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Od Redakcji

Inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, obchodzonych pod ha-
słem „Nie od razu Polskę zbudowano”, odbędzie się 7 września 2013 r. na terenie opac-
twa cystersów w Wąchocku, jednego z najcelniejszych i najcenniejszych przykładów ar-

chitektury romańskiej w naszym kraju. Ta szczególna okoliczność zainspirowała i nas, i na-
szego współwydawcę do przedstawienia nie tylko tego zabytku (s. 24-31 oraz ilustracja na 
okładce), ale także kilku innych, związanych z dziedzictwem kulturowym cystersów w Pol-
sce. Autorami tekstów do zaplanowanego w ten sposób bloku tematycznego (s. 4-23), po-
przedzającego główny artykuł, w większości wypadków są specjaliści z terenowych oddzia-
łów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a koordynacji działań mających na celu przygoto-
wanie tych materiałów podjęła się dr Joanna Banik, kierownik Oddziału Terenowego NID 
w Katowicach.

Szlak Cysterski w Polsce i leżące na nim zabytki architektury nie są jedynym wyróżniają-
cym się akcentem tematycznym w tym numerze. Pamiętając o obchodach Roku Powstania 

Styczniowego 2013, publikujemy w nim tak-
że dwa kolejne artykuły w całości poświęco-
ne pamiątkom z czasów patriotycznego zrywu 
1863 r. „W bój lećmy zwyciężać” – to tytuł 
kolejnej wystawy poświęconej temu zagad-
nieniu, a zarazem tytuł artykułu, w którym 
opisana została muzealna ekspozycja, tym 
razem zorganizowana w Muzeum Historycz-
nym Miasta Krakowa (s. 61-64). Zapowiedzią 
związanego z tym samym tematem dłuższego 
artykułu (s. 40-47) niechaj będzie, przewrot-
nie, taka oto zagadka. Był znaną postacią 
w dziewiętnastowiecznym Krakowie, radnym 
tego miasta, a także „inicjatorem zasypa-
nia starego koryta Wisły, które rozlane i ba-
gienne było rozsadnikiem malarii endemicz-
nej w Krakowie przez dziesiątki lat, wyjedna-
nia u rządu szybkiej restauracji zabytkowego 
Pałacu Biskupiego […]. Nawet fakt zniszcze-
nia się gipsowego orła polskiego na Bramie 
Floriańskiej nie uszedł jego uwagi – wyjednał 
zastąpienie go kutym w kamieniu. Był inicja-
torem jubileuszu Kraszewskiego, który zgro-
madził w Krakowie delegacje ze wszystkich 
trzech zaborów, obchodów 400-lecia uro-
dzin Kopernika w 1873 r. i 200-lecia odsie-
czy wiedeńskiej w 1883 r., zbierania składek 
na sarkofag Mickiewicza w podziemiu kate-
dry Wawelskiej”. Któż to taki?

Możemy jedynie zdradzić, że powyższy opis zaczerpnęliśmy z książki Grażyny Pluteckiej 
i Juliusza Garzteckiego Fotografowie nietypowi (Kraków 1987), a cytowany fragment moż-
na w niej odnaleźć na s. 151. Czyżby więc słowa te nie odnosiły się do żadnego ze znanych 
i zasłużonych „starożytników” walczących o zachowanie, w warunkach porozbiorowej rze-
czywistości w podwawelskim grodzie, pamięci historycznej Polaków?
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NA OKŁADCE: 
Romańska kolumna 
w kapitularzu w klasz-
torze cystersów w Wą-
chocku (zob. artykuł 
na s. 24-31).

(fot. Dorota Bajowska)

„Inicjator zasypania starego koryta Wisły w Krakowie” 
na fotografii wizytowej wykonanej ok. 1863 r. 
w atelier Walerego Rzewuskiego (zdjęcie ze zbiorów 
Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku)

„Inicjator zasypania starego koryta Wisły w Krakowie” 



PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
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EUROPEJSKI SZLAK TEATRÓW 
HISTORYCZNYCH
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w latach 2008-2011 uczestniczył 
w międzynarodowym projekcie Theatre 
Architecture in Central Europe, którego 
głównym celem było zaprezentowanie 
wiedzy na temat architektury teatralnej 
w Europie Środkowej. W ramach projektu 
powstała publikacja, wystawa i interneto-
wa baza architektury teatralnej.
W 2012 r. Instytut przystąpił do kolejne-
go międzynarodowego projektu związa-
nego z architekturą teatralną: Europe-
an Route of Historic Theatres (Europejski 
Szlak Teatrów Historycznych). Realizo-
wany będzie do 2016 r. przy współudzia-
le instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, 
Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Bryta-
nii, Czech, Chorwacji i Włoch. Jego ce-
lem jest zaproponowanie alternatywne-
go sposobu zwiedzania Europy poprzez 
wytyczenie 11 szlaków poznawania hi-
storycznych teatrów. 

REMONT PAŁACU W ŻYWCU
Klasycystyczny pałac w Żywcu – jego 
początki sięgają 1827 r. – odzyska swoją 
dawną świetność. Budowla – dzięki dota-
cji Unii Europejskiej – zostanie gruntow-
nie odrestaurowana. Otrzyma nową ele-

wację, nowe okna i drzwi, we wnętrzach 
polichromie. Powstaną tu m.in. galeria 
i  sala audiowizualna, w której będą od-
bywały się koncerty, występy i konferen-
cje. Zostaną uruchomione izby pamięci 
poświęcone dawnym właścicielom pa-
łacu oraz Józefowi Piłsudskiemu, który 
w 1934 r. przyjechał do żywieckiego pała-
cu na wypoczynek. Będzie też część edu-
kacyjna z biurem informacji turystycznej, 
recepcją i przykładowymi pokojami go-
ścinnymi, gdzie uczniowie hotelarstwa 
i obsługi ruchu turystycznego będą mo-
gli doskonalić praktyczne umiejętności. 
Dodatkową atrakcją będzie przypałaco-
wy park, w którym zostanie zbudowana 
altana na potrzeby wieczorków poetyc-
kich oraz koncertów muzycznych. 

FESTIWAL OTWARTE MIESZKANIA
W dniach 25-26 maja br. odbył się w War-
szawie I Festiwal Otwarte Mieszkania, 
którego organizatorem był Oddział War-
szawski Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami. Tegoroczny Festiwal, pod hasłem 
„Mieszkania Sztuki”, stanowił kontynu-
ację projektu Mieszkania XX wieku, zre-
alizowanego w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2012. W ciągu dwóch 
dni udostępnionych zostało do zwiedza-
nia 20 mieszkań i domów związanych 

w różny sposób ze sztuką oraz dziedzic-
twem artystycznym. Wśród nich były 
modernistyczne domy projektowane 
przez wybitnych architektów, pracownie 
znanych powojennych rzeźbiarzy, miesz-
kania badaczy kultury i kolekcjonerów 
sztuki. Mieszkania i domy zostały także 
dobrane pod kątem prezentacji różnych 
okresów rozwoju miasta, różnorodnych 
stylów architektonicznych, wyposażenia 
wnętrz czy także stosunków własnościo-
wych/mieszkaniowych w Warszawie.

WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 
„SYBILLA”
Od 2011 r. organizatorem powołane-
go w 1980 r. przez Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki ogólnopolskiego Konkursu 
na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybil-
la” stał się Narodowy Instytut Muzeal-
nictwa i Ochrony Zbiorów. W tegorocz-
nej, firmowanej przez NIMOZ edycji kon-
kursu uczestniczyły muzea z całej Polski. 
Zgłoszono prawie 200 projektów, spośród 
których jury, złożone z wybitnych specja-
listów nauk humanistycznych, dokona-
ło wyboru i przyznało w ramach poszcze-
gólnych kategorii konkursowych nagro-
dy. I tak w kategorii „Wystawy sztuki” 
nagrodę otrzymało Muzeum Sztuki w Ło-
dzi za wystawę „Dźwięki elektrycznego 
ciała. Eksperyment w sztuce i muzyce 
w Europie Wschodniej 1957-1984”; w ka-
tegorii „Wystawy historyczne” – Muzeum 
Historii Polski w Warszawie za wystawę 
„Pod wspólnym niebem. Rzeczpospoli-
ta wielu narodów, wyznań i kultur (XVI- 
-XVIII w.)”; w kategorii „Wystawy etno-
graficzne i archeologiczne” – Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Ło-
dzi za wystawę „Wyróżnieni strojem. Hu-
culszczyzna tradycja i współczesność”; 
w  kategorii „Wystawy techniki” – Mu-
zeum Architektury we Wrocławiu za 

wystawę „Ernst May (1886-1970). Nowe 
miasta na trzech kontynentach”; w ka-
tegorii „Opracowania naukowe. Publi-
kacje i wydawnictwa multimedialne” 
– Muzeum Narodowe we Wrocławiu za 
trzy katalogi zbiorów: Malarstwo Euro-
py Środkowej XVI-XVIII w., Malarstwo 
niemieckie od klasycyzmu do symboli-
zmu oraz Malarstwo krajów romańskich; 
w kategorii „Konserwacja muzealiów” – 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej za konserwację wyposażenia kościo-
ła św. Marka w Parku Etnograficznym; 
w  kategorii „Przedsięwzięcia edukacyj-
ne” – Muzeum Sztuki w Łodzi za pro-
gram telewizyjny „Kulturanek”; w kate-
gorii „Zarządzanie i organizacja, w tym 
inwestycje muzealne” – Centralne Mu-
zeum Morskie w Gdańsku za przebudo-
wę i rozbudowę infrastruktury kultural-
nej CMM w Gdańsku na potrzeby Ośrod-
ka Kultury Morskiej. Wszystkim laure-
atom „Sybilli 2012” gratulujemy.

Logo Konkursu „Sybilla”

KOLEJNE POLSKIE OBIEKTY 
NA LIŚCIE „PAMIĘĆ ŚWIATA” 
Traktaty pokojowe zawarte od drugiej 
połowy XV do końca XVIII w. między 
Królestwem Polskim i Cesarstwem Tu-
reckim oraz Zbiory Towarzystwa Histo-
ryczno-Literackiego w Paryżu: Bibliote-
ka Polska i Muzeum Adama Mickiewi-
cza w Paryżu zostały wpisane na Świa-
tową Listę Programu UNESCO „Pamięć 

Świata”. Decyzja w tej sprawie zapa-
dła w trakcie obrad Międzynarodowe-
go Komitetu Doradczego, które odbywa-
ły się 18-21 czerwca br. w Korei. Obec-
nie na tej Liście, gromadzącej od 1997 r. 
obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego 
o szczególnym znaczeniu światowym, 
znajduje się 299 wpisów, wśród któ-
rych dwanaście dotyczy polskiego dzie-
dzictwa. 

Pałac w Żywcu
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

REWITALIZACJA ZAMKU 
W SZYDŁOWCU
Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne jedne-
go z najbardziej okazałych zabytków Szy-
dłowca – zamku Szydłowieckich i Radziwił-
łów. Wczesnorenesansowa rezydencja ma-
gnacka położona na sztucznej wyspie, oto-
czonej fosą, w samym środku Parku Radzi-
wiłłów, w ciągu najbliższych miesięcy zo-
stanie kompleksowo wyremontowana.
Zamek zyska nową elewację i reprezen-
tacyjne schody od strony wschodniej. Wy-
remontowana będzie wieża bramna, mur 
kurtynowy, loggie i galerie – zewnętrzne 
i  wewnętrzne. Dziedziniec zamku otrzy-
ma nową nawierzchnię i odwodnienie. 
Uzupełnione zostanie poszycie dachowe 
oraz wymienione okna. Gruntownemu re-
montowi i pracom konserwatorskim pod-
dane będzie również wnętrze zamku. Wy-
mienione zostaną instalacje wewnętrzne, 
łącznie z ułatwieniami komunikacyjny-
mi dla niepełnosprawnych, w tym windą. 
Rewitalizacją zostanie objęta także wyspa 
zamkowa i Park Radziwiłłowski. 

ARCHITEKTURA RYGLOWA – WSPÓLNE 
DZIEDZICTWO ANTIKON 2013
XIV edycja Polsko-Niemieckiej Konfe-
rencji i podróży studyjnej „Architektu-
ra ryglowa – wspólne dziedzictwo AN-
TIKON 2013” odbędzie się w dniach 
16-18 września 2013 r. w Koszalinie. Te-
matem głównym tegorocznego spotka-
nia będzie Architektura sakralna – za-
rządzanie obiektem zabytkowym. Po-
dróż studyjna planowana jest na tra-
sie: Szczecin – Koszalin – Tychowo – Ty-
chówko – Ostre Bardo – Buślary – Ko-
łacz – Połczyn Zdrój – Białowąs – No-
sibądy – Koszalin. Poruszana problema-
tyka to: użytkowanie, zarządzanie i re-
nowacja obiektów sakralnych (kościo-
łów, pastorówek, dzwonnic, synagog 
itp.) z uwzględnieniem obiektów archi-
tektury ryglowej wpisanych do rejestru 
zabytków, a znajdujących się na terenie 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz 
wpisanych lub pretendujących do wpi-
sania na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.
Tegorocznej konferencji towarzyszyć bę-
dzie wystawa Oddziału Terenowego NID 
w  Szczecinie „Kościoły ryglowe Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Odbędą się 
ponadto koncert muzyki organowej w ka-
tedrze w Koszalinie oraz koncert muzyki 
ludowej w wykonaniu Kapeli Jamneńskiej 
z Koszalina.
Więcej informacji można uzyskać telefo-
nicznie, dzwoniąc pod numer: (91) 831 49 
22 lub odwiedzając stronę internetową: 
www.szczecin-expo.org.

RESTAURACJA KAPLICY 
HR. FERDYNANDA HOCHBERGA
Zakończyły się prace przy restauracji ba-
rokowej kaplicy hr. Ferdynanda Hochber-
ga przy kościele św. Wincentego we Wro-
cławiu. 
W czasie bombardowania ostatniej 
wojny światowej kaplica – dzieło naj-
lepszych artystów śląskich początku 
XVIII  w. − została zniszczona, bomba 
wybiła w posadzce wiel-
ki lej, ołtarz rozbił się na 
1300 kawałków, a wnętrze, 
urzekające iluzjonistyczny-
mi freskami, wypalił ogień. 
Gdy twierdza skapitulowa-
ła i zaczęto robić w mieście 
porządki, kaplicę po prostu 
zamknięto na klucz. Znala-
zła się na końcu listy obiek-
tów do odbudowy. Trak-
towana była jak składzik 
śmieci i gruzu. Gdy jednak 
później konserwatorzy za-
częli ten gruz przeglądać, 

okazało się, że zachował się w niej nie-
mal cały ołtarz wykonany z niebieskie-
go, przeworneńskiego marmuru i rzeź-
by Johanna Georga Urbansky’ego. Tyle 
że rozbite na 1300 kawałków. Wszyst-
kie kawałki udało się poskładać, tyl-
ko z bliska widać niewielkie uzupełnie-
nia. W rumowisku znaleziono też jedną 
(!) mosiężną gwiazdkę, łączącą kiedyś 
marmurowe płyty podłogowe. Gwiaz-

dek było 380, więc 379 trzeba 
było odtworzyć. 
Konserwatorzy − dzięki do-
kumentacji przechowywanej 
w  Marburgu − odtworzyli też 
niemal doszczętnie zniszczone 
freski ukazujące sceny siedmiu 
boleści Matki Bożej, nałoży-
li stiuki oraz uzupełnili sztuka-
terie, którymi 290 lat temu wro-
cławski mieszczanin Christop 
Joseph Final ozdobił ściany ka-
plicy. Projekt konserwacji opra-
cował Edgar Pill, konserwator 
zabytków z Torunia.

SKANOWANIE W PODCZERWIENI 
„SĄDU OSTATECZNEGO”
Zakończyły się prowadzone na szeroką 
skalę badania naukowo-konserwatorskie 
arcydzieła Hansa Memlinga „Sąd Osta-
teczny”; realizowane były w ramach mię-
dzynarodowego projektu „Charisma-Mo-
lab”. Skanowanie obrazu w podczerwie-
ni przyniosło fascynujące odkrycia. Śle-
dząc najstarszą warstwę malowidła, za-
obserwowano m.in. zmiany w kompozy-
cji centralnej części tryptyku i stwierdzo-
no, że pierwotna wizja potępionych była 
na obrazie bardziej dramatyczna.
Fascynujące są też losy tryptyku. 540 lat 
temu gdański kaper Paweł Benecke na-
padł na galeon transportujący do jedne-
go z florenckich kościołów „Sąd Ostatecz-
ny”. Być może dręczyły go wyrzuty sumie-
nia, skoro ofiarował łup kościołowi Mariac-
kiemu w Gdańsku. Car Piotr Wielki i ce-
sarz Rudolf II chcieli odebrać obraz mia-
stu. Na rozkaz Napoleona dzieło zrabowa-
no i umieszczono w Luwrze. Do Gdańska 
wracało długo – przez Berlin, Turyngię i Pe-
tersburg. Od 1956 r. znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Prace przy restauracji 
kaplicy Hochberga 

we Wrocławiu

Tryptyk „Sąd Ostateczny” 

TECHNIKA I NAUKA W MUZEUM
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy w dniach 9-10 
września br. organizuje drugą konferencję 
naukową z cyklu „Muzeum – formy i środ-
ki prezentacji” na temat ukazywania kon-
kretnych rodzajów zbiorów muzealnych 
i  towarzyszących temu działań. Konfe-
rencja pt. „Technika i nauka w muzeum. 
Formy i środki prezentacji” skierowana 
jest przede wszystkim do środowisk mu-
zealnych zajmujących się prezentacją tre-
ści dotyczących techniki oraz nauki w ra-
mach działań wystawienniczych, wydaw-
niczych i edukacyjnych, jak również do 
środowisk akademickich związanych pro-
gramowo z muzealnictwem (instytuty hi-
storii, zabytkoznawstwa  i konserwator-
stwa oraz kulturoznawstwa). Organizato-
rem jest Polski Komitet Narodowy Inter-
national Council of Museums, a głównym 
jej celem jest próba udzielenia odpowiedzi 
na pytanie: „W jaki sposób i przy użyciu 
jakich środków prezentować w muzeach 
treści związane z techniką i nauką oraz 
udostępniać dziedzictwo industrialne?”

Zamek w Szydłowcu
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We wrześniu 2013 r. Pol-
ska już po raz 21. weź-
mie udział w Europej-
skich Dniach Dziedzic-

twa. Zgodnie z decyzją Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego temat 
przewodni brzmi: „Nie od razu Pol-
skę zbudowano”. Poprzez tak sformuło-
wany temat chcemy nawiązać do wszel-
kich form budowy polskiej państwo-
wości nie tylko w sensie dosłownym – 
kształtowania granic w ciągu dziejów, 
ale również tym symbolicznym – po-
czucia przynależności i związku z hi-
storią, językiem, tradycją. Pragniemy 
też skoncentrować się na dokonaniach 
w zakresie stanowienia prawa, rozwo-
ju gospodarczego, wynalazków i my-
śli technicznej, na wszystkich dziedzi-
nach sztuki, architektury, a także w za-
kresie dyplomacji, sportu, działalności 
edukacyjnej, pedagogicznej i wydawni-
czej. Chcemy, aby EDD 2013 pokaza-
ły Polskę jako społeczność, która trwa-
ła nieprzerwanie od X w., z położeniem 

nacisku na jej ogromne zróżnicowanie 
i fakt zaangażowania wszystkich warstw 
społecznych w dążenie i trwanie w pol-
skości. Granice państwa wyznacza nie 
tylko zakres samego terytorium. Two-
rzą je przede wszystkim obywatele – lu-
dzie przynależni danemu krajowi, zwią-
zani z nim wspólną historią, jednoczący 
się w jednym języku, tradycji i kulturze 
oraz pielęgnujący dziedzictwo. 

Dzieje Polski wskazują na dąże-
nie wszystkich warstw społecznych do 
utrzymania polskości. Wyrazem tego 
były m.in. powstania narodowowy-
zwoleńcze, które w świadomości Po-
laków są symbolami nieustannego dą-
żenia do tworzenia i utrzymania nie-
podległego państwa. W tym roku 
przypada 150. rocznica wybuchu po-
wstania styczniowego, dlatego też 
w ramach EDD będziemy chcieli na-
wiązać do wydarzeń z 1863 r., bo re-
spekt dla powstańców to docenienie 
faktu, że naród polski konstytuuje się 
wokół przywiązania do wolności.

Nieprzypadkowy jest też wy-
bór miejsca ogólnopolskiej inaugura-
cji EDD, która odbędzie się w sobo-
tę 7 września 2013 r. na terenie opac-
twa oo. cystersów w Wąchocku w woj. 
świętokrzyskim. O tym wyborze zade-
cydowały przede wszystkim walory ar-
chitektoniczne obiektu, który został 
zbudowany na przełomie XII i XIII w. 
i  jest jednym z najpiękniejszych i naj-
cenniejszych przykładów architektu-
ry romańskiej w Polsce. Fundatorem 
opactwa był w 1179 r. biskup krakow-
ski Gedeon (Gedko). Przepiękny ko-
ściół Najświętszej Maryi Panny i św. 
Floriana powstał na przełomie XII 
i XIII w. i stanowi znakomity przykład 
niespotykanej gdzie indziej w Polsce 
architektury realizującej surową regu-
łę cysterską. W obrębie gmachu klasz-
tornego, przekształconego w  XVII  w. 
w stylu barokowym, zachowało się wie-
le pomieszczeń zbudowanych jeszcze 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2013

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

| Opactwo 
oo. cystersów 
w Wąchocku

(fot. Archiwum 
Urzędu Gminy 
w Wąchocku)

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

Europejskie Dni Dziedzictwa to między-
narodowe wydarzenie o zasięgu ogólnoeu-
ropejskim i doskonała platforma do szero-
kiej promocji zabytków, historii czy też lo-
kalnej kultury. EDD to również największy 
w Europie projekt społeczny i edukacyjny, 
a jednocześnie największe święto zabytków 
na Starym Kontynencie. Z szacunkowych 
danych liczbowych wynika, iż w edycji 
EDD 2012 wzięło udział prawie 300 tys. 
osób. W całej Polsce na terenie 393 miej-
scowości uczestnicy mieli do wyboru prze-
szło 1640 wydarzeń. Oferta EDD obejmo-
wała oprócz możliwości zwiedzania obiek-
tów zabytkowych zarówno wykłady, od-
czyty, spacery i wycieczki plenerowe, jak 
i festyny, dożynki, spotkania z twórcami 
kultury i depozytariuszami tradycji.
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w czasach średniowiecznych – kapitu-
larz (określany przez specjalistów jako 
idealnie zachowane wnętrze romań-
skie), armarium, fraternia, dormito-
rium oraz refektarz z bogatą kamie-
niarką romańską.

 O wyborze miejsca zadecydowały 
również wielkie tradycje patriotyczne 
i niepodległościowe samego opactwa 
i miasta oraz wpływ, jaki cystersi wy-
warli na gospodarczy rozwój regionu, 
dający początek staropolskiemu za-
głębiu hutniczemu.

Program ogólnopolskiego otwar-
cia EDD zostanie zorganizowa-
ny przy ogromnym zaangażowaniu 
władz Wąchocka. Planowane są m.in.: 
uroczysta msza święta w intencji oj-
czyzny i bohaterów, wykład prof. Ewy 
Łużynieckiej połączony z oprowadza-
niem po opactwie, koncert, warsztaty, 
wycieczki edukacyjne, targi rękodzie-
ła, a także – cieszący się popularnością 
wśród mieszkańców – pokaz grup re-
konstrukcyjnych związany m.in. z po-
wstaniem 1863 r. 

Mamy nadzieję, że inauguracja 
EDD na terenie opactwa oo. cyster-
sów w Wąchocku podkreśli znaczenie 
dla kultury polskiej dziedzictwa klasz-
toru, tak bardzo związanego z losa-
mi narodu. Będzie też wyróżnieniem 
dla całego regionu staropolskiego Gór 
Świętokrzyskich i pozwoli zwrócić 
uwagę opinii publicznej na ogromny 
trud, jaki cystersi i w ogóle polskie za-
kony wkładają w utrzymanie zabytko-
wych zabudowań klasztornych.

Już teraz zapraszamy do udziału 
w wydarzeniach organizowanych w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa 
2013! Mamy nadzieję, że i tegorocz-
na edycja będzie szansą na przybliże-
nie społecznościom lokalnym ważnych 
kart polskiej historii, których pozna-
nie uświadomi – szczególnie młode-
mu pokoleniu – długą i ofiarną drogę 
do wolnej Polski oraz fakt, że na wiel-
ką historię składa się wiele mniejszych 
wydarzeń, a ich ślady znaleźć można 
w całym kraju. Szczegółowe programy 
wszystkich imprez można znaleźć na 
stronie internetowej www.edd.nid.pl. 

Joanna Banik
Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Szlak Cysterski 
w Polsce

się koncepcja powołania Szlaku Cy-
sterskiego, w ramach idei tzw. euro-
pejskich szlaków kulturowych. We 
wrześniu 1990 r. w Mogile doszło 
do uroczystego powołania polskie-
go Szlaku Cysterskiego, obejmu-
jącego cztery pętle na terenie Pol-
ski (małopolska, śląska, wielkopol-
ska i kujawsko-pomorska). Istotnym 
elementem pętli małopolskiej sta-
ło się opactwo w Wąchocku. W jej 
skład, poza klasztorem w Wąchoc-
ku, weszły obiekty w Mogile, Szczy-
rzycu, Koprzywnicy, Sulejowie i Ję-
drzejowie. W latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku opracowa-
no szczegółowe koncepcje szlaków, 
organizowano wydarzenia naukowe, 
podejmowano indywidualne działa-
nia o charakterze jarmarków, festy-
nów czy wystaw organizowanych 

Obecność cystersów oraz 
innych zakonów na zie-
miach polskich i w Eu-
ropie, a także ich wkład 

w  rozwój cywilizacyjny tego teryto-
rium jest faktem niepodlegającym 
dyskusji. Obecnie w dobie rozdzia-
łu Państwa od Kościoła, faktycznego 
zmniejszenia liczby funkcjonujących 
zgodnie z pierwotnym założeniem 
obiektów klasztornych oraz zmiany 
pozycji Kościoła i zakonów rolą spo-
łeczeństwa pozostaje pamięć oraz za-
chowanie wielkiego dorobku kulturo-
wego zakonów.

W zakres takich działań wpisu-
ją się wszelkie inicjatywy podejmo-
wane przez instytucje publiczne. 
Już w 1990 r. dla ochrony i promo-
wania dziedzictwa zakonu cyster-
sów na forum Rady Europy pojawiła 

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

| Mapka 
Szlaku 
Cysterskiego 
w Polsce

(http://www.
szlakcysterski.
org)
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z  wykorzystaniem idei Szlaku Cy-
sterskiego.

Dla aktywizacji i koordynacji prac 
w zakresie rozwoju szlaku i opiniowa-
nia działań o charakterze promocyj-
nym czy programowym we wrześniu 
2003 r. doszło do powołania Rady 
Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego 
w Polsce przy prezesie Polskiej Kon-
gregacji Cystersów. Stało się to pod-
czas konferencji „Koncepcja progra-
mowa i promocyjna działania Szla-
ku Cystersów na terenie Polski”, która 
odbyła się 20 września 2003 r. w Pel-
plinie. Warto nadmienić, że ówcze-
śnie prezesem Polskiej Kongrega-
cji Cystersów był opat wąchockiego 
klasztoru Eustachy G. Kocik. Kolej-
ne spotkanie Rady odbyło się w maju 
2004 r. w Wąchocku. Tam członko-
wie Rady, pod przewodnictwem prof. 
Andrzeja Marka Wyrwy z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
otrzymali z rąk prezesa stosowne de-
krety nominacyjne.

Następne lata to działania Rady 
Koordynacyjnej oraz decyzja Rady 
o zorganizowaniu I Ogólnopolskiego 
Forum Gmin Cysterskich oraz Wła-
ścicieli Obiektów Cysterskich i Po-
cysterskich w Bierzwniku, do czego 
doszło w czerwcu 2005 r. Celem Fo-
rum było przedstawienie uczestnikom 
koncepcji programowej funkcjono-
wania Rady Koordynacyjnej Szlaku 
oraz wzajemna wymiana doświadczeń 
tworzenia spójnego systemu dróg kul-
turowych dotyczących dziedzictwa. 
Od tego czasu odbywają się każdego 
roku w ramach Forum (z wyjątkiem 
2010 r.) spotkania (2005 – w Bierzw-
niku, 2006 – w Henrykowie, 2007 – 
w Paradyżu, 2008 – w Pelplinie, 2009 
– w Wąchocku, 2011 – w Jemielnicy, 
2012 – w Wągrowcu).

Dla lepszej ochrony i promo-
cji obiektów cysterskich i pocyster-
skich oraz wspierania idei Szlaku 
Cysterskiego w Polsce niezbędne 
stało się powołanie instytucji, wpi-
sującej się w obowiązujące w Pol-
sce prawodawstwo. Taką instytu-
cją stało się Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Gmin Cysterskich, wyro-
słe na gruncie dorocznych spotkań 
podczas Forów Szlaku Cysterskiego 

w Polsce (taka ostatecznie przyję-
ta została nazwa spotkań) oraz po-
trzeby wzajemnej współpracy w za-
kresie ochrony dziedzictwa pocy-
sterskiego. Zostało założone przez 
10 gmin w dniach 6-7 lipca 2007 r. 
w Bierzwniku na Pomorzu, a jego 
statutowym celem jest wspieranie 
idei samorządu terytorialnego oraz 
obrona wspólnych interesów w za-
kresie ochrony dziedzictwa cyster-
skiego.

Obecnie Stowarzyszenie zrze-
sza 23 członków − gmin z całej Pol-
ski oraz trzy podmioty funkcjonują-
ce jako członkowie wspierający; od 
2011 r. jego siedzibą jest Kuźnia Ra-
ciborska. Stowarzyszenie aktywnie 
współpracuje z Radą Koordynacyjną, 
uczestniczy w Forach Szlaku Cyster-
skiego, prowadzi kampanię promo-
cyjną Szlaku Cysterskiego oraz obiek-
tów cysterskich i pocysterskich oraz 
współpracuje z organami administra-
cji państwowej i jednostkami samo-
rządu terytorialnego, na terenach któ-
rych znajduje się kulturowa spuścizna 
cysterska.

Do Stowarzyszenia należy rów-
nież Miasto i Gmina Wąchock, któ-
rej przedstawiciele aktywnie wspie-
rają i chronią cysterską spuściznę od 
początku funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego w Polsce, zarówno 
przez współpracę z opactwem, orga-
nizację V Forum Gmin Cysterskich 
w 2009 r., aktywną działalność w za-
rządzie Stowarzyszenia, zabezpiecza-
nie finansów publicznych na rzecz 
konserwacji i odnowy opactwa czy 
trwającą właśnie rewitalizację tere-
nów publicznych w najbliższym oto-
czeniu opactwa, będącą największym 
przedsięwzięciem finansowym w hi-
storii wąchockiego samorządu. Waż-
nym elementem działań jest również 
aktywne wsparcie logistyczne i finan-
sowe na rzecz organizacji inaugura-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa 
w  2013 r. oraz wsparcie działań na 
rzecz nadania wąchockiemu opactwu 
statusu Pomnika Historii.

Sebastian Staniszewski
zastępca burmistrza Miasta 

i Gminy Wąchock

Przemęt i Obra, położone 
w  dzisiejszym pow. wolsztyń-
skim, należą do najstarszych 
miejscowości południowo-za-

chodniej Wielkopolski. Obie wzmian-
kowane były już w pierwszej połowie 
XIII w. W ich dziejach ważną rolę ode-
grały ufundowane tu już w średniowie-
czu klasztory cysterskie. Pozostałe po 
mnichach kościoły wraz z wystrojem 
i wyposażeniem, a także zabudowania 
klasztorne, należą do najciekawszych 
zabytków tej części Wielkopolski.    

Opactwo w Przemęcie
Dzisiejszy Przemęt jest wsią po-

łożoną na południowy wschód od 
Wolsztyna, w dolinie Obry, na skra-
ju Przemęckiego Parku Krajobrazo-
wego. Niegdyś był to jeden z waż-
niejszych ośrodków państwa Piastów 
w południowo-zachodniej Wielko-
polsce. Miejscowość pierwszy raz 
wzmiankowana została w 1210 r. Ist-
niejący tu gród w XIII w. był siedzibą 
kasztelanii (kasztelanowie przemęccy 
występowali jeszcze w XVIII w.). Od 
końca XIII w. do 1787 r. Przemęt był 
miastem. Pozostałością jego miejskiej 
przeszłości jest położony w centrum 
wsi Rynek.

W 1409 r. Władysław Jagiełło 
nadał gród wraz z okolicznymi wsiami 
klasztorowi cystersów z pobliskiego 
Wielenia, którzy w 1418 r. przenie-
śli tu swą siedzibę. W rękach cyster-
sów pozostawał Przemęt do 1805  r. 
Na południe od Rynku zachował się 
barokowy zespół pocysterski, obejmu-
jący kościół Najświętszej Marii Panny 
i św. Jana Chrzciciela oraz pozostało-
ści klasztoru.

Początki tutejszego opactwa się-
gają XIII w. Pierwsza próba osadze-
nia cystersów na ziemi przemęckiej 
podjęta została na początku tego 
stulecia z inicjatywy księcia Wła-
dysława Odonica. W dokumen-
cie książęcym z 1210 r. znajduje się 
informacja o rozpoczęciu budowy 
klasztoru oraz o przekazaniu opato-
wi z cysterskiego klasztoru w Pfor-
cie uposażenia nowego konwen-
tu. Fundacja Władysława Odoni-
ca nie powiodła się, co tłumaczy się 
małą wartością uposażenia, brakiem 
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osadników bądź niepewną sytuacją 
polityczną księcia.

Do powstania klasztoru w kasz-
telanii przemęckiej doszło dopie-
ro w drugiej połowie XIII w. z ini-
cjatywy wojewody poznańskiego Be-
niamina Zaremby. W 1277 r. kapi-
tuła generalna cystersów przeprowa-
dziła wizytację siedziby planowanego 

opactwa. Rok później zaakceptowa-
no darowiznę wojewody. Klaszto-
rem macierzystym stał się klasztor 
w  pobliskim Paradyżu. Miejsce loka-
cji nie zostało jednoznacznie ustalo-
ne. Część historyków przyjmuje, iż 
opactwo od samego początku umiesz-
czono w  Wieleniu. Bardziej prawdo-
podobne jest jednak, że pierwotny 

klasztor znajdował się w Ptowe (obec-
nie Kaszczor), skąd dopiero na prze-
łomie XIII i XIV w. mnisi przenieśli 
się do Wielenia. Jako datę obsadzenia 
klasztoru w Ptowe przyjmuje się rok 
1285. Pierwotne uposażenie opactwa 
obejmowało osiem wsi, położonych 
w najbliższej okolicy. Mnisi posiada-
li też immunitet ekonomiczny i sądo-
wy, nadane im przez zatwierdzających 
fundację książąt Bolesława Pobożne-
go i Przemysła II. Pierwotny konwent, 
przybyły z Paradyża, liczył dwunastu 
braci. Przewodził im opat Henryk. 

Zapewne za rządów następcy opa-
ta Henryka, Mikołaja, podjęto decy-
zję o translokacji opactwa do Wiele-
nia. Przenosiny miały miejsce na po-
czątku XIV w. W stuleciu tym nastą-
pił znaczny rozwój klasztoru i jego 
majątku, jednak po kościele i pozo-
stałych zabudowaniach nie zachowały 
się żadne materialne ślady. W XV  w. 
dokonały się dalsze istotne zmiany 
w życiu konwentu. Najistotniejszą 
z nich była kolejna translokacja opac-
twa. Proces ten rozpoczął się w la-
tach 1408-1409, kiedy to Władysław 
Jagiełło zezwolił cystersom z Wiele-
nia na wykup zastawionego Przemę-
tu, a następnie nadał im miasto wraz 
z  przedmieściem oraz pobliskimi 
wsiami. Zgodnie z dokumentem wy-
danym przez króla powodem zmiany 
siedziby opactwa była troska o bezpie-
czeństwo zakonników. Wznoszenie 
nowego zespołu, obejmującego go-
tycki murowany kościół i drewniane 

Klasztory pocysterskie 
w południowo-zachodniej 
Wielkopolsce

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

1 | Kościół 
pocysterski 
w Przemęcie
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miasta i opactwa przez wojska bran-
denburskie w 1656 r. Budowę wzno-
wiono dopiero w latach osiemdziesią-
tych XVII w. Prace prowadził znany 
architekt Jerzy Catenazzi, a od 1686 r. 
– Jan Catenazzi. Konsekracja nowej 
świątyni nastąpiła w 1696 r.

Wiek XVIII to okres względnie 
pomyślny w dziejach opactwa. Dobra 
sytuacja finansowa doprowadziła do 
ożywienia życia wewnętrznego. Mnisi 
prowadzili w tym czasie aktywną dzia-
łalność duszpasterską, obsługując pięć 
okolicznych kościołów parafialnych. 
W 1732 r. wieże kościoła zwieńczono 
strzelistymi hełmami. Pomyślny czas 
dla konwentu zakłócił pożar w kwiet-
niu 1742 r. Powstałe w jego wyniku 
zniszczenia kościoła i klasztoru zostały 
usunięte w latach 1758-1759.

Po drugim rozbiorze Polski Prze-
męt dostał się pod panowanie pruskie. 
Zapoczątkowało to upadek opactwa. 
Nowe władze skonfiskowały dobra 

pomieszczenia klasztorne trwało oko-
ło 10 lat. Zabudowania znajdowały się 
na wzniesieniu na południe od placu 
targowego. W kwietniu 1418 r. bracia 
przenieśli się do nowej siedziby.

Translokacja opactwa do Przemę-
tu nie przyniosła braciom istotnej po-
prawy warunków życia. Upadek go-
spodarczy klasztoru postępował także 
w następnym stuleciu. Wraz z pogar-
szaniem się warunków materialnych 
obniżał się też poziom życia ducho-
wego. Opactwo liczyło zaledwie kilku 
mnichów. W końcu XVI w. zabudo-
wania klasztorne znajdowały się w fa-
talnym stanie, przebywanie w nich 
wręcz zagrażało życiu mnichów, co 
stwierdzono podczas wizytacji, prze-
prowadzonej w 1580 r. przez gene-
rała zakonu cystersów, Edmunda od 
Krzyża.

Znacząca poprawa sytuacji ekono-
micznej opactwa nastąpiła w pierw-
szej połowie XVII w., do czego przy-
czyniła się zapoczątkowana jeszcze 
w  poprzednim stuleciu reforma pol-
skich klasztorów cysterskich (m.in. 
zorganizowanie polskiej prowincji za-
konu w 1580 r.). Od 1604 r. z fundacji 
opata Jakuba Brzeźnickiego wznoszo-
no murowany klasztor. W 1651 r. roz-
poczęto budowę nowego barokowe-
go kościoła, który zastąpił świątynię 
gotycką. Jej inicjatorem był opat Zyg-
munt Suliński. Plany sporządził praw-
dopodobnie architekt Tomasz Pon-
cino. Prace zostały jednak przerwa-
ne w związku z najazdem szwedzkim, 
a zwłaszcza z powodu zniszczenia 

ziemskie klasztoru, co było odwetem 
za poparcie udzielone przez mnichów 
uczestnikom powstania kościuszkow-
skiego. W 1805 r. posiadłości klaszto-
ru zostały sprzedane. Opactwo powo-
li pustoszało: w 1831 r. przebywało tu 
zaledwie ośmiu braci, w tym też roku 
nakazano ostateczną kasatę klasztoru. 
Część pomieszczeń rozebrano, roz-
proszeniu uległa biblioteka. Formal-
nie klasztor przestał istnieć 5 marca 
1835 r. Od tego czasu kościół klasz-
torny zaczął pełnić funkcję świątyni 
parafialnej. 

Barokowy kościół Najświętszej 
Marii Panny i św. Jana Chrzciciela 
w  Przemęcie jest trójnawową bazyli-
ką z transeptem, prosto zamkniętym 
prezbiterium flankowanym parą ka-
plic oraz dwuwieżową fasadą od za-
chodu. Nawy boczne otwierają się do 
nawy głównej i transeptu filarowy-
mi arkadami, podobne arkady znaj-
dują się między prezbiterium i kapli-
cami bocznymi. Prezbiterium, nawa 
główna i ramiona transeptu nakry-
te są sklepieniami kolebkowymi z lu-
netami, nawy boczne – sklepienia-
mi krzyżowymi, skrzyżowanie naw 
– sklepieniem żaglastym. Wnętrze 
ozdobione jest barokową dekoracją 
sztukatorską z końca XVII w. Ściany 
podzielone są zdwojonymi pilastra-
mi kompozytowymi, których bogato 

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

3 | Kościół filialny Narodzenia NMP, wzniesiony 
w Wieleniu z fundacji cystersów z Przemętu 3

2

2 | Klasztor pocysterski w Przemęcie
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wieże zwieńczone baniastymi heł-
mami z latarniami. Hełm wieży po-
łudniowej, zniszczony podczas wi-
chury w 1792 r., odbudowany został 
w 1984 r. Klasztor pierwotnie stano-
wił czteroskrzydłowe założenie, ota-
czające czworoboczny wirydarz. Po-
zostałością zabudowań klasztornych 
jest krużganek, biegnący wzdłuż po-
łudniowej ściany kościoła, sąsiadująca 
z  nim zakrystia oraz fragment skrzy-
dła południowego.

Opactwo w Obrze
Obra jest dużą wsią położoną na 

południowy zachód od Wolsztyna, 
na prawym brzegu rzeki Obry. Po 
1231 r. założono tu klasztor cyster-
ski. W posiadaniu zakonu cystersów 

dekorowane kapitele dźwigają prze-
łamane belkowanie. Fryz belkowa-
nia zdobi akantowa wić. Na sklepie-
niach przedstawiono postacie apo-
stołów, pęki owoców i główki anioł-
ków. Nad oknami i arkadami w kartu-
szowych obramieniach – putta, głów-
ki aniołków i rozety. Szczególną rolę 
w wystroju świątyni odgrywa poli-
chromia z końca XVII  w., częściowo 
przemalowana w latach 1883-1886, 
restaurowana i  uzupełniana w latach 
pięćdziesiątych XX  w. Na sklepie-
niu prezbiterium wykonano iluzjo-
nistyczną kopułę z latarnią, w pen-
dentywach przedstawiono postacie 
czterech Ojców Kościoła. Na ścianie 
wschodniej znajdują się sceny z ży-
cia patrona kościoła: „Św. Jan przed 
Herodem” oraz „Ścięcie św. Jana”, na 
ścianach bocznych – personifikacje 
czterech części świata. Na sklepieniu 
nad przęsłem krzyżowym umieszczo-
na jest iluzjonistyczna kopuła z wy-
obrażeniem Trójcy Świętej u szczytu 
i licznymi postaciami świętych, du-
chownych i zakonników adorujących 
Matkę Boską Niepokalaną, św. Jana 
Chrzciciela, św. Annę oraz Króla Da-
wida. Wyposażenie wnętrza, głównie 
barokowe, z  końca XVII  w. i  pierw-
szej ćwierci następnego stulecia, obej-
muje architektoniczne ołtarze, ambo-
nę, chrzcielnicę oraz stalle, tron opac-
ki, konfesjonały i ławki. W zamknię-
ciu prezbiterium zwraca uwagę oka-
zały ołtarz główny, ozdobiony usta-
wionymi między kolumnami figu-
rami świętych, zakonników i anio-
łów. W jego polu centralnym znaj-
duje się obraz „Wniebowzięcie Naj-
świętszej Marii Panny” (Edward Gil-
lern, 1834), w zwieńczeniu – rzeźbio-
na grupa Chrztu Chrystusa. Z  daw-
niejszych zabytków wymienić należy 
gotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z około 1430-1440.

Od zewnątrz kościół nie jest otyn-
kowany. Nad założeniem dominują 

miejscowość pozostawała do 1835  r. 
W  1686  r. miała miejsce nieudana 
próba lokacji miejskiej.

Fundacja oberskiego opactwa 
przeprowadzona została w latach 
1231-1237/1238. Inicjatorem budo-
wy klasztoru i sprowadzenia tu mni-
chów był Sędziwój z rodu Jeleńczy-
ków, kanonik i kantor katedry gnieź-
nieńskiej, który na wspomniany cel 
przeznaczył swoje dobra. Darowi-
zna została zatwierdzona przez ksią-
żąt Władysława Odonica (?) i Wła-
dysława Laskonogiego. Nowa placów-
ka miała zostać obsadzona zakonnika-
mi z Łekna. W latach 1237-1238 na 
polecenie kapituły generalnej cyster-
sów zakonnicy z Kołbacza na Pomo-
rzu przeprowadzili wizytację miejsca 

4

5

4 | Klasztor cystersów w Obrze, widok 
od południowego zachodu, stan w 1841 r. (rycina 
wg „Przyjaciel Ludu”, nr 27, 1842, s. 213)

5 | Kościół i klasztor pocysterski w Obrze, stan 
obecny

................................................................................
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nie zbudował […] poza swoim domem” 
(Monumenta Poloniae Vaticana, t. IV, 
Kraków 1915, s. 822, cyt. wg Andrzej 
Marek Wyrwa, Procesy fundacyjne 
wielkopolskich klasztorów cysterskich li-
nii altenberskiej, Poznań 1995, s. 146, 
przypis 86). W klasztorze zamieszki-
wało jedynie paru zakonników, nie 
odprawiano nabożeństw. Ponieważ 
opat nie wykonał zaleceń wizytatora, 
za życie niezgodne z zasadami zakon-
nymi, m.in. przetrzymywanie w klasz-
torze „konkubiny i dziewczyn z niepra-
wego łoża, których ok. 8 trzyma” (tam-
że), wizytator nałożył na Bylędzkie-
go ekskomunikę. Ostatecznie jed-
nak opat podjął budowę nowego, ce-
glanego kościoła (z wykorzystaniem 
wcześniejszego murowanego prezbi-
terium). Konsekracja nowej świątyni 
odbyła się w 1596 r. Drewniany klasz-
tor rozebrano w czasach opata An-
drzeja Chlewskiego (1618-1633). Po-
wstały wtedy m.in. murowane kruż-
ganki, zakrystia, kapitularz i refektarz. 
Prace przerwano z powodu śmierci 
opata w 1633 r.

Ciężkie chwile przeżywał klasztor 
w czasie najazdu szwedzkiego. „[…] 
klęski te wylały się potokiem na cały 
kraj […] bitny ale okrutny Szwed wśród 
urągania nieszczęśliwym mieszkańcom, 
odzierając świątynie, rabując co i gdzie 
mógł, dotknął swą żelazną ręką i klasz-
tor oberski […] wojsko Karola Gusta-
wa […] wpadłszy do klasztoru w Obrze 
do szczętu go zrabowało. […] Następne 
lata nie były lepsze, pochód rozmaite-
go wojska częsty” (ks. Piotr Widawski, 
Kościół i klasztor…, s. 215). W okresie 
względnego spokoju, za czasów opa-
ta Miaskowskiego uzyskano przywilej 
króla Jana III Sobieskiego na lokację 
w Obrze miasta Bernardowa (1686), 
jednak z powodu śmierci opata plan 
ten nigdy nie został zrealizowany. Ko-
lejne zniszczenia w dobrach konwen-
tu nastąpiły w czasie wojny północnej, 
kiedy to inwentarz żywy został roz-
kradziony, a uprawy zniszczone.

Odbudowa zniszczonego kościo-
ła rozpoczęła się w 1722 r. z inicjatywy 
opata Remigiusza Wilhelma Bystra-
ma. Plany wykonał architekt Jan Ca-
tenazzi. Wtedy to powstała wschodnia 
część kościoła (prezbiterium), a około 

1724  r. wzniesiono też pałac opacki. 
Po śmierci opata Bystrama (1744) 
prace kontynuował opat Józef Mi-
chał Loka. Za jego czasów dokończo-
na została budowa kościoła, a w latach 
1753-1754 malarz Brzozowski z Po-
znania ozdobił polichromią sklepienia 
świątyni. Wykonano też ołtarz głów-
ny, stalle i inne elementy wyposażenia. 
Obraz „Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny” do ołtarza głównego na-
malowany został przez Szymona Cze-
chowicza. Dokończono też rozpoczętą 
w 1618 r. budowę klasztoru (skrzydło 
wschodnie). Zakończenie prac przy 
wyposażeniu i  wystroju kościoła oraz 
klasztoru nastąpiło za opatów Jana Ne-
pomucena Bystrama i Melchiora Gu-
rowskiego. W 1787 r. odbyła się konse-
kracja świątyni.

Opactwo w Obrze istniało do 
okresu zaborów. 31 grudnia 1835 r. 
nastąpiła kasata klasztoru. W lutym 
1836 r. na mocy porozumienia władz 
pruskich z arcybiskupem Marcinem 
Duninem kościół pocysterski zaczął 
pełnić funkcję świątyni parafialnej. 
Dawny dom opacki przeznaczono na 
plebanię, w klasztorze funkcjonował 
dom księży emerytów. W 1920 r. na-
stąpiła przebudowa klasztoru, następ-
nie został on przejęty przez Zgroma-
dzenie Misyjne Księży Oblatów.

Późnobarokowy kościół Najświęt-
szej Marii Panny i św. Jakuba Aposto-
ła w Obrze jest budowlą jednonawo-
wą, z węższym, nieco wyższym, za-
mkniętym prostą ścianą prezbiterium 
od wschodu i dwiema wieżami, po-
między którymi znajduje się kruchta, 
od zachodu. Ściany nawy rozczłon-
kowane są opilastrowanymi filarami, 
ściany prezbiterium dzielą kanelowa-
ne pilastry korynckie. Wnętrze nakry-
te jest sklepieniem żaglastym, wspar-
tym na szerokich gurtach, spływają-
cych na pilastry przyścienne. Na skle-
pieniu znajduje się późnobarokowa 
polichromia, obejmująca cykl przed-
stawień związanych z historią i świę-
tymi zakonu cystersów. W prezbite-
rium ukazano „Urbana IV klęczącego 
przed Najświętszym Sakramentem” 
w otoczeniu adorantów i  „Św. Ber-
narda z  Clairvaux karmionego mle-
kiem przez Matkę Boską oraz krwią 

planowanego klasztoru. We wrześniu 
1238 r. zaakceptowano darowiznę Sę-
dziwoja oraz wydano zgodę na usy-
tuowanie opactwa w Obrze. Wkrót-
ce powstały zabudowania klasztorne, 
a przybyli tu bracia – jak pisze autor 
artykułu zamieszczonego w jednym 
z numerów „Przyjaciela Ludu” – „żyli 
wraz z opatem Stanisławem, podług 
ustaw zakonnych świątobliwie, wyśpie-
wując we dnie i w nocy chwałę bożą” 
(ks. Piotr Widawski, Kościół i klasztor 
księży cystersów w Obrze, „Przyjaciel 
Ludu”, nr 27, 1844, s. 211).

Wszystkie włości klasztorne, za-
równo wsie przekazane przez Sędzi-
woja, stanowiące pierwotne uposaże-
nie klasztoru, jak i późniejsze nada-
nia, położone były w okolicach Obry, 
tworząc zwarty kompleks dóbr klasz-
tornych. Zakonnicy posiadali również 
osiem jezior, mieli też prawo połowu 
ryb w okolicznych rzekach. W opartej 
na uprawie roślin i hodowli gospodar-
ce klasztoru ważne miejsce zajmowa-
ło młynarstwo. Ponadto klasztor „sły-
nął niegdyś w całej Wielkopolsce drze-
wami owocowemi w najwyborniejszych 
gatunkach, które jeden z Opatów miej-
scowych z Francyi sprowadził, a następ-
cy jego troskliwie rozmnażali” (Klasz-
tor i  kościół księży cystersów w  Obrze, 
„Przyjaciel Ludu”, nr 27, 1842, s. 213). 
Zabudowania opactwa pierwotnie 
były drewniane, dopiero za opata Jaku-
ba (1517-1527) wzniesiono murowa-
ne prezbiterium kościoła.

Opactwo w Obrze, podobnie jak 
macierzysty klasztor łekneński, wy-
wodziło się z linii altenberskiej. Do 
życia zakonnego przyjmowano głów-
nie kandydatów pochodzenia nie-
mieckiego, co spotykało się ze sprze-
ciwem władz polskich. Ostatecznie 
problem został rozstrzygnięty na ko-
rzyść Polaków i od drugiej połowy 
XVI w. rozpoczął się proces poloniza-
cji poszczególnych klasztorów. Pierw-
szym polskim opatem w Obrze był od 
1551  r. Jan Bylędzki (Bolęcki). Sytu-
acja klasztoru w tym czasie była nie-
zwykle trudna. Zgodnie z aktami dru-
giej wizytacji generała zakonu cyster-
sów Edmunda od Krzyża (1580), 
wszystkie budynki były zniszczo-
ne, a opat „niczego nie naprawił, ani 
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„Św. Bernard przy nowo obranym pa-
pieżu Eugeniuszu III” oraz „Śmierć 
Świętego”. W przęśle środkowym 
znajdują się niezwykle ciekawe przed-
stawienia: „Chrystus Sędzia ciskający 
gromy” otoczony klęczącymi przed-
stawicielami różnych stanów i naro-
dów oraz „Procesja cystersów oddają-
cych się pod opiekę Najświętszej Pan-
ny Marii”. Nad chórem muzycznym 
przedstawiono Trójcę Świętą adoro-
waną przez świętych oraz św. Cecylię 
w otoczeniu muzykujących aniołów.

Wyposażenie kościoła, głównie 
rokokowe i wczesnoklasycystyczne, 
powstało w drugiej połowie XVIII w. 
Wkomponowany we wschodnią ścia-
nę prezbiterium rokokowy ołtarz 
główny reprezentuje typ architekto-
niczny. Zdobią go figury św. Bene-
dykta i św. Bernarda, w zwieńczeniu 

– patron kościoła św. Jakub w oto-
czeniu aniołów. W polu środkowym 
obraz „Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny” – dzieło Szymona Cze-
chowicza. Sześć architektonicznych 
ołtarzy bocznych to dzieła cenione-
go poznańskiego rzeźbiarza Augu-
styna Schöpsa. Umieszczono je w ni-
szach w ścianach nawy. Wszystkie 
mają bogatą dekorację rzeźbiarską 
(figury świętych przy kolumnach, 
płaskorzeźby stiukowe w zwieńcze-
niach) oraz ornament rokokowy. 
W  polu jednego z ołtarzy umiesz-
czony jest dawniejszy zabytek – póź-
nogotycka rzeźba Ukrzyżowanego 
z około 1500 r. Wyposażenie kościo-
ła obejmuje również rokokową am-
bonę z wyobrażeniami czterech Oj-
ców Kościoła na korpusie, chrzciel-
nicę w kształcie puklowanej czary 
z rzeźbioną grupą Chrztu Chrystu-
sa na pokrywie, prospekt organowy 
ozdobiony rzeźbami aniołów i orna-
mentem rokokowym oraz ustawio-
ne po obu stronach prezbiterium ro-
kokowe stalle, których stopnie mają 
kształt skrzydlatych smoków. Cało-
ści dopełniają rokokowe konfesjona-
ły, ławki oraz balustrada ołtarzowa. 
Na uwagę zasługują też umieszczone 
przy filarach wczesnoklasycystyczne 
stiukowe zacheuszki w formie owa-
li zwieńczonych półpostaciami dwu-
nastu apostołów – dzieło rzeźbia-
rza Ignacego Grymle ze Wschowy. 
Grymle wykonał również większą 
grupę, złożoną z półpostaci ewange-
listów ukazanych pod baldachimem, 
tworzącą pendant do ambony.

Z zewnątrz w architekturze zało-
żenia dominuje monumentalna fa-
sada, ujęta dwiema trójkondygnacyj-
nymi wieżami, w dolnej kondygna-
cji ozdobionymi boniowaniem, wyżej 
ujętymi narożnymi pilastrami toskań-
skimi i arkadowymi płycinami, w któ-
rych ustawiono rzeźby przedstawia-
jące zapewne św. Bernarda i św. Ro-
mualda. Wieże nakryte są stożkowy-
mi daszkami z XIX w. Od południa 
do kościoła przylegają trzy skrzydła 
klasztoru, tworzące kwadratowy, oto-
czony krużgankami wirydarz.

Krzysztof Jodłowski

przez Chrystusa Zmartwychwstałe-
go”, a  także pierwszych opatów cy-
sterskich: Roberta, Alberta i Stefa-
na. W wąskim przęśle między prezbi-
terium i nawą jest wyobrażenie Boga 
Ojca i postacie Chronosów, podtrzy-
mujących tarcze z herbami (m.in. 
herb klasztoru i herby opatów Bystra-
ma i Loki). Na sklepieniu wschod-
niego przęsła nawy umieszczo-
no sceny z życia św. Bernarda z Cla-
irvaux – „Św.  Bernard zwycięża woj-
ska księcia Wilhelma z Akwizgranu”, 

6

6 | Polichromia w prezbiterium kościoła 
pocysterskiego w Obrze 

7 | Późnobarokowy dwór opacki w Obrze

(zdjęcia: 1, 2 – Teresa Palacz, Archiwum OT NID 
w Poznaniu, 3, 5, 6, 7 – Anna Jabłońska, Archiwum OT 
NID w Poznaniu) 

...............................................................................
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Dawne opactwo 
cysterskie w Pelplinie 

najstarsze ślady pochodzą z przełomu 
XIII i XIV w. Mimo licznych przeciw-
ności, napaści i wojen w 1557 r. zało-
żono ostatnie sklepienia katedralne. 
Od południa dobudowano do świą-
tyni klasztor o skrzydłach skupionych 
wokół krużganków, okalających pro-
stokątny wirydarz. Poza murami klasz-

tornymi na początku XIV w. wznie-
siono „kaplicę przed bramą”, przezna-
czoną dla konwersów i ludności świec-
kiej (dziś kościół filialny Bożego Cia-
ła). W XIV w. powstały też zabudowa-
nia gospodarcze, bowiem opactwo pel-
plińskie otrzymywało sukcesywnie ko-
lejne nadania ziemskie od książąt oraz 
królów polskich.

W wyniku najazdu husytów 
w 1433 r. oraz podczas wojny trzyna-
stoletniej (1454-1466) i w XVII w., 
w czasie wojen polsko-szwedzkich, 
opactwo zostało spustoszone, jednak 
także wówczas nastąpił intensywny 
jego rozwój, głównie dzięki licznym 
fundacjom. 

Dawne opactwo cyster-
skie w Pelplinie jest jed-
nym z najlepiej zachowa-
nych klasztorów cyster-

skich w Europie. Jego układ archi-
tektoniczny przetrwał w stanie pra-
wie niezmiennym od XIV w. do dziś. 
Położony jest w dolinie rzeki Wie-
rzycy. Zajmuje centralną część mia-
sta (44 ha), po obu stronach głów-
nej osi komunikacyjnej. Składa się 
z  dziewięciu obiektów i pomniej-
szych zespołów przestrzenno-funk-
cjonalnych. Po południowej stronie 
głównej osi komunikacyjnej usytu-
owana jest bazylika opacka, dzisiej-
sza katedra oraz zespoły: dawnych 
mieszkalnych zabudowań klasztor-
nych (dziś Wyższe Seminarium Du-
chowne i Collegium Marianum), za-
budowań gospodarczych (dziś Die-
cezjalne Centrum Informacji Tury-
stycznej i Hotel Nad Wierzycą) oraz 
pałacowo-parkowych (dziś rezyden-
cja i ogrody biskupa). Po północnej 
stronie głównej osi komunikacyjnej 
położony jest zespół kościoła Bożego 
Ciała oraz większa część zespołu ka-
nonii. Na wschód od zespołu rozcią-
ga się obszar lokalizacji dawnej wsi 
przyklasztornej, obecnie zabudowy 
miejskiej Pelplina. 

Zakon cystersów gospodarował zie-
mią pelplińską przez prawie sześć wie-
ków. Cystersi wznieśli tu klasztor dzię-
ki uposażeniu w 1274 r. księcia Mści-
woja II; konwent z Doberanu (Me-
klemburgia) przybył (poprzez pierwot-
ną lokalizację w Pogódkach) dwa lata 
później. Być może zakonnicy zastali 
tu już wcześniejsze zabudowania – ich 

W 1823 r. król pruski Fryde-
ryk Wilhelm III wydał dekret o ka-
sacie opactwa. W 1824 r. do Pelpli-
na przeniesiona została stolica diece-
zji chełmińskiej, założonej w 1243  r. 
(od 1992 r. noszącej nazwę diece-
zja pelplińska). Dotychczasowa ba-
zylika klasztorna zaczęła pełnić funk-

cję katedry. W pozostałych budyn-
kach dawnego opactwa kontynuowa-
no tradycję monastyczną. W 1829 r. 
przeniesiono z Chełmna Seminarium 
Duchowne, w 1836 utworzono szko-
łę katedralną i śpiewaczą (od 1860 r. 
Collegium Marianum), która podję-
ła tradycje muzyczne. Rozwój tych 
placówek spowodował konieczność 
przebudowy klasztoru. 

Przeniesienie do Pelplina stolicy die-
cezjalnej stało się przyczyną dynamicz-
nego rozwoju wsi, która w 1936 r. otrzy-
mała prawa miejskie. Pelplin stał się 
znaczącym ośrodkiem intelektualnym. 
W 1928 r. powstało tu Archiwum Die-
cezji Chełmińskiej, a biskup Stanisław 

1
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klasztorze liczne prace konserwator-
skie. W ostatnich latach moderniza-
cji poddano budynki dawnych zabu-
dowań gospodarczych (młyn i spi-
chlerz), które zaadaptowano na Die-
cezjalne Centrum Informacji Tu-
rystycznej i Hotel Nad Wierzycą. 

Wzniesiono także nowe budowle: 
północne skrzydło Wyższego Semi-
narium Duchownego, gmach Biblio-
teki Diecezjalnej, Muzeum i Archi-
wum Diecezjalnego oraz Kurii Diece-
zjalnej i Diecezjalnego Wydawnictwa 
Bernardinum.

Od 2006 r. w dawnym opactwie 
cysterskim w Pelplinie działa Diece-
zjalne Centrum Informacji Turystycz-
nej. Pełni ono funkcję koordynatora 
wszystkich zadań związanych z tury-
styką i promocją zabytku. Zespół po-
cysterski w Pelplinie jest kluczowym 
obiektem Pomorskiego Szlaku Cy-
sterskiego, który stanowi jedną z pę-
tli Szlaku Cysterskiego w Polsce. Od 
momentu powołania Szlaku Pelplin 
jest czynnie zaangażowany w działa-
nia organizacyjne i promocyjne tej 
inicjatywy. W Pelplinie prowadzone 
są liczne seminaria i konferencje, któ-
rych celem jest koordynacja działań, 
wymiana doświadczeń oraz promo-
cja wartości historycznego dziedzic-
twa cystersów. 

Do najważniejszych inicjatyw od-
wołujących się do cysterskiego dzie-
dzictwa kulturowego należy corocz-
ny Jarmark cysterski, odbywający się 
zawsze w trzeci weekend września 
(w tym roku XIII edycja). Impre-
za w swojej formie i treści nawiązu-
je do dawnych miejskich jarmarków 
kupieckich oraz wydarzeń z historii 
pelplińskiego klasztoru. Towarzyszą 
jej liczne wydarzenia kulturalne, fe-
styny i imprezy sportowe. Od 1999 r. 
w  miesiącach wakacyjnych odby-
wa się w bazylice Międzynarodowy 

Okoniewski założył Muzeum Diece-
zjalne, w którym obok innych cennych 
eksponatów zobaczyć można jedyną 
w Polsce Biblię Gutenberga. 

Po drugiej wojnie światowej, 
głównie w latach 1993-2003, pro-
wadzone były w bazylice i dawnym 

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

1 | Dawne opactwo 
cysterskie w Pelplinie 
− widok od strony 
zachodniej

2 | Krużganki 
dawnego opactwa 
pelplińskiego

3 | Organy barokowe 
w bazylice katedralnej

....................................
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oraz program edukacyjny „Nocą daj 
się poprowadzić Aniołom”. Jest to 
nietypowa prezentacja zabytków, po-
legająca na zwiedzaniu bazyliki ka-
tedralnej i klasztoru nocą. Muzeum 
Diecezjalne, oprócz stałej ekspozycji, 
organizuje liczne wystawy czasowe, 
lekcje muzealne i koncerty.

Alicja Słyszewska 

Festiwal Muzyki Organowej, w cza-
sie którego można wysłuchać koncer-
tów nie tylko organowych, lecz rów-
nież kameralnych, chóralnych i sym-
fonicznych. Zawsze we wrześniu, od 
siedmiu lat, organizowany jest tu 
Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej. 
Od 2009 r. działają  warsztaty „Pel-
plińskie skryptorium – wycieczka 
w epokę średniowiecznych skrybów”, 
których celem jest upowszechnienie 
wiedzy na temat historii piśmiennic-
twa i działalności skryptorium pel-
plińskiego. Inną ciekawą propozy-
cją dydaktyczną są warsztaty „Dzień 
w  dawnym opactwie cysterskim” 

4 | Sklepienia bazyliki katedralnej

5 | Wirydarz

(zdjęcia: Krzysztof Mania)

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

4

5

Moskorzew to obecnie 
duża wieś, siedziba gmi-
ny w pow. włoszczow-
skim woj. świętokrzy-

skiego. Mimo różnych w literaturze 
przedmiotu podawanych dat (zob. 
Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa pol-
skiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 
1858, s. 380; Kacper Niesiecki, Her-
barz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 482), 
najstarsza znana wzmianka o Mosko-
rzewie (a właściwie Moskorzowie, 
bo taka była forma zapisu nazwy wsi 
w  dokumentach średniowiecznych) 
pochodzi z 1337 r., co wykazał Jacek 
Laberschek (Rozwój sieci parafialnej 
w dekanacie lelowskim do 1500 r., [w:] 
Księga jubileuszu stulecia diecezji kie-
leckiej, Kielce 1986, s. 240-241). Jest 
to jednocześnie najstarsze potwier-
dzenie istnienia moskorzewskiej pa-
rafii, która należała wówczas do deka-
natu jędrzejowskiego biskupstwa kra-
kowskiego; dopiero w XV stuleciu 
znalazła się ona w granicach dekanatu 
lelowskiego. Parafię wydzielono – po-
dobnie jak powstałą w latach 1374- 
-1381 sąsiednią parafię w Kosowie – 
z obszaru starszej parafii Dzierzgów.

Moskorzew zapisał się w dzie-
jach polskich jako gniazdo rodu Mo-
skorzowskich herbu Pilawa, które-
go pierwszym obecnym w źródłach 
historycznych przedstawicielem był 
Klemens, znany z dokumentów po-
chodzących z lat 1380-1381. W okre-
sie średniowiecza najwybitniejszym 
z Pilawitów był jego syn, również Kle-
mens, podkanclerzy koronny w latach 
1387-1402, jeden z najbardziej zaufa-
nych współpracowników króla Wła-
dysława Jagiełły oraz właściwy twórca 
politycznej i materialnej potęgi Pila-
witów w XV w. Dzięki nadaniom kró-
lewskim Klemens znacznie rozbudo-
wał majątek rodzinny. W drugiej po-
łowie XVI w., a konkretnie od 1558 r. 
poświadczone było istnienie w Mo-
skorzewie zboru kalwińskiego, któ-
ry upadł najprawdopodobniej w la-
tach dziewięćdziesiątych tegoż stu-
lecia, po przejściu Hieronima Mo-
skorzowskiego na arianizm. U schył-
ku XVI i  w  XVII w. kilku kolejnych 
Moskorzowskich (wspomniany Hie-
ronim, Andrzej Chrystian, Jan Teofil, 

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2013           14



Kościół w Moskorzewie

Hieronim Gratus) należało do gro-
na najwybitniejszych działaczy i my-
ślicieli ariańskich. Moskorzew, a tak-
że założony przez Moskorzowskich 
zbór w Czarkowach nad Nidą były 
wówczas jednymi z najbardziej zna-
nych ognisk ruchu reformacyjnego 
w Polsce.

Pilawici władali niepodzielnie 
swoim gniazdem rodowym do poło-
wy XVII w. W 1648 r. jako właściciel 
Moskorzewa (lub jego części) odno-
towany został znany historyk i poeta 
Wespazjan Kochowski, który posiadał 
też niedaleką wieś Goleniowy. W póź-
niejszym okresie Moskorzew był wła-
snością kolejno: Ważyńskich, Boguc-
kich oraz Michałowskich. W latach 
dwudziestych XIX w. wieś powróciła 
do Pilawitów, takim bowiem herbem 
pieczętowali się jej kolejni właściciele 
Michał i Ludwika Potoccy. W rękach 
tego ostatniego rodu Moskorzew po-
zostawał aż do 1945 r.

Istniejącą po dziś dzień świątynię 
parafialną św. Małgorzaty uważa się za 
fundację podkanclerzego koronnego 
Klemensa Moskorzowskiego, zrealizo-
waną około 1380 r. W latach od 1558 
do około 1593-1594 r. kościół ten zo-
stał prawdopodobnie zamieniony na 
zbór kalwiński, którego współzałoży-
cielem był ekspleban Stanisław Mosko-
rzowski. Jego syn Hieronim przeszedł 
na arianizm, ale zbór ariański w  Mo-
skorzewie mógł funkcjonować już 
w  1563  r., a więc równocześnie z kal-
wińskim. Nie wiemy, czy moskorzewski 
kościół uległ jakimś przekształceniom 
w tym burzliwym dla niego okresie. 
Na obecny wygląd świątyni największy 
wpływ wywarła gruntowna jej restaura-
cja (z  elementami przebudowy), prze-
prowadzona w latach 1892-1906 przy 
wydatnej pomocy Marii hr. Potockiej 

1 | Widok 
kościoła 
parafialnego 
w Moskorzewie 
od strony 
południowo- 
-wschodniej, stan 
w 2008 r. 

2 | Plan kościoła 
z zaznaczoną 
lokalizacją krypt 
grobowych 
pod posadzką 
prezbiterium 
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Kościół wzniesiono w całości z ce-
gły zwykłej oraz zendrówki w wąt-
ku gotyckim (tzw. polskim); zacho-
wał się on również – co godne uwa-
gi – we fragmentach dobudowanych 
i restaurowanych na przełomie XIX 
i XX w. (z wyjątkiem kaplicy od stro-
ny południowej). Ściany nawy i pre-
zbiterium wieńczą fryzy wykonane 
z cegieł ułożonych rębem ukośnym; 
podobne fryzy rozdzielają kondygna-
cje wieży oraz szczyt wschodniej ścia-
ny prezbiterium. Kamienne są jedynie 
częściowo oryginalne, częściowo re-
konstruowane detale, w tym gzymsy 

cokołu, kapniki szkarp, dwa 
zachowane pinakle zdobio-
ne ornamentem roślinnym 
oraz herbem Pilawa, a także 
dwa gotyckie portale. Star-
szy z nich, datowany na cza-
sy wzniesienia kościoła (Ka-
talog zabytków sztuki w Pol-
sce, t. III, z. 12, s. 33), stano-
wi obramienie pierwotnie ze-
wnętrznego otworu, prowa-
dzącego dziś z nawy do ka-
plicy. W rekonstruowanym 
w latach 1892-1906 porta-
lu zachodnim, prowadzącym 
do kruchty, znajdują się od-
nawiane i uzupełniane w tym 
okresie żelazne drzwi oku-
te ukośną kratą, z minusku-
łowym wstęgowym napisem 
„M. Clemens de Moskorzow 
hoc opus fecit-1380” oraz her-
bem Pilawa.

Wnętrze świątyni zostało 
gruntownie przekształcone 
w okresie restauracji i prze-
budowy na przełomie XIX 
i  XX  w. Założono wówczas 
sklepienia w kruchcie, pre-
zbiterium i zakrystii, a tak-
że zbudowano nowy chór 
i  kamienne loże w prezbite-
rium (nad zakrystią), otwar-

te do wnętrza oryginalnym kamien-
nym neogotyckim tryforium, stano-
wiącym jedną z osobliwości kościoła 
w Moskorzewie.

Pierwotna budowla, złożona z pro-
stokątnych w planie nawy i prezbite-
rium oraz kwadratowej wieży, mieści-
ła się pod względem architektonicz-
nym w rodzinie małopolskich ko-
ściołów rycerskich z drugiej połowy 
XIV  w., wzorowanych na fundacjach 
Kazimierza Wielkiego. Król fundo-
wał w Małopolsce około 30 świątyń, 
a większość z nich należała do typu 
małego kościółka parafialnego, który 

i jej córki Heleny. Dobudowa-
no wówczas kaplicę od strony 
południowej, przebudowano 
najwyższą kondygnację wie-
ży, częściowo zrekonstruowa-
no, a częściowo przebudowa-
no szczyty, głównie szczyto-
wą ścianę prezbiterium. Pra-
ce restauracyjne zostały prze-
prowadzone w  stylu history-
zującym i nie zaburzyły pier-
wotnego charakteru budowli. 
W latach trzydziestych XX w. 
dobudowano do północnej 
ściany nawy tzw. lamus, będą-
cy przedłużeniem zakrystii.

Moskorzewska świątynia  
ma zwartą bryłę, złożoną 
z  prostokątnej trzyprzęsło-
wej nawy oraz nieco niższego 
i węższego od niej, dwuprzę-
słowego i zamkniętego pro-
stą ścianą prezbiterium. Na 
osi nawy od strony zachod-
niej wznosi się kwadratowa 
w planie, pięciokondygnacyj-
na wieża ze sklepioną kruch-
tą, przy czym ostatnia kon-
dygnacja wieży (oktogonal-
na w planie z wysokim ostro-
słupowym hełmem) to efekt 
restauracji z przełomu XIX 
i  XX w. Lica ścian tej nad-
budówki ozdobione są blen-
dami, w których pomiesz-
czono szczelinowe okien-
ka. Podobne blendy widzi-
my w szczytowej ścianie pre-
zbiterium, a także w ścianach 
kaplicy od  strony południo-
wej. Nawa i prezbiterium 
świątyni opięte są jednouskokowymi 
szkarpami, bardziej wydatnymi w na-
rożach oraz płaskimi i zbliżonymi do 
lizen pomiędzy przęsłami nawy i pre-
zbiterium (te ostatnie zachowane są 
tylko częściowo od strony południo-
wej). O gotyckim charakterze kościo-
ła przypominają ostrołukowe okna 
w  ścianie południowej oraz zamuro-
wane obecnie okno z kamiennym ma-
swerkiem we wschodniej ścianie pre-
zbiterium. Strome namiotowe dachy 
nawy i prezbiterium oraz ostrosłupo-
we hełmy wieży i sygnaturki były jesz-
cze do niedawna kryte gontem.

3 | Portal wejścia zachodniego 
do kościoła, stan w 2008 r.

4 | Prezbiterium, neogotyckie 
tryforium empory w ścianie 
północnej, widok od strony 
południowo-zachodniej, stan w 2008 r.

.............................................................
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(wschodnia i zachodnia), dostęp-
ne przez szyję ze schodkami, której 
otwór ukryty jest pod zachowaną do 
dziś płytą grobową. W obrębie kryp-
ty zachodniej przetrwały trzy trumny, 
stojące na zalanej wapnem warstwie 
wcześniejszych pochówków (kryp-
ty zostały zinwentaryzowane przez 
autora tego tekstu w trakcie nadzo-
ru archeologicznego w 2011  r.; do-
kumentacja w Archiwum Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Kielcach).

Płytę grobową, przykrywającą 
wejście do krypt, lakonicznie opisał 
ks. Jan Wiśniewski, który odnoto-
wał również istnienie w południowej 
ścianie prezbiterium „luftu do gro-
bów”, nakrytego ciosowym daszkiem 

( J. Wiśniewski, Historyczny opis ko-
ściołów, miast, zabytków i pamiątek 
w powiecie włoszczowskim, „Marjów-
ka Opoczyńska”, 1932, s. 168-169). 
Sama płyta była przedmiotem ana-
lizy prof. Jerzego Sperki, który do-
szedł do wniosku, że upamiętnia-
ła ona Krzysztofa Ważyńskiego, 
dziedzica wsi w latach 1630-1653. 
Świadczył o tym herb złożony (1. Pi-
lawa, 2. Rawicz, 3. Prus, 4. Łabędź), 
przedstawiający genealogię Krzysz-
tofa ( J. Sperka, Nieznana płyta gro-
bowa w kościele parafialnym w Mo-
skorzewie. Przyczynek do dziejów Mo-
skorzowskich i Ważyńskich h. Pila-
wa,  „Rocznik Polskiego Towarzy-
stwa Heraldycznego”, t. 6, Warszawa 
2003, s. 101-108).

nieco tylko modernizował układ pro-
stych świątyń romańskich (przykłado-
wo tak wyglądały kościoły w Lancko-
ronie, Lipnicy Murowanej, Wielogło-
wach lub Niepołomicach). Większość 
z nich były to budowle jednonawowe, 
pozbawione sklepień lub ze sklepio-
nym prezbiterium, czasem wzbogaco-
ne niskimi wieżami, nieprzewyższają-
cymi dachu korpusu. Na tym tle po-
tężna w stosunku do wysokości nawy 
wieża kościoła w Moskorzewie nale-
ży do zjawisk wyjątkowych. Być może 
to ona właśnie miała być świadectwem 
ówczesnej potęgi majątkowej i poli-
tycznej Pilawitów. Oprócz tego można 
też dostrzec pewne elementy archaizu-
jące, np. fryzy z ułożonej rębem uko-
śnym cegły, charakterystyczne w Ma-
łopolsce dla tzw. stylu przejściowego – 
z okresu drugiej połowy XIII i począt-
ku XIV w. (Adam Miłobędzki, Zarys 
dziejów architektury w Polsce, Warsza-
wa 1978, s. 75-76).

W dolnych częściach ceglanych 
ścian kościoła (zwłaszcza po stronie 
południowej) widać niewielkie koli-
ste dołki. Podobne dołki zarejestro-
wano na licach ścian kościoła w Ru-
dawie koło Krakowa (nieco starsze-
go, fundowanego przed 1300  r.), 
gdzie według miejscowej tradycji 
wiercono je w czasie poświęcania 
mieczy przez rycerstwo przed wyru-
szeniem na wyprawy wojenne. Być 
może podobna jest geneza dołków 
„moskorzewskich”, choć tutaj trady-
cja miejscowa jest nieco inna i opo-
wiada o ich wierceniu drewnianym 
wiertłem w czasie obrzędu wiosen-
nego krzesania ognia (dołki te zareje-
strował Aleksander Broda w 1983 r., 
w trakcie wykonywania białej karty 
świątyni; maszynopis w Archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Kielcach).

Pod posadzką środkowej i przy-
nawowej części prezbiterium kościoła  
znajdują się dwie krypty grobowe 

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

5 | Zachodnia ściana krypty wschodniej 
z otworami wejścia z szyi oraz wejścia do krypty 
zachodniej, stan w 2011 r.

6 | Wnętrze krypty zachodniej (starszej)

(zdjęcia i rys. Czesław Hadamik)
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grabione i palone. Wielu zakonników 
poległo od tatarskiego miecza. Nie 
opuszczali oni jednak gruzów i w myśl 
cysterskiej maksymy „Ora et labora” 
odbudowywali opactwo. W klasztorze 
przebywali Jan Kazimierz i Władysław 
Jagiełło, który w 1410 r. modlił się tu 
o zwycięstwo swoich wojsk nad Krzy-
żakami, a niemym świadkiem tego wy-
darzenia są kolumny w portalu, o któ-
re rycerstwo ocierało miecze wycho-
dząc z klasztornej świątyni. W 1819 r. 
opactwo ostatecznie skasowano. Do-
bra klasztorne i sam klasztor zosta-
ły przejęte przez rząd Królestwa Pol-
skiego. W 1883  r. część zabudowań 

Byli pionierami w dziedzinie 
gospodarki i hodowli na zie-
miach polskich, mistrzami 
sztuki murarskiej i sakralnej. 

Konwent dwunastu cystersów – bo 
o nich mowa, przybył w 1176 r. z bur-
gundzkiego Morimond do Sulejo-
wa, osiedlając się nad brzegami Pilicy, 
w pobliżu wsi. Inicjatorem i wykonaw-
cą tego przedsięwzięcia był Kazimierz 
Sprawiedliwy, książę wiślicki i sando-
mierski, który na krótko przed 1176 r. 
postanowił dokonać pobożnej fun-
dacji na obrzeżach swego władztwa. 
Różne w ciągu stuleci były losy opac-
twa. Nękane było najazdami Tatarów, 

W czasie inwentaryzacji krypt 
stwierdzono, że starsza z zarejestro-
wanego układu jest krypta zachodnia, 
której budowa sięga być może począt-
ków kościoła, co potwierdza również 
jej usytuowanie przy murze funda-
mentowym południowej ściany pre-
zbiterium. Została ona wykuta w pod-
łożu skalnym (margiel), a pozyska-
ny kamień posłużył do wymurowania 
sklepienia i obmurowania ścian. Być 
może krypta ta została wykonana dla 
fundatora (Klemensa Moskorzow-
skiego) i jego rodziny. Trudno powie-
dzieć, gdzie znajdowało się pierwot-
ne wejście do tej krypty, jest prawdo-
podobne, że było ono usytuowane 
w miejscu obecnej krypty wschodniej 
albo od strony zachodniej, w nawie.

Zdecydowanie młodsza jest krypta 
wschodnia oraz obecnie istniejąca pro-
wadząca do tej krypty szyja wejściowa. 
Być może krypta ta pochodzi z XVII w., 
o  czym świadczyłoby datowanie pły-
ty grobowej, zamykającej otwór wej-
ściowy. Krypta ta, zapewne od XIX w. 
nieużytkowana, została jednak podda-
na gruntownemu remontowi w latach 
1892-1906, prowadzonemu z inicjaty-
wy Marii Potockiej oraz jej córki He-
leny. Zapewne wówczas wzmocniono 
ściany krypty cegłą, wykonano całkowi-
cie nowe ceglane sklepienie, a także ob-
murowano cegłą szyję wejściową i ob-
ramienia otworów wejściowych do szyi 
oraz do krypty zachodniej.

Oprócz kościoła św. Małgorzaty 
w Moskorzewie warto zobaczyć rów-
nież inne obiekty zabytkowe − tzw. 
Murowaniec, który jest prawdopo-
dobnym reliktem średniowiecznej 
wieży mieszkalno-obronnej Pilawi-
tów, resztki parku dworskiego, zabu-
dowań mieszkalnych i gospodarczych 
wzniesionych przez Potockich oraz 
kaplicę cmentarną ich fundacji.

Czesław Hadamik

Artykuł jest zmodyfikowaną wersją tekstów 
opublikowanych w wydawnictwach: C. Ha-
damik, Moskorzew i jego zabytki, „Ziemia Czę-
stochowska”, t. 35, 2009, s. 25-36; tenże, Za-
bytki powiatu włoszczowskiego, Kielce-Włosz-
czowa 2010, s. 119-135, poszerzoną opisem 
krypt grobowych.

Kres dewastacji 
unikatowego 
zabytku

1
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groziło wręcz zawalenie. Wówczas 
w  1977  r. wojewódzki konserwator 
zabytków, Zygmunt Błaszczyk z de-
legatury w Piotrkowie Trybunalskim, 
podjął decyzję zamknięcia świątyni 
na 22 lata. Wierni modlili się w kapi-
tularzu z XV w., jednym z najcenniej-
szych zabytków architektury romań-
skiej w Polsce.

Po 167 latach, w 1986 r. powró-
cili do opactwa prawowici gospoda-
rze − ojcowie cystersi. Obecnie znaj-
duje się tutaj przeorat zwykły. Obo-
wiązki duszpasterskie prowadzone są 
przez cystersów z Wąchocka. Powrót 
cystersów do Sulejowa położył kres 
postępującej dewastacji zabudowań 
sakralnych i gospodarczych. Nie było 
to przedsięwzięcie łatwe. Klasztor był 
prawie zniszczony i wymagał kom-
pleksowej renowacji. W lutym 1990 r. 
powołano do życia Fundację „Obiekt 
zabytkowy Opactwo Cystersów w Su-
lejowie”, która postawiła sobie za cel 
odbudowę i konserwację unikato-
wych obiektów opactwa.

Obecny wygląd zewnętrzny i we-
wnętrzny zespołu opactwa cystersów, 
to wynik żmudnej pracy archeologów, 
historyków sztuki i pracowni konser-
watorskich. A jest to wynik napraw-
dę imponujący i w pełni odzwiercie-
dlający piękno tej romańskiej świąty-
ni. Kościół został udostępniony wier-
nym w 1999 r. i cały czas trwają w nim 
prace renowacyjne.

Do naszych czasów przetrwało 
tylko wschodnie skrzydło klasztorne, 

i połowę klasztoru sprzedano Marcele-
mu Pawłowi Czuprykowskiemu, który 
założył tu browar, a kościół i budynki 
gospodarcze oddano parafii. Od tego 
momentu następowała powolna ru-
ina opuszczonych obiektów. W czasie 
wojny w 1914 r. zabudowania klasz-
torne uległy drobnym uszkodzeniom, 
a w 1923 r. po raz kolejny ofiarą pożaru 
padł kościół. Destrukcyjne postępowa-
nia kolejnych właścicieli, brak jednego, 
dobrego gospodarza, działania wojen-
ne pierwszej i drugiej wojny światowej 
spowodowały znaczne uszkodzenia ca-
łego zespołu.

Relikty budowli klasztoru w Su-
lejowie otaczała zawsze aura tajem-
niczości, a kiedy stał się on dostępny 
dla zwykłych ludzi, pojawili się poszu-
kiwacze skarbów i amatorzy sensacji. 
Nieumiejętnie prowadzone prace wy-
kopaliskowe doprowadziły do nieod-
wracalnych zniszczeń w architekturze 
zespołu i do profanacji doczesnych 
szczątków zakonników pochowanych 
w podziemiach klasztornych.

Ząb czasu nie oszczędził rów-
nież kościoła klasztornego, któremu 

najstarsza część zespołu. Obejmuje 
ono zakrystię i kapitularz. W kapitu-
larzu, który zachował cechy romań-
skie (proporcje, kolumny, ornamenta-
cja kapiteli i przezrocza), obecnie mie-
ści się muzeum, a w nim cenne ekspo-
naty: obrazy przedstawiające Kazi-
mierza Sprawiedliwego i opata Schen-
kinga, unikatowy tryptyk z pierwszej 
połowy XVI w. przedstawiający Trój-
cę Świętą oraz liczne szaty liturgicz-
ne. Po skrzydle południowym po-
zostały fundamenty i jedna ze ścian, 
a  po zachodnim tylko fundamenty. 

1 | Baszta Muzyczna i Baszta Opacka – dwie 
z sześciu zachowanych baszt obwodu warownego 
dawnego opactwa w Sulejowie

2 | Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza 
Kantuaryjskiego oraz ruiny dormitorium

3 | Kolumna w romańskim kapitularzu 
we wschodnim skrzydle klasztoru, będącym 
najstarszą  częścią claustrum

................................................................................ 
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mają 22 głosy (dwie klawiatury ręcz-
ne i jedną nożną) z cymberblastem 
(wirująca gwiazda z dzwoneczka-
mi). Balustrada chóru jest dekoro-
wana w kwaterach malowidłami o te-
matyce emblematycznej. Organy zo-
stały całkowicie zniszczone pod-
czas nieumiejętnego demontażu, 

będącego wynikiem decyzji nakazu-
jącej zamknięcie kościoła i rozebra-
nie instrumentu organowego. Przez 
12 lat złom piszczałkowy pozostawał 
w świątyni. Zniszczone organy oglą-
dali czołowi polscy organmistrzowie 
i nie chcieli brać odpowiedzialności 
za jakość prac przy instrumencie.

W 1991 r. prezes fundacji działają-
cej przy klasztorze podpisał umowę na 
częściową rekonstrukcję i montaż su-
lejowskich organów z Pracownią Or-
ganów „Szczerbaniak” z Łodzi. Przy-
wrócenie świetności brzmienia orga-
nom stanowiło nie lada wyzwanie ze 
względu na stan, w jakim znajdowały 
się piszczałki. Zostały one przewiezio-
ne do Łodzi (najmniejsza piszczałka 
jest wielkości wkładu do długopisu, 
zaś największa waży 600 kg, a wszyst-
kich jest ponad 1200), następnie od 
nowa odlane ze stopu cyny i ołowiu, 
odpowiednio przycięte i nastrojo-
ne przez organmistrza Andrzeja Su-
towicza. Aby instrument był w kom-
plecie, trzeba jeszcze „dorobić” dwa 
głosy. Na dalsze prace nie ma jednak 
w tej chwili funduszy. Rekonstrukcją 

Kościół św. Tomasza Kantuaryjskie-
go został wzniesiony prawie w całości 
z piaskowca szydłowieckiego (mury 
zewnętrzne, elementy konstrukcyj-
ne i dekoracyjne), reszta z cegły. Nad 
dawnym wejściem bocznym znaj-
duje się romański tympanon z koń-
ca XII w., przedstawiający płasko-
rzeźbiony krzyż wczesnochrześcijań-
ski, a  po jego bokach − słońce, księ-
życ i ptak jako symbole śmierci Chry-
stusa. Nad romańskim portalem wej-
ścia głównego umieszczony jest ma-
swerk z XIII w. Wnętrze jest późno-
romańskie. Ołtarz główny, rokokowy, 
wykonany został przez Jana Millma-
na w 1788 r. Pomiędzy jego sześcioma 
filarami stoją cztery figury ewange-
listów wraz z atrybutami: św. Marek 
z lwem, św. Łukasz z wołem, św.  Jan 
z orłem i  św.  Mateusz z dzieckiem. 
Cztery ołtarze boczne nawy głównej 
i umieszczone w nich obrazy ufundo-
wał opat Stanisław Zaremba, którego 
herb znajduje się w retabulum ołtarza 
Matki Boskiej Łaskawej.

Na szczególną uwagę zasługu-
ją sulejowskie organy. Powstały 
w  XVII  w. i poddawane były udo-
skonaleniom. Wykazują podobień-
stwa do organów kościoła cyster-
skiego w Wąchocku i być może są 
dziełem tego samego organmistrza 
i  warsztatu snycerskiego, najpraw-
dopodobniej zakonnego. Usytuowa-
ne są na chórze w kształcie podkowy, 

4 | Nawa główna 
w kościele

5 | Prospekt 
organowy

6 | Romański portal

(zdjęcia: Bogumiła 
Strojna) 
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prospektu organowego zajął się kon-
serwator dzieł sztuki Jan Dobrzyń-
ski. Efekt długotrwałej pracy i wysił-
ku wszystkich osób biorących udział 
w renowacji organów można było zo-
baczyć, a przede wszystkim posłuchać 
na pierwszym koncercie, który odbył 
się 15 sierpnia 2004 r.; przygotował 
go wspólnie z gospodarzami klaszto-
ru w Sulejowie prof. Tadeusz Pietkie-
wicz. Od 2004 r. koncerty w cyster-
skim kościele są częścią Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej „Kolo-
ry Polski”, organizowanego przez Fil-
harmonię Łódzką im. Artura Rubin-
steina.

Klasztor i jego okolice w 1974  r. 
stały się scenerią do realizacji scen 
z  Potopu Henryka Sienkiewicza, 
a w 1989 r. popularnego serialu mło-
dzieżowego Janka. W opactwie reali-
zowano również zdjęcia do takich fil-
mów, jak: Wierna rzeka, Pan Wołody-
jowski, Nie było słońca tej wiosny, Hu-
bal, Prywatne śledztwo, a ostatnio Na-
znaczony.

28 listopada 2012 r. klasztor 
w  Sulejowie dołączył do elitarnego 
grona Pomników Historii, ustana-
wianych przez prezydenta RP spe-
cjalnym rozporządzeniem na wnio-
sek ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Bogumiła Strojna

Moje spotkanie 
z cystersami 
z Łekna

X-XI lub w  pierwszych latach XI  w. 
wzniesiono romańską rotundę, a oko-
ło połowy XII w. ufundowano pierw-
szy na ziemiach Polski klasztor cyster-
ski, istniejący w tym miejscu do poło-
wy XIV w., następnie kaplicę cmentar-
ną (około połowy XV w.) i wielowar-
stwowe, rzędowe cmentarzysko szkie-
letowe (od około końca XIII do po-
czątku XVI w.).

Zakonników cysterskich do Łek-
na zaprosił Zbylut z rodu Pałuków, je-
den ze znaczniejszych przedstawicie-
li swego czasu, ostatni właściciel gro-
du w Łeknie. W dokumencie funda-
cyjnym Zbylut nadał cystersom część 
swojej wolnej ojcowizny – wsie Rgiel-
sko, Straszewo, Panigródź i Łekno. 

Cystersi, którzy zasiedlili nowe 
opactwo w Łeknie, przybyli z Alten-
bergu pod Kolonią. Łekno było więc 
bezpośrednią filią Altenbergu, a po-
średnią opactwa w Morimond. Pod 
względem formalnoprawnym, w kon-
tekście prawa kanonicznego i wymo-
gów obowiązujących w zakonie, prof. 
Andrzej M. Wyrwa, znawca proble-
matyki cysterskiej w Polsce, jedno-
znacznie stwierdza, że wielkopolskie 
Łekno było pierwszym formalnie po-
wołanym do życia opactwem cyster-
skim na ziemiach polskich. Pierwsze 
fundacje dla cystersów na ziemiach 
polskich były prowadzone równo-
cześnie dla dwóch klasztorów – Łek-
na i małopolskiego Jędrzejowa. Wcze-
śniej jednak status samodzielnego 

W 1988 r. rozpoczęłam 
studia na Wydziale 
Historii Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W drugim półroczu mie-
liśmy zajęcia z prahistorii Polski, pro-
wadzone przez dr. Andrzeja M.  Wy-
rwę. W czasie zajęć zaproponował 
on nam, studentom pierwszego roku, 
podjęcie pracy w czasie wakacji na wy-
kopaliskach w Łeknie w  woj.  wielko-
polskim. Szukał chętnych do „kopania” 
na Klasztorku. Ekspedycja Archeolo-
giczna Łekno. Jak to dumnie brzmia-
ło. Zgłosiłam się, by choć w ten sposób 
zapoznać się osobiście z archeologią – 
było warto. Zaczęła się moja kilkulet-
nia przygoda z wykopaliskami i cyster-
sami. Teren Klasztorku był i jest jesz-
cze nadal pełen skarbów przeszłości, 
świadczących o jego znaczeniu w  śre-
dniowieczu i czasach późniejszych.

Stanowisko nr 3 w Łeknie, tzw. 
Klasztorek, położone jest na niewiel-
kim cyplu przy zachodniej części Je-
ziora Łekneńskiego, w północno- 
-wschodniej części Wielkopolski, na 
Pałukach, około 9 km na północ od 
Wągrowca. Wchodzi ono w skład tzw. 
łekneńskiego kompleksu osadnicze-
go, który obejmuje kilkadziesiąt sta-
nowisk archeologicznych od neoli-
tu do czasów nowożytnych. Na sta-
nowisku Ł3 od wczesnego średnio-
wiecza funkcjonowały kolejno po so-
bie: osada otwarta, gród plemien-
ny, gród państwowy, na którym około 
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Na miejscu dawnego opactwa 
utworzono cmentarz, dla którego po-
budowano kaplicę cmentarną, a teren 
poklasztorny wcielono do parafii św. 
Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, bę-
dącej pod patronatem cystersów wą-
growieckich. W wyniku translokacji 
większą część wyposażenia przewie-
ziono do nowego opactwa, a pozosta-
łą przekazano do kościoła w Tarno-
wie i najprawdopodobniej do kaplicy 
cmentarnej. Po 1793 r. nazwa Klasz-
torek zanikła w źródłach, zachowa-
ła się jedynie wśród miejscowej spo-
łeczności. Do XX w. był to teren nie-
zamieszkany i użytkowany jako pole 
uprawne. Po dawnych zabudowa-
niach architektonicznych klasztoru 
łekneńskiego na powierzchni nie za-
chowały się żadne widoczne ślady. Za-
tarła się też pamięć i wiedza o miejscu 
lokacji klasztoru w Łeknie.

Badania prof. Z. Rajewskiego na 
przełomie lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych XX w. pozwoliły na 
wstępną lokalizację reliktów zabudo-
wy klasztoru cystersów. Kolejne ba-
dania sondażowe przeprowadzono 
w  latach 1975-1976. Dopiero jed-
nak w 1981  r., w ramach badań nad 
klasztorami cysterskimi w Wielko-
polsce, z inicjatywy Andrzeja M. Wy-
rwy z Instytutu Historii UAM na 
nowo podjęto badania na stanowi-
sku Ł3. Wykonano dokumentację fo-
tograficzną, ustalono kierunki badań 
na rok następny oraz powołano Eks-
pedycję Archeologiczną „Łekno” przy 
IH UAM pod kierunkiem właśnie 
A. M. Wyrwy. Już w pierwszym sezo-
nie (1982  r.) dokonano znaczących 
odkryć: odsłonięto relikty fundamen-
tów klasztoru cysterskiego, cmenta-
rzysko szkieletowe i warstwy kultu-
rowe sprzed zabudowy cysterskiej. 

W 1983 r. powołano Zespół do Ba-
dań nad Historią i Kulturą Cystersów 
w  Polsce pod kierownictwem prof. 
J.  Strzelczyka, którego sekretarzem 
naukowym został pomysłodawca tego 
projektu A. M. Wyrwa.

Badania archeologiczne prowadzo-
ne w 1983 r. na Klasztorku przynio-
sły kolejne odkrycia: mur południo-
wy i absydę kościoła klasztornego, frag-
menty fasady z przyporami oraz frag-
ment południowo-wschodniej absy-
dy i muru drugiego obiektu architek-
tonicznego, którego przynależność wy-
magała dalszych badań. Odkryto rów-
nież warstwy kulturowe, które zin-
terpretowane zostały jako fragmen-
ty konstrukcji wału i majdanu grodu. 
W  1984 r. dokonano wielkiego od-
krycia − odsłonięto romańską rotundę 
typu prostego, która według słów prof. 
Zofii Kurnatowskiej była „świadec-
twem dużego znaczenia grodu łekneń-
skiego”. Wstępnie datowano ją na poło-
wę XI w. Był to wówczas trzeci w peł-
ni odsłonięty obiekt tego typu w Wiel-
kopolsce (po Gieczu i Ostrowie Led-
nickim). Z obiektu zachowały się frag-
menty przyziemia wykonane z oto-
czaków oraz płytek granitowych i pia-
skowcowych łączonych zaprawą z gip-
su jastrychowego barwy różowej. Od 
strony wschodniej rotunda była po-
przedzona półkolistą absydą, na któ-
rą nakładał się młodszy od niej obiekt 
pocysterski, którego budowa spowo-
dowała jej zniszczenie w części północ-
nej. Odsłonięto także dalsze elementy 
architektoniczne kościoła cysterskie-
go, w tym całą absydę, fragmenty po-
łudniowego i północnego fundamen-
tu oraz przybudówkę od strony pół-
nocnej. Dokładnie określono też kon-
strukcję wału grodu. Podczas kolejnych 
sezonów odsłonięto prawie całkowicie 
relikty przyziemia romańskiej rotundy, 
odsłonięto relikty posadzki rotundy, 
ustalono kilka faz budowy i rozbudo-
wy kościoła cysterskiego, wydzielając 
fazę A-1 (oratorium) i fazę A-2 (część 
zachodnia rozbudowanego kościoła), 
zarejestrowano także istnienie trzecie-
go obiektu sakralnego (obiekt sakral-
ny C), posadowionego na fundamen-
tach kościoła cysterskiego. Przerwę 
w pracach wykopaliskowych w 1988 r. 

opactwa uzyskało Łekno. Opactwo to 
więc jest praopactwem cystersów na 
ziemiach polskich. 

Gospodarka cystersów łekneń-
skich, a później także cystersów wągro-
wieckich, opierała się przede wszyst-
kim na rolnictwie i hodowli. Upra-
wiano owies, żyto, pszenicę, jęczmień, 
proso, konopie i inne. Hodowano by-
dło rogate, trzodę chlewną i konie oraz 
ptactwo domowe. Ważną rolę w go-
spodarce cysterskiej odgrywało też rze-
miosło. W Łeknie istniały warsztaty 
murarskie (przede wszystkim w cza-
sie budów), garbarskie, rymarskie, cie-
sielskie, stolarskie. Znaleziska buł żuż-
lowych (po wytopie żelaza) i pieców 
do wytopu brązu na stanowisku nr Ł3 
świadczą o istnieniu w klasztorze do-
brze rozwiniętej działalności metalur-
gicznej i kowalstwa. Wytapiano tam 
też szkło (?) i przetapiano srebro. Oko-
ło drugiej połowy XIV w. było to jed-
no z najbogatszych opactw cysterskich 
na ziemiach polskich.

Opactwo w Łeknie funkcjono-
wało do przełomu XIV i XV w. De-
cyzją opata Tylmana przeniesiono je 
z  Łekna do Wągrowca. Za datę po-
czątkową tego procesu przyjmu-
je się rok 1396. W podjęciu decyzji 
o translokacji decydujące znaczenie 
miały przyczyny inżynieryjno-tech-
niczne, związane ze statecznością ko-
ścioła klasztornego w  Łeknie. Wią-
zały się one z procesem osiadania 
i stopniowej destrukcji kościoła. Pro-
ces przenoszenia opactwa trwał oko-
ło 100 lat − do 1493 r.

Po przeniesieniu opactwa do Wą-
growca klasztor w Łeknie stopniowo 
schodził do rangi „dawnego opactwa”, 
zwanego od około XV-XVI w. Klasz-
torkiem, a później stał się folwarkiem 
(grangią) opactwa wągrowieckiego.

1 | Uczestnicy 
Ekspedycji 
Archeologicznej 
„Łekno” − 1990 r.
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grodu i w północnej części zabudo-
wań architektonicznych. W trakcie ba-
dań konstrukcji kościoła cysterskiego 
odkryto następną przyporę reperacyj-
ną. Weryfikacji poddano również wnę-
trze rotundy, co pozwoliło na ustale-
nie daty jej powstania na pierwszą po-
łowę XI w. Odsłonięto także północ-
no-wschodnią część zabudowań przy-
kościelnych, w  obrębie których roz-
poznano trzy fazy rozbudowy obiek-
tów od połowy XIII do końca wieku 
XIV  w. Kontynuowane były też ba-
dania na cmentarzysku szkieletowym. 
Wraz z dwoma kolegami z roku przy-
czyniliśmy się do ciekawego odkry-
cia. W naszym wykopie odkopaliśmy 
szkielet karła, który stał się niemałą 
sensacją (przyjechali go badać specja-
liści z Instytutu Antropologii z Pozna-
nia), w innym wykopie natrafiono na 
pochówek kobiety z dzieckiem złożo-
nym na jej piersiach. Najważniejszym 
znaleziskiem pośród zabytków rucho-
mych był niewątpliwie (znaleziony 
przeze mnie!) rzadki, srebrny brakte-
at z wizerunkiem NMP oraz fragment 
szkła witrażowego z gotycką inskryp-
cją „AD M”.

W 1991 r. obchodziliśmy jubi-
leuszowy rok Ekspedycji. Wysta-
wa „Łekno − Wągrowiec. Najstarszy 
klasztor cysterski w Polsce w świetle 
badań archeologicznych” zaprezento-
wana w Muzeum Regionalnym w Wą-
growcu uświetniła dziesiąty sezon ba-
dań. Nie zabrakło gości oraz pieczo-
nego nad ogniskiem barana. W trak-
cie ówczesnych badań archeologicz-
nych na stanowisku Ł3 odkryliśmy 
fasadę kruchty pierwszego kościoła 

(oratorium), południowo-zachodni 
narożnik II i III fazy kościoła cyster-
skiego, mury „kaplicy cmentarnej” 
oraz relikty muru, który przypusz-
czalnie otaczał cmentarz. Określo-
ny został zasięg wałów i sytuacja stra-
tygraficzna na majdanie w południo-
wo-zachodniej części grodu. W  cza-
sie badań prowadzonych w 1992  r. 
w  północnej części zabudowań sa-
kralnych na stanowisku Ł3 uzyskano 
informacje na temat charakteru roz-
planowania fazy A-1 kościoła cyster-
skiego oraz ustalono jedną z przyczyn 
translokacji klasztoru z Łekna do Wą-
growca. Była nią katastrofa budowla-
na związana z osiadaniem i destruk-
cją północnej elewacji kościoła, posa-
dowionego na reliktach grodu. W po-
łudniowej części stanowiska ustalono 
dokładny przebieg wału grodu, dzię-
ki czemu poznano całkowite jego roz-
planowanie. W trakcie prac na cmen-
tarzysku szkieletowym odkryto „zło-
ty” galon – wstążkę oplecioną zło-
tą nitką i bardzo dobrze zachowa-
ny grosz turoński Filipa IV Pięknego, 
wybity około 1305 r.

Rok 1992 był końcem mojej przy-
gody z cystersami z Łekna, ale nie był 
to koniec badań na Klasztorku. W na-
stępnych latach Ekspedycja Archeolo-
giczna Łekno dokonywała kolejnych 
odkryć i weryfikowała już uzyskane 
dane. Interdyscyplinarny zespół pod 
przewodnictwem prof. A. M. Wyrwy 
rozwiązywał zagadki związane z prze-
szłością Łekneńskiego Kompleksu 
Osadniczego. 

Beata Marzęta

wykorzystano na opracowanie pozy-
skanego materiału oraz przygotowa-
nie szczegółowych opracowań, które 
publikowane były w „Studiach i mate-
riałach do dziejów Pałuk”. Z inicjatywy 
A. M. Wyrwy zawiązano w tym roku 
Towarzystwo Miłośników Łekna, któ-
re miało na celu m.in. popularyzację 
wiedzy na temat Łekneńskiego Kom-
pleksu Osadniczego oraz utworzenie 
skansenu archeologiczno-architekto-
nicznego.

We wznowionych w czerwcu 
1989  r. badaniach na stanowisku Ł3 
wzięłam już udział osobiście. Pierwsze 
prace nie były zachęcające, ponieważ 
aby dotrzeć do reliktów budowli, na-
leżało najpierw oczyścić teren wykopa-
lisk z porastających go krzaków i chwa-
stów oraz zdjąć warstwę wierzchnią 
gleby, tzw. humus. Niewdzięczna pra-
ca, wymagająca kondycji i siły, przypa-
dła głównie chłopakom. Dopiero po-
tem wytyczone zostały wykopy, w któ-
rych czekało na nas wiele niespodzia-
nek. W północno-zachodniej części 
stanowiska, w  wykopie XXI, odkry-
to pierwszą przyporę reperacyjną, bę-
dącą ważnym elementem w badaniach 
nad przyczyną destrukcji kościoła cy-
stersów fazy A-2. Odsłoniliśmy dalsze 
fragmenty konstrukcji architektonicz-
nych przylegających od północy do ko-
ścioła cysterskiego. Kontynuowaliśmy 
prace na cmentarzysku szkieletowym, 
w obrębie którego odkryto grobowiec 
dwukomorowy oraz srebrny denar po-
znański Ludwika Węgierskiego z dru-
giej połowy XIV w. W 1990  r. bada-
nia zostały skoncentrowane na obsza-
rze południowo-wschodniej części 

2 | Znaleziony brakteat

3 | Szkielet karła

(zdjęcia ze zbiorów Ekspedycji Archeologicznej 
„Łekno”, fot. Piotr Namiota)
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Dziedzictwo artystyczne 
opactwa cysterskiego 
w Wąchocku

Zespół klasztorny w Wąchocku, widok z lotu ptaka
(fot. Archiwum Urzędu Gminy w Wąchocku)

Ufundowane w 1179 r. opactwo cystersów w Wąchocku 
w powszechnej świadomości społecznej uchodzi przede wszystkim 
za cenne świadectwo średniowiecznej duchowości cysterskiej, ujętej 
skodyfi kowanymi przez zakonne kapituły regułami benedyktyńskimi 
i zmaterializowanej w późnoromańskiej architekturze i wystroju 
klasztoru oraz związanego z nim kościoła. Tymczasem 
rozwój kulturowy tego klasztoru, podobnie jak przeobrażenia 
w obrębie całego konwentu, nie zakończyły się wraz z budową 
średniowiecznego założenia. Widać to doskonale na przykładzie 
zachowanej architektury opactwa, jak również jego wystroju 
i wyposażenia, odzwierciedlających zarówno wszystkie istotne 
w ciągu wieków zmiany organizacyjne i obyczajowe w obrębie 
samego zakonu, jak i impulsy płynące z włączenia się konwentu 
w nurt powszechnej sztuki i historii.

agnieszka olczyk



Geneza architektury wzniesione-
go w XIII w. opactwa cysterskie-
go w Wąchocku, jego struktury 
przestrzennej, funkcjonalnej oraz 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, 
stanowi odzwierciedlenie cysterskiej liturgii, 
duchowości i kontemplacyjnego charakteru 
konwentu, ujętych regułami sformułowany-
mi przez św. Benedykta oraz wpływem idei 
św. Bernarda z Clairvaux. W kanonie ele-
mentarnych zasad architektury cysterskiej, 
wywodzącej się z benedyktyńskiej idei asce-
zy i ubóstwa, nadrzędnego znaczenia nabie-
rała kwestia podporządkowania architektu-
ry symetrii, rytmowi, prostocie planu i bry-
ły, poprawnym proporcjom, przejrzystości 
i logice układu przestrzennego, prymatowi 
funkcjonalności elementów oraz oszczędne-
mu zastosowaniu detalu architektonicznego. 
Jak powszechnie jednak wiadomo, w rzeczy-
wistości nie istniał jednorodny, bezkrytycz-
nie powielany wzorzec założenia cysterskie-
go, a forma wznoszonych od XII w. opactw, 
szczególnie kościołów, choć podporządko-
wana zaleceniom Kapituły Generalnej, uza-
leżniona była m.in. od czasu budowy, wzor-
ców rozpowszechnianych poprzez system 
filiacji, wpływu fundatorów, pochodzenia 
warsztatów budowlanych czy możliwości fi-
nansowych i organizacyjnych danego zgro-
madzenia. 

Kościół wąchocki, podobnie jak powsta-
łe w tym samym okresie cysterskie świątynie 
w Małopolsce oraz Lubiążu, Lądzie, Oliwie 
i Kołbaczu, nawiązywał do archaicznego już 
wówczas, choć rozpowszechnionego w ca-
łej Europie, schematu „kościoła bernardyń-
skiego”, którego zideologizowana forma wy-
wodziła się z jedenastowiecznych, burgundz-
kich pierwowzorów reguły benedyktyńskiej. 
Zastosowany w Wąchocku oraz innych ma-
łopolskich opactwach schemat trójnawo-
wej, bezwieżowej bazyliki filarowej na planie 
krzyża łacińskiego stanowi prawdopodobnie 
uproszczone odwzorowanie burgundzkie-
go kościoła w Fonteney, na co wskazywać ma 
m.in. zredukowane do dwóch bocznych przę-
seł rozwiązanie transeptu, otwartego na parę 
wschodnich kaplic, ujmujących niewielkie 

prezbiterium. Rozwiązanie to podporządko-
wane zostało koncepcji liturgii, związanej ze 
specyfiką cysterskiej reformy liturgicznej, po-
legającej na ograniczeniu codziennych prak-
tyk religijnych. Ascetyczna duchowość kon-
wentu i powiązane z nią postrzeganie świąty-
ni klasztornej wyłącznie w kontekście orato-
rium przełożono na programowy funkcjona-
lizm struktury wnętrza oraz prymat rozwią-
zań konstrukcyjnych nad estetycznymi, co 
odpowiadało regule, iż „piękno wewnętrzne 
jest wspanialsze od wszelkiej ozdoby zewnętrz-
nej”. Stąd widoczna w kościele wąchockim, 
przeszczepiona z macierzystych klasztorów 
burgundzkich, konstrukcja sklepień krzy-
żowo-żebrowych, determinująca nowator-
skie rozwiązanie przestrzenne i  kompozy-
cyjne addycyjnego, romańskiego i  anachro-
nicznego już typu budowli. Przy tym istotny 
wpływ na ostateczny wygląd kościoła miało 
indywidualne podejście warsztatów budow-
lanych, czego przejawem jest m.in. zróżnico-
wany w poszczególnych opactwach detal ar-
chitektoniczny. Klasztor w Wąchocku, we-
dług wciąż rozbieżnych hipotez, został wy-
budowany prawdopodobnie przez murato-
rów włoskich bądź burgundzkich, czerpią-
cych z romańskiej architektury Toskanii i La-
cjum. Skojarzenia z wpływami włoskimi na-
suwa bowiem unikatowa na tych obszarach 
technika układania wątków kamiennych 
w  dwubarwne, horyzontalne pasy oraz typ 
zastosowanej dekoracji. 

1 | Kościół w Wąchocku
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Regułę cysterską oraz wzorce płynące 
z  macierzystych klasztorów burgundzkich 
w sposób bardziej dosłowny wykorzystano 
w klasztorze, budowanym etapami w  dru-
giej i trzeciej ćwierci XIII w. Usytuowany 
po południowej stronie  kościoła, stanowił 
kompleks murowanych, jedno- i dwukon-
dygnacyjnych, utylitarnie rozwiązanych bu-
dynków, który zgodnie z wzorcami klaszto-
ru benedyktyńskiego rozplanowano jako ty-
powe założenie trójskrzydłowe, rozlokowa-
ne wokół czworokątnego, wewnętrznego wi-
rydarza, skomunikowane za pomocą nieco 
późniejszych, bo wybudowanych w XIV w., 
krużganków. Zgodnie z funkcjonalnym mo-
delem cysterskim, określającym organizację 
klasztoru oraz zalecenia dotyczące lokaliza-
cji, przestrzeń założenia podzielona zosta-
ła na część przeznaczoną dla mnichów oraz 
braci konwersów. Uporządkowany i powta-
rzalny we wszystkich klasztorach układ po-

szczególnych pomieszczeń zdeterminowany 
był specyficznym trybem życia zakonników, 
koncentrującym się wokół modlitwy i pracy 
fizycznej. 

Zachowany w obecnej formie klasztor 
wąchocki, częściowo przeobrażony w okresie 
nowożytnym, w dużej mierze odzwierciedla 
jeszcze wzorcowe rozplanowanie i strukturę 
wnętrz claustrum cysterskiego. W przyzie-
miu przeznaczonego dla mnichów skrzydła 
wschodniego ulokowana została zakrystia, 
kapitularz przeznaczony na salę zebrań kon-
wentu, sień prowadząca do ogrodów i cmen-
tarza klasztornego oraz fraternia, czyli sala 
bracka. Na wyższej kondygnacji mieściło się 

wspólne, dwutraktowe dormitorium mni-
chów, doświetlane wyeksponowanymi obec-
nie otworami okiennymi, których lokaliza-
cja odpowiadała miejscom do spania. Piętro, 
na którym znajdowała się również wydzielo-
na salka dla opata, w późniejszym czasie po-
łączone zostało z latryną, umieszczoną nad 
przepływającym pod nią, a zlikwidowanym 
prawdopodobnie w XVII w. kanałem ścieko-
wym. Dormitorium skomunikowano z klasz-
torem za pomocą jednobiegowych schodów 
dziennych przy kapitularzu oraz analogicz-
nych schodów nocnych, prowadzących bez-
pośrednio do kościoła. W usytuowanym na-
przeciw kościoła parterowym skrzydle po-
łudniowym ulokowano m.in. kalefaktorium 
(nieistniejące już) oraz okazały refektarz 
mnichów wraz z pomieszczeniami kuchen-
nymi. Konwersi, zgrupowani w zamknię-
tym skrzydle zachodnim, korzystali z osob-
nego refektarza oraz umieszczonego na pię-
trze dormitorium (obecnie już nie istnieją). 
Ponadto w przyziemiu tego skrzydła znajdo-
wało się również cellarium oraz furta klasz-
torna. Organizacyjny i funkcjonalny porzą-
dek klasztoru, mający swoje odzwierciedle-
nie w  podziale kościoła na część przezna-
czoną dla mnichów (od wschodu) i konwer-
sów (od zachodu) konsekwentnie przekładał 
się na rozmieszczenie osobnych przejść do 
kościoła. Wejście dla mnichów, poza wspo-
mnianymi schodami nocnymi, prowadzi-
ło poprzez otwór ulokowany we wschod-
niej części krużganka północnego, natomiast 
wejście dla konwersów w części zachodniej. 
Do dziś zresztą, choć niewykorzystywane, 
istnieje przejście dla mnichów, natomiast 
ślad wnęki po otworze konwersów został od-
kryty w trakcie prowadzonych niedawno ba-
dań architektonicznych. 

Z konsekwentnie jeszcze przestrzeganym 
w opactwie wąchockim strukturalnym mo-
delem architektury, którego upowszechnie-
nie na obszarze całej Europy tłumaczone jest 
centralistyczną organizacją zakonu, nieprze-
rwanymi związkami z macierzystymi klasz-
torami oraz corocznymi wizytacjami opactw 
filialnych, kontrastuje zastosowana dekora-
cja. Jest ona przykładem nieco zapóźnionego 
już w stosunku do opactw w krajach zachod-
nich nurtu artystycznego, wyłamującego się 
z rygorystycznie wymaganych przez kapitułę 
reguł ograniczenia ekspresji form wyrazu. Jak 
obrazuje przykład klasztorów małopolskich, 

2 | Klasztor w Wąchocku 
od strony zachodniej  
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istotną rolę odgrywało w tym procesie zróż-
nicowane pochodzenie warsztatów budow-
lanych, w tym włoskich, sprowadzonych do 
Wąchocka być może przez ówczesnego opa-
ta i działających w niewielkim stopniu rów-
nież w Sulejowie. Przyzwolenie jednak klasz-
torów na umieszczanie motywów dekoracyj-
nych w obrębie klauzury świadczy o ustępu-
jącej niechęci do tego typu środków wyrazu 
i wzmagającej się dążności do zaspokojenia 
potrzeb estetycznych. 

Przykład dekoracji rzeźbiarskich zasto-
sowanych w opactwie wąchockim jest ar-
tystycznym przejawem powolnego odcho-
dzenia konwentu od ortodoksyjnego eto-
su ubóstwa, o czym świadczy m.in. zasto-
sowanie nielicznych jeszcze motywów zoo-
morficznych czy pojedynczych wizerunków 
ludzkich. Motywy te, jak całość akcentów 
rzeźbiarskich, w przypadku kościoła i klasz-
toru wąchockiego rozmieszczone zostały 
w  sposób ograniczony, przede wszystkim 
w miejscach gromadzących społeczność za-
konną. W kościele, poza powszechnie sto-
sowanymi, wywodzącymi się z klasztorów 
burgundzkich detalami architektoniczny-
mi, płaskorzeźbioną dekorację skoncentro-
wano w portalu głównym, na głowicach 
półkolumn oraz zworniku sklepiennym 
z przedstawieniem uskrzydlonego Chrystu-
sa. Kolejny pojedynczy wizerunek figural-
ny, tym razem w formie maski utożsamia-
nej z głową mnicha, umieszczony został na 
wsporniku żebra sklepiennego w refektarzu 
mnichów. Większą natomiast rolę w tym 
pomieszczeniu odegrały zdobienia wspor-
ników i zworników za pomocą zróżnicowa-
nych motywów roślinnych. Z kolei w kapi-
tularzu, w którym dekoracją urozmaicono 
głowice i bazy kolumn, wsporniki gurtów 
oraz przezrocza biforiów ujmujących por-
tal wejściowy, oprócz różnorodnych moty-
wów roślinnych wykorzystano przedstawie-
nia zwierzęce o znaczeniu symbolicznym. 
Jeszcze jednym zachowanym świadectwem 
przejawów wprowadzania do wnętrz cyster-
skich motywów zdobniczych są unikatowe 
w skali kraju pozostałości trzynastowiecz-
nej, ceramicznej posadzki z kościoła wą-
chockiego, urozmaiconej dekoracją w typie 
włoskiego pawimentu, czyli odmiany tech-
niki inkrustacyjnej i mozaikowej.  

Podobną drogę rozwoju w opactwach cy-
sterskich przechodziło malarstwo ścienne. 

Pomimo ponawianych przez kapitułę aż 
do XIV w. zakazów dotyczących odrzuce-
nia przez zakon wszelkich motywów zdob-
niczych od XIII w. coraz istotniejszą rolę 
w sztuce zakonu odgrywać zaczęła silna po-
trzeba dekorowania surowej architektury 
klasztorów. Początkowo, jak na odkrytych 
reliktach polichromii w kościele i refektarzu 
wąchockim, przejawy te ograniczały się głów-
nie do subtelnego podkreślania kolorem spo-
in ścian i detalu architektonicznego, współ-
grających najprawdopodobniej z bielą wy-
prawionych ścian, jak i niektórych elemen-
tów, w tym np. glifów okiennych, których 
przykłady odtworzonej kolorystyki można 
oglądać w kościele wąchockim. Na większą 

skalę ten popularny u cystersów typ dekora-
cji ściennej zastosowano w drugiej połowie 
XIII w. w wąchockim refektarzu, w którym 
wzniesione z kamienia łamanego partie ścian 
przekryto tynkiem oraz polichromią imitu-
jącą regularne ciosy kamienne w niższych 
partiach. W tym samym czasie sięgnięto 
również po pierwsze motywy symboliczne, 
ujęte za pomocą prostych figur geometrycz-
nych. W prezbiterium kościoła wąchockiego, 
jak i w refektarzu, kapitularzu oraz krużgan-
ku wschodnim, do dziś obserwować można 
np. malowane na ścianach pojedynczo bądź 
zakomponowane we fryzy rozety, wypełnio-
ne inskrypcjami majuskułowymi, krzyżami 
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bądź ornamentami maswerkowymi, będące 
prawdopodobnie układami o znaczeniu ob-
rzędowym. 

Zjawisko odstępstw od rygorystycznej 
doktryny, przejawiające się stopniową akcep-
tacją ozdób, obrazów, rzeźb, witraży i zbęd-
nych początkowo elementów wyposażenia, 
a także coraz częstsze włączanie do grona fun-
datorów osób  świeckich, w kolejnych wie-
kach doprowadzić miało do zatarcia specy-
fiki cysterskich klasztorów i wchłonięcia jej 
przez nurt bieżącej sztuki. Symptomem tego 
procesu w klasztorze wąchockim były wyko-
nane w nim po raz pierwszy, wielobarwne, go-
tyckie polichromie w krużgankach, powstałe 
w pierwszej połowie XV w. najprawdopodob-
niej z inicjatywy znanego z zamiłowania do 
zbytku opata Mikołaja Rzigi. Ich szczątkowy 
stan zachowania, w tym jedyna czytelna po-
stać kobieca oraz data „1444” uniemożliwia 
obecnie odczytanie treści zawartych w przed-
stawieniu, niemniej jednak mógł to być któ-
ryś z powszechnych już wówczas programów 
dotyczących teologii, symboliki chrześcijań-
skiej bądź tematyki maryjnej, która cieszyła się 
szczególną popularnością u cystersów. Wyni-
kało to z krzewionego przez zakon od XIII w. 
kultu Matki Boskiej, patronki zgromadzenia. 
Przejawem tego kultu jest powstała, co praw-
da dopiero w XVII bądź XVIII w., zachowana 
w krużganku zachodnim polichromia z moty-
wem Matki Boskiej.  

Wyrazem stopniowego odchodzenia od 
pierwotnych ascetycznych idei cysterskich 
i odzwierciedleniem zmian w funkcjonowa-
niu zakonu w obrębie opactwa jest zachowa-
ne założenie domu opackiego, wzniesione na 
początku XVI w. Tego typu obiekty, budo-
wane z przeznaczeniem na rezydencję opata 
klasztoru, powstawały począwszy od XV w. 
we wszystkich małopolskich opactwach cy-
sterskich, co było zgodne z zezwoleniem Ka-
pituły Generalnej z 1489 r. na budowanie 
odrębnych opatówek. W pierwotnej formie, 
wzorem innych tego typu obiektów, opatów-
ka wąchocka była budynkiem wolno stoją-
cym, piętrowym, usytuowanym na wschód 
od zabudowy klasztoru. O okresie jej po-
wstania świadczy m.in. czytelna, oskarpowa-
na forma oraz częściowo zachowany wystrój 
elewacji, wykonany w technice sgraffito. Naj-
prawdopodobniej w XVII w. budynek połą-
czony został z zabudową klasztoru poprzez 
dwa nowo wybudowane skrzydła boczne, 

w efekcie czego założenie klasztorne zyska-
ło drugi wirydarz, przeznaczony na cele go-
spodarcze. 

Skalę przeobrażeń w traktowaniu przez 
zakon architektury i sztuki sakralnej jako 
środków odzwierciedlających cysterską du-
chowość, obrazują działania związane z  roz-
budową opactwa oraz zmianą jego wystro-
ju artystycznego, zrealizowane w  XVII 
i  XVIII  w. Bezpośrednim impulsem dla tej 
realizacji był, co prawda, pożar klasztoru 
w 1637 r. oraz zniszczenia powstałe w wyniku 
najazdu wojsk siedmiogrodzkich Rakoczego 
w 1657 r., niemniej jednak przebudowa ta, 
kontynuowana w drugiej połowie XVIII w., 
wpisała się w powszechny, nowożytny ruch 
artystyczno-budowlany, polegający m.in. na 
barokizacji kościołów oraz gruntownej roz-
budowie zastanych średniowiecznych zabu-
dowań klasztornych. Ruch ten, reprezenta-
tywny dla sztuki różnych zakonów, polegał 
na włączeniu nowożytnej architektury zako-
nu w obieg uniwersalnej sztuki XVII w. i roz-
winął się w wyniku splotu różnych czynni-
ków. W przypadku polskich cystersów nie-
kwestionowaną rolę odegrały m.in. zmiany 
w strukturze zakonu, wprowadzone na zie-
miach polskich na mocy statutów w 1580 r., 
których efektem było zastąpienie przynależ-
ności filiacyjnej opactw wspólnotą terytorial-
ną, połączoną w osobną, polską prowincję cy-
sterską. Zaowocowało to nie tylko rozluźnie-
niem stosunków i wymiany kulturowej z sie-
cią klasztorów europejskich, ale także zmia-
ną perspektywy i kierunków czerpania wzor-
ców artystycznych, wywodzących się odtąd 
w większej mierze ze środowisk lokalnych. 
Istotny wpływ miała również instytucja ko-
mendy, wprowadzająca oddzielenie funduszy 
konwentu od dochodów opata komendato-
ryjnego, znacząco różnicująca możliwości fi-
nansowe klasztorów w poszczególnych regio-
nach. Nie mniej istotne było włączenie zako-
nu cysterskiego w powszechny proces odbu-
dowy katolicyzmu polskiego, czego efektem 
był największy od XIII w. rozkwit personal-
ny opactw polskich, natomiast w sferze ar-
tystycznej włączenie ich w pewnym stopniu 
w nurt sztuki kontrreformacyjnej. 

Klasztor wąchocki uchodził w tym okre-
sie za relatywnie bogate opactwo. Jednocze-
śnie włączony w sieć polskiej prowincji cy-
sterskiej znalazł się pod zwierzchnictwem 
kolejnych opatów komendatoryjnych, m.in. 
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Jana Karola Konopackiego, ambasadora 
Władysława IV i późniejszego opata tyniec-
kiego, z inicjatywy którego rozpoczęto roz-
budowę założenia klasztornego. Od strony 
formalnej rozbudowa ta inspirowana była 
w  pewnym stopniu przez pobliskie, sando-
mierskie budownictwo klasztorne. Rozwój 
tego budownictwa zapoczątkowany miał zo-
stać budową jezuickiego Collegium Gosto-
mianum w Sandomierzu, którego bryła oraz 
zwieńczenie elewacji w formie attyk i ozdob-
nych szczytów nawiązywały do nowożyt-
nego budownictwa pałacowego. Wpływ na 
koncepcję przeobrażenia zewnętrznej for-
my klasztoru w duchu nowożytnej rezyden-
cji miała również rozbudowa tradycyjnego 
klasztoru dominikanów w niedalekim Kli-
montowie, w trakcie której reprezentacyjne 
skrzydło frontowe z wejściem głównym zo-
stało wyróżnione dominantą w postaci wieży. 

Zakres działań zrealizowanych wówczas 
w Wąchocku nie był tak szeroki, jak pier-
wotnie przyjęło się przypuszczać. Prowadzo-
ne w ostatnich dziesięcioleciach badania ar-
chitektoniczne i archeologiczne wykluczy-
ły powielaną wcześniej hipotezę o budo-
wie od podstaw nowożytnego skrzydła za-
chodniego. Wykazano natomiast, iż skrzy-
dło to, analogicznie do pozostałych, zosta-
ło nadbudowane z wykorzystaniem ocala-
łych w pożarze pozostałości zabudowy śre-
dniowiecznej. Stan zniszczonych murów wy-
musił przede wszystkim konieczność wpro-
wadzenia wzmocnienia konstrukcji dwóch 
elewacji poprzez dostawienie do murów śre-
dniowiecznych rzędów okazałych, rytmicz-
nie rozstawionych na dwóch kondygnacjach 
wnęk arkadowych. Konieczność wzmocnie-
nia konstrukcji ścian, szczególnie skrzydła za-
chodniego i południowego, dała sposobność 
do rozbudowy i przekształcenia w duchu no-
wożytnym anachronicznego wówczas zało-
żenia. Największą skalą przekształceń objęto 
skrzydło konwersów (zachodnie), przeobra-
żając je w reprezentacyjną część klasztoru, za-
pewne z powodu jego usytuowania oraz do-
godnego dojazdu od strony miasta. Uzmy-
sławia to jednocześnie ówczesne odejście od 
tradycyjnego podziału funkcjonalnego clau-
strum, podporządkowanego dotąd regule cy-
sterskiej i ściśle określonej strukturze organi-
zacyjnej zakonu. Zamysł przekształcenia for-
my i wnętrz skrzydła, przypominający reali-
zację w Klimontowie, przewidywał nadanie 

nadbudowanemu obiektowi okazałej, pała-
cowo-obronnej formy. Efekt ten uzyskano 
m.in. poprzez ujęcie zmonumentalizowa-
nej elewacji zachodniej ośmiobocznymi wie-
życzkami narożnymi, nasuwającymi skoja-
rzenia z barokowymi klasztorami pauliński-
mi oraz rezydencjami wczesnobarokowymi, 
zaakcentowanie wejścia głównego umiesz-
czoną na osi czterokondygnacyjną wieżą 
Rakoczego na wzór klimontowski, jak rów-
nież zastosowanie ozdobnych, późnorene-

sansowych szczytów w elewacjach bocznych 
skrzydła, inspirowanych zapewne podobny-
mi rozwiązaniami w Collegium Gostomia-
num. Z tendencją do nadania zewnętrznej 
sylwetce klasztoru wyglądu nowożytnej re-
zydencji pałacowo-obronnej powiązane jest 
otoczenie terenu opactwa kamiennymi mu-
rami z dwoma (zachowanymi do dziś) bu-
dynkami bramnymi, zrealizowane nieco 
wcześniej, w latach 1630-1635. Tego typu 
realizacje, wynikające z bardziej bądź mniej 
pozornej inkastelacji terenów przyklasztor-
nych, nie były nowym rozwiązaniem, o czym 
świadczy choćby powstający od XV w. sys-
tem murowanych umocnień w opactwie su-
lejowskim.

Przeobrażenia zewnętrzne zachodnie-
go skrzydła klasztornego miały swoje od-
zwierciedlenie w przebudowie i funkcjonal-
nym przekształceniu wnętrza. Po zniwelo-
waniu terenu przyklasztornego od strony za-
chodniej trzynastowieczne przyziemie skrzy-
dła zaadaptowano na piwnice, dormitorium 
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konwersów ponad nim zlikwidowano, a sy-
pialnie zakonników przeniesiono do cel, roz-
lokowanych na nowo wybudowanej kondy-
gnacji. Na pozyskanym w ten sposób parte-
rze utworzono trzy obszerne pomieszcze-
nia, w tym reprezentacyjną sień oraz nowo-
żytny refektarz. Działaniom tym towarzy-
szyła zmiana wysokości poziomów użytko-
wych dolnych kondygnacji, wynikająca z do-
stosowania nowo powstałych wnętrz do no-
wożytnych standardów mieszkalnych. Este-
tycznym dopełnieniem barokowego charak-
teru skrzydła było zastosowanie kamieniar-
ki okiennej oraz portali, wykonanych z mod-
nych wówczas i często wykorzystywanych 
w architekturze rezydencjonalnej i sakralnej 
piaskowców. 

Istotnym przeobrażeniem struktury funk-
cjonalnej klasztoru było przeniesienie sypial-
ni mnichów i konwersów z dwóch wspól-
nych dormitoriów romańskich do indywidu-
alnych cel, ulokowanych na specjalnie wznie-
sionej w tym celu kondygnacji górnej. Był to 
wyraz powszechnej, obserwowanej w  klasz-
torach cysterskich od XIV w. i ostatecznie 
zaaprobowanej w 1666 r. przez papieża Alek-
sandra VII, tendencji do zmian sposobu ży-
cia zakonników, powodowanej m.in. wzglę-
dami funkcjonalnymi i obyczajowymi. Stąd 
popularne było w XVII w., niezależnie od 
typu klasztoru, dobudowywanie do średnio-
wiecznych skrzydeł klasztornych kolejnych 
kondygnacji, rozwiązanych w układzie „ba-
zylikowym”, złożonych z dwóch traktów cel, 
skomunikowanych z ulokowanym pomiędzy 
nimi korytarzem. Rozplanowanie to powtó-
rzono również w klasztorze wąchockim, przy 
czym zrezygnowano z koncepcji doświetle-
nia korytarzy za pomocą okien w górnych 
partiach ścian wzdłużnych na rzecz dużych 
otworów ulokowanych w ścianach poprzecz-
nych. Dokonane prace budowlane pociągnę-
ły za sobą również przekształcenia w obrę-
bie niższych kondygnacji, nie tylko w skrzy-
dle frontowym, ale także w zachodniej części 
skrzydła południowego i w północnej części 
skrzydła wschodniego oraz w krużgankach. 
Wraz z przeniesieniem sypialni mnichów na 
kondygnację najwyższą swoje funkcjonal-
ne i symboliczne znaczenie utraciły wów-
czas m.in. takie elementy, jak schody dzien-
ne i nocne, z których pierwsze zasypano, na-
tomiast drugie przedłużono w kierunku no-
wego piętra. 

Działania budowlane prowadzone w opac-
twie od lat trzydziestych XVII w. przerwane 
zostały najazdem wojsk Rakoczego w 1657 r., 
w trakcie którego założenie uległo częścio-
wemu zniszczeniu. Proces usuwania znisz-
czeń i dalszej przebudowy opactwa skoncen-
trowano wówczas w dużej mierze na kościele 
klasztornym. W porównaniu choćby do ma-
łopolskich kościołów cysterskich w Koprzyw-
nicy i Jędrzejowie, znacząco przeobrażonych 
w XVIII w. w duchu barokowym, w koście-
le wąchockim zewnętrznym przejawem tej 
fazy historycznej jest jedynie okazała sygna-
turka na przecięciu dachu transeptu i nawy 
głównej oraz usytuowana od frontu kruchta 
wejściowa. Niewielką skalę dokonanej wów-
czas ingerencji można z pewnym prawdopo-
dobieństwem tłumaczyć złą sytuacją material-
ną opactwa, spustoszonego najazdem wojsk 
Rakoczego (skradziono wówczas m.in. bi-
bliotekę i skarbiec klasztorny). Zakres zreali-
zowanych przeobrażeń, niepodporządkowa-
nych jeszcze programowej barokizacji świą-
tyni, ograniczony został w kościele wąchoc-
kim przede wszystkim do budowy dwóch em-
por, przeznaczonych na organy oraz na kapli-
cę. Szczególne znaczenie miała budowa em-
pory zachodniej z barokowym prospektem 
organowym, na którego potrzeby wzniesiono 
nową kruchtę zachodnią, mieszczącą na pię-
trze miechy organowe. Realizacja ta wynika-
ła z wprowadzonego przez kapitułę w końcu 
XV w. zezwolenia na umieszczanie organów 
w kościołach cysterskich, choć w przypadku 
dużej części opactw prospekty pojawiły się do-
piero w XVII i XVIII w. 

Barokowy wystrój świątyni wprowadzo-
no na większą skalę dopiero przeszło sto lat 
później, około 1764 r. Przeobrażenia te nie 
miały jednak charakteru radykalnego i ba-
zowały na romańskiej strukturze kościo-
ła. Wystrój, osiągnięty za pomocą prostych 
środków i materiałów, nie nadał wnętrzu 
pompatycznego, znanego z wielu baroko-
wych realizacji sakralnych charakteru, a za 
nieliczne przejawy docierających do opac-
twa trendów artystycznych mogą ucho-
dzić m.in. zachowane, siedemnastowiecz-
ne płyty epitafijne opatów wąchockich oraz 
dwa późnorenesansowe portale do zakrystii 
i kruchty, wykonane z popularnych marmu-
rów i wapieni kieleckich. Wnętrze kościoła 
otrzymało wówczas barokowy wystrój ma-
larski, odsłonięty w ostatnich latach spod 
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warstwy dziewiętnastowiecznej. W pro-
gramie znalazły się charakterystyczne dla 
kościołów cysterskich motywy mariolo-
giczne i chrystologiczne oraz przedstawie-
nia świętych zakonników cysterskich, pa-
pieży, kardynałów, biskupów, a także sce-
ny starotestamentowe i  motywy symbo-
liczne, zakomponowane w  iluzjonistycz-
nie malowanych, asymetrycznych, rokoko-
wych obramowaniach. Przejawem przywią-
zania do tradycyjnych cysterskich moty-
wów są również umieszczone w nawie połu-
dniowej moralizatorskie sceny z dziejów za-
konu, w tym popularne przedstawienia mę-
czeńskich śmierci zakonników, znane choć-
by w wersji gotyckiej z cysterskiego kościo-
ła w Koprzywnicy. Za pomocą środków ilu-
zjonistycznych rozwiązano z kolei również 
kwestię powszechnej w baroku triady ołta-
rzowej w prezbiterium, odzwierciedlając na 
ścianach bocznych chóru architektonicz-
ne oprawy ołtarzy bocznych. Analogicznie 
zresztą, co związane było z przeobrażeniem 
przestrzeni północnego ramienia transeptu 
na kaplicę Ukrzyżowania Chrystusa, roz-
wiązano okazały ołtarz boczny na ścianie 
północnej, tworząc iluzjonistyczną oprawę 
dla wkomponowanego w nią przestrzenne-
go retabulum w formie wnęki ściennej i do-
stawionej kamiennej mensy. Dopełnieniem 
koncepcji barokizacji wnętrza było doświe-
tlenie jego przestrzeni poprzez powiększe-
nie większości trzynastowiecznych otwo-
rów okiennych, a także likwidacja części 
średniowiecznych rozet z maswerkami oraz 
okiennej triady w prezbiterium. Archaiczny 
charakter kościoła starano się również prze-
obrazić poprzez usunięcie części pierwotne-
go detalu architektonicznego. W ten spo-
sób przesłonięto m.in. romańskie, nadwie-
szone półkolumny, obudowując je drewnia-
nymi pilastrami, które rozebrano następnie 
w końcu XIX w. Przypuszczalnie również 
wówczas skuto romańskie gzymsy wałecz-
kowe w nawach oraz transepcie, zastępując 
je gzymsami profilowanymi. Dopełnieniem 
planowych działań związanych z  barokiza-
cją było umieszczenie barokowych i rokoko-
wych elementów wyposażenia, w tym m.in. 
ołtarzy bocznych czy ambony. 

Czysto barokowym elementem ko-
ścioła stała się natomiast dobudowana 
w 1764 r. przy nawie północnej kaplica bł. 
Wincentego Kadłubka, co związane było 

z  przygotowaniami do beatyfikacji póź-
niejszego patrona diecezji sandomierskiej, 
a zarazem niezwykle istotnej dla cystersów 
małopolskich postaci. Wzniesiona na pla-
nie kwadratu i przekryta sklepieniem krzy-
żowym, otrzymała bogaty wystrój malar-
ski, przedstawiający sceny z życia św. Stani-
sława. 

Zrealizowane w XVIII w. przeobraże-
nia, związane z dostosowaniem kościoła 
do kanonów barokowych, były w zasadzie 
ostatnią przed kasatą opactwa w 1819 r. re-
alizacją cystersów wąchockich, odzwiercie-
dlającą ich zaangażowanie w nieustannie 
zmieniający się bieg powszechnej historii. 
Dalsze dzieje założenia i jego artystyczne-
go dziedzictwa w ciągu XIX w. wiążą się już 
z innym etapem historii i okresem wykorzy-
stywania zachowanej zabudowy opactwa 
na cele państwowe, w tym siedzibę admini-
stracji, szkoły, lazaretu, mieszkania, a  tak-
że parafię. Na lata osiemdziesiąte XIX w. 
przypada początek zainteresowania opac-
twem w kontekście pomnika historii, kon-
tynuowanego po czasy współczesne m.in. 
przez reaktywowany zakon cysterski, które-
mu przeszło 60 lat temu udało się ponow-
nie osiąść w zabytkowym wąchockim klasz-
torze.

Agnieszka Olczyk 

5 | Pozostałości 
polichromii gotyckiej 
sprzed 1444 r. w krużganku 
wschodnim klasztoru

(zdjęcia: 1, 2 − Joanna Banik, 
3, 4, 5 – Agnieszka Olczyk)
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Od Rydzyny 
do Tulczyna 
– teatra polskie 
do schyłku XVIII w.

jarosław komorowski

Sala Senatorska na Wawelu
(fot. Anna Stankiewicz, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)

Dzieje architektury teatralnej w dawnej Rzeczypospolitej to 
wędrówka po całym jej terytorium, z Warszawą jako punktem 
najważniejszym – ze względu na Teatr Narodowy – ale i z wieloma 
miejscami ważnymi, a zupełnie zapomnianymi. Większość tych 
gmachów i sal od dawna nie istnieje, przetrwały tylko w skąpej 
ikonografi i, dokumentach i wspomnieniach widzów.



Jeśli nie liczyć wnętrz kościołów – miejsc 
przedstawień religijnych w średniowie-
czu – najstarsza możliwa do zlokali-
zowania architektoniczna przestrzeń  

     teatralna w Polsce znajduje się w Krako-
wie, na Wawelu. Jest to Sala Senatorska, re-
prezentacyjne, największe pomieszczenie 
na drugim piętrze królewskiej rezydencji. 
W  1522 r. studenci Akademii Krakowskiej 
pod kierunkiem Stanisława z Łowicza ode-
grali tu łacińską sztukę niemieckiego autora 
Jacoba Lochera Iudicium Paridis, być może 
w obecności króla Zygmunta Starego. Aran-
żowana dla potrzeb spektaklu scena, uloko-
wana prawdopodobnie pod galerią sali, z jed-
nym wejściem dla aktorów, ukazywała kilka 
miejsc akcji: stół biesiadny orszaku Jowisza, 
las Ida, Spartę i Mykeny. Bliżej nieokreślo-
ne występy odbywały się także pod koniec 
XVI  w., za panowania Zygmunta III Wazy, 
w Sali Senatorskiej na Wawelu, a w 1592  r. 
urządzono salę teatralną w stojącej na Wzgó-
rzu Wawelskim kamienicy, zwanej Rabsztyn 
(lub na dziedzińcu obok niej). 

Pomiędzy 1600 a 1612 r. w Gdańsku sta-
nął budynek Szkoły Fechtunku, przezna-
czony prócz ćwiczeń szermierczych rów-
nież dla przedstawień teatralnych (jak wcze-
śniej strzelnica Bractwa św. Jerzego). Znajdo-
wał się na południowo-zachodnim krańcu 
Głównego Miasta, w pobliżu Dworu Miej-
skiego (dziś ul. Podwale Przedmiejskie). Jego 
wygląd zewnętrzny znamy dopiero z ryci-
ny Petera Willera, powstałej w latach 1664- 
-1686. Drewniany budynek na planie kwadra-
tu lub prostokąta składał się z czterech skrzy-
deł nakrytych jednospadowym dachem, oka-
lających wewnętrzny otwarty dziedziniec. 
Skrzydła mieściły trzy kondygnacje galerii dla 
widzów. Na galeriach i dziedzińcu (parterze) 
teatr mógł, wedle przekazu z 1646 r., pomie-
ścić ponad 3 000 osób. Gdańska Szkoła Fech-
tunku była architektonicznie podobna do te-
atrów elżbietańskiej Anglii, zwłaszcza do „The 
Fortune” o czworobocznym kształcie. W la-
tach 1612-1654 występowały w niej wędrow-
ne zespoły aktorów angielskich lub miesza-
ne, angielsko-niemieckie (tzw. Englische Co-
moedianten). W 1619 r. aktorzy prosili Radę 

Miejską o zgodę na przedstawienia w „publico 
theatro” – w istocie Szkołę Fechtunku można 
uznać za pierwszy budynek teatru publiczne-
go w Polsce.

W 1730 r. Szkoła Fechtunku została na-
kryta dachem i przebudowana na typowy 
osiemnastowieczny teatr z lożami. Po wybu-
dowaniu w 1801 r. nowego teatru przy Targu 
Węglowym, poprzedni został rozebrany. Pro-
wadzone pod koniec XX w. prace archeolo-
giczne nie ujawniły żadnych jego reliktów.

W 1637 r. salę teatralną urządzono na dru-
gim piętrze południowego skrzydła Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Inicjatorem był 
Władysław IV Waza, który podczas edukacyj-
nej podróży w 1624 r., jeszcze jako królewicz, 
oglądał we Włoszech wiele przedstawień 

1 | Szkoła Fechtunku 
w Gdańsku na rycinie Petera 
Willera (drewniany budynek 
po prawej), 1664-1686

2 | Michał Żukowski, ryciny 
do dramatów Franciszki 
Urszuli Radziwiłłowej, 1754
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operowych i zapragnął mieć podobne u siebie. 
Pięćdziesięciometrowa sala zajęła całą długość 
zamkowego skrzydła, a dla uzyskania potrzeb-
nej wysokości nadbudowano trzecią kondy-
gnację. Jej twórcą był może królewski archi-
tekt Agostino Locci. Pierwsze przedstawie-
nia, balet Więzienie miłości oraz włoska opera 
Santa Cecilia, odbyły się we wrześniu 1637 r. 
z okazji ślubu króla z Cecylią Renatą.

Doskonale wyposażona scena pozwala-
ła na prezentację pełnej gamy efektów baro-
kowego teatru iluzji, co zadziwiało i zachwy-
cało współczesnych. Adam Jarzębski, autor 
wierszowanego przewodnika Gościniec abo 
krótkie opisanie Warszawy (1643), poświęcił 
królewskiej scenie wiele uwagi, pisząc m.in.:

„Nuż sala, gdzie komedyje
Odprawują, tragedyje;
Jeśliś widział, przyznasz mi to:
Postawiona znamienito.
Tam wesela odprawują,
Włoskie skoki wyprawują;
Dla tych theatrum cudowne 
Z perspektywami budowne 
Stoi, zacne, z kolumnami, 
Nie widziane między nami”.
Po śmierci Władysława IV w 1648 r. spek-

takle w zamkowej sali odbywały się rzadziej, 
najważniejszy z nich to odegrany w 1662  r. 
Cyd Pierre’a Corneille’a w tłumaczeniu Jana 
Andrzeja Morsztyna. Za Jana III udostęp-
niono scenę dla szkolnych przedstawień wy-
chowanków pijarów i jezuitów. W 1699  r. 
August II Mocny zlecił saskiemu architek-
towi Johannowi Christianowi Fritschemu 
gruntowną przebudowę i modernizację sali. 
Między 1716 a 1720 r. sala teatralna na Zam-
ku Królewskim przestała istnieć, podzielona 
została na pokoje dla dworzan.

Królewski teatr Augusta III, zwany 
Opernhausem, a później Operalnią Saską, 

zbudowano w połowie 1748 r. w narożniku 
Ogrodu Saskiego, przy ul. Królewskiej. Ten 
pierwszy wolno stojący gmach teatralny 
w  Warszawie zaprojektowany został przez 
Carla Friedricha von Pöppelmanna. Zbudo-
wany w konstrukcji szachulcowej, miał trzy 
kondygnacje od strony wejścia (w krótszym 
boku prostokąta) i cztery od strony sceny. 
Wnętrze skromne, ale eleganckie, dzieli-
ło się na trzy części: przedsionek z klatka-
mi schodowymi, widownię i scenę z garde-
robami. Widownia w kształcie podkowy 
miała na parterze krzesła dla dostojników 
i rzędy ławek, cztery kondygnacje lóż oraz 
dwie loże prosceniowe – w prawej zasiada-
ła para królewska. Kulisową scenę zamykał 
stały półokrągły horyzont. Teatr mógł po-
mieścić około 540 osób. Chętnym wyda-
wano, a  pod koniec panowania króla Sasa 
już sprzedawano bilety. Przedstawienie in-
auguracyjne – komedia włoska – odbyło 
się 3 sierpnia 1748  r., w dniu królewskich 
imienin. W  Operalni występowali Włosi, 
Niemcy i Francuzi.

Po śmierci Augusta III (1763) budynek 
szybko uległ dewastacji. W 1765 r. król Sta-
nisław August, planując utworzenie w stoli-
cy stałego teatru publicznego, wynajął i wy-
remontował Operalnię. 8 maja wystąpił fran-
cuski zespół komediowy, 7 sierpnia – opera 
włoska. 19 listopada nowo utworzony pol-
ski zespół „aktorów Jego Królewskiej Mości” 
odegrał komedię Józefa Bielawskiego Na-
tręci. Tak powstał Teatr Narodowy, działa-
jący w tym pierwszym okresie tylko półtora 
roku, do marca 1767 r. Potem Operalnię wy-
dzierżawił ambasador rosyjski Mikołaj Rep-
nin i wynajmował zespołom zagranicznym. 
W 1769 r. Stanisław August wywiózł deko-
racje i urządzenia, będące jego własnością. 
Zrujnowany budynek Operalni został roze-
brany wiosną 1772 r.

W założeniach programowych szkół za-
konnych, przede wszystkim jezuickich i pi-
jarskich, spektakle przygotowywane przez 
uczniów uznawano za istotny składnik edu-
kacji. W każdym szkolnym gmachu, od Po-
morza po najdalsze Kresy, znajdować się mu-
siała bądź osobna sala teatralna, bądź też 
wnętrze (np. aula) doraźnie dla teatru przy-
stosowywane. Najokazalsze wśród nich 
(w Poznaniu, Wilnie, Lublinie czy Połocku) 
miały nowoczesne wyposażenie sceniczne, 
dające duże możliwości inscenizacyjne.

3 | Zygmunt Vogel, 
„Teatr Narodowy na placu 
Krasińskich”, 1791 (akwarela 
ze zbiorów Muzeum 
Historycznego m.st. 
Warszawy)
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Edukacyjną funkcję teatru doceniał także 
ks. Stanisław Konarski, założyciel warszaw-
skiej szkoły zakonu pijarów dla młodzie-
ży szlacheckiej, czyli Collegium Nobilium. 
Szkolny teatr, zaprojektowany przez królew-
skiego architekta Jakuba Fontanę, ulokowa-
no w oficynie gmachu przy ul. Miodowej. 
Scena wyposażona została w osiem par kulis, 
widownię z lożami i balkonami zdobiły por-
trety wybitnych profesorów i wychowanków. 
Pierwszy spektakl (Alzyra Voltaire’a odbył się 
na początku 1750 r. Po 1767 r. sala teatral-
na służyła jako aula, pod koniec XVIII w. już 
jako magazyn. W 1820 r. Rosjanie przebudo-
wali Collegium Nobilium dla potrzeb insty-
tucji państwowych. W 1944 r. gmach został 
zniszczony. W 1950 r., podczas jego odbudo-
wy na siedzibę szkoły teatralnej, pozostałości 
murów oficyny rozebrano. W  latach dzie-
więćdziesiątych XX w. na miejscu dawnego 
wzniesiono – z odtworzeniem zewnętrznej 
bryły budynku – nowy teatr Akademii Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Roz-
począł on działalność w 1999 r. pod nazwą 
Teatr Collegium Nobilium.

Przedstawienia w rezydencjach magnac-
kich zdarzały się już w XVII w. (np. w pa-
łacu Zasławskich w Ostrogu na Wołyniu), 
ale specjalne teatralne sale i osobne budyn-
ki pojawiły się w następnym stuleciu. „Sala 
komediowa” w zamku Michała Radziwiłła 
„Rybeńki” w Nieświeżu powstała w 1748 r. 
Amatorzy z kręgu rodziny i dworu oraz ka-
deci ze szkoły wojskowej grywali sztuki pol-
skie, francuskie (Molière) i niemieckie, spro-
wadzeni artyści wykonywali opery włoskie 
i balety. Liczne komedie i tragedie napisała 
dla swojego teatru żona księcia Michała, Ur-
szula Franciszka Radziwiłłowa. Ryciny Mi-
chała Żukowskiego w edycji tych utworów 
z 1754 r. mogą dać pewne pojęcie o kształ-
cie przedstawień. W 1758 r. w rynku, przy 
kramach koło ratusza zbudowany został bu-
dynek teatru, zwany komedyhauzem. Musiał 
być obszerny, skoro miał cztery kondygna-
cje lóż. By stworzyć dobry zespół, kształcono 
dzieci chłopskie na tancerzy, śpiewaków i ak-
torów. We wrześniu 1784 r., podczas wizyty 
króla Stanisława Augusta, odbyła się premie-
ra opery Macieja Radziwiłła Agatka.

W Białymstoku budynek teatru wznie-
siony został około 1750 r. w ogrodzie, bli-
sko pałacu hetmana Jana Klemensa Branic-
kiego. Dwupiętrowy, szachulcowy, kryty 

dachówką, miał fasadę ozdobioną malowa-
nymi motywami architektonicznymi i herba-
mi właścicieli. Wejście prowadziło z marmu-
rowej sieni schodami w dół, do sali z miejsca-
mi na ławach parteru i w lożach. Na suficie 
sali plafon malowany na płótnie przedstawiał 
„wieniec w kwiaty z pięciu osóbkami”. Przed-
stawienia, głównie operowe i baletowe, od-
bywały się do 1771 r., potem nieużytkowa-
ny teatr niszczał. Z okazji przyjazdu zespo-
łu Wojciecha Bogusławskiego w 1808 r. bu-
dynek został szybko wyremontowany, spra-
wiono też dziesięć nowych dekoracji. Później 
grywały w nim z rzadka zespoły wędrowne. 
W latach czterdziestych XIX w. zrujnowany 
teatr rozebrano.

Hetman Wacław Rzewuski około 1754 r. 
przystosował dla potrzeb teatru salę kon-
certową na drugim piętrze swego zam-
ku w Podhorcach. Autorem wystroju sali 

4 | „Wnętrze Teatru 
Narodowego”, 1793 
(obraz ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

5 | Teatr na Horodnicy 
w Grodnie, wygląd 
współczesny
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osób. Król zasiadał w bocznej, przeszklonej 
loży pierwszego piętra, blisko sceny.

Na inaugurację 7 września 1779 r. „akto-
rowie narodowi” odegrali dwie sztuki prze-
robione z francuskiego: komedię Amant, au-
tor i sługa Wojciecha Bogusławskiego i operę 
Bednarz Jana Baudouina. Na zmianę z pol-
skim występowały zespoły francuskie, nie-
mieckie i włoskie. W 1791 r. gmach został 
przebudowany przez Innocenta Maraino 
(twórcę teatru w Słonimiu). Po zajęciu War-
szawy we wrześniu 1831 r. Rosjanie urządzi-
li w teatrze lazaret i poważnie go zdewasto-
wali. Ostatnie przedstawienie odbyło się 21 
lutego 1833 r. (kolejne, trzy dni później, już 
w Teatrze Wielkim). Wkrótce budynek zo-
stał sprzedany i zaadaptowany na składy oraz 
sklepy. Dawny Teatr Narodowy zburzono 
w  1883  r., tylko niewielki fragment istniał 
jeszcze przez dziesięć lat.

Lata panowania Stanisława Augusta przy-
niosły rozwój prywatnych teatrów magnac-
kich. Przedstawienia w jednej z sal zamku An-
toniego Sułkowskiego w Rydzynie koło Lesz-
na rozpoczęły się po 1765 r. W latach 1770- 
-1771 mistrz murarski Heymrath dobudo-
wał do stojącej w parku oranżerii (pomarań-
czarni) prawe skrzydło i umieszczono w nim 
teatr. Na ścianach sali, podzielonych pilastra-
mi, znalazły się iluzjonistyczne malowidła au-
torstwa Józefa Feliksa Seyfrieda, przedstawia-
jące m.in. loże z wychylającymi się z nich wi-
dzami. Seyfried był także dekoratorem. Ze-
spół, którym kierował kapitan wojsk polskich 
Hoese, składał się z dworzan i oficjalistów, za-
pewne występowała też rodzina pana domu. 
Grywano – po polsku i po niemiecku – ko-
medie i tragedie, rzadziej opery. Śmierć księ-
cia w  1786 r. położyła kres działalności te-
atru. Zrujnowany budynek został rozebrany 
na przełomie XVIII i XIX w.

Około 1778 r. w Grodnie (a dokład-
nie w podmiejskiej Horodnicy) własny te-
atr wzniósł podskarbi litewski Antoni Ty-
zenhauz. Był to budynek odrębny, ale przyle-
gający do lewego skrzydła pałacu, skąd wio-
dło do wnętrza kryte przejście. Za skrom-
ną fasadą kryła się widownia z parterem, ga-
lerią i  dwoma piętrami lóż oraz scena, wy-
posażona w pięć par kulis. W przedstawie-
niach uczestniczyli artyści włoscy i francu-
scy oraz wychowankowie miejscowej szko-
ły baletowej. Wobec bankructwa Tyzenhau-
za teatr działał krótko. W 1804 r. budynek 

oraz scenicznych dekoracji był malarz Łu-
kasz Smuglewicz, pomagał mu syn Anto-
ni, późniejszy dekorator Teatru Narodo-
wego w  Warszawie. W repertuarze znala-
zły się, obok komedii francuskich, własne 
utwory sceniczne Rzewuskiego. Występowa-
li sprowadzani do Podhorzec aktorzy zawo-
dowi, ale także zespół dworski. Hetmański 
sługa Jakub Słowacki, dziadek poety Juliu-
sza, miał w kontrakcie nakazaną „pilność [...] 
w  recytowaniu tragedii i komedii”. Przedsta-
wienia ustały w 1767 r., gdy Rosjanie porwa-
li i wywieźli hetmana jako przeciwnika poli-
tycznego. Historyk Stanisław Windakiewicz 
jeszcze na przełomie XIX i XX w. widział 
w Podhorcach resztki dekoracji i maszynerii 
teatralnych.

W Warszawie, siedem lat po rozebraniu 
Operalni Saskiej, 11 marca 1779 r., przy pl. 
Komisji (dziś pl. Krasińskich) księżna Elż-
bieta Lubomirska  położyła kamień węgielny 
pod nowy teatr publiczny – Teatr Narodo-
wy. Piętrowy budynek, o wymiarach w przy-
bliżeniu 50 x 20 x 15 m, zaprojektował Bo-
nawentura Solari na zlecenie przedsiębior-
cy teatralnego Franciszka Ryxa. Reprezen-
tacyjną elewację południową zdobił pośrod-
ku czterokolumnowy ślepy portyk z trójkąt-
nym frontonem. Za nim znajdował się pod-
jazd dla królewskiej karety. Wejście dla po-
zostałych widzów (zapewne także z porty-
kiem) zlokalizowano od strony ul. Długiej. 
Od północy do teatru przylegały sale reduto-
we, w których urządzano bale. Scenę wypo-
sażono początkowo w cztery pary kulis, póź-
niej ich liczbę zwiększono. Widownia skła-
dała się z parteru, trzech kondygnacji lóż, ga-
lerii i paradyzu. Mogła pomieścić 1000-1300 

6 | Sala teatralna pałacu 
w Łańcucie (fotografia 
ze zbiorów Muzeum-Zamek 
w Łańcucie)
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wyremontowała grodzieńska antreprenerka 
Salomea Deszner. Jako siedziba polskiego te-
atru funkcjonował do 1939 r., obecnie mie-
ści się w nim białoruski teatr lalek.

Michał Kazimierz Ogiński, hetman, a za-
razem kompozytor, już przed 1770 r. organi-
zował spektakle operowe w słynącej z prze-
pychu rezydencji w Słonimiu, początkowo 
w sali balowej. W latach 1780-1781 nadwor-
ny architekt Innocento Maraino wybudował 
w pobliżu pałacu ogromny budynek teatru. 
Przez wysokie drzwi wchodziło się na par-
ter, a stąd do lóż na dwóch kondygnacjach. 
Na rozległą scenę można było wjeżdżać kon-
no, a wyposażenie przewyższało wiele zna-
nych scen europejskich. Aktor Kazimierz 
Skibiński, który w 1804 r. oglądał teatr bar-
dzo już zaniedbany, był mimo to pod wraże-
niem: „Scena przedzielona na poprzek; poło-
wa przednia była dla grających, a druga w po-
trzebie jakiej okrętów: po prawdziwej wodzie 
łodzie wypływały na scenę; [...] gdy tej nie po-
trzeba było, a sztuka wymagała jakiej lądowej 
bitwy lub ewolucjów [!], pokryta zostawała ta-
flami grubymi i otwierały się ogromne wrota, 
będące na wprost sceny, przez które wypada-
ła kawaleria, na podobieństwo wiedeńskiego 
teatru” (Pamiętnik aktora 1786-1858, War-
szawa 1912, s. 13-14). Zakrojony na wiel-
ką skalę ośrodek teatralny uległ likwidacji, 
gdy w  czasie rozbiorów książę opuścił Sło-
nim. Na początku XIX w. gmach teatru słu-
żył jeszcze wędrownym aktorom (zespół Jana 
Szymańskiego, w którym był Skibiński), po-
tem przestał istnieć.

Sala teatralna w Łańcucie, na pierwszym 
piętrze południowego skrzydła pałacu, po-
wstała przed 1784 r. na zlecenie księżnej Iza-
beli z Czartoryskich Lubomirskiej. Wejście 
na widownię prowadzi z sali balowej. Pier-
wotnie wystrój dwukondygnacyjnego wnę-
trza miał zapewne barokowy charakter. Był 
to typowy arystokratyczny théâtre de societe 
– komedie i „żywe obrazy” grywali domow-
nicy i ich goście. W 1792 r. wystawiono Pa-
rady Jana Potockiego, napisane po francusku 
specjalnie dla tej sceny. Około 1800 r. teatr 
został przebudowany według projektu Chri-
stiana Piotra Aignera w stylu klasycystycz-
nym. Widownię nakryła kopuła, wsparta na 
ośmiu drewnianych, ale pomalowanych „na 
marmur” korynckich kolumnach.

Po śmierci księżnej Izabeli w 1816 r. licz-
ba przedstawień zmalała, nieużywana sala 

zaczęła niszczeć. Około 1910 r. Roman Po-
tocki zlecił wiedeńskiej firmie architektów 
teatralnych Ferdynanda Fellnera i Herman-
na Helmera odnowienie teatru. Wnętrze zo-
stało w istocie zbudowane na nowo, z zacho-
waniem dawnego wyglądu, ale z użyciem 
zamiast drewna – marmuru, stiuku i brą-
zu. Łuk nad portalem sceny ozdobiło malo-
widło, przedstawiające sztuki piękne, pędz-
la Eduarda Veitha z wiedeńskiej Akademii. 
Inauguracyjne przedstawienie odegrali we 
wrześniu 1911 r., jak przed laty, arystokra-
ci – amatorzy. W kształcie sprzed stu lat sala 
istnieje do dziś.

W 1787 r. w Tulczynie na Podolu Szczę-
sny Potocki kazał w pobliżu pałacu posta-
wić budynek teatru – „opernhauz”, zapro-
jektowany przez nadwornego budownicze-
go Lacroix. Uroczysta inauguracja odbyła się 
19 maja z okazji wizyty króla Stanisława Au-
gusta. W teatrze wystawiano włoskie opery 
w wykonaniu profesjonalnych śpiewaków, 
ale aktorami bywali też domownicy, prezen-
tujący „żywe obrazy”. Około 1803 r. Potoc-
ki sprowadził zawodowy zespół Antoniego 
Żmijowskiego, który pozostał w Tulczynie 
do 1808 r. Potem budynek wykorzystywa-
no rzadko, a gdy po powstaniu styczniowym 
Mieczysław Potocki sprzedał miasto Rosja-
nom, rezydencja uległa stopniowej dewasta-
cji, a „opernhauz” rozsypał się w gruzy.

Podczas ukończonej w 1788 r. rozbu-
dowy rezydencji w Różanie Aleksander Sa-
pieha wzniósł oficynę, połączoną z pałacem 
kolumnową galerią. Duży budynek z  jed-
nym, centralnie usytuowanym wejściem 

 7 | Franz Gerstenberger, 
„Wnętrze teatru 
lwowskiego w kościele 
pofranciszkańskim”, 
ok. 1808, litografia kolorowa 
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pomieścił po lewej stronie ujeżdżalnię, po 
prawej teatr. Architektem zarówno całej 
przebudowy, jak i teatralnego wnętrza był 
Jan Samuel Becker. Widownię z parterem 
i dwiema piętrami lóż ozdabiały jońskie ko-
lumny, na osi portalu sceny widniał herb Sa-
piehów. Oprócz sztuk francuskich grywano 
także polskie, obok osób „z towarzystwa” 

występowały dzieci chłopskie, edukowa-
ne w miejscowej szkole. Rezydencja popa-
dła w ruinę już w XIX w., była też niszczo-
na podczas obu wojen światowych. Do dziś 
ocalały, ale w fatalnym stanie, tylko ściany 
zewnętrzne oficyny, dające jednak pojęcie 
o  skali budowli i będące jednym z nielicz-
nych materialnych świadectw magnackiej 
architektury teatralnej.

Pod koniec karnawału 1785 r. do Wilna 
przybył zespół Teatru Narodowego. „Posta-
wiony naprędce – pisał Bogusławski – w sali 
pałacu Oskierczyńskim zwanego, mały teatrzyk 
otworzyliśmy oryginalną sztuką wierszem Za-
błockiego »Fircyk w zalotach«”. Sala teatral-
na znajdowała się w pałacu Oskierków przy 
ul.  Wileńskiej. Ponieważ Bogusławski posta-
nowił zostać w Wilnie na dłużej, musiał ją po-
większyć: „rozprzestrzeniliśmy nasz teatr przy-
budowaniem lóż i galerii” (Dzieje Teatru Na-
rodowego..., Warszawa 1965, s.  47-48). Loże 
zajmowały dwie kondygnacje, a parter mieścił 
ponad 500 widzów. Bogusławski był w Wilnie 
do 1789 r., później w pałacu Oskierczyńskim 
występowały kolejne polskie zespoły. Obecnie 
w gmachu tym mieści się Litewskie Muzeum 
Teatru, Muzyki i Kina.

We Lwowie – już pod austriackim zabo-
rem – w 1789 r. przedsiębiorca Franz Hein-
rich Bulla przebudował na teatr gotycki ko-
ściół Świętego Krzyża, pozostały po kasa-
cie klasztoru franciszkanów. Widownia 
na 650 widzów miała dwa piętra lóż i gale-
rie. W  grudniu 1794 r. z zajętej przez Ro-
sjan Warszawy zjechał do Lwowa zespół Bo-
gusławskiego i w styczniu rozpoczął polskie 
przedstawienia (na przemian z austriackimi). 
W 1796 r. teatr został gruntownie odnowio-
ny. Podczas wymiany podłogi sceny odna-
leziono w krypcie pod prezbiterium kilka-
naście zapomnianych trumien. Gdy w maju 
1799 r. Bogusławski wrócił do Warsza-
wy, jego miejsce zajęli następni antreprene-
rzy, podobnie jak w Wilnie stabilizując sta-
ły polski teatr. Pofranciszkański kościół słu-
żył publiczności do otwarcia w 1842 r. Te-
atru Skarbkowskiego. 2 listopada 1848 r. zo-
stał zniszczony przez ostrzeliwującą zrewol-
towane miasto austriacką artylerię.

W warszawskich Łazienkach w latach 
1784-1788 zbudowany został – według 
projektu Dominika Merliniego – budynek 
Pomarańczarni. W jej wschodnim (pra-
wym) skrzydle znalazł się prywatny teatr 
królewski. Prowadzą do niego potrójne 
drzwi w fasadzie, zdominowanej przez sie-
dem wysokich, arkadowych okien pierw-
szego piętra. Scenę na planie kwadratu 
o  boku około 15 m oddzielają od zbliżo-
nej rozmiarami sali dla widzów dwie pary 
kolumn – i kanał dla orkiestry. Widownia, 
z  rzędami amfiteatralnie ustawionych ła-
wek na parterze i dziewięcioma lożami na 
piętrze, mieści ponad 200 osób.

Malarski wystrój wnętrza to dzieło Jana 
Bogumiła Plerscha. Nad lożami rzeczywisty-
mi znajdują się iluzjonistyczne loże z widza-
mi – niezwykły wizerunek osiemnastowiecz-
nej publiczności. Eleganckie damy oraz pa-
nowie zarówno w kontuszach, jak i we fra-
kach, wychylają się przez malowane balustra-
dy. Kolisty plafon ukazuje Apolla na kwa-
drydze w otoczeniu amorków. Wokół pla-
fonu umieszczone zostały cztery medalio-
ny z portretami najwybitniejszych dramato-
pisarzy: Sofoklesa, Shakespeare’a, Racine’a 
i Molière’a.

Na inaugurację 6 września 1788 r. ama-
torzy z arystokratycznych rodów odegra-
li po francusku Geogesa Dandin Molière’a 
i  La partie de chasse d’Henri VI Collé’a. 

8 | 9 |  Warszawa – scena 
Teatru w Pomarańczarni (8) 
i Teatr na Wyspie (9) 
w Łazienkach (w zbiorach 
Instytutu Teatralnego 
w Warszawie) 

(zdjęcia: 5 – Jarosław 
Komorowski, 6 – Maria 
Szewczuk, Marek Kosior, 
8 – Mihály Vargha, 9 – Michał 
Januszaniec)
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Każda książka zaczyna się od okładki, ale ta akurat czyni to w sposób 
szczególny. Jej okładka rozkłada się bowiem wielokrotnie, zmienia-

jąc się w duży karton z planem parteru warszawskiego Teatru Ateneum. 
Otwarcie jak najbardziej stosowne, skoro i wewnątrz, wśród bogatej iko-
nografii gmachów i sal wydobyte z archiwów plany i przekroje zajmują 
miejsce istotne. Wydany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie tom Architektura teatralna w Polsce, pod redakcją 
Doroty Buchwald, Moniki Jarzyny i Piotra Morawskiego, relacjonuje dzie-
je budownictwa teatralnego od czasów staropolskich do współczesności. 
Publikacja jest dwujęzyczna, polsko-angielska, nie tylko więc do polskie-
go czytelnika adresowana, a w dziedzinie architektury teatralnej niewąt-
pliwie mamy się czym pochwalić.

Teatra polskie do schyłku XVIII wieku na całym obszarze Rzeczypo-
spolitej przedstawił Jarosław Komorowski – od Sali Senatorskiej na Wa-
welu i gdańskiej Szkoły Fechtunku, poprzez teatry szkolne, magnackie, 
królewskie, po Teatr Narodowy i Stanisławowskie sceny w Łazienkach. 
Bożena Grzegorczyk ukazała Architekturę teatralną na obszarze dzisiej-
szej Polski od około 1780 do 1880 roku. Przyjęty zasięg terytorialny 
sprawił, że mamy tu zarówno obiekty należące do dziejów architektury 
i teatru polskiego (Kalisz, Warszawa, Kraków, Poznań), jak i niemieckie-
go (Głogów, Gdańsk, Wrocław, Legnica). Nie da się ukryć, że ze wzglę-
du na zainteresowania badawcze autorki, te ostatnie ukazane zostały 
znacznie ciekawiej.

Zakres rozdziału Lechosława Lameńskiego, określony jako Budyn-
ki teatralne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, został 
w części wstępnej odrobinę rozszerzony – dzięki czemu w książce w ogó-
le pojawił się, choć zaledwie w formie tekstowo-obrazkowej wzmian-
ki, niezwykle ważny gmach Teatru Skarbkowskiego we Lwowie. Potem 
autor obszernie omówił pięć najważniejszych realizacji z wybranej epo-
ki, teatry w Lublinie (1884-1886), Krakowie (1891-1893), Bydgoszczy 

(1894-1896), Lwowie (1897- 
-1900) i Toruniu (1903-1904).  
Marta Leśniakowska prezen-
tację Architektury teatralnej 
w Polsce w XX wieku rozpoczę-
ła od niezrealizowanego awan-
gardowego projektu Teatru Sy-
multanicznego z 1928 r. Po-
tem, przechodząc od marzeń do 
rzeczywistości, opowiedziała 
o Teatrze Polskim w Warszawie 
(1913) i o realizacjach powo-
jennych – od socrealistyczne-
go Teatru Dramatycznego w Pa-
łacu Kultury i Nauki po gmach 
Opery Krakowskiej z 2009 r.

Z obiektów najistotniejszych 
brakuje w tomie chyba tylko Te-

atru na Pohulance w Wilnie, mało pamiętanego rówieśnika warszawskie-
go Teatru Polskiego – więc szacownego, stuletniego jubilata. Ale też 
zgodnie z założeniami redakcji publikacja ma charakter rekonesansu. 
We wstępie Piotra Morawskiego czytamy: „Mówienie o architekturze te-
atralnej w Europie Środkowej jest jednym ze sposobów mówienia o hi-
storii tego regionu. […] A architektura teatralna stwarza ogromne moż-
liwości postawienia nowych pytań, otwarcia nowych przestrzeni inter-
pretacyjnych. Wystarczy spojrzeć na przemiany funkcji budynku teatral-
nego, zmianę jego usytuowania w strukturze miasta. […] A jeśli zapytać 
o pobudki, dla których stawiano nowe gmachy teatrów i wciąż myśli się 
o następnych, rysuje się kolejna opowieść na temat historii teatru pol-
skiego”. Zarówno dla stawiających pytania, jak i szukających odpowiedzi 
Architektura teatralna w Polsce jest lekturą niezbędną.

Książka, w cenie 60 zł, jest do nabycia w Księgarni Prospero w In-
stytucie Teatralnym w Warszawie (00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1, tel. 
22 501-70-01, www.prospero.e-teatr.pl). 

Spotkanie z książką

ARCHITEKTURA TEATRALNA W POLSCE
Latem 1791 r., podczas przebudowy Teatru Narodo-
wego, jego zespół występował w Pomarańczarni. Gdy 
po rozbiorach, w 1817 r. car Aleksander I kupił Łazien-
ki, teatr był używany tylko okazjonalnie. W 1916  r. 
po gruntownej renowacji został 27 maja otwarty mi-
niaturą dramatyczną Jana Lechonia W pałacu królew-
skim i koncertem. Kolejną renowację przeprowadzo-
no po drugiej wojnie światowej. Obecnie, ze względu 
na ogromną wartość zabytkową, Teatr w Pomarańczar-
ni rzadko bywa udostępniany na przedstawienia i uro-
czystości.

„W Stanisławowskim parku, na ostrowie, jest teatrum 
Króla Jegomości” – pisał Stanisław Wyspiański w Nocy li-
stopadowej. Amfiteatr na Wyspie nad południowym sta-
wem w Łazienkach wybudowano w latach 1790-1791 
według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera. Widow-
nia na 1000 osób oddzielona jest kanałem od ulokowanej 
na wyspie sceny. Składa się z położonego nad wodą par-
teru z lożą królewską i półkolistego amfiteatru, wznoszą-
cego się kamiennymi stopniami z miejscami dla widzów. 
Na górnym parapecie amfiteatru ustawiono szesnaście po-
sągów sławnych dramatopisarzy dłuta Tommaso Righiego 
według rysunków André Lebruna; w trakcie remontu na 
początku XX w. bardzo zniszczone posągi dramatopisa-
rzy zostały usunięte i zastąpione kopiami ośmiu z nich. Na 
scenie znajduje się stała, murowana dekoracja w formie an-
tycznych ruin z kolumnami i posągami. Podczas uroczy-
stej inauguracji 7 września 1791 r. pokazano balet Renau-
da Kleopatra. 

Funkcję sceny królewskiej amfiteatr pełnił tylko pięć 
lat, do rozbiorów, a w 1817 r. stał się własnością cara. Od 
1822 r. odbywały się tu latem przedstawienia teatru pu-
blicznego, z biegiem lat coraz rzadsze. W latach 1920- 
-1927 cenny obiekt wyremontowano. Amfiteatr na Wy-
spie jest jednym z najciekawszych zabytków osiemnasto-
wiecznej architektury teatralnej w skali światowej.

Jarosław Komorowski
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Wśród rodzinnych pamiątek, które 
książę Michał Ksawery Sapieha 
herbu Lis, z linii kodeńskiej, 
spadkobierca Krasiczyna, odebrał 
w marcu br. z muzealnego depozytu 
jest mosiężna kropielniczka sprzed 
1834 r. i pamiątkowy album na 
fotografie w formacie carte de visite 
(CDV) z portretami uczestników 
powstania styczniowego, wybitnych 
wojskowych, polityków oraz postaci 
ze świata nauki, kultury i sztuki 
– niegdyś własność księcia Adama 
Sapiehy. Niektóre z tych zdjęć nie 
były dotąd szerzej znane.

Album 
sapieżyński
– „Rok 1863”

Podporucznik Emanuel Moszyński (1843-1863) w ubiorze 
z powstania styczniowego, fragment CDV, refotografia, Zakład 
Fotograficzny Franciszka Wyspiańskiego we Lwowie, 1863

wojciech przybyszewski

Pamięci księcia Michała Ksawerego Sapiehy – poświęcam



Książę Michał Ksawery Sapieha 
niemal całe dorosłe życie spędził 
poza krajem. Z Polski wyjechał 
z ojcem Adamem Zygmuntem we 

wrześniu 1945 r. Miał wtedy 15 lat i świa-
domość, że w ówczesnych warunkach poli-
tycznych nie było dla nich w ojczyźnie żad-
nej przyszłości. Poprzez Francję dostali się do 
Belgii. Tam rodzina osiadła na lata.

Na postawione w jednym z udzielonych 
niedawno wywiadów pytanie, czy odwiedza-
jąc teraz kraj czuje się w nim „jak u siebie”, 
książę odpowiedział: „Spędziłem w Polsce je-
den z najważniejszych i najpiękniejszych okre-
sów w życiu – dzieciństwo, dlatego ojczyzna 
zawsze będzie mi bliska. Nigdy nie zapomnia-
łem o swoich korzeniach i narodowych trady-
cjach. W czasie stanu wojennego pomagałem 
rodakom, stałem na czele pomocy ze strony 
Unii Europejskiej i Caritas Catholica. Przez 
27 lat nie miałem prawa wstępu do Polski. Do-
piero pod koniec lat 80. z przeprosinami od-
dano mi paszport” (Izabela Kamińska, Polska 
jest rajem dla myśliwych. O łowieckich przygo-
dach, prawdziwych afr ykańskich wyprawach 
oraz talencie do biznesu rozmawiamy z księ-
ciem Michałem Ksawerym Sapiehą, „Brać Ło-
wiecka”, nr 3, 2013, s. 6).

Te przyjazdy do kraju nie były już jed-
nak ostatnio związane wyłącznie z najwięk-
szą pasją księcia – łowiectwem, któremu tak 
bardzo się poświęcał, polując m.in. w Afry-
ce, gdzie mieszkał przez długie lata, zanim 
ponownie wrócił z rodziną do Belgii. „Po-
lowania to jeden z powodów, bo rzeczywiście 
Polska jest rajem dla myśliwych – mówił za-
pytany. – Przede wszystkim jednak zajmują 
mnie sprawy dotyczące sztuki”. Po chwili zaś 
dodawał: „Z olbrzymiej kolekcji [dzieł sztuki 
i cennych ruchomości znajdujących się nie-
gdyś w Krasiczynie] ocalała tylko część. Naj-
cenniejszy zbiór należy do Zamku Królewskie-
go na Wawelu. Większość eksponatów to moje 
dary, niektóre pozostały depozytami, a inne 
muzeum zakupiło w celu uzupełnienia kolek-
cji” (tamże, s. 4-5).

W minionych miesiącach książę kilka 
razy przyjeżdżał w tych sprawach do Pol-
ski. Porządkował sprawy rodzinne, doglądał 

złożonych w muzeach depozytów, a niektóre 
z nich wycofywał. Trochę się spieszył („Obec-
nie problemy zdrowotne […], doktorzy dają 
mi mało czasu…”). O jego odejściu dowie-
działem się tuż przed ostatnią korektą arty-
kułu. Książę Michał Ksawery Sapieha zmarł 
11 lipca br. w Brukseli.

Wśród rodzinnych pamiątek, które książę 
odebrał z depozytu złożonego trzydzieści lat 
temu w Muzeum Narodowym w Krakowie 
jest mosiężna kropielniczka sprzed 1834  r., 
z wygrawerowaną na niej dedykacją od Iza-
beli z Flemingów Czartoryskiej dla Ada-
ma Sapiehy: „Darowane Adamowi Sapieże / 

1 | Album sapieżyński 
„Rok 1863”

2 | Przykładowe 
rozmieszczenie fotografi i 
wewnątrz albumu

1
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przez Prababkę Xiężnę z Flemingów Czarto-
ryskę Jenerałowę Ziem Podolskich / w Wysoc-
ku 1834.”, i pamiątkowy album na fotografi e 
w formacie carte de visite z portretami uczest-
ników powstania styczniowego, wybitnych 
wojskowych, polityków oraz postaci ze świa-
ta nauki, kultury i sztuki. Jak głosi rodzinna 
tradycja, z którą możemy się zgodzić, także 
album – z umieszczonym na pierwszej karcie 
zdjęciem i napisem „Rok 1863” – był w prze-
szłości własnością Adama Sapiehy (1828-
-1903), pradziadka Michała Ksawerego, po-
lityka i działacza niepodległościowego, twór-
cy powstałego we Lwowie na krótko przed 
wybuchem powstania styczniowego Komi-
tetu Galicji Wschodniej, a w samym powsta-
niu przywódcy obozu „białych”, współtwór-
cy i prezesa utworzonego w 1888 r. Wydziału 
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestni-
ków Powstania Polskiego 1863/1864, „czer-
wonego księcia”, jak mówili o nim niechętni 
poglądom Sapiehy galicyjscy ziemianie.

Album jest niewielki (ma wymiary: 15,4 
x 12,0 x 4,5 cm), oprawiony w ciemnoczer-
woną skórę z głębokimi dekoracyjnymi tło-
czeniami i zawiera 25 grubych, złoconych 
na brzegach kart z okienkami w kształcie 

zbliżonym do prostokąta z zaokrąglony-
mi narożami i górną krawędzią wygiętą na 
kształt łuku koszowego. Okienka te obwie-
dzione są potrójną złoconą ramką, a na 
pierwszej okładce albumu zachowało się me-
talowe okucie, będące pozostałością po daw-
nej zapince.

Nie wszystkie karty w albumie zapełnio-
ne są fotografi ami. Przetrwały jednak zespół 
44 zdjęć CDV świadczy nie tylko o tym, że 
ich właściciel pragnął zachować je jako szcze-
gólnie miłą sercu pamiątkę, ale także stwo-
rzyć z nich obrazkową dokumentację wyda-
rzeń roku 1863, portretową „listę obecności” 
tych, którzy polegli w powstaniu i tych, któ-
rzy przeżyli, ale byli ważnymi świadkami hi-
storii tamtych czasów.

Zdjęcia wykonane zostały w latach 1860-
-1864 w różnych zakładach fotografi cznych, 
w kraju i za granicą. Dla kilku nie udało się 
ustalić miejsca wykonania. Z pozostałych naj-
więcej, bo  23 (a jeśli doliczyć do tego foto-
grafi e, które przefotografowano w innych za-
kładach – to aż 26) pochodzi z Zakładu Fo-
tografi cznego Walerego Rzewuskiego w Kra-
kowie (w tym co najmniej 3 z jego pierwsze-
go atelier, przy ul. Krupniczej, a to niezwy-
kła rzadkość!). Ponadto w albumie znala-
zły się zdjęcia wykonane we Lwowie: u Ru-
dolfa Edera (3), Franciszka Wyspiańskiego 
(4, w  tym 3 refotografi e), Teodora Szajno-
ka (2) i Ignacego Zygmunta Gołębiowskiego 
(1), w Poznaniu: u Augusta i Fryderyka Zeu-
schnerów (3), w Pradze: u  Moritza Ludwi-
ga Wintera (2), w Stuttgarcie: u Friedricha 
Brandsepha (2) i w Berlinie: w Studiu Foto-
grafi cznym „F. Sala & Co.” (1).

Trudno rozstrzygnąć, kiedy wszystkie 
te zdjęcia włożone zostały do albumu. Być 
może pierwsza ich partia – z portretami po-
wstańców walczących w tragicznej bitwie 
pod Miechowem (17 lutego 1863 r.), a może 
i  tych, którzy polegli pod Komorowem (20 
czerwca 1863 r.) – trafi ła tam niedługo po 
obu tych brzemiennych w skutki wydarze-
niach i jeszcze przed aresztowaniem Adama 
Sapiehy (6 lipca 1863). Pozostałe – w tym 
portrety wybitnych wojskowych, polityków 
i ludzi kultury (noszące niekiedy ślady dłuż-
szej ekspozycji na światło, pierwotnie prze-
chowywane w innych oprawach) – uzupeł-
niły zbiór dużo później, zapewne nie wcze-
śniej, niż w 1864 r., już po powrocie księcia 
do Krakowa.

3 | „CARTE NATIONALE” 
– fotografi czne tableau 
z portretami uczestników 
powstania styczniowego, 
CDV, Studio Fotografi czne 
„F. Sala & Co.” w Berlinie, 
1863-1864

3
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Na pierwszej fotografi i w albumie, zaty-
tułowanej „CARTE NATIONALE” – będą-
cej niejako wprowadzeniem do tematu i wy-
konanej zapewne dopiero pod koniec 1863 
lub w 1864 r. – zestawiono w formie pamiąt-
kowego tableau 28 pojedynczych portre-
tów (w owalu) uczestników powstania stycz-
niowego i jedno zdjęcie zbiorcze (w forma-
cie prostokąta) z wizerunkami 4 powstań-
ców. Wszystkie te portrety objaśnione zosta-
ły nazwiskami („GREGOROWICZ”, „ZAMOJ-
SKI”, „RADOŃSKI”, „PADLEWSKI”, „ŚMIE-
CHOWSKI”, „LEDOCHOWSKI”, „Me NIEMO-
JEWSKA”, „KRUSZEWSKI”, „Me PUSTOWOJ-
TÓW”, „LANGIEWICZ”, „SCARPA”, „BENT-
KOWSKI”, „NIEGOLEWSKI”, „SEIFRIED”, 
„KAMINSKI”, „KUSCZYNSKI Mucha”, „RO-
CHEBRUN”, „MIELENSKI”, „STĘPINSKI”, 
„DZIALYNSKI”, „CALLIER”, „CIESZKOW-
SKI”, „MYTLINSKI (Sokol)”, „JEZIORAŃSKI”, 
„UNRUGH”, „LELEWEL” + „CZACHNOW-
SKI” + „KRUSZEWSKI” + „ROGINSKI”, „TA-
CZANOWSKI”, „GUTTRY”, „GODLEWSKI”). 
Tableau (wymiary fotografi i: 9,0 x 5,6 cm, 
wymiary tekturki: 10,4 x 6,3 cm), sporzą-
dzone tak, jak i wszystkie pozostałe w albu-
mie zdjęcia na papierze albuminowym z ne-
gatywu szklanego kolodionowego, wykona-
no w Studiu Fotografi cznym „F. Sala & Co.” 
w Berlinie przy Unter den Linden 51.

Sześć kolejnych zdjęć – to portrety po-
wstańców uczestniczących w bitwie pod 
Miechowem: rotmistrza Ludwika Mikołaje-
wicza Miętty (1843-1917), podporucznika 
Emanuela Moszyńskiego (1843-1863), stu-
denta Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  po-
wstaniu adiutanta generała François Roche-
brune’a, samego F. Rochebrune’a (1830-
-1871), twórcy i dowódcy słynnego oddzia-
łu Żuawów Śmierci oraz Henryki Pusto-
wojtówny (1838-1881), adiutantki genera-
ła Mariana Langiewicza, sfotografowanej 
w dwóch różnych pozach oraz uzupełniająca 

je fotografi czna reprodukcja drzeworytu 
„Transport rannych powstańców drogą bie-
gnącą koło Michałowic pod Krakowem”, za-
mieszczonego 28 marca 1863 r. w paryskim 
czasopiśmie „L’Illustration. Journal Uni-
versel” (rycinę według rysunku Godefroy’a 
Duranda wykonali: Jean Best, Joachim Jean 
Cosson i Joseph Burn-Smeeton). Poza zdję-
ciami Pustowojtówny, które są oryginalnymi 
fotografi ami wykonanymi w 1863  r. w  Za-
kładzie Fotografi cznym Moritza Ludwi-
ga Wintera w Pradze i rozprowadzanymi za 
pośrednictwem praskiego sklepu Friedricha 
Ehrlicha, wszystkie te cartes de visite wyko-
nane zostały w 1863 r. w Zakładzie Fotogra-
fi cznym Franciszka Wyspiańskiego we Lwo-
wie (choć portret F. Rochebrune’a, z bra-
ku przekonywających oznaczeń fi rmowych, 
może być jedynie przypisywany temu warsz-
tatowi ze znakiem zapytania) i są refotogra-
fi ami prac Walerego Rzewuskiego w Kra-
kowie, a sprzedawane były w sklepie z przy-
borami do pisania i fotografi ami Antoniego 
Bogdanowicza we Lwowie, o czym świadczą 

4 | „Transport rannych 
powstańców drogą biegnącą 
koło Michałowic pod 
Krakowem”, CDV, fotografi a 
drzeworytu zamieszczonego 
28 marca 1863 r. w paryskiej 
prasie, Zakład Fotografi czny 
Franciszka Wyspiańskiego 
we Lwowie, 1863 

5 | „Convoi de blessés 
Polonais sur la route de 
Michalowicze”, drzeworyt 
według rysunku Godefroy’a 
Duranda, „L’Illustration. 
Journal Universel”, nr 1048 
z 28 marca 1863 r., s. 205

6 | Dwóch 
niezidentyfi kowanych 
mężczyzn w ubiorach 
z powstania styczniowego, 
CDV, Zakład Fotografi czny 
Rudolfa Edera we Lwowie, 
1863 

7 | Adolf Poniński 
(1801-1874) (?) 
w mundurze ofi cera 
kawalerii, CDV, Zakład 
Fotografi czny Teodora 
Szajnoka we Lwowie, 1863
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niewielkie nalepki umieszczone na odwrocie 
tekturek ze zdjęciami, zasłaniające pierwotne 
napisy fi rmowe. O zapotrzebowaniu na ta-
kie fotografi e i o sposobie ich rozprowadza-
nia pisała już przed laty Wanda Mossakow-
ska: „Od tragicznej bitwy pod Miechowem 
w dniu 17 lutego prawie codziennie pojawia-
ły się w »Czasie« wiadomości o powstańcach 
poległych w boju lub zmarłych z ran w kra-
kowskich domach i szpitalach. W ciągu kilku 
miesięcy walk niemal każdy mieszkaniec Kra-
kowa stracił kogoś z rodziny lub szerszego krę-
gu znajomych. Zmarłych wspominano z czcią 
i szacunkiem jako bohaterów narodowych. Ich 
podobizny krążyły wśród społeczeństwa, wraz 
z wizerunkami sławnych dowódców lub sym-
patyków sprawy polskiej […] i szybko stały się 
przedmiotem handlu księgarskiego” (Powstań-
cze fotografi e Walerego Rzewuskiego, „Biule-
tyn Historii Sztuki”, nr 1, 1979, s. 126).

Kilku przedstawionych na zdjęciach 
uczestników powstania nie udało się jak do-
tąd rozpoznać. Do takich fotografi i należy 
niezwykle efektowny podwójny portret nie-
znanych nam lwowiaków pozujących do zdję-
cia w 1863 r. w ubiorach powstańców stycz-
niowych i z bronią w ręku, w atelier Zakładu 
Fotografi cznego Rudolfa Edera we Lwowie, 
przy ul. Franciszkańskiej 92, i  kolejna, po-
chodząca z tej samej sesji zdjęciowej, ukazu-
jąca już tylko jednego powstańca, w połowie 

postaci. W tej grupie jest także dobrze znana 
z kilku kolekcji o podobnym profi lu, wyko-
nana w 1863 r. u Teodora Szajnoka we Lwo-
wie fotografi a przedstawiająca mężczyznę 
w stroju ofi cera kawalerii, z rewolwerem sys-
temu Lefaucheux zatkniętym za pasem, opi-
sywana z rozpoznaniem: „Poniński”, „Wła-
dysław Poniński”, „Aleksander Poniński”, 
„Adolf Poniński” (wtedy z odniesieniem do 
informacji zamieszczonej w ówczesnej pra-
sie: „Adolf hr. Poniński [1801-1874], z Sie-
beneichen, 62 l., właściciel dóbr [został skaza-
ny,] z  wliczeniem czteromiesięcznego aresztu 
śledczego na 1 rok więzienia za zbrodnię za-
burzenia spokojności publicznej według § 66 c. 
k. k. przez sąd wojenny we Lwowie, w miesią-
cu czerwcu 1864” [„Czas”, nr 89, 1864, s. 1], 
które i tu, ze znakiem zapytania, przyjmuje-
my) i dwie kolejne, z odręcznymi podpisami 
na tekturkach: „Małuja” i „Okrajny”.

Nie ma natomiast najmniejszych trudno-
ści z rozpoznaniem pozostałych osób, któ-
rych fotografi czne portrety umieszczone zo-
stały w albumie. Widzimy na nich: Włady-
sława Pacewicza (w całej postaci, w mundu-
rze, z pistoletem za pasem i szablą u boku), 
który – zanim otrzymał awans na majora – 
„męstwem i przytomnością umysłu” wyróżnił 
się w bitwie pod Uniejowem nieopodal Mie-
chowa (6 sierpnia 1863 r.). Po nim, nieco za-
mglony portret (w popiersiu) ucznia Szkoły 
Wojskowej w Genui, a w powstaniu adiutan-
ta generała Aleksandra Waligórskiego, Wła-
dysława Jabłonowskiego (1839-1863), pole-
głego w bitwie pod Komorowem (20 czerw-
ca 1863 r.) – zdjęcie pośmiertne, wykonane 
z wcześniejszego negatywu u Walerego Rze-
wuskiego, naklejone na fi rmową tekturkę 
z typowym niebieskim nadrukiem na rewer-
sie i rzadko spotykaną czarną (zamiast nie-
bieskiej), żałobną obwódką na awersie. Dalej 
są dwa różne ujęcia (w całej postaci, w ubra-
niu cywilnym) poległego w tej samej bitwie 
Juliusza Tarnowskiego (1840-1863), w po-
wstaniu adiutanta pułkownika Zygmunta 
Jordana – fotografi e wykonane w Stuttgarcie 
(w pobliżu którego studiował), w atelier Frie-
dricha Brandsepha, w czasie tej samej sesji 
w 1861, a może nawet już w grudniu 1860 r. 
Nieco dalej, na kolejnej stronie znajduje się 
słynne zdjęcie generała Mariana Langiewi-
cza (1827-1887), naczelnika wojskowego 
województw sandomierskiego i krakowskie-
go, później dyktatora powstania, fotografi a 

8 | Władysław Czarkowski 
(1826-1863) w ubiorze 
cywilnym, CDV – awers (A) 
i rewers (B), Zakład 
Fotografi czny Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
1863

8 A 8 B
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o  nieustalonym dotąd miejscu wykonania. 
A  po nim zdjęcia wizytowe dwóch innych 
dowódców w powstaniu styczniowym: Bo-
lesława Kołyszki (1827-1887), generała, na-
czelnika wojskowego województw sando-
mierskiego i krakowskiego, dyktatora po-
wstania, i Edmunda Calliera (1833-1893), 
pułkownika, naczelnika wojskowego woje-
wództwa mazowieckiego i zwycięzcy spod 
Ignacewa (9 czerwca 1863 r.) – obie fotogra-
fi e (w popiersiu, mocno retuszowane) wyko-
nane w 1863 r. u Augusta i Fryderyka Zeu-
schnerów w Poznaniu.

Cztery kolejne zdjęcia – to portrety czte-
rech innych powstańców, którzy polegli 
w  1863 r.: Leszka Wiśniowskiego, dowód-
cy małego oddziału ochotników działające-
go na Wołyniu, rannego w bitwie pod Ko-
rytnicą (29 lipca 1863 r.), „wyrokiem sądu 
wojennego skazanego […] na śmierć, któ-
rą z pełną rezygnacyą odebrał przez rozstrze-
lanie [we Włodzimierzu Wołyńskim] dnia 
27 listopada 1863 r.”; Leona Frankowskiego 
(1843-1863), aktywnego działacza manife-
stacji patriotycznych w Warszawie i Horo-
dle w 1861 r., w powstaniu styczniowym ko-
misarza województwa lubelskiego, o którym 
powiadano, że „zawsze powtarzał tym co go 
zapytywali »czém się bić będziemy« […]: »kij 
zdobywa karabin, a karabin armaty«”, ranne-
go w bitwie pod Słupczą koło Sandomierza 

(8  lutego 1863 r.), straconego przez powie-
szenie 16 czerwca 1863 r. w Lublinie; Kazi-
mierza Straszewskiego (1841-1863), ofi cera 
kosynierów w oddziale Apolinarego Kurow-
skiego, poległego w bitwie pod Miechowem, 
i najstarszego z nich Władysława Czarkow-
skiego (pseud. Czajka) (1826-1863), dokto-
ra medycyny, w powstaniu naczelnika cywil-
nego pow. bialskiego, rozstrzelanego 29 lip-
ca 1863 r. w Siedlcach. Carte de visite Lesz-
ka Wiśniowskiego  (intensywnie retuszowa-
na głowa, domalowane popiersie) jest trze-
cim i ostatnim w tym albumie zdjęciem wy-
konanym u A. i F. Zeuschnerów w Poznaniu. 
Podobnie kompilowane popiersia Frankow-
skiego i Straszewskiego powstały natomiast 
w krakowskim atelier Walerego Rzewuskie-
go, gdzie wykonana została także znakomita 
fotografi a przedstawiająca doktora Włady-
sława Czarkowskiego (w połowie postaci) – 
jeszcze jedna w tym zbiorze naklejona na tek-
turkę obwiedzioną czarną, żałobną ramką.

Stefan Bobrowski (1840-1863) – to tra-
giczna postać, był członkiem Rządu Na-
rodowego i naczelnikiem miasta Warsza-
wy, zginął w bratobójczym pojedynku z hr. 
Adamem Grabowskim 12 kwietnia 1863  r. 

9 | Generał Jan Skrzynecki 
(1787-1860), CDV, Zakład 
Fotografi czny Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
1863 

10 | Portret generała Jana 
Skrzyneckiego u kresu życia 
(w inwalidzkim wózku), 
wymiary fotografi i: 20 x 
15,2 cm (wymiary tekturki: 
20,4 x 16,5 cm), Zakład 
Fotografi czny Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
1859
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pod Rawiczem. Wykonana w nieznanym 
nam zakładzie fotografi cznym refotografi a 
jego całopostaciowego paryskiego portretu 
z 1862 r., od E. Vaillata (rue Montpensier 28, 
Palais Royal 44), także trafi ła do albumu sa-
pieżyńskiego.

Aż dziewiętnaście kolejnych zdjęć (nie 
licząc carte de visite Władysława Niego-
lewskiego, wykonanej w nieustalonym do-
tąd atelier, do której jeszcze wrócimy) – to 
fotografie wykonane w zakładzie Walerego 
Rzewuskiego, który nie tylko był wziętym 

krakowskim fotografem, ale także obrońcą 
zabytków Krakowa, m.in. inicjatorem  wy-
jednania u rządu szybkiej restauracji Pała-
cu Biskupiego oraz odkucia zniszczonego 
gipsowego orła polskiego na Bramie Flo-
riańskiej w trwalszym kamiennym mate-
riale. Wiele z utrwalonych na tych zdję-
ciach osób jest nam dobrze znanych, po-
nieważ ich podobizny, czy to w postaci re-
produkcji samych odbitek, czy wykona-
nych na ich podstawie rycin, zostały spo-
pularyzowane w prasie i innych wydawnic-
twach w drugiej połowie XIX i na począt-
ku XX w. W grupie tej znaleźli się wybit-
ni wojskowi, politycy oraz ludzie ze świata 
nauki i sztuki.

Na początek zdjęcie jeszcze jednego przy-
wódcy powstania styczniowego – generała 

Józefa Hauke (pseud. Bosak) (1834-1871), 
dowódcy II korpusu sił powstańczych 
i  wspomniana już fotografi a powstańca 
w  chłopskiej sukmanie, z podpisem „Okraj-
ny”. Dalej generał Jan Zygmunt Skrzynecki 
(1787-1860), w popiersiu kompilowanym 
z fotografi i przedstawiającej go u kresu życia, 
w 1859 r., siedzącego w inwalidzkim wózku 
– najstarszej fotografi i portretowej wykona-
nej w atelier W. Rzewuskiego. Po nim gene-
rał Józef Bonawentura Załuski (1805-1866) 
na znakomitym portretowym zdjęciu, uję-
tym w połowie postaci, Mikołaj Walery Wie-
logłowski (1805-1865), wydawca i współza-
łożyciel krakowskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych, na sugestywnym por-
trecie ograniczonym do samej głowy (kolej-
ne zdjęcie na tekturce z czarną obwódką), za 
nim rewelacyjne niepełne popiersie botani-
ka i uczestnika powstania listopadowego Jó-
zefa Warszewicza (1812-1866) (jeszcze jed-
no CDV obwiedzione żałobną ramką) i ko-
lejny portret w popiersiu,  Władysława To-
masza Ostrowskiego (1790-1869), w czasie 
powstania listopadowego marszałka Sejmu 
Królestwa Polskiego. Grupę tę uzupełniają 
fotografi e przedstawiające Ignacego Marce-
lego Kruszewskiego (1799-1879), pułkow-
nika wojsk polskich, generała armii belgij-
skiej, w powstaniu styczniowym dyrektora 
krakowskiego Wydziału Wojny (niezwykle 
efektowny portret w stroju polskim, więcej 
niż w połowie postaci) i znany z wielu kolek-
cji wizerunek Władysława Niegolewskiego 
(1819-1885), polityka z Wielkopolski, który 
w powstaniu styczniowym walczył w oddzia-
le generała Edmunda Taczanowskiego.

Po nich idą redaktorzy, politycy, publi-
cyści: Leon Wojciech Chrzanowski (1828-
-1899), od 1853 r. redaktor „Czasu”, w po-
wstaniu styczniowym związany z ugrupo-
waniem „białych”, uczestnik delegacji, któ-
ra 12 marca 1863 r. w Sosnówce pod Kra-
kowem wręczyła generałowi Langiewiczowi 
wydrukowany już dekret o powołaniu rzą-
du cywilnego; Józef Szujski (1835-1883), 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, je-
den z głównych twórców programu poli-
tycznego konserwatywnej grupy „stańczy-
ków”, sportretowany w stroju żałoby naro-
dowej, w połowie postaci i Józef Ignacy Kra-
szewski (1812-1887), którego czytelnikom 
„Spotkań z Zabytkami” bliżej przedstawiać 
nie trzeba. Zdjęcie to, wykonane podczas 
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11 | Józef Warszewicz 
(1812-1866), CDV, Zakład 
Fotografi czny Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
1863
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fi lozofa, działacza społecznego i konserwa-
tora zabytków, profesora Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, siedzącego przy charaktery-
stycznym stoliku, znanym z kilku innych 
fotografi i wykonanych w tym atelier (zob. 
Wanda Mossakowska, Walery Rzewuski 
(1837-1888), fotograf. Studium warsztatu 
i twórczości, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk-Łódź 1981), na którym ustawio-
no nigdzie dotąd nieodnotowany rekwizyt: 
posążek księcia Józefa Poniatowskiego au-
torstwa Wojciecha Święckiego (odlew gip-
sowy z modelu sprzed 1858 r.).

Kolekcję zdjęć w albumie zamykają fo-
tografi e przedstawiające Wincentego Pola 
(1807-1872), poetę i geografa (CDV w  po-
piersiu), Lucjana Siemieńskiego (1807-1877), 
także poetę, ale i pisarza, krytyka literackie-
go i  artystycznego, redaktora „Czasu” (uję-
cie w połowie postaci), Franciszka Tepę 
(1828-1889), malarza (w popiersiu), dwa zna-
komite portrety wybitnych profesorów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – Józefa Dietla 
(1804-1878), w latach 1866-1874 prezyden-
ta Krakowa i Józefa Majera (1808-1899), leka-
rza, przyrodnika, pierwszego prezesa Akade-
mii Umiejętności w Krakowie (oba w całej po-
staci) oraz wykonane około połowy 1864 r. we 
Lwowie w atelier Teodora Szajnoka popiersie 
(z profi lu) Aleksandra Fredry (1793-1879), 
poety i komediopisarza.

wojciech przybyszewski

krótkiej wizyty pisarza w Krakowie na po-
czątku listopada 1863 r., nie było dotąd zna-
ne, a jego ujawnienie pozwala przynajmniej 
częściowo rozwiązać zagadkę anonimowego 
portretu ołówkowego, przekazanego za po-
średnictwem redakcji „Spotkań z Zabytka-
mi” z prywatnej kolekcji Grzegorza Doliń-
skiego do zbiorów Muzeum J. I. Kraszew-
skiego w Romanowie (zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 5-6, 2012, s. 72). Nieznany nam 
w dalszym ciągu rysownik wykonał ten nie-
wielki portrecik według niewiele różniące-
go się od fotografi i z albumu sapieżyńskiego 
zdjęcia, wykonanego zapewne podczas tej sa-
mej sesji w Zakładzie Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie w listopadzie 1863 r.

Wśród pozostałych znajdujących się 
w  albumie fotografi i szczególnie cenne są 
trzy, wykonane w l861 r. w pierwszym ate-
lier Walerego Rzewuskiego, przy ul. Krup-
niczej w  Krakowie. Są to portrety całopo-
staciowe. Na pierwszym z nich widzimy bi-
skupa Ludwika Łętowskiego (1786-1868), 
historyka i literata, który prowadził w Kra-
kowie cieszący się dużym powodzeniem sa-
lon literacki przy ul. Kanoniczej (odbitka 
z negatywu z 1861 r. wykonana w 1863 r.). 
Na drugim Rzewuski sfotografował Woj-
ciecha Manna (1814-1876), redakto-
ra „Czasu”, jednego z głównych twórców 
programu politycznego grupy „stańczy-
ków”. Trzeci przedstawia Józefa Aleksandra 
Łepkowskiego (1826-1894), archeologa, 
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12 | Józef Ignacy 
Kraszewski (1812-1887) 
w futrzanej szubie, CDV, 
Zakład Fotografi czny 
Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie, 1863 

13 | Ołówkowy 
portret Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w futrzanej 
szubie, według fotografi i 
CDV wykonanej w listopadzie 
1863 r. w Zakładzie 
Fotografi cznym Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
rysownik nieznany, nie przed 
listopadem 1863 r.

14 | Józef Łepkowski 
(1826-1894), CDV, Zakład 
Fotografi czny Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, 
1861

(ilustracje: 1-4, 6-9, 11, 12, 14 
– zbiory prywatne, fot. Wojciech 
Przybyszewski; 5 – zbiory 
prywatne, fot. Anna Myślińska; 
10 – w zbiorach Muzeum Sztuki 
Litewskiej w Wilnie, domena 
publiczna; 13 – w zbiorach 
Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie, fot. Wojciech 
Przybyszewski)
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Wędziagoła − inaczej: 
Wendziagoła (lit .Van-
džiogala) jest to dziś 
niewielkie, liczące nie-

spełna 1000 mieszkańców miasteczko 
położone na Laudzie (biorącej nazwę 
od lokalnej rzeczki uchodzącej do 
Niewiaży), między Kownem a Kiej-
danami w Republice Litewskiej. Miej-
scowość ta warta jest przedstawienia 
ze względu na jej historię, zachowane 
do dziś zabytki świadczące o trwającej 
i pielęgnowanej nadal polskiej trady-
cji narodowej, a także z powodu prze-

trwałych śladów przodków naszego 
noblisty – Czesława Miłosza.

Polacy pojawili się na terytorium 
Litwy – dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego jeszcze w średniowieczu, 
zapewne byli to jeńcy sprowadzeni 
przez księcia Witolda. Później przy-
bywali z Polski kupcy, rzemieślnicy, 

a po Unii w Krewie w 1385 r. (układ 
przewidywał małżeństwo Jagiełły 
z królową Jadwigą, objęcie przez nie-
go tronu i chrystianizację Litwy – co 
też się stało) także duchowni, dworza-
nie i rycerze. Po zawarciu unii lubel-
skiej w 1569 r. nasiliło się przemiesz-
czanie żywiołu polskiego z Korony na 
teren Wielkiego Księstwa, nastąpiła 
też silna polonizacja bojarstwa litew-
sko-ruskiego.  

Po połowie XIX w., kiedy to 
ugruntowało się i przybrało na sile li-
tewskie odrodzenie narodowe, tak-

że ludność polska dawnego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego wyraźniej 
uświadomiła sobie przywiązanie do 
języka, kultury i tradycji narodowej 
przodków. Wtedy ukształtował się 
zwarty polskojęzyczny obszar drob-
noszlacheckich zaścianków na północ 
od Kowna, wzdłuż Niewiaży – zna-
ny właśnie jako Lauda. W 1920 r. ob-
szar ten, określany w szerszych gra-
nicach jako Kowieńszczyzna (wraz 
z  m.in. Czekiszkami, Datnowem, Ja-
nowem, Kiejdanami, Łączynowem, 

Opitołokami, Szetejniami, Upitą 
i Wędziagołą), liczył przeciętnie oko-
ło 55% polskojęzycznych mieszkań-
ców (uważających się w zdecydowa-
nej większości za Polaków). W nie-
których miejscowościach odsetek ten 
był nawet znacznie wyższy, jak wła-
śnie w Wędziagole, gdzie na przeło-
mie XIX i XX w. (według spisów hi-
storyka Włodzimierza Wakara) sięgał 
95%. W pełni uzasadnione było wów-
czas tamtejsze powiedzenie, że „od Ja-
nowa do Datnowa wszędzie słychać 
polska mowa”.

Parafia rzymskokatolicka powstała 
w Wędziagole przed 1631, a fundato-
rami tamtejszego kościoła, którego bu-
dowę zakończono w 1664 r., byli mar-
szałkostwo kowieńscy Jan Karol i Ma-
rianna z Łopacińskich Rostworowscy. 
W kościele znajdował się znany z cu-
dów obraz Chrystusa, czyniący z tej 
miejscowości cel pielgrzymek. Pierw-
sza wędziagolska świątynia padła, nie-
stety, wraz z wyposażeniem pastwą 
płomieni w 1817 r., ale dziewięć lat 
później została odbudowana i  w  tym 
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Wędziagoła  
– „stolica polska na Litwie”

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

1 | 2 | Kościół w Wędziagole (1) i jego 
wnętrze (2)

...............................................................................
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się też dawne chorągwie kościelne – 
m.in. z wizerunkiem św. Kazimierza, 
patrona Litwy i św. Jana Chrzcicie-
la, a także rzeźbiona w drewnie pie-
ta. W bocznych galeriach na piętrze 
przy prezbiterium odnajdziemy za-
bytkowe dziewiętnastowieczne olejne 
obrazy: w  prawej − św.  Jana Chrzci-
ciela autorstwa Konstantego Gorskie-
go (rodzina ta posiadała pobliski ma-
jątek Kazimierów) oraz w lewej − wi-
zerunek Matki Boskiej Różańcowej. 
Natomiast w ołtarzu głównym zosta-
ły umieszczone w pobliżu krzyża licz-
ne wota, zawieszane przez mieszkań-
ców Wędziagoły – dwa najstarsze no-
szą datę 1800.

Tuż obok kościoła, przy bramie, 
znajduje się drewniana dzwonnica, 
przekryta dziś blachą, w której wnę-
trzu, gdzie można odczytać wyciętą 
w  drewnie datę „1782”, zawieszono 

kształcie zachowała się do dziś. Znaj-
duje się ona w centrum miejscowości, 
przy niewielkim placu – rynku. Jest 
budowlą drewnianą o zwartej, jedno-
przestrzennej bryle, mieszczącej halo-
we trzynawowe wnętrze, które oświe-
tlają okna przeprute w ścianach naw 
bocznych; w bryle budowli z lekka 
zarysowuje się prezbiterium. Nawę 
główną poprzedza kruchta, nad którą 
wznosi się wieża z dwupoziomowym 
ośmiobocznym bębnem, zwieńczo-
nym ostrosłupowym hełmem z krzy-
żem na wierzchołku. Dach świątyni 
– dwuspadowy nad nawami i namio-
towy nad prezbiterium był początko-
wo pobity gontami, później przekryty 
ceramiczną dachówką, a obecnie, jak 
i wieża – położoną po 1945 r. blachą. 
Wnętrze kościoła nie ma dziś dawne-
go, oryginalnego dziewiętnastowiecz-
nego wyposażenia – ołtarzowa snycer-
ka wykonana w warsztacie w Kownie 
pochodzi z 1936 r. Z dawnej, tej jesz-
cze siedemnastowiecznej świątyni po-
chodzi uratowany częściowo od pożo-
gi, acz ze śladami zwęglenia, fragment 
drewnianego krzyża z ołtarza głów-
nego, umieszczony teraz za krzyżem 
współczesnego ołtarza. Zachowały 

trzy dzwony – najstarszy z 1721  r., 
wykonany przez ludwisarnię Dorn-
manna w Koenigsbergu (Królewiec – 
dziś Kaliningrad).

W kościele w Wędziagole, jak rów-
nież na tamtejszej plebanii, zachowa-
ły się osiemnastowieczne księgi mszal-
ne oraz cenne archiwalia − dokumen-
ty metrykalne, pisana kronika prze-
szłości. Nie jest ona kompletna, a to 
z przyczyny nie tylko dawnego pożaru, 
ale też czasów władzy radzieckiej jesz-
cze z okresu drugiej wojny światowej, 
kiedy to w 1941 r. wiele dokumentów 
zostało bezpowrotnie wywiezionych 
do dalszych archiwów. Jedynie część 
ksiąg ukryta w przykościelnej dzwon-
nicy i pozostała na miejscu może dziś 
świadczyć w Wędziagole o przeszłości 
tamtejszej laudańskiej szlachty.

Niezależnie od kroniki zapisanej 
na papierze pozostała druga, znacznie 
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3 | Dawna 
chorągiew kościelna 
z wizerunkiem 
św. Kazimierza

4 | Wota 
w wędziagolskim 
kościele

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

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

5 | Nagrobek Eugeniusza Edwarda Artura 
Miłosza, dziada noblisty, na przykościelnym 
cmentarzu

6 | Nagrobek Eleonory z Sopoćków Miłoszowej, 
babki noblisty oraz Józefa Miłosza – jego 
pradziada
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trwalsza, którą stanowią nagrobki na 
tamtejszym przykościelnym cmen-
tarzu i zachowane na nich inskryp-
cje w  większości w języku polskim 
(takich jest ok. 200). Odnajdziemy 
tam nazwiska dawnych mieszkań-
ców Laudy, tak miejscowego oby-
watelstwa (ziemiaństwa), jak i drob-
nej szlachty, więc Chołodów (wła-
ścicieli majątku Walerów), Gor-
skich (właścicieli majątku Kazimie-
rów), Brodowskich, Dackiewiczów, 
Gambeckich, Gobiattów, Jagiełłowi-
czów, Kiburttów, Lawdańskich, Oli-
szewskich, Rymejków, Żazeckich, 
a  wśród nich insurgentów 1863  r. – 
Aleksandra Chmielewskiego i braci 

Wilkiewiczów. Spotkamy także za-
dbane nagrobki przodków Czesła-
wa Miłosza – jego dziadów: Eugeniu-
sza Edwarda Artura i Eleonory Miło-
szów oraz pradziada – Józefa Miło-
sza; również w archiwum wędziagol-
skiej parafii napotkamy dziewiętna-
stowieczne zapisy metrykalne z nimi 
związane. Według żywego do dziś 
przekazu wędziagolski kościół odwie-
dził też Adam Mickiewicz.

Z chwilą zakończenia pierwszej 
wojny światowej, na fali spontanicz-
nego odradzania się po latach za-
borów „małych ojczyzn”, mieszkań-
cy Wędziagoły podjęli próbę pro-
klamowania niezależnej od władzy 

litewskiej „republiki wędziagolskiej”. 
Wraz z pobliską miejscowością Bobty 
nie uznali w 1919 r. władzy litewskiej, 
co spowodowało pacyfikację Lau-
dy przez tamtejsze wojsko − nic więc 
dziwnego, że miejscowość tę zwano 
„stolicą polską na Litwie”. Dziś w Wę-
dziagole, mimo braku od lat polskiej 
szkoły, około 15% mieszkańców na-
dal deklaruje swą polskość manifestu-
jąc jednocześnie głębokie przywiąza-
nie do tradycji narodowej, zwłaszcza 
podczas uroczyście obchodzonych 
rocznic Konstytucji 3 maja oraz Świę-
ta Niepodległości 11 listopada. 

Jan Skłodowski

Autor składa podziękowanie Panu Ryszardo-
wi Jankowskiemu, prezesowi miejscowego od-
działu Związku Polaków na Litwie, za pomoc 
w poruszaniu się po ścieżkach laudańskiej tra-
dycji, przekazane cenne informacje historycz-
ne oraz prezentację obiektów zabytkowych 
oraz archiwaliów znajdujących się na terenie 
kościoła i parafii w Wędziagole.

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

W 2011 r. nakładem warszawskiej Oficyny Pegaza opublikowany został 
(przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej) niezwykły al-

bum Pod mostami Królewca. Stolica „Starych Prus” na fotografiach dawne-
go Urzędu Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich w ko-
lekcji Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pomysłodaw-
cą wydania i autorem tekstów w albumie jest historyk sztuki Konrad Nawroc-
ki, rodowity gdańszczanin, który, pracując w Instytucie Sztuki PAN w War-
szawie, odkrył w 1989 r. w zbiorach placówki kolekcję zdjęć Królewca, oca-
lonych po wojnie przez polskich historyków sztuki. Konrad Nawrocki w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. zorganizował wystawę tych zdjęć. 
Ekspozycję „Atlantyda Północy – Atlantis des Nordens” moż-
na było oglądać w kilku miastach polskich i za granicą.

Wystawa ta stała się punktem wyjścia do wydania albu-
mu Pod mostami Królewca…, który tworzy unikatowy obraz 
miasta, nazywanego stolicą „Starych Prus”. Zdjęcia wyko-
nywane były od końca XIX w. do 1944 r. na potrzeby Urzę-
du Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Prus Wschod-
nich przez Oscara Bittricha, Adolfa Böttichera, Richarda De-
thlefsena i Antona Ulbricha. Fotografie, podzielone według 
dzielnic Królewca, którym są poświęcone (Knipawa, Stare 
Miasto, Laak,  Lipnik, Sackheim, Lomse, Przedmieście, Ha-

berberg), są jego żywą dokumentacją. To nie tylko kadry ukazujące archi-
tekturę, na zdjęciach widać przedstawicieli wszystkich grup społecznych za-
mieszkujących Królewiec: robotników, urzędników i inteligentów w codzien-
nych sytuacjach, ulice, po których jeżdżą wozy konne i tramwaje, port – ośro-
dek życia miasta, kamienice tuż przed rozbiórką, witryny sklepów, restaura-
cji. Nie wszystkie zdjęcia są dobrej jakości, ale nawet (a może szczególnie) te 
nieostre mają wyjątkowy walor dokumentacyjny.

Tętniący życiem Królewiec, zbombardowany w 1944 r. w dwudniowym 
ataku lotniczym wojsk alianckich, w 1945 r. ponownie zniszczony przez Armię 

Czerwoną, po wojnie otrzymał nazwę Kaliningrad i został 
włączony do ZSRR. Do dawnej świetności już nie wrócił. 
Jak twierdzi Konrad Nawrocki, historia Królewca jest do-
bitnym przykładem na niepowtarzalność przestrzeni miej-
skiej, będącej szczególnym obszarem dziedzictwa kulturo-
wego. 

Publikacja została wydana z tłumaczeniem na język 
niemiecki i rosyjski. Ze względu na obfitość materiału, któ-
rego nie pomieściło 430 stron, autor pracuje nad drugim 
tomem wydawnictwa. 

Album można nabyć (cena: 198 zł) w większych księ-
garniach na terenie kraju.

Spotkanie z książką

KRÓLEWIEC, JAKIEGO NIE ZNAMY

7 | 8 | Krzyż upamiętniający braci Wilkiewiczów, 
powstańców 1863 r. (7) i umieszczona na nim 
tabliczka informacyjna (8) 

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

...............................................................................
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Wiatrak holender 
w Łąkorzu

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

Łąkorz to niewielka, liczą-
ca około 1000 mieszkań-
ców miejscowość w zachod-
niej części Warmii i Mazur 

w  pow.  nowomiejskim. Wieś sąsia-
duje z utworzonym w 1985 r. leśnym 
obszarem Brodnickiego Parku Kra-
jobrazowego oraz jeziorem o nazwie 
Łąkorz. W Łąkorzu, na górze zwanej 
niegdyś Łysochą stoi wiatrak holen-
der z połowy XIX w. Wznosi się nad 
miejscowością wśród łąk i pól upraw-
nych. Jego cechą charakterystyczną 
była ruchoma czapa, która obracała 
się ze skrzydłami w kierunku wiatru 
i przesuwała na rolkach po żelaznym 
pierścieniu wmontowanym w oczep 
budynku. Podstawą systemu napę-
dowego wiatraka były przede wszyst-
kim śmigi osadzone w głowicy wału 

napędowego. Skrzydła poruszały wał 
skrzydłowy z kołem palecznym, ob-
roty koła przenoszone były na system 
uruchamiający paprzycę i górny ka-
mień mlewnika. Taki system napędo-
wy wprawiał w ruch kamienie młyń-
skie, zwane mlewnikami kamiennymi, 
co umożliwiało rozdrabnianie ziarna.

Wiatrak ma wysokość 14 m i wy-
murowany został w kształcie stożka na 
planie koła. Jego elewacja pozbawiona 
jest elementów dekoracyjnych. Ścia-
ny są bez gzymsów, zbudowane z czer-
wonej cegły wiśniówki oraz zendrów-
ki wiązanej w układ polski − krzyżo-
wy. Małe, szklone okna o gęstym po-
dziale mają murowane glify i metalo-
we ramy. Konstrukcja dachu to cha-
rakterystyczna łamana linia kalenicy 
i  krokwie krążyny łączone ciesielsko. 

Całość w kształcie wydłużonej i ścię-
tej kopuły żebrowej. Autor konstruk-
cji, niestety, nie jest znany.

Do wnętrza wiatraka prowadzą 
dwa wejścia przez dwuskrzydłowe,  
łukowo przesklepione drzwi, usytu-
owane po przeciwnych stronach. Od 
wewnątrz skośne ściany podcięte są 
do wysokości 2 m. Na każdej z czte-
rech kondygnacji były niegdyś pła-
skie, drewniane, nagie stropy, a po-
sadzka na parterze miała postać klepi-
ska. Wnętrze wyposażone było w dra-
biniaste schody z desek i bali, dwa zło-
żenia kamieni, koła paleczne i cewia, 
wał królewski oraz pytlak. 

Wiatrak miał kilku właścicie-
li: przed drugą wojną światową był 
nim Niemiec o nazwisku Lowin, 
a  w  1945  r. przeszedł na rzecz skar-
bu państwa, jako dobro poniemiec-
kie. Pracował z wykorzystaniem śmi-
gieł do 1956 r. Głównie mełł zboże na 
śrutę dla zwierząt. W zabudowaniach 
znajdujących się tuż obok wiatraka 
w okresie jego świetności mieszkał 
Jan Musiał, miejscowy młynarz. Kie-
dy otrzymał pierwszą, a później dru-
gą decyzję nakazującą zdjęcie skrzy-
deł, jak mówili jego znajomi: „pła-
kał, bo tak był z nim zżyty”. Po zdjęciu 
skrzydeł obiekt przestał być młynem 

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

1 | Uczniowie 
i nauczyciele 
szkoły 
podstawowej 
w Łąkorzu podczas 
zjeżdżania  na 
sankach, 1940 r.

..............................
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wietrznym. Do 1975 r. miejscowa 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych świad-
czyła w wiatraku usługi śrutownikiem 
o napędzie elektrycznym. Przez dzie-
siątki  lat  budowla  niszczała. Do 
1993 r. wiatrak stał nieczynny, na-
stępnie został sprzedany przez Zarząd 
Gminy Biskupiec Pomorski rodzinie 
polskiego pochodzenia mieszkającej 
w Niemczech. Zabytek przeszedł więc 
w ręce prywatne, ale zaowocowało to 

tylko przykryciem zniszczonego da-
chu plandeką. Brak skrzydeł, a także 
niektórych urządzeń pomocniczych, 
np. dźwigu, sprawił, że młyn wietrz-
ny pełnił funkcję podręcznego skła-
du. W wyniku zaniedbania prac na-
prawczych (przede wszystkim wyma-
gany był remont dachu, wymiana de-
sek, stropów i schodów) obiekt jesz-
cze bardziej popadł w ruinę. Po du-
żym ubytku desek pokrycia dachu za-
waliła się więźba dachowa, próchnia-
ły cenne, drewniane urządzenia tech-
niczne. 

W 2006 r. staraniem Jana Ostrow-
skiego − kustosza miejscowego mu-
zeum i z pomocą gminy Biskupiec 

Pomorski wiatrak odkupiło od wła-
ściciela Łąkorskie Stowarzyszenie 
Ochrony Przyrody i Dziedzictwa 
Kulturowego. W 2007 r., dzięki dofi-
nansowaniu władz Biskupca Pomor-
skiego oraz Urzędu Marszałkowskie-
go w Olsztynie, zabezpieczono za-
bytek przed niszczącą siłą warun-
ków atmosferycznych. Zatrudnio-
na ekipa ciesielsko-dekarska wykona-
ła dach, który obecnie zastępuje ten 
pierwotny, pokryty dranicami. Oca-
lone w ten sposób zostały te oryginal-
ne elementy więźby dachowej, któ-
re przetrwały w  zadowalającym sta-
nie. Dzięki wsparciu ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz 

2 | Wiatrak z zabezpieczonym dachem, 1995 r.

3 | Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa 
wiatraka, wykonana w 2011 r. przez Jana Kielara

...............................................................................
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wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków mogą być prowadzone dalsze 
prace konserwatorskie przy wiatraku. 

Przyszłością tego obiektu jest 
powrót do pełnienia dawnej funk-
cji, dlatego Łąkorskie Stowarzysze-
nie wysunęło pomysł utworzenia 
w wiatraku żywego muzeum, czyli 

zagospodarowanie i odrestaurowa-
nie wnętrza na cele edukacyjne. Jan 
Ostrowski zaproponował nawet ha-
sło: „Od ziarenka do bochenka”. 
Wszystko po to, by pokazać cały pro-
ces produkcji mąki, jaki odbywał się 
tu w przeszłości. Początkowo nastą-
piło porządkowanie i odgruzowywa-
nie wiatraka. Przygotowano potrzeb-
ne materiały i w 2009 r. przystąpio-
no do prac remontowych. Wnętrze 
wyposażono w sosnowe schody z po-
ręczami, wymieniono stropy i  pod-
łogi na wszystkich czterech kondy-
gnacjach. Po remoncie zachowane 

urządzenia i sprzęty trafiły na swoje 
dawne miejsce. Serce wiatraka, które 
przetrwało do naszych czasów, znaj-
duje się na poddaszu. By jednak wia-
trak mógł funkcjonować, należy jesz-
cze zrekonstruować brakującą część 
mechaniczną oraz odnowić zachowa-
ne urządzenia. 

Teraz wnętrze wiatraka w Łąko-
rzu wygląda jak prawdziwe muzeum 
techniki. Udostępniany do zwiedza-
nia obiekt stanowi wyjątkową atrakcję 
dla turystów. 

Joanna Kulpa  

Przed niemal dziesięciu laty, w numerze 4, 2004 „Spotkań z Zabytkami”, 
we wprowadzeniu do działu współtworzonego przez czytelników, pisali-

śmy: „Wśród wielu materiałów nadchodzących do »Społecznego przeglądu 
zabytków« te, które otrzymujemy od pana Sylwestra Polakowskiego z Kro-
sna, wyróżniają się rzetelnym i bardzo starannym opracowa-
niem. Najczęściej zabytek ilustrowany jest trzema lub cztere-
ma fotografiami, a do opisu, wzbogaconego rysem historycz-
nym miejscowości, zawsze dołączony jest oryginalny szkic 
sytuacyjny”. Miło jest przekonać się, że pasja do poznawa-
nia historii dworskich założeń i dokumentowania ich stanu 
przywiodła pana Sylwestra Polakowskiego do wydania wła-
snym sumptem publikacji podsumowującej badania nad od-
wiedzonymi przez niego miejscami. Pozycja Pozostałości za-
łożeń dworskich województwa podkarpackiego (wyd. Krosno 
2012) łączy cechy albumu i przewodnika. Na niemal 600 stro-
nach autor rzetelnie opisał bardziej i mniej znane zabytki re-
gionu i zamieścił ich aktualne zdjęcia. Dzięki książce można 
się zapoznać z ponad 400 założeniami dworskimi (!). Część 
z tych skarbów Podkarpacia warto odwiedzić samemu pod-
czas krajoznawczej wycieczki wiodącej jednym z sugerowa-
nych przez autora szlaków zwiedzania.

W publikacji skatalogowane zostały nie tylko dwory, zamki czy pałace, 
ale i sąsiadujące z nimi spichlerze, stajnie, oficyny, oranżerie, kaplice, bra-
my, ogrodzenia, architektura ogrodowa, zachowane nasadzenia roślinne itp. 
Przy każdym założeniu dworskim zamieszczono jego opis i historię, a także 

informacje praktyczne: wskazówki dotyczące dojazdu, określe-
nie zakresu dostępności poszczególnych miejsc. Autor nie tyl-
ko podróżował po opisywanych miejscach, lecz także uwiecz-
niał je na zdjęciach, sięgał po dokumenty źródłowe i konsulto-
wał się ze specjalistami. Publikacji dopełniają indeksy, spis bi-
bliografii i mapa regionu.

Sylwester Polakowski pisze we wstępie: „Istnieje jesz-
cze szereg zapomnianych miejsc, w których istniały niegdyś 
dwory lub folwarki, dzisiaj najczęściej trudnych do wyodręb-
nienia, ale mimo to wartych poznania. Te miejsca będą mia-
ły szansę zaistnieć w świadomości odbiorców, gdyż zostaną 
ujęte w drugim tomie pozostającym w opracowaniu – zatytu-
łowanym »Ślady założeń dworskich województwa podkarpac-
kiego«”. W oczekiwaniu na drugą część publikacji, jej pierwszy 
tom można nabyć w cenie 79,80 zł w Wydawnictwie LYGIAN 
(www.lygian.pl), w księgarni internetowej HETTA (www.hetta.
pl) lub w sieci księgarni podkarpackich NOVA.

POZOSTAŁOŚCI ZAŁOŻEŃ DWORSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Spotkanie z książką

4 | 5 | 6 | 7 | Kondygnacje wiatraka: 
dolna (4), druga (5), trzecia (6) i czwarta 
– poddasze (7), stan w 2011 r.

 (zdjęcia: 2-7 − Joanna Kulpa)

...............................................................................
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W drugiej połowie mi-
nionego roku zbio-
ry malarskie Zamku 
Królewskiego na Wa-

welu wzbogacił wysokiej klasy arty-
stycznej obraz „Śmierć Priama”, au-
torstwa Tadeusza Kuntzego, sygno-
wany: „TÆDEUS KUNTZE: P. ROMA 
1756”. Nieznany wcześniej w Polsce, 
odkryty we włoskiej kolekcji prywat-
nej, jest niewątpliwie jednym z naj-
cenniejszych nabytków polskiego 
muzealnictwa w zakresie malarstwa 
w obecnym stuleciu. Realizacja przed-
sięwzięcia została dokonana dzięki 
krakowskiemu Salonowi Dzieł Sztuki 
Connaisseur. Zakup, w znacznej czę-
ści sfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
stał się muzealnym wydarzeniem, nie 
tylko w  Zamku Królewskim na Wa-
welu. 12 listopada obraz wystawiono 
na specjalnym pokazie w Sali Kolum-
nowej, a na początku obecnego roku, 
umieszczony w osiemnastowiecznej 
ramie, znalazł stałe miejsce w ekspo-
zycji sąsiedniej sali. 

Jest to obraz olejny, na płótnie, 
o  wymiarach 99 x 136 cm. Podda-
ny był w ostatnim czasie we Wło-
szech konserwacji, jest więc obecnie 
w bardzo dobrym stanie. Przed za-
kupem jego temat nie był znany − ty-
tuł określano jako „Scena antyczna”. 
Na krótko przed zakupem treść kom-
pozycji odczytała mgr Aneta Giebu-
ta z  Zamku Królewskiego na Wawelu 
stwierdzając, że przedstawione tu zo-
stało zabicie króla Priama. Pełna gro-
zy scena rozgrywa się w zdobytej wła-
śnie przez Achajów Troi, na tarasie 
przed pałacem królewskim. Pośrodku 
kompozycji mężczyzna w skórzanej 

zbroi, z hełmem na głowie, niewąt-
pliwie Neoptolemos, syn Achille-
sa, jeden z najokrutniejszych uczest-
ników wojny trojańskiej, chwyciwszy 
Priama za włosy kieruje weń miecz, 
by zadać śmiertelny cios. Przed sędzi-
wym władcą Troi, w monarszych sza-
tach, leżą zdegradowane insygnia wła-
dzy – korona i berło oraz włócznia. 
W prawej części kompozycji, przy tro-
nie, ukazana jest przestraszona, lek-
ko cofnięta królowa Hekuba, z dia-
demem królewskim na głowie, za nią 
widoczna druga niewiasta. W pra-
wym narożniku, przed postumen-
tem z kamiennym wazonem, widzi-
my troje tulących się do siebie dzie-
ci. Po przeciwnej stronie leży na tara-
sie martwa młoda kobieta, zapewne 
Poliksena, córka Priama, branka i ko-
chanka Achillesa, która po jego śmier-
ci powróciła do ojca. Za nią ukaza-
ne są trzy niewiasty i skaczący w kie-
runku zabójcy czarny pies. Jedna z ko-
biet zanosi modły do umieszczone-
go na postumencie posągu Zeusa, sie-
dzącego na orle, za którym chowa się 
chłopiec. W głębi dostrzegamy grupki 
walczących. Z prawej strony kompo-
zycji ukazany jest fronton królewskiej 
rezydencji, z kolumnami; na belko-
waniu, pośrodku, zauważamy łuczni-
ka z napiętą strzałą − mało dostrzegal-
ny motyw kompozycyjny, świadczący 
o przemyśleniu przez artystę kompo-
zycji w najdrobniejszych szczegółach. 
W tle posągu Zeusa widoczne wielkie 
drzewo, w oddali płonąca Troja. 

Określenie źródeł tematycznych 
jest jednym z głównych postulatów 
badawczych w odniesieniu do naszego 
dzieła. Homerowska Iliada nie wcho-
dzi tu w grę, gdyż kończy się przed 

zdobyciem Troi. Z dużym prawdo-
podobieństwem można przyjąć, iż 
u  podstaw fabuły obrazu znalazły się 
teksty poetów cyklicznych, greckich 
epików z VII i VI w. p.n.e., rozwija-
jących wątki Iliady i Odysei (zacho-
wały się jedynie 82 wersy oraz stresz-
czenia). Opisują oni scenę zabójstwa 
Priama przez mszczącego swego ojca 
Neoptolemosa, przed pałacem, na 
oczach rodziny królewskiej, szukają-
cej ratunku przed ołtarzem bogów. 

Swój autograf artysta umieścił 
na obrzeżu leżącej tarczy. Podobnie 
podpisane są dwa obrazy alegorycz-
ne pędzla Kuntzego, wykonane dwa 
lata wcześniej – „Sztuka” i „Fortuna”, 
znajdujące się dziś w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie (z kolekcji Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, 
pierwotnie może w warszawskiej Bi-
bliotece Załuskich), a także „Męczeń-
stwo św. Wojciecha” w katedrze na 
Wawelu. Warto zwrócić uwagę, że ta 
wersja imienia artysty jest w zasadzie 
polska i świadczy, że malarz przeby-
wając za granicą od początku demon-
strował swą polskość. Czy był rzeczy-
wiście artystą polskim?

Tadeusz Kuntze budził i budzi za-
interesowanie głównie polskich, ale 
także obcych historyków sztuki (Ol-
gierd Zagórowski, Zuzanna Prószyń-
ska, Marian Wnuk, Aneta Biały, Erich 
Schleier), co znalazło odbicie w wie-
lu publikacjach, jednak jego życie 
i twórczość nie doczekały się pełnego, 
monograficznego opracowania. Uro-
dził się w 1727 r. w Grünbergu (obec-
nie Zielona Góra), mieście leżącym 
wtedy w obrębie Śląska, przynależ-
nego do Austrii. Był synem Gotfryda 
Kuntzego i Anny Marii Sambler. Ta 

Arcydzieło Tadeusza 
Kuntzego

................................................................................................................................................
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niemiecka mieszczańska rodzina była 
wyznania katolickiego, co wobec tam-
tejszej większości protestanckiej na-
suwa pytanie, czy aby jej głębsze ko-
rzenie nie sięgają śląskiej polskości 
i czy to nie miało jakiegoś wpływu na 
szybkie spolonizowanie się Tadeusza. 
Około 1740 r., zapewne w czasie pru-
sko-austriackiej wojny o Śląsk, jako 
młody chłopak przybył on do Krako-
wa, na dwór biskupa Andrzeja Stani-
sława Załuskiego, gdzie podobno zra-
zu pełnił funkcję kuchcika. 

W 1747 r. opiekun Kuntzego wy-
słał go na studia artystyczne do Rzy-
mu. Miasto to, mimo że nie odgry-
wało już pierwszoplanowej w Euro-
pie roli artystycznej, jak przez dwa 
wcześniejsze stulecia, stanowiło jed-
nak wciąż mekkę dla artystów z całej 
Europy, w tym z Francji, która właśnie 
przejęła palmę pierwszeństwa w  za-
kresie sztuki. Kształcił się w tamtej-
szej filii paryskiej Académie Française,  
równocześnie pobierał lekcje u Ludo-
vica Mazzantiego, a w 1755 r. uczęsz-
czał na zajęcia prowadzone na Ka-
pitolu przez pracownię Scuola del 
Nudo (Szkoła Aktu, w ramach Acca-
demia di San Luca), kierowanej przez 
Hiszpana Francisca Vergarę Bartuala. 
W tymże roku, jako czwarty z kolei 

polski stypendysta (po Jerzym Eleute-
rze Szymonowiczu-Siemiginowskim, 
Janie Reisnerze i Szymonie Czecho-
wiczu), został laureatem doroczne-
go konkursu organizowanego przez 
włoską akademię, otrzymując jedną 
z pierwszych nagród. Obraz „Śmierć 
Priama” powstał w następnym roku, 
ostatnim roku pobytu artysty w Rzy-
mie w charakterze stypendysty.

Zespół dzieł Kuntzego z pierw-
szego okresu jego twórczości ujawnia 
pełnię dojrzałości twórczej młodego 
artysty, w której stapiają się doświad-
czenia najlepszych wzorów ówczesne-
go malarstwa rzymskiego i neapoli-
tańskiego, a także hiszpańskiego. Zu-
zanna Prószyńska dostrzegła zwłasz-
cza wpływy Carla Maratty, Marca Be-
nefiala, Pompea Batoniego, a także 
Luki Giordana i Francesca Solimeny. 
Aneta Biały podjęła badania nad kon-
taktami Kuntzego z hiszpańskimi ma-
larzami działającymi w Rzymie, a tym 
samym związkiem malarstwa artysty 
z  ich twórczością. W „Śmierci Pria-
ma”, obrazie przeznaczonym niewąt-
pliwie do jednego z arystokratycz-
nych pałaców, ujawniają się pierwiast-
ki rzymskiego klasycyzmu, przy jed-
noczesnej swobodzie pędzla. W  du-
chu owego klasycyzmu utrzymana 

jest zarówno tematyka dzieła, antycz-
na sceneria, postacie w antykizujących 
strojach, ich nieco teatralne pozy i ge-
sty, jak również zrównoważona, prze-
myślana konstrukcja kompozycji. To 
zracjonalizowanie ujęcia nie prze-
szkodziło w świetnym oddaniu na-
stroju tragedii, grozy sytuacji. Nie-
wiele wspólnego z rzymskim klasycy-
zmem (akademizmem) ma także bo-
gata, wyrafinowana paleta kolory-
styczna, gra różnych odcieni świeżych 
barw ciepłych i zimnych, jakby nawią-
zująca do twórczości Tintoretta, a na 
pewno do malarstwa neapolitańskie-
go i działających we Włoszech mala-
rzy hiszpańskich. Historię wojny tro-
jańskiej Kuntze uwzględnił również 
później w trzech obrazach malowa-
nych temperą („Pożegnanie Hektora 
z  Andromachą”, „Achilles ze zwłoka-
mi Hektora”, „Priam błagający Achil-
lesa o wydanie ciała Hektora”), znaj-
dujących się obecnie w Biblioteca Na-
cional w Madrycie.

W 1757 r. Tadeusz Kuntze, za-
pewne po okresowym pobycie w Pa-
ryżu, wrócił do Krakowa, by znaleźć 
się znów pod skrzydłami opiekuń-
czymi swego mecenasa, który jednak 
zmarł w następnym roku. W 1759 r., 
nie dokończywszy obrazu do ołtarza 

1 | Tadeusz Kuntze, 
„Śmierć Priama”, 1756  
(w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu 
– Państwowych Zbiorach 
Sztuki)

............................. 
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głównego kościoła wizytek w  War-
szawie, artysta opuścił ponownie Pol-
skę. Przyczyną było zaproszenie go do 
Hiszpanii, jako malarza nadworne-
go Alfonsa VI. Droga wiodła przez 
Rzym, gdzie artysta, po otrzymaniu 
wiadomości o śmierci hiszpańskie-
go króla, pozostał na stałe. Wysuwana 

przez Olgierda Zagórowskiego hipo-
teza o dłuższym pobycie Kuntzego 
w  Hiszpanii jest obecnie odrzucana, 
wydobywane są natomiast silne więzy, 
które łączyły go z włoską kolonią hisz-
pańskich artystów. W Rzymie, jesz-
cze w tym samym, 1759 r., w konkur-
sie „klementyńskim” w ramach Acca-
demia di San Luca, Kuntze otrzymał 
trzecią nagrodę za rysunek aktu mę-
skiego. W wiecznym mieście założył 
rodzinę, tu też zmarł w 1793  r. Jego 
syn Pietro jako malarz zdobył sławę 
w Hiszpanii (Pedro Kuntz y Valen-
tini), a córka Maria wyszła za mąż za 
hiszpańskiego malarza José Madrazo 
i przeniosła się do Madrytu. W  cza-
sie całego pobytu w Rzymie Tadeusz 
Kuntze manifestował swą polskość 
podpisując się „Taddeo Polacco”.

W tym późniejszym okresie ob-
fita twórczość artysty ma zróżnico-
wany charakter. Malował do kościo-
łów i pałaców w Rzymie oraz w róż-
nych częściach Włoch, a także do pol-
skich świątyń, coraz bardziej odda-
lając się od młodzieńczego akademi-
zmu i zbliżając się do rokoka, które-
go przed śmiercią, wobec powszech-
nie panującego klasycyzmu, był już 
epigonem. Pełne zaprzeczenie jego 

podniosłego stylu z pierwszego okre-
su twórczości stanowią modne w tym 
okresie kameralne rodzajowe scenki 
– uliczne i  rozgrywające się we wnę-
trzach mieszkalnych.

Bogata spuścizna artysty obejmu-
je jego dzieła zachowane głównie we 
Włoszech i w Polsce, wykonywane 
w Rzymie i Krakowie na zamówie-
nie włoskich i polskich fundatorów. 
Mimo zróżnicowania stylistycznego 
Kuntze nie zszedł nigdy poniżej pew-
nego poziomu, jego twórczość utrzy-
mywała przez cały czas wysoką kla-
sę. Uczynilibyśmy mu zapewne po-
śmiertnie krzywdę stwierdzeniem, że 
nie był polskim artystą, mimo że trud-
no byłoby przyjąć, iż był reprezen-
tantem polskiego malarstwa. Świado-
mie reprezentował jednak kraj uznany 
przez niego za ojczyznę i w XVIII w. 
był jedynym malarzem związanym 
z Polską, którego twórczość może się 
mierzyć ze sztuką czołowych zachod-
nich ośrodków. Obraz „Śmierć Pria-
ma”, z pierwszego, najlepszego okre-
su twórczości Tadeusza Kuntzego, na-
leży do najbardziej przekonujących 
tego dowodów.

 
 Kazimierz Kuczman

2

2 | Tadeusz Kuntze, „Autoportret na tle 
zabytków rzymskich”, ok. 1780-1787, rysunek 
zaginiony

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

Muzeum Pałac w Wilanowie wydało w 2012 r. książkę Jacka Martusewicza 
Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie. Prace restaura-

torskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji 
pieców kaflowych. Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ przedstawia za-
gadnienia konserwacji i rekonstrukcji pieców kaflowych, znane nielicznemu 
gronu specjalistów. Jacek Martusewicz, pracujący w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, zajmuje się tą tematyką jako praktyk i naukowiec. W swojej 
książce, bogatej w wiele niepublikowanych dotąd ilustracji, przedstawia czy-
telnikowi historię pieców kaflowych i omawia problematykę ich restauracji. 

Autor pisze we wstępie m.in.: „Książka prezentuje różne rozwiązania 
z dziedziny rekonstrukcji pieców kaflowych. Dotyczą one za-
równo aspektów estetycznych, jak i technologicznych oraz 
konstrukcyjnych. […] Przedstawione zostały na tle analizy 
konserwatorskiej i rozwiązań zastosowanych do pieca wila-
nowskiego”. 

Pałac w Wilanowie ogrzewano kominkami i piecami kaflo-
wymi, z których niewiele się do dziś zachowało. W magazy-
nach muzealnych przechowywany był natomiast zespół kafli, 
listew ceramicznych i elementów zwieńczenia „przypisywa-
nych” osiemnastowiecznemu piecowi kaflowemu, stojącemu 
niegdyś w pałacu, a rozebranemu prawdopodobnie w 1952 r., 
kiedy pomieszczenia adaptowano na rezydencję premiera Jó-

zefa Cyrankiewicza. Ustalono miejsca pierwotnego położenia kafli na ścianie 
frontowej. Tego typu pieców zachowało się w Polsce niewiele, podjęto więc 
w pałacu decyzję o restauracji pieca i ponownym jego ustawieniu we wnętrzu. 

Kafle i ceramiczne listwy poddane zostały przed montażem oczyszczeniu 
i dokładnym zabiegom konserwatorskim, o czym możemy przeczytać w książ-
ce. Prace zakończono w 2007 r. Zrekonstruowany piec ustawiony został w po-
mieszczeniu otwierającym trasę turystyczną w pałacu – pod Sienią Zieloną 
w skrzydle południowym.

W publikacji przeczytać można również o innych rekonstrukcjach pieców 
kaflowych w zabytkowych wnętrzach, m.in. w Dworze Artusa i Domu Upha-

gena w Gdańsku, w zamkach w Raciborzu, Tykocinie i na Wawelu, 
a także w obiektach zabytkowych za granicą. 

Autor podjął się też opisania współczesnych rozwiązań w re-
konstrukcji pieców kaflowych oraz analizy roli pieca jako elementu 
kształtującego wnętrze. 

Jacek Martusewicz podkreśla często w publikacji, że piec nie był 
tylko urządzeniem grzewczym, ale i wysokiej klasy wyrobem rze-
miosła artystycznego. Chociaż praca napisana została językiem fa-
chowym, jednak powinna zainteresować nie tylko konserwatorów, 
ale i miłośników dawnego rzemiosła. 

Książkę można nabyć (cena: 35 zł) w sklepiku muzealnym Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie.

PIEC KAFLOWY Z PAŁACU W WILANOWIE
Spotkanie z książką
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Rok 1913. 
Wiosna szczecińskiego 
muzealnictwa

„Nowe rozmyślania udowodniły 
mi, że na czele postępu staną artyści, za 
nimi podążą naukowcy, a przemysłow-
cy pójdą za tymi dwiema klasami”.

Henri de Saint-Simon

W epoce pary i sta-
li, w  drugiej połowie 
XIX w. Szczecin – zna-
ny niegdyś Wikingom 

jako Burstaborg, określany przez Ara-
bów jako Sasin, funkcjonujący w schry-
stianizowanej średniowiecznej Euro-
pie jako Stetinum, po stuleciach póź-
nośredniowiecznej i nowożytnej świet-
ności związanej z panowaniem ksią-
żąt z dynastii Gryfitów – wkroczył na 
drogę szybkiego industrialnego rozwo-
ju. Senne, prowincjonalne pruskie mia-
sto początku XIX w. stało się w koń-
cu stulecia drugim co do wielkości por-
tem Niemiec, metropolią zwracającą 
uwagę interesującym układem urbani-
stycznym i wysokiej jakości, typową dla 

epoki grynderskiej architekturą miejską. 
O krajobrazie kolekcjonerskim miasta 
zdecydowała wówczas pasja kolekcjo-
nerska przedstawicieli bogatego miesz-
czaństwa – Dohrnów, Stoltinga, Sche-
eferów, Keddigów, Tielebeinów, Töpfe-
rów, Döringów i innych. 

W  1878 r. erygowano Muzeum 
Miejskie, w skład którego weszły roz-
proszone miejskie kolekcje sztuki, 
zbiory przyrodnicze oraz pomorskich 
starożytności. Zabiegi entuzjastów idei 
szczecińskiego muzeum, skupionych 
w Szczecińskim Towarzystwie Muze-
alnym (Stettiner Museumsverein), do-
prowadziły do powzięcia przez wła-
dze magistratu decyzji o wybudowa-
niu gmachu muzealnego.

Muzeum Miejskie (Stadtmuseum 
Stettin, Museum der Stadt Stettin), 
wybudowane w latach 1907-1913 
wedle projektu architekta miejskie-
go Wilhelma Meyera-Schwartau, sta-
nowiło centralną część reprezentacyj-
nego założenia nadrzecznego Tarasu 
Hakena (na cześć działającego w la-
tach 1876-1907 nadburmistrza Her-
manna Hakena). Budowla stała się 

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

1 | Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, 
dawniej Muzeum 
Miejskie w Szczecinie 
(Stadtmuseum Stettin, 
Museum der Stadt 
Stettin), 1908-1913

2 | Stała ekspozycja 
„Antyczne korzenie Europy 
– szczecińska kolekcja 
Heinricha Dohrna” w holu 
Gmachu Głównego 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie
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miejscem ekspozycji wszystkich zgro-
madzonych dotąd kolekcji, ale tak-
że reprezentacyjnym gmachem miej-
skim, tworząc spójną całość wraz 
z  pozostałymi trzema budynkami te-
goż monumentalnego założenia urba-
nistyczno-architektonicznego: gma-
chem Rejencji Szczecińskiej – obec-
nie siedzibą Urzędu Wojewódzkiego 
oraz połączonymi dwoma gmachami 
Akademii Morskiej (pierwotnie Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych i bu-
dynku Naczelnej Dyrekcji Ceł).

Imponujący rozmachem, monu-
mentalny, wczesnomodernistyczny 
gmach muzeum, z ciągami obszer-
nych sal ekspozycyjnych i centralnie 
umieszczoną salą kopułową na naj-
wyższej kondygnacji, został oficjal-
nie otwarty 23 czerwca 1913 r. Pierw-
szym dyrektorem instytucji został 
Walter Riezler – archeolog, muzyko-
log, krytyk i teoretyk sztuki nowo-
czesnej, członek Werkbundu, które-
go odważny gust kolekcjonerski na-
kierował muzealny azymut polity-
ki nabywania muzealiów na nowo-
czesność. Kupował przede wszystkim 
współczesne malarstwo, grafikę i rzeź-
bę. Pierwszym ważnym dziełem na-
bytym przez Riezlera już w 1910  r. 
była „Aleja w  Arles” Vincenta van 
Gogha – pierwszy obraz tego arty-
sty w publicznych zbiorach w ówcze-
snych Niemczech. W następnych la-
tach w szczecińskim muzeum znalazły 
się m.in. dzieła Maksa Slevogta, Mak-
sa Liebermanna, Lovisa Corintha, 
Lyonela Feiningera, Ottona Müllera, 

Karla Hofera i Ottona Hettnera. Po-
wstała dzięki temu jedna z najciekaw-
szych kolekcji sztuki nowoczesnej 
w ówczesnych Niemczech.

Muzeum Narodowe w Szczecinie 
jest spadkobiercą ponad 130-letniej 
tradycji szczecińskiego muzealnictwa, 
nie będąc jednak prawnym sukceso-
rem przedwojennych niemieckich in-
stytucji muzealnych. Jest klasycznym 
wielodziałowym muzeum, sprawują-
cym opiekę nad blisko 150 tys. mu-
zealiów, wśród których znajdują się 
dzieła dawnych mistrzów, prace kla-
syków nowoczesności oraz współ-
czesnych twórców, zabytki archeolo-
giczne, nautologiczne, etnograficz-
ne, w tym największy w Polsce zespół 
świadectw kultury materialnej kra-
jów pozaeuropejskich. Jego dzisiejszy 
kształt oraz posiadane zbiory są wy-
nikiem burzliwej dwudziestowiecznej 
historii Szczecina i Pomorza Zachod-
niego oraz skomplikowanych oko-
liczności politycznych i społecznych, 
w  jakich przyszło działać jego twór-
com oraz zarówno ich niemieckim, 
jak i po 1945 r. polskim następcom.

Jubileusz stulecia otwarcia gma-
chu niemieckiego Muzeum Miejskie-
go – dzisiejszego Gmachu Główne-
go Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie to magiczna rocznica, będąca in-
spiracją dla profesjonalnej refleksji 
nad, częstokroć trudnym, czasem mi-
nionym – dziejami instytucji, histo-
rią zbiorów i ludzi. Jest to także czas, 
kiedy warto spoglądać w przyszłość, 
z optymizmem formułować strategie 
dalszego rozwoju tej obecnie najwięk-
szej na Pomorzu Zachodnim instytu-
cji kultury.

Rok 1913 – ostatni rok pokoju 
dziewiętnastowiecznej Europy, świę-
tującej trzystulecie panowania dy-
nastii Romanowów, kres „pięknego 

wieku”. W styczniu tegoż roku w Pa-
ryżu, przy Boulevard Haussmann 
102, Marcel Proust, pracując nad cy-
klem powieściowym W poszukiwaniu 
straconego czasu zapisał ostatnie zda-
nia w pierwszej części W stronę Swan-
na: „Rzeczywistość, którą znałem – nie 
istniała już. […] Miejsca, któreśmy 
znali, należą nie tylko do świata prze-
strzeni, w który wstawiamy je dla więk-
szej wygody. Były one jedynie cienką 
warstwą pośród ciągłości wrażeń two-
rzących nasze ówczesne życie; wspo-
mnienie jakiegoś obrazu jest jedynie ża-
lem za pewną chwilą; i domy, drogi, 
aleje są ulotne, niestety jak lata”.

Rok 1913 – to także narodzi-
ny nowoczesności, artystycznie po-
twierdzone wydanym 29 maja tegoż 
roku „aktem urodzenia modernizmu” 
– jak trafnie określił Charles M. Jo-
seph, biografista Igora Strawińskiego, 
inaugurującą działalność paryskiego 

3 | Georg Kolbe, „Tancerz (Wacław Niżyński)”, 
1913-1919, brąz (w zbiorach Georg-Kolbe- 
-Museum Berlin)

4 | Ludwig Kainer, „Balety rosyjskie”, 1913-
-1914, litografia kolorowana, papier (w zbiorach 
Kunstsammlungen Zwickau)

5 | Franz von Stuck, „Taneczny krąg”, 1910, 
tempera, deska dębowa (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

............................................................................... 
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Théâtre des Champs-Élysées premie-
rę baletu Święto wiosny, wykonane-
go przez Balety Rosyjskie w chore-
ografii Wacława Niżyńskiego. Sce-
nografię do spektaklu wykonał Niko-
łaj Roerich, orkiestrą dyrygował Pier-
re Monteux, w roli Wybranki wy-
stąpiła Maria Piltz. Wśród publicz-
ności znaleźli się Gabriele d’Annun-
zio, Claude Debussy, Coco Chanel 
i Marcel Duchamp. W Berlinie Max 
Beckmann skończył obraz „Zatonię-
cie Titanica” (Muzeum Sztuki w Sa-
int Louis w stanie Missouri), upa-
miętniający wielką katastrofę mor-
ską ubiegłego roku, a Ernst Ludwig 
Kirchner podpatrywał wieczorne ży-
cie na Friedrichstrasse i Potsdamer 
Platz – zaczął pracować nad serią ob-
razów przedstawiających obyczajowe 
sceny uliczne, jako pierwszy powstał 
obraz „Berlińska scena uliczna”, dziś 
znajdujący się w zbiorach berlińskie-
go Brücke-Museum.

Do rangi symbolu, zwiastujące-
go przełom, urosła również otwar-
ta w lutym tegoż roku w Nowym 
Jorku, w gmachu dawnego arsena-
łu 69. Pułku Straży Narodowej, wy-
stawa „Armory Show” – reprezenta-
tywny przegląd współczesnej sztuki 
europejskiej wszystkich kierunków 
awangardowych. Po raz pierwszy pu-
blicznie zaprezentowano wówczas 
„Akt schodzący po schodach” Mar-
cela Duchampa. Dzieło to wzbu-
dziło bez wątpienia emocje, dysku-
sję i krytykę, a wkrótce stało się zna-
kiem rozpoznawczym nowojorskiej 

wystawy. W grudniu 1913 r. powstał 
pierwszy ready made artysty – „Koło 
rowerowe”. W tym samym czasie 
w  Moskwie inspirowany teozoficz-
nymi koncepcjami madame Bławat-
skiej Kazimierz Malewicz pracował 
nad scenografią i kostiumami do fu-
turystycznej opery Zwycięstwo nad 
słońcem. Podczas kongresu futury-
stów w fińskim Uusikirkko artysta 
po raz pierwszy użył pojęcia „supre-
matyzm” jako „początku nowej cy-
wilizacji”. Podczas wystawy „0,10” – 
ekspozycji swoich najnowszych prac 
w Sankt Petersburgu – Malewicz po-
śród 35 dzieł zaprezentował malarski 
manifest suprematyzmu – „Czarny 
kwadrat na białym tle”.

„Epoka wokół daty 1913 – jak pi-
sał przed laty Ryszard Stanisławski 
– wraz z jej porywającym, a tak sil-
nie intelektualnym malarstwem ku-
bistów i z towarzyszącym mu dziełem 

6 | Wojciech Weiss, „Owoce”, 1912, olej, płótno 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie)

7 | Otto Hettner, „Odyseusz i Nauzykaa”, 
ok. 1920, olej, płótno (w zbiorach Städtische 
Galerie Dresden)

8 | Tadeusz Makowski, „Kobieta z wiadrami”, 
ok. 1913, olej, płótno (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie) 

9 | Lyonel Feininger, „Młyn”, 1918, olej, płótno 
(w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi) 

................................................................................
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teoretyków kubizmu, jawi się jako czas 
heroicznej działalności wielu wybit-
nych indywidualności, od Apollinaire’a  
po Kahnweilera i od Picassa, Braque’a  
i Brancusiego po Jacquesa Copeau, 
twórcę koncepcji teatru nowoczesnego. 
Epoka ta każe widzieć w pracowni ma-
larza i rzeźbiarza albo na »nagiej« 
scenie jakby wędrownego teatru Vieux- 
-Columbier lub wreszcie w redakcji 
apollinaire’owskiego pisma »Les So-
irées de Paris« – laboratorium nowe-
go sposobu myślenia. Wówczas kryty-
cy – poeci odważyli się mieć poczucie, 
że współtworzą epokę przełomową, co 
później miało być także – zapewne 
nierzadko iluzorycznym – przeświad-
czeniem niektórych następnych gene-
racji krytyków. Także i wówczas pod-
jęli oni po raz pierwszy trud wybiór-
czego dokonywania analizy sztuki mi-
nionej z punktu widzenia dokonującej 
się rewolucji artystycznej”.

„1913. Święto wiosny” – świę-
to wiosny szczecińskiego muzealnic-
twa – to wystawa odwołująca się do 
trzech wydarzeń (w Szczecinie, Pary-
żu i Nowym Jorku), łącząca perspekty-
wy lokalną, europejską i globalną, po-
myślana jako panorama najistotniej-
szych zagadnień „dzieła totalnego”. 
Jest ona także przypomnieniem osoby 

pierwszego dyrektora instytucji – Wal-
tera Riezlera i jego interdyscyplinar-
nej metody prezentacji muzealiów: ze-
stawiania wybitnych dzieł sztuki eu-
ropejskiej moderny pierwszych dekad 
XX w. z ich antycznymi i prymitywny-
mi źródłami inspiracji.

Motywem przewodnim jubile-
uszowej ekspozycji w Szczecinie uczy-
niono taniec – metaforę witalności 
i wolności. Zgromadzone dzieła two-
rzą zazębiające się narracje – opowieść 
o źródłach odnowy sztuki u progu 
nowoczesności rozgrywa się w czte-
rech aktach:

– „Baśń słowiańska. Rodzima eg-
zotyka” – przybliżająca fenomen zain-
teresowania kulturami wschodnioeu-
ropejskimi w kręgu zachodnim;

– „Popołudnie fauna. Nowa Ar-
kadia” – nakreślająca problem klasy-
cyzmu oraz reinterpretacji dziedzic-
twa antycznego na początku XX stu-
lecia;

– „Wiosna w Paryżu. Artystyczna 
stolica świata” – ukazująca wielokul-
turowe środowisko najważniejszego 
centrum rozwoju sztuki nowoczesnej 
w tym okresie;

– „Czarna muzyka. Awangar-
da i kultury prymitywne” – przypo-
minająca zależności między sztuką 

nowoczesną a cywilizacjami pierwot-
nymi Afryki i Oceanii.

Prezentowane w salach ekspozycyj-
nych Gmachu Głównego Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie dzieła malar-
stwa, rzeźby, rysunku, grafiki i rzemio-
sła artystycznego pochodzą ze zbiorów 
własnych szczecińskiego Muzeum Na-
rodowego oraz z Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, Muzeum Sztuki w Ło-
dzi, Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Muzeum Uniwersyteckiego w Toru-
niu, Georg-Kolbe-Museum w Berlinie, 
Akademie der Künste w Berlinie, Städ-
tische Galerie w Dreźnie, Kunstsamm-
lungen w Zwickau, Ernst Barlach Sti-
ftung w Güstrow oraz z polskich i nie-
mieckich zbiorów prywatnych. Niewąt-
pliwym atutem wystawy jest zestawie-
nie zabytków etnograficznych i arche-
ologicznych z dziełami reprezentujący-
mi takie indywidualności, jak: Abram 
Jefimowicz Archipow, Ernst Barlach, 
Émile-Antoine Bourdelle, Béla Czóbel, 
Kees van Dongen, Xawery Dunikow-
ski, Lyonel Feininger, Marcel Groma-
ire, Aristide Maillol, Tadeusz Makow-
ski, Georg Kolbe, Max Pechstein, Toma 
Rosandić, Karl Schmidt-Rottluff, Paul 
Sérusier, Franz von Stuck, Maurice de 
Vlaminck, Wojciech Weiss, Eugeniusz 
Zak i wielu innych.

Dla dzisiejszej stolicy Pomorza 
Zachodniego, dawnej siedziby zarzą-
du niemieckiej prowincji, miasta ca-
ryc i repatriantów z ziem wschodnich 
historycznej Rzeczypospolitej, ośrod-
ka studiów klasycznych oraz zamor-
skich ekspedycji etnograficznych wy-
stawa „1913. Święto wiosny” stanowi 
nie tylko impresję na temat kosmopo-
litycznych tendencji w sztuce sprzed 
wieku, ale i refleksję nad obecnymi 
uwarunkowaniami kulturowymi tej 
części Polski.

Dariusz Kacprzak
Szymon P. Kubiak

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

„1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego 
w Szczecinie” (kuratorzy: dr Szymon Piotr Kubiak i dr Dariusz Kacprzak) czynna jest w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie (70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27, tel. 91 43 15 200) od 21 czerwca do 8 września 
2013 r. Muzeum czynne jest we wtorki, środy i soboty w godz. 10.00-18.00, w czwartki w godz. 10.00- 
-20.00, w niedziele w godz. 10.00-16.00. W poniedziałki i piątki muzeum nieczynne.

10 | Toma Rosandić, 
„Głowa Chrystusa”, 1915, 
brąz (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie)

11 | Émile-Antoine 
Bourdelle, „Popiersie 
Marii Mrozińskiej”, 1911, 
beton (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(zdjęcia: 1, 2, 6, 10 – Grzegorz 
Solecki / Arkadiusz Piętak, 
3 – Georg-Kolbe-Museum Berlin, 
5, 8 – Krzysztof Wilczyński, 
9 – Piotr Tomczyk, 11 – Piotr Ligier, 
7 – Städtische Galerie Dresden, 
4 – Kunstsammlungen Zwickau)

................................................10 11
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Wystawa „W bój lećmy 
zwyciężać…”

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

Ideą wystawy otwartej 10 maja 
br. w Pałacu Krzysztofory 
w  150. rocznicę powołania po-
wstańczego Rządu Narodowe-

go jest uczczenie powstania stycz-
niowego i jego dziedzictwa w Krako-
wie; tytuł został zaczerpnięty z wier-
sza Hymn Polski Mieczysława Roma-
nowskiego z 1860 r. Ekspozycja kon-
centruje się wokół wybranych posta-
ci historycznych, ściśle związanych 
z  Krakowem i działaniami powstań-
czymi. Miasto położone w monar-
chii austriackiej, kilkanaście kilome-
trów na południe od granic zaboru 
rosyjskiego stało się ważną bazą i za-
pleczem zaopatrzeniowym powsta-
nia. Po jego wybuchu wielu młodych 
ludzi, w tym studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Instytutu Technicz-
nego, przedzierało się do oddziałów 
powstańczych. Pierwsza większa gru-
pa wyruszyła 6  lutego 1863 r. do po-
bliskiego Ojcowa, tam też powstał od-
dział tzw. Żuawów Śmierci. 17 lutego 
1863 r. doszło do bitwy o Miechów, 
w której oddziały powstańcze pod do-
wództwem Apolinarego Kurowskie-
go (1818-1878) poniosły całkowi-
tą klęskę. Poległo wówczas bądź zo-
stało rannych 400 powstańców. Kra-
ków okrył się żałobą. Ta klęska zawa-
żyła na kolejnych wyprawach zbroj-
nych organizowanych w mieście, któ-
rych podstawowym celem było połą-
czyć się z walczącymi oddziałami na 
terenie Królestwa Polskiego. Tylko od 

kwietnia do sierpnia 1863 r. urządzo-
no ich jedenaście (ponad 3 000 ludzi), 
ale wszystkie zostały szybko rozbite 
przez Rosjan. Z Krakowa szły do po-
wstania transporty broni kupowanej 
w Wiedniu, tu działały fabryki amu-
nicji i jej składy mieszczące się w wie-
lu prywatnych domach. Dzięki kra-
kowskim lekarzom i studentom me-
dycyny działały szpitale w miastecz-
kach i dworach wzdłuż granicy, a tak-
że w samym Krakowie w domach pry-
watnych i klasztorach. Ofiarnie dzia-
łał Komitet Niewiast Polskich, któ-
rego członkinie pełniły obok pracy 
w  szpitalach także funkcje kurierek, 
gromadziły leki i środki opatrunkowe, 
jak również zaopatrywały powstań-
ców w żywność i odzież. W Krakowie 
zapadały także ważne decyzje związa-
ne z powstaniem styczniowym. 

Wystawę tworzy sześć głównych 
opowieści w sześciu przestrzeniach. 

W pierwszej przestrzeni jest prezen-
towana opowieść o nadziei krakowian 
i Polaków, rozbudzonej na począt-
ku lat sześćdziesiątych XIX w. Opo-
wieść ta zbudowana jest wokół po-
staci Mieczysława Romanowskiego 
(1833-1863), poety, galicjanina, naj-
wybitniejszego przedstawiciela ostat-
niej, przedpowstaniowej fazy pol-
skiego romantyzmu. Druga opowieść 
w tym pomieszczeniu jest poświęcona 

1 | Pieczęć sekretariatu agenta powstańczego 
Rządu Narodowego we Włoszech, Włochy (?), 
1863, mosiądz, wym. 2,6 x 4 cm

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

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

2 | Wacław Koniuszko, „Pogrzeb powstańca 
1863 na Kazimierzu w Krakowie”, Kraków, 
1879 (?), olej, płótno, wym. 89,5 x 133 cm, 
rama 128 x 176 cm

1
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motywowi wyruszenia do powstania. 
Punktem wyjścia jest tu przymuso-
wy pobór do wojska rosyjskiego, słyn-
na branka, zilustrowana grafiką „Noc-
ny pobór” Artura Grottgera z cyklu 
„Polonia”. Dalej opowieść koncentru-
je się wokół Henryka Kieszkowskie-
go (1821-1905), którego portret na-
malowany przez Tadeusza Ajdukiewi-
cza (1852-1916) znajduje się w zbio-
rach Muzeum Historycznego Mia-
sta Krakowa. Kieszkowski, ziemia-
nin, działacz społeczny, współzałoży-
ciel i dyrektor Towarzystwa Wzajem-
nych Ubezpieczeń, udzielał w budyn-
ku towarzystwa pomieszczeń na kwa-
tery i  magazyny powstańcze. Należał 
do organizatorów wymarszów ochot-
ników z Krakowa do powstania. 

W drugiej części wystawy jest pre-
zentowana opowieść o walce. Jest ona 
zbudowana w pierwszej części wokół 
postaci François Rochebrune’a (1830- 
-1871), jego doborowego oddziału 
Żuawów Śmierci i tragicznej w skut-

kach wyprawy miechowskiej (17 lu-
tego 1863 r.). Druga opowieść zwią-
zana jest z postacią generała Maria-
na Langiewicza (1827-1887), któ-
ry 6 marca dotarł do podkrakowskiej 
Goszczy, wkrótce potem objął dykta-
turę powstania styczniowego, która 
jednak po bitwie pod Grochowiska-
mi (18 marca) szybko się zakończyła. 
Obok pamiątek po Marianie Langie-
wiczu na ekspozycji jest miejsce dedy-
kowane jego adiutantce, Annie Hen-
ryce Pustowojtównie (1838-1881), 
będącej swoistą ikoną kobiecego po-
święcenia dla ojczyzny. Na szczególną 

uwagę w tej części ekspozycji zasługu-
je popiersie dyktatora powstania Ro-
mualda Traugutta z cyklu „Głowy wa-
welskie”, wykonane przez wybitnego 
rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego 
(1876-1964), a pochodzące ze zbio-
rów Muzeum Niepodległości w War-
szawie. W tej przestrzeni znajduje się 
także opowieść o tzw. tajemnym pań-
stwie, czyli o konspiracyjnym Rządzie 
Narodowym i polskiej podziemnej 
administracji cywilnej. 

Kolejna część wystawy opowia-
da o ofierze poniesionej przez oso-
by zaangażowane w powstanie i po-
stronne osoby cywilne. W atmosfe-
rę tej przestrzeni wprowadzają ryci-
ny Artura Grottgera z cyklu „Polo-
nia” oraz „Wieczory zimowe”. Pierw-
sza część dedykowana jest Adamo-
wi Chmielowskiemu (1845-1916), 
powszechnie znanemu jako brat Al-
bert, który jako osiemnastolatek wal-
czył w powstaniu styczniowym, słu-
żył w oddziale pułkownika Zygmun-

ta Chmieleńskiego (1837-1863). 
W  bitwie pod Mełchowem 30 wrze-
śnia 1863 r. Chmielowski stracił nogę 
w  wyniku odniesionej rany. Na wy-
stawie można zobaczyć pamiątki po 
św.  Bracie Albercie, rzadko udostęp-
niane przez Braci Albertynów, w tym 
protezę nogi Adama Chmielowskie-
go, jego wizerunki portretowe wyko-
nane przez Leona Wyczółkowskie-
go (1852-1936) i Zygmunta Soko-
łowskiego (1857-1888), a także ob-
raz pędzla Adama Chmielowskiego 
o tematyce powstańczej „Patrol (Prze-
jażdżka)”. Kolejnym motywem w tej 

części wystawy jest śmierć. Domi-
nantę stanowi tu obraz „Pogrzeb po-
wstańca 1863 na Kazimierzu w Kra-
kowie”, namalowany przez Wacła-
wa Koniuszkę (1854-1900). Dopeł-
nieniem aranżacji jest cenna kolek-
cja „czarnej” biżuterii z okresu żałoby 
narodowej. Ważnym elementem nar-
racji jest także opowieść o postron-
nych ofiarach cywilnych w Krakowie, 
w tym o śmierci pięciu osób 7 sierpnia 
1863 r. w wybuchu tajnej wytwórni 
prochu, która mieściła się w kamieni-
cy Anny Krones na rogu ul. Szewskiej 
i Jagiellońskiej (dawnej Teatralnej). 
Jedną z ofiar tej eksplozji była dwu-
letnia dziewczynka, Ludka (Ludwika) 
Królikowska, córka znanej krakow-
skiej pary aktorskiej. Ostatnim moty-
wem w tej przestrzeni jest zesłanie na 
Syberię − opowieść zbudowana wo-
kół postaci Edmunda Klemensiewicza 
(1839-1916). Gdy dotarły do Krako-
wa wiadomości o wybuchu powsta-
nia styczniowego, był on studentem 
IV roku prawa i na początku lutego 
1863 r., podobnie jak wielu młodych 
krakowian, powziął decyzję o włącze-
niu się w działalność powstańczą. Kle-
mensiewicz jako żuaw śmierci wal-
czył w bitwie miechowskiej. Podczas 
walk został ranny i wzięty do nie-
woli. Zesłano go na Syberię. Po po-
wrocie w 1865 r. do Krakowa ukoń-
czył studia prawnicze. Z czasem zo-
stał radnym miasta Krakowa i posłem 
na Sejm Krajowy Galicyjski. Był zna-
ny z aktywnej działalności społecz-
nej, m.in. w Towarzystwie Szkół Lu-
dowych oraz Towarzystwie Strzelec-
kim Krakowskim. Dominantą w tej 
części wystawy jest symboliczny ob-
raz Tadeusza Sulimy Popiela (1863- 
-1913) „Zesłańcy”. Ważnymi prezen-
towanymi obiektami są grafiki Artu-
ra Grottgera, ilustrujące poszczególne 
fazy drogi na zesłanie z cyklu „Wie-
czory zimowe”. Na szczególną uwa-
gę zasługują cztery dzieła Jacka Mal-
czewskiego (1854-1929) poświęcone 
tematyce katorgi: „Wygnańcy” i „Sy-
biracy” ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, „Na etapie (Aresz-
tanci)” z Muzeum Wojska Polskiego 
oraz przejmujący wizerunek sybiraka 
z kolekcji prywatnej. 

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

3 | Broszka 
z trójpolową tarczą 
herbową z godłami 
Polski, Litwy i Rusi 
zwieńczona koroną 
na tle skrzyżowanych 
proporców, włóczni 
i kos, ok. 1870, 
srebro, złocenie, 
emalia, wym.  
2,8 x 5 cm

...............................
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Czwarta narracja to opowieść 
o  zwątpieniu czy wręcz kontesta-
cji czynu zbrojnego przez środo-
wisko krakowskich konserwaty-
stów po klęsce powstania stycznio-
wego. Klęska powstania dała zrozu-
miały upust pełnym emocji i gory-
czy, wielostronnym głosom kryty-
ki w publicystyce i myśli politycznej. 
Dominującą rolę w mieście przeję-
li młodzi konserwatyści, zwani stań-
czykami, którzy ostro krytykowa-
li czyn niepodległościowy, nazywa-
jąc go „liberum conspiro”, wskazu-
jąc na zgubne skutki dla narodu pol-
skiego, analogiczne do wcześniejsze-
go „liberum veto”. Zalecali oni loja-
lizm i pracę organiczną na rzecz na-
rodu. Opowieść w tej części wystawy 
zbudowana jest wokół postaci Stani-
sława Koźmiana (1836-1922), publi-
cysty i polityka, związanego z Hote-
lem Lambert, który w czasie powsta-
nia styczniowego czynnie zaangażo-
wał się w działalność niepodległo-
ściową, a po jego upadku był czoło-
wym ideologiem konserwatystów ga-
licyjskich i jednym z  przywódców 
stronnictwa stańczyków. W  1869  r. 
wraz z przyjaciółmi opublikował 
pamflet polityczny Teka Stańczy-
ka na łamach „Przeglądu Polskiego”. 
Jego troska o dobro narodu przero-
dziła się w negację polskiego czy-
nu niepodległościowego. W sali tej 

zostały także wyeksponowane listy 
Agatona Gillera (1831-1887), dzia-
łacza politycznego, publicysty, wpły-
wowego członka powstańczego Rzą-
du Narodowego, m.in. do byłych po-
wstańców styczniowych braci Żuliń-
skich: Tadeusza (1839-1885) i Józe-
fa (1841-1908). W listach tych au-
tor polemizuje z krytyką powstania 
i czynu zbrojnego przez Koźmiana 
i stańczyków, wskazując, że najważ-
niejsza jest niepodległość państwa 
polskiego. Na uwagę zasługuje też 
wymowny, symboliczny obraz „Polo-
nia. Kędy droga?” dzieło Jacka Mal-
czewskiego z kolekcji prywatnej, od-
dające dylemat Polaków na początku 
XX w., tj. podjęcia walki zbrojnej czy 
przyjęcia postawy pasywnej.

Kolejna część ekspozycji opowia-
da o rodzącej się nadziei na przełomie 
XIX i XX w., związanej z tzw. poko-
leniem niepokornych, oraz o  zrywie 
narodowym podczas pierwszej wojny 
światowej, który przyniósł ostatecznie 
Polsce niepodległość w 1918  r. Wraz 
z  uzyskaniem swobód autonomicz-
nych przez Polaków w zaborze au-
striackim, Galicja stała się najważniej-
szym miejscem organizowania uro-
czystości patriotycznych, w tym wy-
darzeń upamiętniających powstanie. 
Ważnym obiektem w tej przestrzeni 
wystawy jest alegoryczny obraz „Po-
wrót duszy” Jacka Malczewskiego 
z 1914 r., który wskazywał czyn zbroj-
ny jako drogę do odzyskania niepod-
ległości. Opowieść w tej sali zbudo-
wana jest wokół dwóch postaci: Zyg-
munta Zielińskiego (1858-1925) 
i  Józefa Piłsudskiego (1867-1935), 

których, pomimo różnic światopo-
glądowych, łączyła idea walki o nie-
podległą Polskę. Znaczny wpływ na 
kształtowanie się postawy i poglą-
dów zarówno Zielińskiego, jak i Pił-
sudskiego miało powstanie stycznio-
we. W  1911  r. Zieliński po 36 la-
tach służby wojskowej w  wojsku au-
striackim przeszedł w  stopniu puł-
kownika w stan spoczynku i zamiesz-
kał w Krakowie. W tym czasie czyn-
nie wspierał działalność krakowskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”, zaangażował się w akcję szko-
leń wojskowych dla oddziałów Po-
lowych Drużyn Sokolich. Po wybu-
chu pierwszej wojny światowej Pił-
sudski objął dowództwo I pułku pie-
choty Legionów, a 56-letni Zieliński 
zgłosił się do nowo tworzonych pol-
skich formacji wojskowych i  „z po-
trzeby serca [...] jako syn powstańca 
1863 r.” objął dowództwo II pułku 
piechoty Legionów. Zieliński należał 
do grupy najbardziej zasłużonych do-
wódców legionowych, dawał żołnie-
rzom przykład męstwa, odwagi, roz-
wagi oraz poświęcenia. Zasłynął jako 
doskonały dowódca liniowy podczas 
walk w Karpatach Wschodnich, póź-
niej był komendantem Grupy Legio-
nów Polskich w Kozienicach, dowód-
cą III Brygady Legionów. W  1917  r. 
został ostatnim komendantem Legio-
nów Polskich. Za zasługi w  walkach 
z Ukraińcami, a następnie w  wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 r., jako je-
den z nielicznych wojskowych w Dru-
giej Rzeczypospolitej otrzymał naj-
wyższy stopień generalski, został 
awansowany do stopnia generała bro-
ni. Na ekspozycji zaprezentowane zo-
stały pamiątki osobiste po generale ze 
zbiorów rodzinnych. Ponadto postać 
Zielińskiego przypomina popiersie 
autorstwa znanego rzeźbiarza Karola 
Hukana (1888-1958). Druga postać, 
wokół której zbudowana jest narracja 
związana z nadzieją, to doskonale zna-
ny, główny współtwórca Niepodległej 
Polski, Józef Piłsudski. Był on pogro-
bowcem powstania 1863 r.: przyszedł 
na świat trzy lata po jego upadku. 
Młody Piłsudski wychowywany był 
nie tylko w klimacie żałoby narodo-
wej, ale także bezgranicznego buntu 

4 | Tadeusz Sulima Popiel, „Zesłańcy”, Kraków, 
1913, olej, płótno, wym. 85 x 161 cm

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa) 

..............................................................................
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Wystawa „W bój lećmy zwyciężać…” jest czynna w Pałacu Krzysztofory w Krakowie (siedzibie Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa) od 10 maja do 15 września br., pięć dni w tygodniu (środa-niedziela) w godz. 
10.00-17.30.

przeciw carskiemu zaborcy. Przyszły 
marszałek wydał pracę pod tytułem 
Zarys historii militarnej powstania 
styczniowego. Na wystawie prezento-
wane jest popiersie Józefa Piłsudskie-
go, wykonane przez znanego rzeź-
biarza Konstantego Laszczkę (1865- 
-1956). Dominantą w tym pomieszcze-
niu jest dużych rozmiarów orzeł i kula 
z  krakowskiej Kolumny Legionowej 
z  czasów pierwszej wojny światowej, 
która stała na Rynku Głównym oraz 
powszechnie znany obraz „Wymarsz 
I  Kompanii Kadrowej” Jerzego Kossa-
ka (1886-1955) ze zbiorów Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Opo-
wieść zamyka scena wyzwolenia Kra-
kowa 31 października 1918  r., utrwa-
lona na obrazie Klemensa Bąkowskiego 
(1860-1938) „Wywieszenie chorągwi 
polskiej na odwachu w 1918 r.”. 

Pomieszczenie ostatnie to opo-
wieść o weteranach i pamięci o po-
wstaniu styczniowym w Krakowie. 
W  przeddzień rocznicy wybuchu po-
wstania, 21 stycznia 1919 r., naczelnik 
Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny, 

w wyniku którego Sejm Ustawodaw-
czy przyznał weteranom i wdowom 
po byłych powstańcach prawo do po-
bierania emerytury oraz prawo do no-
szenia fioletowych mundurów wojska 
polskiego. Przez cały okres Polski mię-
dzywojennej trwał w kraju nieprze-
rwany kult powstania 1863 r. Wete-
rani byli przyjmowani na audiencjach 
u najważniejszych dostojników pań-
stwowych, wszelkie obchody i uroczy-
stości narodowe odbywały się przy ich 
udziale. Dominantą w tej części wysta-
wy jest sugestywny obraz „Msza Wete-
ranów” Wincentego Wodzinowskiego 
(1886-1940). W Krakowie przez dzie-
siątki lat pamięć o byłych powstańcach 
styczniowych była żywa, m.in. za spra-
wą domu weteranów. W 1901  r. od-
było się otwarcie „Przytuliska” Wete-
ranów Powstania Styczniowego przy 
ul. Biskupiej 18. Dwupiętrowy budy-
nek z ogródkiem został wybudowany 
m.in. ze składek powstańców z 1863 
i 1864 r. Opowieść w tej sali zbudowa-
na jest wokół kilku postaci weteranów 
powstania styczniowego, a mianowicie 

Mariana Dubieckiego (1838-1926), 
sekretarza do spraw Rusi w Rządzie 
Narodowym, przyjaciela i bliskiego 
współpracownika Romualda Traugut-
ta. Kolejną przypomnianą postacią jest 
Scholastyka z Jamonttów Mackiewi-
czowa (1848-1943), wilnianka, która 
mając 15 lat wraz z  matką i siostrami 
była zaangażowana w przechowywanie 
tajnej drukarni, działalność kurierską, 
przenoszenie broni i amunicji. Przypo-
mniane są także postacie innych wete-
ranów, m.in. Stanisława Krzyżanow-
skiego (1848-1932), architekta kra-
kowskiego, prezesa Związku Wetera-
nów Powstania 1863-1864 r. oraz arty-
sty malarza Ludomira Benedyktowicza 
(1844-1926). Na uwagę zasługują rów-
nież pamiątkowe urny, w których przy-
wożono ziemię z pobojowisk powsta-
nia styczniowego podczas sypania kop-
ca na Sowińcu, m.in. z miejsca strace-
nia na stokach Cytadeli Warszawskiej 
dyktatora Romualda Traugutta i czte-
rech członków Rządu Narodowego. 

Piotr Hapanowicz

W 2010 r. Muzeum Miasta Łodzi obchodziło 35-lecie. Jubileusz uświetnił 
program „Powrót do ziemi obiecanej – sentymentalna podróż rodziny 

Poznańskich”, w trakcie którego odbyło się w muzeum spotkanie rozproszo-
nych w świecie potomków Izraela K. Poznańskiego, a to-
warzyszyło temu wiele wydarzeń artystycznych. W ramach 
programu zorganizowana została również sesja popularno-
naukowa, na której zaprezentowano wybrane zagadnienia 
z historii oraz kultury dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej 
Łodzi. 

W 2012 r. referaty wygłoszone w trakcie sesji zostały 
wydane nakładem Muzeum Miasta Łodzi w książce Impe-
rium rodziny Poznańskich – przywrócone dziedzictwo cza-
su i miejsca. 

W pierwszej części publikacji m.in. Kazimierz Badziak 
przedstawia szkic do dziejów rodziny Poznańskich, Krzysz-
tof Paweł Woźniak opisuje podobieństwa i różnice mię-
dzy polską i europejską dziewiętnastowieczną burżuazją, 
Krzysztof Stefański zajmuje się pałacami rodziny Poznań-
skich, a Bartosz M. Walczak – zespołem fabryczno-miesz-
kalnym Izraela K. Poznańskiego.

W części drugiej Dariusz Kacprzak opisuje badania nad kolekcjonerstwem 
łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, a inni autorzy zajmują się nieznanymi 
do tej pory, barwnymi postaciami z rodziny Poznańskich. Stanisław Jakóbczyk 

przedstawia dramaturga Alfreda Poznańskiego (pseudonim 
Savoir), jednego z twórców tzw. teatru bulwarowego po-
czątku XX w., Jadwiga Warchoł – pisarkę i dziennikarkę Ali-
cję Poznańską-Parizeau, która wykładała również na Uni-
wersytecie w Montrealu, a Peter Brooke – malarza Wiktora 
Poznańskiego, tworzącego pod wpływem kubizmu. 

Na końcu opisano dwie wystawy, zorganizowane rów-
nież w ramach jubileuszu muzeum: ekspozycję rysunków 
autorstwa Flavii Nagelschmidt Rodrigues, praprawnuczki 
Izraela Poznańskiego mieszkającej w Brazylii, oraz wysta-
wę dedykowaną Alfredowi Savoir Poznańskiemu.

Publikacja na pewno wzbogaci wiedzę o łódzkim miesz-
czaństwie, a szczególnie burżuazji przemysłowej. Poza tym 
jest cenną pozycją do badania dziewiętnastowiecznej hi-
storii.

Książkę można nabyć (cena: 35 zł) bezpośrednio w Mu-
zeum Miasta Łodzi. 

Spotkanie z książką

IMPERIUM RODZINY POZNAŃSKICH
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Czy można stworzyć wysta-
wę o Janie Sobieskim, by 
nie popaść w schemat i ba-
nał? Czy postać polskiego 

króla sprzed ponad trzech wieków jest 
wystarczająco atrakcyjna, by przycią-
gnąć współczesnego turystę? Co moż-
na zaprezentować, jeśli liczba dzieł 
sztuki związana z Janem Sobieskim 
jest ograniczona i większość z  nich 
pokazywano wielokrotnie? 

Te pytania towarzyszyły nam 
przez kilka ostatnich lat, podczas 
przygotowywania wystawy „Pri-
mus inter pares”. Uczestnicząc w bu-
rzach mózgów, pytając współpra-
cowników, przyjaciół i znajomych, 

formowaliśmy założenia, które stały 
się wyznacznikami naszych działań. 
Po pierwsze postanowiliśmy, że wy-
stawa musi opowiadać historię Jana 
Sobieskiego jako człowieka, którego 
życiorys i osiągnięcia wykraczają da-
leko poza triumf wiedeński i twór-
czość epistolograficzną. Odważnie 
zdecydowaliśmy się również na zor-
ganizowanie wystawy we wnętrzach 
pałacu w Wilanowie, wierząc, że 
trudno o lepszego świadka osobowo-
ści naszego bohatera niż ściany jego 
własnego domu, w którym zachowa-
ło się tak wiele oryginalnych deko-
racji, powstałych pod jego czujnym 
i mądrym okiem.

Następnym krokiem było zawie-
rzenie dewizie słynnego (choć zupeł-
nie nie barokowego) architekta Lu-
dwiga Miesa van der Rohe – „Less 
is more” („Mniej znaczy więcej”). 
W  przypadku wystawy „Primus in-
ter pares” objawiło się to w kolejno-
ści zdarzeń – najpierw powstała opo-
wieść, do której dopasowaliśmy dzie-
ła, starannie je selekcjonując. Postano-
wiliśmy również, że punktem wyjścia 
naszej historii o Janie Sobieskim będą 
zachowane dekoracje wilanowskiego 
pałacu, że to one staną się osią narra-
cji i główną atrakcją. 

Ten niezwykle prosty pomysł oka-
zał się zwiastunem rewolucji w pa-
łacu, postanowiliśmy bowiem zasło-
nić w nim za pomocą czarnych tka-
nin elementy będące dziełem później-
szych epok – po to, by uwaga zwie-
dzających skupiła się na wydoby-
tych scenografią i światłem dekora-
cjach, które powstały w czasach Jana 
Sobieskiego. Wokół plafonów nama-
lowanych przez nadwornych arty-
stów, przede wszystkim cyklu czte-
rech pór roku, pędzla Jerzego Eleute-
ra Szymonowicza-Siemiginowskiego, 
osnuliśmy opowieść o naszym boha-
terze. Podzieliliśmy ją na pięć części 
– „Dom rodzinny i formacja”, „Woj-
na i pokój”, „Sobieski i  Muzy”, „Mi-
łość i bliscy” oraz „Legenda Jana III”. 

Primus inter pares 
– nowe spojrzenie 
na znane historie

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

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

1 | 2 | Wielka 
Sień – portrety 
Jana III i twarz 
króla na prezentacji 
na ekranie pod 
sufitem (1) oraz 
portrety graficzne (2)

1 2
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Każda z części związana jest z dekora-
cjami pałacu; odczytując kod zawarty 
w nich przez samego Jana Sobieskie-
go, przybliżamy się do poznania go 
jako człowieka.

Oczywiście, część dzieł na wysta-
wę wypożyczyliśmy, kierując się zasa-
dą, że lepiej zaprezentować ich mniej, 
ale wybrać najbardziej niezwykłe, wy-
mowne, rzadko eksponowane. Poka-
zujemy zeszyt szkolny przyszłego kró-
la i karty z kroniki jego matki, gdzie za-
ledwie trzy wersy poświęcone są jego 
narodzinom. Prezentujemy książki 
z autografem króla, z dedykacjami na-
dwornych naukowców, osobiste pa-
miątki po dzieciach Jana i Marii Kazi-
miery, ale także dzieła pełne baroko-
wej gry znaczeń, odsłaniające kolejne 
warstwy interpretacyjne. Zestawiamy 
ze sobą portrety króla i królowej, które 
więcej mówią o obojgu niż tomy zapi-
sanych ksiąg. W Sypialni Króla widzi-
my obok siebie oficjalny portret Jana 
III z kolekcji Alte Pinakothek z Mo-
nachium i prywatny portret w zwy-
czajnym stroju domowym z prywatnej 
kolekcji w Polsce. Dwie twarze króla – 
wodza-zwycięzcy i szlachcica chadza-
jącego po komnatach w polskim stro-
ju – streszczają jego osobowość, po-
kazują człowieka pełnego majestatu, 
groźnego, ale i przystępnego, zwyczaj-
nego, wyrosłego z trudów wojennych 

i  gospodarskich zamiłowań. W Sy-
pialni Królowej dwa portrety tej sa-
mej Marysieńki dzieli 30 lat – widzimy 
jak z rozmarzonej, młodej kobiety sta-
ła się zdecydowaną, niezależną królo-
wą zdolną unieść ster rządów Rzeczy-
pospolitej wspólnie z mężem, a czasem 
i w jego zastępstwie.

Znaczną część wystawy poświęcili-
śmy legendzie Jana III, przejawiającej 
się zarówno w wielkich dziełach sztuki 
i oficjalnych obchodach rocznic odsie-
czy wiedeńskiej, jak i w kulturze popu-
larnej, masowej czy ludowej. Jan Sobie-
ski stał się bowiem nie tylko patronem 
szkół i ulic, ale również wizytówką klu-
bu siatkarskiego, bohaterem ludowych 
pieśni, popularnych filmów. Jego twarz 
pojawiała się na oficjalnych dekora-
cjach, ale i na graffiti, mówili o nim 
i Józef Piłsudski, i Jan Paweł II, w Lon-
dynie na jego cześć powstała tawerna, 
a jego portrety przechowują nie tylko 
muzea we Francji, Włoszech i Niem-
czech, ale i  w  Rumunii czy Słowenii. 
Meandry legendy wielkiego monarchy 
układają się w fascynującą mozaikę.

Wiedzieliśmy jednak, że nawet naj-
wspanialsze i najbardziej niezwykłe 
dzieła sztuki nie wystarczą, że musi-
my naszą opowieść przekazać w sposób 
zwięzły i atrakcyjny. Posłużyliśmy się 
więc nowoczesną technologią, tworząc 
krótkie filmy i prezentacje, nagrywając 

opowieści, wykonując kopie daw-
nych ksiąg. W każdym pomieszcze-
niu umieściliśmy wygodne siedziska, 
zachęcając gości do odpoczynku, kon-
templacji i podziwiania dzieł. W Wiel-
kiej Sieni, centralnym pomieszczeniu 
rezydencji i jednocześnie jej ideowym 
sercu, podwiesiliśmy do sufitu wiel-
ki ekran, na którym można zobaczyć 
przeplatające się motywy dzieł z wysta-
wy, fragmenty dekoracji pałacu, por-
trety Jana III i  Marii Kazimiery. Naj-
lepiej oglądać je… leżąc, co dyskretnie 
zasugerowaliśmy, rozkładając na sie-
dziskach poduszki. Na ścianach Wiel-
kiej Sieni pokazaliśmy wizerunki ma-
larskie i graficzne króla, które odbija-
ją się w połyskliwej czerni materiału 
Dibond, świetnie sprawdzającego się 
w roli lustra.

Chcieliśmy bowiem, by muzeum 
przestało się kojarzyć z bolącymi no-
gami i zawrotem głowy od mnogości 
dzieł i informacji. Pokazując mniej, 
sprawiamy, że zwiedzający może za-
pamiętać więcej i przyswoić przygoto-
waną dla niego porcję informacji, po-
danej w atrakcyjnej formie. Dla zain-
teresowanych zgłębianiem wiedzy na 
temat Jana Sobieskiego przygotowa-
liśmy specjalną ścieżkę audioguide’a,  
poręczny przewodnik po wystawie, 
o  formacie kieszonkowym, stronę in-
ternetową wystawy oraz tom popular-
nonaukowych esejów. 

Wystawą „Primus inter pares” (ku-
ratorzy: Marta Gołąbek, Konrad Py-
zel, projekt scenografii: Anna Nowak 
/ Studio Architektury Wnętrz) chcie-
liśmy sprawić, że duch Jana III na do-
bre zagości w wilanowskim pałacu, że 
jego ulubiona rezydencja, szczęśliwie 
ocalała ze zniszczeń wojennych, za-
cznie jeszcze głośniej opowiadać nie-
zwykłą historię fascynującego czło-
wieka – Jana Sobieskiego.

Marta Gołąbek 
Konrad Pyzel

3

3 | Antykamera Królowej – fragment wystawy 
z „Portretem Marii Kazimiery z dziećmi” pędzla 
Jerzego Eleutera Szymonowicza- 
-Siemiginowskiego

 (zdjęcia: Wojciech Holnicki)

..............................................................................
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U progu XX w. najwięk-
szą wytwórnią brązów na 
wschód od Berlina była 
warszawska firma „Bra-

cia Łopieńscy”. Jej początki związane 
są z osobą brązownika-cyzelera Jana 
Łopieńskiego (1838-1907), nesto-
ra warszawskich mistrzów tego rze-
miosła. Łopieński rozpoczął działal-
ność w 1862 r., a dwadzieścia lat póź-
niej jego synowie – Grzegorz i Feliks 
– zawiązali spółkę i, podobnie jak oj-
ciec, szybko zdobyli opinię znakomi-
tych artystów-odlewników. Do końca 
XIX w. firma rozwijała się dynamicz-
nie, toteż w 1900 r. właściciele prze-
nieśli warsztat na Hożą 55, gdzie wy-
budowali dużą odlewnię rzeźby. Swo-
je dzieła odlewali tu najwybitniej-
si polscy rzeźbiarze, m.in. Czesław 

Makowski, Pius Weloński, Edward 
Wittig, Antoni Kurzawa, Xawery 
Dunikowski, Wacław Szymanowski, 
Stanisław Szukalski, Henryk Glicen-
stein, a przede wszystkim zaprzyjaź-
niony z rodziną Konstanty Laszczka. 
W okresie międzywojennym na po-
dwórko fabryki przy Hożej zaglądali 
podekscytowani warszawiacy, którzy 
podziwiali Kilińskiego, Chrobrego, 
Syrenę Nitschowej oraz inne pomni-
ki – symbole młodego państwa. 

 Łopieńscy oferowali niezmiernie 
szeroki asortyment towarów – nie tyl-
ko brązy stołowe i salonowe, drobną 
rzeźbę dekoracyjną, aparaturę oświe-
tleniową czy aparaty kościelne, ale 
i doskonałej jakości srebra. Ich wyro-
by cieszyły się wielką popularnością – 
w każdym warszawskim domu musiał 
znajdować się choć jeden przedmiot 
zakupiony w mieszczącym się w Kor-
degardzie salonie sprzedaży Łopień-
skich. Nade wszystko zaś dzieła wybit-
nych rzemieślników były doceniane 
przez jury wystaw krajowych i zagra-
nicznych. Dlatego do dziś zachowa-
ły się w rodzinnej kolekcji liczne „ar-
tystyczne trofea”, by wymienić choć-
by Grand Prix zdobyte na Międzyna-
rodowej Wystawie Sztuki i Przemysłu 
w Petersburgu (1903) czy dyplom ho-
norowy przyznany firmie na Między-
narodowej Wystawie Sztuki Nowo-
czesnej w Paryżu (1937). 

Po wojnie dzięki odlewnikom 
z  Hożej Warszawa odzyskała znisz-
czone przez hitlerowców pomniki. 
Większość z nich, znacznie uszko-
dzona, wymagała fachowych napraw. 
Warto przypomnieć, że Mickiewi-
cza i Chopina, bez których nie wy-
obrażamy sobie dziś stolicy, trzeba 

Rzemiosło artystyczne 
rodziny Łopieńskich

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

1 | Sławomir Wituła, pracownik „Pracowni 
Sztuki Dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy, r. zał. 
1862”, prezentuje surowy oraz cyzelowany odlew 
ryngrafu 

2 | Kandelabr-żardiniera, wg proj. Pierre-
-Philippe’a Thomire’a, Bracia Łopieńscy, po 1900, 
kolekcja rodzinna

3 | Jerzy Leski, „Praca”, kolekcja rodzinna

2

3
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było odlać na nowo. Nie-
wątpliwie nie udałoby się 
to, gdyby nie wiedza i do-
świadczenie Tadeusza Ło-
pieńskiego.

Pomimo realizacji  
tych doniosłych zleceń, 
w  1950  r. firma została 
znacjonalizowana, a na jej 
miejscu stworzono spół-
dzielnię „Brąz Dekora-
cyjny”. Właściciele zosta-
li pozbawieni majątku, ob-
łożeni karami finansowy-
mi i zakazem pracy w za-
wodzie brązownika. Dorobek trzech 
pokoleń wirtuozów rzemiosła został 
unicestwiony, a synowie Grzegorza – 
Władysław i Zdzisław wkrótce zmar-
li. Ostatni Łopieński − Tadeusz wzno-
wił działalność dopiero w 1956 r., za-
kładając pracownię brązów artystycz-
nych, która od 1960 r. mieści się przy 
ul. Poznańskiej 24. Obecnie funkcjo-
nuje w  tym miejscu „Pracownia Sztu-
ki Dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy, 
r. zał. 1862”, prowadzona przez córkę 
Tadeusza – Annę Łopieńską-Lipczyk. 
Powstają tu brązy utrzymane zarów-
no w tradycyjnych stylach, niekiedy na 
podstawie dawnych modeli, jak i reali-
zacje autorskich projektów. 

Bazując na niepublikowanych jesz-
cze materiałach archiwalnych, na wysta-
wie (finansowanej przez ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego) „Bra-
cia Łopieńscy – tytani warszawskiego 
brązownictwa” Muzeum m.st. Warsza-
wy – Oddział Muzeum Woli prezen-
tuje możliwie szczegółowo historię fir-
my. Głównym trzonem ekspozycji są 

najwybitniejsze dzieła z warsztatu Ło-
pieńskich. Pochodzą one zarówno ze 
zbiorów muzealnych (np. wieniec ofia-
rowany Ignacemu Paderewskiemu), jak 
i prywatnych (rzeźba „Świst i Poświst”, 
srebrna oprawa albumu rodziny Chła-
powskich). Chcąc ukazać pełen obraz 
twórczości oraz różnorodność asorty-
mentu wytwórni, twórcy wystawy zgro-
madzili także niepublikowane wcze-
śniej archiwalne fotografie przedsta-
wiające najbardziej interesujące wyroby 
z oferty handlowej tej firmy.

Dzisiejszym widzom, otoczonym 
współczesnym dizajnem, trudno jest 
zrozumieć oraz docenić kunszt daw-
nych mistrzów brązownictwa. Dlate-
go na ekspozycji zaprezentowane zo-
stały warsztaty Łopieńskich, a także 
wszystkie etapy produkcji brązów. Aby 
ukazać poziom artystyczny, jaki osią-
gnęli rzemieślnicy z Hożej, pokaza-
no obok ich wyrobów dzieło słynnego 
brązownika okresu cesarstwa, Pierre- 
-Philippe’a Thomire’a. Nasi goście będą 
mieć także możliwość, aby niektóre 

z prezentowanych eksponatów nie tyl-
ko obejrzeć, ale i wziąć do rąk.

Pierwsza monograficzna wystawa 
poświęcona rzemiosłu artystycznemu 
rodziny Łopieńskich odbyła się w Mu-
zeum Woli w 1978 r. Dziś, po 35 la-
tach od tego głośnego naówczas wyda-
rzenia, zmieniła się zarówno Warsza-
wa, jak i jej mieszkańcy. Być może nie 
wszyscy już wiedzą, iż zmienia się tak-
że to muzeum. Jeśli zatem, odwiedza-
jąc tegoroczną ekspozycję „Bracia Ło-
pieńscy – tytani warszawskiego brą-
zownictwa”, spodziewają się Państwo 
zastać w nim rzędy gablot opatrzonych 
w etykiety, trącące myszką inscenizacje 
czy inne atrakcje muzealne charaktery-
styczne dla ubiegłego wieku – nic bar-
dziej mylnego. Od połowy lipca czeka-
ją na zwiedzających multimedia, foto-
grafie, filmy oraz nagrania, i oczywiście 
– brązy, jak najbliżej widza. Na spotka-
nie z Łopieńskimi przygotujcie zatem 
wzrok, słuch i dotyk. 

Monika Bryl

4 | Ekrytuar „Ogrodnictwo”, 
1900-1914, fotografia 
z archiwum rodzinnego

(zdjęcia: 1 – Iwo Zmyślony,  
2, 3 – Adrian Czechowski) 

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

Wystawa „Bracia Łopieńscy – tytani warszawskiego brązownictwa” czynna jest w Muzeum Woli (Oddział Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy, ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa, tel. 22 624-37-33, 624-38-79, www.
muzeumwoli.mhw.pl) od 17 lipca do 11 listopada br. Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 12.00- 
-18.00, w soboty i niedziele w godz. 12.00-20.00, w poniedziałki nieczynne. 
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Polskie obiekty na Liście  
Światowego Dziedzictwa UNESCO

Na kolejnej, 37. sesji Ko-
mitetu Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO, która odby-
ła się w dniach 16-27 czerwca 
br. w Phnom Penh w Kambodży 
i uczestniczyło w niej 1465 dele-
gatów ze 128 krajów, dokonano 
wpisu 19 nowych miejsc na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego i Przyrodniczego; trzy 
spośród nich stanowią rozszerze-
nie wcześniejszych wpisów. 

Z terenu Europy wpisano 
sześć miejsc dziedzictwa kultu-
rowego. Są to: Bergpark Wil-
helmshöhe w Niemczech, Uni-
wersytet w Coimbrze – Alta i So-
fia w Portugalii, Chersonez Tau-
rydzki – starożytne miasto 

i chora na Ukrainie, Medycejskie 
wille i ogrody w Toskanii we Wło-
szech oraz aż dwa wpisy z terenu 
Polski – Królewskie Kopalnie Soli 
w Wieliczce i Bochni (jest to wpis 
rozszerzony – do dawnego wpi-
su Kopalni Soli w Wieliczce do-
dano kopalnię w Bochni i Zamek 
Żupny) i wspólnie z Ukrainą 16 
drewnianych cerkwi z polskiego 
i ukraińskiego regionu Karpat.

O umieszczenie na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO  
drewnianych cerkwi z rejonu Kar-
pat już od 2009 r. czynił stara-
nia Narodowy Instytut Dziedzic-
twa wraz z przedstawicielami 
strony ukraińskiej: Państwowym 
Historyczno-Architektonicznym 

Rezerwatem w Żółkwi oraz Na-
ukowo-Badawczym Instytutem 
Zabytków w Kijowie. Cerkwie te 
stanowią bowiem doskonały przy-
kład połączenia wpływów kultur 
Wschodu i Zachodu. Zlokalizowa-
ne są w północnej części Karpat 
Zachodnich. Najstarsze pocho-
dzą z końca XV i początku XVI w. 
i reprezentują wielkie osiągnięcie 
drewnianej architektury cerkiew-
nej tamtych czasów, do dziś za-
skakują niektórymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi. Od drewnianych 
obiektów sakralnych z innej części 
Europy odróżnia je różnorodność 
form i typów, doskonałość rze-
miosła ciesielskiego i zwracająca 
uwagę odmienność stylistyczna. 

Wśród wpisanych na Listę 16 
cerkwi osiem położonych jest po 
ukraińskiej stronie granicy, a po-
zostałe osiem po stronie pol-
skiej. Obiekty z terenu Polski to:

− cerkiew św. Paraskiewy 
w Radrużu (woj. podkarpackie, 
gm. Horyniec Zdrój; obecnie fi-
lia Muzeum Kresów w Lubaczo-
wie), wzniesiona około 1583 r. 
w konstrukcji zrębowej, cerkiew 
typu halickiego, najstarsza i naj-
lepiej zachowana cerkiew drew-
niana w Polsce;

− cerkiew Narodzenia Prze-
najświętszej Bogurodzicy w Cho-
tyńcu (woj. podkarpackie, gm. 
Radymno; obecnie cerkiew grec-
kokatolicka), wzniesiona około 
1600 r. w konstrukcji zrębowej, 
przedsionek o konstrukcji ramo-
wej, cerkiew nowszego typu ha-
lickiego, reprezentuje typ z ga-
lerią wokół kaplicy, jest jedną 
z najstarszych drewnianych cer-
kwi greckokatolickich w Polsce;

− cerkiew Opieki Bogurodzicy 
w Owczarach (woj. małopolskie, 

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

1-8 | Polskie cerkwie wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa: 
w Radrużu (1), Chotyńcu (2), 
Owczarach (3), Kwiatoniu (4), 
Powroźniku (5), Brunarach 
Wyżnych (6), Smolniku (7) 
i Turzańsku (8)

1 2

3 4 5

876
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Sensacyjne odkrycie 
w Kańczudze

Niezwykłego odkrycia dokonali 
konserwatorzy pracujący przy 

renowacji prezbiterium kościo-
ła w Kańczudze w woj. podkar-
packim. Wszystko bowiem na to 
wskazuje, że budowla, dotych-
czas uznawana za barokową, po-
wstała prawdopodobnie znacznie 
wcześniej. Świątynia św. Micha-
ła Archanioła – uposażana przez 
znakomite rody: Pileckich, Lubo-
mirskich, Odrowążów, Kostków 
i Sanguszków – odsłania pierw-
sze swoje tajemnice.

Najstarsze zapisy o kościele 
w Kańczudze − wówczas pod we-
zwaniem Świętego Ducha − i pa-
rafii pochodzą z 1399 r. Możliwe, 
że była to drewniana świątynia, 
która, jak przypuszczali dotych-
czas historycy, spłonęła w cza-
sie licznych wówczas najazdów. 
W 1498 r. najazd wojsk woło-
sko-tatarskich wojewody Stefana 

gm. Sękowa; obecnie kościół 
rzymskokatolicki), wzniesiona 
w 1653 r., trójdzielna, przebu-
dowywana w XVIII i XIX w., re-
prezentuje typ zachodniołem-
kowski;

− cerkiew św. Paraskiewy 
w Kwiatoniu (woj. małopolskie, 
gm. Uście Gorlickie; obecnie ko-
ściół rzymskokatolicki), wznie-
siona w XVII w., trójdzielna, 
o konstrukcji zrębowej, typ za-
chodniołemkowski, zwraca uwa-
gę wyjątkowo strzelista bryła;

− cerkiew św. Jakuba Młod-
szego Apostoła w Powroźniku 
(woj. małopolskie, gm. Muszy-
na; obecnie kościół rzymskoka-
tolicki), wzniesiona na począt-
ku XVII w., przebudowana na po-

czątku XIX w., trójdzielna, o kon-
strukcji zrębowej, typ zachodnio-
łemkowski; w 1813 r. ze względu 
na powodzie została przeniesio-
na na nowe miejsce;

− cerkiew św. Michała Archa-
nioła w Brunarach Wyżnych (woj. 
małopolskie, gm. Uście Gorlic-
kie; obecnie kościół rzymskoka-
tolicki), wzniesiona w 1797 r., 
trójdzielna, o konstrukcji zrębo-
wej, typ zachodniołemkowski, 
dachy zwieńczone kopułami ce-
bulastymi ze ślepymi latarniami;

− cerkiew św. Michała Ar-
chanioła w Smolniku (woj. 
podkarpackie, gm. Lutowiska; 
obecnie kościół rzymskokato-
licki), wzniesiona w 1791 r., 

spowodował kompletne znisz-
czenia miasteczka, także jego 
świątyni.

Do tej pory we wszystkich pu-
blikacjach na temat Kańczugi 
pojawiała się informacja, że ko-
ściół parafialny wzniesiono oko-
ło 1605 r. A w 1611 r., po po-
ważnej rozbudowie prowadzo-
nej przez księdza Kaspra Fabry-
cego, rekonsekrowano go pod 
wezwaniem św. Michała Archa-
nioła. W 1612 r. dobudowa-
no do świątyni kaplicę św. Anny, 
ufundowaną przez księżnę Annę 
Ostrogską z Kostków herbu Dą-
browa. W 1669 r. konsekrowano, 
wybudowaną w 1635 r. z inicja-
tywy zamożnego mieszczanina 

trójdzielna, o konstrukcji zrę-
bowej, typ bojkowski, otoczona 
przydaszkiem wspartym na ry-
siach, w 1969 r. przeszła grun-
towny remont, stanowi najle-
piej zachowany klasyczny przy-
kład cerkwi bojkowskiej na tere-
nie Polski;

− cerkiew św. Michała Archa-
nioła w Turzańsku (woj. podkar-
packie, gm. Komańcza; obecnie 
cerkiew prawosławna), wznie-
siona w latach 1801-1803, na 
planie krzyża, pięciokopułowa, 
jedna z nielicznych zachowanych 
cerkwi typu wschodniołemkow-
skiego.

Umieszczenie wymienio-
nych drewnianych cerkwi na Li-
ście Światowego Dziedzictwa 

UNESCO świadczy o uznaniu ich 
przez społeczność światową za 
wartość uniwersalną i może sta-
nowić dodatkową szansę objęcia 
ich specjalną troską. 

Drugi dotyczący Polski nowy 
wpis na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO to rozszerze-
nie wpisu Kopalni Soli w Wielicz-
ce przez dodanie kopalni w Boch-
ni i Zamku Żupnego. Kopalnia soli 
w Bochni powstała w połowie 
XIII w. Jej strefę zabytkową sta-
nowią trzy szyby: „Sutoris” (z po-
łowy XIII w.), „Campi” (z połowy 
XVI w.) i „Trinitatis” (z początku 
XX w.) oraz dziewięć poziomów 
pod powierzchnią terenu. Nie-
zwykle cenne są podziemne kapli-
ce i miejsca kultu religijnego jako 
spuścizna kultury duchowej bo-
cheńskich górników.

Obecnie na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO jest 981 
wpisów, a wśród nich 14 z tere-
nu Polski.

□

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

1 | Wnętrze kościoła św. Michała 
Archanioła w Kańczudze przed 
rozpoczęciem prac konserwatorskich

9 | Jedna z kaplic w kopalni soli 
w Bochni

(zdjęcia: 1, 2, 7 – Anna Fortuna Marek, NID, 
3, 6, 8 – Mariusz Czuba, NID, 4 – Paweł 
Kobek, NID, 5 –Jacek Rulewicz, NID) 

............................................................
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Jacentego Kwolka, kaplicę Mat-
ki Bożej Różańcowej przylega-
jącą od północy. Bryła tej bu-
dowli wzorowana jest na Kapli-
cy Zygmuntowskiej przy kate-
drze wawelskiej. W XIX w. ścia-
ny i sklepienia wnętrza kościo-
ła ozdobiono polichromią autor-
stwa malarza Jana Tabińskiego. 
Ostatnia znacząca przebudowa 
przeprowadzona została w la-
tach 1924-1932 przez lwowskie-
go architekta Wiktora Rawskie-
go. Zmieniono wówczas elewację 
oraz dobudowano kruchtę i wie-
żę kościelną. 

Początki kościoła mogły być 
jednak inne. Pierwszymi funda-
torami parafii byli najprawdopo-
dobniej Pileccy, dzięki którym na 
przełomie XIV i XV w. wzniesiono 
skromną, ale może już murowa-
ną budowlę. Na początku XVI w. 
odbudowano świątynię − znisz-
czoną podczas najazdu oddzia-
łów wołoskich z 1498 r. i póź-
niejszego o cztery lata najazdu 
tatarskiego − wykorzystując oca-
lałe fragmenty kamiennego pre-
zbiterium o ewidentnie średnio-
wiecznej proweniencji. Udało się 
już dotrzeć do dokumentów, któ-
re mówią, że przedstawiciel rodu 
Pileckich w 1525 r. (lub 1530) 
przekazał dwa łany ziemi na re-
mont kościoła w Kańczudze. 
Pewną wskazówkę dotyczącą 
czasu powstania najstarszej czę-
ści świątyni mogą dać odkryte 
fragmenty sklepienia gwiaździ-
stego, charakterystycznego dla 
architektury późnego średnio-
wiecza. Hipoteza o wcześniejszej 
historii kościoła wymaga jednak 
udowodnienia.

Krakowscy konserwatorzy dzieł  
sztuki Krystyna i Łukasz Stawo-
wiak przyjechali w 2012 r. do 
Kańczugi, aby odnowić prezbi-
terium kościoła, które w 1976 r. 
przemalowali miejscowi ma-
larze. Zadaniem konserwato-
rów była renowacja malowideł 
pochodzących z 1928 r. Zgod-
nie z procedurą prac zaczę-
li od sprawdzania, czy pod tymi 

dwudziestowiecznymi malowi-
dłami nie zachowały się star-
sze. Spodziewali się, że coś znaj-
dą, ale to, co ukazało się ich 
oczom, przeszło wszelkie oczeki-
wania. Pod 21 warstwami pobiał 
i tynków na kamiennych ścia-
nach i ceglanym sklepieniu pre-
zbiterium odkryli dość dobrze 
zachowane renesansowe fre-
ski przedstawiające wici roślin-
ne, jabłka i święte postacie. Do 
ich wykonania użyto popular-
nych w XVI w. barwników: mala-
chitu, azurytu i smalty. W czasie 
prowadzonych prac odtworzono 
skute wcześniej żebrowania oraz 
odsłonięto i zakonserwowano 
freski na sklepieniu. Jest ono ce-
glane, spoczywa na kamiennych 
murach i wiadomo, że wzniesio-
no je po tym, jak spłonął wcze-
śniejszy drewniany strop. Co 
więcej, odkryto także datę jego 
powstania − 1610 r. – i nazwisko 
malarza − Grzegorza Kwaśniewi-
cza. Na odsłonięcie czekają jesz-
cze polichromie na ścianach pre-
zbiterium, a są one z pewnością 
starsze.

W opinii Podkarpackiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków dr Grażyny Stojak jest to 
odkrycie, które kościół ten sytu-
uje w czołówce polskich obiektów 
z podobnie cenną polichromią. 
Analogii do odkrycia w Kańczudze 

można szukać w Przemyślu w ka-
tedrze oraz w Krakowie, np. w ko-
ściele św. Krzyża.

– „Tu w zasadzie wszystko 
jest zabytkiem” – mówi rozglą-
dając się po wnętrzu świątyni ks. 
dziekan dr Wojciech Pac, pełnią-
cy funkcję proboszcza od 2011 r. 
– „Prace dokumentacyjne, bada-
nia, remonty i konserwacja zgro-
madzonych przez wieki w koście-
le dzieł sztuki kosztują ogromne 
pieniądze. Samo tylko odsłonię-
cie i konserwacja techniczna po-
lichromii na sklepieniu prezbite-
rium pochłonęło już 250 tys. zł” 
– mówi. Około połowy tej sumy 
przekazały instytucje samorządo-
we i rządowe. Reszta musiała się 
znaleźć w kasie parafii. 

W maju br. 150 tys. zł dota-
cji na kontynuację prac przy po-
lichromii przekazał Urząd Woje-
wódzki w Rzeszowie. Dzięki tej 
kwocie prace przy jednym z naj-
ważniejszych odkryć konserwa-
torskich ostatnich lat w Polsce 
będą kontynuowane. 

Na kolejne prace renowacyj-
ne i następne rozpalające wy-
obraźnię konserwatorów rewe-
lacje czekają w kolejce licznie 
zgromadzone we wnętrzu świą-
tyni dzieła sztuki, np. marmuro-
wa chrzcielnica z 1695 r. przy-
kryta czaszą z główkami anioł-
ków albo wykonane blisko 350 lat 

temu z drewna dębowego ław-
ki ze wspaniałą płaskorzeźbioną 
dekoracją. Sprowadził je specjal-
nie do tej świątyni z Gdańska Sta-
nisław Lubomirski, zięć księżnej 
Anny Ostrogskiej. Z kolei pod po-
sadzką kaplicy Matki Bożej Różań-
cowej odkryto tajemnicze kryp-
ty. Wprowadzona przez niewiel-
ki otwór kamera ujawniła leżą-
ce tam dobrze zachowane i ko-
lorowe trumny, może z XVIII w. 
Czyje szczątki w nich spoczywa-
ją? Prawdopodobnie miejscowych 
duchownych, a także świeckich 
dobroczyńców kościoła. W świą-
tyni znajdują się ozdobne witra-
że zaprojektowane w okresie mię-
dzywojennym przez m.in. Józe-
fa Mehoffera, z wyobrażeniami 
postaci świętych i Matki Bożej. 
Na chórze stoi neobarokowy pro-
spekt organowy, roboty braci Na-
rolskich. A uznawana przez histo-
ryków sztuki za powstałą w XIX w. 
balustrada chóru po wstępnych 
badaniach konserwatorskich 
zmieniła czas powstania na… po-
czątek XVII w. i pochodzi z pier-
wotnego wyposażenia.

Świątynia w Kańczudze jesz-
cze nie raz nas zaskoczy odkry-
ciami. Oby tylko udało się zna-
leźć pieniądze na kontynuację 
prac konserwatorskich.

Krzysztof Zieliński

2 | 3 | Freski na sklepieniu 
prezbiterium po odsłonięciu (2) 
i prace przy ich konserwacji (3)

(zdjęcia: Krzysztof Zieliński) 
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KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

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

Nagrody otrzymują:

Piotr Borowski z Warszawy − Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Józef Ignacy Kraszewski. Ry-
sunki, wyd. Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego,  War-
szawa 2012
Karolina Mydło z Chorzel − Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w Rzeczypospolitej i na 
Śląsku, pod red. Pawła Migasiewicza,  wyd. Wydawnictwa Uniwersyteckie, Warszawa  2013 
Mirosław Grzenda z gminy Dębe Wielkie − Kobiety Kraszewskiego. Portret literacki i nie tylko, katalog 
wystawy w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2012
Barbara Truba z Ząbek − Sylwester Polakowski, Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpac-
kiego, Wydawnictwo LYGIAN, Krosno 2012
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu − Arkadiusz Janicki, Michał Laszczkowski, Ēriks Jēkabsons, Polentechni-
kum, wyd. Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego,  War-
szawa 2012 

P R E N U M E R ATA
W 2013 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, 
ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa. 

Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562
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 
pytania w sprawie prenumeraty na 2013 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,  
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

ZABYTKOWA STOLARKA 
ARCHITEKTONICZNA 

W POZNANIU

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa Miej-
skiego Posnania wydana została w 2013 r. 

książka Jerzego Borwińskiego Okna, drzwi, 
stropy. Zabytkowa stolarka architektoniczna 
w Poznaniu. 

Jerzy Borwiński, konserwator-zabytkoznawca,  
od dawna zajmuje się działalnością badaw-
czą i dokumentacyjną zabytków architektury. 

Materiał do książ-
ki zaczął przygo-
towywać już w po-
łowie lat dziewięć-
dziesiątych XX w., 
kiedy podjął się 
prac inwentaryza-
cyjnych zabytko-
wej poznańskiej 
stolarki, korzysta-
jąc z najnowszych 
badań konserwa-
torskich (pracował 
wówczas w biurze 

miejskiego konserwatora w Poznaniu, a w la-
tach 2001-2002 pełnił funkcję miejskiego 
konserwatora zabytków).

Autor pisze we wstępie: „Poznański zespół 
zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej nale-
ży do najcenniejszych i najbogatszych w Pol-
sce, zarówno pod względem liczby czy dawno-
ści, jak i artystycznej jakości obiektów”. 

 Publikacja składa się z dwóch części. 
W pierwszej zamieszczona została historia kon-
strukcji i zdobienia drzwi, okien i stropów z te-
renu Poznania. Autor opisał tu architekturę 
drewnianych drzwi pochodzących z okresu od 
XVII do połowy XX w., okien (XVIII – połowa 
XX w.), ich rozwiązania konstrukcyjne, kolory-
stykę, okucia i zabezpieczenia, a także elemen-
ty i rodzaje stropów (belkowe, belkowo-kase-
tonowe, kasetonowe, ramowe i współczesne).  
Druga część zawiera katalog ilustracji – ponad 
100 rysunków oraz fotografii (współczesnych 
i archiwalnych) dokumentujących najcenniej-
sze obiekty drewniane w Poznaniu, stanowią-
cych jednocześnie wzornik detali zdobniczych 
oraz rozwiązań architektonicznych. Rysunki 
i współczesne zdjęcia wykonał Jerzy Borwiński.

Zamieszczony na końcu indeks topograficz-
ny pomoże umiejscowić opisywane elementy 
architektoniczne w granicach Poznania, a ob-
szerna bibliografia pozwoli zainteresowanym 
tematem czytelnikom pogłębić wiedzę. 

Książkę – dedykowaną znanemu specjaliście 
poruszanych zagadnień, prof. Janowi Tajchma-
nowi – można kupić (cena: 44 zł) w księgar-
niach technicznych lub zamówić bezpośred-
nio u wydawcy (Wydawnictwo Miejskie Posna-
nia, 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44, www.
wmposnania.pl).

Spotkanie z książką
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→ nowoczesna � lozo� a dziedzictwa

→ przemysły kultury

→ prawne i ekonomiczne podstawy ochrony dziedzictwa

→ dziedzictwo jako czynnik prorozwojowy 
    – projektowanie i zarządzanie

→ historia kultury i sztuki

→ lokalne, narodowe i międzynarodowe aspekty ochrony   
    dziedzictwa

→ warsztaty terenowe

Nabór trwa! 

Inauguracja studiów w październiku 

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31- 008 Kraków
tel. 12 42 42 811, faks  12 42 17 844
e-mail  sekretariat@mck.krakow.pl

www.mck.krakow.pl

 

   
  




