Warszawy, gdzie miał już 
przygotowaną posadę redaktora „Ga-
zety Codziennej”. Jego bezkompromi-
sowość z jednej strony, a niedotrzymy-
wanie zobowiązań i zwyczajna obojęt-
ność z drugiej nie pozwoliły w  peł-
ni zrealizować ambitnego programu 
sceny narodowej. Przez dwa lata dzia-
łał jednak w stolicy Wołynia teatr nie-
przeciętny, wartościowy, świadomy 
swego znaczenia dla  polskiej kultury 
na rusyfikowanych Kresach.

Krajoznawczą atrakcję Żytomie-
rza stanowi od niepamiętnych cza-
sów głęboki skalny jar rzeki Teterew. 
Wielki, sterczący na krawędzi urwi-
ska głaz, przypominający ludzką gło-
wę, nazwano w XIX w. Skałą Czackie-
go dla uczczenia współzałożyciela Li-
ceum Krzemienieckiego, a nieodległe 
skalne siedzisko zyskało miano Fotela 
Kraszewskiego. Gdy się je odnajdzie, 
wygodnie podziwiać można malowni-
czy, wręcz literacki krajobraz dalekie-
go zakątka Wołynia.

Jarosław Komorowski

7 | Obecny wygląd teatru

(zdjęcia: 1-3, 5, 7 – Jarosław Komorowski)

..............................................................................
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Powsin to dawna wieś le-
żąca pomiędzy Wilano-
wem (niegdyś Milanowem) 
a Konstancinem, a dziś osie-

dle warszawskiej dzielnicy Wila-
nów. W  1677 r. został włączony do 
dóbr wilanowskich przez króla Jana 
III Sobieskiego, potem związany był 
także z dziejami rodów Czartory-
skich i  Potockich. Jego historia się-
ga XIII  w. (jest więc dłuższa od hi-
storii Warszawy), a historia tutejszej 
wspólnoty parafialnej – drugiej po-
łowy XIV w. W 2010 r. powsińska 
parafia św. Elżbiety obchodziła ju-
bileusz 600-lecia swojego istnienia. 
Jednym z najdonioślejszych wyda-
rzeń jej współczesnych dziejów była 
koronacja znajdującego się w głów-
nym ołtarzu kościoła obrazu Matki 
Bożej Tęskniącej w 1998 r. Było to 

zarazem ukoronowanie długiej tra-
dycji kultu tego wizerunku.

 Początkowo osada Powsin była 
własnością rodu Doliwów. Wielu jego 
przedstawicieli należało do bliskie-
go otoczenia królów Władysława Ło-
kietka i Kazimierza Wielkiego oraz 
książąt dobrzyńskich i mazowieckich. 
Sprawowali różne zaszczytne funkcje, 
piastowali wysokie urzędy. Ostatnim 
właścicielem Powsina z tego rodu i za-
razem jego najwybitniejszym przed-
stawicielem był Bogusza Miecławic. 
Piastował on m.in. godności wojewo-
dy mazowieckiego, czerskiego, łęczyc-
kiego, kasztelana krakowskiego, spyci-
mierskiego, dobrzyńskiego, kruszwic-
kiego... Był też fundatorem klasztoru 

Kościół w Powsinie
.........................................................................................................................................

1 | 2 | Kościół św. Elżbiety w Powsinie (1) 
i jego wnętrze (2)

3 | Obraz Matki Bożej Tęskniącej z XVII w. 
w ołtarzu głównym

4 | Polichromowana drewniana pieta z XVII w. 
we wnętrzu kościoła

..............................................................................
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dobra powsińskie wraz z Wilanowem. 
W  1725 r. ufundowała murowaną 
świątynię w stylu barokowym, zapro-
jektowaną przez znanego włoskiego 
architekta, Józefa Fontanę. Według 
opisów z XIX w. wewnątrz znajdo-
wał się wizerunek Matki Boskiej Tę-
skniącej, w prawym ołtarzu bocznym 

– scena powrotu Świętej Rodziny  
z Egiptu, a  w  lewym – przedstawie-
nie św. Karola Boromeusza. Na ele-
wacji frontowej na życzenie kolator-
ki umieszczono figurę św. Jana Nepo-
mucena.

Kolejna kolatorka świątyni, hrabi-
na Aleksandra Potocka, powołała do 
życia Stowarzyszenie do opieki nad 
biednymi kościołami, współpracujące 
z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Z jej inicjatywy w 1887 r. roz-
poczęto rozbudowę kościoła pod kie-
rownictwem Stanisława Adamczew-
skiego. Jednonawowej dotychczas bu-
dowli nadano bryłę bazylikową, a na 
froncie umieszczono medalion przed-
stawiający Najświętszą Maryję Pan-
nę z Dzieciątkiem. Dokument z tego 
okresu opisuje wizerunek Matki Bożej 
Tęskniącej w złotych ramach i srebr-
nej sukience oraz znajdującą się nad 
nim koronę. Wymienia też m.in. sześć 
gwiazdek pozłacanych i trzy sznury 
fałszywych pereł.

Obecny wygląd świątyni pochodzi 
z czasów przebudowy w latach dwu-
dziestych XX w., kierowanej przez 
słynnego warszawskiego architekta 
Józefa Piusa Dziekońskiego. Kościół 
znacznie wówczas rozbudowano, wy-
dłużono wszystkie nawy, wnętrzu 
nadano jednorodną późnobarokową 
stylistykę, odnowiono ołtarze, ufun-
dowano organy. W archiwum para-
fii zachował się namalowany na kar-
tonie kolorowy projekt wolno stojącej 
dzwonnicy (wybudowanej w 1922  r. 
i zachowanej do dziś) z pieczątką ar-
chitekta: „Józef Dziekoński, budowni-
czy w Warszawie”. Dopiero w 1999 r. 
na fasadzie świątyni umieszczono za-
projektowane przez niego figury pa-
tronów kościoła: św. Elżbiety Węgier-
skiej i św. Andrzeja Apostoła.

Dziś kościół w Powsinie należy 
do najstarszych świątyń archidiece-
zji warszawskiej. W jego wnętrzu za-
chowało się wiele cennych zabytków, 
m.in. osiemnastowieczna baroko-
wa chrzcielnica, rzeźbiona w drewnie 
i pokryta dukatowym złotem, dzie-
więtnastowieczny feretron z przypisy-
wanym Wojciechowi Gersonowi ob-
razem przedstawiającym św. Izydora 
Oracza na awersie i wizerunkiem św. 

cystersów w Szpetalu nad Wisłą. Jego 
majątek obejmował co najmniej 
25 wsi.

Później Powsin przez pewien czas 
znajdował się w rękach biskupów 
włocławskich, którzy w 1258 r. pra-
wa własności do wsi przekazali w po-
siadanie rodu Ciołków – jak się po-
tem okazało na ponad trzy wieki. 
W 1398 r. wdowa po kasztelanie czer-
skim Andrzeju Ciołku, Elżbieta, wraz 
z synami Wigandem, Andrzejem, Sta-
nisławem i Klemensem, ufundowa-
li tu drewniany kościół św. Andrze-
ja Apostoła i św. Elżbiety Węgierskiej. 
Fundatorzy nadali też kościołowi 
w  Powsinie ziemię – działka pomię-
dzy drogami Warszawa-Czersk i  Po-
wsin-Kabaty do dziś jest własnością 
parafii – oraz prawo pobierania dzie-
sięciny od chłopów z Powsina i Nart 
(dawnej, nieistniejącej już wsi), a tak-
że prawo do wolnego wypasu bydła 
i wyrębu w lesie. 

W 1410 r. biskup poznański Woj-
ciech Jastrzębiec „z powodu nadmier-
nego oddalenia miejscowości od kościo-
ła w Milanowie” erygował w Powsi-
nie parafię. W kościele były cztery oł-
tarze i niewielki chór, po obu stronach 
czczonego tu wizerunku Matki Bo-
skiej Tęskniącej znajdowały się obrazy 
św. Wojciecha i św. Stanisława, powy-
żej zaś w tondach – św. Piotr i św. Pa-
weł. Na drewnianej mensie ołtarza sta-
ło czarne tabernakulum z namalowaną 
sceną „Ostatniej Wieczerzy”. Przy za-
krystii była prosta ambona i drewnia-
na chrzcielnica. Ławki dla wiernych 
stały wprost na ubitej ziemi. Opis ko-
ścioła z 1712 r. dowodzi, że w świąty-
ni – mimo jej złego stanu – znajdowa-
ło się m.in. dziesięć antepediów, tj. bo-
gato zdobionych zakryć mensy ołta-
rza, i wiele obrazów przedstawiających 
świętych oraz sceny z Pisma Świętego, 
a także portrety króla Jana III Sobie-
skiego i królowej Marii Kazimiery. Ten 
pierwszy powsiński kościół został naj-
prawdopodobniej zniszczony podczas 
„potopu” szwedzkiego.

W pierwszej ćwierci XVIII w. ko-
latorką kościoła została Elżbieta Sie-
niawska z książąt Lubomirskich, 
żona hetmana wielkiego koronnego 
Adama Sieniawskiego, która kupiła 
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Rocha na rewersie, 14-głosowe organy 
pneumatyczne z trzema klawiatura-
mi, wyprodukowane w warszawskiej 
firmie braci Zygmunta i Stanisława 
Kamińskich w 1927 r. Można tu tak-
że zobaczyć niezwykle cenną, pocho-
dzącą z końca XVII w. polichromowa-
ną drewnianą pietę w ozdobnie rzeź-
bionej złoconej kapliczce z kryształo-
wą osłoną. Na ołtarzu bocznym w le-
wej nawie znajduje się obraz przedsta-
wiający patronkę parafii, św. Elżbietę 
Węgierską, namalowany przez Józefa 
Buchbindera w XIX w. oraz drewnia-
ne tabernakulum z XVIII w. W pra-
wej nawie jest ołtarz z innym Buch-
binderowskim dziełem: obrazem 
Świętej Rodziny z 1890 r. Drewnia-
na barokowa ambona w nawie głów-
nej pamięta jeszcze czasy księdza Jana 
Pawła Woronicza (1757-1829), jed-
nego z najsłynniejszych i najbardziej 
zasłużonych proboszczów w historii 
powsińskiej parafii. W zakrystii ko-
ścioła znajduje się kopia portretu ks. 
Woronicza, namalowanego „z natu-
ry w czerwcu 1828 roku w Krakowie 
przez Jana Nepomucena Biezańskiego” 
[właściwie: Biżańskiego] – jak gło-
si napis na odwrocie oryginału, prze-
chowywanego dziś w siedzibie arcybi-
skupów warszawskich. W archiwum 
parafialnym zachowały się księgi me-
trykalne z zapisami ks. Woronicza.

Drewniany ołtarz główny – rzeź-
biony, polichromowany i złocony, 
z  tylnym przejściem dla pielgrzymów 
– pochodzi z XVIII w. Od 1918 r. 
mensę ołtarza zdobi wspaniałe taber-
nakulum z białego karraryjskiego mar-
muru, które wykonane zostało we Flo-
rencji. Umieszczony w ołtarzu obraz 
Matki Bożej Tęskniącej znajduje się 
w powsińskim kościele przynajmniej 
od połowy XVII w. (wspominany już 
w dokumentach z 1675 r. jako „imago 
Beatae Mariae Virginis Miraculosa”, tj. 
cudowny obraz Błogosławionej Maryi 
Dziewicy, a w 1753 r. nazwany „świę-
tym i starożytnym”). Nosi cechy styli-
styczne szkoły włoskiej, charaktery-
styczne właśnie dla tego okresu. Jego 
autor jest nieznany, obraz namalowa-
ny został farbą olejną na płótnie lnia-
nym o wymiarach 64 x 49,5 cm. Uka-
zuje Maryję ze złożonymi na piersiach 

dłońmi, spoglądającą w górę z łagod-
nym smutkiem. Wizerunek ten, okre-
ślany jako „niezwykłe dzieło sztuki 
emanujące duchowym pięknem”, ma 
w sobie coś tajemniczego. Nie wiado-
mo, jaki moment z życia Maryi chciał 
oddać jego autor, a sam obraz jest wie-
loznaczny i pozwala na dowolność in-
terpretacji. Ksiądz Jan Twardowski 
pisał o niej w Litanii polskiej:
„Tęskniąca
za czym Ty tęsknisz w pociesznym Powsinie
uśmiech Jezusa był mi nabożeństwem
a wy straszycie smutnymi minami
módl się za nami.”

Najstarszy dokument wzmianku-
jący „cudowny obraz NMP z koroną 
srebrną pozłacaną” oraz „wota przy 

obrazie [...] piękne, srebrne” pochodzi 
z 1675 r. W innym opisie, z 1740 r., 
po raz pierwszy pojawia się informa-
cja o „aniołkach trzymających koronę”, 
które najprawdopodobniej domalo-
wano właśnie w XVIII w. Od 1753 r. 
przez ponad 200 lat wizerunek zasło-
nięty był specjalnie w tym celu na-
malowanym obrazem Trójcy Świę-
tej i  odsłaniany jedynie kilka razy 
w roku podczas świąt maryjnych. 
W drugiej połowie XIX w. Józef 
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5 | Drewniana barokowa chrzcielnica z XVIII w.

6 | Organy firmy braci Kamińskich z 1927 r.

(zdjęcia: Ilona Pietrusiewicz)

..............................................................................
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na obrazie Najświętszej Panny w oł-
tarzu wszystka biała, korona srebrna 
pozłocista, aniołków dwa srebrnych 
trzymających koronę, gwiazdeczek 
srebrnych pozłocistych siedem”). Do-
piero w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. zastosowano się do sugestii 

konserwatora dzieł sztuki o nieza-
krywaniu obrazu sukienką, gdyż 
ma on wysoką wartość artystyczną. 
Świadectwem kultu Matki Bożej Tę-
skniącej są liczne wota umieszcza-
ne przy obrazie i wymieniane w naj-
dawniejszych protokołach wizyta-
cyjnych i inwentarzach. W XVII w. 
wspomniano m.in. „obrączki srebr-
ne pozłacane, cztery sztuczki bisior-
ków, paciorki marmurowane i bisior-
kowe z pieniądzem srebrnym, szka-
plerze i welum do obrazu adamasz-
kowe czerwone z koronką złotą woko-
ło”. Dziś niezwykły obraz otacza po-
nad sto darów wotywnych − złotych 
serc, krzyżyków, różańców, pier-
ścionków i obrączek, broszek, korali 
i łańcuszków, monet – dokumentu-
jących ludzkie historie, powierzone 
Maryi sprawy, prośby i podziękowa-
nia za uzdrowienie, nawrócenie, po-
jednanie, zerwanie z nałogiem... 

Ilona Pietrusiewicz 

Sanktuarium w Powsinie, ul. Przyczółkowa 
29, tel. 22  648-38-46. Powsin leży przy dro-
dze krajowej nr 724, ok. 4 km na południe od 
pałacu w Wilanowie. Dojazd ZTM: 139, 519, 
724, 725.
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Buchbinder namalował obraz-zasło-
nę, będący kopią dzieła Rafaela i rów-
nież przedstawiający Trójcę Świętą. 
Przez wieki wizerunek Maryi miał 
srebrną sukienkę i złotą koronę, pod-
trzymywaną przez anioły (dokument 
z 1740 r. wylicza: „sukienka srebrna 

6

Ukończenie pierwszego etapu prac przy rezydencji Branickich było głów-
nym tematem międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie i kon-

serwacji zabytkowych parków i ogrodów, którą w 2010 r. zorganizowało Mia-
sto Białystok oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, obecny 
Narodowy Instytut Dziedzictwa (pracownicy KOBiDZ-u opracowali koncepcję 
rewaloryzacji pałacu i otaczającego go ogrodu). Gościem 
honorowym konferencji była Gabriela Lamy, reprezentu-
jąca królewską rezydencję w Wersalu. Wśród gości zagra-
nicznych znaleźli się również Margita Meyer i Roland Pup-
pe – pracownicy służb konserwatorskich z Niemiec, Elisen-
da Galcerán Solsona i Javier Giron Sierra, przedstawicie-
le Patrimonio Nacional, instytucji zarządzającej królewski-
mi posiadłościami w Hiszpanii, Åsa Ahrland z Uniwersyte-
tu w Uppsali oraz Ekkehard Brucksch, wieloletni ogrodnik 
z niemieckiej części Parku Mużakowskiego. 

Treść wygłoszonych na konferencji referatów, przygo-
towanych przez pracowników służb konserwatorskich, zaj-
mujących się zielenią zabytkową, przedstawicieli władz 
samorządowych oraz pracowników obiektów muzealnych, 
przy których zachowały się historyczne parki, zawarta zo-
stała w wydanej w 2011 r. przez Urząd Miejski w Białym-
stoku pokonferencyjnej publikacji pt. Parki i ogrody za-

bytkowe, ochrona i konserwacja. Ogród Branickich w Białymstoku – histo-
ria rewaloryzacji. 

Pierwsza część tomu zawiera referaty, w których poruszono zagadnienia 
dotyczące historii ogrodu Branickich i jego otoczenia, działań konserwator-
skich w ogrodzie i pałacu, badań archeologicznych tego zespołu oraz zarzą-

dzania kompleksowymi procesami konserwatorskimi w obiek-
tach zabytkowych. Przedstawiono również prace studialne 
i projektowe, związane z parkami zabytkowymi: Parkiem Mu-
żakowskim, Parkiem Skaryszewskim w Warszawie, parkiem 
w Puławach, parkiem Tyszkiewiczów w Zatroczu na Litwie. 
Zamieszczono tu też wypowiedzi poświęcone praktycznym 
działaniom konserwatorskim w obiektach zieleni zabytkowej.

W drugiej części tomu opublikowane zostały opisane 
przez zagranicznych gości konferencji przykłady działań kon-
serwatorskich w wybranych ogrodach zabytkowych. Wśród 
omówionych obiektów znalazły się m.in. Ogród Wersalski, 
ogród w Dröttningholm, barokowe ogrody Saksonii, hiszpań-
skie królewskie ogrody w Madrycie, La Granja i Aranjuez. 

Ta bardzo ciekawa publikacja dostępna jest tylko w biblio-
tekach. Dalsze prace konserwatorskie w rezydencji Branickich 
i otaczającym ją ogrodzie na pewno staną się przyczynkiem 
do zwołania kolejnej, równie interesującej konferencji.

NIE TYLKO OGRÓD BRANICKICH

Spotkanie z książką
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Brama Żuławska 
w Gdańsku

................................................................................................................................................

Jan Strakowski – siedemnasto-
wieczny budowniczy miejski 
Gdańska jest twórcą dwóch za-
chowanych do dziś bram, wznie- 

      sionych w ramach nowożytnych ob-
warowań miasta. W 1626 r. zbudowa-
na została południowa Brama Nizin-
na, nieco później, w latach 1628-1629, 
wschodnia Żuławska. Ze względu na 
wielkie podobieństwo do tych bram 
przyjmuje się, że Strakowski miał swój 
udział w budowie północnej Bramy św. 
Jakuba, zrealizowanej w 1635 r. 

Bramy Nizinna i Żuławska nale-
żą do nielicznych autentycznych za-
bytków gdańskich, które stosunkowo 
najmniej zostały uszkodzone w czasie 
działań drugiej wojny światowej; Bra-
ma św. Jakuba już pod koniec XIX w. 
została rozebrana. Brama Nizinna za-
chowała najlepiej swój obronny cha-
rakter, gdyż w jej bezpośrednim oto-
czeniu przetrwały do dziś dawne 
umocnienia obronne, w postaci obwa-
łowań z bastionami i kurtynami mię-
dzy nimi. Brama Żuławska, niestety, 
utraciła je na przełomie XIX i XX w. 
i odtąd jest obiektem wolno stojącym.

Główną częścią budowli bramy 
jest sklepiony tunel przejazdowy, za-
mknięty z obu stron czołowymi ścia-
nami murowanymi. W każdej z nich 
znajdują się półkoliście zamknięte 
otwory do tunelu: przejazdowy po-
środku i dwa dla pieszych po boku. 

Od strony miasta z obu stron tunelu 
dobudowane były kazamaty, przekry-
te jednospadowymi dachami. Nad sa-
mym tunelem od tej strony wykonano 
pięterko wartowni z jednospadowym 
dachem i lukarną w nim. W sklepie-
niu przejazdu znajdował się otwór 
do podwieszonej brony – drewnianej 
okutej kraty, która podnoszona była 
do pomieszczenia wartowni. Od stro-
ny zewnętrznej z obu stron przybudo-
wane były skrzydła boczne. Całość za-
łożenia bramy wkomponowana była 
w ziemny układ nowożytnego syste-
mu obronnego. Prosty odcinek umoc-
nień wokół bramy łączył się z dwoma 
bastionami o nazwach: Wół i Lew. 

Ze względu na osobę tego samego 
twórcy wszystkie trzy bramy gdańskie, 
mimo pewnych odmienności, mają 
wiele cech wspólnych. We wszyst-
kich też widoczne jest, że kształto-
wane były przez budowniczego pod 
wpływem architektury holender-
skiej. W Bramie Nizinnej ściana czo-
łowa od strony miasta jest ceglana, ze-
wnętrzna zaś ma okładzinę kamienną. 
Natomiast w Bramie Żuławskiej obie 
ściany czołowe utrzymane są w fak-
turze ceglanej z kamiennym detalem 
wokół otworów, narożników ścien-
nych oraz w szczycie lukarny. Ścia-
ny szczytowe nadbudowy piętrowej 
mają zakończenie w formie schodko-
wej – rozwiązanie takie występuje we 
wszystkich trzech bramach. Otwory 
przejazdu i przejść dla pieszych z obu 
stron otrzymały tak charakterystyczną 
dla obiektów militarnych boniowaną 
oprawę kamienną. Z obu też stron po-
wyżej otworów dla pieszych osadzo-
ne są rzeźbiarskie detale kamienne, 
w połączeniu z poziomymi przepaska-
mi. Od strony miasta są to kompozy-
cje w parasolkowatym kształcie, bar-
dzo podobne jak w Bramie Nizinnej. 
Od  strony zewnętrznej natomiast są 

.........................................................
1 | Fragment nowożytnych fortyfikacji Gdańska 
wokół Bramy Żuławskiej według planu miasta 
z 1822 r.: 
1 – Bastion Wół 
2 – Bastion Lew 
3 – Brama Żuławska 
4 – Ulica Długie Ogrody

4

1 2
3
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to okrągłe medaliony z płaskorzeźbio-
nymi popiersiami wewnątrz. Ozdob-
ny szczyt lukarny wykazuje cechy sty-
lu przejściowego od renesansu do ba-
roku. Pośrodku ściany nadbudowy 
piętrowej w elewacji zewnętrznej znaj-
duje się najbardziej dekoracyjny ele-
ment – barwna płaskorzeźba z her-
bem miasta, podtrzymywanym przez 
dwa lwy. Na obrzeżach tej ściany po-
zostały obecnie zamknięte półkoliście 
dwie puste wnęki, w których dawniej 

umieszczone były posągi personifiku-
jące Wojnę i Pokój. Pod gzymsem ścia-
ny czołowej na kamiennych tablicach 
zaznaczona jest data budowy „1628”. 
W czasach panowania Rzeczypospo-
litej na ścianie tej powyżej zwornika 
oprawy otworu przejazdowego przy-
mocowany był emblemat z orłem pol-
skim, który usunięty został później 
przez władze pruskie.

Pod koniec XIX w. wokół bra-
my rozpoczęto likwidację umocnień 

obronnych. Wyburzono wówczas też 
kazamaty i skrzydła boczne. Proces 
ich likwidacji ostatecznie zakończył 
się na początku XX w. W latach dwu-
dziestych tego wieku nienaruszona 
brama została zagrożona poprzez pró-
by jej zburzenia, jednak na skutek in-
terwencji pewnych środowisk i osobi-
stości do tego nie doszło. Na począt-
ku lat trzydziestych przeprowadzony 
został gruntowny jej remont. W cza-
sie ostatniej wojny budowla nie ule-
gła zniszczeniu, ale została dość silnie 
uszkodzona. W 1949 r. przeprowa-
dzono niezbędne prace remontowo- 
-konserwatorskie. Polegały one na re-
peracji murów, uzupełnieniu znisz-
czonej kamieniarki i wykonaniu no-
wego pokrycia dachowego na zacho-
wanej więźbie dachowej nadbudowy 
piętrowej. 

 Obecnie Brama Żuławska jest 
obiektem wolno stojącym, otoczo-
nym ze wszystkich stron jezdniami 
ul. Długie Ogrody. W bezpośrednim 
jej sąsiedztwie przebiegają też głów-
ne arterie komunikacyjne: w kierun-
ku Elbląga i Warszawy oraz Wisłouj-
ścia i Stogów. Zachowana w takim sta-
nie budowla jest świadectwem dawnej 
historii królewskiego niegdyś miasta 
Gdańska.  

Stanisław Grzelachowski 

2 | Brama Żuławska od strony miasta

3 | 4 | Brama od strony zewnętrznej (3) 
i jej fragment – herb miasta Gdańska (4)

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

........................................................
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W „Tygodniku Ilustro-
wanym” z 1897 r. 
(nr 5, ss. 83-84) za-
mieszczono serię ry-

cin przedstawiających widoki dóbr 
Sobieszyn i Orłów Murowany oraz 
krótki opis okolic tych miejscowości: 
„[...] roztaczają się tu przed okiem pa-
trzącego rozległe malownicze przestrze-
nie, pokryte bujną wegetacyą, gąsz-
cze drzew iglastych i liściastych, szere-
gi porządnych zabudowań gospodar-
skich, budynki murowane, wśród któ-
rych nie brak pięknego stylowego dwo-
ru czy pałacu z równie pięknemi oficy-
nami, kwietnikami itp. Nawet  roman-
tycy [...] znajdą w dawnej majętności 
hrabiów Kickich zamek do rojeń bal-
ladowych. Dostarczy go im widok bar-
dzo starych ruin, częścią w ziemię za-
padłych, częścią mchami i paprociami 
zakrytych [...]”. Po ponad stuleciu od 
tego opisu okolice te wciąż należą do 
bardzo malowniczych, choć współ-
czesna zabudowa zaczyna zmieniać 
krajobraz kulturowy regionu, a przed-
stawione na rycinach w „Tygodniku 
Ilustrowanym” obiekty powoli popa-
dają w ruinę.

Dobra Sobieszyn – to stare gniaz-
do rodowe Sobieskich, od XVII w. 
stanowiące własność m.in. Zbąskich, 
Bieniewskich, Twardowskich, Wa-
gnerów, Tarnowskich, a następnie 
od początku XIX w. przechodzące 
jako wiano do hr. Kickich (w latach 

1818-1824 właścicielem był August 
Kicki, następnie Aleksander Kicki, po 
którym majątek odziedziczył brat Ka-
jetan).

W 1878 r. Kajetan Jan Kan-
ty Konstanty hr. Kicki zapisem te-
stamentowym przeznaczył majątek 
ziemski w Sobieszynie na cele spo-
łeczne. Zgodnie z pragnieniem testa-
tora, chcącego podnieść poziom ży-
cia na wsi poprzez zorganizowanie 

instytucji edukacyjnych, przystąpio-
no do organizacji wzorcowego go-
spodarstwa rolnego. W 1886 r. po-
wstała tu Sobieszyńska Rolnicza Sta-
cja Doświadczalna, zorganizowa-
na przez pierwszego dyrektora Teofi-
la Cichockiego (budynki stacji wraz 
z uprawami doświadczalnymi przed-
stawione zostały na rycinie w „Tygo-
dniku Ilustrowanym”), a w 1907 r. po-
wstało Sobieszyńskie Towarzystwo 

Pałace hrabiego  
Kajetana Kickiego

.............................................................................................................................................

.......................................................... 
1 | Pałac w Sobieszynie na rycinie Walerego 
Brochockiego (wg „Tygodnik Ilustrowany”,  
nr 5, 1897)

2 | Widok pałacu w Sobieszynie od strony 
dziedzińca podjazdowego, stan w 2010 r.

1

2
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Rolnicze. Dzięki zapisowi hr. Kic-
kiego w 1896  r. utworzono rów-
nież Szkołę Rolniczą Niższego Rzę-
du w  folwarku na Brzozowej Górze, 
należącym do dóbr sobieszyńskich. 
Pierwszym dyrektorem szkoły zo-
stał Stanisław Domosławski i stała się 
ona głównym ośrodkiem oświatowym 
tego typu w zaborze rosyjskim; kon-
tynuowała swoją działalność z prze-
rwą na okres pierwszej wojny świa-
towej i lata 1944-1945. W parku za-
projektowanym przez Stanisława Do-
mosławskiego znajduje się modrze-
wiowy dworek, przeniesiony na prze-
łomie XIX i XX w. z Blizocina, fol-
warku również należącego do hr. Kic-
kich. Pierwotnie miał on pełnić funk-
cję domku myśliwskiego i budyn-
ku mieszkalnego dla gości wizytują-
cych szkołę i stację doświadczalną, po 
drugiej wojnie światowej stał się bu-
dynkiem mieszkalnym dla pracowni-
ków szkoły, a obecnie mieści się  tu też 
Izba Regionalna przy Zespole Szkół 
im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszy-
nie. Wystawa prezentowana w Izbie 
w  ubiegłym roku obejmowała m.in. 
fotografie, meble z pałacu w Orłowie, 
przedmioty regionalne oraz stałą eks-
pozycję „Pradzieje Sobieszyna”.

Siedzibą administracji i zarzą-
du dóbr w Sobieszynie był zespół re-
zydencjonalny, obejmujący położony 
na nadrzecznej skarpie pałac z towa-
rzyszącymi mu w palladiańskim ukła-
dzie oficynami. Przed bramą (obec-
nie zrujnowaną), prowadzącą na dzie-
dziniec podjazdowy, znajduje się fol-
wark, którego główne budynki, po-
dobnie jak budynki szkolne, mają ele-
wacje z ceglanymi lizenami, fryzami 
arkadowymi i ozdobnymi podkreśle-
niami narożników szczytów. Najbar-
dziej interesującym obiektem w ze-
spole jest klasycystyczny pałac, po-
chodzący z pierwszej połowy XIX w. 
i pod koniec tego wieku przebudowa-
ny. Od tego czasu przechodził kilka 

remontów, które nie zmieniły jego ze-
wnętrznej szaty architektonicznej. 

Pałac jest budynkiem o zwartej 
bryle, w której wyraźnie wyróżnio-
ny został centralny trójosiowy ryza-
lit, zwieńczony schodkowym tympa-
nonem. Do skrzydła wschodniego, 
z  dwuosiowych skrzydeł bocznych, 
dobudowane zostało pod koniec 
XIX w.  dwukondygnacyjne skrzydło 
mieszkalne, co znacznie zniekształ-
ciło pierwotny, pełen harmonii za-
mysł projektowy. Jednym z rozważa-
nych autorów pierwotnego  założenia 
jest Chrystian Piotr Aigner. Zgodnie 
z porządkiem witruwiańskim w cen-
tralnym ryzalicie rozmieszczono od-
rębne porządki kolumn flankujących 
portal wejściowy. W przyziemiu  za-
stosowano kolumny toskańskie, a  bie-
gnące w wielkim porządku przez kon-
dygnacje pierwszego piętra i poddasza 
kolumny ubrano w  porządek joński. 

Ciekawie rozwiązana została środko-
wa oś ryzalitu, w którym dodatkowy 
ryzalit, tworzący obramienie wejścia 
na balkon, podkreślony został  oknem 
o półkolistej formie, tak często stoso-
wanej przez Andrea Palladia. Rów-
nież wpływy palladiańskie wykazu-
ją zmniejszone okna partii poddasza. 
Podobnie, choć już bez tak rozbudo-
wanych ryzalitów, ukształtowana jest 
elewacja ogrodowa.

Bardzo dekoracyjny jest klasy-
cystyczny detal, szczególnie w kon-
dygnacji pierwszego piętra. Parter 
optycznie „dociążony” został bonio-
waniem. Klasycystyczne rozwiązanie 
elewacji otrzymały parterowe oficy-
ny – monotonia ich dłuższych elewa-
cji siedmioosiowych została złamana 
niewielkimi boniowanymi ryzalitami 
i otworami drzwiowymi, choć rytmi-
ka osi oraz wysokość otworów zosta-
ła zachowana. Opaski okienne oficyn, 

3 | Pałac w Orłowie Murowanym na rycinie 
Walerego Brochockiego (wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 5, 1897)

4 | Pałac w Orłowie Murowanym – elewacja 
frontowa, stan w 2010 r.
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podobnie jak okna pierwszego piętra 
pałacu, otrzymały zwieńczenia o peł-
nym profilu i układzie klasycznego 
gzymsu. W XIX w. na środku dzie-
dzińca znajdował się dekoracyjny ga-
zon z klombem z egzotyczną zielenią, 

a pałacowi towarzyszył park. Obecnie 
podjazd oraz park są zaniedbane i za-
rośnięte.

W Sobieszynie, również dzię-
ki zapisowi hr. Kickiego, jak poda-
je Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich 
(t. X, 1889, s. 947), kosztem „matery-
ałów i 4000 złotych austr., wzniesiono 
nową świątynię, do której przeniesiono  
w 1886 r. siedzibę parafii z Drążgowa”; 
był to powrót siedziby parafii do So-
bieszyna po jej przejęciu przez arian 
w  XVI w. Kościół według projektu 
Pawła Wójcickiego budowany był od 
1883 r. Towarzyszy mu neogotycka 
plebania, również z końca XIX w.

Innym zespołem rezydencjonal-
nym wchodzącym w skład dóbr hr. 
Kickich był Orłów Murowany. Ten 
zespół pałacowy przekazany został 
razem z dobrami także w 1878 r. za-
pisem hr. Kajetana Kickiego Towa-
rzystwu Osad Rolniczych. Pałac po-
wstał około 1842 r., według projektu 

Henryka Marconiego. W 1882 r. zo-
stał przebudowany, nie zrealizowa-
no jednak planowanych arkad, łączą-
cych oficyny z budynkiem pałacu. Po-
dobnie jak w Sobieszynie, tu również 
dominuje klasycyzm w ujęciu palla-

diańskim, o ściśle osiowej kompozy-
cji założenia rezydencjonalnego entre 
cour et jardin. Oś kompozycji podkre-
ślała od frontu, częściowo do dziś za-
chowana, aleja topoli i kasztanowców, 
zakończona dziedzińcem podjazdo-
wym, a od strony ogrodowej pałacu 
utworzone zostało otwarcie widoko-
we na rzekę Wolicę. Symetria kompo-
zycji zaakcentowana została dwoma 
budynkami oficynowymi, w których 
ich centralne osie kompozycji tworzą 
i jednocześnie akcentują oś poprzecz-
ną dziedzińca portyki w formie gan-
ków kolumnowych.

Budynek pałacowy w Orłowie 
Murowanym ma bardziej scaloną 
kompozycję bryły, niż rozwiązanie so-
bieszyńskie. Dach główny jest cztero-
spadowy o niskim kącie spadku, nie-
rozrzeźbiony jak w Sobieszynie, gdzie 
ryzalit otrzymał dodatkową formę da-
chu, ale dekoracja architektoniczna 
jest podobna. Niewielki ryzalit w czę-
ści środkowej pałacu jest podwójny – 
w całości pięcioosiowy, w części cen-
tralnej trójosiowy. Centralną część ry-
zalitu podkreśla dekoracyjny portyk 
kolumnowy. Witruwiański porządek 
pilastrów – toskańskich w parterze  
i jońskich na piętrze, został zacho-
wany. W boniowanym parterze okna 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

poza opaskami o klasycystycznym 
profilu nie mają innej dekoracji, na 
piętrze otrzymały naczółki. Ryzalit 
w elewacji ogrodowej jest mniejszy – 
trójosiowy, ale o podobnej oprawie 
porządków, natomiast otwory okien-
ne ryzalitu ogrodowego otrzymały 
półkoliste archiwolty z masywnymi 
kluczami. Oficyny mają formę dwo-
rów, przekrytych czterospadowymi 
dachami, z dwoma gankami wspar-
tymi na toskańskich kolumnach. 
Główny ganek znajduje się od stro-
ny siedmioosiowej elewacji zwróconej  
w stronę podjazdu, a drugi w elewa-
cji bocznej, od strony bramy prowa-
dzącej na podjazd. Toskańskie formy 
otrzymały flankujące narożniki pila-
stry, kontrastujące gładkim tynkiem  
z boniowanym licem reszty elewacji.

Pałac w Orłowie Murowanym, 
opuszczony przed kilku laty przez 
szkołę, ulega powolnemu procesowi 
destrukcji, podobnie oficyny, z  któ-
rych jedna nieużytkowana szybko 
niszczeje, druga, mieszcząca przy-
chodnię zdrowia, na razie pozostaje 
w zadowalającym stanie technicznym.

W dobrach orłowskich znajdują 
się prezentowane w przywołanym na 
początku „Tygodniku Ilustrowanym” 
na rycinie Walerego Brochockiego, 
a także znane z ryciny Michała An-
driollego relikty zamku, pochodzące-
go z XVI w. Obecnie nie są dostępne 
dla zwiedzających.

Zarówno Orłów Murowany, jak 
i  Sobieszyn stanowiły świadectwo 
wyrafinowanych gustów estetycz-
nych epoki i fundatorów, dziś na sku-
tek braku gospodarzy grozi im unice-
stwienie. Mieszkańcy okolic wciąż pa-
miętają o wielkim filantropie, którego 
wyjątkowy, nie tylko dla jego współ-
czesnych, testament znacząco wpły-
nął na życie ich przodków, a i do dziś 
kształtuje krajobraz kulturowy regio-
nu. W stulecie powstania sobieszyń-
skiej szkoły, w czerwcu 1996 r. po-
wstał monument w postaci głazu z ta-
blicą poświęconą hr. Kickiemu, nie-
stety, oba zespoły rezydencjonalne na-
leżące do darczyńcy ulegają powolnej 
degradacji.

Sebastian Wróblewski

5 | Oficyna pałacu w Orłowie Murowanym, stan 
w 2010 r.

(zdjęcia: 2,4,5 – Sebastian Wróblewski)
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w innych zdobytych miastach. Źró-
dła historyczne tak zanotowały jego 
słowa „patrzcie jako Gniewu będę bro-
nił, domyślcie się jako insze miasta ode 
mnie obronę będą miały”. Pierwsze-
go dnia walki odbyły się w pobliżu 
wału wiślanego, a Szwedzi byli ukry-
ci w lasku. Po tygodniu przerwy dru-
ga bitwa stoczona została we wsi Gro-
nowo, gdzie schronili się Szwedzi. Po 
dniu przerwy Szwedzi, podobnie jak 
w pierwszym dniu bitwy, próbowali 
przebić się nad Wisłą w stronę Gnie-
wu. Gdy wojska polsko-litewskie im 
to uniemożliwiły, dotarli do wzgórza, 
gdzie stali Polacy, husaria zaczęła spy-
chać szwedzką piechotę, ale ostatecz-
nie atak załamał się.

Podczas inscenizacji narrator 
wspominał o obawie króla szwedz-
kiego przed husarią, który znał już 
jej sukcesy, więc starał się nie stawać 
w polu naprzeciwko wroga, w miej-
scu dogodnym do szarży. I tym razem, 
podobnie jak w bitwie w 1626 r., Po-
lakom nie udało się zdobyć szwedz-
kich pozycji. 

Inscenizacja odtwarzanej bitwy 
odbywa się zawsze według opracowa-
nego scenariusza, ale szczegóły leżą 
już w gestii dowódców poszczegól-
nych grup i każde takie widowisko 
jest niepowtarzalne. Najbardziej spek-
takularne tym razem były szarże hu-
sarii – Chorągwi Husarskiej Marszał-
ka Województwa Pomorskiego, któ-
rej siedzibą jest zamek w Gniewie. 
Powstała ona w 2004 r. i obecnie li-
czy 30 husarzy na koniach. Jest to do-
brze uposażona, największa chorą-
giew w Polsce. Przed bitwą i po niej 

miast polskich. W sierpniu król Zyg-
munt III rozpoczął koncentrację 
wojsk polskich. Po dwóch miesią-
cach wyruszyły one pod Gniew, za-
jęty przez Szwedów, najdalej na po-
łudnie wysuniętą placówkę szwedz-
ką. 23 września 1626 r. obaj królowie 
stanęli naprzeciwko siebie na wyso-
kości wsi Gronowo, parę kilometrów 
od Gniewu. Po stronie polskiej wzięło 
udział około 4000 husarzy; nasze siły 
nieznacznie przewyższały liczebnie 
armię szwedzką. Bitwa nie przynio-
sła polskim żołnierzom zwycięstwa. 
Miasto i zamek pozostały w rękach 
szwedzkich, natomiast wojska pol-
skie wycofały się w kierunku Gdań-
ska. Gniew został zdobyty dopie-
ro rok później przez hetmana Stani-
sława Koniecpolskiego. Król szwedz-
ki chciał w tej bitwie pokazać innym 
miastom, jak będzie ich bronić, cho-
dziło mu też o uniknięcie buntów  

Inscenizacja bitwy 
pod Gniewem

WOKÓŁ TRADYCJI

U podnóża zamku w Gnie-
wie 13 sierpnia 2011  r. 
odbyła się największa 
w  Polsce inscenizacja 

batalistyczna bitwy pod Gniewem 
z  1626  r. Całość imprezy pod na-
zwą „Vivat Vasa” trwała jeszcze do 15 
sierpnia i  w  kolejnych dniach można 
było oglądać turniej husarski, pokazy 
musztry i strzelania z muszkietów. 

Bitwa ta jest nazywana bitwą 
dwóch Wazów. 6 lipca 1626 r. król 
szwedzki Gustaw II Adolf wylądo-
wał wraz ze swą 14-tysięczną armią 
w okolicach Piławy (dzisiejszy Bałtijsk 
w Obwodzie Kaliningradzkim). Jego 
celem było opanowanie całego basenu 
Morza Bałtyckiego, a przede wszyst-
kim zajęcie Gdańska, portu umożli-
wiającego transport Wisłą polskie-
go zboża. W szybkim marszu w stro-
nę tego jednego z większych w Euro-
pie miast zajął 16 innych, mniejszych 

............................................................................... 
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można było z bliska podziwiać husar-
skie uzbrojenie. 

Z Gniewu pochodzi też Żół-
ty Regiment, który walczył po stro-
nie szwedzkiej, uzbrojony w muszkie-
ty i rapiery. Dodatkowo towarzyszy-
li im pikinierzy z pikami i artylerzyści 
z czterema działami regimentowymi. 
Na polu bitwy pojawiła się zakaptu-
rzona postać śmierci w czarnym płasz-
czu z kosą. Wśród gości zagranicznych 
zwracali uwagę muszkieterzy francu-
scy w czarnych mundurach. Przybyły 
też do Gniewu dwa oddziały doskona-
le umundurowanych Czechów.

Imprezy w Gniewie dały począ-
tek rozwojowi odtwórstwa bitew 
z  XVII  w. w Polsce. Wcześniej, od 
1977 r. odbywały się inscenizacje tur-
niejów rycerskich na Zamku w Go-
lubiu-Dobrzyniu, w 1992 r. odby-
ła się pierwsza inscenizacja na po-
lach Grunwaldu, a w 1998 – pierwsza 
w Polsce inscenizacja bitwy pod Bzu-
rą z 1939 r. 

Wiele osób zwróciło uwagę, że ter-
min „rekonstrukcja historyczna” nie 
jest zbyt precyzyjny. Raczej należało-
by używać określenia „inscenizacja bi-
twy” czy „inscenizacja epizodów bi-
twy”. Nie jest bowiem możliwe wier-
ne odtworzenie przebiegu danej bi-
twy – ustawienie kilku tysięcy jedno-
licie umundurowanych żołnierzy. Za-
miast kilku pułków czy chorągwi hu-
sarskich na ogół do inscenizacji staje 
jeden, choć powoli zwiększa się licz-
ba odtwórców dawnego umunduro-
wania i uzbrojenia. Często jedyny-
mi oryginalnymi elementami dzisiej-
szych inscenizacji są miejsca rozgry-
wania dawnych bitew, ale też nie za-
wsze, rzeźba terenu i zabudowa wo-
kół wyglądają inaczej niż 200 czy 500 
lat temu. Stroje, karabiny, szable są re-
konstrukcjami, ale czasem wykorzy-
stuje się elementy autentyczne, np. 
prawdziwe pojazdy z czasów drugiej 
wojny światowej.

Maria Brodzka-Bestry

WOKÓŁ TRADYCJI

2 | 3 | 4 | Fragmenty inscenizacji bitwy pod 
Gniewem

(zdjęcia: Maria Brodzka-Bestry)
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W 2010 r., podczas Nocy 
Muzeów, na Dzie-
dzińcu Wielkim Zam-
ku Królewskiego 

w Warszawie odbył się pierwszy mul-
timedialny pokaz projektu „Muzeum 
Utracone”; w 2011 r. pokaz zorgani-
zowany został na murach warszaw-
skiego Starego Miasta, a w roku bie-
żącym w Krakowie na Wawelu i przed 
Pałacem Prezydenckim w Warszawie. 
Utworzony przy Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Ko-
munikacji Marketingowej SAR, mul-
timedialny projekt wirtualnego mu-
zeum dzieł utraconych pod nazwą 
„Muzeum Utracone” ma na celu po-
szukiwanie nowych sposobów popu-
laryzowania wiedzy o stratach wo-
jennych oraz zachowanie pamię-
ci o  utraconym dziedzictwie kultury. 
Jego założeniem jest też poszukiwanie 
możliwości dotarcia do utraconych 

obiektów kultury, szczególnie w cza-
sie drugiej wojny światowej, cennych 
dzieł malarstwa, rzeźby, rzemiosła ar-
tystycznego, dzieł rękopiśmiennych. 

Polska w wyniku drugiej wojny 
światowej utraciła ponad 70% mate-
rialnego dziedzictwa kultury. Wśród 
strat wojennych są dzieła takich m.in. 
mistrzów, jak Rafael, Breughel, von 
Dyck, Kossak, Matejko, Wyspiański. 
Niektóre dzieła po latach wróciły do 
swoich właścicieli, inne zaginęły bez-
powrotnie, jednak ciągle jest nadzieja 
na ich odnalezienie. 

Od 1992 r. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zajmuje 
się katalogowaniem strat wojennych. 
W bazie danych prowadzonej przez 
Departament Dziedzictwa Kulturo-
wego zamieszczonych jest obecnie 
około 60 tys. poszukiwanych obiek-
tów; część z nich pokazywana jest na 
stronie internetowej (www.mkidn.
gov.pl/kolekcje). Informacje o utra-
conych dziełach sztuki publikowa-
ne są w serii wydawniczej Departa-
mentu Dziedzictwa Kulturowego 
pt. Straty Kultury Polskiej. Do ponad 
100 domów aukcyjnych na świecie, 
prawie wszystkich polskich przed-
stawicielstw dyplomatycznych, za-
granicznych placówek kulturalnych 

Muzeum Utracone

oraz rządowych i pozarządowych or-
ganizacji zajmujących się badaniami 
proweniencyjnymi wysyłane są kata-
logi strat wojennych. I właśnie pro-
jekt „Muzeum Utracone” bardzo 
wspiera te wszystkie działania, pre-
zentując szerokiej publiczności wize-
runki utraconych zabytków. W cza-
sie pokazów przypomina też dzieła, 
które zostały odzyskane. Integralną 
częścią projektu jest strona interne-
towa www.muzeumutracone.pl. Za 
jej pośrednictwem można pobrać po-
kaz „Muzeum Utraconego”; co roku 
płyty DVD z pokazem rozsyłane są 
też do ponad 500 muzeów w całej 
Polsce.

Każde europejskie państwo odno-
towuje straty w zasobie dziedzictwa 
kulturowego. Jednym z celów projek-
tu „Muzeum Utracone” jest stworze-
nie płaszczyzny porozumienia i współ-
pracy, europejskiej platformy wymia-
ny myśli, poglądów i doświadczeń na 
polu odzyskiwania utraconych dzieł. 
Wspólne działanie na pewno przynie-
sie pozytywne rezultaty.

Nad wartością merytoryczną pro-
jektu „Muzeum Utracone” czuwa po-
wołana przy Departamencie Dzie-
dzictwa Kulturowego MKiDN Rada 
Programowa, w której skład weszli 
wybitni polscy historycy sztuki i mu-
zealnicy. 

☐

ZBIORY I ZBIERACZE

............................................................................... 

1 | Kadr z pokazu „Muzeum Utracone”, 
dostępnego na stronie internetowej:  
www.muzeumutracone.pl

2 | Multimedialny pokaz „Muzeum Utracone” – 
prezentacja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
w Warszawie w 2012 r.
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pozwalają natomiast z całą pewno-
ścią wykluczyć, że był on tym słyn-
nym, „pełnym świętych relikwii zło-
tym pektorałem”, który zdjęto ze zbroi 
poległego wielkiego mistrza Ulryka 
von Jungingena, o czym wspomina 
Jan Długosz (ibidem, s. 138). Trudno 
uznać za możliwe, by tak duży i cięż-
ki relikwiarz zawieszono na napier-
śniku zbroi, narażając go na zagubie-
nie, uszkodzenie, a nawet zniszczenie 
w bezpośredniej walce, w jakiej wielki 
mistrz osobiście uczestniczył.

Brana była również pod uwagę 
inna możliwość, że relikwiarz mógł 
zostać zabrany z kaplicy zajętego przez 
wojska polskie zamku w Elblągu. Nie 
ma, niestety, wiarygodnych przesła-
nek historycznych, które mogłyby de-
finitywnie rozstrzygnąć kwestię, w ja-
kich okolicznościach relikwiarz dostał 
się w polskie ręce. Mimo to, dawno 
już przyjął się pogląd, że był on jed-
nym z trofeów bitwy grunwaldzkiej 
i  został przez króla Władysława Ja-
giełłę ofiarowany katedrze gnieźnień-
skiej 20 listopada 1410 r., jako votum 
za to wielkie zwycięstwo. 15 czerw-
ca 1450 r. relikwiarz wymieniony jest 
w najstarszym z zachowanych inwen-
tarzy katedry gnieźnieńskiej i opisany 

także dewocjonalia braci zakonnych), 
jakie tam były, zostały rozgrabione 
przez zwycięzców. Jan Długosz pisał: 
„[…] obóz nieprzyjacielski pełen wszel-
kich bogactw i wozy oraz cały doby-
tek mistrza pruskiego i jego wojska ule-
gły rozgrabieniu przez rycerzy polskich 
[…], a wozy wrogów w liczbie kilku ty-
sięcy zostały w ciągu jednego kwadran-
sa rozgrabione przez wojsko królewskie 
do tego stopnia, że nie pozostało z nich 
najmniejszego śladu” (Jana Długosza 
Roczniki czyli Kroniki sławnego Kró-
lestwa Polskiego. Księga 10 i 11: 1406- 
-1412, Warszawa 1982, s. 133).

To, że relikwiarz został zdobyty 
w takich okolicznościach, może nawet 
w taborach elbląskiego komtura Wer-
nera von Tettingena, który w chwi-
li klęski zdołał uciec z pola walki, ra-
tując życie, wydaje się bardzo prawdo-
podobne, ale brak na to jednoznacz-
nego potwierdzenia w źródłach histo-
rycznych. Budowa i masa relikwiarza 

Jedną z nielicznych, zachowa-
nych do dnia dzisiejszego pa-
miątek Wielkiej Wojny Pol-
ski i Litwy z Zakonem Krzyżac- 

   kim 1409-1411 r. jest relikwiarz, 
zdobyty wówczas na nieznanym do-
stojniku krzyżackim. Został on wyko-
nany w 1388 r. na zamówienie elblą-
skiego komtura zamkowego Thiele-
go Dagistera von Loricha, który wła-
śnie w tym roku objął swój urząd. Po-
wstał jako mały ołtarzyk relikwiarzo-
wy, przeznaczony do nabożeństw pry-
watnych lub do urządzenia ołtarza 
w warunkach polowych, podczas wy-
praw wojennych czy podróży. 

Według przyjętej od dawna tra-
dycji, relikwiarz ten jest uznawany za 
polskie trofeum zdobyte w bitwie pod 
Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Fun-
dator relikwiarza, komtur Thiele von 
Lorich, nie brał udziału w bitwie, po-
nieważ w tym czasie już nie żył. Z za-
chowanych źródeł wynika, że zmarł 
około 1398 r. lub tuż po 20 września 
1408 r. Po śmierci komtura relikwiarz 
stał się zapewne własnością innego 
dostojnika zakonnego. Niestety, nie 
wiadomo, kto nim był – być może był 
to któryś z następców Thielego von 
Loricha na komturstwie elbląskim. 

Losy relikwiarza od 1388 r., kiedy 
został wykonany, do połowy XV  w., 
kiedy wiadomo, że znajdował się 
w  skarbcu katedry gnieźnieńskiej, są 
dosyć zagadkowe. Pewne jest jedynie, 
że dostał się w polskie ręce w czasie 
wojny z Zakonem Krzyżackim 1409- 
-1411 r. Według historyków, stało się 
to właśnie w bitwie pod Grunwaldem 
15 lipca 1410 r., w jej ostatniej fazie, 
w zdobytym przez wojska polskie 
obozie krzyżackim. Wiadomo, że całe 
wyposażenie i rozmaite dobra (w tym 

Relikwiarz 
spod Grunwaldu

............................................................................... 

1 | 2 | Relikwiarz elbląskiego komtura 
zamkowego Thielego Dagistera von Loricha 
– od zewnątrz (1) i wewnątrz (2) (w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego)

1
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Relikwiarz powstał w 1388 r. Użyty do 
jego wykonania materiał to: srebro odlewa-
ne, cyzelowane, grawerowane, złocone ognio-
wo; emalia; szkło; jedwab; kość; pergamin. 
Wymiary: wysokość 17,8 cm, szerokość w sta-
nie zamkniętym 11,2 cm, w stanie otwar-
tym 23,2 cm. Ma on formę dyptyku, które-
go dwa skrzydła zawierają przegródki na reli-
kwie. Skrzydła połączone są na całej wysoko-
ści zawiasami. Na zewnętrznej stronie skrzy-
deł wygrawerowane są dwie sceny figuralne, 
które obiega bordiura z inskrypcją fundacyj-
ną pisaną minuskułą gotycką w dialekcie dol-
noniemieckim: „+ noch gotis gebort / thvsvnt 
drihvndirt jor / vnde ach vnde achzic ior do 
lis ma / chen brvder thile dag / ister von lorich 
hvskvmpthvr / zvm elving dese thofil in vnser 
/ liven frowen here v / nde der heiligen der he-
iligetvn hy in ist” (Po narodzeniu Bożym ty-
siąc trzysta lat i osiem i osiemdziesiąt lat, wte-
dy kazał wykonać brat Thile Dagister von Lo-
rich, komtur zamkowy na Elblągu, tę tablicę 
ku naszej kochanej Pani czci i tych świętych 
tych relikwii, które wewnątrz są).

Na zewnętrznej stronie lewego skrzydła 
przedstawiona jest scena ofiarowania się Mat-
ce Boskiej z Dzieciątkiem fundatora relikwia-
rza – komtura Thielego von Loricha. Klęczą-
cy zakonnik przybrany jest w płaszcz z krzy-
żem. Za nim stoi polecająca go św. Barbara. 
Nad sceną widoczny jest baldachim, z które-
go zwisa na łańcuchu tarcza z herbem funda-
tora. Na skrzydle prawym przedstawiona jest 
postać Chrystusa z opaską na biodrach, sto-
jącego na ludzkich czaszkach i ukazujące-
go rany, w tle widoczny krzyż i 22 narzędzia 
Męki Pańskiej. Nad całą sceną biegnie potrój-
ny łuk zdobiony motywami liścia.

Wnętrze dyptyku wypełniają sceny figu-
ralne, wykonane w pełnoplastycznym odle-
wie. Poszczególne figurki, wykonane osob-
no, są odlane ze srebra, starannie cyzelowane 
i złocone. 

Na skrzydle lewym od wewnątrz przed-
stawiony jest Chrystus na krzyżu o faliście 
wygiętych ramionach. Pod krzyżem stoją po-
stacie Matki Boskiej ze św. Janem, osadzone 
na trójdzielnym wzgórzu Golgoty. Wzgórze 

pod krzyżem ozdobione jest zieloną ema-
lią z  drobnymi biało-czerwonymi kwiatka-
mi i rytowanym wyobrażeniem traw i papro-
ci. Poniżej, na stoku wzgórza umieszczono fi-
gurkę żaby i jaszczurki, symbolizujących grze-
chy ludzkie. Ponad sceną znajduje się gotyc-
ki baldachim.

Na skrzydle prawym od wewnątrz 
umieszczono dwie sceny figuralne. Scena gór-
na przedstawia ofiarowanie się komtura Thie-
lego von Loricha Matce Boskiej z Dzieciąt-
kiem. Klęczącego komtura poleca św. Bar-
bara w asyście św. Katarzyny. Od góry sce-
na zwieńczona jest gotyckim baldachimem. 
W scenie dolnej ukazane są postacie czterech 
świętych: Małgorzaty, Piotra, Pawła i Doro-
ty. Nad postaciami widoczny jest baldachim.

Sceny figuralne obu skrzydeł relikwia-
rza otoczone są ramkami, w których znajdu-
je się po 29 kwadratowych przegródek z re-
likwiami, wyłożonych ciemnoczerwonym je-
dwabiem i oszklonych. W niektórych z nich 
umieszczone są paski pergaminu z napisany-
mi imionami świętych.
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wydanym na 500. rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, pod zamiesz-
czonym zdjęciem zabytku poda-
no: „Relikwiarz Ulryka von Jun-
gingen, zwrócony przed laty kil-
kunastu prusakom przez arcybi-
skupa Stablewskiego” ( J.  K. Ko-
chanowski, Po Grunwaldzie. 
Garść refleksyi, „Świat”, R. V, Nr 
28, 1910, s. 10).

Relikwiarz przetrwał w Mal-
borku do drugiej wojny świato-
wej. Gdy zimą 1945 r. do mia-
sta zbliżał się front rosyjski, 
Niemcy ogłosili Malbork twier-
dzą i przygotowali się do jego 
obrony. Z jakichś bliżej niezna-
nych dziś przyczyn, relikwiarz 
nie został wówczas ewakuowa-
ny na zachód. Szczęśliwie prze-
trwał obronę zamku, trwającą 
od stycznia do początku mar-

ca 1945 r. Gdy Niemcy opuszcza-
li uszkodzony w ciężkich walkach za-
mek, ukryli relikwiarz w pomieszcze-
niu dawnego skarbca na Zamku Wy-
sokim, za blachami, którymi wybite 
były jego ściany. 

Tuż po zakończeniu wojny opie-
kę nad opuszczonym zamkiem w Mal-
borku roztoczyło z ramienia władz 
wojskowych Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie. Olbrzymi zamek 
był jednak słabo pilnowany i mimo 
rozstawionych wart penetrowali go 
szabrownicy, którzy w maju 1946 r. 
wydobyli relikwiarz ze skrytki. Z rela-
cji świadków tamtych wydarzeń wia-
domo, że sprzedali go miejscowemu 
złotnikowi – Niemcowi za kwotę 22 
tys. zł. Przy podziale pieniędzy po-
kłócili się. Wywiązała się bójka, pod-
czas której zostali zatrzymani przez 
patrol milicji. Podczas przesłuchania 
wskazali adres złotnika, u którego re-
likwiarz odnaleziono. Został on prze-
wieziony do Muzeum Wojska Polskie-
go, gdzie przekazano go ówczesnemu 
dyrektorowi płk. Zbigniewowi Sza-
cherskiemu. Zabytek został włączony 
do zbiorów muzeum i jest ekspono-
wany w Sali Średniowiecza, w części 
poświęconej Wielkiej Wojnie z Zako-
nem Krzyżackim 1409-1411 r. 

Wojciech Krajewski

następująco: „Najjaśniejszy książę na-
stępca tronu w piątek, dnia 20 czerwca 
1823 roku wstąpił ze swą świtą do tej 
bazyliki […] wszedłszy do kapitularza 
[…] przyjął łaskawie ofiarowany mu 
przez Kapitułę Metropolitalną srebrny 
zabytek Zakonu Teutońskiego z 1388 
roku”. 24 września 1823 r. książę, dzię-
kując za dar, pisał z Berlina w liście do 
kapituły: „Moi panowie! Wartość daru 
ofiarowanego mnie w Gnieźnie w po-
staci relikwiarzyka, podnoszą jeszcze 
uczucia Wasze”. Do tego listu, nim tra-
fił do archiwum, kapituła kazała spo-
rządzić dokładny rysunek relikwiarza, 
by udokumentować jego wygląd.

Wręczony ks. Fryderykowi Wil-
helmowi relikwiarz został wywieziony 
do Berlina, ale jeszcze w tym samym 
1823 r. książę przekazał go jednak 
nadprezydentowi prowincji Prus Za-
chodnich Heinrichowi Theodorowi 
von Schönowi, przed naciskami które-
go tak wytrwale broniła się wcześniej 
kapituła katedry gnieźnieńskiej. Von 
Schön złożył relikwiarz w odbudowy-
wanym zamku w Malborku. Mimo, że 
zabytek znajdował się w rękach nie-
mieckich, w Polsce nie zapomniano 
o nim. Zdjęcia relikwiarza i jego krót-
ki opis pojawiały się w prasie krajo-
wej. I tak np. w czasopiśmie „Świat” 
z dnia 9 lipca 1910 r., ukazującym się 
w Warszawie i Krakowie, w  numerze 

jako „thabula quadriangula-
ris inaurata plena reliquiis” 
(tablica czworokątna złocona 
wypełniona relikwiami). To, 
że relikwiarz znalazł się w pol-
skich rękach, paradoksalnie 
uratowało go przed bardzo 
prawdopodobnym zniszcze-
niem. Wiadomo bowiem, że 
po zakończeniu wojny z  Pol-
ską w 1411 r. i później w cza-
sie wojny trzynastoletniej 
(1454-1466) Zakon Krzyżac-
ki popadł w duże trudności 
ekonomiczne. Wówczas, by 
ratować sytuację, przetapiano 
znaczne ilości wyrobów złot-
niczych, świeckich i kościel-
nych. Los taki spotkałby za-
pewne także relikwiarz. Pozo-
stawał on w skarbcu katedry 
przez następne 400 lat. Prze-
trwał szczęśliwie zawieruchy wojen-
ne i powtarzające się rabunki skarb-
ca katedralnego. W sytuacji takich 
zagrożeń był wraz z innymi cennymi 
przedmiotami ewakuowany do dają-
cych pewne bezpieczeństwo zamków 
arcybiskupich w Łowiczu, Uniejo-
wie, na Jasną Górę, do Wrocławia czy 
Gdańska.

Relikwiarz przechowywany był 
w  skarbcu katedry gnieźnieńskiej 
do 1820 r. Wtedy to nadprezydent 
prowincji Prus Zachodnich Hein-
rich Theodor von Schön, realizują-
cy ideę odbudowy zamku w Malbor-
ku, w liście z 14 listopada 1820 r. za-
żądał od kapituły katedry gnieźnień-
skiej jego wydania. Żądanie to rozpa-
trywano na posiedzeniu kapituły 21 
grudnia 1820 r. Decyzję o odmowie 
podjęto na posiedzeniu kapituły ge-
neralnej 2 maja 1821 r. Nacisk władz 
pruskich jednak nie ustawał. Kapitu-
ła katedry, by uniknąć przekazania 
relikwiarza von Schönowi, wystąpi-
ła w październiku 1822 r. do następ-
cy tronu ks. Fryderyka Wilhelma, za-
interesowanego problematyką bitwy 
grunwaldzkiej, z propozycją, by przy-
jął on relikwiarz w darze. Doszło do 
tego podczas pobytu księcia w Gnieź-
nie 20 czerwca 1823 r. W aktach ka-
pituły gnieźnieńskiej widnieje zapis, 
który w tłumaczeniu z łaciny brzmi 
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3 | Fragment sceny figuralnej relikwiarza

(zdjęcia: Wojciech Krajewski, Maciej Skoczeń)

.............................................................................................................. 
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Poniższa historia – to jed-
na z niewątpliwych sensacji 
XXI w., przynajmniej w dzie-
dzinie muzycznego muzeal-

nictwa. Ale zacznijmy „od pieca”. Pod 
koniec ubiegłego roku poproszono 
mnie o obejrzenie bliżej nieokreślo-
nego instrumentu (klawikord? klawe-
syn?), oferowanego do zbiorów Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. Ponoć, 
na co wskazywać miały robocze foto-
grafie, jeszcze z czasów stanisławow-
skich (dla niewtajemniczonych – okres 
panowania Stanisława Augusta Ponia-
towskiego). Instrument znajdował się 
w domu prywatnym pod Warszawą.

Już owe robocze fotografie wzbu-
dziły wielkie oczekiwania, a co dopiero  

sam instrument, który na pierwszy 
rzut oka zaskoczył swą świetnością 
i w miarę dobrym stanem zachowania 
(choć bez strun i z pewnością na razie 
nie do grania). Jest to ni mniej, ni wię-
cej 2-manuałowy klawesyn, wykonany 
w Londynie przez samego słynnego 
Burkata Shudiego w 1765 r., o czym 
świadczy inskrypcja nad klawiaturą: 
„Burkat Tschudi № 496 Fecit Londini 
1765”. Całość fornirowana polerowa-
nym mahoniem z prostokątami klonu 
i ciemniejszego mahoniu, ozdobiona 
oksydowanym srebrem (zawiasy po-
krywy skrzyni i orły na nogach stoja-
ka, na jakich niegdyś wspierano takie 
instrumenty, zanim zastosowano mo-
cowane na stałe nogi), dolna krawędź 
skrzyni i krawędzie pokrywy ozdobio-
ne rzeźbionym i złoconym ornamen-
tem kimationu. Owe orły sugerowały 
czasy stanisławowskie, choć przy bliż-
szym oglądzie już nie. Zgodnie z  re-
lacją właściciela instrument trafił do 
rodziny po drugiej wojnie światowej, 

Klawesyn  
Fryderyka Wielkiego

........................................................................................................................................

kiedy to jego ojciec spotkał żołnierzy 
Armii Radzieckiej z zepsutą ciężarów-
ką. Nie mogli dalej jechać, więc lekką 
ręką pozbyli się ładunku (owego kla-
wesynu) za bańkę spirytusu. Histo-
ria, jak wiele z tych czasów. A że na-
bywca był z wykształcenia muzykiem 
(po wojnie dyrygent jednej z poza-
warszawskich orkiestr filharmonicz-
nych), to instrument nie służył w ro-
dzinie i jej domu do żadnych poza-
muzycznych celów i zachował cał-
kiem dobrą kondycję. Aby nie wda-
wać się tu w szczegóły techniczne, po-
dam tylko podstawowe dane tego kla-
wesynu, jednego z najlepszych i naj-
nowocześniejszych na świecie w mo-
mencie powstania: dwie klawiatury 
o zakresie C1-f3 (5½ oktawy), 3 syste-
my strun 8’[8-stopowe], 8’ i 4’, 4 rzędy 
skoczków oraz rejestr lutniowy, 6 cię-
gieł rejestrowych ręcznych, a także je-
den pedał.

W Polsce, o dziwo (jeśli zapomni-
my o dwu wyniszczających te ziemie 

...............................................................................

1 | Klawesyn Fryderyka Wielkiego, Burkat 
Shudi, opus 496, Londyn 1765 r., Muzeum 
Zamkowe we Wrocławiu, 1932 r.

2 | Klawesyn Fryderyka Wielkiego, Burkat 
Shudi, opus 511, Londyn 1766 r., Nowy Pałac 
w Parku Sanssouci, Poczdam, 1913 r.

1 2
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lat siedemdziesiątych XX w. (a może 
i wcześniej) eksponowany jest w Mu-
zeum im. Michaiła Glinki w Moskwie 
(ten z nr. 512, nr 511 nadal w  Pocz-
damie, w Nowym Pałacu w Par-
ku Sanssouci, zob. Claudia Sommer, 
The New Palace in Sans Souci Park, 
Berlin 1993). Drugi wybuch rado-
ści wzbudziła informacja, że klawesyn 
z nr. 496 (a więc ten właśnie odnale-

ziony) znajdował się w latach między-
wojennych XX w. w Muzeum Zam-
kowym we Wrocławiu i, oczywiście, 
uważany jest także za zaginiony. Ta 
wiadomość zmieniała status prawny 
całej historii, ponieważ Wrocław jest 
obecnie częścią Polski i casus zrabo-
wanego (z Niemiec) mienia wojenne-
go już instrumentu nie dotyczy.

Następne dni kwerend przynio-
sły kolejne sensacje. Oto David Wa-
inwright i Kenneth Mobbs napisa-
li w 1996 r. artykuł poświęcony klawe-
synom Shudiego dla Fryderyka Wiel-
kiego (D. Wainwright, K. Mobbs, op. 
cit., ss. 77-94). Oni także wspomnie-
li zaginięcie instrumentu z nr. 496. 
Ale wzmiankowali również, podobnie 
jak wymieniony już Donald Boalch, iż 

królewskich pałacach. I tutaj ogarnęło 
mnie przerażenie. Jeżeli jest to jeden 
z  instrumentów zrabowanych w  cza-
sie wojny w Berlinie czy Poczdamie, 
to przecież nie będzie można go zaku-
pić i eksponować w Zamku Królew-
skim w Warszawie!

Po nieprzespanej nocy „odrabia-
nia lekcji” ciąg dalszy. W Zakładzie 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Na-

rodowej zajrzałem do podstawowego 
w tej dziedzinie opracowania Donal-
da Boalcha o budowniczych klawesy-
nów (D. Boalch, Makers of the Harp-
sichord and Clavichord 1440-1840, 
2nd ed., Oxford 1974). Kiedy dotar-
łem na stronę 159 – zacząłem par-
skać śmiechem, budząc zdziwienie 
nadzorującej salę bibliotekarki. Naj-
pierw, kiedy przeczytałem, że jeden  
z dwu klawesynów z Pałacu w Poczda-
mie (informacja nieścisła, ponieważ 
klawesyny znajdowały się przed wojną 
w Muzeum Hohenzollernów w Berli-
nie, zob. David Wainwright, Kenneth 
Mobbs, Shudi’s Harpsichords for Fre-
deric the Great, „The Galpin Society 
Journal”, vol. 49, 1996, s. 80) zaginął 
w czasie drugiej wojny światowej i od 

wojnach światowych, zachłannych za-
borcach i najeźdźcach, a także o efek-
tach ubocznych „kolektywizacji”), 
nie zachowały się żadne klawesyny 
z XVII czy XVIII w., nie licząc jedne-
go w Muzeum Instrumentów w  Po-
znaniu, jeszcze w XVIII  w. przero-
bionego na fortepian. Czyli w prak-
tyce nie posiadamy żadnego zabyt-
kowego klawesynu. A przecież klawi-
cymbały odnotowano tu 
w licznych inwentarzach 
mieszczańskich, dwor-
skich czy klasztornych, 
że nie wspomnę słynne-
go klawesynu Marysień-
ki Sobieskiej (jeszcze do 
pierwszej wojny świato-
wej notowany w zbiorach 
zamku w Podhorcach, 
zob. Władysław Kry-
czyński, Zamek w Pod-
horcach, Złoczów 1894, 
s.  69). Stąd pojawienie 
się takiego instrumentu, 
i to z połowy XVIII  w. 
jest niewątpliwie sensa-
cją. Pełen entuzjazmu za-
cząłem więc „odrabiać 
zadania domowe”, czy-
li szukać materiałów na 
temat Burkata Shudiego 
(zarówno imię, jak i na-
zwisko owego angielskie-
go, z pochodzenia szwaj-
carskiego budownicze-
go klawesynów, potem 
teścia Johna Broadwooda, ma różną 
w  różnych źródłach pisownię: Bur-
khart, Burkhardt, Schudi, Tschudi, 
Tshudi). Na początek natrafiłem na 
książeczkę o nim, autorstwa Williama 
Dale’a (W. Dale, Tschudi. The Harpsi-
chord Maker, London 1915), a w niej 
między stroną 42 i 43 na zdjęcia iden-
tycznego klawesynu, choć z numerem 
seryjnym 511, a nie 496! Dalej było 
coraz bardziej sensacyjnie. Okazało 
się, że Shudi wykonał dla króla pru-
skiego Fryderyka II, zwanego Wiel-
kim, pięć klawesynów, m.in. z nume-
rami seryjnymi 496, 511 i 512, a tak-
że z owymi płaskorzeźbionymi, oksy-
dowanymi orłami pruskimi na no-
gach stojaków instrumentów. Wszyst-
kie one znajdowały się potem w jego 
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Shudi, zanim wysłał ów klawesyn do 
Fryderyka Wielkiego, zaprezentował 
go znawcom w swoim salonie jeszcze 
16 maja 1765 r., a przy klawiaturze za-
siadł odwiedzający wówczas Londyn 
9-letni wirtuoz z Austrii. Owym ge-
nialnym dzieckiem był ni mniej, ni wię-
cej Wolfgang Amadeusz Mozart! Jak 
już wspomniałem, instrument, nobili-
towany grą na nim nie tylko Frydery-

ka Wielkiego i członków jego rodziny, 
ale i samego Mozarta, w latach między-
wojennych ubiegłego wieku znajdował 
się w Pokoju Muzycznym wrocławskie-
go Zamku, co odnotowano w katalo-
gu lokalnego Śląskiego Muzeum Rze-
miosła Artystycznego i Starożytności 
z 1932 r. (Peter Epstein, Ernst Scheyer, 
Führer und Katalog zur Sammlung al-
ter Musikinstrumente. Schlesisches Mu-
seum für Kunstgewerbe und Altertümer, 
Breslau 1932, ss. 26-27, il. 2). Z kolei 
Krzysztof Rottermund w swej książce 
o budownictwie fortepianów na Ślą-
sku do 1945 r. podaje, iż miejscowa fir-
ma Louis Seliger & Sohn ów klawesyn 
poddała pełnej konserwacji w 1926  r. 
i następnie był on wykorzystywany 
w koncertach na wrocławskim Zam-
ku oraz w sali miejscowej rozgłośni ra-
diowej (K. Rottermund, Budownictwo 
fortepianów na Śląsku do 1945 roku, 
Szczecin 2004, ss. 32-33). Na koncer-
cie inaugurującym otwarcie Muzeum 
Zamkowego 20 IX 1926 r. wykonano 
m.in. utwory Fryderyka II z basso con-
tinuo realizowanym na owym klawe-
synie (ibidem; „Zeitschrift für Instru-
mentenbau”, nr 1, 1926, s. 14). Ponad-
to w  wydanej niedawno encyklopedii 
Wrocławia (Encyklopedia Wrocławia, 

red. Jan Harasimowicz, Wrocław 
2000), w haśle Muzyka we Wrocławiu 
omówione są m.in. koncerty na Zam-
ku w latach trzydziestych XX w., a tak-
że przedstawiona archiwalna fotogra-
fia z takiej imprezy, gdzie na pierwszym 
planie widoczny jest wyraźnie przed-
miot niniejszych rozważań.

Można by jeszcze szukać licznych 
dodatkowych walorów tego niezwy-

kłego instrumentu, ale zostawiam to 
muzealnikom, instrumentologom 
i, oczywiście, klawesynistom obu płci. 
Natomiast muszę wyjaśnić moje roz-
czarowanie po usłyszeniu wiadomo-
ści, iż Zamek Królewski, z nieznanych 
mi bliżej powodów, wycofał się z za-
miaru zakupu instrumentu do swych 
zbiorów, pozostawiając wolne pole 
muzeom wrocławskim czy wreszcie 
Muzeum Instrumentów w Poznaniu. 
Częścią zespołu warszawskiego Zam-
ku jest słynny pałac Pod Blachą, po-
darowany w 1794 r. przez króla Stani-
sława Augusta jego bratankowi, księ-
ciu Józefowi Poniatowskiemu. Ksią-
żę Józef, nazywany przez wuja Pepim, 
zanim został uwielbianym przez Po-
laków i Niemców bohaterem naro-
dowym, był znany nie tylko ze swe-
go beztroskiego, hulaszczego i eks-
trawaganckiego stylu życia (m.in. od-
był konną przejażdżkę nago ulicami 
Warszawy), ale też i ze swego zamiło-
wania do sztuki, w tym muzyki. Czę-
sto „zabawiał się” grą na fortepianie 
i  muzykowaniem w gronie przyjaciół 
lub też oglądaniem i „odgrywaniem” 
wszelkiego rodzaju sztuk scenicznych, 
w tym muzycznych. W inwentarzach 
jego pałaców i siedzib można było się 

doliczyć łącznie sześciu fortepianów 
skrzydłowych i stołowych (w tym tak 
znakomitych firm wiedeńskich, jak 
Mathiasa Müllera, Antona Waltera 
i Josepha Dohnala czy też londyńskiej 
Zumpego & Buntebarta), klawesynu, 
harmoniki szklanej, dziewięciu pul-
pitów i dwu stojaków na instrumenty 
strunowe szarpane, bądź smyczkowe 
(zob. Beniamin Vogel, Orfika księcia 

Józefa Poniatowskiego, „Muzyka”, nr 1, 
2011, s. 32). Wszystko to do użytku 
własnego, jako że żadnych kapel ani 
muzyków nie zatrudniał.

W pałacu Pod Blachą odtworzo-
no ostatnio pieczołowicie apartamen-
ty księcia Józefa Poniatowskiego we-
dług planów i dokumentów z 1814 r., 
udostępnione już od kilku miesięcy 
publiczności. Niestety, nie znalazły się 
tam żadne ślady jego muzycznych za-
miłowań. Do niedawna był w  pałacu 
zaaranżowany tzw. Pokój Towarzyski, 
gdzie eksponowano m.in. angielski 
fortepian stołowy (prostokątny) fir-
my Muzio Clementi & Co., Londyn, 

3 | Burkat Shudi, Londyn, klawesyn 
Fryderyka Wielkiego, nr seryjny 496 
z 1765 r., stan z końca 2011 r.

4 | Burkat Shudi, Londyn, klawesyn 
Fryderyka Wielkiego, tabliczka 
firmowa, stan z końca 2011 r.

5 | Burkat Shudi, Londyn, klawesyn 
Fryderyka Wielkiego, nr 496 
z 1765 r., sygnatura na spodzie płyty 
rezonansowej, stan z końca 2011 r.

(zdjęcia: 3-5 – Beniamin Vogel)

.................................................
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z których znane są tylko trzy z nume-
rami seryjnymi 496, 511 i 512, opisa-
ne powyżej.

Klawesyn wrocławski ma na li-
stwie czołowej (nad klawiaturą) poda-
ny nr seryjny 496 („Burkat Tschudi № 
496 Fecit Londini 1765”), ale sygna-
tura odręczna budowniczego na spo-
dzie płyty rezonansowej, typowa tak-
że dla jego innych instrumentów (zob. 
W. Dale, op. cit., s. 40-41, ilustracja), 
brzmi: „Burkat Tschudi // No 4.9.7 
stuck // ... 1765 London”. Chociaż 
owa podejrzana siódemka w nume-
rze jest wyraźnie mocniejsza od pozo-
stałych cyfr i liter, to raczej trudno się 
dopatrzyć tu poprawienia cyfry lub 
jej zafałszowania. Jest bardzo praw-
dopodobne, iż Shudi podpisał płyty 
dwu klawesynów przed ich zamonto-
waniem, lub też podpisywał dwa go-
towe instrumenty leżące do góry no-
gami i stąd sygnatura z numerem 497 
trafiła do instrumentu z rzeczywistym 
numerem 496 i odwrotnie. Być może 
instrumenty dla Fryderyka Wielkiego 
były budowane parami, nr 496 i 497 
oraz 511 i 512. Stąd również bardzo 
prawdopodobne, iż owym czwartym, 
nieznanym nam klawesynem, zamó-
wionym przez Fryderyka Wielkiego, 
był ten z opusem 497.

Wersja o odkupieniu instrumen-
tu pochodzącego z Zamku Królew-
skiego we Wrocławiu (nr 496) od 
żołnierzy rosyjskich za bańkę spiry-
tusu jest bez wątpienia jedną z wie-
lu możliwych, choć najbardziej real-
nych, jako że było wiele takich przy-
padków w  okresie tuż powojennym. 
Jest to wersja znana jedynie za pośred-
nictwem syna osoby, która transakcji 
dokonała. Wiadomo jednak, że na-
bywca działał w czasie wojny w Armii 
Krajowej w okręgu Radomsko-Kie-
leckim i być może na tym terenie na-
stąpiło owo spotkanie ze spragniony-
mi żołnierzami w rosyjskich mundu-
rach i ich cennym ładunkiem.

Beniamin Vogel

Jest to nieco poszerzona wersja artykułu za-
tytułowanego Klawesyn Fryderyka Wielkie-
go niegodzien miejsca w warszawskim Zamku 
Królewskim?, opublikowanego w „Ruchu Mu-
zycznym”, nr 10, 13 V 2012.

się miejsce dla cennego zabytku? Jeśli 
bowiem trafi do Muzeum Instrumen-
tów w Poznaniu, które od lat z powo-
du ciasnoty ma zatłoczoną nie tylko 
ekspozycję, ale i magazyny, to zginie 
i przygaśnie w tłumie innych ekspo-
natów.

Postscriptum
Zgodnie z informacjami z maja br. 

instrument został ostatecznie zaku-
piony przez Muzeum Instrumentów 
w Poznaniu.

W opracowaniu Davida Wainw-
righta i Kennetha Mobbsa wspomi-
na się, iż pierwszy klawesyn Burka-
ta Shudiego dla Fryderyka Wielkiego 
z 1745 r. miał być identyczny z poka-
zanym na znanym obrazie, przedsta-
wiającym twórcę instrumentu w oto-
czeniu rodziny (żony i dwu synów) 
oraz kota; budowniczy stroi klawesyn. 
Ale klawicymbał na malowidle tyl-
ko kształtem przypomina pozostałe, 
wykonane według jednego wzoru dla 
niemieckiego władcy. Odmienny jest 
wystrój obudowy, a przede wszyst-
kim stojaka, na którym spoczywa in-
strument. Shudi, popierający sprawy 
protestantów w Niemczech, uwiel-
biał Fryderyka II, według jego mnie-
mania walczącego w ich imieniu. Po-
dziwiał go m.in. za Bitwę o Pragę 
(16 IX 1744) w trakcie II Wojny Ślą-
skiej i dlatego miał posłać swój instru-
ment do jego letniego pałacu Sansso-
uci w Poczdamie, a w podzięce otrzy-
mać pierścień z królewskim portre-
tem. Autorzy artykułu wątpią wyraź-
nie w istnienie owego klawesynu, bo 
nie ma po nim śladu, podobnie jak 
po pierścieniu. Obraz, niegdyś ozda-
biający dom Shudiego przy 32-33 
Great Pulteney Street w londyńskiej 
dzielnicy Soho, obecnie znajduje się 
w National Portrait Gallery w Lon-
dynie. Według ostatnich badań au-
torstwo płótna przypisuje się Marcu-
sowi Tuscherowi i datuje je na około 
1742 r.! (D. Wainwright, K. Mobbs, 
op. cit., s. 93). Po zakończeniu Wojny 
Siedmioletniej w 1763 r. Fryderyk II 
Wielki zaczął budowę swego Nowego 
Pałacu w parku Sanssouci w Poczda-
mie i wówczas zamówił do jego wypo-
sażenia cztery klawesyny u Shudiego,  

z około 1803 r., podobny do wspo-
mnianego nieco wcześniejszego in-
strumentu Zumpego & Buntebarta, 
na którym Poniatowski przecież czę-
sto grywał. Jeszcze na Pierwszej Pol-
skiej Wystawie Muzycznej w Warsza-
wie w 1888 r. eksponowano kilka in-
strumentów po księciu Poniatow-
skim, w tym m.in. biurko z ukrytym 
pod blatem do pisania wysuwanym 
„klawikortem”, czyli fortepianem sto-
łowym (Beniamin Vogel, Instrumen-
ty na warszawskiej wystawie muzycz-
nej w 1888 r., „Muzyka”, nr 3, 1991, 
ss.  77-83; klawikordów na począt-
ku XIX w. na ziemiach polskich już 
nie używano, a pod ich nazwą ukry-
wał się tutaj najczęściej fortepian sto-
łowy, kształtem klawikord przypo-
minający). Owo biurko zapewne to-
warzyszyło księciu również w wypra-
wach wojennych, bowiem zachowały 
się wieści o jakimś „klawikorcie” wo-
żonym w jego taborach.

Nie tylko pałac Pod Blachą był-
by świetnym miejscem eksponowa-
nia klawesynu Burkata Shudiego, zbu-
dowanego dla Fryderyka Wielkiego, 
na którym grał także sam Wolfgang 
Amadeusz Mozart. Klawesyn, dla 
swego wspaniałego brzmienia i  moż-
liwości technicznych zwany prze-
cież niegdyś królewskim instrumen-
tem, równie dobrze prezentowałby się 
w  salach samego Zamku, stanowiąc 
jedną z niezmiernie rzadkich atrak-
cji klasy światowej. Dawne Śląskie 
Muzeum Rzemiosła Artystycznego  
i Starożytności nie przetrwało obrony 
Wrocławia w 1945 r., kiedy to z mia-
sta pozostało morze gruzów. Już wcze-
śniej miejscowy konserwator zabyt-
ków Günter Grundmann zadyspono-
wał wywiezienie i ukrycie części zbio-
rów w różnych miejscach na Śląsku 
(D. Wainwright, K. Mobbs, op. cit.,  
s. 79). Widać nieskutecznie, bo klawe-
syn Shudiego jest, jak dotąd, pierw-
szym odnalezionym artefaktem ze 
zbiorów muzycznych tego Muzeum, 
co również stanowi swego rodzaju 
sensację. Czy w odbudowanym wro-
cławskim Zamku Królewskim (zwa-
nym obecnie pałacem – nie ma już 
murów obronnych), gdzie mieści się 
obecnie Muzeum Miejskie, znajdzie 
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Spotkanie z książką

Jedną z wydanych ostatnio przez Zamek Królewski na Wawelu książek jest 
publikacja autorstwa Marii Hennel-Bernasikowej pt. Dzieje arrasów króla 

Zygmunta Augusta. To pierwsza tak obszerna praca naukowa z zakresu histo-
rii arrasów, a zarazem pierwszy z planowanych trzech tomów kompleksowego 
opracowania. Kolejny tom będzie zawierał katalog z opisem każdej z tkanin, 
a w trzecim tomie znajdą się eseje naukowe.

Arrasy są jedyną częścią wyposażenia Zamku Królewskie-
go na Wawelu z czasów Jagiellonów, która przetrwała do dziś. 
Powstawały w latach 1550-1560 na zamówienie króla Zyg-
munta Augusta w warsztatach najlepszych brukselskich rze-
mieślników. Tkano je nićmi wełnianymi, jedwabnymi, srebrny-
mi i złotymi, reprezentują najwyższą klasę tkactwa tapiseryj-
nego w ówczesnej Europie. Dekorowano nimi królewskie kom-
naty, uświetniały koronacje, śluby monarchów i najważniej-
sze uroczystości. 

Kolekcja składa się z kilku serii; najbardziej okazałe są te 
o tematyce biblijnej. Wszystkie arrasy łączy szlak ornamenta-
cyjny z motywem przeplatających się wstęg z kwiatkami w po-
wstałych polach.

Po raz pierwszy tkaniny pokazano na Wawelu w 1553 r. z okazji wesela 
Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanką. W testamencie król zapisał ar-
rasy siostrom, a po ich śmierci tkaniny przeszły na własność Rzeczypospolitej.

W 1795 r. Rosjanie wywieźli arrasy do Petersburga i oddali je dopiero 
na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. W 1939 r., aby uchronić tkaniny przed 
Niemcami, wywieziono je do Rumunii, potem do Francji, Anglii i wreszcie do 
Kanady. Wróciły do Krakowa w styczniu 1961 r. na pokładzie statku „Kryni-
ca”. Zostały poddane zabiegom konserwatorskim, a w marcu 1961 r. ozdobi-

ły ponownie wnętrza Zamku Królewskiego  na Wawelu.
Autorka publikacji, Maria Hennel-Bernasikowa, historyk sztu-

ki, wieloletni pracownik naukowy i kustosz Działu Tkanin Zamku 
Królewskiego na Wawelu, ustaliła w publikacji wiele nowych fak-
tów. Udało się jej m.in. w kilku źródłach znaleźć potwierdzenie, że 
od wiosny 1668 r. przez rok arrasy były przechowywane na Zam-
ku w Malborku. Dotarła też do informacji, co działo się z nimi po 
wywiezieniu przez wojska rosyjskie w 1795 r. do Petersburga; po 
raz pierwszy zbadała, gdzie i w jaki sposób tkaniny były tam prze-
chowywane. 

Książka oprócz barwnych ilustracji zawiera też streszczenie  
w języku angielskim i ciekawe aneksy, m.in. „Akt poręczenia 
kwot przekazywanych przez Zygmunta Augusta na wykonanie ar-

rasów” z 1560 r. czy „Kalendarium ewakuacji arrasów i ich powrotu z Kanady 
na Wawel” z lat 1939-1961 oraz indeksy, obszerną bibliografię i wykaz źródeł. 

Publikację można kupić (cena: 87 zł) w księgarniach naukowych i w Zam-
ku Królewskim na Wawelu.

DZIEJE ARRASÓW KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA

ZBIORY I ZBIERACZE

Zaginiony w czasie drugiej woj-
ny światowej obraz „Czaty” Jó-
zefa Brandta został przekazany 
przebywającemu z oficjalną wi-

zytą w Stanach Zjednoczonych ministro-
wi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdanowi Zdrojewskiemu. Uroczystość 
odbyła się 15 czerwca br. w Ambasadzie 
RP w Waszyngtonie; dwa tygodnie póź-
niej dzieło to trafiło do zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Poszukiwany przez stronę polską od 
1945 r. obraz wystawiony był na licytacji 
w domu aukcyjnym Grogan and Com-
pany w Bostonie. Jego sprzedaż zosta-
ła wstrzymana na wniosek MKiDN we 
współpracy z Ambasadą RP, a do Stanów 
Zjednoczonych wysłano ekspertów, któ-
rzy mieli zweryfikować tożsamość płót-
na. Konserwator Pracowni Malarstwa 
Sztalugowego z  Muzeum Narodowego 
w Warszawie − Anna Lewandowska oraz 
Mariusz Klarecki − historyk sztuki spe-
cjalizujący się w twórczości Brandta prze-
prowadzili ekspertyzy, które dowiodły, 
że jest to poszukiwane dzieło malarza. 

W  świetle powyższych faktów, dotych-
czasowi posiadacze „Czatów” zdecydo-
wali się zwrócić obraz stronie polskiej.

Obraz należący do zbiorów przed-
wojennego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie był elementem 
stałej ekspozycji w gmachu galerii. W li-
stopadzie 1939 r. zarządzeniem niemiec-
kich władz okupacyjnych przeniesiono 
go do Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, skąd prawdopodobnie został skra-
dziony w czasie powstania warszawskie-
go przez stacjonujące w gmachu oddzia-
ły niemieckie. Po zakończeniu działań 
wojennych rozpoczęto poszukiwania za-
ginionego obrazu. Publikowano go jako 
zaginiony w kolejnych katalogach strat 
wojennych, został także zarejestrowany 
w bazie danych dóbr kultury utraconych 
w wyniku drugiej wojny światowej, pro-
wadzonej przez Departament Dziedzic-
twa Kulturowego MKiDN i na stronie 
internetowej Ministerstwa: www.mkidn.
gov.pl/kolekcje. Szerokiej publiczności 
zaprezentowano go wśród innych poszu-
kiwanych dzieł podczas Nocy Muzeów 

„Czaty” wróciły do Polski
........................................................................................................................................

w 2010 r. w ramach pierwszej edycji pro-
jektu „Muzeum Utracone” (zob. s. 35).

„Czaty” − to kolejne dzieło zaginio-
ne w czasie drugiej wojny światowej, któ-
re w ciągu ostatnich miesięcy wróciło 
do kraju. 

☐

| Józef Brandt, „Czaty”

..............................................................................
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Ludwik Bartłomiej Augustyn, 
syn Antoniny z Tryznów Ja-
chowskiej i Ludwika Paw-
łowskiego herbu Jastrzębiec, 

urodził się 27 sierpnia 1816 r. w gu-
berni wołyńskiej, lecz nie wiadomo 
dokładnie, w której z ich dziedzicz-
nych wsi − Moszczenicy Wielkiej (jak 
pisał Józef Ignacy Kraszewski) czy 
Moszczenicy Małej (według informa-
cji Zygmunta Glogera), leżących pod 
Dubnem. Jego ojciec służył w kawa-
lerii narodowej. Po odejściu ze służby 
został wybrany sędzią w powiecie du-
bieńskim. 

Na temat dzieciństwa Ludwi-
ka nie zachowały się prawie żad-
ne informacje. Wiadomo, że edu-
kację rozpoczął w Łucku, gdzie 
przemożny wpływ wywarł na nie-
go Dionizy Jakubowicz, profe-
sor nauk przyrodniczych, absol-
went wileńskiej Wszechnicy, któ-
ry podczas zajęć i częstych wycie-
czek botaniczno-zoologicznych 
wpajał uczniom miłość do nauki 
i chęć do pracy dla kraju. Tłuma-
czył i zachęcał do poznawania ta-
jemnic przyrody nie mniej niż 
do śledzenia i korzystania z po-
stępów w przemyśle. Jego posta-
wa zainspirowała Pawłowskiego, 
który zaczął gromadzić minerały 
wołyńskie, okazy wełny, papieru, 
drewna i próbki tkanin.

Początkujący kolekcjoner  
naukę kontynuował w Li-
ceum Krzemienieckim, owia-
nym tradycją Tadeusza Czackie-
go, i właśnie podczas edukacji 

w Krzemieńcu zaczął zbierać pamiąt-
ki – monety i przedmioty z wykopa-
lisk. W 1838 r. rozpoczął rządową 
służbę w Żytomierzu, jednak po pię-
ciu latach został przeniesiony do gu-
berni orłowskiej. I tu nie zabawił dłu-
go, gdyż już w 1847 r. powrócił na 
Wołyń, gdzie pozostał do końca swe-
go życia. Zmarł 27 kwietnia 1853 r. na 
tyfus. 

Zamiłowanie Ludwika Pawłow-
skiego do kolekcjonerstwa, a szcze-
gólnie do archeologii i numizmaty-
ki, narodziło się najprawdopodob-
niej, jak już to zostało wspomniane, 

w czasie nauki w Liceum Krzemie-
nieckim, gdzie ten mało znany badacz 
pierwszy raz zetknął się z zabytka-
mi przedhistorycznymi. Podczas po-
dróży starał się pomnażać swoje zbio-
ry. „Po miastach, mieścinach, w podró-
żach, nie minął żadnej sposobności ba-
dania miejsc, śledzenia zabytków, do-
pytywania się o  pieniążki, które cza-
sem najniespodzianiej w zapadłych ką-
tach zdobywał. Zbiór monet, do które-
go tym sposobem doszedł kosztem nie-
ustannej pracy i ofiar, tem jest szacow-
niejszy może, że nikt inny, w danych 
warunkach, nie byłby go zebrać po-

trafił, ani tak pięknym i licznym 
uczynić. Dla niego znalazło się 
coś wszędzie, [...] a często całe lata 
szukał lub doczekiwał chwili do-
stania upatrzonego przedmiotu” 
(Zygmunt Gloger, Ludwik Paw-
łowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 
t. IX, nr 210, 1880, s. 11). 

Szczególnie piękny, w opi-
nii Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, był należący do Pawłowskiego 
liczny zbiór monet polskich, ru-
skich, greckich i rzymskich, któ-
ry miał liczyć około 500 sztuk. 
W jego kolekcji znalazł się rów-
nież medalion wyrzeźbiony 
w  drewnie z misternie wykona-
ną głową starca, noszący datę 
„1534”. Równie ciekawym eks-
ponatem była wykonana z agatu, 
choć już nieco uszkodzona, ręko-
jeść szabli, z wyrzeźbionymi na 
niej herbami polsko-saskimi. Do 
jego zbiorów należało kilka ema-
lii i obrazów. Wśród osobliwości 

Ludwik Pawłowski 
− zapomniany badacz 
i kolekcjoner

.............................................................................................................................................

1 | „Portret Ludwika Pawłowskiego według portretu 
familijnego”, 1880 r., drzeworyt Aleksandra Regulskiego  
wg rysunku Józefa Buchbindera
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bibliograficznych, które były jego wła-
snością, szczególnie chlubił się pierw-
szym wydaniem Kroniki Marcina 
Bielskiego. Równie interesujące były 
przedmioty kamienne, które znala-
zły się w posiadaniu Pawłowskiego. 
Część z nich pochodziła z badań pro-
wadzonych w Moszczenicy i jej okoli-
cach. Wiele zabytków trafiło do bada-
cza również drogą zakupu. 

„Cierpliwość jego w dośledzaniu 
i  nabywaniu była prawdziwie zadzi-
wiającą, nie żałował bowiem ani cza-
su, ani trudu, gdy tylko czemś mógł 
zbiór swój wzbogacić. Często dlate-
go, by przedmiot jaki nie zwalał w rę-
kach nieznawcy, choć go do swojej nie 
potrzebował kolekcyi, wydobywał i cho-
wał” (ibidem). Rezultatem działal-
ności kolekcjonerskiej Pawłowskiego 
było zgromadzenie kilkuset zabytków. 
Wśród nich znalazły się: osełki, kliny, 

noże, sierpy, strzały, włócznie, kamie-
nie procowe oraz beredysze − „tak na-
zwane przez ś. p. Pawłowskiego narzę-
dzia, różnią się od dłót i klinów, znacz-
nie większą grubością i brakiem kantów 
po bokach, a wypukłością w pośrodku, 
od którego spuszczone są zlekka i oszlifo-
wane jak najostrzej, tak, że niektóremi  
z nich dotąd krajać można” ( Józef 
Ignacy Kraszewski, Sztuka u Słowian, 
szczególnie w Polsce i Litwie przed-
chrześcijańskiej, Wilno 1860, s. 37). 

Wszystkie badania prowadzone 
przez Pawłowskiego były dokumen-
towane. W jego zapiskach zostały od-
notowane także informacje o mogi-
łach, zamkach i horodyszczach. Wy-
konywał również plany badanych 
obiektów, a w rejestrze napływają-
cych do zbioru artefaktów znajdo-
wały się następujące dane: data, na-
zwa miejscowości i nazwisko znalazcy 

(odnotowywane również na przed-
miocie). Wszystko to świadczy o jego 
nader skrupulatnym podejściu do 
prowadzonych badań.

Przedmioty zebrane przez Paw-
łowskiego miał okazję podziwiać pod-
czas pobytu w Moszczenicy Wielkiej 
Józef Ignacy Kraszewski, który nie 
omieszkał wspomnieć o nich w swo-
jej pracy Sztuka u Słowian... Zresztą 
część zabytków zgromadzonych przez 
kolekcjonera została ofiarowana Kra-
szewskiemu, z którym do końca ży-
cia utrzymywał przyjacielskie kontak-
ty. Pewna ich liczba trafiła też w ręce 
Gotfryda Ossowskiego, znanego ba-
dacza i miłośnika archeologii, który 
w 1869 r. przyglądał się im w Semidu-
bach na Ukrainie.

Po śmierci Ludwika Pawłowskie-
go jego zbiory przeszły w posiadanie 
synowca − Aleksandra Pawłowskie-
go i wraz z nim powędrowały do War-
szawy, gdzie zostały udostępnione mi-
łośnikom starożytności. W tym cza-
sie kolekcja liczyła już przeszło 300 
obiektów, z których 200 sztuk bro-
ni i narzędzi kamiennych oraz kilka-
dziesiąt ozdób i innych przedmio-
tów otrzymał od Aleksandra Zyg-
munt Gloger, który także pasjonował 
się archeologią i kolekcjonował zabyt-
ki pochodzące z czasów przedhisto-
rycznych. Gloger informacje na te-
mat Pawłowskiego i jego kolekcji uzy-
skał zapewne od rodziny badacza i ich 
wspólnego przyjaciela – Kraszew-
skiego.

Pawłowski zawsze chlubił się swo-
imi zbiorami, dlatego „[...] wiedziano 
w Dubieńskiem, że za przyjazdem do 
dworu moszczanickiego, trzeba będzie 
przepędzić kilka godzin na oglądaniu 
zbiorów naukowych pana Ludwika 
i słuchaniu jego poważnych opowiadań” 
(Z. Gloger, op. cit.).

Aleksandra Jeleń 

2 | 3 | 4 | Przedmioty znalezione w okolicach 
Moszczenicy: gliniany krążek z zarysem postaci 
ludzkiej (2), kamienny grot oszczepu (3) 
i kamienne narzędzia (4) 

(ilustracje: 1 – wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 210 
z 3 stycznia 1880 r., s. 16, 2-4 wg „Wiadomości 
Archeologiczne”, t. IV, Warszawa 1882)

...............................................................................
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Był czerwiec 1919 r. W Wer-
salu, gdzie od kilku miesię-
cy zwycięzcy alianci pertrak-
towali z Niemcami traktat 

kończący pierwszą wojnę światową, 
ważyła się też przyszłość Polski. Po 
ponad stu dwudziestu latach niewo-
li i zaborów niepodległa Polska stawa-
ła się rzeczywistością. To, o co na pra-
wie wszystkich granicach wskrzesza-
jącego się państwa walczyły z bronią 
w ręku oddziały Józefa Piłsudskiego, 
polska delegacja w Paryżu, na czele 
z  Ignacym Janem Paderewskim i Ro-
manem Dmowskim, starała się zagwa-
rantować formalnie na arenie między-
narodowej.

A nie było to łatwe. W kwestii 
polskiej bowiem od samego począt-
ku Niemcy mieli bardzo duże popar-
cie niechętnego Polakom angielskie-
go premiera Lloyda George’a i neu-
tralnego rządu Francji. W rzeczywi-
stości jedynym aliantem, który jak lew 
bronił idei zjednoczonej, niepodległej 
i autonomicznej Polski, był prezydent 

Stanów Zjednoczonych, Woodrow 
Wilson. Jak świadczą transkrypty roz-
mów, wielokrotnie dochodziło na-
wet na tym punkcie do scysji pomię-
dzy Wilsonem i Georgem. Co stało za 
tak irytującym Anglików, Francuzów 
i Niemców propolskim stanowiskiem 
prezydenta Wilsona? Jak się okazuje, 
za Wilsonem stał nasz Paderewski, któ-
ry w ręku trzymał sporządzoną przez 
prezydenta notę, dotyczącą przyszło-
ści Polski. A Paderewskiego wspiera-
li stali polonijni wyborcy w  Stanach 
Zjednoczonych. Wilson był zaś świę-
cie przekonany, że ich to właśnie gło-
sami został wybrany na drugą kadencję 
w 1916 r. Nie bez znaczenia był tu też 
osobisty czar Paderewskiego, pod któ-
rego wpływem niewątpliwie znajdował 
się wtedy prezydent Wilson, a zwłasz-
cza najbliższy doradca Wilsona − płk 
Edward M. House.

Nota ta (której oryginał znajdu-
je się obecnie w zbiorach nowojor-
skiej Fundacji Blochów) napisana 
jest na osobistym papierze listowym 

prezydenta, wykonanym przez znaną 
fi rmę „Whiting Paper Co.” i zawiera 
autograf Woodrowa Wilsona, a także 
cytat ze słynnego orędzia prezyden-
ta do Senatu USA, z dnia 22 stycznia 
1917  r., o konieczności odrodzenia 
Polski, właśnie jako zjednoczonego, 
autonomicznego i suwerennego pań-
stwa. Na odwrocie noty Wilson przy-
toczył też fragment swojego „trzyna-
stego punktu”, jednego ze słynnych 
„Czternastu Punktów Wilsona”, ogło-
szonych 8 stycznia 1918 r., wkrótce 
po przystąpieniu Stanów Zjednoczo-
nych do pierwszej wojny światowej. 
Fragment ten w tłumaczeniu brzmi: 
„Niezawisłe państwo polskie powinno 
powstać.”

Nota Wilsona, jako jeden z bar-
dzo wartościowych i ważnych doku-
mentów, przechowywana była w pry-
watnych papierach Ignacego Jana Pa-
derewskiego, aż do śmierci pianisty 
w 1941 r. Niedługo potem (nie jest 
jasne, czy za „pośrednictwem” Syl-
wina Strakacza, sekretarza Paderew-
skiego i konsula RP w Nowym Jor-
ku, zamieszanego w skandal dotyczą-
cy spuścizny po swoim patronie) do-
kument ten przeszedł w ręce dobre-
go znajomego zmarłego wirtuoza, Le-
ona T. Walkowicza, autora kilku ksią-
żek o  Paderewskim, m.in. cennego 

Nota Wilsona
.............................................................................................................................................

..........................

1 | Nota Wilsona 
– strona recto (A) 
i verso (B)

2 | Tak Artur 
Szyk, malarz 
i miniaturzysta, 
wyobrażał 
sobie moment 
powstania noty 
Wilsona

1a 1B
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zbioru faksymiliów gratulacyjnych, 
na diamentową rocznicę urodzin ar-
tysty w  1935 r. Leon Walkowicz był 
również wieloletnim prezesem Pol-
sko-Amerykańskiego Towarzystwa 
Historycznego w Chicago i jak nie-
trudno się domyślić, jego mieszkanie 
było prawdziwym polonijnym mu-
zeum. Rzecz oczywista, było w nim 

wiele pamiątek po Ignacym Janie Pa-
derewskim. Po śmierci męża w 1958 r. 
Felicja Walkowiczowa przekazała gros 
kolekcji Leona do Loyola University 
w Chicago, ale nota Wilsona zosta-
ła z tego legatu wyłączona, jako „do-
kument bezcenny” dla polskiej histo-
rii (tak go określili Henryk Wielec-
ki, Wojciech Hajnus i Janusz Cisek, 
w książce Silver Eagle, Golden Eagle, 
Warszawa, 1999).

Kolejnym posiadaczem noty, od 
1959 r., został dr Eugeniusz Slotkow-
ski z Chicago, syn tamtejszego „kró-
la kiełbas”, Józefa Slotkowskiego, a za-
razem wieloletni członek Rady Po-
wierniczej Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku. Niezależność finan-
sowa pozwoliła stworzyć dr. Slotkow-
skiemu jedną z najlepszych kolek-
cji polskiej sztuki w Ameryce. Wśród 
wielu cennych eksponatów w   jego 
zbiorach są: „Taniec z mieczami” 
Henryka Siemiradzkiego, „Wyścig” 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, „Po-
wrót zwycięzców” Józefa Brandta, 

„Jeździec” i „Książę Poniatowski” Ju-
liusza Kossaka, a także „Czwórka 
w deszczowy dzień” Józefa Chełmoń-
skiego. Wszystkie te obrazy zostały 
niedawno sprzedane za zawrotne ceny 
na aukcji w nowojorskim Sotheby’s.

Los noty Wilsona był podobny. 
Po śmierci dr. Eugeniusza Slotkow-
skiego w 2007 r. jego spadkobiercy, 
żona Frances i dzieci, Joseph i Mary 
Heather, wystawili większość archi-
waliów ojca w chicagowskim domu 
aukcyjnym Leslie Hindman.

Niewielkich rozmiarów, napisana 
niejako pod przymusem, nota Wilso-
na nie umywa się do innych przeło-
mowych dokumentów polskiej histo-
rii, jak Akt Unii Lubelskiej czy Kon-
stytucja 3 maja. A jednak nie wiado-
mo, czy Polska znalazłaby się ponow-
nie na mapach Europy, gdyby nie 
ta skromna notatka, łącząca dwóch 
niezwykłych ludzi, Paderewskiego 
i Wilsona.

Przemysław Jan Bloch

2

3

Spotkanie z książką

Związki Józefa Chełmońskiego z Radziejowicami i okolicą (w pobliskiej Ku-
klówce kupił w 1888 r. dworek) są okazją do promowania twórczości ma-

larza w radziejowickim pałacu, a jak twierdzi jego dyrektor Bogumił Mrów-
czyński, „czynią nas odpowiedzialnymi za podtrzymywanie pamięci o wiel-
kim artyście i pielęgnowanie jego dorobku”. Od piętnastu lat tworzona tu 
była galeria obrazów Chełmońskiego, w tym czasie zorganizowano trzynaście 
wystaw poświęconych artyście, na których prezentowane były jego wcześniej 
nieznane obrazy. Obecnie w pałacu w Radziejowi-
cach zwiedzać można największą stałą galerię dzieł 
Józefa Chełmońskiego. Urządzono ją we wszystkich 
salach, a złożyły się na nią depozyty przekazane 
przez Muzeum Narodowe w Warszawie i wypoży-
czone przez prywatnych kolekcjonerów. 

Przewodnikiem po tej galerii jest publikacja au-
torstwa Ewy Micke-Broniarek, Józef Chełmoński na 
wielkich łowach natury. Malarstwo artysty ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z ko-
lekcji prywatnych, wydana niedawno przez Dom 
Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Na wstępie Ewa Micke-Broniarek przedstawi-
ła w krótkim szkicu biografię i twórczość mala-
rza. Podkreślając jego widoczne w obrazach za-
interesowanie naturą, pisze m.in.: „Przez całe 
życie Chełmońskiego fascynował niewyczerpany 
w swym bogactwie świat przyrody, różnorodność obyczaju i specyfika ży-
cia ludu, jego prostota, siła i witalność”. Najważniejsze wydarzenia z życia 
malarza zawiera Kalendarium, z którego można dowiedzieć się nie tylko 
o sukcesach Chełmońskiego, ale i częstych problemach ze znalezieniem na-
bywców na swe obrazy czy negatywnych ocenach warszawskich recenzen-

tów, którzy zarzucali artyście „trywialność tematów i nonszalancję w spo-
sobie ich malarskiego opracowania”. Ilustracją tekstów w pierwszej czę-
ści opracowania są archiwalne zdjęcia Józefa Chełmońskiego, jego rodzi-
ny i znajomych. 

Druga część publikacji zawiera katalog 48 eksponowanych w galerii ob-
razów. Zostały uporządkowane chronologicznie, od jednej z najwcześniej-
szych zachowanych prac – obrazu „Sobota na folwarku” („Wypłata roboci-

zny”) z 1869 r., przez dzieła powstałe po wyjeź-
dzie malarza z kraju – np. „Wielki Piątek” i „Przed 
deszczem” („Podczas deszczu”), namalowane 
w 1872 r. w Monachium, paryskie „Przed karcz-
mą”, „Noc na Ukrainie” (1877 r.), „Próba czwór-
ki” (1878 r.), „Czwórka” (1880 r.), po prace wień-
czące jego dorobek (np. „Wieś nad wodą”, płótno 
powstałe rok przed śmiercią malarza). Każdy ob-
raz został starannie zreprodukowany i szczegóło-
wo opisany wraz z towarzyszącym mu kontekstem 
historyczno-obyczajowym. 

Jak można zorientować się z poprzedzającego ka-
talog opisu sal wystawowych, na ekspozycji w pała-
cu w Radziejowicach obrazy Chełmońskiego zostały 
pogrupowane tematycznie w dziesięciu salach, któ-
re zatytułowano: „Przed karczmą”, „Pod Twoją obro-
nę”, „Kurhan”, „Pastuszkowie”, „Błotnista droga”, 

„Końskie wywczasy”, „Jeźdźcy”, „Polna droga”, „Żurawie”, „Kuklówka”. 
Na pewno warto zwiedzić tę ciekawą wystawę i kupić katalog (cena: 25 zł, 

do nabycia w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, tel. 46 857 71 75,  
e-mail: palac@palacradziejowice.pl). Gdy uda się połączyć zwiedzanie z czy-
taniem, w pełni odczujemy fenomen wielkiego malarza.

CHEŁMOŃSKI W RADZIEJOWICACH
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Przed 80 laty wprowadzono do 
obiegu jedną z najpiękniej-
szych polskich monet okre-
su międzywojennego. Auto-

rem jej projektu był znakomity i cenio-
ny rzeźbiarz i medalier Antoni Madey-
ski. Była to moneta z wizerunkiem Po-
lonii, której projekt zajął drugie miejsce 
w konkursie na złotą monetę w 1925 r. 
Artystyczna wizja Madeyskiego nie do-
czekała się realizacji w złocie, lecz wedle 
niej już w 1932 r. przystąpiono do bicia 
monet srebrnych (2 zł, 5 zł, 10 zł). Nie 
bez powodu moneta właśnie z wyobra-
żeniem Polonii uzyskała bardzo wyso-
ki nakład, stając się jedną z najpopular-
niejszych monet w okresie międzywo-
jennym. Jej powszechność gwarantowa-
ła, iż trafi do rąk wszystkich obywateli, 
niosąc optymistyczne przesłanie, o któ-
rym warto dzisiaj przypomnieć. 

Warto, bowiem obecnie jedynie 
w  wąskim i profesjonalnym środowi-
sku kolekcjonerskim spotkać się moż-
na z prawidłową atrybucją i tytułowa-
niem tejże monety. Wiąże się to z bra-
kiem dostatecznej wiedzy o tym, iż jest 
to symboliczne przedstawienie POLO-
NII, czyli naszego państwa, na tle pro-
mieni słonecznych, które przybrały for-
mę zboża, symbolu urodzaju i ówcze-
snego dobrobytu. Artysta, projektując 
wyidealizowany wizerunek Polonii, in-
spirował się rysami twarzy Janiny Żół-
towskiej, w których dopatrywał się ide-
alnego piękna. Przez fakt, iż urodą Ja-
nina Żółtowska przypominała Madey-
skiemu Jadwigę, której nagrobek wyko-
nał dla katedry na Wawelu w  1902  r., 
wiele osób symboliczny wizerunek Po-
lonii błędnie przypisuje królowej. War-
to podkreślić, że ta bezpodstawna in-
terpretacja nie ma głębszego uzasad-
nienia i podparcia w faktach źródło-
wych i  ikonograficznych. Na próżno 
można szukać przedstawienia królo-
wej Jadwigi w sztuce polskiej, gdzie by-
łaby pozbawiona korony. Zupełnie ina-
czej jest z  personifikacją Polski, którą 

artyści obrazowali w wieloraki sposób, 
wpisując w jej oblicze wiele symbolicz-
nych treści. Tak jest w przypadku Po-
lonii Madeyskiego, gdzie portret mło-
dej i pięknej kobiety w wieńcu koniczy-
nowym rozświetlają promienie słonecz-
ne w formie zboża. Trójlistna koniczy-
na − to symbol szczęścia i pomyślności, 
jak również obraz Trójcy Świętej, któ-
ra wyrażać miała chrześcijański charak-
ter ówczesnego państwa. Odniesieniem 
do państwowości były także promienie 
słoneczne, będące przekazem triumfu 
i chwały oraz zwiastunem dalszej świet-
ności. Kłosy zbóż podkreślały znaczenie 
dla gospodarki kraju rolnictwa, będące-
go źródłem dobrobytu i dostatku. Peł-
ny przekaz ideowy wyłania się, gdy ze-
stawimy naszą Polonię z bliźniaczą mo-
netą obiegową o jednakowych nomi-
nałach i równie wysokim nakładzie, na 
której widnieje portret wskrzesiciela 
państwa polskiego marszałka Józefa Pił-
sudskiego. 

Wczytując się w bogatą i głębo-
ką symbolikę tej pięknej monety, 

nietrudno dostrzec, iż nie jest to jedynie 
„Głowa kobiety”, jak się ją powszech-
nie i błędnie określa. Dzieje się tak, bo-
wiem powyższe fakty historyczne i pra-
widłowa atrybucja uległy częściowemu 
zatarciu i zapomnieniu. Tym bardziej 
smutny jest fakt, iż monetę o  tak wy-
jątkowej urodzie i wymownym przesła-
niu w żargonie handlarzy i kolekcjone-
rów określa się mianem „Baby”. Dlate-
go warto zapoczątkować proces przy-
wracania świadomości, iż jest to perso-
nifikacja Polski, by mogła odzyskać na-
leżytą jej rangę w gronie monet między-
wojennych, które miały wyrażać dumę 
z odzyskanej państwowości i stabilnej 
złotówki.

Marcin Praski

Polonia Madeyskiego
.............................................................................................................................................

Zbiory Zamku Królewskie-
go na Wawelu wzbogaciło 
w ostatnich dwóch latach 
150 muzealiów. Są wśród 

nich półmisek z serwisu „łabędzie-
go”, siedemnastowieczny naszyjnik, 
tłok pieczętny Komisji Skarbu Ko-
ronnego i monety znalezione w miej-
scu katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem. Niemal wszystkie obiekty 
przeszły konserwację w wawelskich 
pracowniach. 

Jednym z najcenniejszych nabytków 
jest wykupiona z depozytu tzw. Galeria 
Kodeńska, złożona z 72 obrazów, przed-
stawiających rodzinę Sapiehów. Wśród 

obrazów warto zwrócić uwagę na por-
tret księcia Vincenza I Gonzagi. Na au-
kcji w  Paryżu kupiono kobierzec po-
chodzący z końca XIX w., który jest ko-
pią tkaniny nabytej 300 lat wcześniej dla 
Zygmunta III Wazy. Zbiory złotnictwa 
wzbogaciła m.in. łyżka polska ze srebra 
złoconego z XVII w. Niezwykle rzadkim 
obiektem jest też pojemnik na komuni-
kanty z lat czterdziestych XVII w., uży-
wany przez kalwinów. Do wawelskie-
go skarbca trafi m.in. brosza z diamen-
tami z  końca XVII  w. Nowości moż-
na zobaczyć na wystawie „Nabytki 2010 
– 2011”, czynnej do końca sierpnia br.

☐

Nabytki Zamku na Wawelu
...........................................................

.........................................................................................................................

| Rewers i awers monety z wizerunkiem Polonii

...............................................................................
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Tak, jak zmieniają się mody 
dotyczące ubioru, tak 
w  ciągu lat zmieniało się 
wzornictwo ozdób towa-

rzyszących kobiecym strojom. Daw-
niej biżuteria miała znaczenie nie tyl-
ko ozdobne, ale także inwestycyj-
ne. Liczył się kruszec, z którego zo-
stała wykonana oraz kamienie, ja-
kie ją dekorowały. Zawsze jednak ist-
niała również biżuteria wykonywana 
z tańszych materiałów, w tym ze sre-
bra. Z biegiem lat postrzeganie biżu-
terii się zmieniło. Miała ona nie tylko 
podkreślać status majątkowy właści-
cielki, lecz także manifestować „bycie 
na czasie” i w zgodzie z obowiązujący-
mi tendencjami w modzie i sztuce. Bi-
żuteria z materiałów nieszlachetnych 
swą historią sięga starożytnego Egip-
tu, ale tak naprawdę karierę na maso-
wą skalę zaczęła robić dopiero, kiedy 
Coco Chanel wypromowała ozdoby 
z tańszych materiałów. W ten sposób 
narodziła się biżuteria artystyczna,  
w której bardziej niż materiał liczyła 
się forma. Przeznaczona była do uzu-
pełnienia codziennego stroju i noszo-
na nie tylko od święta. 

Pojawienie się biżuterii artystycz-
nej w Polsce już na początku XX w. 
w dużej mierze wiąże się z założeniem 
w Warszawie Szkoły Sztuk Pięknych 
(późniejszej Akademii Sztuk Pięk-
nych), gdzie od początku duży na-
cisk kładziono na rozwój sztuk użyt-
kowych. Projekty biżuterii tworzyli 
i profesorowie Szkoły, jak Mieczysław 
Kotarbiński czy Edmund Bartłomiej-
czyk, i uczniowie, spośród których na-
leży wspomnieć choćby autora cieka-
wych srebrnych i miedzianych brosz 
Henryka Grunwalda czy Mamerta 

Celmińskiego. Wybuch drugiej wojny 
światowej na kilka lat zatrzymał roz-
wój tej gałęzi sztuki i dopiero po woj-
nie zaczęła święcić w Polsce swoje naj-
większe triumfy. Początkowo ozdo-
by miały bardzo proste formy, czer-
piące inspirację ze sztuki ludowej i ko-
walstwa artystycznego. Niektóre, jak 
choćby autorstwa Grunwalda, styli-
styką nawiązywały do przedwojen-
nego nurtu art déco. Następnie za-
częły pojawiać się coraz odważniej-
sze kształty i formy, aż do abstrakcyj-
nych czy poetyckich wręcz kompozy-
cji w srebrze w największym okresie 
świetności przypadającym na przełom 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX w. Naturalną rzeczą było, że 

biżuteria wychodząca z mody odcho-
dziła w zapomnienie, ustępując miej-
sca ozdobom bardziej współczesnym. 
Te starsze na lata trafiały do szkatułek, 
srebro czasem było przetapiane, mie-
dziane broszki zazwyczaj po prostu 
wyrzucano. Wówczas prawie nikt nie 
myślał o tym, by te pamiątki zmienia-
jących się mód ocalić dla potomnych.

Kolekcjonowanie biżuterii ma 
dość długą tradycję. W Polsce np. 
zbierano biżuterię patriotyczną 
z okresu powstań i żałoby narodowej. 
Moda na zbieranie biżuterii powo-
jennej, codziennej, powielanej często 
w dziesiątkach egzemplarzy przyszła 
do Europy i Polski z USA. Ta dzie-
dzina kolekcjonerstwa bardzo szybko 
się rozwija i z każdym rokiem przyby-
wa osób zainteresowanych zbieraniem 
różnego rodzaju biżuterii. W Polsce 
wśród wielu historyków sztuki wciąż 
jeszcze pokutuje przeświadczenie, że 
biżuteria nie jest samodzielnym ga-
tunkiem sztuki, a jedynie służy ozdo-
bie kobiecego stroju. Jednym z pionie-
rów zmiany takiego toku myślenia jest 
Irena Huml.

Profesor Irena Huml jest history-
kiem sztuki, autorką licznych publi-
kacji na temat polskiej sztuki użytko-
wej XX w. Biżuteria artystyczna fa-
scynuje ją od początku jej kariery na-
ukowej. Jest autorką tekstów krytycz-
nych poświęconych czołowym twór-
com powojennej biżuterii artystycz-
nej, m.in. Jadwidze i Jerzemu Zarem-
skim, Henrykowi Grunwaldowi, Ol-
gierdowi Vetesco czy Jolancie Ołda-
chowskiej-Rybie. Od wielu lat zasiada 
w jury konkursów złotniczych. O bi-
żuterii artystycznej zaczęła pisać już 
w latach pięćdziesiątych, debiutując 
na łamach kwartalnika „Przemysł Lu-
dowy i Artystyczny” tekstem o twór-
czości Jadwigi i Jerzego Zaremskich. 
To ona jako jedna z pierwszych pisała 
o ich działalności, stając się jednocze-
śnie propagatorką ich twórczości, co 
zaowocowało długoletnią przyjaźnią. 
Wówczas byli to twórcy zaczynający 

Biżuteria ocalona 
od zapomnienia

............................................................................... 

1 | Jadwiga i Jerzy Zaremscy, obrączki, 1958 r.

2 | Imago Artis, naszyjnik, przed 1963 r.
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karierę, bardzo współcześni i nowo-
cześni. Dziś to klasycy, pionierzy pol-
skiej biżuterii artystycznej, których 
prace oglądać można w muzeach. Nic 
więc dziwnego, że to właśnie prace Ja-
dwigi i Jerzego Zaremskich stanowią 
dużą część zbioru Ireny Huml. Wśród 
tych prac są także te bardzo osobi-
ste, takie jak ślubne obrączki z inicja-
łami i datą ślubu (dziś nazwano by je 
pewnie biżuterią spersonalizowaną) 
czy prezent, jaki otrzymała od arty-
stów z okazji obrony doktoratu. Zbiór 
obejmuje prace z niemal całego okre-
su twórczości Zaremskich od końca 
lat czterdziestych po schyłek lat sie-
demdziesiątych XX w., ukazując ewo-
lucję ich stylu.

To właśnie w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych zaczęła po-
wstawać kolekcja prof. Ireny Huml. 
Początkowo gromadziła tylko pra-
ce artystów indywidualnych, z któ-
rych większość, dziś już często nieży-
jących, znała osobiście. Bywała w ich 
pracowniach i biżuterię do codzien-
nego noszenia zamawiała bezpośred-
nio u nich, wówczas jeszcze wcale nie 
z myślą o stworzeniu kolekcji. W la-
tach osiemdziesiątych prof. Huml 
zaczęła uzupełniać swoje zbiory wy-
robami spółdzielni rzemieślniczych 
zrzeszonych w ramach Cepelii, takich 
jak: ORNO, Imago Artis i Rytosztu-
ka oraz wytwórni państwowych, np. 
Fabryki Wyrobów z Metali Szlachet-
nych WARMET. W tamtych czasach 
na rynku wtórnym można było ku-
pić mnóstwo takich ozdób. Wycho-
dziły z mody, a niewielu kolekcjone-
rów biżuterii artystycznej interesowa-
ły wówczas raczej tylko prace uzna-
nych artystów indywidualnych. Nie-
wielkim kosztem można było stwo-
rzyć spory zbiór i to właśnie uczyni-
ła prof. Huml. Dziś biżuteria wykona-
na w spółdzielniach rzemieślniczych 
jest niezwykle poszukiwana zarówno 
przez coraz większą rzeszę kolekcjo-
nerów, jak i kobiety ogarnięte trwa-
jącą od kilku lat modą na pamiątki 
z okresu Polski Ludowej.

W kolekcji, obejmującej prawie 
wyłącznie wyroby ze srebra, znajdu-
ją się prace czterech spośród siedmiu 
spółdzielni, które w PRL-u zajmowały 

się wytwarzaniem biżuterii: Imago 
Artis, ORNO, Rytosztuki oraz Meta-
loplastyki. Każda z nich wypracowała 
indywidualny, rozpoznawalny styl. 

Imago Artis (z łac. Zwierciadło 
Sztuki) − to najstarsza ze wspomnia-
nych spółdzielni, założona w Krako-
wie w 1947 r. Czerpała inspirację ze 
sztuki ludowej, wykorzystując techni-
kę filigranu wzorowaną na twórczości 
złotników cieszyńskich oraz nawią-
zując stylistycznie do ozdób krakow-
skich tzw. bronowickich, ozdobio-
nych koralami. To właśnie biżuteria 
z przewierconymi i umocowanymi na 
trzpieniu zakończonym gwiazdką lub 
kwiatkiem koralami, których oprawa 
często wycinana była w charaktery-
styczne drobne ząbki, wzorowana na 
ozdobach bronowickich, oraz proste 
srebrne bransolety z ręcznym grawe-
runkiem i kute srebrne brosze domi-
nowały w najstarszym okresie twór-
czości spółdzielni. Wówczas powsta-
wały też pierwsze filigranowe brosze 
w kształcie rozet. Z czasem pojawiły 
się filigranowe pierścienie, bransole-
ty i naszyjniki, często ozdobione ka-
mieniami, wśród których wyróżniał 
się bursztyn. Biżuterii Imago Artis nie 
sposób pomylić z wyrobami żadnej 
innej spółdzielni tego okresu. Wyro-
by Imago Artis w kolekcji Ireny Huml 
stanowią największą grupę spośród 
prac wszystkich cepeliowskich spół-
dzielni. Obejmują zarówno twórczość 
najstarszą, jak i około 30 brosz w for-
mie filigranowych rozet z całego okre-
su działania spółdzielni, a także liczne 
pierścienie, bransoletki, kolczyki czy 
wisiorki.

Rytosztuka powstała w Pozna-
niu w 1950 r. Początkowo powiela-
ła wzory stylistyką nawiązujące do bi-
żuterii przedwojennej i przedstawiają-
ce stylizowane postacie np. Maryna-
rza na rybie czy Lajkonika (znane są 
także brosze z wizerunkiem Baby Jagi 
i Pana Twardowskiego na Księżycu). 
Można dopatrzeć się w nich analogii 
do prac Henryka Grunwalda czy Ma-
merta Celmińskiego. Nic więc dziw-
nego, że do dziś niektórzy kolekcjone-
rzy specjalizujący się w sztuce przed-
wojennej błędnie sytuują wczesne wy-
roby Rytosztuki wśród ozdób z tego 

okresu, a to za sprawą po pierwsze 
nieznajomości powojennego złotnic-
twa, po drugie znaku, którym Rytosz-
tuka oznaczała swoje wyroby – RYT. 
Jak zauważyła prof. Irena Huml, ta 
nazwa jest zbieżna z nazwą przedwo-
jennego Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Grafików, co w zestawieniu 
z  „artdecowskimi” formami tej biżu-

terii może wywoływać takie właśnie 
skojarzenia. Późniejsze prace Rytosz-
tuki charakteryzują się masywnością, 
solidnością wykonania i prostymi mo-
dernistycznymi formami. Była to pro-
dukcja seryjna, jednak zachowująca 
elementy rękodzieła poprzez ręczny 
montaż i zdobienie. W kolekcji prof. 
Ireny Huml znajduje się około 30 bar-
dzo różnorodnych wyrobów tej spół-
dzielni.

Spółdzielnia ORNO (z łac. Zdo-
bię), założona w Warszawie przez Ro-
mualda Rochackiego w 1949 r., jest 
dziś chyba najbardziej znaną spół-
dzielnią powojennej Polski. Kojarzy 
się przede wszystkim z biżuterią o od-
ważnych jak na tamte czasy, nowa-
torskich formach. Wykształciła roz-
poznawalny styl, dziś nazywany „or-
nowskim”, mimo iż zrzeszała bar-
dzo wielu twórców o różnym stopniu 
wrażliwości. Byli to rzemieślnicy, któ-
rzy nie mieli wcześniej wykształcenia 
plastycznego, jednak dzięki wdrożo-
nym w spółdzielni wieloetapowym 
szkoleniom artystycznym, prowa-
dzonym przez Rochackiego, będące-
go wówczas kierownikiem artystycz-
nym spółdzielni, oraz artystę plastyka 
Adama Jabłońskiego, udało się w każ-
dym z tych ludzi odkryć drzemiący 
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w  nim talent. Rochacki pragnął 
oprzeć działalność spółdzielni na ide-
ach twórcy ruchu Art & Crafts Wil-
liama Morissa, zgodnie z którymi 
każdy może być twórcą na miarę wła-
snego talentu. Idee Morissa zakładały 
też odejście w dziedzinie sztuki użyt-
kowej od produkcji przemysłowej na 
rzecz powrotu do wytwórczości rę-
kodzielniczej i rezygnację ze zbyt bo-
gatego zdobnictwa na rzecz prosto-
ty formy sprzyjającej użytecznemu,  
a nie jedynie ozdobnemu charaktero-
wi przedmiotów. Doskonale udało się 
to zwłaszcza w początkowym okresie 
działalności ORNO, choćby na przy-
kładzie srebrnych ołówków automa-
tycznych, które były jedną z pierw-
szych produkcji seryjnych. W spół-
dzielni dużą wagę przywiązywano do 
kwestii pamiątkarskich, toteż chętnie 
sięgano także po motyw warszawskiej 

Syrenki. Obecnie wyroby ORNO 
w kolekcji prof. Ireny Huml stano-
wią zaledwie około 20 sztuk. Kiedyś 
zbiór był dużo większy, jednak prof. 
Huml jego część przekazała do zbio-
rów Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy.

Wyroby najmniej znanej, zało-
żonej w 1950 r., łódzkiej Metalopla-
styki są jednocześnie najmniej licz-
ne w opisywanej kolekcji. W dorob-
ku tej spółdzielni można spotkać bi-
żuterię wzorowaną na ozdobach sta-
rosłowiańskich, proste srebrne rozety 
oraz wyroby o bardziej nowoczesnych 
formach.

Zbiór prof. Ireny Huml uzupełnia 
grupa prac artystów indywidualnych, 
wśród których, jak już wspomniano, 

dominują prace Jadwigi i Jerzego Za-
remskich, ale reprezentowana jest tak-
że twórczość tak uznanych twórców, 
jak Mamert Celmiński, Józef Fajn-
gold czy Danuta i Szczęsny Kobielscy, 
a także wyroby o nieustalonym autor-
stwie, które czekają na swojego od-
krywcę oraz prace powstałe w ostat-
nich latach – te także za kilkanaście, 
kilkadziesiąt lat będą już miały war-
tość historyczną i będą świadectwem 
mody przełomu wieków. 

W ten sposób powstał unikatowy 
i bardzo przekrojowy zbiór, obejmują-
cy biżuterię reprezentatywną dla całej 
drugiej połowy XX w. Ukazuje dodat-
ki do kobiecego stroju dostępne dla 
osób o różnym stopniu zamożności. 
Biżuteria autorska zawsze była droga. 
Mniej zamożne panie musiały zado-
wolić się wyrobami spółdzielni, któ-
re dość często nawiązywały do wzo-

rów wykreowanych przez twórców 
indywidualnych, bowiem w PRL-u  
prawo autorskie nie było przestrzega-
ne, lub jeszcze tańszą biżuterią z wy-
twórni państwowych, która była wy-
konywana na masową skalę i pozba-
wiona indywidualności. Aby jednak 
spojrzeć na historię polskiej biżuterii 
jako na całość, trzeba poznać wszyst-
kie te obszary jej powstawania oraz 
przekrój społeczny, do którego była 
skierowana.

W ubiegłym roku cała kolek-
cja została przekazana w depozyt do 
Muzeum Miedzi w Legnicy i po raz 
pierwszy pokazana publicznie na eks-
pozycji noszącej tytuł „Granice srebr-
nych przestrzeni”. Wystawa prezen-
towana była zaledwie przez miesiąc 

(12.05.-12.06.2011), bowiem stano-
wiła jedną z imprez towarzyszących 
dorocznemu Legnickiemu Festiwa-
lowi SREBRO. Od 21 marca do 20 
maja wystawę można było zobaczyć 
w Muzeum Bursztynu w Gdańsku, 
gdzie cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem zwiedzających. Obu 
wystawom towarzyszył bogato ilu-
strowany katalog, w którym zewiden-
cjonowano wszystkie prezentowane 
na wystawach prace wraz z fotogra-
fiami i szczegółowymi opisami, także 
znaków imiennych występujących na 
poszczególnych przedmiotach. Na-
stępnym przystankiem kolekcji będzie 
Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazi-
mierzu Dolnym.

„Granice srebrnych przestrze-
ni” − to nie tylko biżuteria. Kolekcję 
uzupełnia drobna galanteria wykona-
na ze srebra: łyżeczki, puderniczki czy 
nożyki do papieru. Szczególnie god-
ny uwagi jest nożyk do papieru spół-
dzielni ORNO z herbem Gdańska. 
ORNO było spółdzielnią warszaw-
ską, więc o ile motyw Syrenki w oczy-
wisty sposób kojarzy się z jej wyroba-
mi, to przedmioty związane z symbo-
liką Gdańska są obecnie mniej znane. 
Pierwsza grupa projektów obejmu-
jąca kilkanaście wzorów brosz, bran-
solet, pierścieni, naszyjników i bibe-
lotów ozdobionych motywami her-
bu Gdańska, ryb, kotwic, okrętów 
czy koników morskich autorstwa Ju-
lii Szefer, Marty Obidzińskiej, Tere-
sy Asik, Tadeusza Pietrzyka, Mieczy-
sława Siuleckiego czy Jerzego Millera 
powstała w 1954 r. Okazjonalnie ta-
kie wyroby wytwarzano w ORNO aż 
do połowy lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku.

W wielu domach na pewno moż-
na jeszcze znaleźć mnóstwo podob-
nych pamiątek minionych czasów, 
które zasługują na odkurzenie. Dużo 
pracy jest jeszcze także przed histo-
rykami sztuki i osobami interesują-
cymi się dziejami polskiego złotnic-
twa. Brakuje bowiem na rynku kom-
pleksowego opracowania poświęco-
nego polskiej biżuterii powojennej we 
wszystkich jej aspektach.

Izabela Zawadzka 

.............................................

3 | Mamert Celmiński, 
brosza „Lajkonik”, lata 
trzydzieste  XX w. 

4 | ORNO, nożyk 
do papieru, po 1963 r.

(zdjęcia: Norbert Piwowarczyk)

.............................................
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Twórczość Michała Anio-
ła (Michelangela Buonar-
rotiego, 1475-1564), zna-
nego wszystkim wybitne-

go artysty doby renesansu, zajęła tego 
lata poczesne miejsce na kulturalnej 
mapie Warszawy. Za sprawą wspólne-
go projektu Muzeum Łazienki Kró-
lewskie i Muzeum Uniwersytetu War-
szawskiego mamy okazję obejrzeć 
z bliska bardzo dobre kopie rzeźb mi-
strza i poznać przykłady recepcji jego 
dzieł w grafice i rysunku.

Gipsowe odlewy najsłynniejszych 
rzeźb wykonanych przez tego artystę, 
należące do zbiorów Muzeum Łazien-
ki Królewskie, pochodzą z początku 
XX w. Zakupiono je dzięki staraniom 
ówczesnego dyrektora Muzeum Na-
rodowego w Warszawie Mieczysława 
Gembarzewskiego i Komisji Gliptote-
ki działającej przy tej instytucji. Wśród 
powstałych w Brukseli w latach 1929- 
-1934 odlewów znalazły się nie tylko 
naśladownictwa dzieł Michała Anioła, 
ale także Donatella, Verrocchia i Desi-
derio da Settignano. Około 1936 r. ko-
pie te trafiły na Uniwersytet Warszaw-
ski, którego pokaźna kolekcja odlewów 
miała początek w zbiorach Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. Po woj-
nie, wciąż jako integralna część moc-
no przetrzebionego uniwersyteckiego 
zbioru, znalazły się w Łazienkach Kró-
lewskich i przez wiele lat eksponowane 
były w Starej Pomarańczarni. Niedaw-
no kopie dzieł Michała Anioła zostały 
oczyszczone i znów można podziwiać 
ich świeżą biel, która w zamierzeniu 
kopistów miała przynajmniej po czę-
ści oddawać kolor marmuru, z którego 
wykonywane były oryginały.

Podobnie do dawnej świetno-
ści powraca właśnie Sala Kolumno-
wa w gmachu Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu Warszawskie-
go, która od lat dwudziestych XIX w. 
mieściła uniwersytecką kolekcję gip-
sów. Większość ówczesnego zbioru 

stanowiły kopie rzeźb antycznych, co 
bardzo dobrze oddaje rycina zamiesz-
czona w „Tygodniku Ilustrowanym” 
z 17 marca 1866 r. Budynek, zwa-
ny Pomuzealnym, przetrwał szczęśli-
wie drugą wojnę światową, jednak za-
bytkowa przestronna sala, o osiemna-
stu kolumnach w oryginalnym zielo-
nym odcieniu, znajdująca się na par-
terze, zmieniła funkcję i przez wie-
le lat służyła za magazyn bibliotecz-
ny. Dziś, po odnowieniu, stanowi tło 
wystawy „Michał Anioł w Warsza-
wie. Poetyka rysunku i odlewu gipso-
wego”, na którą składa się siedem peł-
nowymiarowych kopii wypożyczo-
nych z Muzeum Łazienki Królewskie 
oraz jedna – z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Ze Starej Poma-
rańczarni przyjechały na Uniwersytet 
„Mojżesz”, „Zbuntowany niewolnik”, 
„Dzień” i „Noc”, „Świt” i  „Zmierzch” 
oraz „Pieta”. Ta ostatnia do 12 czerwca 
była przedmiotem odrębnej ekspozy-
cji w Sali Salomona w Pałacu na Wy-
spie w Łazienkach Królewskich, na-
stępnie dołączyła do pozostałych eks-
ponatów. Tym, co łączy wymienione 
dzieła, jest przeznaczenie ich pierwo-
wzorów: wszystkie miały ozdabiać na-
grobki możnych mecenasów Michała 

Anioła. „Mojżesz” i  „Zbuntowany 
niewolnik” miały stanowić elemen-
ty grobowca papieża Juliusza II (dziś 
pierwsza rzeźba znajduje się w Ba-
zylice św. Piotra w  Okowach w Rzy-
mie, a druga w Luwrze). „Pieta”, którą 
można oglądać w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie, pierwotnie przeznaczo-
na była na pomnik nagrobny kardy-
nała Jeana Bilhères de Lagraulas, na-
tomiast „Dzień” i „Noc” oraz „Świt” 
i „Zmierzch” powstały z myślą o na-
grobkach w kaplicy Medyceuszów 
w  kościele San Lorenzo we Florencji 
– należących odpowiednio do Julia-
na i Wawrzyńca z tego rodu – i zdobią 
je do dziś. W kaplicy zostali sportre-
towani w marmurze także obaj Medy-
ceusze – ósmy odlew prezentowany na 
wystawie to właśnie wizerunek „Waw-
rzyńca Medyceusza” ze zbiorów Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na ekspozycji zaaranżowanej 
w  Sali Kolumnowej przez Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego znalazły 

Michał Anioł w Warszawie
.............................................................................................................................................

1 | Sala Kolumnowa Wydziału Nauk 
i Sztuk Pięknych UW, drzeworyt Kazimierza 
Krzyżanowskiego na podstawie rysunku 
Franciszka Tegazzo, wg „Tygodnika 
Ilustrowanego”, nr 338, 17 marca 1866, s.124

...............................................................................
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się także wielkoformatowe reprodukcje 
rysunków i rycin inspirowanych twór-
czością Michała Anioła, przede wszyst-
kim malowidłami w Kaplicy Sykstyń-
skiej. Te studia postaci, w głównej mie-
rze powstałe w XVI  w. we Włoszech, 
unaoczniają wpływ dzieł Buonarro-
tiego na rozwój artystyczny współcze-
snych mu oraz działających później 
twórców. Mistrzostwo Michelangela 
w oddawaniu anatomicznych szczegó-
łów sprawiło, że jego malowidła i kar-
tony studiowano równie chętnie, jak 
antyczne rzeźby czy żywego modela. 
Znakomitą znajomość ludzkiego cia-
ła potwierdzają również prezentowane 

na wystawie gipsowe odlewy: swobod-
ne pozy „Świtu” i „Zmierzchu”, skrę-
powane, wygięte ciało „Zbuntowa-
nego niewolnika” czy też bezwład-
na postać Chrystusa na kolanach Ma-
rii tchną realizmem – nic dziwnego, że 
również one stanowiły inspirację dla 
innych twórców. Jak dowiadujemy się 
z  broszury towarzyszącej wystawie, na 
prace Michała Anioła wyjątkowo czę-
sto zwracali uwagę także polscy arty-
ści. Stanisław Wyspiański nie tylko wy-
konał szkicowe studia m.in. „Zmierz-
chu” i  fi gur niewolników z nagrob-
ka Juliusza II; inspiracje renesansowe 
można odnaleźć również w projektach 

jego witraży, np. w postaci Boga Ojca. 
Z  kolei Henryk Rodakowski zapro-
jektował do swojego pałacyku w  Pas-
sy w Paryżu plafon z wizerunkami naj-
ważniejszych w jego mniemaniu twór-
ców, wśród których uwiecznił Michała 
Anioła wraz z fi gurą „Mojżesza”.

Wystawie towarzyszą wydarze-
nia, których przebieg można śledzić 
na stronach internetowych obu mu-
zeów (www.muzeum.uw.edu.pl oraz 
www.lazienki-krolewskie.pl). Wykłady, 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, zwie-
dzanie ekspozycji z przewodnikiem – 
to wszystko pozwoli jeszcze lepiej zro-
zumieć wpływ Michała Anioła na eu-

ropejską kulturę artystyczną i poznać 
historię warszawskich odlewów gipso-
wych. Dodatkową motywacją do od-
wiedzenia Sali Kolumnowej może być 
fakt, że do listopada br. zbiór odlewów 
w Łazienkach Królewskich poddawa-
ny będzie starannej konserwacji. Pod-
czas gdy na tyłach Starej Pomarańczar-
ni trwa odnawianie kopii rzeźb staro-
żytnych, na przykładzie fi gur prezen-
towanych na uniwersyteckiej wystawie 
można zobaczyć, jak eksponaty wyglą-
dać będą już po renowacji.

Małgorzata 
M. Przybyszewska

Wystawa „Michał Anioł w Warszawie. Poetyka rysunku i odlewu gipsowego” jest 
czynna do 4 listopada 2012 r. w Sali Kolumnowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego, ul. Krakowskie PrzedmieŚcie 26/28.  Wstęp wolny. Na wystawę zaprasza 
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego z siedziBĄ w pałacu TyszkiewiczÓw-Potockich przy 
ul. Krakowskie PrzedmieŚcie 32.

2 | Wystawa „Michał Anioł 
w Warszawie. Poetyka 
rysunku i odlewu gipsowego” 
w Sali Kolumnowej Wydziału 
Historycznego UW

3 | „Świt”, przed 1931 r., odlew 
gipsowy fragmentu nagrobka 
Wawrzyńca Medyceusza 
w kościele San Lorenzo we Florencji 
(w zbiorach Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie)

4 | „Pieta”, 1929 r., odlew 
gipsowy rzeźby Michała Anioła 
z Bazyliki św. Piotra w Rzymie 
(w zbiorach Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie)

(zdjęcia: 2-4 – Małgorzata 
M. Przybyszewska)

........................................................
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W  2011 r. przypadło 
35-lecie Olimpiady 
Artystycznej – kon-
kursu niezwykle zasłu-

żonego dla idei propagowania wiedzy 
o sztuce i muzyce wśród młodzieży. 
Od 2004 r. organizacją olimpiady zaj-
muje się specjalnie powołane do tego 
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady 
Artystycznej.

Wiele osób zadaje sobie dziś pyta-
nie, czy konkursy prowadzone w for-
mie olimpiady mogą być atrakcyjne 
dla współczesnej młodzieży? Czy ta 
mało medialna i mało efektowna for-
muła, wymagająca od kandydata du-
żej wiedzy oraz umiejętności anali-
tycznych ma przyszłość? Czy w ogóle 
żmudna, systematyczna praca i uczci-
wa rywalizacja są w modzie? Nawet 
jeśli obecnie takie wartości kojarzą się 
z minioną epoką, Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej podtrzymuje tra-
dycję i wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Olimpiady Artystycznej 
dba o to, by była ona kontynuowa-
na. Dlaczego? Żeby wspierać uczniów 
zdolnych, utalentowanych i wiążą-
cych swoją przyszłość ze sztuką. 

Olimpiada Artystyczna szczyci 
się długą tradycją. Pierwsze elimina-
cje przeprowadzano w 1976 r., a  idea 
konkursu zrodziła się rok wcześniej. 
Autorką pomysłu była Jadwiga Ro-
manowska, wizytator i metodyk ów-
czesnego Ministerstwa Oświaty i Wy-
chowania. Po przychylnej opinii mi-
nistra oraz życzliwym przyjęciu idei 
przez grono nauczycielskie resort 
oświaty zwrócił się z prośbą o organi-
zację Olimpiady Artystycznej do prof. 
Stanisława Lorentza, dyrektora Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. Od 
tego momentu zasłużona warszawska 

instytucja przez 28 lat zajmowała się 
organizacją konkursu. Podjęcie tych 
działań możliwe było nie tylko dzię-
ki pomysłodawczyni, Ministerstwu 
Oświaty i Wychowania oraz prof. Lo-
rentzowi, ale również dzięki sympa-
tykom olimpiady rekrutującym się 
z różnych grup zawodowych: nauczy-
cieli, kadry uniwersyteckiej, muzeal-

ników, muzyków. Z czasem – już jako 
samodzielni naukowcy – do tego gro-
na zaczęli dołączać laureaci konkursu.

W 2004 r. organizacją olimpia-
dy zajęło się Stowarzyszenie Przyja-
ciół Olimpiady Artystycznej, które-
go siedziba mieściła się początkowo  

w Muzeum Narodowym w  Warsza-
wie, a w 2010 r. została przeniesio-
na do Muzeum Pałacu w Wilanowie. 
Obie organizacje połączyła wspólna 
idea. Muzeum Pałac w Wilanowie, 
którego misją jest tworzenie – w myśl 
sentencji: Cunctis patet ingressus – 
muzeum otwartego i przyjaznego dla 
wszystkich, wspiera cele olimpiady, ja-

kimi są: rozbudzanie zainteresowa-
nia sztuką i pogłębianie wiedzy o niej, 
przygotowanie świadomych odbior-
ców sztuki – gości muzeów, galerii 
sztuki, filharmonii – oraz przygoto-
wanie młodzieży do podjęcia studiów 
wyższych na kierunkach związanych 

Olimpiada Artystyczna 
– konkurs z tradycją

.............................................................................................................................................

.........................................

1 | Ogłoszenie wyników 
VI Olimpiady Artystycznej 
dla młodzieży w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, 
1982 r.; widoczni od 
lewej m.in. Małgorzata 
Płomińska, Stanisław 
Lorentz, Andrzej 
Rottermund

2 | Jeden z uczestników 
IX Olimpiady Artystycznej 
w Muzeum Narodowym 
w Warszawie zdaje 
egzamin ustny, 
1985 r.; członkowie 
komisji egzaminacyjnej 
(od lewej): Tadeusz 
Dobrzeniecki, Wiesław 
Juszczak, Agnieszka 
Morawińska, Elżbieta 
Makowiecka 

3 | Ogłoszenie wyników 
jubileuszowej, 35. 
Olimpiady Artystycznej 
14 kwietnia 2011 r., Sala 
Biała Muzeum Pałacu 
w Wilanowie

.........................................
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z historią sztuki lub historią muzyki. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpia-
dy Artystycznej, podobnie jak Mu-
zeum Pałac w Wilanowie, realizuje 
misję udostępniania zdobyczy nauki 
wszystkim zainteresowanym. Organi-
zatorzy konkursu szczególny nacisk 
kładą na wyrównywanie szans dostę-
pu do udziału w konkursie, pokrywa-
jąc wszelkie koszty udziału w nim ze 
środków przyznanych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

Przez 36 lat trwania konkursu jego 
zasady ulegały zmianom, jednak od 
samego początku olimpiada odbywała 
się w dwóch sekcjach: muzyki (histo-
ria muzyki) i plastyki (historia sztu-
ki). Olimpiada Artystyczna jest in-
terdyscyplinarnym projektem edu-
kacyjnym adresowanym zarówno do 
uczniów liceów ogólnokształcących, 
jak i średnich szkół artystycznych: 
muzycznych i plastycznych (kończą-
cych się egzaminem maturalnym), re-
alizowanym na drodze samokształce-
nia na podstawie szczegółowych wy-
tycznych programowych, zakresu wy-
maganej literatury oraz pomocni-
czych wykładów, szkoleń i konsultacji. 

Projekt ten zakłada uaktywnienie 
młodzieży w pozalekcyjnym trybie 
kształcenia i skłonienie jej do poszerza-
nia wiedzy oraz pogłębiania umiejęt-
ności na poziomie wyższym niż szkol-
ny. Łączy wiedzę z takich dziedzin, jak: 
historia i teoria sztuki, historia i teoria 
muzyki, historia powszechna i polska, 
ogólna historia kultury, historia litera-
tury i obyczaju, które wspólnie są czę-
ścią tzw. kultury wysokiej. 

Olimpiada Artystyczna jest konkur-
sem trójstopniowym o zasięgu ogólno-
polskim, który organizowany jest przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady 
Artystycznej, a  przeprowadzany przez 
Komitet Główny Olimpiady Artystycz-
nej wraz z podległymi mu 13 komiteta-
mi okręgowymi. Tematy i zadania w po-
szczególnych etapach eliminacji róż-
nią się poziomem trudności: w elimina-
cjach szkolnych (I stopnia) odpowiada-
ją podstawie programowej na poziomie 
podstawowym, w eliminacjach okręgo-
wych (II stopnia) wykraczają poza pod-
stawę programową w zakresie rozsze-
rzonym, a w eliminacjach centralnych 
(III stopnia) – znacznie wykraczają 
poza standardowy zakres egzaminu ma-
turalnego z przedmiotów historia sztu-
ki i historia muzyki. W tematach przy-
gotowywanych do I i II etapu elimina-
cji znajdują się często pytania odnoszą-
ce się do zabytków i bieżącego życia kul-
turalnego regionu, z którego pochodzą 
uczniowie.

W ankietach wypełnianych przez 
uczniów od lat powtarzają się te same 
spostrzeżenia. Uczestnicy konkursu 
wyraźnie podkreślają, że niezwykłe 
były dla nich egzaminy ustne, podczas 
których mogli się spotkać i podysku-
tować z autorami najwybitniejszych 
publikacji z dziedziny historii sztuki 
i historii muzyki. To doświadczenie 
było oceniane jako bezcenne. 

Zainteresowanie uczniów Olim-
piadą Artystyczną jest stałe, mimo że 
kilka lat temu wychowanie plastyczne 
i muzyczne zostało usunięte z siatki 
przedmiotów obowiązkowych. Każ-
dego roku do olimpiady przystępu-
je około 2500 uczniów z całego kra-
ju, a do finału, który zawsze odby-
wa się w Warszawie, dochodzi oko-
ło 100 osób. Spośród finalistów Ko-
mitet Główny Olimpiady Artystycz-
nej, w skład którego wchodzą wybit-
ni specjaliści w dziedzinie historii 
sztuki i historii muzyki, wyłania oko-
ło 30 laureatów. Zarówno laureaci, jak 
i finaliści olimpiady są zwolnieni z eg-
zaminów maturalnych odpowiednio 
z historii sztuki (sekcja plastyki) i hi-
storii muzyki (sekcja muzyki). Laure-
aci uzyskują także dodatkowe punk-
ty przy rekrutacji na studia wyższe lub 
są przyjmowani na wybrane kierunki 
w pierwszej kolejności. 

Olimpiada Artystyczna nie ist-
niałaby, gdyby nie wsparcie wielu in-
stytucji akademickich, muzealnych, 
szkolnych i kulturalnych z całej Pol-
ski. To one – wraz z  okręgowymi se-
kretarzami naukowymi – rekrutu-
ją zainteresowanych uczniów, często 
organizują także wykłady przygoto-
wujące do startu w olimpiadzie. Wie-
le instytucji wspiera konkurs, fundu-
jąc nagrody dla laureatów i finalistów. 
Wśród najbardziej zasłużonych dla 
olimpiady znajdują się: Muzeum Pa-
łac w Wilanowie, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina, Galeria Narodo-
wa Zachęta oraz Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. 

W październiku 2012 r. rusza ko-
lejna, już 37. edycja olimpiady. Or-
ganizatorzy zapraszają wszystkich 
uczniów, którzy chcieliby doświad-
czyć olimpijskiej rywalizacji – wszyst-
kich, którym przyświeca motto: Ars 
aurio prior. 

Katarzyna Liwak-Rybak
Dorota Dyda

3

Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie:  
www.wilanow-palac.pl (zakładka Przestrzeń edukacyjna)
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Z ZAGRANICY

Zwiedzając Paryż, warto od-
wiedzić zabytkowy kościół 
Saint-Germain-des-Prés, 
położony na lewym brzegu 

Sekwany w pobliżu Pałacu Luksem-
burskiego. Należał on do komplek-
su zabudowań starego opactwa bene-
dyktynów, które było miejscem po-
chówku władców z dynastii Merowin-
gów. W kościele, w lewej nawie, w ka-
plicy św. Placyda znajduje się okazały 
barokowy grobowiec Jana II Kazimie-
rza (1609-1672), króla polski w latach 
1648-1668, którego bogata i niezwy-
kła biografia mogłaby posłużyć jako 
scenariusz niejednego filmu fabular-
nego. Postać władcy budziła kontro-
wersje zarówno wśród współczesnych, 
jak i potomnych. Jan Kazimierz miał 
bowiem i zagorzałych adwersarzy, 
i prawdziwych wielbicieli. Znawca hi-
storii nowożytnej Polski, prof. Zbi-
gniew Wójcik, nie uważa go za wybit-
nego władcę, ale wskazuje na jego ta-
lent jako wodza oraz docenia zasłu-
gi w dążeniu do przeprowadzenia ko-
niecznej reformy Rzeczypospolitej. 
Pisze o Janie Kazimierzu: „Nie był to 
król wielki ani człowiek o wybitnych ce-
chach charakteru i umysłu, ale krzywdą 
dla jego pamięci byłoby, gdyby w świa-
domości historycznej narodu polskie-
go pozostał jego obraz jako władcy, za 
którego panowania zaczęły się wyłącz-
nie nieszczęścia […]” (Zbigniew Wój-
cik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 2004, s. 252). Był 
monarchą, który ostrzegał proroczo 
przed zgubnymi skutkami anarchii 
i degeneracji ustroju państwowego. 

16 września 1668 r. Jan Kazimierz 
zrzekł się korony polskiej, a  w  kwiet-
niu następnego roku wyjechał do 
Francji. 24 lutego 1670 r. odbyła się 

niezwykle podniosła uroczystość, 
podczas której były król Polski został 
wprowadzony do starego opactwa be-
nedyktynów Saint-Germain-des-Prés, 
jednego z przyznanych mu benefi-
cjów. Oprawa uroczystości była wspa-
niała, przypominała ingres biskupa na 
diecezję. 

16 grudnia 1672 r. Jan Kazi-
mierz zakończył życie w opactwie  
Saint-Martin w Nevers. W testamen-
cie prosił, by jego ciało było pochowa-
ne w  kościele jezuitów w Nevers lub 
też w innym miejscu, według uznania 
głównej spadkobierczyni, szwagierki 
królewskiej Anny Gonzagi de Cléves 
(1616-1684), wdowy po Edwardzie 
Wittelsbachu, elektorze Palatynatu 
Reńskiego. 18 grudnia odbył się po-
grzeb króla w Nevers. Ciało złożo-
no w kościele jezuitów, gdzie spoczy-
wało do dnia eksportacji do Polski. 
Ostatecznie dzięki staraniom króla 
Jana III Sobieskiego doczesne szcząt-
ki Jana Kazimierza uroczyście spo-
częły 31 stycznia 1676 r. w katedrze 

wawelskiej w Krakowie. Ciało ostat-
niego z polskich Wazów spoczęło 
obok jego małżonki, królowej Ludwi-
ki Marii oraz ojca i brata, serce pozo-
stało jednak we Francji.

W myśl przyjętego zwyczaju, po 
zgonie Jana Kazimierza chirurg na-
dworny w towarzystwie lekarza do-
konał sekcji zwłok i wyjął serce kró-
lewskie, które złożono do specjalnej 
urny i wysłano do paryskiego opac-
twa Saint-Germain-des-Prés. Prze-
niesienie serca królewskiego doko-
nane zostało z pewnością na skutek 
starań tamtejszych benedyktynów. 
Jest zrozumiałe, że zakonnicy pra-
gnęli uświetnić kościół przez wznie-
sienie mauzoleum dla swojego opa-
ta, byłego władcy Polski. Wobec nie-
zachowania się znacznej części ar-
chiwum klasztornego, trudno dzi-
siaj ustalić zarówno kolejność podję-
tych prac nad grobowcem, jak i czas 
ich trwania. 

Wiemy, że grobowiec królew-
ski nie stanął od razu, gdyż dopiero 
uchwała parlamentu paryskiego z 23 
czerwca 1673 r. przyznała benedyk-
tynom sumę 2 tys. liwrów „na dekora-
cję miejsca spoczynku serca królewskie-
go”. Suma ta mogła wystarczyć jedy-
nie na samą dekorację architektonicz-
ną kaplicy, główne środki finansowe 
na urządzenie kaplicy pochodziły ze 
składek dworzan Jana Kazimierza. 

Na miejsce wzniesienia grobow-
ca królewskiego przeznaczono kapli-
cę św. Placyda w północnym skrzydle 

Grobowiec króla 
Jana Kazimierza 

.............................................................................................................................................

.................................. 

1 | Kościół Saint-
-Germain-des-Prés 
w Paryżu

2 | Grobowiec Jana 
Kazimierza w kościele 
Saint-Germain-des-
-Prés
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nawy poprzecznej. W sprawie deko-
racji wnętrza kaplicy zwrócono się 
do znanego architekta królewskie-
go Pierre Bulleta (1639-1716), twór-
cy m.in. bramy św. Marcina i kościoła 
św. Tomasza z Akwinu w Paryżu, pra-
cę rzeźbiarską nad samym grobowcem 
zlecono braciom Marsy: Gaspardo-
wi (1624-1681) i Baltazarowi (1628- 
-1674), którzy zyskawszy uznanie 
pracowali dla dworu króla Ludwika 
XIV w charakterze rzeźbiarzy-dekora-
torów pod kierunkiem znanego arty-
sty, Charlesa Le Bruna (1619-1690). 
Brali oni udział w pracach związa-
nych z dekoracją Galerii Apollina 
w  Luwrze. Ich dzieła można podzi-
wiać w parku w Wersalu, gdzie przy 
jego ozdabianiu rywalizowali z Fra-
nçois Girardonem (1628-1715).

Grobowiec Jana Kazimierza 
był zapewne debiutem braci Marsy  
w dziedzinie rzeźby nagrobnej, a jed-
nocześnie ich ostatnią wspólną pracą. 
Istnieją pewne przesłanki świadczą-
ce, że budowa pomnika nie powstała 
według pierwszego i jedynego planu, 

a nawet, że być może bracia Marsy 
nie byli wyłącznymi projektodawca-
mi, tylko wykonawcami projektu Le 
Bruna.

Jak pierwotnie wyglądał grobo-
wiec Jana Kazimierza? Przed oczyma 
widza ukazywał się widok jakby z ży-
wego obrazu: oto uniosła się zasło-
na teatralna, upięta w misterne drape-
rie i udekorowana wazowskimi snopa-
mi. Na tle brunatno-czerwonej zasło-
ny klęczy król Jan Kazimierz, zwróco-
ny w stronę ołtarza, ofiarowując Bogu 
(a właściwie swemu patronowi) berło 
i koronę. Postać króla wykonana jest 
z  białego, miękkiego marmuru i po-
traktowana z dość dużym realizmem 
fizjonomicznym, natomiast luźna, 
ciężka szata ma charakter półkró-
lewski, półduchowny. Dookoła kró-
la znajduje się bogaty sztafaż, na któ-
ry składają się różne sprzęty wojenne: 
przed królem widzimy koronę, berło, 
jabłko, kask, pancerz, kirys, sztandar 
i pęk lanc, za nim − puklerz, szablę tu-
recką, kołczan ze strzałami i kapelusz 
z pióropuszem. 

W zestawieniu z innymi współ-
czesnymi sobie grobowcami nagro-
bek Jana Kazimierza robi raczej ko-
rzystne wrażenie. Cechuje go pewien 
spokój i umiar. Król nie został tu po-
traktowany jako orant, lecz przed-
stawiono go w pozie niecodzien-
nej. Pozytywem może być powstrzy-
manie się przez twórców od trupich 
czaszek, szkieletów i innych symboli 
śmierci, od których roiło się w sztu-
ce nagrobnej. Całość grobowca ma 
niewątpliwie cechy pewnej teatral-
ności. Już samo umieszczenie pomni-
ka na tle rozsuniętych kotar sprawia 
wrażenie, jak byśmy patrzyli na sce-
nę; twórca czy też twórcy, zamiast 
przedstawić króla w postaci oranta, 
jak to się wówczas najczęściej prak-
tykowało, lub ukazać go w chwili 
śmierci, wybrali wydarzenie z życia 
Jana Kazimierza zadziwiające, a do 
pewnego stopnia imponujące Fran-
cuzom − moment zrzeczenia się ko-
rony. Ofiarowanie berła królewskie-
go Bogu, by zamienić je na niesioną 
właśnie przez aniołów mitrę opacką 
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− to majestatyczna idea, która przy-
świecała twórcom grobowca. 

Nagrobek paryski Jana Kazimierza 
wykazuje ślady wpływów artystycz-
nych zarówno Le Bruna, jak i Gian-
lorenzo Berniniego, czyli nie wybie-
gał poza modę, panującą w ówczesnej 
sztuce nagrobnej. 

Czarna marmurowa trumna, za-
wierająca serce królewskie, spoczywa-
ła na dość mocnym cokole, podpar-
tym przez dwóch niewolników (jeń-
ców). W cokół, opatrzony u góry 
w  kartusz herbowy, została wmuro-
wana scena batalistyczna, ujęta jako 
odlew brązowy według modelu Jeana 
Thibauta (Thibault), jednego z be-
nedyktynów, zajmującego się płasko-
rzeźbą. 

Wysokość całego mauzoleum wy-
nosiła prawie 5,5 m (wraz z obłoka-
mi), szerokość − ponad 4,5 m, prze-
ciętna wysokość postaci (króla i jeń-
ców) − między 150 a 160 cm. Gro-
bowiec zdobiło wielkie epitafium, 
skomponowane przez François Del-
fau (1637-1676), benedyktyna, teo-
loga, jednego z członków tamtejsze-
go konwentu. Treść inskrypcji łaciń-
skiej, umieszczonej na trumnie, zgod-
nie z ówczesną modą była mocno 
przesiąknięta panegiryzmem. Mowa 
w niej o tym, że wiadomość o upadku 

Kamieńca Podolskiego przyczyniła 
się do śmierci króla. 

Płaskorzeźba brązowa, przedsta-
wiająca bitwę, jest dużą tablicą, mie-
rzącą około 2 m długości i 60 cm wy-
sokości (wysokość postaci waha się od 
25 do 27 cm). Przedstawia bitwę pod 
Beresteczkiem, która była najwięk-
szym militarnym sukcesem króla Jana 
Kazimierza. Z lewej strony widzimy 
stojącą na wzgórzu artylerię, a  przed 
nią − husarię polską, atakującą nie-
przyjaciela. Na pierwszym planie wi-
doczny jest król; poznajemy go po 
szyszaku i buławie, lecz przede wszyst-
kim po inicjałach, zdobiących cza-
prak. Z prawej strony widoczne są gę-
ste szeregi piechoty kozackiej, strzela-
jącej do husarii, za nią widać jeźdźców 
tatarskich, napinających łuki przeciw 
atakującej ich piechocie polskiej. Całe 
pole osnute jest gęstym dymem ar-
matnim. Twórcy dzieła nie można od-
mówić dużej ekspresji i znacznego re-
alizmu kostiumowego. 

Jak pisał znawca sztuki Włady-
sław Tomkiewicz (1899-1982), gro-
bowiec królewski, jeśli nie w cało-
ści, to w zasadniczej formie musiał 
być ukończony w 1674 r. Z chwi-
lą ustawienia grobowca nie zakoń-
czono jeszcze jednak prac dekora-
cyjnych w kaplicy św. Placyda, któ-
re zlecono Pierre Bulletowi. Kaplica 
królewska została ujęta w porządku 
kompozytowym. Ponieważ dzisiejszy 
jej wygląd znacznie odbiega od stanu 
pierwotnego, warto przytoczyć jej 

krótki opis: „Parzyste kolumny z mo-
nolitu marmurowego ustawione zo-
stały na bazach z dość ładnego kamie-
nia, ozdobionych takim samym mar-
murem i ustawionych na sześcianach. 
Również piękny jest fryz i attyka oraz 
nisza półkopulasta, zakończona ob-
łokiem, z którego wzlatuje gołębica – 
symbol Św. Ducha. Wszystkie orna-
menty rzeźbiarskie są bardzo wypraco-
wane i trafnie rozmieszczone pod kie-
runkiem Bullet’a” (Władysław Tom-
kiewicz, Grobowiec króla Jana Kazi-
mierza w kościele Saint-Germain-des- 
-Prés w Paryżu, „Biuletyn Historii 
Sztuki i Kultury”, nr 2, 1937, s. 133). 

W ołtarzu został umieszczony ob-
raz św. Kazimierza, wykonany przez 
gdańszczanina Kornela (?) Schulza. 
Nisza grobowcowa ujęta została w pi-
lastry kompozytowe, zakończone ar-
chitrawem. Jak długo trwały prace de-
koracyjne, trudno ustalić, wiadomo 
jedynie, iż ołtarz kaplicy ku czci św. 
Kazimierza został poświęcony przez 
biskupa betleemskiego François de 
Bertaillera w 1683 r. 

W tym stanie przetrwał grobo-
wiec króla Jana Kazimierza do czasów 
Wielkiej Rewolucji. Gdy w 1793  r. 
rozpoczęła się w Paryżu fala dewasta-
cji kościołów, zasłużony obrońca dzieł 
sztuki Alexandre Lenoir (1761-1839) 
zdołał ocalić główną część grobow-
ca królewskiego − marmurowy po-
sąg króla i płaskorzeźbę brązową. Czę-
ści te zostały umieszczone w Muzeum 
Zabytków Francuskich, gdzie znala-
zły schronienie do czasu Restauracji. 
Reszta grobowca, w tym sarkofag, jeń-
cy, epitafium, obłoki z aniołami − ule-
gła zniszczeniu. Kościół został przy-
wrócony do kultu w 1803 r., ale zanie-
dbywany popadał w dalszą ruinę. Do-
piero po upadku cesarza Napoleona 
Bonaparte zaczęto restaurować zde-
wastowane kościoły. Kaplicę św. Ka-
zimierza odnowiono w 1824  r. Nie-
wiele w niej pozostało z dawnych de-
koracji Bulleta. W ołtarzu w miejscu 
wizerunku św. Kazimierza został usta-
wiony posąg św. Franciszka Ksawere-
go. Od tego momentu kaplica przy-
jęła nazwę od tego świętego. Przewie-
ziono z muzeum posąg króla Jana Ka-
zimierza, który ustawiono w dawnym 

3 | Płaskorzeźba na grobowcu, przedstawiająca 
bitwę pod Beresteczkiem

(zdjęcia: Piotr Hapanowicz)

...............................................................................
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miejscu. Nisza zachowała swój dawny 
kształt, lecz nieco inaczej udrapowa-
na kotara straciła węzły, w które była 
spięta, oraz rozsiane uprzednio her-
by królewskie Wazów. U góry, zamiast 
zniszczonych aniołków, umieszczono 
kartusz herbowy. Sam posąg Jana Ka-
zimierza wraz z otaczającym go szta-
fażem dzięki zabezpieczeniu zacho-
wał dawną formę; w nieznanych bli-
żej okolicznościach zniknął tylko or-
der Złotego Runa, zdobiący niegdyś 
pierś królewską. Największe zmiany 
zaszły w dolnej części grobowca. Wo-
bec rozbicia sarkofagu, grupę marmu-
rową ustawiono wprost na dużym co-
kole, w który wmurowano płaskorzeź-
bę Thibauta. Po obu bokach coko-
łu wyryto dawne epitafium kompozy-
cji Delfau z pewnymi zmianami. Naj-
większą lukę stanowi brak jeńców; 
zniekształcone ich postacie z czasem 
odnaleziono i umieszczono w Mu-
zeum Carnavalet. 

W 1927 r. ambasador RP Al-
fred Chłapowski (1874-1940) roz-
począł starania u władz francuskich, 
by zezwoliły na odnowienie grobow-
ca. W  związku z tym wysuwane były 
różne koncepcje; jednym z ciekawych 
pomysłów było doprowadzenie gro-
bowca do stanu poprzedniego przez 
umieszczenie z powrotem postaci obu 
jeńców, które zamierzano odrestauro-
wać. Projekty te nie dały jednak żad-
nego pozytywnego rezultatu. Wyko-
nano jedynie konserwację zabytku.

W 2010 r. rozpoczęto renowację 
pomnika, który znajdował się w bar-
dzo złym stanie. Prace te zostały sfi-
nansowane ze środków francuskich. 
W styczniu 2011 r. przy grobow-
cu odsłonięto uroczyście pamiąt-
kową płytę w dwóch językach: pol-
skim i francuskim, poświęconą pa-
mięci Jana Kazimierza. Inicjatorem 
i głównym fundatorem umieszczenia 
tablicy były władze miasta Wrocła-
wia. Przed odsłonięciem tablicy od-
była się msza święta w intencji króla. 
Celebrowali ją wspólnie metropolita 
wrocławski, arcybiskup Marian Go-
łębiewski i biskup pomocniczy Pary-
ża Jerome Beau.

Piotr Hapanowicz

Od 21 grudnia 1930 do 
22 marca 1931 r. miesz-
kał na Maderze marsza-
łek Józef Piłsudski. Przy-

był tam w celu podreperowania zdro-
wia, szczególnie chronicznych prze-
ziębień, czemu miał sprzyjać  łagod-
ny klimat wyspy, ale bardziej z pew-
nością chciał odciąć się od natłoku co-
dziennych obowiązków. Podróż mar-
szałka trwała tydzień i była całym 

przedsięwzięciem logistycznym: za-
planowanym w lecie 1930 r., przygo-
towywanym starannie w jesieni, reali-
zowanym od 15 grudnia. Do Lizbo-
ny jechał pociągiem, potem płynął pa-
rowcem „Angola” do głównego mia-
sta Madery – Funchal.

Stolica Madery usytuowana jest 
w południowej części wyspy nad Oce-
anem Atlantyckim, w naturalnym am-
fiteatrze, i tak też rozrasta się ku górze, 

Piłsudski 
na Maderze
.........................................................................................................................................

............................

1 | Marszałek 
Piłsudski 
stawia pasjansa 
w ogrodzie 
„Quinta 
Bettencourt” 
na Maderze

2 | Funchal, 
„Quinta 
Bettencourt” 
przy Caminho  
do Pilar 20
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anektując kolejne miejscowości. Sie-
dzibę w willi „Quinta Bettencourt” 
wyszukał i wynajął we wrześniu 1930 r. 
syn prezydenta Ignacego Mościckiego, 
Michał. Dom ten położony był wów-
czas pod Funchal, na północ od mia-
sta. Niewątpliwie rezydencja ta otrzy-
mała nazwę na cześć wywodzącego 
się z Normandii rodu konkwistado-
rów, którzy „odkrywali” dla Portugalii  
w XVI stuleciu wyspy na Oceanie 
Atlantyckim, nosili nawet przezwi-
sko „zdobywców Azorów”, osiedlili 
się także na Maderze, a których przod-
kiem był sławny Jean de Béthencourt, 
żeglarz, na początku XV w. odkrywca 
i zdobywca archipelagu Wysp Kana-
ryjskich. 

Dziś „Quinta Bettencourt” znaj-
duje się co prawda w mieście, przy 
uliczce Caminho do Pilar 20, ale wci-
śnięta klinem wraz ze swoim ogrodem 
między nią a jedną z głównych arte-
rii komunikacyjnych o dużym nasile-
niu ruchu. Nie jest to teren atrakcyj-
ny turystycznie. Posesję otacza mur, 
otynkowany na różowo, zza które-
go wyglądają stare drzewa oraz czę-
ściowo widoczna jest willa. Marsza-
łek miał piękny widok z góry na ocean  
i dużo atrakcyjnych terenów do spa-
cerowania, jako że willa położona jest 

w strefie najprzyjemniejszego klima-
tu Madery. Poza tym wypoczywał, le-
czył się, stawiał pasjanse, pracował. Na 
Maderze powstały Poprawki historycz-
ne, które ukazały się drukiem w maju 
1931 r. Drogę powrotną do Polski 
marszałek odbył na ORP „Wicher”. 
Trwała ona tydzień; do Gdyni wpły-
nął 29 marca 1931 r.

Na ścianie „Quinta Bettencourt” 
umieszczone są dwie tablice upamięt-
niające pobyt marszałka. Z ważnych 
osobistości, które kiedykolwiek gości-
ły na wyspie, na czoło wysuwa się nie 
Krzysztof Kolumb, nie nasz Włady-
sław Warneńczyk, cesarzowa Sissi (Elż-
bieta von Wittelsbach, żona Franciszka 
Józefa), Ernest Hemingway czy ostat-
ni cesarz Austrii Karol I Habsburg (no-
tabene beatyfikowany w 2004 r. przez 
Jana Pawła II, który też ma swój po-
mnik w Funchal przy Katedrze), lecz 
brytyjski premier Winston Churchill, 
który mieszkał pod Funchal, w wio-
sce rybackiej Camara de Lobos. Jed-
nakże pobyt marszałka Piłsudskiego 
na Maderze  stopniowo zyskuje na po-
pularności, bo na wyspę przybywa wie-
lu Polaków, a 28 października 2009 r. 
Bronisław Komorowski, jako marsza-
łek Sejmu RP, odsłonił w samym cen-
trum stolicy brązowe popiersie Józefa 
Piłsudskiego, wykonane przez znane-
go rzeźbiarza i medaliera Ricardo Velo-
zę, dyrektora Centro das Artes w miej-
scowości Calheta, znanego maderskie-
go animatora kultury, twórcę m.in. po-
mnika Krzysztofa Kolumba na wyspie 
Porto Santo. 

Przy okazji tej wizyty pokazana 
została wystawa poświęcona odzyska-
niu przez Polskę niepodległości z wy-
eksponowanym wątkiem zasług Józe-
fa Piłsudskiego, jego imieniem nazwa-
no też jedno z rond w tym mieście. 
A oprócz miejsca pobytu marszałka, 
które niewątpliwie stanowi dla Pola-
ków pamiątkę historyczną, warte od-
wiedzenia jest też tamtejsze Muzeum 
Fotografii „Vicentes”. W jego cieka-
wych zbiorach znajdują się oczywiście 
fotografie przedstawiające Winstona 
Churchilla i inne wyżej wymienione 
postacie oraz marszałka Piłsudskiego.

Bożena Wierzbicka 

Jest wiosna 1932 r. Wiejący na 
Sycylii z południa wiatr siroc-
co niesie ze sobą tumany drob-
nego pyłu znad Sahary. Jarosław  

     Iwaszkiewicz strzepuje go z zapi-
sanych kartek. W pokoju „Hotel des 
Etrangers” w Syrakuzach, tuż przy 
Źródle Aretuzy, kończy pisanie Pa-
nien z Wilka i czeka na przyjaciela. Jó-
ziu ( Józef Rajnfeld, młody malarz, to-
warzysz podróży Iwaszkiewicza) przy-
będzie lada dzień, tak jak wiatr – zza 
afrykańskiego morza. Wtedy podążą 
po raz pierwszy szlakiem przez „Wy-
spę szczęśliwą”.

Do Syrakuz, „małego południowego 
miasteczka ze wspomnieniami starożyt-
ności, która tu co chwila uderza wędrow-
ca” ( Jarosław Iwaszkiewicz, Książka 
o Sycylii, [w:] Podróże, t. 1, Warszawa 
1981, s. 378), jedziemy „za Mistrzem”, 
w ramach kobiecej wyprawy „Polak tu 
był. Sycylia śladami polskich artystów”. 
Wraz z nami podróżuje obraz – kopia 
portretu Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów (będącego prezentem ślubnym 
namalowanym i ofiarowanym nowo-
żeńcom przez Stanisława Witkiewicza; 
zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 
2011, s. 59), przekazana nam przez 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku. Płótno ma tra-
fić właśnie do Syrakuz – miejsca po-
czątku sycylijskich peregrynacji, któ-
re Iwaszkiewicz odbywał na wyspę cy-
klicznie przez blisko pół wieku, a by-
wały lata, że trafiał tu nawet dwukrot-
nie w ciągu roku.

Podążając szlakami literackimi, 
sięgamy do początków europejskiego 
dramatu. Wstępujemy do teatru grec-
kiego w Syrakuzach – jednej z najważ-
niejszych scen świata, miejsca odtwo-
rzenia wzruszającego dla nas zdarze-
nia, którego aktorami byli w 1932  r. 
Iwaszkiewicz i Rajnfeld. Nasi artyści 
zastanawiali się tu, jak mogło wyglą-
dać przedstawienie przed 25 wieka-
mi. Rajnfeld recytuje ze sceny inwoka-
cję z Pana Tadeusza, aby sprawdzić… 
akustykę. Blisko 80 lat później jedna 
z nas (Magda Pannert) staje „w  wiel-
kim okręgu najpiękniejszego greckie-
go teatru, jaki się do dnia dzisiejsze-
go zachował, teatru wykutego w  skale, 
skąd roztacza się boski widok na miasto 

3 | Jedna z dwóch tablic upamiętniających 
pobyt marszałka na Maderze

(zdjęcia: 2, 3 – Bożena Wierzbicka)

...............................................................................
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i port” ( J. Iwaszkiewicz, op. cit., s. 383) 
i deklamuje dla nas „Litwo! Ojczy-
zno moja!”. I tak jak wówczas „dolatu-
je nietknięte każde z tych wzruszających 
słów. [...] dochodzi ze sceny do najdal-
szych rzędów jak perła okrągłe, jak perła 
czyste” (ibidem, s. 384).

Wśród archiwaliów muzeum w Sta-
wisku znajduje się kilka zdjęć, wyko-
nanych chyba przez Iwaszkiewicza. 
Wśród nich są dwie fotografie z Syra-
kuz. Jedna z żaglowcem przy nabrzeżu 
Ortygii, druga z Rajnfeldem nad gro-
bem Augusta von Platena, romantycz-
nego, niemieckiego poety, o którym 
Iwaszkiewicz pisał: „Platen był wier-
nym Sycylijczykiem, dużo lat spędził 
tutaj, na łaskawym zdaje się chlebie, 
i umarł w Syrakuzach, gdzie pochowano 
go w ogrodzie jednego z sycylijskich ma-
gnatów” (ibidem, s. 401). Grób pocho-
wanego tu w 1835 r. Platena odnajduje 

i uwiecznia na współczesnej fotografii 
jeszcze jedna uczestniczka naszej wy-
prawy (Grażyna Czogała, mieszkanka 
miasta Archimedesa).

Teraz kierujemy się w stronę „Ho-
tel des Etrangers”. Po niedawno za-
kończonej gruntownej renowacji ho-
tel ten znów zaprasza gości z całego 
świata. Jest duży i ma okna wychodzą-
ce na morze, tuż przy słynnym Źródle 
Aretuzy. Dzięki uprzejmości dyrekcji 
i pracowników tego obiektu możemy 
zobaczyć jego wnętrze. Trafiamy do 

pokoju 416, domniemanego pomiesz-
czenia, w którym zatrzymywał się 
Iwaszkiewicz. Przy oknie, przez któ-
re niegdyś wdzierał się pył niesiony 
z wiatrem znad Afryki, stoi mały stoli-
czek. Oczami wyobraźni widzimy na 
nim zapisane kartki…

Ale to nie koniec spotkań z pol-
ską literaturą w „hotelu dla cudzo-
ziemców”. Wieczorem w hotelowej sali 
konferencyjnej aranżujemy małą wy-
stawkę i spotkanie. Kopia obrazu Wit-
kacego trafia na sztalugi. Na tablice – 
informacje o przebywających tu nie-
gdyś polskich artystach, portrety, cyta-
ty z literatury. Sala zapełnia się publicz-
nością, głównie Polkami i ich włoski-
mi rodzinami. Wspólnie czytamy frag-
menty tekstów i wracamy wspomnie-
niami do Syrakuz sprzed lat.

W hotelu pozostawiamy przywie-
zioną ze Stawisk kopię portretu Anny 
i  Jarosława Iwaszkiewiczów, pozo-
stawiamy egzemplarz książki Panny 
z Wilka i jej filmową wersję wyreżyse-
rowaną przez Andrzeja Wajdę. Pozo-
stawiamy je licząc, że, zgodnie ze sło-
wami Zygmunta Krasińskiego i motta 
naszej podróży, może „[…] kiedyś, przy-
jedzie [...] na to miejsce ktoś z Polski ro-
dem i przeczyta, i rozraduje się w  du-
szy!” (Z. Krasiński, Z sycylijskiej podró-
ży kart kilka, Gdańsk 1983, s. 44).

Ewa Cichocka

...............................................................................

1 | Józef Rajnfeld nad grobem Augusta 
von Platena w Syrakuzach, fotografia z 1932 r.

2 | Grób Augusta von Platena na fotografii 
z 2011 r.

3 | Uroczystość przekazania portretu Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów dyrektorowi „Hotel 
des Etrangers” w Syrakuzach, 2011 r.

(zdjęcia: 1 – Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, 2 – Grażyna Czogała,  
3 – Ewa Cichocka)

1 2

3

Powrót do źródła
.........................................................................................................................................
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Europejskie Dni Dziedzictwa 
(EDD) – to największy w Eu-

ropie projekt społeczny i eduka-
cyjny, będący jednocześnie naj-
ważniejszym świętem zabytków 
kultury Starego Kontynentu. We 
wrześniu 2012 r. Polska już po 
raz dwudziesty weźmie w nim 

udział. Pod wieloma względami 
jubileuszowa edycja będzie wy-
jątkowa, nawiązuje bowiem nie 
tylko do wydarzeń i miejsc, ale 
także do naszej bogatej tradycji, 
a tegoroczny temat – „Tajemnice 
codzienności”, zainspirowany ty-
tułem wysokiej klasy wydarzenia 
kulturalnego, którym pozostaje 
otwarta w 2010 r. wystawa w to-
ruńskim Muzeum Etnograficznym 
im. Marii Znamierowskiej-Pruef-
ferowej – związany jest z ostat-
nio ratyfikowaną przez Polskę 
Konwencją UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego z 2003 r. 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 5-6, 2012, ss. 21-23). „Ta-
jemnice codzienności” mają oca-
lić od zapomnienia piękno i urok 
codziennych zdarzeń, skierować 
spojrzenie na dziedzictwo nie-
materialne, które jest kwinte-
sencją bycia tu i teraz.

Nieprzypadkowy jest tak-
że wybór miejsca inauguracji 

tegorocznej edycji EDD, któ-
ra odbędzie się 8 września br. 
w Muzeum w Łowiczu – skan-
sen w Maurzycach. O jego wybo-
rze zadecydowały zarówno wyso-
kie walory zabytków dokumentu-
jących architekturę wiejską i sa-
kralną dawnego Księstwa Ło-

wickiego, jak i sposób prezenta-
cji kultury materialnej i niemate-
rialnej w kontekście zabytkowych 
obiektów.

Obiekty skansenowskie prze-
niesione zostały ze wsi tzw. księ-
żackich, zamieszkanych nie-
gdyś przez grupę etnograficz-
ną zwaną Księżakami Łowickimi 
lub Łowiczanami. Ziemie dawne-
go księstwa, dziś określane jako 
region łowicki, obecnie leżą na 
terenach powiatów łowickiego  
i skierniewickiego. Kultura ludo-
wa ziemi łowickiej jest niezwykle 
charakterystyczna i wyróżnia-
jąca się na tle innych regionów 

w Polsce. Niejednokrotnie sta-
nowi wizytówkę nie tylko regio-
nu, ale także Polski poza jej gra-
nicami. O żywotności tej kultu-
ry i jej trwaniu świadczy działa-
jące liczne grono współczesnych 
twórców ludowych. Symbole kul-
tury łowickiej, jakimi są strój lu-

dowy, wycinanki, hafty, inspirują 
współczesnych designerów, pro-
jektantów i artystów.

Historia skansenu sięga lat 
siedemdziesiątych XX w., kie-
dy opracowano plan koncepcyj-
ny obiektu. Na teren obejmujący 

ponad 17 ha przeniesiono do 
chwili obecnej 39 zabytków archi-
tektury, reprezentujących dzie-
więtnasto- i dwudziestowieczne 
budownictwo z terenów dawne-
go Księstwa Łowickiego. Część 
budynków jest wierną lub luźną 
rekonstrukcją obiektów istnieją-
cych niegdyś lub obecnie w te-
renie. Większość budynków zo-
stała pogrupowana w zagrody. 
Wśród prezentowanych obiektów 
znajduje się 12 chałup, 8 stodół, 
4 lamusy, 5 obór, 3 konstruk-
cje brogowe, strażnica, wiatrak 
i kuźnia, 3 kapliczki, piec chle-
bowy oraz zespół sakralny: ko-
ściół i dzwonnica.

Organizując EDD, pragniemy 
zwrócić uwagę nie tylko na naj-
bardziej znane aspekty łowickiej 
kultury ludowej, ale także odkryć 
przed uczestnikami tego przed-
sięwzięcia tajemnice codzien-
nego życia Księżaków, związa-
ne z kulturą materialną i ducho-
wą regionu łowickiego. Podczas 
tegorocznej inauguracji Europej-
skich Dni Dziedzictwa organiza-
torzy obok oficjalnego rozpoczę-
cia EDD w Polsce zaprezentują 
m.in. warsztaty ludowe, poświę-
cone bednarstwu, kowalstwu 
i garncarstwu, pokaz mody in-
spirowanej łowicką sztuką ludo-
wą, a także możliwość zwiedza-
nia skansenu z przewodnikiem.

Już teraz zapraszamy do 
udziału w wydarzeniach orga-
nizowanych w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa 2012!

Więcej informacji na temat 
skansenu w Maurzycach znaj-
dą Państwo na stronie interne-
towej Muzeum w Łowiczu: www.
muzeumlowicz.pl. Zapraszamy 
też do odwiedzenia strony inter-
netowej dedykowanej Europej-
skim Dniom Dziedzictwa: www.
edd2012.pl.

Dariusz Bogacz
Narodowy Instytut  

Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

1 | Zagroda Pieniążka w skansenie 
w Maurzycach, stan z 2011 r.

2 | Wnętrze izby w chałupie 
Pieniążka, skansen w Maurzycach, 
stan z 2007 r.

(zdjęcia: Magdalena  Bartosiewicz)

............................................................
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W podominikańskim kościele 
św. Mikołaja w Hrubieszo-

wie znajduje się obraz przed-
stawiający dwóch mężczyzn 
pracujących przy garbowaniu 
skór. Z wystroju wnętrza i usy-
tuowanych na stołach rekwizy-
tów można wywnioskować, że 
jest to izba rzemieślnicza, a le-
żące na stole przedmioty − to 
przybory szewskie.

Przyglądając się bliżej, moż-
na zauważyć, że obraz jest za-
komponowany w dwóch stre-
fach oddzielonych od sie-
bie namalowaną ramą. W dol-
nej strefie przedstawione jest 
wspomniane wnętrze warsz-
tatu szewskiego i mężczyźni 
przy pracy. Ubrani są w fartu-
chy, a nad ich głowami widnie-
ją nimby. Jeden z nich, siedzą-
cy na niewielkim krześle, trzy-
ma w dłoniach kawałek skó-
ry i narzędzia, a drugi, stoją-
cy przed dwoma schodkami, 
przytrzymuje dłońmi większy 
fragment skóry i nożyce. Obok 
niego usytuowane jest okrą-
głe naczynie. Z prawej strony 
górnej strefy obrazu znajdu-
je się wyobrażenie Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem wśród ob-
łoków, z lewej strony − duży 
kocioł na palenisku, z dwoma 
nagimi mężczyznami w środ-
ku. U dołu obrazu widnieje na-
pis: „S. Cryspinian M. Roku 
1825 S. Crysoinus M. zrobiono 
za bytności Cechmistrzów Po-
łania [?] Borkowskiego i Jana 
Bobrowicz”.

Przedstawiona na obra-
zie z Hrubieszowa scena ilu-
struje legendę o św. św. Kry-
spinie i Kryspinianie. Święci ci 
żyli w III w. i byli braćmi. Wy-
wodzili się ze znanego rodu 

rzymskich patrycjuszy i byli do-
brze wykształceni. Jako dorośli 
mężczyźni, motywowani wia-
rą w Jezusa Chrystusa, wstąpi-
li do cechu szewców i po naby-
ciu praktyki zawodowej w ro-
dzinnym mieście udali się do 
miejscowości Soissons (obec-
nie miasto w środkowej Fran-
cji), gdzie nadal zajmowali się 
szewstwem. Ich warsztat stał 
się miejscem głoszenia wia-
ry chrześcijańskiej. Znani byli 
z krzewienia Słowa Bożego 
oraz dobrych uczynków wzglę-
dem ubogich. Wytwarzali skó-
rzane ubrania i obuwie, a na-
stępnie rozdawali je najbied-
niejszym. 

Informacje o popularyzowa-
niu przez szewców zakazanego 
wówczas Słowa Bożego dotar-
ły do Maksymiliana Herkuliusza. 

Cesarz, oskarżając ich o licz-
ne kradzieże i naruszanie pra-
wa, skazał braci na śmierć. Zo-
stali oni straceni w męczarniach 
w 286 r. Według przekazów 
chłostano ich, wbijano szydła 
pod paznokcie, obdzierano ze 
skóry, gotowano w kotle z gorą-
cym olejem, a następnie zanu-
rzano w lodowatej wodzie rzeki 
Aisne, przepływającej przez So-
issons (Henryk Fros, Franciszek 
Sowa, Księga imion i świętych, 
T. III, Kraków 1998, s. 535). In-
formacje o męczeńskiej śmier-
ci braci stały się pierwowzorami 
dla ich przedstawień. Ukazywani 
są również podczas obdarowy-
wania ubogich oraz w towarzy-
stwie objawiającej się im Matki 
Bożej z Dzieciątkiem.

Kult św. św. Kryspina i Kry-
spiniana upowszechnił się po 

ich śmierci. W miejscowości 
Soissons, gdzie mieszkali i za-
początkowali działalność gmi-
ny chrześcijańskiej, wzniesio-
no w VI w. kościół, któremu pa-
tronowali. Uznano ich za pa-
tronów szewców i tkaczy oraz 
osób ubierających się w skórza-
ną odzież. Są również orędow-
nikami dobrych uczynków, któ-
re od ich imienia nazywane są 
kryspinianami.

W zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Warszawie znajdu-
je się namalowany w 1494 r. 
przez Aerta van den Bossche 
obraz przedstawiający męczeń-
stwo świętych (National Mu-
seum in Warsaw, Arkady, War-
saw 1990). Najstarszy wizeru-
nek św. św. Kryspina i Kryspi-
niana w Polsce widnieje na póź-
nogotyckiej, wykonanej w la-
tach 1520-1530 kwaterze oł-
tarza w kościele św. Ducha 
w Chronowie. Obraz powstał 
w warsztacie Mistrza Trypty-
ku z Szyku, a święci zostali na 
nim ukazani podczas męczeń-
skiej śmierci. Z 1559 r. pocho-
dzi kaplica w kościele św. Du-
cha w Łowiczu, której patro-
nują św. św. Kryspin i Kryspi-
nian – patroni szewców. Nato-
miast na ufundowanym przez 
cech szewców w 1823 r. obra-
zie z ołtarza bocznego kościo-
ła św. Mikołaja w Kaliszu św. 
św. Kryspin i Kryspinian – po-
dobnie jak w Hrubieszowie − 
adorują Matkę Bożą.

Jako patroni cechu szew-
skiego święci są ukazani m.in. 
na obrazie z katedry św. Mar-
cina w Bydgoszczy oraz w oł-
tarzu nawy bocznej w kościele 
w Działoszycach. 

Z zapisu umieszczonego na 
obrazie z kościoła w Hrubieszo-
wie można wywnioskować, że 
jego fundatorami byli rzemieśl-
nicy z cechu szewców w Hrubie-
szowie, należący do rzymsko-
katolickiej parafii św. Mikołaja, 

Dobrodziejstwa Kryspina i Kryspiniana 
w Hrubieszowie

......................................................... 

| Święci Kryspin i Kryspinian 
na obrazie z kościoła św. Mikołaja 
w Hrubieszowie

(fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska)
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Obrazę majestatu uważano – 
nie tylko w przedrozbioro-

wej Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów – za najcięższą zbrodnię, 
przez którą rozumiano wszel-
kie spiski i sprzysiężenia czy też 
zamachy na osobę panującego, 
z odebraniem mu życia łącznie. 
Obraza majestatu była więc toż-
sama ze zbrodnią stanu, kara-
ną zawsze śmiercią delikwenta, 
konfiskatą jego majątku, a nie-
kiedy i wydziedziczeniem po-
tomstwa. Tak niezwykle surowy 
wymiar kary zgodny był zarów-
no z odwiecznymi polskimi zwy-
czajami, jak i ze Statutem Litew-
skim, a sprawy tego rodzaju mo-
gły się toczyć tylko w sądzie sej-
mowym.

W dawnej Polsce w istocie ni-
gdy nie doszło do zabójstwa mo-
narchy; zwykle kończyło się na 
udaremnionych zamachach, jak 
np. na Zygmunta III Wazę czy 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Do mniej znanych prze-
stępstw należy obraza majesta-
tu, dokonana przez szlachci-
ca Aleksandra Weryhę-Darow-
skiego w trakcie sejmu, zwoła-
nego przez króla Jana III Sobie-
skiego do Grodna 15 grudnia 
1678 r. Otóż podczas tameczne-
go zjazdu szlachty rzeczony Da-
rowski rozsiekał szablą „w drob-
ne sztuki malowidło”, przedsta-
wiające portret Sobieskiego. Na-
tychmiast otrzymał mandat na 
sąd sejmowy o zbrodnię crimen 
lesae majestatis. Sprawa toczyła 
się jednak w Warszawie i tu za-
padł wyrok: kara śmierci przez 
ścięcie. W 1679 r. dokonano eg-
zekucji.

Jak utrzymywał historyk – 
varsavianista Stanisław Szenic 
(Pitaval warszawski, Warszawa 
1955, s. 8), casus Darowskiego 
winien był wejść do cytowanego 
zbioru stołecznych spraw krymi-
nalnych, ale nie został uwzględ-
niony przez autora, gdyż „nikłe 
tylko o niej posiadamy wzmianki 
i wątpliwe, czy poszukiwania ar-
chiwalne dostarczą jeszcze kie-
dyś szczegółów pozwalających 

na odtworzenie przebiegu tego 
procesu”. Z kolei Rafał Róg (Pol-
scy królobójcy, Warszawa – Kra-
ków 1993, s. 101) twierdził na-
wet, że „brak wzmianek archi-
walnych uniemożliwia szcze-
gółowe przytoczenie faktów”. 
Wszelako o ich rekonstrukcję po-
kusił się już znacznie wcześniej 
dziewiętnastowieczny historyk 
i pisarz Aleksander Weryha-Da-
rowski (1815-1874) na kar-
tach dzieła Ród Kniaziów Wery-
hów-Darowskich. Monografia na 
tle dziejowem, wydanego w War-
szawie w 1937 r. Jak można do-
mniemywać, wykorzystał on ar-
chiwa i pamiątki rodzinne, lecz 
do podanych informacji, nie za-
wsze wiarygodnych, należy pod-
chodzić ostrożnie i krytycznie.

Według tegoż Darowskiego 
rzeczony Aleksander Weryha-Da-
rowski, poseł na sejm grodzień-
ski, miał być bratem Andrzeja 
– rotmistrza węgierskiego, łow-
czego i posła nowogrodzkiego, 
oraz Zygmunta (zm. 1710 r.) 
– rotmistrza pancernego. Obaj 
wymienieni bracia związani byli  
z Janem III: pierwszy podpisał 
sufragia elekcji w 1674 r., drugi 
wiernie służył hetmanowi, a póź-
niej królowi we wszystkich roz-
prawach przeciwko Turkom, od 
Baru po Wiedeń, a w bitwie wie-
deńskiej zdobył rozgłos odwagą 
i talentami bojowymi („sławny 
rębacz”). Ojciec Aleksandra, An-
drzeja i Zygmunta, też Aleksan-
der, wywodzący się z gałęzi ru-
skiej rodu, osiadł w woj. nowo-
gródzkim i przeszedł na katoli-
cyzm. Służył królowi Władysła-
wowi IV, z którym pociągnął pod 
Smoleńsk.

Zygmunt, świeżo nobilitowa-
ny herbem Ślepowron, będąc już 
w łaskach królewskich, w jednej 
ze sprzeczek zabił, być może nie-
umyślnie, swego sąsiada Łopot-
ta. Do skazującego wyroku po-
dobno nigdy nie doszło, lecz za-
bójstwo skrupiło się w efekcie na 
Aleksandrze. Podczas sejmu gro-
dzieńskiego on i licznie zgroma-
dzeni Łopottowie łypali na siebie 

Królobójstwo in effigie
a św. św. Kryspin i Kryspinian 
patronowali kierowanemu przez 
nich warsztatowi.

W mieście, przez które do 
XVI w. przebiegał szlak handlo-
wy, ważną rolę odgrywał han-
del, jako podstawowe źródło 
utrzymania, oraz działające tu-
taj cechy rzemieślnicze. Mo-
gły one swobodnie rozwijać się 
również z powodu braku prze-
mysłu. Hrubieszów był ważnym 
rynkiem lokalnym dla całego 
powiatu. Przyjeżdżano tutaj po 
zakupy nawet z dalszych okolic. 
Z dokumentów archiwalnych 
wynika, że działały tu różne 
profesje usługowe, począwszy 
od pończoszników, skończyw-
szy na bakałarzach. W pierw-
szej połowie XIX w. odnotowa-
no cechy: złotników, tkackie, 
krawieckie, kuśnierskie i pie-
karskie. Wówczas też najwię-
cej osób trudniło się produk-
cją i naprawą obuwia; jako że 
majstrowie hrubieszowscy wy-
rabiali obuwie najczęściej z sa-
fianu, czyli delikatniejsze, na-
zywano ich „safiańczykami” 

(Aleksander Wiatrowski, Dzie-
je Hrubieszowa w świetle źró-
deł, dokumentów i zabytków 
historycznych, Zamość 1957, 
s. 60). W 1849 r. odnotowano 
w Hrubieszowie 74 szewców, 
a w latach 1860-1861 ich licz-
ba przekroczyła setkę. Wśród 
nich byli zapewne wymienieni 
na obrazie Borkowski i Jan Bo-
browicz (Marek Mądzik, Hru-
bieszów w latach 1809-1866, 
[w:] Dzieje Hrubieszowa, T. I, 
Od pradziejów do 1918 roku, 
red. Ryszard Szczygieł, Hru-
bieszów 2006, s. 194). Obraz 
z Hrubieszowa jest jedynym 
przykładem przedstawienia 
tych świętych na terenie woj. 
lubelskiego.

Obecnie kult św. św. Kryspi-
na i Kryspiniana jest coraz mniej 
popularny w Kościele rzymsko-
katolickim. Przyczyniło się do 
tego usunięcie w 1960 r. patro-
nów z katolickiej liturgii. Bracia 
są natomiast celebrowani w Ko-
ściele anglikańskim. 

Agnieszka  
Szykuła-Żygawska

poszukuje obrazów 
Aleksandra Gierymskiego

W związku z planowaną na początku 2014 r. wysta-
wą monograficzną Aleksandra Gierymskiego (1850–1901) 
Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z apelem do 
wszystkich właścicieli kolekcji prywatnych w Polsce i za gra-
nicą o udostępnienie na tę ekspozycję posiadanych prac ma-
larskich i rysunkowych tego wybitnego artysty.

Wystawą dzieł Aleksandra Gierymskiego nawiązujemy 
do tradycji prezentowania twórców związanych z Warsza-
wą, a jednocześnie powracamy po 76 latach do osoby mala-
rza, który był bohaterem pierwszej wystawy monograficznej 
w nowo otwartym gmachu Muzeum w 1938 r.

Ekspozycji towarzyszyć będzie obszerny naukowy kata-
log, sumujący obecny stan badań nad twórczością Aleksan-
dra Gierymskiego.

Kontakt: 
Ewa Micke-Broniarek, e-mail: emicke@mnw.art.pl;
Krystyna Znojewska, e-mail: kznojewska@mnw.art.pl; 
tel. + 48 22 621 10 31, wew. 311
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krzywo i przymawiali sobie wza-
jemnie. Szczególnie szalał Alek-
sander, sierdziście się odgraża-
jąc wobec braku reakcji adwer-
sarzy. Dano mu jednak wyraźnie 
do zrozumienia, iż po wyjeździe 
króla i zakończeniu sejmu fami-
lia Łopottów rozprawi się z nim 
należycie. Podówczas Aleksan-
der, gwałtowny z natury, a po 
libacji mający zapewne tęgo 
w czubie, wykrzyknął, że mu 
nic po królu, że go nie zna  
i znać nie chce. Któryś z Ło-
pottów, wskazując palcem na 
wiszący konterfekt Jana III, 
przestrzegł awanturnika, że 
„ściany też mają uszy”, co 
wprawiło Darowskiego w stan 
najwyższej furii. Odparł na-
tychmiast (a może wywrzesz-
czał?), że te uszy obetnie, 
aby nic nie słyszały, i do-
bywszy szabli porąbał ob-
raz, a przy okazji też i swoich 
krewniaków Unichowskich, 
usiłujących go powstrzymać. 
Opisana scena rozegrała się, 
jak zanotowały ówczesne kro-
niki, „we środę po święcie 
Matki Boskiej Gromnicznej 
1679 roku w Grodnie”.

Relacja Darowskiego – hi-
storyka wydaje się prawdo-
podobna, chociaż podejrza-
na w nadmiarze szczegółów, 
skonstruowanych epicko i nie-
co zbyt gładko. Czy jest praw-
dziwa? Czy aby nie nastąpiło 
tu – przyprawiające profesjo-
nalnych historyków o przysło-

wiową gęsią skórkę – uzupełnie-
nie i okraszanie skąpych w treść 
archiwaliów dodatkami – efekt 
bujnej wyobraźni? Bo wystarczy 
sięgnąć choćby do herbarzy Ada-
ma Bonieckiego (Herbarz polski, 
t. 4, Warszawa 1904, ss. 104- 
-105) czy Seweryna Uruskiego 
(Rodzina. Herbarz..., t. 3, War-
szawa 1906, s. 73), by pojawi-
ły się pierwsze wątpliwości. Otóż 

obaj ci zasłużeni heraldycy wy-
mieniają tylko Zygmunta Weryhę, 
który na sejmie 1673 r. otrzy-
mał szlachectwo i herb Ślepow-
ron, przybierając nazwisko Da-
rowski. O pozostałych jego bra-
ciach – interesującym nas Alek-
sandrze i mniej znanym Andrze-
ju nie ma ani słowa.

Weryha-Darowski pisarz 
utrzymuje dalej, że Jan III So-
bieski złagodził karę śmier-
ci na „wieżę” z uwagi na zasłu-
gi Zygmunta, brata skazanego, 
i „w samej rzeczy odpuścił mu 
winę. I sprawa ta żadnych złych 
skutków nie miała”. Wiadomo, 
że monarcha – chociaż chole-
rycznego usposobienia – mści-
wy nie był, ale czy autor celowo 

nie przeinacza faktów, wybiela-
jąc swój ród?

Warto na koniec zwrócić uwa-
gę na rolę portretu, tutaj symbo-
licznie przejmującego na siebie 
ego żyjącej osoby i tak trakto-
wanego w kulturze staropolskiej. 
Wystarczy tylko przypomnieć, iż 
książę Józef Jabłonowski „uka-

rał” króla Stanisława Augusta, 
wynosząc jego portret z poko-
ju i oddając pod straże dla po-
kuty, lub że wieszano zdrajców 
29 września 1794 r. w Warsza-
wie, właśnie in effigie, jako że 
„nikt z pozwanych nie przybył”. 
Zgodnie z tak pojmowaną funk-
cją konterfektu staje się zrozu-
miałe, że w opinii współczesnych 
Aleksander Weryha-Darowski 

dokonał aktu królobójstwa. Na-
tomiast, jak wyglądał ów zbrod-
niarz oraz zniszczony przezeń 
królewski wizerunek, nigdy się 
już nie dowiemy...

Kusi jednakże pytanie, o jaki 
to malarski portret (a przynaj-
mniej jego typ) chodziło? W ów-
czesnej Rzeczypospolitej znajdo-

wało się, jeszcze przed wik-
torią wiedeńską, z pewno-
ścią niemało podobizn So-
bieskiego, lecz największą 
popularność zyskało przed-
stawienie monarchy w po-
piersiu, odzianego w zbro-
ję polską bądź antykizowa-
ną, z narzuconą na ramio-
na delią, przypominającą 
antyczny paludament. Jan 
III, wyobrażony tu jako Rex 
Armatus, uosabiał władcę 
idealnego, a zarazem wzór 
cnoty (virtus heroica) i nie-
zwyciężoności. Przykłado-
wo tak właśnie uwiecznia 
go rycina, przypisywana 
znakomitemu rytowniko-
wi Romeynowi de Hooghe 
(1645-1708), powsta-
ła zapewne około 1676 r., 
a więc po bitwie chocim-
skiej (widniejącej w tle por-
tretu) i po mocno opóźnio-
nej koronacji Sobieskiego. 
Jakkolwiek nieznany jest 
wzór malarski (lub rysunko-
wy), z którego korzystał ten 
holenderski artysta, można 
przypuszczać, że rozsiekany 
obraz należał do opisanego 
wyżej typu portretu w kró-
lewskiej ikonografii. War-
to też postawić następne 
pytanie, gdzie zniszczony 
obiekt się znajdował. Wia-
domo, że na miejsca obrad 
sejmowych wykorzystywa-
no najobszerniejsze budyn-
ki, gromadząc się głównie 
na zamkach królewskich –  
i tak najprawdopodobniej 

się stało w 1679 r. w Grodnie, 
chlubiącym się zamkiem, zbudo-
wanym jeszcze przez Stefana Ba-
torego. Tam znalazł się, niejako 
„z urzędu”, portret Jana III So-
bieskiego – może w popiersiu, 
a może en pied w przypadku wi-
zerunku konnego lub koronacyj-
nego...

Hanna Widacka

Z kryminalnej kroniki

.................................................

| Romeyn de Hooghe (?), 
„Portret Jana III Sobieskiego”, 
ok. 1676 r., akwaforta 
z miedziorytem (w zbiorach 
Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy)

.................................................
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W dniach 22-24 listopada br. 
odbędzie się dziesiąta ju-

bileuszowa edycja najważniej-
szego spotkania branży ochro-
ny zabytków oraz restauratorów 

i konserwatorów zabytków z ca-
łego świata − Europejskich Tar-
gów Konserwacji i Restauracji 
Zabytków oraz Renowacji Sta-
rych Budowli denkmal w Lip-
sku. Tematem specjalnym edycji 
2012 będzie „Drewno w ochro-
nie zabytków”, a Krajem Part-
nerskim − Federacja Rosyjska.

Targi denkmal organizowa-
ne są w cyklu dwuletnim i sta-
nowią najistotniejszą platformę 
wymiany kontaktów i doświad-
czeń w zakresie europejskiego 
dziedzictwa, ochrony zabytków, 
w tym zabytkowych budowli, za-
bytków przemysłowych, zabyt-
kowych ogrodów oraz zabytków 

kultury i sztuki, a także restau-
racji oraz rewitalizacji miast. Pa-
tronat nad targami obejmuje 
UNESCO. 

Do grona odwiedzających na-
leżą architekci, planiści, inżynie-
rowie budowlani, restauratorzy, 
konserwatorzy, przedstawiciele sa-
morządów, realizatorzy inwestycji 
prywatnych, publicznych i kościel-
nych oraz inwestorzy i właściciele 
zabytkowych obiektów. W tym sa-
mym terminie odbędą się Branżo-
we Targi Budownictwa z Gliny oraz 
Międzynarodowe Targi Branżowe 
Technik Muzealniczych i Wysta-
wienniczych MUTEC.

Podczas ostatniej edycji tar-
gów denkmal w 2010 r. swo-
ją ofertę zaprezentowało 449 
wystawców z 15 krajów, a tar-
gi odwiedziło 13 400 specjali-
stów z 36 krajów. Targi denkmal 
2010 były też wyjątkowym wy-
darzeniem dla Polski, która po 
raz pierwszy wystąpiła jako Kraj 
Partnerski. Honorowy patronat 

nad udziałem Polski w roli gościa 
specjalnego objął Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego RP 
oraz Minister Gospodarki RP. Nasz 
kraj reprezentowany był przez 
24 wystawców, zorganizowane 
zostały cztery wystawy specjalne 
oraz odbyła się polsko-niemiecka 
konferencja naukowa.

Targom denkmal towarzy-
szy Międzynarodowa Giełda Ko-
operacji CONTACT, organizowana  
w ramach światowej sieci Enter-
prise Europe Network. Jej celem 
jest stworzenie wymiany kontak-
tów, usług, produktów oraz know- 
-how, dla wszystkich podmiotów 
reprezentujących branżę ochrony 
zabytków, konserwacji i restau-
racji, a także rewitalizacji miast 
i modernizacji budynków. W gieł-
dzie udział biorą firmy, instytucje 
oraz zakłady z całej Europy. 

Magdalena Dziemidek 
prezes zarządu

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

Jubileuszowa edycja 
targów denkmal

Kontakt:  Targi Lipskie Polska Sp. z o.o., ul. Bagno 2, lok. 112,  
00-112 Warszawa, tel. fax: (22) 414 44 71, 72, 73, 
e-mail: info@targilipskie.pl, www.targilipskie.pl,  
www.targi-denkmal.pl

Spotkanie z książką

W 2011 r. w Muzeum Etnograficznym we Włocławku – oddziale Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – czynna była wystawa „U Maryi stóp. 

Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Komentarzem do wystawy jest wyda-
ny pod koniec ubiegłego roku album pod tym samym tytułem, z tekstami au-
torstwa Michała Kwiatkowskiego i Krystyny Pawłowskiej. 

W publikacji przedstawionych zostało 12 maryj-
nych sanktuariów, opisanych w porządku alfabetycznym 
miejscowości, w których się znajdują (Błenna, Brdów, 
Markowice, Obory, Osiek Rypiński, Ostrowąs, Ostrowo 
koła Gniewkowa, Pakość – z wyjątkowym sanktuarium 
pasyjnym, zwanym Kujawską Jerozolimą, Pieranie, Skę-
pe, Skulsk i Studzianka). We wstępie czytamy: „Sanktu-
aria, którymi się zajmujemy w naszej pracy, to »miejsca 
święte« i »dodatkowo« uświęcone i »omodlone« poprzez 
obecność nadzwyczajnych okoliczności, w sposób szcze-
gólny oddziałujących na wiernych doznających wielu łask 
Bożych. Jako takie, łączą się ściśle z tym, co nazywamy 
pobożnością ludową. […] Nośnikiem (przekaźnikiem) 
cudownego wizerunku może być obraz, rzeźba, a nawet 
grafika. Sam obraz czy rzeźba nie muszą być przy tym 
arcydziełem sztuki, chociaż często (jakby przy okazji) 
są bardzo cenne także pod względem artystycznym lub 
historycznym”. 

W kolejnych rozdziałach, przy okazji prezentacji każdego sanktuarium, 
opisane są krótko dzieje diecezji, parafii i kultu, a także wiele szczegółów 
dotyczących ruchu pielgrzymkowego. Autorzy podkreślają rolę polskiej du-
chowości maryjnej w laicyzującym się społeczeństwie, jej przejawy wyrażane 

nie w liturgii, ale w formach mających korzenie w kul-
turze narodu. 

Publikacja ilustrowana jest ponad 400 zdjęciami, 
które ukazują klimat tych niezwykłych miejsc, zabyt-
ki związane z praktykowanym kultem (obrazy i rzeźby 
Maryi „rozdającej łaski”, Piety, krucyfiksy, wota, me-
daliki szkaplerzne i sukienki koronacyjne), dokumen-
ty (np. papieskie przywileje odpustowe) i ikonografię 
z dawnych czasopism. Archiwalne i współczesne foto-
grafie oraz cytaty z dawnych źródeł przybliżają ducho-
we i kulturowe dziedzictwo Polaków. 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej od lat 
bada różne formy pobożności ludowej, a przez organi-
zację wystawy i publikację albumu włączyło się w ob-
chody jubileuszu 600-lecia konsekracji bazyliki kate-
dralnej we Włocławku, obchodzonego w 2011 r. W mu-
zeum też można kupić ten album (cena: 40 zł), któ-
ry może być ciekawą pamiątką nie tylko dla czytelni-
ków z Polski. 

SANKTUARIA MARYJNE
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Podczas badań konserwator-
skich i archeologicznych na 

terenie dawnego Kolegium Je-
zuickiego we Wschowie wyko-
rzystano skaner laserowy 3D. Ta-
kich urządzeń jest w Polsce tyl-
ko kilka. Mają wszechstronne za-
stosowanie, pomagają m.in. do-
kładnie zinwentaryzować bada-
ny obiekt, odtworzyć bryłę znisz-
czonych fragmentów, znaleźć 
przyczynę deformacji, tworzyć 
projekty i wizualizacje.

Skanowanie laserowe 3D – to 
nowoczesna technologia, stoso-

wana na świecie dopiero od kil-
ku lat. Samo jej wdrożenie za-
jęło marce Scanning 3D z Lesz-
na półtora roku. Uczono się 
m.in. w Stanach Zjednoczonych 
i w Holandii.

„Skaner 3D – to urządzenie, 
które, wypuszczając wiązkę la-
sera, pobiera wszelkie możli-
we wymiary obiektu oraz infor-
macje o jego bryle, czyli tworzy 
swego rodzaju model wirtualny 
w komputerze. Po zeskanowa-
niu danego obiektu w przestrze-
ni otrzymujemy w komputerze 

konkretny budynek, przestrzeń, 
park, cokolwiek byśmy nie ze-
skanowali – tłumaczy Piotr Weł-
niak, właściciel marki Scanning 
3D z Leszna. Dzięki temu nie wy-
konujemy inwentaryzacji me-
todą tradycyjną – za pomocą 
miarki, dalmierza czy aparatu 
fotograficznego – tylko bezpo-
średnio pozyskujemy dokładny 
model wirtualny i możemy zmie-
rzyć każdy punkt, każdy detal, 
każdy fragment.”

Dlatego nigdy nie zdarzy się 
tak, że konserwatorom, archi-

tektom czy konstruktorom za-
braknie jakiegoś pomiaru i będą 
zmuszeni wrócić z miarką do ba-
danego zabytku, czasem oddalo-
nego setki kilometrów od biura 
projektowego, lub konserwatora 
zabytków. Dzięki skanowaniu 3D 

mogą w każdej chwili „wejść” do 
modelu i wykonać dowolne obli-
czenia, także te, których wcze-
śniej nie brali pod uwagę. Me-
toda ponadto pozwala zaoszczę-
dzić sporo czasu.

„Na życzenie konserwatora 
zabytków w Poznaniu skanowa-
liśmy budynki wokół poznańskie-
go dworca kolejowego pod ką-
tem ich wyburzenia – mówi Piotr 
Wełniak. Wykonawca sprawdził, 
że taka inwentaryzacja metodą 
tradycyjną zajęłaby 3 miesiące. 
Nam wystarczyło 6 dni. Po na-
szym skanowaniu natychmiast 
wydano pozwolenie na rozbiór-
kę, a wykonawca robót zaosz-
czędził 3 miesiące na zakończe-
niu inwestycji przed Euro 2012.”

Marka Scanning 3D posia-
da skanery laserowe: Faro Pho-
ton 120, Faro Focus 3D i Metris 

Nikon K600, a także skanery fo-
tooptyczne zbudowane z podze-
społów Feuerball, Canon, Nikon 
i Kaiser. Metoda działania skane-
rów Faro Photon 120 i Faro Fo-
cus 3D polega na pomiarze cza-
su powrotu impulsu laserowego, 
który przeliczony jest na odle-
głość dzięki znajomości prędko-
ści światła w ośrodku. Skanery, 
których działanie opiera się na 
tej metodzie, dzielą się na ska-
nery: fazowe – krótki zasięg do 
120 m, oraz impulsowe – dale-
ki zasięg do 3,5 km. Prędkość 
pomiaru skanerów Faro wynosi 
do 976 000 punktów na sekun-
dę. Dokładność pomiaru wynosi 
+-2 mm na 25 metrach pomiaru. 
Skanowanie odbywa się w spo-
sób bezdotykowy i bez potrzeby 
ustawiania rusztowań, np. pod-
czas pomiaru sklepienia w ko-
ściele.

Metoda działania skane-
ra Metris Nikon K600 wykorzy-
stuje znajomość zależności geo-
metrycznych pomiędzy wiąz-
ką lasera w postaci punktu lub 

Rewolucyjna technologia

1 | Skaner laserowy Faro Photon 120

2 | Inwentaryzacja skanerem 
laserowym 3D podziemi budynku 
byłego Kolegium Jezuickiego  
we Wschowie

...........................................................
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linii, która rozprasza się na po-
wierzchni badanej (skanowa-
nej), a współrzędnymi jej obra-
zu rejestrowanego na detekto-
rze. Pomiary tym skanerem wy-
konuje się dla obiektów o maksy-
malnej kubaturze 17 m³. Szcze-
gółowość pomiaru wynosi do 
0,2 mm.

Idealnym sposobem na pozy-
skanie wyglądu cyfrowej wersji 
zabytku wiernego rzeczywisto-
ści jest skanowanie fotooptycz-
ne, prowadzone często dodat-
kowo obok pomiaru laserowego 
3D. Nie ma lepszego sposobu cy-
frowej archiwizacji autentyczne-
go wyglądu zabytku, jak wier-
ne odwzorowanie jego prawdzi-
wych, bo rzeczywistych kolorów. 
Po nim następuje proces obróbki 
materiału fotograficznego „klat-
ka po klatce”. W końcu wykonuje 

się z obrazów 2D prezentacje 3D. 
Marka Scanning 3D wykorzystuje 
w tym celu sprzęt takich firm, jak 
Feuerball, Canon, Nikon i Kaiser.

Skanowanie laserowe 3D jest 
najdoskonalszym obecnie spo-
sobem na uchwycenie kształtu 
i konkretnych wymiarów obiektu 
zabytkowego. Po zebraniu wszel-
kich informacji o geometrii i tek-
sturze obiektu następuje proces 
obróbki materiału wyjściowe-
go, czyli „chmury punktów” pod 
konkretne, indywidualne potrze-
by. Inne będą potrzeby konser-
watora zabytków, inne archeolo-
ga czy antropologa, jeszcze inne 
muzealnika i architekta. Z ma-
teriału cyfrowego można wyko-
nać przekroje, rzuty, kłady, ele-
wacje, odwzorowanie walcowe, 
mapę wgłębień, profile, war-
stwice, rzuty hipsometryczne, 

ortofotografie, jak również wi-
zualizacje i modele 3D, a nawet 
materialne prototypy. Dodatko-
we możliwości daje efekt nało-
żenia koloru na każdy punkt po-
miarowy dzięki wbudowanemu 
aparatowi fotograficznemu, któ-
ry ściśle współpracuje z proce-
sem skanowania laserowego.

„To, co wyróżnia nasze urzą-
dzenie od metod tradycyjnych, 
to przede wszystkim szybkość, 
precyzja pomiaru i bezpieczeń-
stwo” – mówi Piotr Wełniak.

Ten ostatni argument jest 
niezwykle ważny w obiektach za-
bytkowych lub w miejscach kata-
strof. Kiedy kilka lat temu w Lon-
dynie doszło do zamachów ter-
rorystycznych, policja angielska 
zeskanowała wszystkie miejsca, 
gdzie nastąpiły wybuchy. Dzię-
ki temu w ekspresowym tempie 

powstał materiał, na którym 
pracowały wszystkie ekipy, po-
cząwszy od dochodzeniowej, 
na konstruktorach badających 
wytrzymałość obiektów koń-
cząc. Pracowali przy kompute-
rach, a nie w grożących zawale-
niem się tunelach metra. W mię-
dzyczasie sprzątano miejsca wy-
padków i paraliż komunikacyj-
ny w stolicy został szybciej zaże-
gnany.

Kolegium Jezuickie we 
Wschowie na terenie woj. lu-
buskiego jest obiektem bardzo 
zniszczonym, ucierpiał bowiem 
podczas wielokrotnych pożarów. 
Ostatni miał miejsce w 2006 r. 
Obecnie budynek przechodzi ge-
neralny remont. Zeskanowane 
zostały piwnice, w których ar-
cheolodzy szukali m.in. śladów 
mennicy królewskiej.

W pierwszym etapie wyeks-
plorowanych zostało prawie 100 
grobów, pochodzących z drugiej 
połowy XVII lub początku XVIII w. 
Trudno je dokładnie datować, 
ponieważ nie miały żadnych ele-
mentów wyposażenia grobowe-
go, ubrań ani trumien. Wszyst-
ko wskazuje na to, że mogą to 
być mogiły zbiorowe, związane 
z jakąś epidemią lub pożarem. 
W 1710 r. panowała we Wscho-
wie ogromna zaraza dżumy i być 
może te groby pochodzą właśnie 
z tego czasu. Potwierdzałby to 
fakt, że w jednych jamach były 
chowane prawdopodobnie całe 
rodziny.

W drugim etapie prac dokład-
nie przebadane zostały piwni-
ce Kolegium Jezuickiego. W tej 
części od czasów Władysława 

3 | Ortofotografia podziemi 
kolegium uzyskana dzięki 
skanowaniu laserowemu 3D; 
ujęcia tego nie można wykonać 
w rzeczywistych warunkach

4 | Przekrój budynku kolegium 
pozyskany z „chmury punktów” 
dzięki skanowaniu laserowemu 3D

5 | Rzut uzyskany dzięki 
skanowaniu laserowemu 3D

6 | Widok wnętrza kolegium – 
rezultat skanowania laserowego 3D

(zdjęcia: Paweł Klak i archiwum Scanning 
3D)

...........................................................
3
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Jagiełły mieścił się jeden z bu-
dynków całego zespołu men-
nicy królewskiej. Dzięki skano-
waniu 3D i badaniom archeolo-
gicznym okazało się, że lokali-
zacja mennicy była inna niż po-
dają to źródła pisane i niż wyda-
wało się na początku badań. Być 
może nie był to jeden drewniany 
budynek, tylko zespół budynków, 
i to w części murowanych. Naj-
ważniejsza część mennicy praw-
dopodobnie znajdowała się na 

dziedzińcu. Tam też udało się 
znaleźć bardzo rzadką i cenną 
monetę – denar Władysława Ja-
giełły. W Polsce jest ich mniej niż 
10. Wykonana jest ze srebra, ma 
wielkość paznokcia małego pal-
ca. O tym, że była wybita właśnie 
w miejscowej mennicy, świadczy 
herb wschowski. Znaleziono też 
sporo odlewów z domieszką sre-
bra i elementy konstrukcyjne pie-
ca.

Paweł Klak

SPROSTOWANIE
W artykule Nowy wymiar kultury („Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2012) prze-

oczyliśmy błąd, za który przepraszamy – nazwa wymienionej na s. 18 w punkcie 4 in-
stytucji, będącej jednym z centrów kompetencji realizujących ministerialny program 
digitalizacji dóbr kultury (w rozwinięciu z  prawidłowo podanego przez nas skrótu  
NIMOZ) – to, oczywiście, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Przy oka-
zji warto też dodać, że Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) pełni obecnie funkcję cen-
trum kompetencji w zakresie zabytków (wykonując skany 3D najcenniejszych lub naj-
bardziej zagrożonych zabytków w Polsce oraz skanując decyzje o wpisie do rejestru za-
bytków) oraz muzealiów (ściśle współpracując w tym obszarze z NIMOZ-em).

autor i redakcja    

5

6

Pod koniec maja br. obiegła Polskę sensacyjna wiadomość, że na najbliż-
szej aukcji warszawskiego antykwariatu „Lamus”, 2 czerwca 2012 r., 

wystawiony zostanie na sprzedaż tajny list Napoleona do ambasadora Fran-
cji w Wiedniu, napisany jesienią 1806 r. Cesarz informuje w nim dyplomatę 
zajmującego się w tym czasie m.in. sondowaniem nastrojów politycznych 
w sprawie oczekiwanych zmian układu granic w Europie, o możliwości od-
stąpienia Austrii Śląska w zamian za Galicję (!). Z punktu widzenia history-
ka – dokument bezcenny, na licytacji wystawiony z wywoławczymi 40 tys. 
zł, okazał się jednak zbyt drogi dla potencjalnych nabywców.

Nie na każdej aukcji organizowanej w Polsce w ostatnim trzydziestole-
ciu trafiały się aż tak atrakcyjne pozycje, ale na każdej wytrwali kolekcjone-
rzy-bibliofile znajdą coś dla siebie.

Kiedy w 1992 r. trójka znających się na rzeczy krakowskich pasjonatów 
postanowiła założyć własny antykwariat „Rara Avis” – dziś jeden z ważniej-
szych w kraju, obchodzący właśnie swoje dwudziestolecie i szczycący się 
zorganizowaniem w roku 
jubileuszu 100. 
aukcji antykwa-
rycznej (12 maja 
br.) – dręczyły ją 
liczne wątpliwości. 
„Czy damy radę 
wypełnić książka-
mi niemal puste re-
gały? Czy ktokolwiek 
przyjdzie do anty-
kwariatu na piętrze, 
pozbawionego witryn, 
bez wystawy? Czy wy-
starczy dla nas – pyta-
li – miejsca na skrom-
nym rynku starej książ-
ki?”. Dali radę, klienci przyszli, a miejsca na działalność jeszcze jednego 
podmiotu w tej niezwykle ważnej dla kultury dziedzinie handlu nie zbrakło.

W bibliofilskiej broszurze, zgrabnie ułożonej na okoliczność jubileuszu 
oraz setnej aukcji antykwariatu „Rara Avis” (tym razem aukcji charyta-
tywnej książek, grafik, plakatów, druków ulotnych, map i planów oraz 
czasopism ze zbiorów Janiny i Tomasza Maczugów) i towarzyszącej ka-
talogowi aukcyjnemu, czytamy m.in.: „[...] to jeden z przodujących an-
tykwariatów Polski, bez którego trudno już sobie wyobrazić nasz rynek 
antykwaryczny. Firmę od początku tworzą Zuzanna Migo-Rożek i Janusz 
Pawlak – założyciele oraz Iwona Błaszczyk. Od początku szli z duchem 
nowych czasów, ekspansywni i dynamiczni, pomysłowi i otwarci na nowe 
pomysły i aktywni w środowisku. Brali udział w powołaniu Stowarzysze-
nia Antykwariuszy Polskich w 1997 r. (Zuzanna Migo-Rożek od 2009 r. 
jest prezesem Zarządu SAP), należą od lat do CINOA (International Con-
federation of Art and Antique Dealers’ Associations) [fr.: Confédération 
Internationale des Négociants en Oeuvers d’Art – WP], byli współtwór-
cami »Gazety Antykwarycznej« (1995-2006). Zaraz na początku swojej 
działalności wybrali się na targi antykwaryczne do Florencji w 1992 r. – 
było to wtenczas wydarzenie bez precedensu” (O aukcjach dawniejszych 
i nam współczesnych tudzież o sławnym antykwariacie „Rara Avis”, któ-
ry w dwudziestym roku swej działalności po raz setny zaprasza na licy-
tację książek, map, plakatów, widokówek i innych rarytasów ku uciesze 
bibliofilów i pożytkowi ogólnemu z przydatkiem w mowie wiązanej oraz 
starodawnym appendiksem z roku 1985 przez G. N. [druczek przygoto-
wany przez Grzegorza Niecia i Adama Rutę, nakładem antykwariatu „Rara 
Avis”], Kraków 2012, s. 6).

Nie upłynął miesiąc, a już – tradycyjnie, w krakowskim Centrum Kultu-
ry Żydowskiej, przy ul. Meiselsa 17 – odbyła się kolejna, 101. aukcja anty-
kwariatu „Rara Avis”. Jak widać, w trosce o bibliofila najlepiej świętować, 
nie zaniedbując bieżącej pracy.

WP

Spotkanie z książką

W TROSCE O BIBLIOFILA
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scharakteryzowane jego wyro-
by (na podstawie obiektów prze-
chowywanych w Muzeum Na-
rodowym w Poznaniu), a także 
omówione używane w tym cza-
sie w Hanau cechy złotnicze”.

W liście, który niedługo po-
tem otrzymaliśmy od Rena-
ty Sobczak-Jaskulskiej, autorki 
wskazanego artykułu, kustosza 
Działu Złotnictwa, Biżuterii i Wy-
robów z Metali Nieszlachetnych 
w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu, przeczytaliśmy m.in.: 
„Moja pierwsza refleksja jest 
taka, że widoczna na zdjęciu mi-
seczka sprawia tylko pozór na-
czynia użytkowego. Jej rozmia-
ry i ogólna forma najbliższe są 
czarce do degustacji win (»tas-
se de win«), jednakże głębokość 
tego naczynia, ukształtowanie 
boków oraz proporcja wysoko-
ści i nachylenia boków w stosun-
ku do dna (lustra) nie odpowia-
dają typowej, użytkowej formie 
»tasse de win«. Z kolei, jak na 
paterkę, naczynie to jest nieco 
za małe, ale świetnie mieści się 
w grupie historyzujących, pseu-
doużytkowych (a tak naprawdę 
dekoracyjnych) przedmiotów – 
typowych gadżetów z końca XIX 
i początku XX w. Niemniej trud-
no je jednoznacznie zakwalifiko-
wać – jest czymś pomiędzy »tas-
se de win« a paterką. Zazwyczaj 
»takie coś« określamy po prostu 
paterką dekoracyjną neobaroko-
wą lub pseudobarokową.

Trudno też na podstawie fo-
tografii jednoznacznie okre-
ślić technikę  wykonania naczy-
nia. Z pewnością uchwyty są od-
lewem jednostronnym z formy 
wielokrotnej, zaś reszta zosta-
ła zapewne wytłoczona. Następ-
nie docyzelowano relief i wyryto 
część dekoracji oraz napis. Trze-
ba tu jednak dodać, że wśród 
podobnych naczyń zdarzały się 
też bardzo dobre historyzujące 
wyroby trybowane, czego licz-
nych przykładów dostarczyła 
także firma, której wyrobem jest 
miseczka. Czy tak było i w tym 
wypadku – można byłoby to roz-
strzygnąć tylko po bezpośrednim 
oglądzie przedmiotu. Wątpliwo-
ści jest zresztą więcej. Na przy-
kład, sądząc z fotografii, deko-
racje miseczki zostały wytłoczo-
ne, istnieje jednak możliwość, 

Wytwórnia ta dysponowała też 
całym repertuarem puncyn, któ-
re również nawiązywały do daw-
nych znaków złotniczych. Były 
to jednak cechy oficjalnie reje-
strowane, w wypadku ich uży-
cia nie można więc mówić o fał-
szerstwie, tak jak rozumiemy to 
określenie dzisiaj. W Hanau dzia-
łało wiele podobnych wytwórni, 
a wybijane przez nie znaki okre-
śla się terminem »pseudocechy  
z Hanau«. W drugim tomie ma-
teriałów z sesji Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki można zna-
leźć artykuł Renaty Sobczak- 
-Jaskulskiej »Złotnictwo w Ha-
nau w 4 ćwierci XIX i na począt-
ku XX w. Kopiowanie przeszło-
ści czy twórcze kreacje?« (»Rze-
miosło artystyczne«, t. 2, War-
szawa 2001, ss. 327-358), 
w którym pokrótce opisana zo-
stała historia tego ośrodka, 

zostać zweryfikowane. „To wy-
rób dziewiętnastowieczny – czy-
tamy w nadesłanym do redakcji 
liście. – Naczynie wykonane zo-
stało w znanej firmie z Hanau 
– Neresheimer & Sohne, która 
specjalizowała się w wyrabianiu 
sreber w stylach historycznych. 

„Raz jeszcze próbuję zainte-
resować Państwa przedmiotem 
z mojej kolekcji i [...] uzyskać 
odpowiedź na kilka pytań w ru-
bryce »WW«. Tym razem doty-
czą one małego, srebrnego ta-
lerzyka z intrygującym napisem: 
»LUDOVICUS REX POLONIAE« [il. 
1]. Talerzyk ma średnicę prawie 
10 cm, a mierząc z uchwytami – 
blisko 13 cm.

O którego Ludwika tutaj cho-
dzi? Czy o któregoś z królów 
Francji, czy może o Francisz-
ka Ludwika Burbona Conti albo 
o Ludwika Franciszka Burbo-
na Conti? A może o kogoś jesz-
cze innego? Wreszcie, czy jest 
to przedmiot na tyle ciekawy, 
że powinien trafić do muzeum, 
czy też nie warto poświęcać mu 
większej uwagi?”

Jan Ładysz
Windsor, Kanada

Rzeczywiście, sądząc z opi-
su (szkoda, że tak lapidarne-
go) oraz nadesłanych zdjęć (na 
il. 2 – odwrocie naczynia, il. 3 
– to fragment z cechami złotni-
czymi w znacznym powiększe-
niu), przedstawiony przedmiot 
jest nie tylko interesujący, ale 
i intrygujący. Rozbudzone jed-
nakże listem i zdjęciami nadzie-
je na „odkrycie” w kolekcji na-
szego czytelnika wysokiej kla-
sy barokowego wyrobu złotni-
czego, do tego o niepodważal-
nych cechach typowego poloni-
cum, już przy pierwszej podpo-
wiedzi, której udzieliła nam Ewa 
Martyna, kustosz Zbiorów Sztu-
ki Zdobniczej w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, musiały 

WW wiedzieć więcej

Rubryka ta poświęcona jest przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie-

dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy-
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztu-
ki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny 
itp. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie stara-
ła się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

1

2
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że jej elementy wykonano me-
todą odlewu, ale nie znając cię-
żaru przedmiotu (odlew byłby, 
oczywiście, cięższy niż tłoczona 
blacha), nie mogę się do takiej 
ewentualności ustosunkować.

Paterkę wykonano w firmie 
»Ludwig Neresheimer & Co« 
w Hanau (Hesja) między rokiem 
1890 (data założenia firmy) 
a latami nawet 30-tymi XX w. 
(w tym czasie wciąż jeszcze ist-
niał popyt na takie przedmioty, 
co więcej na krótko powróciła 

wówczas w dekoracjach przed-
miotów użytkowych – moc-
no przestylizowana, ale jed-
nak – ornamentyka barokowa,  
a zwłaszcza rokokowa, niezależ-
nie od tego, że »oficjalna« styli-
styka była już zupełnie inna).

Osobliwie opisany wersaliko-
wo wizerunek w lustrze naczy-
nia bliski jest graficznym (tak-
że numizmatycznym i medalier-
skim) wizerunkom Burbonów: 
Ludwika XV, Wielkiego Delfi-
na, Ludwika XVI i Ludwika XVIII 
z czasów jego młodości. W tym 
rozpoznaniu mieszczą się za-
równo profil twarzy, jak i fry-
zura oraz widoczne elementy 
ubioru. Jednakże trudno zde-
cydować, czy to któryś z nich 
miałby tu być wyobrażony”.

W tej kwestii może więc przy-
najmniej częściową rację ma 
nasz czytelnik, wymieniając 
wśród swoich kandydatów, mo-
gących uchodzić za osobę spor-
tretowaną w lustrze pseudoba-
rokowej paterki, dwóch książąt 
Conti: Franciszka Ludwika Bur-
bona (1664-1709), który po 
śmierci Sobieskiego, w trakcie 
elekcji 26-27 czerwca 1697 r.  
wybrany nawet został królem 
Polski, ale z korony tej musiał 
zrezygnować na rzecz Augu-
sta II oraz Ludwika Franciszka 

Burbona (1717-1776), po 
śmierci Augusta III jednego 
z kandydatów do polskiego tro-
nu. Jednak tę pierwszą propo-
zycję Renata Sobczak-Jaskulska, 
wydaje się słusznie, proponu-
je odrzucić, argumentując, że 
„Franciszek Ludwik Burbon- 
-Conti »nosił się« w stylu Ludwi-
ka XIV, a strój i fryzura mężczy-
zny z »portretu« na miseczce są 
zdecydowanie XVIII-wieczne”. 
I kontynuuje: „Natomiast wielce 
możliwym jest, iż to »portret« 
Ludwika Franciszka Burbon- 
-Conti. Jego profil – choćby ten 
z medalionu pośmiertnego oraz 
fryzura i strój znane z innych wi-
zerunków, doskonale pasują do 
wyobrażonego na miseczce. Jest 
tylko jedno »ale« – musiałaby 
istnieć współczesna lub pocho-
dząca z 2. poł. XIX wieku pro-
pagandowa grafika z tak właśnie 
opisanym wizerunkiem księ-
cia. Ja takiej nie znalazłam. Czy 
dysponowali nią złotnicy w Ha-
nau – nie wiadomo. Zatem ów 
tajemniczy »Ludwik król Polski« 
w dalszym ciągu pozostaje nie-
odgadnioną personą”.

Tyle w sprawie domniemane-
go portretu w lustrze pseudoba-
rokowej srebrnej paterki.

Za odpowiedź na ostatnie 
z zadanych w liście pytań niech 
posłuży jeszcze jeden cytat, tym 
razem stanowiący zakończenie 
wspomnianego artykułu Rena-
ty Sobczak-Jaskulskiej: „Dwu-
dziestowieczna historia sztu-
ki miewała skłonności do sto-
sowania w określaniu wartości 
dzieł pojęć: oryginał, replika, 
kopia, repetycja, naśladownic-
two, pastisz, kompilacja, falsy-
fikat, fałszerstwo. Historyzm – 
jeszcze do niedawna – był w tej 
skali oceniany negatywnie jako 
okres artystycznie wtórny i nie-
kreatywny. Dzisiaj owe kryteria 
wydają się być niewystarczają-
ce, a nawet nieadekwatne do 
oceny całokształtu tego zjawi-
ska. A już z całą pewnością do-
strzec i docenić należy te reali-
zacje, które są wynikiem połą-
czenia wnikliwych studiów nad 
dawnymi formami i wzornic-
twem oraz doskonałości wyko-
nania” (R. Sobczak-Jaskulska, 
op. cit., s. 357).

(WP)
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Szanowna Redakcjo!

Artykuł pani Elżbiety Cha-
razińskiej „Szczęśliwe powro-
ty” („Spotkania z Zabytkami”, nr 
3-4, 2012), oprócz refleksji nad 
skomplikowanymi losami polskich 
dzieł sztuki, utraconych i szczęśli-
wie odzyskanych w ostatnim okre-
sie przez rodzime instytucje kultu-
ry, skłania też do zastanowienia 
się nad fenomenem i wielką po-
pularnością malarstwa Juliana Fa-
łata, wciąż wzbudzającego wiel-
kie emocje wśród publiczności. 
Ten wybitny akwarelista i rysow-
nik, z równą swobodą wypowia-
dający się w malarstwie olejnym, 
stworzył setki – jeśli nie tysiące 
– scen myśliwskich, krajobrazów, 
kompozycji rodzajowych, portre-
tów, autoportretów... Nie sposób 
ustalić dokładnej liczby jego dzieł, 
rozproszonych po kolekcjach pry-

watnych w kraju i za granicą. Ar-
tysta utrzymywał się ze sprzedaży 
swoich prac, korzystając z popy-
tu powielał i przetwarzał te same 
motywy, często replikował wła-
sne obrazy, a problem falsyfika-
tów pojawił się już za jego życia. 
Dziś twórczość Juliana Fałata od-
najdziemy niemal w każdym pol-
skim muzeum, od dwóch lat tak-
że w Muzeum Miasta Łodzi. Dzię-
ki depozytowi polskiego malar-
stwa, rysunku i rzeźby drugiej po-
łowy XIX i pierwszej XX w. ze zbio-
rów  Krzysztofa Musiała, znanego 
mecenasa i kolekcjonera sztuki,  
w październiku 2010 r. stworzyli-
śmy nową wystawę stałą – Galerię 
Mistrzów Polskich. 

Galeria obejmuje obecnie 
129 dzieł wybitnych polskich ar-
tystów, w tym trzy prace Julia-
na Fałata: akwarelowy „Auto-
portret” z 1898 r., „Zakole rze-
ki zimą”, panoramiczny pejzaż 
olejny z 1907 r. oraz „Nagonkę” 
z 1887 r. Łódzka „Nagonka” po-
wstała rok po pierwszym poby-
cie artysty w majątku książąt Ra-
dziwiłłów w Nieświeżu (luty-ma-
rzec 1886 r.), być może już w no-
wej, berlińskiej pracowni, wynaj-
mowanej przez Fałata po jego no-
minacji na nadwornego malarza 
niemieckiego księcia Wilhelma 
(choć może ta kameralna, na-
strojowa kompozycja jest efek-
tem drugiej wizyty artysty w Nie-
świeżu w 1887 r.?). Podmalo-
wana gwaszem akwarela, o wy-
miarach 16 x 21 cm, reprezen-
tuje wczesne doświadczenia ar-
tysty z farbami wodnymi, podję-

te po jego słynnej podróży do Ja-
ponii w 1885 r. i zdradza jeszcze 
pewną nieporadność warsztato-
wą: sposób operowania plamą 
barwną wzorowany jest na tech-
nice olejnej, postaciom brak na-
turalności. Brak tu także żywio-
łowości, świeżości ujęcia i dyna-
miki kompozycji, tak charaktery-
stycznych dla późniejszych akwa-
rel Fałata, który w farbach wod-
nych osiągnął prawdziwe mi-
strzostwo, a apogeum tych do-
konań przypada na przełom XIX 
i XX w. Obraz ten jest natomiast 
przykładem wcześniejszego etapu 
twórczych poszukiwań, zdradza 
rzetelny realistyczny warsztat 
i zmysł obserwacji zawodowego 
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ilustratora – w tamtym okresie Fałat 
związany był z popularnymi warszaw-
skimi pismami „Kłosy” i „Tygodnik Ilu-
strowany”. W moim odczuciu najwięk-
szym atutem tej malarskiej miniatury 
jest paleta barw – subtelnie przełama-
ne i przygaszone błękity, zielenie i sza-
rości budują nastrój wilgotnego, jesien-
nego poranka na Kresach. Artysta do-
skonale zróżnicował wewnętrzną prze-
strzeń obrazu, wprowadzając efekt ma-
larskiego rozmycia tła, z którym kon-
trastuje detal pierwszego planu, czy-
li zeschnięte badyle obumarłych traw. 

Ten sam motyw w rozbudowanej 
wersji, także w technice akwareli, znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie. Układ postaci z pra-
wej strony został tu niemal dokładnie 
powtórzony (lub też był punktem wyj-
ścia do opracowania wersji z kolekcji 
Krzysztofa Musiała, obie prace są dato-
wane na 1887 r.), artysta dodał z le-
wej strony panoramę lasu i dwie posta-
cie na pierwszym planie, zwrócone bo-
kiem i tyłem do widza, co przydaje pra-
cy panoramiczności, inaczej zaakcen-
towany został też horyzont. 

Prawdopodobnie tego typu kompo-
zycji wykonał Fałat więcej, być może 
poznamy je kiedyś dzięki życzliwo-
ści kolejnych osób prywatnych, zain-
teresowanych upublicznianiem swo-
ich skarbów, tak jak czyni to Krzysz-
tof Musiał. Wszystkie trzy prace Fałata, 
prezentowane w Galerii Mistrzów Pol-
skich w Muzeum Miasta Łodzi, zosta-
ły zakupione w okresie ostatnich dzie-
sięciu lat w polskich domach aukcyj-
nych, kolekcjoner nie wyklucza kolej-
nych nabytków dzieł tego autora. „Ar-
tystę tego bardzo cenię, to jeden z naj-
ważniejszych polskich akwarelistów, 
choć przecież jest bardzo znany tak-
że jako autor pięknych olejnych zimo-
wych pejzaży. Natomiast moja »Nagon-
ka« jest kameralną, świetnie namalo-
waną kompozycją, perfekcyjną w swo-
ich detalach. I dlatego tak bardzo mi 
się spodobała” – uzasadnia swój wybór 
Krzysztof Musiał. 

Kontakt ze sztuką Juliana Fałata 
daje wiele satysfakcji i estetycznych 
wzruszeń również odwiedzającym na-
sze muzeum gościom. Świadczą o tym 
liczne wpisy do księgi pamiątkowej, 
z których najbardziej wymowny komen-
tarz to: „Pół świata za Fałata!”.

Monika Nowakowska
kurator Galerii Mistrzów Polskich

Muzeum Miasta Łodzi
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KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
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„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Agnieszka Żórawska z Warszawy – Jan Bałchan, Maciej Szymczyk, Teresa Windyka, Młyn papierniczy 
w Dusznikach-Zdroju, wyd. Wydawnictwo ZET, Wrocław 2012
Małgorzata Nowak z Nowego Brzeska – Architektura Polski niepodległej, katalog wystawy w Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2012 
Jerzy Morka z Łodzi – Stanisław Januszewski, Siłownie wodne między Białką, Dunajcem i Kamieni-
cą, wyd.  Fundacja Otwartego Muzeum Techniki oraz Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techni-
ki, Wrocław 2011
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej – Magdalena Palica, Od Delacroix do van Gogha. Żydow-
skie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010; Katarzyna Sulej, 
Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544); Joanna Macalik, „Tak oto 
stoję”. Dawny kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011  
Iwona Augustyniak z Wsi Obręb – Tomek Sikora, Wilanów. Genius loci, wyd. Muzeum Pałac w Wila-
nowie, Warszawa 2011

P R E N U M E R ATA
W 2012 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
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Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
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tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 
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