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 Od Redakcji

Jedną	z	częściej	przywoływanych	w	minionym	roku	w	polskich	mediach	postaci	hi-
storycznych	był	Jan	Długosz,	wybitny	polski	historyk,	dyplomata	i	duchowny,	autor	
Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego,	a	 to	 z	powodu	ogłoszenia	

przez	parlament	RP	roku	2015,	w	którym	minęło	600	lat	od	urodzin	kronikarza,	Rokiem	
Jana	Długosza.	Wielu	publikacjom	towarzyszyły	ilustracje,	a	wśród	nich	dwa	najczęściej	
prezentowane	domniemane	portrety	Długosza:	 jeden	 (w	popiersiu,	w	 lewym	profilu)	
autorstwa	Walerego	Eljasza-Radzikowskiego,	drugi	(kronikarz	przy	pracy	w	swojej	pra-
cowni)…	no	właśnie,	kto	namalował	ten	obraz?

Gdyby	sięgnąć	do	internetu,	znaleźlibyśmy	tam	w	podpi-
sach	pod	 reprodukcjami	wskazanego	dzieła	dwa	sprzeczne	
rozwiązania:	 Jan	Matejko	 i	 Antoni	 Gramatyka.	 Tymczasem	
(bez	najmniejszych	wątpliwości)	autorem	obrazu	jest	drugi	
z	wymienionych	artystów.	Takie	też	prawidłowe	rozpoznanie	
zamieszczone	zostało	np.	na	portalu	BN	Polona,	przy	repro-
dukcji	grafiki	(chromolitografia	wykonana	w	Wiedniu	w	za-
kładzie	S.	Czeigera,	na	podstawie	 zaginionego	dziś	dzieła	
A.	Gramatyki,	ucznia	i	wiernego	naśladowcy	J.	Matejki,	jako	
nagroda	 dla	 członków	 Towarzystwa	 Przyjaciół	 Sztuk	 Pięk-
nych	w	Krakowie	za	rok	wystawienniczy	1878-1879),	którą	
posłużyło	się	wielu	ilustratorów	tekstów	o	Długoszu.	Prawi-
dłowe	podpisy	pod	obrazem	zamieszczone	zostały	np.	w	Wi-
kipedii,	w	najdłużej	działającym	serwisie	internetowym	po-
święconym	szeroko	 rozumianej	historii	Polski	histmag.org,	
czy	 w	 dostępnym	 w	 internecie	 opracowaniu	 600 roczni-

ca urodzin Jana Długosza,	 towarzyszącym	okolicznościowej	wystawie	 zorganizowanej	
w	ubiegłym	roku	w	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	Publicznej	Biblioteki	Pedagogicz-
nej,	filia	w	Słupcy.	Błędne	–	pokutują	m.in.	na	stronach	historia.org.pl, polskieradio.pl 
oraz	bogowiepolscy.net.

Przypisanie	Matejce	autorstwa	obrazu	u	 jednych	 internautów	wzbudziło	zrozumia-
łą	konsternację	i	niepokój:	„Gdzie znajduje się obraz Jana Matejki »Jan Długosz w swo-
jej pracowni«” –	spytał	czytelnik	(czytelniczka?)	podpisujący	się	słodki_cukier	w	poło-
wie	maja	ubiegłego	roku	na	portalu	zapytaj.onet.pl,	przy	czym	pytanie	to	do	dziś	pozo-
stało	bez	odpowiedzi.	U	drugich	–	wyzwoliło	przemożną	potrzebę	skorygowania	błędu.	
I	tak	na	stronie	historia.org.pl,	gdzie	zamieszczono	podpis	pod	ilustracją „Jan Długosz 
w swojej pracowni na obrazie Jana Matejki”,	niemal	natychmiast	po	publikacji	ukazał	
się	(w	komentarzu)	wpis	Moniki:	„Szanowni Państwo, obraz Długosz w pracowni nie 
jest autorstwa Matejki tylko jego ucznia, który zwał się Antoni Gramatyka” (bez	słowa	
podziękowania	za	to	sprostowanie	ze	strony	administratora).

Największym	zagrożeniem	dla	wiarygodności	materiałów	zamieszczanych	w	interne-
cie	jest	bezkrytyczne	powielanie	znajdujących	się	tam	treści	w	kolejnych	publikacjach.	
W	ten	sposób	raz	popełniony	błąd	mnoży	się	 i	zaśmieca	to	skądinąd	bardzo	użytecz-
ne	i	lubiane	medium.	Opublikowany	w	ostatnim	numerze	„Spotkań	z	Zabytkami”	arty-
kuł	Warszawscy artyści z wizytą w atelier Karola Beyera i	w	bieżącym	–	W hołdzie uko-
chanej matce i braciom (jeden	z	czterech	tekstów	w	bloku	tematycznym	poświęconym	
rzeźbie;	s.	5-21)	–	to	artykuły	prezentujące	na	innych	przykładach	to	niepokojące	zja-
wisko.
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„Jan Długosz w swojej pracowni” 
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PAŁAC	BALLESTREMÓW	WE	
WROCŁAWIU	PO	REMONCIE
Skończył się remont pałacu Ballestremów 
we Wrocławiu. Pałac jest dziełem architek-
ta Alberta Graua, który w 1898 r. dokonał 
gruntownej przebudowy oraz nowej aran-
żacji elewacji domu zakupionego przez 
hrabiego Franza Xavera von Ballestrema. 
Najbardziej efektowną częścią obiektu jest 
klatka schodowa, ze schodami z czerwo-
nego terazzo, z wielkimi oknami o gotyc-
kim kształcie i malowniczym balkonikiem. 
Zachwycają też zdobieniami pokoje na 
parterze i pierwszym piętrze − Sala My-
śliwska, z oryginalnymi boazeriami i sztu-
kateriami przedstawiającymi m.in. sceny 
polowania z chartami, Sala Maltańska, ze 
sztukateriami z glorią w centralnym punk-
cie i oryginalną stolarką okienną. Z kolei 
piwnice kryją relikty murów obronnych, 
wzniesionych w średniowieczu, a rozebra-
nych po 1807 r. Po drugiej wojnie świato-
wej budynek zajmował Urząd Bezpieczeń-
stwa, potem podzielono go na mieszka-
nia. Przez dziesięciolecia nieremontowany 
gmach niszczał. W 2012 r. miasto sprzeda-
ło obiekt firmie LOOK Finansowanie Inwe-
stycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp. j., któ-
ra zleciła przeprowadzenie remontu i roz-
budowy specjalistom z firmy Maćków Pra-
cownia Projektowa. 

NOWY	WŁAŚCICIEL	PAŁACU	
TARNOWSKICH	W	KRAKOWIE
Zrujnowany pałac Tarnowskich w Krako-
wie ma nowego właściciela: Wyższą Szkołę 
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rze-
szowie. Jej władze chcą doprowadzić zaby-
tek do dawnej świetności i przenieść do nie-

go siedzibę krakowskiej szkoły im. Tisch-
nera, której WSIZ jest współwłaścicielem. 
Piękny, siedemnastowieczny  budynek, usy-
tuowany  w centrum miasta, przez ostatnie 
lata niszczał, mieszkali w nim bezdomni. 
Teraz jest szansa na to, by zaczął tętnić ży-
ciem. Opracowany już został program pla-
nowanego remontu pałacu. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

SPŁONĄŁ	KOŚCIÓŁ	W	LIBUSZY
Kościół w Libuszy koło Gorlic pochodzą-
cy z XVI w. spłonął w nocy z 1 na 2 lute-
go br. Mimo interwencji straży pożarnej 
drewniany budynek spalił się całkowi-
cie. To już drugi pożar tej świątyni. 
Zabytkowy kościół Narodzenia NMP w Li-
buszy (zob. Wojciech Przybyszewski, Na 
przekór wszelkim okolicznościom, „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 3, 2003, s. 4) był 
jednym z najpiękniejszych drewnianych 
obiektów sakralnych w Polsce; należał do 
Szlaku Architektury Drewnianej w Mało-
polsce. Już raz został zniszczony przez po-
żar w 1986 r. Wtedy ocalała jedynie zakry-
stia, nadpalone ściany i piękny krzyż lu-
dowy. Odbudowę rozpoczęto w 1996 r. Te-
raz właśnie zakończył się kolejny remont. 
Niestety, budynek został w ostatnim po-

żarze niemal doszczętnie zniszczony. Cał-
kowicie spłonęły m.in. dach, wieża, nawa 
główna i ściana południowa. Zachowała 
się jedynie konstrukcja wieży z krzyżem 
i nadpalona ściana północna. 

MUZEUM	JÓZEFA	PIŁSUDSKIEGO	
W	SULEJÓWKU
W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w lutym br. odbyło 
się podpisanie umowy na opracowanie 
koncepcji plastyczno-przestrzennej wy-
stawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku; umowę podpisali dy-
rektor Krzysztof Jaraczewski i przedsta-
wiciel konsorcjum firm WXCA Sp. z o.o., 
Ralph Appelbaum Associates Inc. Zwe-
igniederlassung Berlin i Platige Image 
SA Szczepan Wroński. 
Projekt wystawy przewiduje usytuowa-
nie wysokiej sali z kolumną i dziedziń-
cem pośrodku oraz otaczającą je antre-
solą. Na dolnym poziomie znajdą się ga-
lerie przybliżające część biografii Pił-
sudskiego i tło okresu, który doprowa-
dził do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, a na antresoli będzie ekspozy-
cja poświęcona odzyskaniu niepodle-
głości i budowaniu Drugiej Rzeczypo-
spolitej. Komunikację między galeriami 

wyznaczą progi symbolizujące kluczo-
we etapy życia Piłsudskiego. Przejście 
z parteru na piętro będzie odbywało się 
po wznoszącej się kładce, symbolizu-
jącej przejście z Polski zniewolonej do 
wolnej, a kolumna znajdująca się w cen-
tralnej części wystawy ma być symbo-
lem niezniszczalności idei będących dla 
Piłsudskiego motywacją do działania. 
Dookoła kolumny zaprojektowano czte-
ry ekrany, na których będzie wyświetla-
na projekcja multimedialna. 

Fragment projektu wystawy stałej opracowanego przez 
konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates Inc., 
WXCA Sp. z o.o. i Platige Image SA

Kościół w Libuszy przed pożarem

Pałac Tarnowskich w Krakowie

SECESYJNE	POLICHROMIE	W	WILLI	
NA	WARSZAWSKIEJ	PRADZE
W willi pochodzącej z przełomu XIX 
i XX w. przy ul. Modlińskiej 257 w War-
szawie robotnicy podczas prac remon-
towych natrafili na secesyjne polichro-
mie. Malowidła znajdowały się na jednej 
ze ścian, pod warstwami łuszczącej się 
farby. Przedstawiają wizerunki aniołów. 
Z oceny konserwatora wynika, że zosta-
ły wykonane przed wybuchem pierwszej  
wojny światowej. Na razie nie określono 
ich autorstwa, ale takie próby będą po-
dejmowane. Teraz polichromie muszą 
być poddane pracom konserwatorskim. 
Przede wszystkim trzeba je dokładnie 
oczyścić z farby i zabezpieczyć.

Fragment 
odkrytych 
polichromii
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

ZABYTKI	Z	PÓL	GRUNWALDZKICH
Zakończyła się konserwacja 100 naj-
ciekawszych zabytków pozyskanych 
przez dwa ostatnie lata na Polach Grun-
waldzkich. Będą udostępnione publicz-
ności w  Muzeum Bitwy pod Grunwal-
dem w  Stębarku w maju br. Są to gro-

ty strzał i bełtów, fragmenty głowni bro-
ni białej, żeleźca toporów i siekier, ostro-
gi i ich fragmenty czy elementy rękawicy 
pancernej. Ponadto do konserwacji trafiły 
także niemal wszystkie numizmaty – za-
równo te, pochodzące ze średniowiecza, 
jak i starsze z okresu wpływów rzymskich 
oraz współczesne do czasów drugiej woj-
ny światowej. Zabiegi konserwatorskie, 
które wykonał mgr Mariusz Rychter z In-
stytutu Archeologii Uniwersytetu Łódz-
kiego, miały na celu zatrzymanie proce-
sów destrukcji zabytków oraz usunięcie 
z nich śladów już dokonanych uszkodzeń. 
Przedmioty żelazne poddane zostały ką-
pieli w roztworze kwasu octowego i kwa-
su taninowego, a następnie pokryte spe-
cjalnym preparatem konserwującym. Za-
bytki z miedzi przeszły elektrolizę, kąpiel 
w roztworze benzotriazolu w alkoholu ety-
lowym oraz pokrycie preparatem konser-
wującym, zaś przedmioty srebrne jedynie 
kąpiel w kwasie octowym. Na kolejnych 
etapach zabytki były także oczyszczane 
mechanicznie. 

ODNOWIONY	SARKOFAG	STEFANA	
BATOREGO
Po dziewięciu miesiącach prac zakoń-
czyła się konserwacja sarkofagu kró-
la Stefana Batorego. Efekt prac można 
było podziwiać w Katedrze na Wawelu 
w Kaplicy Wazów, teraz sarkofag znaj-
duje się w Krypcie Batorego, a w nim 
miedziana trumna ze szczątkami mo-
narchy. Dla odwiedzających Groby Kró-
lewskie widoczna jest tylko jedna stro-
na sarkofagu. Konserwacja była prowa-
dzona w Pracowni Agnieszki i Tomasza 
Trzosów w Tychach. 
Podczas prac drewnianą skrzynię, na 
którą nałożone były cynowe ozdobne 

płyty, zastąpiła specjalnie zaprojekto-
wana konstrukcja ze stali nierdzewnej. 
Konserwatorzy przywrócili też polichro-
mie, złocenia i zrekonstruowali detale 

elementów rzeźbiarskich, opierając się 
na dokumentacji sporządzonej w 1877 r. 
przez prof. Józefa Łepkowskiego. Na wie-
ko sarkofagu powrócił portret króla Ste-
fana Batorego. Jest to kopia wykonana 
przez dr Ewę Wiłkojć według zachowa-
nej podobizny władcy.
Na cynowych płytach umieszczona zo-
stała bogata kompozycja z herbem zmar-
łego władcy na przedniej ścianie i pła-
skorzeźbami po bokach. Przedstawia-
ją one cztery cnoty kardynalne: Roztrop-
ność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, 
Męstwo, których personifikacje skontra-
stowano z postaciami symbolizującymi 
wady i występki.

MIESIĄC	KONSERWATORÓW	
DZIEŁ	SZTUKI
W dniach od 6 do 9 kwietnia br. odbędą 
się kolejne, XX SPOTKANIA KONSER-
WATORSKIE − SZTUKA KONSERWA-
CJI 2016. Głównymi ich organizatorami 
są Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okrę-
gu Warszawskiego Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, Muzeum 
Techniki i Przemysłu w Warszawie, Polska 
Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztu-
ki. W związku z rocznicową, dwudziestą 
edycją SZTUKI KONSERWACJI organiza-
torzy postanowili podkreślić miejsce ar-
tystów plastyków-konserwatorów dzieł 
sztuki na kulturalnej mapie naszego kraju, 
ogłaszając kwiecień MIESIĄCEM KON-
SERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI.
Uroczyste otwarcie dwudziestej edy-
cji SZTUKI KONSERWACJI 2016 odbę-
dzie się w Starej Pomarańczarni i Teatrze 
Króla Stanisława Augusta w Łazienkach 
Królewskich, a kolejne trzy dni wypełnią 
wystąpienia i prezentacje konserwator-
skie w Państwowym Muzeum Archeolo-
gicznym w Arsenale Warszawskim oraz 
w Muzeum Techniki i Przemysłu w Pała-
cu Kultury i Nauki.
W SPOTKANIA KONSERWATORSKIE − 
SZTUKA KONSERWACJI 2016 wpisuje się 
również sesja konserwatorska poświęcona 
konserwacji starodruków oraz konserwacji 
pałaców i wystawa na temat najnowszych 
konserwacji zabytków bibliofilskich, zor-
ganizowane w Pałacu Krasińskich, siedzi-
bie Biblioteki Narodowej, w dniu 18 kwiet-
nia 2016 r. Ponadto planowane są spotka-
nia i wykłady konserwatorskie w Domu Ar-
tysty Plastyka, m.in. opowieść o trzech po-
mnikach kondotiera weneckiego. W kwiet-
niu odbędą się obchody XXV rocznicy po-
wołania Ogólnopolskiej Rady Konserwato-
rów Dzieł Sztuki ZPAP, które zaznaczą się 
konferencją w PROMIE KULTURY na Sa-
skiej Kępie w dniach 25-26 kwietnia br.

KAPLICZKA	W	MIŁOCINIE	
PO	KOLEJNYM	ETAPIE	REMONTU
Barokowa kapliczka św. Huberta w Mi-
łocinie (woj. podkarpackie) została czę-
ściowo wyremontowana. Zakończono 
prace konserwatorskie fragmentu malo-
wideł ściennych w latarni i kopule. Ka-
pliczka pochodzi z połowy XVIII w. i jest 
najstarszym obiektem poświęconym pa-
tronowi myśliwych w Polsce. Ufundował 
ją Jerzy Ignacy Lubomirski herbu Szre-
niawa, który często polował w  miłociń-
skich lasach, a zaprojektował Karol Hen-
ryk Wiedemann. Obiekt należy do waż-
niejszych zabytków na Podkarpaciu, 
głównie ze względu na iluzjonistyczny 
ołtarz z obrazem św. Huberta.

Kapliczka nie jest jeszcze w pełni od-
nowiona. Pozostałe prace są uzależnio-
ne od zgromadzenia odpowiednich fun-
duszy.

Sarkofag Stefana Batorego po odnowieniu

Kapliczka św. Hubera w Miłocinie

Średniowieczne topory i siekiery odnalezione na Polach 
Grunwaldzkich

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2016    |   3



Choć oficjalnie świętowa-
ny jest 18 kwietnia, to 
w  2016  r. w  Polsce jego 
uroczyste obchody odbę-

dą się w dniach 20-21 kwietnia w Za-
kopanem. Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków, bo o nim mowa, 
to jedno z  najważniejszych wydarzeń 
w  dziedzinie ochrony i  zachowania 
obiektów zabytkowych. 

Już pod koniec kwietnia do stoli-
cy Tatr przyjadą m.in. konserwatorzy 
zabytków, przedstawiciele środowisk 
naukowych, samorządów oraz zarząd-
cy zabytkowych nieruchomości, któ-
rzy pochylą się nad problemem ochro-
ny dziedzictwa kulturowego. Tej te-
matyce poświęcone będzie przede 
wszystkim spotkanie z  nominowany-
mi w konkursie Generalnego Konser-
watora Zabytków „Zabytek Zadba-
ny”, które odbędzie się w  Teatrze im. 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

„Spotkanie z  nominowanymi, 
oprócz prezentacji wszystkich wytypo-
wanych przez jury kandydatur do tytu-
łu »Zabytku Zadbanego«, ma skłonić 
do refleksji właścicieli i zarządców za-
bytkowych budowli, w  jaki sposób na-
leży troszczyć się o tego typu budow-
le. I nie chodzi tu tylko o to, jak je kon-
serwować, ale także jak wykorzystać, by 
służyły przyszłym pokoleniom” – mówi 
prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

20 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 
w  Teatrze im. Witkiewicza odbędzie 
się uroczysta gala Międzynarodowe-
go Dnia Ochrony Zabytków, w  trak-
cie której m.in. zostaną ogłoszone wy-
niki konkursu „Zabytek Zadbany” 
oraz zostaną wyróżnione osoby, które 

w  sposób szczególny przyczyniły się 
do ochrony i opieki nad zabytkami.

„Poznamy laureatów i  wyróżnio-
nych w  następujących kategoriach: 
utrwalenie wartości zabytkowej poje-
dynczego obiektu, rewaloryzacja prze-
strzeni kulturowej i krajobrazu (w tym 
założenia dworskie i  pałacowe) i  ada-
ptacja obiektów zabytkowych. Przyzna-

ne zostaną także wyróżnienia w dwóch 
kategoriach specjalnych: architektura 
i konstrukcje drewniane oraz architek-
tura przemysłowa i dziedzictwo techni-
ki” – dodaje prof. Rozbicka.

Drugi dzień obchodów Między-
narodowego Dnia Ochrony Zabyt-
ków 2016 rozpocznie się od mszy 

świętej w  intencji polskich konser-
watorów, która zostanie odprawiona 
w  najstarszym zakopiańskim koście-
le na Pęksowym Brzyzku. Po nabo-
żeństwie goście wezmą udział w zwie-
dzaniu wybranych zabytków szlakiem 
stylu zakopiańskiego.

W 2016  r. Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków poprzedza 

wydarzenie, jakim jest spotkanie Mo-
nitoring Group on Cultural Heritage 
in the Baltic Sea States, której od lip-
ca 2015 r. do końca czerwca br. prze-
wodniczy Polska. Do Zakopanego 
przyjedzie kilkunastu przedstawicieli 
krajów europejskich, którzy opracują 
spójną strategię zarządzania dziedzic-
twem kulturowym w regionie. 

Organizatorami tegorocznych ob-
chodów Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków są Narodowy In-
stytut Dziedzictwa oraz Urząd Mia-
sta Zakopane. 

W tym dniu 
najważniejsze są zabytki

| Stary	kościółek	na	Pęksowym	Brzyzku	
w	Zakopanem	

(fot. Agata Wolak)

...............................................................
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Król Stanisław August, jeden 
z  najwybitniejszych me-
cenasów i  kolekcjonerów 
sztuki w  osiemnastowiecz-

nej Rzeczypospolitej, w  ciągu ponad 
30 lat panowania zgromadził znaczą-
cą kolekcję malarstwa, rzeźby, grafi-
ki i  numizmatów, autorstwa europej-
skich i polskich artystów. W połącze-
niu z  architekturą Łazienek tworzyła 
ona dzieło totalne, mające w myśl kró-
lewskiej idei z  1792  r. stać się pierw-
szym publicznym, nowoczesnym mu-
zeum (Tadeusz Zielniewicz, Izabela 
Zychowicz, Rezydencje królewskie, Ol-
szanica 2015, s. 159-165).

Monarcha, budując kolekcję sztu-
ki, zamawiał zarówno rzeźby marmu-
rowe, jak i kopie gipsowe najsłynniej-
szych dzieł starożytnych i  nowożyt-
nych. Od początku swego panowania 
pozyskiwał prace najwybitniejszych 
współczesnych rzeźbiarzy. Posiadał 
on w  swej kolekcji dzieła głównych 
przedstawicieli osiemnastowiecznej 
rzeźby francuskiej, w  kopiach bądź 
w  oryginale. Były to m.in. prace Ed-
mégo Bouchardona, Jeana-Baptisty 
Pigalle’a czy Murice’a Falconeta, za-
kupił także dzieła dłuta Jean-Jacques’a 
Caffieriego. 

Jedną z  najcenniejszych w  kolek-
cji króla była rzeźba przedstawiająca 
rzymską boginię Dianę autorstwa Je-
an-Antoine’a Houdon’a (1741-1828), 
francuskiego rzeźbiarza zaliczanego 
do najwybitniejszych twórców przeło-
mu XVIII i XIX w. „Stanisław August 
cenił współczesną francuską plastykę 

i szukał w niej także związków z anty-
kiem” (Tadeusz Mańkowski, Rzeźby 
zbioru Stanisława Augusta, Kraków 
1948, s. 24), a Houdon świadomie 

odwoływał się do dawnych wzorów 
i  być może najlepiej z  francuskich 
rzeźbiarzy XVIII w. rozumiał klasycz-
ny ideał (H. H. Arnason, Sculpture by 

Popiersie Diany

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

1 | Jean-Antoine	Houdon,	„Diana”,	1777-
-1780,	marmurowe	popiersie	antycznej	bogini	
zrabowane	w	czasie	drugiej	wojny	światowej	
z	Pałacu	na	Wyspie	w	Łazienkach	Królewskich	
w	Warszawie
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of the Enlightenment, Washington 
2003, s. 217, poz. 36). Jest to jedna 
z kilku wersji wyobrażenia Diany, jed-
no z  dwóch marmurowych popiersi, 
jakie pod koniec XVIII  w. stworzył 
Houdon.

Artysta sławę i rozgłos zyskał dzię-
ki realistycznym popiersiom i figurom 
portretowym najsłynniejszych osobi-
stości wieku Oświecenia, pośród któ-
rych znaleźli się m.in.: Jerzy Waszyng-
ton, Napoleon II, Katarzyna II, Alek-
sander I, Wolter, Molier czy Denis 
Diderot. Był on również twórcą posą-
gów i rzeźb nagrobkowych.

W twórczości Houdon’a rzad-
ko odnaleźć można tematy mitolo-
giczne, jednak do przedstawienia bo-
gini Diany twórca wracał wielokrot-
nie. Najsłynniejsze powstało w  roku 
1776 i  zostało zaprezentowane pu-
bliczności w  jego pracowni w  roku 
1777. Ten gipsowy model posągu 
Diany łowczyni (obecnie w  zbiorach 

Schlossmuseum Gotha) ukazuje nagą 
boginię w biegu, balansującą na lewej 
nodze, trzymającą strzałę w  prawej 
ręce i  łuk w lewej. Następnie, w roku 
1780, artysta opracował marmuro-
wą wersję posągu, przeznaczoną dla 
księcia Ernsta II Sax-Gotha (Calouste 
Gulbenkian Foundation w Lizbonie), 
różniącą się jednak od gipsowego mo-
delu. Figura otrzymała kilka dodatko-
wych elementów, w  tym kołczan ze 
strzałami zawieszony na pasku, prze-
cinającym jej tors, stanowiący podpo-
rę lewego ramienia bogini. Dla zacho-
wania stabilności całej postaci arty-
sta dodał jeszcze pęk trzcin przy lewej 
nodze bogini. Houdon stworzył tak-
że kilka wersji posągu Diany w brązie, 
wykonanych w technice wosku traco-
nego, co było szczytem jego osiągnięć 
artystycznych. Pierwsza naturalnych 
rozmiarów całopostaciowa rzeźba po-
wstała w  roku 1782 i  przechowywa-
na jest obecnie w The Huntington Li-
brary, Art Collections and Botani-
cal Gardens; kolejna z  zachowanych 
rzeźb z roku 1790 znajduje się w zbio-
rach Luwru – obie powtarzają układ 
gipsowej figury z 1776 r. Inne terako-
towe i  gipsowe wersje posągu Diany 
Houdon’a w końcu XVIII w. zdobiły 
zbiory największych francuskich ko-
lekcjonerów. Również w XIX i XX w. 
powstało wiele replik i powtórzeń po-
sągu Diany łowczyni Houdon’a, czę-
stokroć wykonanych w różnych mate-
riałach i w pomniejszonej skali.

Jak pisze Anne L. Poulet w katalo-
gu waszyngtońskiej wystawy prac Ho-
udon’a, pierwsze koncepcje stworze-
nia rzeźby ukazującej boginię związa-
ne były z  zamówieniem księcia Ern-
sta II Sax-Gotha, przyjaciela i mecena-
sa Houdon’a. Marmurowy posąg, prze-
znaczony dla ozdoby angielskich ogro-
dów zamku Friedenstein w  Gotha, 
ukazujący Dianę łowczynię, miał zo-
stać odkuty jako rekompensata za nie-
wykonanie nagrobka rodziców księ-
cia, co zasugerował w  liście w  1775  r. 
jego doradca artystyczny w  Pary-
żu, Frederic Melchior Grimm. Cho-
ciaż książę Sax-Gotha ostatecznie za-
kupił rzeźbę w  roku 1782, nigdy nie 
trafiła ona na miejsce swego przezna-
czenia. W  1784  r., dzięki staraniom 

Houdon. A loan exibition, Worcester 
Art Museum, 1964, s. 7).

 Już od końca XVIII  w. „najpięk-
niejsza perła Łazienkowskich rzeźb, 
a mianowicie Diana dłuta znakomite-
go rzeźbiarza francuskiego Houdon’a” 
(Lech Niemojewski, Łazienki Kró-
lewskie, Warszawa 1923, s. 46) deko-
rowała wnętrza rezydencji Stanisława 
Augusta w  Łazienkach Królewskich. 
Warszawskie popiersie ukazuje bogi-
nię z  głową zwróconą w  prawą stro-
nę i patrzącą przez ramię. Jej tors dia-
gonalnie przecina wąski pasek. Wło-
sy ma ułożone i  spięte u  czubka gło-
wy, ozdobione dwoma półksiężycami. 
Jej gładka powierzchowność, prosty 
nos, obojętne spojrzenie i  zaczesane 
do tyłu włosy odwołują się do najsłyn-
niejszych klasycznych pierwowzorów, 
zwłaszcza do słynnej rzymskiej ko-
pii greckiego oryginału z brązu z dru-
giej połowy IV w. p.n.e. (Anne L. Po-
ulet, Jean-Antoine Houdon. Sculptor 

2 | Numer	inwentarzowy	Państwowych	Zbiorów	
Sztuki:	P-II-a-5,	umiejscowiony	z	tyłu	na	dole,	
potwierdzający,	że	w	końcu	lat	trzydziestych	
XX	w.	popiersie	Diany	stanowiło	wystrój	Galerii	
Obrazów	w	Pałacu	na	Wyspie,	numer	został	
odnotowany	w	Spisie inwentarza Łazienek 
Królewskich	z	lat	1935-1937	(Archiwum	Akt	
Nowych	w	Warszawie,	akta	Ministerstwa	Kultury	
i	Sztuki.	Biuro	Rewindykacji	i	Odszkodowań,	
sygn.	387/1,	k.	10,	poz.	6)

 3 | Sygnatura	umieszczona	z	tyłu,	na	pasku	
przecinającym	popiersie	Diany

4 | Druga	z	sygnatur	widniejąca	na	spodzie	
prawego	ramienia	popiersia	Diany

...............................................................................
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marginesie egzemplarza salonowego 
katalogu. Na rysunku widnieje popier-
sie Diany w  ujęciu ukazującym bogi-
nię z głową zwróconą w stronę prawe-
go ramienia i ze spiętymi do góry wło-
sami, z półksiężycami na czubku głowy 
i ze szczególnym elementem – paskiem 
przecinającym diagonalnie jej tułów 
pomiędzy piersiami. Wizerunek spo-
rządzony przez Saint-Aubin’a powta-
rza układ rzeźby warszawskiej i jej bliź-
niaczej wersji z  National Gallery Art 
w Waszyngtonie. 

Dotąd za jedyną znaną zachowa-
ną marmurową wersję popiersia Dia-
ny o  wiadomej proweniencji, odzna-
czającą się walorami artystycznymi, 

i  negocjacjom Grimma, posąg naby-
ła caryca Katarzyna II. Rzeźba, obec-
nie znajdująca się w zbiorach Calouste 
Gulbenkian Foundation w  Lizbonie, 
w roku 1930 odkupiona została od rzą-
du radzieckiego (zob. Anne L. Poulet, 
Jean-Antoine…, s. 211-215, poz. 35).

Naturalnych rozmiarów gipso-
wy model posągu nagiej bogini ło-
wów powstał w roku 1776 (taka data 
widnieje na odlewie z  Schlossmu-
seum w  Gotha) i  został zaprezento-
wany publiczności w sierpniu 1777 r. 
Z uwagi na to, że za czasów panowa-
nia Ludwika XVI żaden z nagich ko-
biecych posągów Houdon’a nie był 
eksponowany na oficjalnie odbywa-
jących się paryskich Salonach, artysta 
gipsową rzeźbę wystawił w swojej pra-
cowni, która mieściła się w  Bibliote-
ce Królewskiej (Bibliothèque du Roi) 
przy Rue Richellieu w  Paryżu i  była 
prawdziwą atrakcją turystyczną (zob. 
Guilhem Scherf, Houdon, „Above all 
modern artists”, [w:] Jean-Antoine 
Houdon. Sculptor of the  Enlighten-
ment, Washington 2003, s. 18, 44).

Jednocześnie, na odbywającym 
się w  sierpniu tego samego roku Sa-
lonie, Houdon wystawił marmurowe 
popiersie bogini Diany, „którego mo-
del naturalnej wielkości został wykona-
ny w Bibliotece Królewskiej”, jak infor-
mował opis w  katalogu Salonu (poz. 
248), w  którym odnotowano rów-
nież, że „Ta Diana musi być wykonana 
z marmuru i umieszczona w ogrodach 
Jego Wysokości księcia Sax-Gotha”. 

Osiemnastowieczna krytyka wy-
stawiła zaprezentowanym wówczas 
pracom Houdon’a wiele pozytyw-
nych opinii. Zdaniem recenzentów 
przywołały one w  bardzo miły spo-
sób piękno antycznych rzeźb. Gipso-
wy posąg biegnącej nagiej bogini ło-
wów i  księżyca zachwycał swą lekko-
ścią, smukłością, szlachetnością oraz 
prostotą. Jej marmurowe popier-
sie ukazywało surowe piękno bogini, 
która wzbudza szacunek, zamiast ku-
sić swym powabem (Anne L. Poulet, 
Jean-Antoine…, s. 211, 217).

Fakt wystawienia na Salonie 
w  1777  r. marmurowego popiersia 
Diany odnotowuje rysunek Gebriele’a  
de Saint-Aubin’a, naszkicowany na 

na której pojawia się charakterystycz-
ny pasek pomiędzy piersiami, uzna-
wano rzeźbę z Waszyngtonu. Jak uwa-
ża Anne L. Poulet, mogła być ona 
tą wystawioną na paryskim Salonie 
w  1777 r., mimo że widnieje na niej 
data: „1778”. Badaczka przypuszcza 
również, że artysta mógł swoją pra-
cę antydatować, tak jak w  przypad-
ku innych rzeźb, np. brązowego po-
sągu Apolla z Museum Calouste Gul-
benkian w Lizbonie (Anne L. Poulet, 

5 | Popiersie	Diany	ustawione	na	tle	okna	
w	Galerii	Obrazów	w	Pałacu	na	Wyspie,	
fot.	z	1933	r.

................................................................................
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Jean-Antoine Houdon…, s. 217-219, 
poz. 36). Tymczasem na pasku koł-
czanu łazienkowskiej rzeźby odna-
leźć można sygnaturę i datę: „A. HO-
UDON, F. AN. 1777”, co może wska-
zywać, że to właśnie ona była zapre-
zentowana na Salonie w 1777 r. 

Popiersie z  Łazienek Królew-
skich ma jeszcze jedno oznaczenie: 
na spodzie prawego ramienia widnie-
je ponowna sygnatura artysty i  data: 

„houdon,1780.”, co jeszcze bardziej 
komplikuje kwestię datowania rzeź-
by i  czasu jej wystawienia. Być może 
pierwsza z  dat odnosi się właśnie do 
daty prezentacji na paryskim Salo-
nie, a tym samym do czasu jej powsta-
nia. Późniejsza mogłaby odwoływać 
się do czasu jej sprzedaży (zob. Louis 
Réau, Houdon sa vie et son œuvre, 
t.  1-2, Paris 1964, s. 233-234). Mo-
głaby również stanowić odwołanie 

do całopostaciowego marmurowe-
go posągu, oznaczonego datą „1780” 
(zakupionego w  1784 r. przez Kata-
rzynę II), którego zamysł powstał już 
w  roku 1778. Podobnie, jak na oby-
dwu marmurowych popiersiach, po-
jawia się na nim pasek przecinają-
cy tors bogini, na którym zawieszony 
jest kołczan i strzały. Takiego elemen-
tu nie posiada natomiast gipsowa fi-
gura, która posłużyła jako model dla 
marmurowego popiersia, wystawio-
nego na Salonie w 1777 r. i marmuro-
wej figury bogini, zamówionej przez 
księcia Sax-Gotha. Tworzenie popier-
si jako niezależnych dzieł, bazujących 
na pracach naturalnej wielkości, było 
praktyką Houdon’a. W  ten sposób 
powstało np. popiersie św. Jana Ewan-
gelisty, wykonane z  posągu z  kościo-
ła Santa Maria degli Angeli w Rzymie 
czy głowa tzw. Ecorché – najsłynniej-
szej figury anatomicznej Houdon’a, 
służącej studiom artystycznym.

Nie są znane szczegóły zamówie-
nia ani sprowadzenia popiersia Dia-
ny do Warszawy. Obok marmurowej 
rzeźby Aleksandra Wielkiego (wy-
konanej dla króla polskiego i  zapre-
zentowanej na Salonie w  roku 1783, 
obecnie eksponowanej w Zamku Kró-
lewskim w  Warszawie – Muzeum) 
było to najcenniejsze dzieło Houdo-
n’a w  królewskim zbiorze. Popiersie 
starożytnego władcy wraz z  innymi 
dziełami francuskiego artysty w roku 
1786 przybyło z Paryża w skrzyniach 
z  marmurowym popiersiem Ludwika 
XIV, popiersiem Franklina i  „brązo-
wą figurą naturalnej wielkości przed-
stawiającą Woltera i jedyną rzeźbą nie 
portretową, wersją »Zmarzniętej«” 
(Ewa Manikowska, Sztuka – Cere-
moniał – Informacja, Warszawa 2007, 
s. 157).

W inwentarzu królewskim 
z  1795  r., sporządzonym przez Mar-
cella Bacciarellego, oprócz marmu-
rowego popiersia Diany (Catalogue 
des Ouvrages en Marbre, Platre, Ter-
re cuite appartenant à Sa Majesté le 
Roi, 1795, s. 20 (40), poz. 2), są zapi-
sy świadczące o tym, że król posiadał 
w  swej kolekcji jeszcze jedną wersję 
przedstawienia rzymskiej bogini. Ca-
łopostaciowy, gipsowy posąg, który 

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

6 | Posadowione	
na	wysokim	cokole	
popiersie	Diany	w	Galerii	
Obrazów	w	Pałacu	
na	Wyspie,	fot.	z	1933	r.

6
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zgodnie z  zapisem w  inwentarzu był 
przeznaczony do wystroju Zamku 
Królewskiego, stanowił prawdopo-
dobnie replikę modelu figury Dia-
ny z  roku 1776 (s. 60 (102), poz. 3). 
Przypuszcza się, że wpływ na pozy-
skanie przez Stanisława Augusta mar-
murowego popiersia bogini do kolek-
cji wiązał się również z  faktem zaku-
pienia wspomnianego marmurowego 
posągu przez Katarzynę II (zob. Ar-
tur Badach, XVIII-wieczna rzeźba eu-
ropejska w  kolekcji Stanisława Augu-
sta: głos w  dyskusji nad charakterem 
mecenatu króla, „Kronika Zamkowa”, 
nr 1-2/49-50, s. 71, 80).

W końcu XVIII w. popiersie Dia-
ny stanowiło wystrój Sali Jadalnej 
w  Pałacu na Wyspie w  Łazienkach 
Królewskich. Na początku XIX  w. 
rzeźba została przeniesiona do Przed-
pokoju (jak wynika z  adnotacji, na-
niesionych ołówkiem w 1817 r. w in-
wentarzu królewskim z  1795 r.). 
W  roku 1817 popiersie nadal po-
zostawało w  Pałacu, o czym świad-
czy ponownie zapis w  inwentarzu. 
W  1915 r., wraz z  całym wyposaże-
niem Pałacu na Wyspie, Diana trafi-
ła do Rosji (Władysław Tatarkiewicz, 
Rządy artystyczne Stanisława Augu-
sta, Warszawa 1917, s. 70-71). Rzeźba 
powróciła w 1922 r. na mocy Traktatu 
Ryskiego. „W dokumentacji Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 1922 r. zachował się pro-
tokół otwarcia skrzyni z rzeźbą, na któ-
rym widnieje także nowo nadany nu-
mer inwentarza Łazienek: 0927” (Ka-
tarzyna Zielińska, Wiktoria Wiedeń-
ska czyli powrót marmurowej bogini, 
„Cenne Bezcenne Utracone”, nr 3/84- 
-4/85, 2015, s. 15). W roku 1923 po-
piersie Diany znowu stanęło w Przed-
pokoju – Antyszambrze, „obok wejścia 
do Galerji obrazów pod doskonałym 
francuskim zegarem” (Lech Niemo-
jewski, Łazienki Królewskie…, s. 45-
-46). W  1930  r. zostało umieszczone 

już w  samej Galerii Obrazów, jako 
element jej wystroju (zob. Stanisław 
Dunin-Karwicki, Pałac Łazienkow-
ski w  Warszawie, Lwów 1930, s. 54); 
dokumentują to fotografie Galerii 
z roku 1933. 

W czasie drugiej wojny świato-
wej, w roku 1940, kiedy Łazienki zo-
stały zajęte przez niemieckie władze 
okupacyjne, Diana została ewakuowa-
na z pozostałym wyposażeniem Pała-
cu do gmachu Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Spis przedmiotów przy-
wiezionych z  Pałacu Łazienkowskiego 
do Muzeum Narodowego, Archiwum 
Muzeum Narodowego w  Warszawie, 
sygn. 718b, s. 5). Stamtąd, wraz z naj-
cenniejszymi dziełami sztuki, prze-
wieziono ją w  skrzyniach do Krako-
wa, do kwatery głównej Generalnego 
Gubernatora (Informationsnotiz zur 
Erklärung der beiliegenden Verzeich-
nisse von Museumsgegenständen ver-
fasst auf Anordnung des Herrn Beau-
ftragten des Distriktschefs für die Stadt 
Warschau 02.11.1940, Archiwum 
Muzeum Narodowego w  Warszawie, 
sygn. 718b, s. 3-6, 73).

Po wojnie popiersie Diany zna-
lazło się w katalogu strat wojennych 
i jego losy przez wiele lat pozostawa-
ły nieznane. W  lipcu 2015  r. zosta-
ło rozpoznane na aukcji dzieł sztuki 

w wiedeńskim domu aukcyjnym (Au-
ktionhaus im Kinsky GmbH) przez 
Ewę Ziembińską z  Muzeum Naro-
dowego w  Warszawie. Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go wystąpiło o  zwrot rzeźby do Pol-
ski. Odzyskanie Diany było możli-
we dzięki współpracy resortu kultu-
ry z  Art Recovery Group, londyń-
ską firmą specjalizującą się w  odzy-
skiwaniu dzieł sztuki, bezpośred-
niemu zaangażowaniu jej dyrekto-
ra Christophera Marinella, jak rów-
nież dr. Hannesa Hartunga, Partne-
ra Zarządzającego w kancelarii praw-
nej Themis Partners, oraz dr. An-
dreasa Cwitkovitsa. Sprawę udało 
się sfinalizować dzięki pomocy Ar-
tura Lorkowskiego, ambasadora RP 
w Austrii oraz pracowników ambasa-
dy w Wiedniu, w szczególności kon-
sula generalnego Andrzeja Kaczo-
rowskiego. Rzeźba powróciła do Pol-
ski 12 listopada 2015 r. Obecnie eks-
ponowana jest w  Pałacu na Wyspie 
w  Łazienkach Królewskich w  War-
szawie. Uroczyste przekazanie mar-
murowego popiersia Diany, z  udzia-
łem wicepremiera i  ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego prof. Pio-
tra Glińskiego, odbyło się 18 grudnia 
2015 r. w Pałacu na Wyspie.

Aneta Czarnecka

7 | Uroczystość	przekazania	popiersia	Diany	
do	Muzeum	Łazienki	Królewskie	w	Warszawie

(zdjęcia: 1-4 – Piotr Ceraficki, 5, 6 − Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, zbiory Fotografii i Rysunków 
Pomiarowych, 7 − Danuta Matloch / MKiDN)

................................................................................
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Johann Gottfried Schadow 
(1764-1850) znany jest przede 
wszystkim jako autor Kwadry-
gi Zwycięstwa na Bramie Bran- 

    denburskiej w Berlinie. Kilka prac 
słynnego rzeźbiarza i  rektora Kró-
lewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w  Berlinie znajduje się również na 
Śląsku. 

Schadow był jednym z  najważ-
niejszych rzeźbiarzy niemieckiego 
klasycyzmu, tworzył rzeźby architek-
toniczne, reliefy, grobowce, portre-
ty i  medaliony. Pozostawił też wie-
le sztychów i  rysunków. Uważany 
za założyciela szkoły rzeźby w  Ber-
linie odegrał również ważną rolę 
jako pedagog, publikując liczne pra-
ce teoretyczne na ten temat. Uro-
dził się w  Berlinie w  rodzinie mi-
strza krawieckiego Gottfrieda Scha-
dowa i Anny Kathariny z domu Nil-
les, był najstarszym synem z  ich pię-
ciorga potomstwa. Jego pierwszym 
nauczycielem był rzeźbiarz królew-
ski Jean Pierre Antoine Tassaert, 
u  którego od 1776  r. pobierał pry-
watne lekcje, a w  1778  r. rozpoczął 
naukę na Akademii Sztuk Pięknych 
w  Berlinie. W  1785  r. poślubił cór-
kę żydowskiego jubilera Annę Davi-
dels, z którą miał dwóch synów, a na-
stępnie wyjechał na studia do Rzy-
mu (1785-1787), gdzie zetknął się ze 
słynnym włoskim rzeźbiarzem Anto-
nio Canovą. Po powrocie do Berlina 

w  1788  r. Schadow został rzeźbia-
rzem nadwornym. Pracował również 
jako malarz porcelany w  Królew-
skiej Fabryce Porcelany w  Berlinie. 
W  1801  r. odwiedził Johanna Wol-
fganga von Goethe w Weimarze, aby 
przygotować jego popiersie. Stał się 
również bliskim przyjacielem Car-
la Friedricha Schinkla, słynnego pru-
skiego architekta, dyrektora general-
nego Pruskiego Urzędu Budowlane-
go, z  którym stworzył kilka projek-
tów rzeźbiarskich. 

W 1810  r. Schadow został dy-
rektorem Szkoły Architektury, 
a  w  1814  r. założył Stowarzyszenie 
Artystów Berlina, którego był dłu-
goletnim prezesem. W  1816  r. zo-
stał mianowany dyrektorem Królew-
skiej Pruskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Berlinie. Rok później ożenił 

Rzeźby Johanna 
Gottfrieda Schadowa 
na Śląsku

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

1 | Portret	Johanna	Gottfrieda	Schadowa	

2 | Żeliwny pomnik	marszałka	Kutuzowa	
w	Bolesławcu	
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się po raz drugi, z Caroline Henriette 
Rosenstiel, z którą miał czworo dzie-
ci. Zmarł 27 stycznia 1850 r. w Berli-
nie. Został pochowany na cmentarzu 
w dzielnicy Berlin-Mitte. Za swój ar-
tystyczny dorobek został odznaczo-
ny wieloma nagrodami i  odznacze-
niami, m.in. w 1842 r. otrzymał z rąk 
króla Fryderyka Wilhelma IV order 
Pour le Merite, a w 1844 r. był nagro-
dzony szwedzkim Orderem Gwiazdy 
Polarnej. Jego najsłynniejsze dzieła to 
wymieniona już na wstępie Kwadry-
ga Zwycięstwa na Bramie Branden-
burskiej w Berlinie (1789), grobowiec 
Aleksandra von der Mark w  koście-
le św. Doroty w  Berlinie (1796), po-
sąg Fryderyka II Wielkiego w  Szcze-
cinie (1793), królowej Luizy z  sio-
strą (1797) oraz liczne pomniki, m.in. 
marszałka Gebharda Blüchera w Ros-
tocku (1819) i Marcina Lutra w Wit-
tenberdze (1821). 

Najbardziej znane na Śląsku pra-
ce Schadow wykonał przede wszyst-
kim w  modnym wówczas materia-
le, jakim było żeliwo. Rozwijający się 
w  Europie przemysł hutniczy ode-
grał bowiem olbrzymią rolę w  roz-
woju sztuki rzeźbiarskiej i  użytko-
wej w żeliwie. W zamyśle władz pru-
skich, konkurujących z Wyspami Bry-
tyjskimi w tej dziedzinie, było nowa-
torskie wykorzystanie żeliwa nie tyl-
ko do produkcji masywnych elemen-
tów dla rodzącego się przemysłu, ale 
uczynienie z  niego surowca dla pro-
duktów artystycznych, a nawet eks-
kluzywnych. Przełożyło się to na 
ogromne zainteresowanie wyrobami 
odlewnictwa artystycznego, a nawet 
modę, zwłaszcza dzięki akcji uwiel-
bianej królowej pruskiej Luizie, któ-
ra podczas wojen napoleońskich za-
apelowała do kobiet, aby wsparły zu-
bożałe państwo, oddając swą złotą bi-
żuterię i  nosząc w  geście solidarności 

żeliwną, zgodnie z  hasłem „Gold gab 
ich für Eisen” (Złoto dałam za żelazo). 

Johann Gottfried Schadow zwią-
zany był zawodowo z  uruchomioną 
w  1804  r. Królewską Pruską Odlew-
nią Artystyczną w  Berlinie, dla któ-
rej pracowało wielu najwybitniej-
szych ówczesnych artystów, architek-
tów i  formierzy, także znany z  licz-
nych projektów architektonicznych 
na Śląsku − Carl Friedrich Schin-
kel. Zakład ten współpracował z  sio-
strzaną odlewnią artystyczną w  Gli-
wicach, której działalność rozpoczę-
ła się w  1798  r. Od samego począt-
ku jej istnienia wytwarzano w  niej 

seryjnie przedmioty o cechach unika-
towego dzieła sztuki. W 1819 r. Scha-
dow zaprojektował słynne żeliwne od-
lewy tzw. lwów strzegących. Na po-
czątku XIX w. w Prusach żeliwo uwa-
żane było za materiał o wymowie pa-
triotycznej, wykonano z  niego m.in. 
monumentalny pomnik w  Bolesław-
cu na Dolnym Śląsku, gdzie w 1813 r. 
zmarł marszałek Michaił Kutuzow, 
rosyjski dowódca wojsk sprzymierzo-
nych w wojnie przeciwko Napoleono-
wi. Pomnik według projektu Schin-
kla został odlany w  Królewskiej Od-
lewni Artystycznej w Berlinie na po-
lecenie króla Fryderyka Wilhelma III 

3

4

3 | Posągi	lwów	autorstwa	Johanna	
Gottfrieda	Schadowa na	bramie	
przed	wejściem	na	cmentarz	hutniczy	
w	Gliwicach,	pocztówka	z	początku	XX	w.	
(w	zbiorach	Krzysztofa	Spałka)

4 | Lwy	Schadowa	przy	wejściu	
do	parku	im.	Rotmistrza	Witolda	Pileckiego	
w	Zabrzu

...............................................................................
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w  1819  r. Pierwotnie usytuowano 
go na rynku, a w 1893 r. został prze-
niesiony na miejską promenadę. Jest 
to jeden z  największych w  Polsce że-
liwnych pomników, ma wysokość 
12,24 m i waży 30 ton. Dwie pary że-
liwnych lwów autorstwa Schadowa 
strzegą z  dwóch stron usytuowanego 
centralnie obelisku, na którym znaj-
duje się napis w języku rosyjskim i nie-
mieckim oraz spis najważniejszych 
odznaczeń Kutuzowa. Tłumaczenie 
napisu na język polski brzmi nastę-
pująco: „Jemu poświęcam ten prosty 

pomnik. Fryderyk Wilhelm III. Dotąd 
prowadził książę Kutuzow Smoleński 
swoje rosyjskie oddziały, które odnosiły 
zwycięstwa dopóki śmierć nie przerwa-
ła jego sławnego życia. On był wyzwoli-
cielem swojej ojczyzny. On był tym, któ-
rego droga prowadziła do oswobodze-
nia ludzi. Niech będzie błogosławio-
na święta pamięć bohatera”. Marszałek 
Kutuzow zasłynął przede wszystkim 
jako sprawny strateg wojskowy i  uta-
lentowany dowódca, który odniósł 
zwycięstwa w  wielu bitwach, na po-
czątku 1813 r. dowodził wojskami ro-
syjskimi w Prusach, z  zadaniem osta-
tecznego rozgromienia wojsk Napole-
ona. Nagła śmierć na tyfus przerwała 
jednak wykonanie tej misji. Ciało Ku-
tuzowa zostało zabalsamowane i prze-
wiezione do Petersburga, gdzie został 
pochowany w Soborze Kazańskim. 

Posągi lwów autorstwa Johan-
na Gottfrieda Schadowa odlano rów-
nież w  1930  r. w  Królewskiej Pru-
skiej Odlewni Żeliwa Artystyczne-
go w Gliwicach i umieszczono na bra-
mie przed wejściem na cmentarz hut-
niczy, na którym spoczywa wiele za-
służonych osób dla odlewnictwa ar-
tystycznego, m.in. John Baildon, za-
łożyciel wielu hut na Górnym Śląsku. 
W  połowie XX  w. lwy zostały prze-
niesione do Zabrza, gdzie ustawiono 
je przy wejściu do parku (obecnie im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego). Po-
sągi lwów Schadowa znajdują się tak-
że przed Palmiarnią Miejską w parku 

im. Fryderyka Chopina w Gliwicach. 
Wcześniej umieszczone były w  tym 
parku przy pomniku (nieistniejącym 
już) ofiar pierwszej wojny światowej. 
Do 1999  r. żeliwne lwy autorstwa 
Schadowa wieńczyły złożoną z  czte-
rech słupów na cokołach zwieńczo-
nych tarczami herbowymi, zachod-
nią bramę wejściową do pałacu Sybil-
li w  Szczodrem koło Wrocławia. Pa-
łac ten należał do dynastii Württen-
bergów, następnie Welfów, a na koń-
cu władców Saksonii. Po rozbudo-
wie w latach 1851-1867 nazywany był 
„Śląskim Windsorem”. Niestety, rzeź-
by w  bramie do pałacu w  Szczodrem 
zaginęły w  niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Kilka identycznych żeliw-
nych lwów według projektu Scha-
dowa znajduje się również w  Niem-
czech: przed budynkiem Uniwersyte-
tu Martina Lutra w Halle oraz w Ber-
linie przy budynku Ministerstwa Cy-
fryzacji i Transportu. 

Mało znaną pracą Schadowa na 
Śląsku jest monumentalny nagrobek 
na cmentarzu ewangelickim w  Po-
koju koło Opola. Wykonany z  pia-
skowca neoklasycystyczny pomnik 
saksońskiego kapitana i  królewskie-
go nadleśniczego lasów należących 
do księcia Eugena von Württenberg- 
-Heinricha von Burgsdorfa, zmarłe-
go w  1806 r., oraz jego żony Sophie, 
zmarłej w  1796 r., przedstawia natu-
ralnej wielkości płaczącą nad urną ko-
bietę. Postać niewiasty opiera się o po-
stument z marmurową urną i popier-
siem zmarłego nadleśniczego. Nieste-
ty, rzeźba została w  ostatnich latach 
częściowo zniszczona, gdyż obecnie 
brak już urny na postumencie. Jest to 
jeden z  najcenniejszych nagrobków 
z tego okresu w Polsce.

Izabela Spielvogel
 Krzysztof Spałek6

5 | Posągi	lwów	Schadowa	przed	Palmiarnią	
Miejską	w	parku	im.	Fryderyka	Chopina	
w	Gliwicach

6 | Nagrobek	autorstwa	Johanna	Gottfrieda	
Schadowa	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Pokoju	

(zdjęcia: Krzysztof Spałek) 
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W rodzinnej kolekcji 
dzieł sztuki Jana Fran-
ciszka Potockiego, po-
chodzącego z tulczyń-

skiej gałęzi Potockich, znajduje się bi-
skwitowe popiersie wykonane w  ma-
nufakturze porcelany w  Sèvres, któ-
re uważane jest za wyobrażenie Kon-
stancji Potockiej (1783-1852), cór-
ki Stanisława Szczęsnego i  Józefiny 
Potockich z  Tulczyna, drugiej żony 
Jana Potockiego (1761-1815). Popier-
sie to ostatnio wystawione zostało na 
jednej z  trzech wystaw zorganizowa-
nych przez Muzeum-Zamek w  Łań-
cucie, w  dwusetną rocznicę śmierci 
Jana Potockiego. W katalogu wystawy 
zatytułowanej „W rodzinnym kręgu” 
o  popiersiu tym, dotychczas nieod-
notowanym w  żadnej publikacji, Al-
dona Cholewianka-Kruszyńska napi-
sała: „Popiersie portretowe Konstancji 
z Potockich Janowej Potockiej. Niezna-
ny rzeźbiarz, ok. 1800. Biskwit, Sevres, 
Francja, 42 x 34 x 20 cm. Z  tyłu po-
piersia odciśnięte: SEVRES i  odręcz-
nie żłobione: A.B. 31 (?) dee. (?) dz.” 
(A. Cholewianka-Kruszyńska, Kata-
log. Wizerunki portretowe, [w:] Jubile-
usz Jana Potockiego, katalog wystawy, 

Muzeum-Zamek w  Łańcucie, 25 
czerwca – 30 września 2015, Łańcut 
2015, s. 53, poz. kat. 12).

Popiersie z  biskwitu porcela-
ny twardej przedstawia młodą kobie-
tę, z  głową zwróconą en trois quarts 
w  lewo. Twarz kobiety jest pociągła, 
z  wydłużonym podbródkiem, z  dłu-
gim nosem, gałki oczne są niewielkie, 
w  kształcie migdała, ujęte wyraźnym 
konturem powiek, brwi zarysowane re-
gularną, delikatną linią, usta o grubej, 
nieco wysuniętej dolnej wardze. Fryzu-
ra charakterystyczna dla okresu empi-
ru. Włosy splecione w warkocz upięty 
w kok z tyłu głowy. Twarz obramowują 
esowate loki, ułożone symetrycznie od 
środka czoła, modelowane od płasko 
do coraz bardziej plastycznie, ujęte po 
bokach spiralnie skręconym puklem. 
W  pasma włosów nad uszami wpięty 
jest diadem ozdobiony pośrodku mo-
tywem palmety, a po bokach moty-
wem ulistnionej gałązki. Portretowa-
na przedstawiona jest w antykizującym 
stroju: sukni przypominającej chiton 
i udrapowanym płaszczu przełożonym 
przez lewe ramię.

Z sygnatury umieszczonej z  tyłu 
popiersia dowiadujemy się, iż zostało 

Biskwitowe 
popiersie 
Marii Ludwiki

ono wykonane w  manufakturze por-
celany w Sèvres pod Paryżem. Sygna-
tura „A.B. 31 dec. dz.” to inicjały mo-
delera Alexandre’a Bracharda młod-
szego, pracującego dla tejże manufak-
tury w  latach 1784-1827, oraz ozna-
czenie daty wykonania dzieła: 31 
grudnia 1812 [roku]. Ponadto nad 
tą sygnaturą, u  góry popiersia są wy-
żłobione litery „o g” (?). Na spodniej 
ściance rzeźby został umieszczony jej 
numer inwentarzowy w  kolekcji Po-
tockich: „D 286” (namalowany jasno-
niebieską farbą).

Popiersie to zostało przez Potoc-
kich błędnie zidentyfikowane. Nie 
przedstawia ono Konstancji Potoc-
kiej, ale Marię Ludwikę (1791-1847), 
drugą żonę cesarza Napoleona I. Iden-
tyczne egzemplarze, właśnie tak okre-
ślone, znajdują się m.in. w  zbiorach 
Musée national du château de Fonta-
inebleau i Museo delle Porcellane (Pa-
lazzo Pitti) we Florencji.

W manufakturze porcelany 
w Sèvres wyrabiano biskwitowe rzeź-
by od 1752 r. (do 1756 r. manufaktura 
mieściła się w Vincennes). Wyróżnia-
ły się one wśród tego rodzaju wyro-
bów produkowanych także w  innych 
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europejskich wytwórniach porcela-
ny wysokim poziomem artystycz-
nym. Sewrska manufaktura porcela-
ny w okresie panowania Napoleona I 
przeżywała swój rozkwit, realizowa-
no w niej wówczas liczne zamówienia 

rządowe. Kontynuowano tradycję wy-
robu biskwitowych rzeźb, wśród nich 
były popiersia cesarza Napoleona I 
i członków jego rodziny.

Popiersie Marii Ludwiki wykona-
ne zostało w Cesarskiej Manufakturze 
Porcelany w  Sèvres według popiersia 
François Josepha Bosia (1768-1845). 
Rzeźbiarz ten pochodził z  Mona-
co, kształcił się w  Paryżu w  latach 
1785-1788 pod kierunkiem Augu-
stina Pajou, potem przebywał w Rzy-
mie, gdzie pozostawał pod wpływem 
Antonia Canovy, największego wło-
skiego rzeźbiarza okresu neoklasy-
cyzmu. Od 1807 r. działał w Paryżu. 
Był oficjalnym rzeźbiarzem cesarstwa 

i  restauracji. Pracował dla kolejnych 
władców Francji: Napoleona I, Lu-
dwika XVIII, Karola X i Ludwika Fi-
lipa. Był najwybitniejszym rzeźbia-
rzem neoklasycyzmu we Francji, ce-
nionym zwłaszcza jako portrecista.

W 1808 r. Vivant Denon, kierują-
cy napoleońską polityką artystyczną 
(którego Bosio portretował), przed-
stawił rzeźbiarza żonie cesarza Na-
poleona I – Józefinie. W  tymże lub 
w następnym roku Bosio wykonał jej 
marmurowe, idealizowane popier-
sie. Przedstawił ją w  pełnej elegancji 
pozie, dumnie trzymającą skierowa-
ną w  bok głowę, z  wytworną fryzu-
rą, ubraną w lekką, empirową suknię. 

1 | „Popiersie	cesarzowej	
Marii	Ludwiki”,	Cesarska	
Manufaktura	Porcelany	
w	Sèvres,	31	XII	1812,	
wg	popiersia	François	
Josepha	Bosia,	model:	
Alexandre	Brachard,	
biskwit	porcelany	twardej,	
wym.	40	x	32	x	20	cm	
(w	kolekcji	Jana	Franciszka	
Potockiego)

2 | Sygnatura	
na	biskwitowym	popiersiu	
cesarzowej	Marii	Ludwiki

3 | François	Joseph	Bosio,	
„Popiersie	cesarzowej	Marii	
Ludwiki”,	1810,	marmur,	
wys.	82	cm	(w	zbiorach	
Musée	national	du	Palais	
de	Compiègne)

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

1

2
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Bosia (tamże, nr inw. MV 1523). Te 
liczne popiersia cesarzowej przezna-
czone były do dekoracji wnętrz re-
zydencji cesarstwa. Jak daleko posu-
nął się Bosio w idealizacji wizerunku 
Marii Ludwiki, świadczy jej inne po-
piersie wykonane przez Antonia Ca-
novę w 1810 r., ukazujące realistycz-
nie rysy twarzy cesarzowej.

Alexandre Brachard, modeler pra-
cujący w  manufakturze w  Sèvres, 
w  biskwitowym popiersiu Marii Lu-
dwiki ozdobił diadem w  jej fryzu-
rze motywami palmety i  ulistnionej 

Popiersie to odznacza się prostotą for-
my i  finezją linearnego modelunku. 
Znane jest z licznych egzemplarzy wy-
konanych w  marmurze, gipsie, brązie 
(m.in. popiersie z 1809 r. podarowane 
przez cesarzową Józefinę Marii Urszu-
li z Radziwiłłów Krasińskiej, Muzeum 
Narodowe w  Warszawie) i  w  biskwi-
cie (Cesarska Manufaktura Porcelany 
w Sèvres, model: Alexandre Brachard 
młodszy, 1809 r.).

Popiersie spodobało się cesarzo-
wej Józefinie i  otworzyło Bosiemu 
drogę do otrzymania kolejnych za-
mówień cesarskiego dworu. W kwiet-
niu 1810  r., krótko po ślubie Napo-
leona z  Marią Ludwiką Austriaczką, 
rzeźbiarz został wezwany do rezyden-
cji cesarskiej w Compiègne w celu po-
wierzenia mu wykonania popiersia ce-
sarza i nowej cesarzowej. Gipsowe po-
piersie Marii Ludwiki wystawione zo-
stało na paryskim Salonie w  1810  r. 
Bosio stworzył jej portret mocno wy-
idealizowany, o chłodnym, pełnym 
dystansu i  zarazem spokoju wyrazie 
twarzy, linearnie modelowany, o gra-
ficznym wręcz rysunku loków przysła-
niających czoło.

Popiersie to, ukazujące żonę Na-
poleona z  wielkim dostojeństwem 
i  schlebiające jej przez upiększenie 
jej rysów twarzy, zyskało pochlebną 
opinię i  stało się oficjalnym wyobra-
żeniem nowej cesarzowej. Powstały 
jego liczne repliki marmurowe (m.in. 
egzemplarz w zbiorach Musée natio-
nal du Palais de Compiègne, nr inw. 
C 1061; zob. 1810. La politique de 
l`amour. Napoléon Ier et Marie-Lou-
ise à Compiègne, katalog wystawy, 
Musée national du Palais de Com-
piègne, 28 mars – 19 juillet 2010, 
s. 169, poz. 1, opr. Hélène Meyer). Je-
dyny znany marmurowy egzemplarz 
sygnowany przez Bosia pojawił się na 
aukcji Sotheby’s w Paryżu 2 grudnia 
2003  r. (znajduje się w  kolekcji pry-
watnej). Popiersie Marii Ludwiki wy-
konane przez Bosia kopiowali włoscy 
rzeźbiarze: Lorenzo Bartolini (Mu-
sée national des châteaux de Versail-
les et de Trianon, nr inw. MV 6586), 
Giacomo Spalla, który zmienił układ 
szat, ułożenie warkocza we fryzu-
rze i ozdobił diadem gładki w dziele 

gałązki. Wizerunek ten powstał jako 
pendant do biskwitowego popiersia 
cesarza wykonanego według marmu-
rowego posągu „Napoleona jako pra-
wodawcy” z 1804 r., autorstwa Anto-
ine`a Denisa Chaudeta (1763-1810), 
słynnego francuskiego rzeźbiarza, 
głównego portrecisty Napoleona. Po-
sąg ten przedstawia Napoleona na 
wzór rzymskich cesarzy: en pied, sto-
jącego, w  wieńcu laurowym na gło-
wie, okrytego płaszczem przełożonym 
przez lewe ramię, trzymającego w pra-
wej ręce zwój kodeksu.

3
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dla wysokich urzędników państwo-
wych, osobistości w kraju i za granicą 
oraz dla członków rodziny cesarskiej. 
Dziś są one rozproszone w  wielu ko-
lekcjach prywatnych i państwowych.

Błędna identyfikacja biskwito-
wego popiersia w  kolekcji Potockich 
mogła być spowodowana nieco zbli-
żonym kształtem i  rysami twarzy ce-
sarzowej Marii Ludwiki i  Konstan-
cji Potockiej, w  przypadku tej dru-
giej znanych głównie z  kopii portre-
tu pędzla Jana Chrzciciela Lampie-
go starszego wykonanej około poło-
wy XIX w. (olej, płótno, Fundacja im. 
Raczyńskich przy Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu).

Obecny właściciel rzeźby, Jan 
Franciszek Potocki, jest synem 
Konstantego i  Anny Potockich, 

Biskwitowe popiersia cesarskiej 
pary wykonywane były w  manufak-
turze w  Sèvres od 1810 do 1812  r. 
w  dwóch rozmiarach. Przeznaczo-
ne były na dary cesarza i  cesarzowej 

a  wnukiem Franciszka Salezego Po-
tockiego (1877-1949), praprawnu-
ka Stanisława Szczęsnego (1752- 
-1805) i Józefiny Potockich z Tulczy-
na. Odziedziczył on po swoich przod-
kach część zbiorów artystycznych po-
chodzących z  pałaców w  Tulczynie 
i w Peczarze wraz z należącym do nich 
biskwitowym popiersiem Marii Lu-
dwiki. Dokładniejsze losy tego po-
piersia: kiedy i  w  jakich okoliczno-
ściach trafiło ono do zbiorów Potoc-
kich, nie są znane. Nie wiadomo też 
czy znalazło się ono w  tych zbiorach 
wraz z  drugim biskwitowym popier-
siem przedstawiającym Napoleona I, 
a jeśli tak, to kiedy popiersia te zosta-
ły rozdzielone.

Barbara Trojnar

4 | François	Joseph	Bosio,	„Popiersie	
cesarzowej	Józefiny”,	1809,	brąz,	wys.	38,5	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

5 | Antonio	Canova,	„Popiersie	cesarzowej	
Marii	Ludwiki”,	1810,	gips,	wys.	47	cm	
(w	zbiorach	Museo	e	Gipsoteca	Canoviana,	
Possagno)

(ilustracje: 1, 2 – fot. Barbara Trojnar; 3 – http://
www.photo.rmn.fr/archive/75-003572-2C6NUOXZTS 
 _H.html; 4 – Muzeum Narodowe w Warszawie / 
Piotr Ligier; 5 – wg G. B. Vinco Da Sesso, P. Marton, 
„Antonio Canova 1757-1822. Opere a Possagno e nel 
Veneto. Works in Possagno in the Venetian region”, 
Bassano del Grappa 1992, s. 49) 

................................................................................
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dziewiętnastowiecznym zabytkom 
(a takim bez wątpienia jest opisana 
tu płaskorzeźba) zbytnio się wtedy 
nie przyglądano. Rozpoznała dzieło Jednym z  bardziej interesują-

cych zabytków we wnętrzu ko-
ścioła św. Marcelina w  Rogali-
nie jest znajdująca się na ścianie  

      po lewej stronie od wejścia płasko-
rzeźba przedstawiająca młodą, niezwy-
kle urodziwą kobietę z dziećmi. Ma ona 
pociągłą, szlachetną w  wyrazie, zadu-
maną twarz i  jest zapewne matką owej 
dwójki kilkuletnich dzieci, które tuli do 
siebie, obejmując je szeroko rozłożony-
mi w opiekuńczym geście rękoma i czę-
ściowo skrywając za narzuconym na 
suknię obszernym szalem. Postać kobie-
ty ujęta jest w połowie postaci, ¾ w pra-
wo, z  głową niemal w  pełnym profilu. 
Dzieci – wyższe (a więc pewnie i  star-
sze) zwrócone ¾ w prawo, niższe (pew-
nie młodsze) ukazane w prawym profi-
lu, ze złożonymi do modlitwy rączka-
mi spoglądają na znajdujący się poza ra-
mami kompozycji nieznany nam obiekt 
domowej dewocji (wizerunek Jezusa?, 
ołtarzyk?). Relief, wykonany w  białym 
marmurze, sprawia wrażenie pracy wy-
kończonej pod względem rzeźbiarskie-
go opracowania, ale na rezerwach przy-
gotowanych poniżej opisanych posta-
ci – pofałdowanej wstędze i prostokąt-
nej, poziomej tablicy – nie umieszczo-
no żadnych napisów, które mogłyby po-
wiedzieć coś więcej o tej intrygującej 
płaskorzeźbie.

Zofia Białłowicz-Krygierowa, au-
torka inwentaryzacji zabytków znaj-
dujących się w  Rogalinie, poświę-
ciła jej (w wydawanym przez Insty-
tut Sztuki PAN Katalogu Zabytków 
Sztuki w  Polsce, t. V, z. 25 [powiat 

śremski], Warszawa 1961, s. 43, tabli-
ca z  ilustracją 92, bez paginacji) jed-
no zdanie – co i  tak, zważywszy na 
datę publikacji, jest wiele, ponieważ 

W hołdzie  
ukochanej matce i braciom

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

1 | Kornelia	
Scheffer-Marjolin	
wg	obrazu	
Ary	Scheffera	
z	1849	r.,	„Portret	
Elizy	Krasińskiej	
z	dziećmi:	
pięcioletnim	
Władysławem	
i	trzyletnim	
Zygmuntem”,	
1880,	
płaskorzeźba,	
marmur	
(w	kościele	
św.	Marcelina	
w	Rogalinie)
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jako: „Relief ( fig. 92) przedstawiają-
cy zapewne Marię Krasińską pierwszą 
żonę Edwarda II Raczyńskiego z dwoj-
giem dzieci, sygn. C. Margelen née Ary 
Scheffer 1880”, uzupełnione podpi-
sem pod fotografią zabytku: „Fig. 92. 
Rogalin, kaplica. Relief przedstawia-
jący Marię Raczyńską (?) z  dziećmi, 
rzeźb. C. Margelen 1880”. Kim była 
owa „C. Margelen” – nie wiadomo. 
Co gorsza, lekkomyślne usunięcie sło-
wa „zapewne” w opisie zabytku (i zna-
ku zapytania przy nazwisku w  pod-
pisie pod fotografią) spowodowa-
ło z  czasem ugruntowanie się rozpo-
znania osób przedstawionych w  pła-
skorzeźbie jako Maria Beatrix z  Kra-
sińskich Raczyńska z  dwojgiem dzie-
ci (czyich, skoro miała tylko jednego 
syna, Karola Rogera?) i w niektórych 
publikacjach pokutuje do dzisiaj, np. 
w pięknie wydanej książeczce Andrze-
ja Miki Śladami Edwarda hr. Raczyń-
skiego (Poznań 2005), na co zwróciła 
niedawno uwagę Magdalena Jastrzęb-
ska w swojej opowieści o Marii z Kra-
sińskich Raczyńskiej Pani na Złotym 
Potoku (Łomianki 2013, s. 112-113). 

Takie błędne rozpoznanie panoszy się 
także (i rozmnaża!) w internecie, naj-
częściej w  takiej oto powielanej wer-
sji opisu: „Po lewej stronie drzwi głów-
nych, na ścianie znajduje się płasko-
rzeźba z  białego marmuru z  1880  r. 
przedstawiająca Marię z  Krasińskich 
Raczyńską, pierwszą żonę Edwarda 
Aleksandra, z dwojgiem dzieci”.

Tymczasem, przynajmniej dla mu-
zealników z  Rogalina i  Opinogóry 
oraz osób, które dobrze są opatrzone 
z ikonografią rodów Krasińskich i Ra-
czyńskich, prawidłowe rozpoznanie 
tematu przedstawienia nie nastręcza 
żadnych trudności. Płaskorzeźbę od-
kuła w  marmurze w  1880  r. w  Pary-
żu Kornelia Scheffer-Marjolin (1830- 
-1899), francuska rzeźbiarka, córka 
zaprzyjaźnionego z  rodziną Krasiń-
skich malarza i rzeźbiarza Ary Schef-
fera (1795-1858), a podstawą do 
opracowania tego reliefu był nama-
lowany w 1849 r. przez jej ojca „Por-
tret Elizy Krasińskiej z  dziećmi: pię-
cioletnim Władysławem i  trzyletnim 
Zygmuntem” (olej, płótno, obraz za-
giniony). W  kościele w  Rogalinie 

mamy więc upamiętnienie matki Ma-
rii Beatrix z  Krasińskich Raczyń-
skiej (1850-1884), Elizy Krasińskiej 
i dwójki jej starszych synów (także już 
nieżyjących), a nie jej córki z dziećmi.

O obrazie Scheffera pisała Eliza 
w  liście do siostry Katarzyny Potoc-
kiej (Paryż, 18 kwietnia 1849 r.): „Wi-
działam się znowu z  moim przyjacie-
lem Schefferem, który maluje dla mnie 
najcudowniejszy z  obrazów na temat 
następujących słów Ewangelii: »Po-
zwólcie dziateczkom przyjść do mnie«, 
te dziateczki to moje dzieci, a ich pięk-
ne, jasne główki namalowane przez 
Scheffera rywalizują z  głowami anio-
łów Rafaela w  jego obrazie »Madon-
ny Watykańskiej«” (Świadek epoki. Li-
sty Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 
1835-1876, t. 2, z  rękopisu odczytał, 
wybrał, skomentował i wstępem opa-
trzył Zbigniew Sudolski, Warszawa 
1996, s. 182).

3

4

2

2 | Ary	Scheffer,	
„Portret	Elizy	Krasińskiej	
z	dziećmi:	pięcioletnim	
Władysławem	
i	trzyletnim	
Zygmuntem”,	1849,	olej,	
płótno	(obraz	zaginiony)

3 | Ary	Scheffer,	
„Portret	Elizy	Krasińskiej	
z	dziećmi:	pięcioletnim	
Władysławem	
i	trzyletnim	
Zygmuntem”,	szkic	
kompozycyjny,	1848- 
-1849,	rysunek	piórem,	
papier,	wym.	16,9	x	11,4	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
w	Dordrechcie)

4 | Ary	Scheffer,	
„Portret	Elizy	
Krasińskiej”,	szkic	
do	obrazu	„Portret	
Elizy	Krasińskiej	
z	dziećmi:	pięcioletnim	
Władysławem	
i	trzyletnim	
Zygmuntem”,	1848- 
-1849,	olej,	płótno,	
wym.	35	x	40,1	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
w	Dordrechcie)

......................................
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poety: „Szlachetność rysów i  wyrazu, 
doskonała estetyczność i odcień smutku, 
jaki w  niej był, składały całość, która 
dla pewnych artystycznych natur i wy-
obraźni miała urok poetyczny taki, że 
pani Krasińska była dla nich urzeczy-
wistnieniem absolutnego ideału. Takim 
na przykład był Ary Scheffer […], któ-
ry mawiał, że nie widział nigdy ludz-
kiej istoty tak odpowiadającej jego poję-
ciu piękności, jak pani Krasińska”.

Co na to jej mąż, poeta Zygmunt 
Krasiński, sam zresztą serdecznie za-
przyjaźniony z  Schefferem? Na pew-
no zdawał sobie sprawę z tego zauro-
czenia. W  liście do Stanisława Mała-
chowskiego z 10 lutego 1846 r. pisał, 
że artysta „dla Elizy osobno głowę Mo-
niki był zaczął malować i popiersie Eli-
zy kuć z  marmuru”, wreszcie komen-
tował: „Dziki i  dziwny to charakter 

Pięć miesięcy później o ukończo-
nym już dziele Eliza donosiła w  li-
ście do ciotecznej siostry Aleksandry-
ny Potockiej z  Wilanowa (Baden, 12 
września 1849 r.): „Scheffer właśnie mi 
pokazał uduchowione arcydzieło sztu-
ki, którym podobnie jak ja będziesz za-
chwycona. Są to nasze portrety, ale wy-
idealizowane. Dzieci wyglądają jak-
by zstąpiły prosto z nieba, nie mogę się 
napatrzeć na te dwie cudowne, małe 
główki. Jeśli chodzi o twarz, która ma 
być moją, to wznoszę na nią pokorne 
spojrzenie i chciałabym móc upodobnić 
się do niej. W  tym duchu piszę też do 
Scheffera, że przyjmuję ją jedynie jako 
radę, zachętę z  jego strony i wskazanie 
drogi, jaką winnam przejść” (Świadek 
epoki…, s. 229).

Niedługo potem podobnie ciepło 
obraz odebrany został w  Warszawie, 
gdzie „doskonale zapakowany” przez 
malarza przesłany został w  wielkiej 
pace. „Mimo skarg Scheffera na upa-
dek talentu, skarg będących skutkiem 
odczuwanego w  tych latach zniechęce-
nia i zmęczenia życiem doznał tam en-
tuzjastycznego przyjęcia – pisał o por-
trecie przed przeszło stu laty Leopold 
Wellisch, wydawca korespondencji 
Zygmunta Krasińskiego z  Ary Schef-
ferem (L. Wellisch, Zygmunt Krasiń-
ski i  Ary Scheffer. Listy z  nieznanych 
rękopisów, Warszawa 1909, s. 53). 
Niestety, obecnie dzieło to uważane 
jest za zaginione.

Nie ulega wątpliwości, że artysta 
zafascynowany był Elizą. „Olśniła ona 
Scheffera nie tylko urodą, lecz i wybit-
ną inteligencją – pisał Wellisch. Nie 
tylko odtwarzał jej postać w  licznych 
portretach i  obrazach, lecz zwracał się 
do niej po sąd i radę w wielu wątpliwo-
ściach i przejściach życiowych” (L. Wel-
lisch, Zygmunt Krasiński…, s. 48), 
a  dla potwierdzenia takiej opinii po-
służył się cytatem z  monografii Zyg-
munta Krasińskiego autorstwa Sta-
nisława Tarnowskiego (S. Tarnowski, 
Zygmunt Krasiński, Kraków 1893, 
s.  48-49), odnoszącym się do żony 

tego człowieka: we mnie się był zako-
chał, później był się troszeczkę zakochał 
w Elizie, chciał kuć jej posągi, chciał ga-
leryę dla niej całą wymalować, a skoń-
czyło się na milczeniu i nie przysyłaniu 
niczego” (L. Wellisch, Zygmunt Kra-
siński…, s. 26). Tę ostatnią uwagę po-
ety Wellisch uzupełnił w  przypisie: 
„Popiersie zostało wykończone i  znaj-
duje się wraz z  dwiema innemi rzeź-
bami Scheffera – jedynemi, które wy-
konał: sarkofagiem i  portretem matki 
– w Muzeum Dordrechckim” (tamże). 
Nie do końca jednak miał rację. Od-
kutych przez Scheffera rzeźb zacho-
wało się w poświęconym mu muzeum 
w  Dordrechcie więcej. Poza wspo-
mnianymi marmurowymi pracami – 
popiersiem Elizy Krasińskiej (DM/S/
S3), płytą nagrobną Kornelii Scheffer- 
-Lamme, matki Ary Scheffera 

5

5 | Ary	Scheffer,	„Portret	Elizy	Krasińskiej”,	lata	
czterdzieste	XIX	w.,	marmur	(w	zbiorach	Muzeum	
w	Dordrechcie)

................................................................................
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(DM/S/S2) oraz popiersiem tejże 
(DM/S/S5) – znajdują się tam jesz-
cze: gipsowe popiersie matki arty-
sty (DM/S/S1), gipsowy projekt po-
mnika nagrobnego Ferdynanda Fili-
pa księcia Orleanu (DM/S/S8), ta-
każ plakieta z  portretem matki arty-
sty w lewym profilu (DM/S/S6) oraz 
gliniany, a także gipsowy model głowy 
matki artysty do nagrobka (DM/S/
S4 i DM/S/S7). Z kolei paryskie Mu-
zeum Romantyzmu (Musée de la Vie 
Romantique), mieszczące się w  daw-
nej willi Scheffera (Scheffer-Renan 
Hotel) przy Rue Chaptal 16, może 
poszczycić się jeszcze jednym, nie-
zwykle charakterystycznym dla epo-
ki romantyzmu, rzeźbiarskim dziełem 
sztuki autorstwa Ary Scheffera: mar-
murową (lewą) dłonią kobiety na nie-
wysokiej prostokątnej plincie.

Ale to nie wszystko! Podob-
nie ujęta, marmurowa (tym razem 
prawa) dłoń kobiety – zdradzają-
ca mistrzowskie dłuto autora rzeź-
by – znajduje się w  ekspozycji Mu-
zeum Okręgowego w Złotym Potoku 
koło Częstochowy. Muzeum to mie-
ści się w  dawnym dworku Zygmun-
ta Krasińskiego i jego rodziny, w któ-
rym przechowuje się wiele pamiątek 
po poecie, jego żonie i dzieciach (pa-
miątki te pochodzą ze zbiorów Mu-
zeum Częstochowskiego). Na usta-
wionej przy rzeźbie (i niezmienianej 
od lat) tabliczce można przeczytać: 
„A[utor] n[ieznany], Dłoń Elżbie-
ty Krasińskiej, XIX w.”. Dzieło to nie 
jest sygnowane, ale ze wskazaniem 
jego autora – pamiętając o uczuciu, 
którym Scheffer darzył Elizę Krasiń-
ską oraz wiedząc o analogicznej rzeź-
bie znajdującej się w zbiorach Musée 
de la Vie Romantique – nie powin-
no być większych trudności. Obie 
marmurowe dłonie – i  ta paryska, 
i ta ze Złotego Potoku – to prace Ary 
Scheffera! Artysta wykonał je około 
1846 r., kiedy to powstało popiersie 
Elizy i kiedy ona sama – bawiąc okre-
sowo w Paryżu – bywała częstym go-
ściem w jego pracowni, gdzie pobie-
rała lekcje rysunku, malarstwa, a na-
wet posługiwania się dłutem, które 
(nawiasem mówiąc) nie było dla niej 
nowością.

W zbiorach Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie znajduje się niewiel-
kie (21 x 15 x 8 cm), gipsowe popier-
sie mężczyzny, sygnowane „E. Branic-
ka 1841”. Być może jest ono związane 
z  popiersiem, wykonanym przez Eli-
zę w tym samym czasie, przedstawia-
jącym Zofię Branicką w  przededniu 
ślubu z ks. Livio (Liwiuszem Włady-
sławem) Odescalchi, który odbył się 
we Frankfurcie 18 lipca 1841 r. W li-
ście z  23 lipca 1841  r. do ciotki, Zo-
fii Potockiej Eliza pisała: „Spróbu-
ję wysłać Ci stąd miniaturę małego 
gipsowego popiersia Zosi, jakie zrobi-
łam w  ostatnich dniach naszego poby-
tu w  Paryżu. Jeden egzemplarz skła-
dam u Twoich stóp, drugi ofiaruję mo-
jemu drogiemu Adasiowi (Potockie-
mu) a trzeci dla Saretki [Aleksandry 
Potockiej – WP]. Dowiem się o środ-
kach transportu” (Świadek epoki…, t. 1, 
Warszawa 1995, s. 153).

W jaki sposób marmurowa rzeź-
ba dłoni Elizy Krasińskiej dotarła do 
Złotego Potoku, skoro nie została wy-
mieniona w spisie „mebli i rzeczy JW. 
Hrabiny Raczyńskiej” przewiezionych 
z Warszawy do Złotego Potoku w po-
łowie maja 1877  r. (zob. Franciszek 
Sobalski, Wyposażenie i  kosztowności 
w pałacu w Złotym Potoku w 1878 r., 
[w:] „Rocznik Muzeum Okręgowego 
w Częstochowie. Historia”, z. 1, Czę-
stochowa 1985, s. 159-191), a  więc 
niedługo po ślubie córki Elizy Kra-
sińskiej, Marii Beatrycze Krasiń-
skiej, z  Edwardem Aleksandrem Ra-
czyńskim, który odbył się 9 kwietnia 
1877 r. w kaplicy pałacu Krasińskich 
w Warszawie? Jak doszło do zamówie-
nia opisanej na wstępie płaskorzeźby 
do kościoła św. Marcelina w  Rogali-
nie, upamiętniającej Elizę Krasińską 
i jej dwóch synów?

Szukając odpowiedzi na tak sfor-
mułowane pytania raz jeszcze trzeba 
się cofnąć do lat młodości Elizy Bra-
nickiej, przyszłej małżonki Zygmunta 
Krasińskiego. Jej dłuższy, niemal dzie-
więciomiesięczny (od października 
1840 aż do lipca 1841 r.) pobyt w Pa-
ryżu odegrał w kształtowaniu wrażli-
wości artystycznej młodej hrabianki 
niezwykle istotną rolę. To tam u naj-
wybitniejszych paryskich artystów 

starała się kontynuować odebrane 
wcześniej lekcje w tym zakresie. Tam 
poznała pianistę i kompozytora Hen-
riego Herza (1803-1888), malarza 
Eugeniusza Delacroix (1798-1863), 
malarza, ilustratora i  rzeźbiarza Ary 
Scheffera. W  lutym 1841  r. tak pisa-
ła w  liście do Aleksandryny Potoc-
kiej: „[…] Prowadzimy życie nadzwy-
czaj ruchliwe. […] Próbuję jak najle-
piej wykorzystać tutejszy pobyt: zaczę-
łam brać lekcje u  Herza, ale są z  tym 
trudności z  powodu Zofii, która wciąż 
nie może znieść muzyki. Eugeniusz 
Delacroix daje nam lekcje malowa-
nia akwarelą; godzina ta sprawia mi 
zawsze wielką przyjemność, ale żału-
ję, że nie mam czasu pracować tyle, ile 
bym chciała. Zwiedzamy galerie – cie-
szę się tymi wszystkimi rzeczami jakie 
oglądam, chciałabym zespolić wszystkie 
siły mojego wzroku i umysłu, żeby móc 
zachować w pamięci świeży i żywy ob-
raz tego co widzę. Kilka dni temu by-
liśmy w  pracowni Scheffera. Ach, cze-
mu moja najdroższa siostro, nie byłaś 
tam ze mną. […] Scheffer wyraża ideę 
artysty zgodnie z  moim pojęciem. On 
tłumaczy swoje dzieła, a dzieła tłuma-
czą jego. Mieszka on w  odosobnionym 
domu, niemal poza Paryżem. W  jego 
pracowni unosi się jakaś marzyciel-
ska i uczuciowa atmosfera, człowiek so-
bie uświadamia, że artysta żyje w świe-
cie stworzonym przez jego duszę i  wy-
obraźnię; poezja, szlachetne inspiracje, 
może smutne wspomnienia – oto ele-
menty tego świata, w którym się zamy-
ka, w którym żyje, płacze, w którym jest 
szczęśliwy i z którego nie może i nie chce 
wyjść. Bardzo mi się ta pracownia po-
dobała” (Świadek epoki…, t. 1, s. 146).

Po latach, kiedy smutna wiado-
mość o śmierci artysty (15 czerwca 
1858 r. w Argenteuil) dotarła do Eli-
zy i  jej męża – ich rozpacz po utra-
cie przyjaciela miała wymiar nie-
skrywanego, wszechobecnego żalu 
(zob. Wojciech Przybyszewski, Za-
bytki na znaczkach: W dwusetną rocz-
nicę urodzin Zygmunta Krasińskie-
go, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 5-6, 
2012, s. 70). Już trzeciego dnia od 
zgonu Scheffera Eliza pisała do sio-
stry, Katarzyny Potockiej: „[…] Po-
szłam do pracowni i  zostałam tam 
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[…]” (Świadek epoki…, t. 3, s. 267: list 
z 21 czerwca 1858 r.).

Córka Elizy, Maria Beatrix, nie za-
pomniała o długu wdzięczności wo-
bec Scheffera, a po jego śmierci wobec 
córki artysty Kornelii Scheffer-Marjo-
lin, do czego poczuwali się jej rodzi-
ce. Kiedy więc po ślubie z Edwardem 
Aleksandrem Raczyńskim jej osobi-
sta sytuacja wydawała się ustabilizo-
wana, a nowożeńcy osiedli na wło-
ściach hrabiego w  Rogalinie, kiedy 
w  tym nowym dla Marii miejscu nie 
było już żadnego, poza wspomnie-
niami, łącznika pomiędzy jej nieży-
jącą matką i  braćmi – powstała pro-
sta myśl upamiętnienia ich w miejsco-
wym kościele św. Marcelina. Składa-

jąc u Kornelii zamówienie na wykona-
nie tego reliefu Maria Beatrix nie tyl-
ko kontynuowała rodzinną tradycję, 
ale także dyskretnie wspierała serdecz-
nie z  nią zaprzyjaźnioną, dwadzie-
ścia lat od niej starszą francuską rzeź-
biarkę, o której w  jednym z  poświę-
conych artystce biogramów czyta-
my m.in.: „Twórczość Kornelii jest zu-
pełnie nieznana. W  większości pocho-
dzi ona z  lat 1840-1860 i  są to głów-
nie popiersia, pewne elementy religij-
ne oraz kopie rzeźb, obrazów i  rysun-
ków jej ojca. W kaplicy grobowej rodzi-
ny na cmentarzu Montmartre [w Pa-
ryżu] znajdują się repliki czterech ob-
razów Ary Scheffera, wykonane przez 
Kornelię w  dużych kamiennych relie-
fach, a z  przodu kaplicy – płaskorzeź-
ba przedstawiająca Anioła Śmierci 
[…], będąca niemal dokładnym powtó-
rzeniem w  marmurze obrazu jej ojca 

2 godziny z  biedną sierotą [Korne-
lią Scheffer-Marjolin]. Serce mi pęka. 
Ta strata jest wielkim nieszczęściem, 
niepowetowanym dla sztuki, nikt nie 
wzniósł się tak wysoko w  naszym stu-
leciu i można śmiało powiedzieć, że we 
Francji sztuka umarła! […] Dla mnie, 
dla Zygmunta [artysta Ary Schef-
fer – WP] był zawsze doskonały, to-
też tracę i opłakuję prawdziwego przy-
jaciela. Robił niesłychanie dużo dobre-
go, teraz cała grupa młodzieży jaką ze-
brał została na bruku. Prawie nic nie 
zostawił – ten dom w  którym miesz-
kał 30 lat nie jest jego – córka marzy, 
by go kupić, tylko tam może żyć i oddy-
chać […]” (Świadek epoki…, t. 3, War-
szawa 1996, s. 265). Niemal natych-

miast organizuje też wśród najbliż-
szych zbiórkę pieniędzy na wykupie-
nie domu artysty. Pisze do Katarzyny 
Potockiej: „Scheffer zmarł nic nie zo-
stawiając. Jego zięć [dr René Marjo-
lin] powiedział, że gdyby choroba prze-
dłużyła się o 3 tygodnie to nie byłoby 
już kawałka chleba do włożenia do ust. 
[…] Kornelia żyje już tylko nadzie-
ją zachowania domu. […] Kilku przy-
jaciół Scheffera chciałoby się złożyć, by 
ten dom kupić i ofiarować go jego cór-
ce na pamiątkę przyjaźni jaką żywili 
dla niego – sprawa jest w toku, pracu-
jemy nad tym. Zrobię co będę mogła, 
gdyż to nawet ulży mojemu sumieniu, 
ze względu na różne artystyczne dary 
otrzymane od Scheffera. Jestem pewna, 
że zrobisz to samo, jeśli będziesz mo-
gła. […] Gdybyś mogła dać 3 lub 4 ty-
siące, to byłoby dobrze, jeśli nie, to nie; 
ja dam więcej, ale zupełnie się ogołocę. 

znajdującego się obecnie w  Dordrecht 
Museum, dzieła, do którego artystka 
dodała jedynie ramkę z gałązek blusz-
czu i  napis »Heureux ceux qui pleu-
rent, ils seront konsole« (Błogosławie-
ni, którzy płaczą, albowiem oni będą 
pocieszeni)” (http://resources.huy-
gens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lem-
mata/data/CorneliaScheffer).

W czerwcu 1880  r. hrabiostwo 
Edward i  Maria Raczyńscy udali się 
do Paryża, gdzie „Edward […] odbył 
operacyją oka, albowiem doktorzy zde-
cydowali, iż jeśli tego teraz nie uczyni, 
najdalej za lat dwa zupełnie na oba-
dwa oczy widzieć przestanie. Dzię-
ki Bogu – pisała Maria w jednym z li-
stów – operacyja udała się bardzo 
szczęśliwie. Operował okulista tutejszy, 
rodak nasz Dr [Ksawery] Gałęzow-
ski – oko chore pozostawiając nieusz-
kodzone przy usunięciu wszelkiego nie-
bezpieczeństwa grożącego utratą wzro-
ku […]” (List Marii Beatrix z Krasiń-
skich Raczyńskiej z 24 czerwca 1880 r. 
do Stefana Pawlickiego, [w:] Korespon-
dencja ks. prof. dr. Stefana Pawlickiego 
z lat 1862-1916, t. 5, litery R-S, rkps, 
BJ 8699 III/1). Z  tego samego źró-
dła dowiadujemy się, że już w  sierp-
niu małżonkowie powinni być z  po-
wrotem w  Rogalinie. Należy przy-
puszczać, że przed wyjazdem do kra-
ju Maria Beatrix odwiedziła w  pra-
cowni Kornelię, by osobiście upew-
nić się, że płaskorzeźba, którą zamó-
wiła spełnia wszystkie jej oczekiwania 
i może być wysłana do Rogalina. Być 
może też podczas tej właśnie wizy-
ty jej przyjaciółka przekazała jej mar-
murową rzeźbę będącą odwzorowa-
niem prawej dłoni Elizy Krasińskiej, 
jedną z niewielu rzeźb autorstwa Ary 
Scheffera, z którymi tak trudno arty-
ście było się rozstać.

Wojciech Przybyszewski

Paniom Stanisławie Maliszewskiej i Mag-
dalenie Bral z  Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, Ewie Leszczyńskiej z Mu-
zeum Pałacu w Rogalinie oraz Katarzynie 
Sucharkiewicz z  Muzeum Częstochow-
skiego – serdecznie dziękuję za inspirację 
oraz pomoc w zebraniu materiałów do ar-
tykułu.

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

6 | Ary	Scheffer,	
„Dłoń	Elizy	
Krasińskiej”,	
ok.	1846,	
płaskorzeźba,	
marmur	
(w	ekspozycji	
Muzeum	
Okręgowego	
w	Złotym	Potoku)

(fot. Katarzyna 
Sucharkiewicz 
/ Muzeum 
Częstochowskie)
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Po	wielu	latach	starań	26	czerwca	2015	r.	w	Katowicach	na	terenie	
dawnej	kopalni	węgla	kamiennego	„Katowice”	nastąpiło	otwarcie	
dla	zwiedzających	nowej	siedziby	Muzeum	Śląskiego.	Zrealizowany	
kompleks	zapewni	obecnie	prowadzenie	pełnej	działalności	
muzealnej	w	dziedzinach:	wystawienniczej,	obsługi	zwiedzających	
oraz	magazynowania	i	opracowywania	zbiorów.	Dotychczasowa	
siedziba	muzeum	w	centrum	Katowic	przy	al.	Korfantego	3,	
w	budynku	dawnego	hotelu,	nie	dawała	takich	możliwości.

stanisław grzelachowski

Muzeum 
w dawnej kopalni

Fragment	ekspozycji	„Górny	Śląsk	na	przestrzeni	dziejów”	



Podjęta w 2003 r. decyzja władz miej-
skich zlokalizowania Muzeum Ślą-
skiego na obszarze nieczynnej od 
1999 r. kopalni należała do odważ-

nych posunięć. Jednocześnie stawiała bardzo 
trudne zadanie dla przyszłych projektantów, 
głównie ze względu na nietypowe usytuowa-
nie muzeum pośród zachowanych obiek-
tów poprzemysłowych. Po adaptacji niektó-
re z nich miały być wykorzystane w progra-
mowej działalności muzeum, pozostałe zaś 
miały ukazywać zachowaną techniczną spu-
ściznę dawnej kopalni. 

W odrodzonym państwie polskim 
pierwsze inicjatywy w  kierunku powsta-
nia muzeum w  Katowicach pojawiły się już 
w  1922  r. Wkrótce, w  1924  r. powołane 

zostało Towarzystwo Muzeum Ziemi Ślą-
skiej. Do organizowania nowej instytucji 
kulturalnej przystąpił ówczesny konserwator 
wojewódzki Tadeusz Dobrowolski. Rozpo-
częło się gromadzenie zbiorów dla przyszłej 
ekspozycji. W  1929  r. decyzją Sejmu Ślą-
skiego formalnie powołane zostało Muzeum 
Śląskie. Wobec braku własnej siedziby zgro-
madzone zbiory tymczasowo eksponowa-
ne były w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. 
W tych warunkach budowa własnej siedziby 
stała się koniecznością. W  1930  r. ogłoszo-
no ogólnopolski konkurs na budynek mu-
zeum, niestety, nie dał on zadowalających re-
zultatów, ponieważ żadna z nadesłanych prac 
nie została zakwalifikowana do realizacji. 
W  dalszym ciągu jednak idea budowy była 

1 | Zespół	muzealny	
od	strony	al.	Roździeńskiego
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podtrzymywana. Rozpatrywano kilka loka-
lizacji w mieście, ostatecznie wybrano teren 
w  eksponowanym miejscu – naprzeciwko 
gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W 1934 r. 
opracowanie projektu powierzono architek-
towi Karolowi Schayerowi. Poprzedzone 
ono zostało zagranicznymi wyjazdami stu-
dialnymi Karola Schayera i Tadeusza Dobro-
wolskiego w celu zapoznania się z obiektami 
muzealnymi w krajach europejskich. 

Wykonany w  niedługim czasie projekt 
odznaczał się nowoczesnym rozwiązaniem 
w  zakresie ukształtowania bryły muzeum. 
Dominującą częścią w całości był ośmiokon-
dygnacyjny korpus główny, usytuowany pro-
stopadle do gmachu Urzędu Wojewódzkie-
go. Z  obu jego stron znajdowały się niższe 
czterokondygnacyjne części. Korpus głów-
ny przeznaczony został na sale wystawowe, 
natomiast w  niższych częściach znalazły się 
pomieszczenia reprezentacyjne i pracownie. 
Budynek miał być wyposażony we wszelkie 
nowoczesne instalacje i urządzenia technicz-
ne. W  1936  r. nastąpiło rozpoczęcie reali-
zacji nowego budynku muzealnego; ukoń-
czenie całości przewidywane było w 1940 r. 

Wkrótce zamierzenie to stało się jednak nie-
aktualne z  powodu wybuchu drugiej wojny 
światowej. Nieukończony gmach w  latach 
1941-1944 został przez władze niemieckie 
rozebrany, a zgromadzone zbiory muzealne 
przeniesiono do muzeum w Bytomiu, część 
z  nich uległa również rozproszeniu i  zagi-
nięciu.

Po zakończeniu wojny uratowane zbiory 
pozostały nadal w muzeum bytomskim, któ-
re od 1950 r. przekształcone zostało w Mu-
zeum Górnośląskie. Przez długie lata po-
wojenne nie nastąpiło w Katowicach wzno-
wienie działalności muzealnej. Wszelkie sta-
rania w  tym kierunku nie przynosiły rezul-
tatów, głównie z  braku przyznawania środ-
ków finansowych na ten cel. Sprawa wzno-
wienia działalności muzealnej w Katowicach 
ciągle jednak była żywa. W  1981  r. utwo-
rzono Społeczny Komitet Odbudowy Mu-
zeum Śląskiego. Podjęte starania doprowa-
dziły do powołania w 1984 r. Muzeum Ślą-
skiego z  siedzibą w  dawnym hotelu „Wie-
ner Hotel”, usytuowanym przy al. Korfan-
tego 3. Wzniesiony w końcu XIX w. obiekt 
w  pierzei ulicznej zaadaptowany został dla 

2 | Wizualizacja	
zagospodarowania	terenu	
–	widok	z	lotu	ptaka
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potrzeb muzealnych, jednak pierwotna jego 
funkcja przesądziła o przejściowym charak-
terze użytkowania i  konieczności budowy 
nowego gmachu. W 1996 r. ogłoszono kon-
kurs na docelową siedzibę muzeum z lokali-
zacją w  rejonie ulic Kościuszki i  Górnoślą-
skiej. Konkurs wygrał warszawski architekt 
Jan Fiszer, który następnie opracował pro-
jekt realizacyjny, lecz mimo to prace budow-
lane nie zostały podjęte. 

Niespodziewanie nastąpiła zamiana do-
tychczasowego terenu przyznanego mu-
zeum na teren nieczynnej kopalni „Katowi-
ce”. W  tych warunkach niezbędne stało się 
opracowanie nowej dokumentacji projekto-
wej. Bardzo indywidualny rodzaj inwesty-
cji wymagał wyłonienia zespołu projektan-
tów w drodze konkursowej. Zorganizowano 
konkurs studialny w celu sformułowania wa-
runków dla międzynarodowego konkursu. 
Ogłoszony w  2006  r. przez SARP tego ro-
dzaju konkurs wygrali architekci austriaccy 
z pracowni Riegler Riewe Architekten z Gra-
zu. Przyszła inwestycja uzyskała zabezpiecze-
nie finansowe z  funduszy Unii Europejskiej 
i budżetu województwa. 

Główną zasadą, jaką przyjęli autorzy wy-
branego rozwiązania projektowego, była jak 
najmniejsza ingerencja w ramach istniejącego 
otoczenia przemysłowego. Projekt więc prze-
widywał ukrycie całego programu muzealne-
go pod ziemią. Skorygowano to później i po-
mieszczenia administracyjne oraz pracownie 
konserwatorskie umieszczono w  obiektach 
nadziemnych. Ostatecznie nowe obiekty na 
powierzchni terenu zrealizowano w  formie 
pawilonu wejściowego, elementów doświe-
tlających pomieszczenia podziemia i budyn-
ku administracyjnego. Poprzez całkowite 
ich przeszklenie na tle zachowanych obiek-
tów i budynków poprzemysłowych stanowią 
nową jednorodną neutralną całość. 

Podziemną przestrzeń przeznaczoną na 
ekspozycje muzealne zaprojektowano w spo-
sób otwarty, dla ułatwienia dokonywania 
zmian aranżacyjnych. Obszerna powierzch-
nia wystawiennicza umożliwia teraz pre-
zentowanie zbiorów muzealnych zgroma-
dzonych zarówno przed 1939, jak i tych po 
1984  r. Obecnie dostępne są galerie: Sztu-
ki polskiej 1800-1945, Sztuki polskiej po 
1945  r., Plastyki nieprofesjonalnej, Światło 
historii − Górny Śląsk na przestrzeni dzie-
jów, Laboratorium przestrzeni teatralnych 

4 | Fragment	ekspozycji	
„Górny	Śląsk	na	przestrzeni	
dziejów”	

3 | Wieża	widokowa	
„Warszawa”	i	budynek	
dawnej	maszynowni		
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− przeszłość w  teraźniejszości. Ostatnio 
nowa ekspozycja muzealna została powięk-
szona o Galerię śląskiej sztuki sakralnej, zbio-
ry prezentowane są od 20 grudnia 2015  r. 
Część powierzchni przeznaczona jest na or-
ganizowanie wystaw czasowych. Wydaje się, 
że zbyt wiele miejsca zajmują rozbudowane 
rampy komunikacyjne pomiędzy kondygna-
cjami. Dla obsługi zwiedzających i uczestni-
ków spotkań znalazły się takie pomieszcze-
nia, jak hol centralny, foyer, bistro, bar ka-
wowy, restauracja, sklep muzealny, sale edu-
kacyjne, biblioteka oraz garaż dla zmotory-
zowanych. Wewnętrzne wykończenie całości 
jest bardzo powściągliwe – białe ściany i sufi-
ty, szklane doświetlenia, betonowe posadzki 
z zabezpieczonymi powierzchniami.

Konstrukcja nowego zespołu realizowana 
była przez polskich projektantów. Wyjątko-
wy rodzaj nowej inwestycji wymagał rozwią-
zywania wielu trudnych problemów tech-
nicznych. Przede wszystkim w  opracowa-
niach należało uwzględniać górniczy charak-
ter terenu, na którym była ona planowana. 
Podziemne usytuowanie związane było z wy-
konaniem bardzo głębokich wykopów i jed-
noczesnym zabezpieczeniem istniejących 
obiektów poprzemysłowych, znajdujących 
się na ich obrzeżu. Z kolei otwarte przestrze-
nie wnętrz ekspozycyjnych zmuszały do sto-
sowania przekryć o dużych rozpiętościach. 
Warunki takie spowodowały więc koniecz-
ność zastosowania specjalnych materiałów 
i technologii budowlanych. 

W przemysłowym krajobrazie Górne-
go Śląska najbardziej rozpoznawalnymi ak-
centami wysokościowymi są wyciągowe wie-
że kopalń. W  obecnym zespole muzealnym 
górują nad nim wieże wyciągowe dwóch szy-
bów o nazwach „Warszawa” i „Bartosz”. Wie-
ża „Warszawa” z 1924 r. została udostępnio-
na zwiedzającym poprzez dobudowę dźwi-
gu osobowego, klatki schodowej i tarasu wi-
dokowego. Stojący obok budynek dawnej 
maszynowni zaadaptowano na restaurację. 
Starsza wieża „Bartosz”, z 1900 r., jest objęta 
ochroną konserwatorską. Maszynownia szy-
bu zachowała urządzenia wyciągowe z  cza-
su funkcjonowania kopalni. W  budynku 
dawnych warsztatów mechanicznych udo-
stępniona jest zwiedzającym ekspozycja ma-
szyn i  urządzeń kopalnianych i  innych za-
kładów przemysłowych. Budynki i  obiek-
ty nieczynnej kopalni będą stopniowo dalej 

6 | Maria	z	Dzieciątkiem,	
ok.	1420,	drewno	
polichromowane,	Knurów,	
Galeria	śląskiej	sztuki	
sakralnej

5 | Fragment	wnętrza	
Galerii	Malarstwa	Polskiego	
1800-1945
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remontowane i adaptowane dla potrzeb wy-
nikających z docelowego programu muzeal-
nego.

Teren naziemny wokół budynków i obiek-
tów muzealnych ukształtowany jest w  for-
mie tarasu z kwietnikami, dojściami pieszy-
mi, placykami oraz wkomponowanymi ele-
mentami wentylacji i  informacji. W  przeci-
wieństwie do przedwojennego niedokończo-
nego gmachu, a także ostatniej siedziby przy 
al. Korfantego, usytuowanych w  centrum 
Katowic, obecne Muzeum Śląskie znajdu-
je się w oddaleniu od nich. Cały nowy kom-
pleks położony jest na rozległym obszarze 
Katowickiej Strefy Kultury. Zrealizowano tu 
dotąd takie obiekty, jak hala widowiskowo- 
-sportowa „Spodek”, Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe i siedziba Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

Stanisław Grzelachowski 

8 | Urządzenia	parowego	
wyciągu	w	maszynowni	
szybu	„Bartosz”	

(zdjęcia: 1, 3-8 – Stanisław 
Grzelachowski, 2 – archiwum 
Muzeum Śląskiego 
w Katowicach)

7 | Budynek	dawnych	
warsztatów	mechanicznych	
przed	remontem,	
we	wnętrzu	ekspozycja	
maszyn	i	urządzeń	
przemysłowych

Nowy	 kompleks	 budynków	Muzeum	Śląskiego,	 znajdujący	 się	 na	 terenie	 dawnej	Kopalni	Węgla	Kamiennego	
Katowice	 wraz	 z	 innymi	 powstającymi	 tutaj	 instytucjami	 tworzy	 Strefę	 Kultury	 –	 nowe	 centrum	 życia	
kulturalnego	miasta.	
Adres	muzeum:	40-205	Katowice,	ul.	T.	Dobrowolskiego	1,	tel.	(32)	213	08	11	(www.muzeumslaskie.pl).	
Informacje	o	ekspozycjach,	godzinach	otwarcia,	cenach	biletów	można	uzyskać	w	Dziale	Obsługi	Publiczności	
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	8.00-16.00	pod	nr.	tel.	(32)	213	08	57,	(32)	213	08	54,	(32)	213	08	
55	oraz	pod	adresem	mailowym:	obsluga.publicznosci@muzuemslaskie.pl	
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paweł k. krawczyk
anna ozaist-przybyła

Historyczne	meblarstwo	artystyczne	w	dorobku	cywilizacji	
zachodnioeuropejskiej	zajmuje	ważne	miejsce.	W	Europie	od	
dawna	znane	są	cechy	charakterystyczne	meblarstwa	baroku,	
klasycyzmu	czy	biedermeieru	określone	dla	głównych	centrów	
produkcji	meblarskiej.	Osiągnięcia	takich	potęg	meblarskich,	jak	
Anglia	i	Francja,	kraje	skandynawskie,	Niemcy,	Włochy	czy	Holandia	
współtworzą	krajobraz	kulturowy,	implikując	poczucie	dumy	
i	odrębności	narodowej.	W	Polsce	ogromne	zniszczenia	zabytków	
ruchomych,	jakie	nastąpiły	w	XX	w.,	są	głównym	powodem	braku	
właściwego	uznania	dla	naszego	meblarstwa	historycznego.

Warszawskie 
meble mahoniowe 
w epoce 
klasycyzmu



Badacze polskich mebli, mający 
do dyspozycji niewiele ocalałych 
obiektów, stają dodatkowo przed 
problemem braku sygnatur wy-

twórców oraz niemożności ustalenia miejsca 
pierwotnego przeznaczenia mebli z powodu 
nieudokumentowanych ich przemieszczeń. 
Dlatego skromna literatura przedmiotu uka-
zuje tylko fragmentarycznie dorobek pra-
cujących na naszych ziemiach stolarzy-me-
blarzy, często pozostawiając wątpliwości co 
do przedkładanych ustaleń. W  powszech-
nej świadomości, poza kategorią rzeźbionych 
mebli gdańskich czy intarsjowanych mebli 
kolbuszowskich, funkcjonuje pogląd o bra-
ku dokonań innych ważnych ośrodków me-
blarskich, takich jak Kraków, Toruń, Poznań, 
Lwów, Wilno czy Warszawa. W tej sytuacji 
realnie efektywną metodą badawczą, któ-
ra może znacząco pogłębić wiedzę o histo-
rycznej kulturze mieszkaniowej dawnej Pol-
ski jest analiza porównawcza konstrukcji me-
blowych, wzbogacona analizą porównawczą 
form i dekoracji badanych mebli. Ta wyma-
gająca specjalistycznej wiedzy metoda, pro-
pagowana w naszym kraju przez prof. Irenę 
Swaczynę, zakłada szczegółowe badania ele-
mentów konstrukcyjnych, użytych materia-
łów i  rozwiązań technologicznych do iden-
tyfikacji grup mebli mających charaktery-
styczne dla danego obszaru cechy. Profesor 
Swaczyna w pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie 
zapoczątkowała badania nad meblarstwem 
warszawskim epoki klasycyzmu. Badania te 
od kilku lat kontynuuje Fundacja Ochro-
ny Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa 
Kultury w  Polsce D.O.M. Doświadczenie 
w  dziedzinie konserwacji dawnych mebli 
pozwala fundacji analizować zróżnicowanie 
konstrukcyjne mebli, pochodzących z  róż-
nych krajów i  ośrodków. Wyniki tych ba-
dań umożliwiły m.in. wyodrębnienie bardzo 
ciekawej grupy mebli występujących w  Pol-
sce, a będących wersją rozpowszechnionego 
w  meblarstwie europejskim ostatniej ćwier-
ci XVIII  w. w  ramach stylu klasycystycz-
nego tzw. gustu angielskiego. Cechowało 

go uproszczenie form meblarskich i  użycie 
drewna lub forniru mahoniowego jako ze-
wnętrznej dekoracji. Również francuskie 
meblarstwo po części uległo nowej modzie, 
adaptując ją do francuskiego smaku poprzez 
stosowanie na płaszczyznach mahoniu dużej 
ilości złoconych brązów.

 Pomimo szybkiego umiędzynarodowie-
nia tej odmiany klasycyzmu każdy ważniej-
szy ośrodek meblarski wytworzył swoje ce-
chy indywidualne. Wynikało to z  lokalnej 
tradycji rzemieślniczej, dostępności gatun-
ków drewna i  innych materiałów, poziomu 
technologicznego kooperantów (tapicerów, 
brązowników, ślusarzy) czy wpływu na lokal-
nych wytwórców mebli z warsztatów założo-
nych przez prężnych imigrantów. W zależno-
ści od ośrodka różny był też stopień łączenia 

1 | Sekretarzyk	
bonheur du jour,	fornir	
mahoniowy,	okucia	
złocone	w	ogniu,	płyta	
z	marmuru	karraryjskiego,	
na	drzwiczkach	grafiki	
autorstwa	Giovanniego	
Battisty	Ciprianiego,	
Warszawa,	ok.	1785	
(własność	prywatna,	
w	depozycie	Fundacji	
Ochrony	Mebli	Zabytkowych	
oraz	Dziedzictwa	Kultury	
w	Polsce	D.O.M.)
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form angielskich z wpływami pochodzącymi 
z  innych ośrodków, przede wszystkim z  Pa-
ryża. Analiza tych elementów była pomocna 
w  wyodrębnianiu cech charakterystycznych 
mebli takich centrów, jak Berlin, Wiedeń czy 
Petersburg, które nabrały w tym okresie eu-
ropejskiego znaczenia.

Przodującym ośrodkiem upowszechnia-
jącym na kontynencie europejskim nowe 
formy stylowe była manufaktura luksusowe-
go meblarstwa Dawida Roentgena w  Neu-
wied w  Nadrenii. Dawid Roentgen, któ-
ry przejął kierownictwo nad manufaktu-
rą od swojego ojca Abrahama, był niezwy-
kle sprawnym menedżerem, świetnie rozpo-
znającym zapotrzebowanie rynku. Od po-
czątku lat siedemdziesiątych XVIII  w. za-
czął wprowadzać do swoich wyrobów for-
my coraz bardziej uproszczonego klasycy-
zmu. O swoich nowych pomysłach tak pisał 
w liście do margrabiny Karoliny Luizy z Ba-
den-Durlach: „zaprojektowałem jeszcze inny 
rodzaj lekkich i  gustownych damskich toale-
tek i mogę przygotować stolik do pisania we-
dług tego nowego gustu […]. Takie damskie 
stoliki toaletowe będą wykonane przy użyciu 
dużych płatów doskonałego mahoniu (będą 

one fornirowane wyłącznie nim), listwy, któ-
re na rysunku są zaznaczone na żółto, będą 
wykonane precyzyjnie z mosiądzu. Wszystkie 
zdobienia i  uchwyty będą wykonane z  pre-
cyzyjnie cyzelowanego brązu” (Dietrich Fa-
bian, Abraham und David Roentgen (Das 
noch aufgefundene Gesamtwerk ihrer Mo-
ebel- und Uhrenkunst in Verbindung mit der 
Uhrmacherfamilie Kinzing in Neuwied), 
Bad Neuwstadt/Saale 1996). W tym okresie 
manufaktura rozpoczęła współpracę z  naj-
świetniejszymi dworami europejskich wład-
ców. W jednym z listów do króla pruskiego 
Roentgen zaświadczał, że otrzymuje zamó-
wienia od klientów z Polski, a według słów 
ówczesnego pruskiego ministra gospodarki 
Carla Augusta Struensee również król Sta-
nisław August Poniatowski zaopatrywał się 
u  Roentgena, czego potwierdzenie można 
znaleźć m.in. w inwentarzu Zamku Królew-
skiego w Warszawie z  1795 r., który infor-
muje np. o „pięknej dużej szafie mahoniowej, 
zdobionej złoconym brązem, z  wieloma szu-
fladkami do przechowywania medali, zwień-
czonej zegarem między dwoma figurami”. Tak 
zdobione szafy na zbiory numizmatów były 
specjalnością manufaktury z Neuwied.

2 | Szafki	biblioteczne,	
fornir	mahoniowy,	siatka	
druciana,	Warszawa,	
ok.	1800	(własność	Muzeum	
w	Nieborowie	i	Arkadii)
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Niezależnie od kwestii królewskich zaku-
pów trzeba podkreślić, że w  czasie panowa-
nia Stanisława Augusta, po pierwszym roz-
biorze, na fali pewnej stabilizacji politycz-
nej i gospodarczej Warszawa wyrosła na duży, 
znaczący w  skali Europy ośrodek meblarski. 
Świadczy o tym dochodząca do dwustu licz-
ba mistrzów stolarskich pracujących w latach 
dziewięćdziesiątych XVIII  w. w  lewobrzeż-
nej Warszawie (statystycznie jest to podobna 
liczba stolarzy przypadających na mieszkańca, 
co w ówczesnym Berlinie). Koniunktura bu-
dowlana, a co za tym idzie potrzeba aranżacji 
wnętrz sprawiała, że stolarze warszawscy pra-
cujący przy urządzaniu rezydencji arystokra-
cji czy rodzącej się burżuazji dorabiali się du-
żych majątków. Wśród nich można wymienić 
Antoniego Zadera – starszego cechu stolarzy 
w 1777 r., określanego jako fabrykant mebli, 
nobilitowanego przez króla w 1790 r., czy Fry-
deryka Gerlacha, którego stać było na zakup 
w 1810 r. pałacu Michała Kleofasa Ogińskie-
go przy Krakowskim Przedmieściu.

Rangę warszawskiego ośrodka meblar-
skiego podniósł fakt sprowadzenia we wrze-
śniu 1775  r. ośmiu stolarzy z  manufaktu-
ry Dawida Roentgena. Warto zwrócić uwa-
gę, że wszyscy dawni autorzy wspominający 
o kwestii stolarstwa warszawskiego zaznacza-
ją ich rolę w rozwoju warszawskiego ośrodka 
produkcji mebli ekskluzywnych. Tak pisze 
o tym, na podstawie informacji pozyskanych 
od członków warszawskiego cechu stola-
rzy i archiwalnych dokumentów, Franciszek 
Reinstein w 1925 r.: „Adam książę Poniński 
sprowadził do stolicy ośmiu mistrzów stolar-
skich z Neuwied w Westwalji, którzy przywieź-
li ze sobą rozmaite praktykowane w ich ojczyź-
nie ulepszenia” (Franciszek Reinstein, Dzie-
je cechu i gospody stolarzy m. stoł. Warszawy, 
Warszawa 1925). Najważniejszy z  przyby-
szów, Michael Rummer, prawa ręka Dawida 
Roentgena, specjalista wykonujący słynne 
peniture en bois, najczęściej z wzorami kwia-
towymi czy z „chińskimi” scenami rodzajo-
wymi, po roku pobytu w Warszawie wrócił 
co prawda do Neuwied, jednak część stola-
rzy pozostała w Warszawie na stałe.

Jednym z przybyłych z Neuwied był tak-
że Fryderyk Stierzing, który zamieszczał 
w  1786  r. ogłoszenia w  „Dzienniku Han-
dlowym i Ekonomicznym”, oferując wytwo-
ry swego „rękodzieła” prowadzonego w Kar-
czewie, „nakładem” Franciszka Bielińskiego, 

właściciela pałacu w  Otwocku Wielkim, 
o  czym z  kolei wspomina Antoni Magier. 
Magier podaje też istotną informację, że Sta-
nisław August zawsze nosił przy sobie „łokieć 
zsuwany pięknej roboty stolarza Sztercynga 
w Karczewiu mu ofiarowany, w którym był 

3 | Stolik	pod	kandelabr,	
fornir	mahoniowy,	
Warszawa,	ok.	1800	
(własność	Muzeum	
w	Nieborowie	i	Arkadii)

4 | Komoda,	fornir	
mahoniowy,	marmur	
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mały cyrkiel i ołówek”. O Stanisławie Augu-
ście wiadomo, że wizytował różne ówcze-
śnie funkcjonujące manufaktury w celu po-
pierania rodzimej produkcji, ale też w celu 
zakupów. Tak wymienia je Magier: „[…] 
sławną i obszerną fabrykę Dangla na piękne 
pojazdy, małą fabrykę brązów na Grzybowie, 

kunsztowną garncarską na Belwederze i na 
składach wytworną stolarszczyznę. Te miej-
sca czasami sam król Stanisław odwiedzał, 
kiedy się zdarzyło, że dla siebie kazał co ro-
bić” (Antoni Magier, Estetyka miasta stołecz-
nego Warszawy, Wrocław 1963).

Również inni stolarze z Neuwied zdoby-
li wysoką pozycję wśród warszawskich pro-
ducentów mebli. Zaopatrywali oni składy 
handlowe lub posiadali własne. Rummer 
pracował dla Niemanna, prowadzącego 
skład mebli w pałacu Sułkowskich na No-
wym Świecie, Jan Otto Nennecke, właściciel 
wielu nieruchomości i gruntów przy zbiegu 
ulic Świętokrzyskiej i  Mazowieckiej, sprze-
dawał meble w  Marywilu, obok księgar-
ni Groella, Andrzej Siemmler miał „Skład 
Meblów” przy Długiej w kamienicy Chrep-
towicza, a Chrestiana Diercksa odnotowa-
no w 1824 r. jako współwłaściciela magazy-
nu mebli przy ul. Senatorskiej.

Meble, które produkowali ci stolarze to 
według opisów z  ogłoszeń: „meble delikat-
ne w guście angielskim i paryskim […] w róż-
nych fasonach, biurka, stoliki, szafki, krzesła 
i inne” („Dziennik Handlowy i Ekonomicz-
ny”, 1786), „różnego gatunku francuskiej, an-
gielskiej jak i  nowszej mody jako to komody 
z marmurem białym i stoliki także z marmu-
rem” („Gazeta Warszawska”, 1789).

Do dziś w  muzeach i  w  rękach prywat-
nych, głównie w  centralnej Polsce, znajdu-
je się grupa klasycystycznych mebli forniro-
wanych mahoniem i  dekorowanych złoco-
nymi w ogniu okuciami. Obiekty te zwraca-
ją uwagę bardzo wysoką klasą wykonania, ale 
ich cechy nie pozwalają przypisać ich do żad-
nego ze znanych europejskich historycznych 
centrów produkcji meblarskiej (co potwier-
dzają proszeni o konsultację zachodnioeuro-
pejscy specjaliści). Meble te przez muzealni-
ków określone zostały meblami warszawski-
mi. Są to różnego typu stoliki, kantory do 
pisania na stojąco i  siedząco, biurka z  nad-
stawką i nieco mniejsze damskie biurka (bon-
heur du jour), podobne w formie żardinier-
ki, wąskie szyfoniery z wewnętrznym sekre-
tarzykiem, jednodrzwiowe szafki na bieliznę, 
niewysokie szafki biblioteczne z  drzwiczka-
mi z  ochronną siatką z  mosiężnego drutu, 
lustra psyche czy komody o urozmaiconych 
formach.

Gatunki drewna używane do budowy 
elementów konstrukcyjnych tych mebli to 

5 | Lustro	psyche,	fornir	
mahoniowy,	okucia	złocone	
w	ogniu,	Warszawa,	
ok.	1785	(własność	Muzeum	
w	Nieborowie	i	Arkadii)

6 | Żardiniera,	fornir	
mahoniowy,	grafika,	
Warszawa,	ok.	1785	
(własność	Muzeum	Łazienki	
Królewskie	w	Warszawie)
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przede wszystkim sosna, olcha i  jesion. Me-
ble warszawskie cechuje m.in.: delikatna bu-
dowa elementów nośnych, zbieżne, kwadra-
towe w przekroju nogi, wyakcentowanie geo-
metrycznych pól i  poziomych linii mosięż-
nymi złoconymi taśmami z perełkowaniem, 
dekorowanie płaszczyzn boków i  frontów 
nakładkami z forniru w formie prostokątów 
z kwadratowo wciętymi narożami ewentual-
nie owali bądź rombów, a w końcu dekoro-
wanie naroży oskrzynienia, lizen i innych ele-
mentów konstrukcyjnych płaskimi ramkami 
z  forniru mahoniowego. Pola obwiedzione 
ramkami wykładane bywają ciemniejszym 
drewnem, np. palisandrem, cienkimi płytka-
mi z białego marmuru lub trybowaną, złoco-
ną blachą, a blaty wykonane są często z mar-
muru karraryjskiego. Kontury w  wielu me-
blach zmiękczone są rowkiem biegnącym 
wzdłuż wybranych krawędzi. Niektóre szaf-
ki, sekretarzyki, żardiniery, a nawet krzesła 
wzbogacone są monochromatycznymi gra-
fikami z motywami zaczerpniętymi ze sztu-
ki antycznej.

Część złoconych klasycystycznych okuć 
używanych do dekoracji mebli warszawskich 
nie znajduje dokładnej analogii w  meblar-
stwie innych krajów. Trzeba też zaznaczyć, 
iż w niektórych szczegółach zdobniczych są 
one bliskie meblom francuskim, czasami co 
do formy naśladują francuskie interpreta-
cje gustu angielskiego, z różnicą użytego ma-
teriału czy niektórych okuć. Jednocześnie 
można w  tej grupie wyróżnić meble moc-
no zbieżne ze ścisłymi formami angielski-
mi, jednak cechą wyróżniającą wyroby war-
szawskie jest m.in. użycie w elementach kon-
strukcyjnych drewna olchy, które nie wystę-
puje w  meblarstwie angielskim. Część war-
szawskich form meblarskich nawiązuje do 
meblarstwa angielskiego poprzez rezygnację 
z nadmiaru złoconych okuć.

Analiza konstrukcji wyodrębnionych 
klasycystycznych mebli warszawskich ujaw-
nia natomiast rozwiązania charakterystycz-
ne w tym czasie dla manufaktury z Neuwied. 
Jest to m.in. świeżo wówczas udoskonalony 
przez Roentgenów przy pomocy doświad-
czeń z  praktyki w  Anglii sposób mocowa-
nia dna szuflad w wyrobionych w ich bokach 
i  czole wrębach. Dzięki temu szuflady były 
dużo wygodniejsze w  użytkowaniu, gdyż 
przy otwieraniu stawiały opór już nie całym 
dnem, lecz jedynie wąskimi powierzchniami 

spodnimi boków. Na podsuwnicy – listwie 
na froncie mebla pod szufladą – powsta-
ło miejsce na niskie kostki, na których opie-
rało się czoło domykanej szuflady, dokład-
nie w  zaplanowanym przez twórcę miejscu. 
Oprócz zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
konstrukcji rozwiązanie to pozwalało do-
datkowo różnicować powierzchnię frontu 
mebla.

Bardzo charakterystycznym sposobem 
stosowanym w  manufakturze w  Neuwied, 
a przejętym również przez warszawskich sto-
larzy było uzyskiwanie płaskich ramek i geo-
metrycznych nakładek na płaszczyznach 

7 | Stolik	do	gry	
rozkładany,	fornir	
mahoniowy,	okucia	złocone	
w	ogniu,	Warszawa,	ok.	
1785	(własność	Fundacji	
Ochrony	Mebli	Zabytkowych	
oraz	Dziedzictwa	Kultury	
w	Polsce	D.O.M.)
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poprzez skomplikowane technologicznie 
okleinowanie. Do okleinowania używano 
drogiego forniru mahoniowego, który rozci-
nano niezwykle precyzyjnie zgodnie z kom-
pozycją płaszczyzny, stosując odpowied-
nie podklejki lub wybrania w drewnie kon-
strukcyjnym, wymagające bardzo dużej bie-
głości warsztatowej. Uzyskiwano w ten spo-
sób wrażenie wykonania poszczególnych ele-
mentów z  pełnego drewna mahoniowego, 
jednocześnie zachowując spójny rysunek sło-
jów drewna. Efekt ten, wzbogacony subtelną 

grą światła wokół płaskich elementów deko-
racyjnych wyodrębnionych z tła, potęgował 
wrażenie przemyślanej powściągliwej elegan-
cji rentgenowskich form meblarskich.

Dobrym przykładem mebla o takich ce-
chach, wykonanego w  Warszawie w  ostat-
niej ćwierci XVIII w., jest pozostające w de-
pozycie Fundacji D.O.M. niewielkie dam-
skie biurko w  typie bonheur du jour. Zaby-
tek ten jest świadectwem życia umysłowe-
go świadomych swej kobiecości arystokra-
tek, uczestniczących w  europejskiej kultu-
rze doby oświecenia. Biurko, złożone z kon-
solowego stołu z  uchylnym blatem oraz ni-
skiej nadstawki z szufladkami i parą oszklo-
nych drzwiczek, charakteryzuje optyczna 
lekkość tektonicznej i  symetrycznej formy. 
Na wyrafinowaną dekorację mebla składają 
się umieszczone za szkłem akwaforty autor-
stwa Giovanniego Battisty Ciprianiego, ry-
towane przez Francesco Bartolozziego i  da-
towane na 1783  r. Grafiki, przedstawiają-
ce mitologiczne sceny „Hołd dla Kupidyna” 
oraz „Triumf piękna i miłości”, są flankowane 
przez lizeny ze złoconymi okuciami w formie 
herm podtrzymujących kadzielnice – zestaw 
okuć występujący tylko w meblach warszaw-
skich. Główną funkcją biurka było wykony-
wanie przy nim czynności związanych z pro-
wadzeniem korespondencji. Dzięki uchyl-
nej płycie, od wewnątrz pokrytej zielonym 
suknem, uzyskiwano powierzchnię roboczą, 
a wnętrze nadstawki oraz szuflady oferowały 

9 | Komoda,	fornir	
mahoniowy,	Warszawa,	
ok.	1785	(własność	Muzeum	
Łazienki	Królewskie	
w	Warszawie)

10 | Stół	do	gry	wykonany	
w	stylu	angielskim,	
Warszawa,	ok.	1790	
(własność	Muzeum	
w	Nieborowie	i	Arkadii)
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miejsce na potrzebne przybory, papier czy 
kolekcję listów. Wierzch biurka przykryty 
białą marmurową płytą, obwiedziony ażu-
rową, złoconą galeryjką, umożliwiał umiesz-
czenie złoconych kandelabrów ze świecami 
lub innych artystycznych przedmiotów.

Typy mebli charakterystycznych dla tej 
grupy odnajdujemy też w osiemnasto- i dzie-
więtnastowiecznych inwentarzach rezyden-
cji znajdujących się na terenie Polski central-
nej, takich jak Zamek Królewski w Warsza-
wie, pałac w Jabłonnie czy pałac w Nieboro-
wie, niekiedy z  informacją o „warszawskiej 
robocie”. Innym rodzajem dokumentów wy-
mieniających tego rodzaju meble są rachun-
ki wystawione przez warszawskich stola-
rzy. Obecnie największe kolekcje tych mebli 
znajdują się w  pałacu w  Nieborowie, w  Ła-
zienkach Królewskich, w  zamku w  Łańcu-
cie i w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Zbiorem mebli warszawskich nabytych przez 
dawnych właścicieli poszczycić się może je-
dynie pałac w Nieborowie i zamek w Łańcu-
cie, pozostałe instytucje w większości pozy-
skały je z powojennych składnic muzealnych 
lub w drodze wtórnych zakupów.

Zachowane obiekty wykonane przez 
stolarzy-meblarzy w  Warszawie czekają na 
kompleksowe badania. Ich wyniki pozwolą 

unaocznić wysoką pozycję meblarstwa war-
szawskiego epoki klasycyzmu wśród innych 
europejskich centrów meblarskich. Pozwo-
lą również dowartościować to meblarstwo 
m.in. poprzez połączenie części warszaw-
skich wyrobów z wybitną manufakturą Da-
wida Roentgena w  Neuwied. Najważniejsze 
jest jednak to, że przywrócą zbiorowej świa-
domości ten niezwykle ciekawy rozdział do-
konań rzemiosła artystycznego w  dawnej 
Polsce.

Paweł K. Krawczyk
Anna Ozaist-Przybyła

11 | Kantor	(mebel	
do	pisania	na	stojąco	
i	siedząco),	fornir	
mahoniowy	i	palisandrowy,	
okucia	złocone	w	ogniu,	
Warszawa,	ok.	1785	
(własność	Muzeum	
w	Nieborowie	i	Arkadii)

12 | Okucia	występujące	
na	meblach	wykonanych	
w	ośrodku	warszawskim	
w	końcu	XVIII	w.

(zdjęcia: Anna Oziębło)
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Wokół jednego zabytku

W ostatnim czasie kolek-
cję Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka 
wzbogacił nowy, inte-

resujący obiekt. Na pierwszy rzut oka 
niepozorny i nieco tajemniczy, w trak-
cie przeprowadzonych badań ujaw-
nił ciekawe informacje związane z hi-
storią miasta, a w  szerszym kontek-
ście z  historią polskiego sportu okre-
su międzywojennego. Artysta nadał 
zabytkowi kształt nawiązujący do 
giętkiej wici roślinnej, wpisujący się 
w  nurt secesji, inspirowanej światem 
natury. Podłużna, łezkowata blasz-
ka, wycięta wewnątrz na kształt owa-
lu, została przepleciona w pionie me-
talową, esowatą wstęgą, zakończoną 
z obu stron kwiatami. W części środ-
kowej osadzono niewielki medalion 
z ozdobnym grawerowanym napisem: 
„IV / K C i M / Wieliczka / 50 klm. / 
1924”. Zagadkowe skróty literowe po 
wstępnym rozszyfrowaniu wskazały 
na związek omawianego przedmiotu 
z przedwojennym Klubem Cyklistów 
i Motorzystów w Wieliczce.

Początki historii roweru, jako 
środka lokomocji, nikną w  mrokach 
dziejów. Wiadomo jednak, że zakro-
jone na szeroką skalę prace nad dopra-
cowaniem konstrukcji roweru przy-
padają na wiek XIX, by na przełomie 
XIX i XX w. wraz z pierwszą jego po-
łową rower stał się najbardziej pożąda-
nym i popularnym środkiem lokomo-
cji. W latach osiemdziesiątych XIX w. 
w  Europie i  USA zaczęły powstawać 
towarzystwa (kluby), zrzeszające en-
tuzjastów jazdy na tych dwukołowych 
pojazdach. Na ziemiach polskich 
pierwsze stowarzyszenie kolarskie za-
wiązało się w  Warszawie w  1886  r. 
pod nazwą Warszawskie Towarzystwo 

Cyklistów. Wydziały kolarskie, zwane 
także oddziałami kolarskimi lub od-
działami cyklistów, powstawały rów-
nież przed 1914  r. niemal przy każ-
dym gnieździe Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”.

W zasobach archiwalnych Mu-
zeum Żup Krakowskich zachowa-
ły się szczątkowe materiały dotyczą-
ce działalności miłośników rajdów ro-
werowych w  Wieliczce. Początkowo 
byli oni zrzeszeni w  „Oddziale Kola-
rzy” działającym w  wielickim Towa-
rzystwie Gimnastycznym „Sokół” już 
w  latach dziewięćdziesiątych XIX  w. 
W  okresie międzywojennym popu-
laryzacją tego sportu, zarówno w  sa-
mym mieście, jak i powiecie, zajął się 
prężnie działający Klub Cyklistów 
i Motorzystów. Swoją działalność roz-
począł 13 kwietnia 1924 r., kiedy na 
Walnym Zgromadzeniu uchwalo-
ny został liczący 11 paragrafów Sta-
tut Klubu Cyklistów i  Motorzystów 
w  Wieliczce. Organizacja postawi-
ła sobie za cel „[…] rozbudzanie życia 
sportowego wśród społeczeństwa w ogó-
le, a w  szczególności rozwijanie sportu 
kolarskiego i  motorowego oraz ochro-
na interesów sportowych ogółu kolarzy, 
a  w  pierwszym rzędzie swych człon-
ków”. Wieliccy cykliści i  motorzy-
ści mieli zamiar organizować zawody, 
wycieczki i zjazdy kolarskie, utrzymy-
wać stałą korespondencję z prasą oraz 
tworzyć oddziały i samodzielne kluby 
tego typu na prowincji. Co ciekawe, 
klubowiczem mogła zostać „[…] każ-
da osoba czci nieposzlakowanej bez róż-
nicy płci, wyznania i  przekonań poli-
tycznych”, a działalność sportową pla-
nowano prowadzić również w sezonie 
zimowym. Warto dodać, że do orga-
nizacji należała ówczesna elita miasta, 

na czele ze starostą wielickim dr. Wła-
dysławem Wnękiem, burmistrzem 
Franciszkiem Aywasem, dyrektorem 
kopalni inż. Bolesławem Starnawskim 
i miejscowym proboszczem, księdzem 
Franciszkiem Prezentkiewiczem. Ten 
prestiżowy skład nie był przypadko-
wy, w ówczesnych czasach rowery, nie 
wspominając o motocyklach czy sa-
mochodach, nie były powszechnie 
dostępne, a ich posiadanie świadczy-
ło o statusie materialnym właściciela.

Każdego roku wieliccy cykliści 
brali udział w  wyścigach kolarskich 
lub sami takowe urządzali w porozu-
mieniu ze Związkiem Polskich To-
warzystw Kolarskich. Na rozgrywa-
ne w  Wieliczce biegi, jak dawniej 

Nagroda wielickich 
cyklistów

.............................................................................................................................................
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nazywano zawody kolarskie, licznie 
ściągali reprezentanci klubów rowero-
wych z Krakowa i  innych miast. Wy-
ścigi organizowane były dosyć często, 
czasem jednego dnia odbywało się aż 
sześć startów na różny dystans (w za-
leżności od kwalifikacji startujących). 
Jednym z  najważniejszych był urzą-
dzany co roku „Wyścig o Mistrzostwo 
Klubu” na dystansie 50 km, rozgry-
wany zazwyczaj na trasie Wieliczka 
– Niepołomice – Stanisławice i z po-
wrotem. Z  tymi właśnie zawodami 
należy łączyć nowy nabytek Muzeum 
Żup Krakowskich w  Wieliczce. Na 
podstawie wygrawerowanych skrótów 
można wnioskować, że był on nagro-
dą za zajęcie czwartego miejsca w wy-
ścigu rozegranym w  1924 r., a zatem 
w roku powstania organizacji, co czy-
ni obiekt szczególnie wartościowym.

Materiału porównawczego dla 
tego zabytku dostarczają dwie inne 
nagrody, znajdujące się w  zbiorach 
prywatnych. Jedna z  nich jest ekspo-
natem w kolekcji zabytkowych rowe-
rów, motocykli, lamp i dzwonków ro-
werowych z lat 1810-1950 pana Cze-
sława Wesołowskiego z  Wieliczki. 
Druga kilka lat temu była wystawio-
na na aukcji internetowej i znana jest 
autorom jedynie z  fotografii z  tamte-
go czasu. Obydwie mają odmienne 

formy artystyczne – medalu z  wień-
cem laurowym i ażurowej gwiazdy za-
mkniętej w  okręgu. Zasadnicza treść 
i układ grawerowanych na nich napi-
sów są analogiczne do tych na nagro-
dzie ze zbiorów Muzeum Żup Kra-
kowskich, różni je wyryty rok – 1925 
i 1927, dystans – 6 km i 10 km oraz 
cyfra rzymska – „I” i „II”, oznaczająca 
miejsce zajęte przez uczestnika, któ-
ry otrzymywał tego typu wyróżnienie. 

Napisy znajdujące się na wszystkich 
trzech opisanych obiektach dostar-
czają cennych informacji o częstotli-
wości organizowania zawodów czy 
zróżnicowanych dystansach, na ja-
kich odbywały się wyścigi organizo-
wane przez wielicki Klubu Cyklistów 
i  Motorzystów. Na podstawie relacji 
prasowej z zawodów organizowanych 
w  Wieliczce w  1926 r., która została 
zamieszczona w  ogólnopolskim cza-
sopiśmie „Kolarz Polski” (organ pra-
sowy Związku Polskiego Towarzystw 
Kolarskich), można określić kate-
gorię i  dystans poszczególnych bie-
gów. Wyścig na trasie liczącej 50 km 
rozgrywany był wyłącznie jako „Wy-
ścig o Mistrzostwo Klubu”. Pozosta-
łe konkurencje odbywały się na znacz-
nie krótszych dystansach: „Bieg No-
wicjuszów” – 6 km, „Bieg Międzyklu-
bowy” – 10 km, „Bieg Pań” – 5 km, 

„Bieg Niestowarzyszonych” – 10 km 
oraz „Bieg Ogólny” – 30 km.

Zapewne nie są to jedyne zacho-
wane do naszych czasów tego typu za-
bytki, dokumentujące działalność mi-
łośników rowerowych rajdów w Wie-
liczce. Czas pokaże, czy uda się do-
trzeć do kolejnych.

Agata Franaszek 
Paweł Krokosz

1 | Nagroda	Klubu	Cyklistów	
i	Motorzystów	w	Wieliczce	
–	„Wyścig	o	Mistrzostwo	Klubu”,	
1924	r.	

2 | Statut Klubu Cyklistów 
i Motorzystów w Wieliczce,	
1924	r.	

3 | Członkowie	Klubu	Cyklistów	
i	Motorzystów	w	Wieliczce,	
1924	r.	

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka,  
fot. 3 − Władysław Gargul)

.......................................................
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Biblioteka i archiwum 
dawnego kolegium 
w Podolińcu

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

Podoliniec, znany w  różnych 
okresach swej historii tak-
że jako Podolinum (łac.), Pu-
dlein (niem.), Podolin (węg.) 

czy Podolínec (słow.), jest dziś niewiel-
kim miasteczkiem na północnych ru-
bieżach słowackiego Spiszu. W tej to 
właśnie miejscowości, leżącej niegdyś 
na terenie polskiego starostwa spiskie-
go, w 1642 r. został założony konwent 
pijarów, a rok później słynne z czasem 
kolegium, czynne pod różnymi posta-
ciami przez bez mała trzy stulecia.

Szkoła posiadała bogatą bibliote-
kę, która zajmowała pomieszczenia 

w  kształcie rotundy w  południowo- 
-wschodniej wieży klasztornego ze-
społu. Podstawę książnicy stworzył 
starosta spiski książę Stanisław Lubo-
mirski i choć część zbioru prawdopo-
dobnie w 1684 r. strawił pożar, to już 
pod koniec XVII  w. liczył on około 
1600 pozycji. Biblioteka gromadziła 
dzieła pochodzące jeszcze sprzed daty 
powstania kolegium, więc inkunabu-
ły z trzech ostatnich dziesięcioleci XV 
stulecia (pojedyncze egzemplarze) 
oraz edycje szesnasto- i  siedemnasto-
wieczne sprzed 1642 r. Często były to 
wydane na terenie Rzeczypospolitej 

w języku łacińskim i polskim cymelia 
drukarstwa, m.in. pijarskie wydawnic-
twa warszawskie (1686, 1687, 1695, 
1721, 1727, 1793), jezuickie edycje 
z  Kalisza (1681, 1695, 1697), Kra-
kowa (1679), Poznania (1692, 1720) 
i  Wilna (1676, 1720), wydania kra-
kowskie Franciszka Cezarego (1626, 
1697, 1701, 1718), drukarni Andrze-
ja Piotrkowczyka (1607, 1637), dru-
karni Krzysztofa Schedla (1648), dru-
karni dziedziców Stanisława Len-
czowskiego (1661), drukarni Semina-
rium Biskupiego (1767) i  tamtejszej 
drukarni akademickiej (1738), wresz-
cie lwowskie – drukarni Jana Filipo-
wicza (1758) czy gdańskie – tłoczone 
u Andrzeja Hunefelda (1632). Należy 
też zwrócić uwagę na oficyny wydaw-
nicze z  Chełmna, Częstochowy, Lu-
blina, Oliwy, Sandomierza czy Toru-
nia. Liczne były też wydawnictwa za-
graniczne, reprezentujące praktycznie 
wszystkie znaczące wówczas w  edy-
torstwie miasta europejskie, zwłasz-
cza włoskie i niemieckie. Z uwagi na-
tomiast na madziarski okres w histo-
rii szkoły można przywołać tu oficy-
ny węgierskie, jak np. Tumlera Ióse-
fa Iánosa Betuivela z  Besztertze-Ba-
nyán (Bańska-Bystrzyca) czy edycje 
drukarni Michaela Podhoránszky’e-
go z Lewoczy. Najliczniejsze ze zgro-
madzonych w bibliotece książek były 
w  języku łacińskim, ale wiele z  nich, 
zwłaszcza tych z XVIII w., wydano po 
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 1 | Kościół	i	klasztor	popijarski	w	Podolińcu1
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księgozbiór ulokowany został w  Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w  Braty-
sławie, skąd w  1975  r. przewiezio-
no go do gmachu Maticy Sloven-
skiej w Martinie, tam też sporządzo-
no jego dokładny katalog. W 1997 r. 
trafił do klasztoru pijarów w Nitrze, 
gdzie znajduje się do dziś jako wy-
dzielony zespół historycznej książni-
cy pijarów na Słowacji. Liczy on nie-
co ponad 9 tys. pozycji, w tym oko-
ło 1200 w języku polskim. Tylko nie-
wiele pozycji pochodzących z  pi-
jarskiej biblioteki w  Podolińcu od-
naleźć można w  innych miejscach, 

polsku. Częste były też edycje w języ-
kach niemieckim, włoskim, francu-
skim, także węgierskim, rzadsze w ho-
lenderskim i  hiszpańskim, wreszcie 
słowackim, czeskim, angielskim czy 
hebrajskim.

Księgi z  podolinieckiej biblioteki 
prezentują całą ówcześnie publikowa-
ną tematykę zarówno religijną, więc 
biblie, dzieła teologiczne, kancjonały, 
kazania, psałterze i  różnorodne księ-
gi liturgiczne, jak i  świecką − pozy-
cje poświęcone arytmetyce, astrono-
mii, botanice, geografii, gramatyce, 
heraldyce, historii, literaturze, medy-
cynie, meteorologii, wydania panegi-
ryków i poezji, także edycje słowniko-
we. Nie są też rzadkością wydania au-
torów antycznych, jak Arystotelesa, 
Cycerona, Homera, Owidiusza, Tacy-
ta. Wyjątkowymi pozycjami zachowa-
nymi w  podolinieckim księgozbiorze 
są nieliczne unikatowe pozycje spo-
rządzone w manuskrypcie (m.in. tek-
sty inscenizacji teatralnych), niekiedy 
zaopatrzone w  barwne ilustracje, po-
chodzące z XVII, XVIII i XIX w. 

Zasoby biblioteki były regularnie 
uzupełniane, także przybywający do Po-
dolińca, pochodzący z  zamożniejszych 
rodzin nowicjusze oraz wykładowcy 
przywozili ze sobą po kilka książek, któ-
rymi wzbogacali szkolną bibliotekę. Na-
leży też wspomnieć, że po kasacie zako-
nu jezuitów w 1773 r. wiele księgozbio-
rów pochodzących z ich kolegiów na te-
renie Rzeczypospolitej zostało przeję-
tych przez pijarów, którzy tak pozyska-
nymi przez swój warszawski dom księ-
gami zasilili podoliniecką bibliotekę. 
Okazały tamtejszy księgozbiór zwracał 
uwagę odwiedzających to miasto, a do-
wodem na to są zapiski z  1854  r. Lu-
dwika Zejsznera, przybyłego dla celów 
naukowych na Spisz geologa, geogra-
fa, kartografa i krajoznawcy. W 1918 r. 
księgozbiór szkoły liczył około 10 tys. 
woluminów. 

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, już w  wolnej Czechosło-
wacji, nieuszczuplony podoliniecki 

np. w Muzeum Lubowelskim w Sta-
rej Lubowli (nieliczne książki otrzy-
mało ono w  2003  r. w  darze od pi-
jarów z Nitry), a pojedyncze egzem-
plarze również na terenie Polski, jak 
choćby w  Sądeckiej Bibliotece Pu-
blicznej w  Nowym Sączu. W  każ-
dym przypadku podoliniecką prowe-
niencję starodruków czy manuskryp-
tów poświadcza znajdująca się na ty-
tułowej stronie dzieła odręczna, wy-
konana atramentem, inskrypcja: Bi-
bliotheca Domûs Podolinensis Schola-
rum Piarum, Ex Libris Scholar. Pia-
rum Domûs Podolinensis, Conventûs 

2-5 | Inkunabuł	z	1492	r.	(2),	księga	z	XVIII	w.	(3)	
i	dwa	osiemnastowieczne	manuskrypty	(4,	5)	
przechowywane	w	klasztorze	pijarów	w	Nitrze

................................................................................
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Podolinensis, czy Archivi Podolinen-
sis Scholarum Piarum. Towarzyszy jej 
niekiedy ręcznie dopisana data spro-
wadzenia dzieła do Podolińca.

W konwencie znajdowało się tak-
że archiwum, czyli tabularium, z  rę-
kopiśmiennymi kronikami uczelni, 
księgami metrykalnymi − rejestra-
mi uczniów, zakonników, nowicju-
szy, księgami zmarłych pijarów – wy-
kładowców uczelni oraz bogatą do-
kumentacją związaną z  funkcjono-
waniem konwentu i  kolegium. Waż-
niejsze dokumenty zachowywano 
po uporządkowaniu tematycznym 
w  zwojach lub szufladach, inne były 
przez kopistów przepisywane do od-
dzielnych tomów. Zapisy starano się 
systematycznie prowadzić od po-
czątku działalności szkoły, choć prze-
szkadzały temu zdarzające się co pe-
wien czas działania wojenne i  zarazy. 

Początkowo, od 1644 r., prowadzono 
je w  języku włoskim, pierwszym bo-
wiem przełożonym był genueńczyk 
Giovanni Franco ( Joannes Domini-
cus a Cruce), następnie po łacinie. By-
wało też, że na ten język tłumaczono 
wcześniejsze włoskie teksty. Szczegól-
nie interesujące są spisy uczniów, któ-
rych nazwiska występują w  zachowa-
nych w znacznej części spisach. 

Szczególnie cennymi i  ważny-
mi z  historycznego punktu widze-
nia pozycjami w  podolinieckim ar-
chiwum były cztery rękopiśmien-
ne pergaminowe dokumenty-dyplo-
my: króla polskiego Michała Kory-
buta z 1671 r. o swobodzie wyznania 
wiary rzymskokatolickiej w trzynastu 
miastach spiskich, księcia Stanisława 
Herakliusza Lubomirskiego z 1674 r. 
o nadaniu pijarom parafii Spiska Bia-
ła oraz króla węgierskiego Leopolda I 

z 1675 r. i króla polskiego Jana III, po-
twierdzające nadania Lubomirskiego.

Większość podolinieckich archi-
waliów na początku lat dwudziestych 
XX  w. została przewieziona do ar-
chiwum w  Budapeszcie, gdzie zna-
lazła miejsce m.in. w  zespole Podoli-
num − dziś jest to Centralne Archi-
wum Węgierskiej Prowincji Pijarskiej, 
w którym dokumenty te składają się od 
2004 r. na tekę oznaczoną jako Acta do-
mus Podolinensis. Część archiwaliów – 
w tym muzykalia, trafiła do pijarskiego 
klasztoru w Świętym Jurze (Słowacja), 
a stamtąd ostatecznie, po drugiej woj-
nie światowej, do Modrej − oddziału 
Państwowego Archiwum Powiatowe-
go w Bratysławie, pozostałe znalazły się 
po kolejnych wędrówkach w Państwo-
wym Archiwum w  Lewoczy, w  Pań-
stwowym Archiwum w  Nitrze, w  Ar-
chiwum Literackim i  Naukowym 
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Słowackiej Biblioteki Narodowej 
w Martinie oraz w Bibliotece Uniwer-
syteckiej w  Bratysławie. Nieliczne do-
kumenty trafiły wreszcie do archiwum 
pijarów w Krakowie.

Jan Skłodowski

Autor składa serdeczne podziękowanie o. Františkowi Čelovský’emu z  klasztoru pijarów 
w Nitrze, Pani Františce Marcinovej z Muzeum Lubowelskiego w Starej Lubowli i Pani Bar-
barze Pawlik z Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, a także dr. Andrásowi Kol-
taiowi z Centralnego Archiwum Węgierskiej Prowincji Pijarskiej oraz Pani Agnieszce Szme-
rek z Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie za pomoc w prowadzonej 
kwerendzie i życzliwe udostępnienie do reprodukcji ksiąg i archiwaliów z dawnych podoli-
nieckich zbiorów.

6 | Dyplom	księcia	
Stanisława	Herakliusza	
Lubomirskiego,	
przechowywany	
w	Centralnym	Archiwum	
Węgierskiej	Prowincji	
Pijarskiej	w	Budapeszcie	

7 | Księga	z	XVIII	w.,	
przechowywana	
w	Muzeum	Lubowelskim	
w	Starej	Lubowli	

8 | Księga	archiwalna,	
przechowywana	
w	Centralnym	Archiwum	
Węgierskiej	Prowincji	
Pijarskiej	w	Budapeszcie

(zdjęcia: Jan Skłodowski) 

.......................................
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W	2014	r.	odbyła	się	w	Krakowie	sesja	naukowa	Stowarzyszenia	Historyków	Sztuki	poświęcona	ornamentowi	 i	 dekoracji	 dzieła	 sztuki.	Sesja	miała	
charakter	jubileuszowy	–	w	1934	r.	powstał	Polski	Związek	Historyków	Sztu-
ki,	którego	tradycje	kontynuuje	SHS.	Wzięli	w	niej	udział	badacze	z	wielu	pla-
cówek	naukowych,	m.in.	 Instytutów	Historii	Sztuki	Uniwersytetu	 Jagielloń-
skiego,	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Uniwersytetu	 im.	Adama	
Mickiewicza	w	Poznaniu	i	Polskiej	Akademii	Nauk,	z	Uniwersyte-
tu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu,	Muzeum	Okręgowego	w	Byd-
goszczy,	z	Muzeów	Narodowych	w	Krakowie	i	Poznaniu,	Gabine-
tów	Rycin	Biblioteki	Naukowej	PAU	i	PAN	w	Krakowie	i	Bibliote-
ki	Uniwersyteckiej	w	Warszawie	czy	z	Uniwersytetu	Komeńskie-
go	w	Bratysławie.

Zagadnieniami,	które	zostały	wybrane	na	temat	sesji,	nie	zaj-
mowało	 się	wcześniej	 żadne	 forum	 historyków	 sztuki	 w	 Polsce.	
Wywiązała	się	dyskusja	o	ornamencie	w	wielu	aspektach,	prele-
genci	prezentowali	różne	metody	badawcze	i	hipotezy.	W	2015	r.	
34	wybrane	referaty	wygłoszone	na	sesji	Stowarzyszenie	History-

ków	Sztuki	wydało	w	formie	publikacji	Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Stu-
dia z historii sztuki, pod	redakcją	Joanny	Daranowskiej-Łukaszewskiej,	Agaty	
Dworzak	i	Andrzeja	Betleja.	Znalazły	się	tu	eseje	dotyczące	motywów	dekora-
cyjnych	w	złotnictwie,	architekturze	krajów	europejskich,	zdobnictwie	introli-
gatorskim,	grafice,	malarstwie.	Szczegółowe	rozważania	koncentrują	się	na	ge-

nezie	ornamentu,	jego	przemianach	formalnych	oraz	symbolice,	na	
roli	ornamentu	w	procesie	 twórczym	 i	warsztacie	poszczególnych	
rzemieślników,	na	funkcji	ornamentu	jako	nośnika	treści	w	aspek-
cie	atrybucji	dzieła	sztuki.	Przedmiotem	analizy	jest	zarówno	orna-
ment	funkcjonujący	w	ramach	zasady	decorum,	jak	i	ornament	jako	
przedmiot	badań	sam	w	sobie.	Podjęte	zostało	również	zagadnienie	
ornamentu	w	aspekcie	atrybucji	dzieła	sztuki,	popularności	w	okre-
ślonych	środowiskach	lub	w	indywidualnej	twórczości	artystów.		

Wszystkie	eseje	zostały	opatrzone	tłumaczeniem	na	język	an-
gielski.	Książkę	można	nabyć	(cena:	49	zł)	w	księgarni	wysyłko-
wej	www.shs.pl	lub	w	siedzibie	Stowarzyszenia	w	Warszawie	(Ry-
nek	Starego	Miasta	27,	tel.	22	635	87	01).

ORNAMENT	I	DEKORACJA	DZIEŁA	SZTUKI
Spotkanie z książką
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Nad Ladawą
.............................................................................................................................................

Latem 1816 r. Antoni Andrze-
jowski, nauczyciel Gimna-
zjum Wołyńskiego w  Krze-
mieńcu, podczas wypra-

wy naukowej dotarł na naddnie-
strzańskie Podole między Kamień-
cem a  Mohylowem. Zainteresowany 
przede wszystkim botaniką i entomo-
logią, ale też  geologią i paleontologią, 
na zwiedzane okolice patrzył z  szer-
szej perspektywy krajoznawcy, roz-
miłowanego w ojczystej ziemi. W re-
jonie Nagórzan i Jaryszowa, gdzie do 
Dniestru wpada rzeka Ladawa (nie-
opodal wsi o tej samej nazwie) zain-
teresowały go opowieści o grotach 
w stromych skalnych ścianach. Zwie-
dził je więc, a w relacji z podróży za-
notował: „W całym prawie ciągu skał 
[…] częste napotykają się pieczary, […] 
a te zdają się być zabytkami owych cza-
sów, gdzie uciśnieni od Turków i Tata-
rów chrześcijanie ukrywali się po jaski-
niach z  obrządkami religijnymi. Pie-
czary te albowiem były, jak poświad-
czają zabytki, po większej części kapli-
cami; w  niektórych nawet dotąd jesz-
cze odprawiają nabożeństwo zakonnicy 
greckiego wyznania. Znakomitsze są: 
między Nagórzanami i  Ladawą bli-
sko Mohylowa, opustoszałe, napisami 
od 1732  r. poświadczające odwiedziny 
ciekawych wędrowników. […] Ku Ilia-
szowcom w tym samym ciągu skały jest 
dotąd jeszcze do połowy wykuta, a po-
łową domurowana, pod nazwaniem 
cerkiew św. Jana, w  której zwiedzają-
cy te miejsca na kamieniu przy wejściu 
zapisują swoje nazwiska. Jak do tam-
tych tak i do tej przykra między skała-
mi prowadzi ścieżka” (Rys botanicz-
ny krain zwiedzonych w  podróżach 

pomiędzy Bohem i Dniestrem od Zbru-
czy aż do Morza Czarnego odbytych 
w  latach 1814, 1816, 1818 i  1822, 
Wilno 1823, s. 50).

Andrzejowski, formalnie „pomoc-
nik nauczyciela zoologii i botaniki”, był 
w  Krzemieńcu postacią powszechnie 
znaną, barwną i  nietuzinkową. Z  za-
miłowania przyrodnik, wykształcenie 

uzupełnił studiami malarskimi 
w  Wilnie. Aktywny towarzysko, or-
ganizował bale i  iluminacje, projek-
tował fajerwerki i  oprawy szkolnych 
uroczystości. Z objazdów naukowych 
przywoził do szkolnych zbiorów ziel-
niki, owady, minerały i  skamieniało-
ści. Dziś znany jest głównie jako au-
tor obszernych pamiętników Ramoty 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

1 | „Ladawa”,	drzeworyt	(wtórnie	kolorowany)	
Franciszka	Szymańskiego	wg	rysunku	Jana	
Greima	(„Kłosy”,	nr	983,	1884)

2 | Skalna	cerkiew	św.	Jana

1

2

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2016           42



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Pieczary nad Ladawą od daw-
na przyciągały wędrowców i  piel-
grzymów. Najstarszy napis na ska-
le miał pochodzić z  1696  r. Ponie-
waż ryć w  wapieniu nie było łatwo, 
w  1827  r. właściciel pobliskiej Hor-
dyjówki, podkomorzy kijowski Fran-
ciszek Tchórzewski, przekazał mni-
chom księgę, do której mogli wpisy-
wać się przybysze. Na stronie począt-
kowej umieścił wiersz:

„Komu na możności zbywa
Zwiedzać zagraniczne cuda,
Albo kto z możnych ciekawy,

Starego Detiuka o Wołyniu (Wilno 
1861-1862).

Pierwsza źródłowo udokumento-
wana wzmianka o  pieczarach w  ska-
le nad Ladawą pochodzi z  1469 r., 
gdy Michałowi Buczackiemu nada-
ne zostały okoliczne dobra, a wśród 
nich „Ladawa cum antris alias py-
eczary”. Natomiast początki skal-
nej świątyni pod wezwaniem Ścię-
cia Głowy św. Jana Chrzciciela się-
gają czasów tyleż odległych, co nie-
określonych. Opowieść o  założeniu 
jej przez św. Antoniego Pieczerskie-
go w  1013  r. to dziewiętnastowiecz-
na legenda, mająca przydać miejscu 
powagi. Zapewne najwcześniej prze-
bywali tu pustelnicy, potem unic-
cy mnisi – bazylianie. Ich klasztor 
przy cerkwi działał w  latach 1734- 
-1745. W 1772 r. greckokatolicki bi-
skup lwowski Leon Szeptycki utwo-
rzył w Ladawie parafię, którą objął ks. 
Aleksy Leśniowski. W 1793 r. cerkiew 
św. Jana otrzymała nowy ikonostas. 
Istniała już wówczas na prawo od niej 
druga skalna cerkiew – Piatnicka.

Po rozbiorach i  likwidacji kościo-
ła unickiego przez władze rosyjskie 
(1839) parafię przejęli prawosławni. 
W  1860  r. proboszczem został Wsie-
wołod Stefanowski, który rychło uczy-
nił z  Ladawy centrum monastyczne 
i  pielgrzymkowe, mające przeciwdzia-
łać wpływom „polskiego” katolicyzmu. 
Do skalnych cerkwi dobudowane zo-
stały kamienne przedsionki i  fasady, 
wzniesiono monaster, kaplicę ze źró-
dłem, bramę, galerię dla pielgrzymów, 
a na szczycie skały wysoką dzwonni-
cę. W  czasach sowieckich klasztor za-
mknięto, a w 1938 r. oddział NKWD, 
po wcześniejszym rabunku wysadził 
wszystkie budowle w  powietrze. Oca-
lały tylko skalne wnętrza ze szcząt-
kami ikonostasu cerkwi Piatnickiej. 
W  1998  r. do Ladawy wrócili prawo-
sławni mnisi i przystąpili do częściowej 
odbudowy oraz znacznego powiększe-
nia sanktuarium na rzekome tysiąclecie 
jego powstania.

Lepiej zrobi, gdy się uda
Na Podole do Ladawy.
Tu znajdzie czym napaść oczy
I przez co rozum zabawi,
Oceni Fortuny dary,
Przed ojczyznę nie wykroczy,
Rozkosz sercu swemu sprawi
I ujrzy w Polsce swe szczęście”.
Pierwszego wpisu dokonał 23 

sierpnia 1827 r. ksiądz Jakub Falkow-
ski, przeor dominikanów z wileńskich 
Łukiszek, zaproszony przez biskupa 
kamienieckiego na jubileusz diecezji. 
Z krajoznawczym zapałem podkreślił, 

3 | Fragment	narożnika	skalnej	cerkwi	z	napisami

4 | Podpis	Adama	i	Teodora	Dzierżka

...............................................................................
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że „zwiedził wszelkie osobliwości Lada-
wy, jako to: górę, opoki, cerkiew, pustel-
ność, cele, wszystkie rozpadliny opoczy-
ste itd., wyegzaminował gatunki ziemi 
samej góry, skład jej i wysokość, skamie-
niałości w różnych kształtach”. 3 sierp-
nia 1830 r. zjawił się gość z Krzemień-
ca, Wojciech Zborzewski, nauczyciel 
matematyki i kolekcjoner minerałów: 
„oglądałem z  przyjemnością prawdzi-
wą to święte miejsce i  jego piękne oko-
lice”. Księga zapełniła się do roku 
1841, jako jeden z  ostatnich wpisał 
się 18 czerwca 1840  r. Bazyli Hipo-
lit Ciemierzyński z  Galicji, „szlach-
cic rodowity, z  praw królów polskich 
nadany”. Niezwykły dokument prze-
padł w  czasach sowieckich, na szczę-
ście, proboszcz Stefanowski w  jednej 
z publikacji rzetelnie odpisał niektóre 

polskie teksty (Sielienie Liadawa Mo-
giliewskago ujezda, Kamieniec Podol-
ski 1895).

Najcenniejszą „księgą” Ladawy był 
jednak i  pozostał do dziś wspomnia-
ny przez Andrzejowskiego „kamień” 
przy wejściu z nazwiskami odwiedza-
jących – w  rzeczywistości masywny, 
wysoki na kilka metrów skalny naroż-
nik cerkwi św. Jana, pokryty napisa-
mi, głównie polskimi i  późniejszymi 
rosyjskimi. Najstarsze zachowane po-
chodzą z  początku XIX  w. Wrażenie 
jest ogromne, zwłaszcza że inskrypcje 
nie były dotąd publikowane, a odszu-
kanie tych najbardziej interesujących 
w gąszczu nakładających się na siebie 
słów i  linii obramień dostarcza praw-
dziwie krajoznawczych emocji. Nie-
które nazwiska są na tyle znane, że 

pozwalają na identyfikację konkret-
nych osób, odwiedzających ladawskie 
groty.

Z lewej strony narożnika widnie-
je napis: „ADAM / DZIERŻEK / TEO-
DOR DZIERŻEK / PUŁKOWNIK”. Teo-
dor Dzierżek herbu Nieczuja, żoł-
nierz i  obywatel Podola, właściciel 
pobliskiego Snitkowa i  Sopówki, był 
w  latach 1780-1788 oficerem 1 Bry-
gady Kawalerii Narodowej w  Dywi-
zji Ukraińskiej i  Podolskiej. Kawaler 
Orderu Św. Stanisława, wybrany mar-
szałkiem szlachty powiatu mohylow-
skiego. Jego syn Adam obejmie urząd 
marszałkowski w  burzliwym czasie 
1829-1832.

Inny napis przywołuje rody do-
brze znane na Kresach: „Eveline 
Czacka / Angelique Czacka / Henryk 

5 | Podpis	Teofila	Januszewskiego	(w	prostokątnej	ramce)

6 | Opis	podróży	Andrzejowskiego	z	dedykacją	autora	dla	Liceum	
Wołyńskiego	(w	zbiorach	Biblioteki	Narodowej	Ukrainy	w	Kijowie)

(zdjęcia: 2-6 – Jarosław Komorowski)

.................................................................................................................
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Stecki / 1835”. Angelique, czyli Anie-
la, była córką Michała Czackiego 
(brata Tadeusza, założyciela Gimna-
zjum Krzemienieckiego), zatem sio-
strą Julii, żony Ludwika Steckiego, 
i  ciotką ich urodzonego w  1823  r. 
syna Henryka. Ewelina to z  kolei 
żona Aleksandra Czackiego, brata 
Julii i Anieli, właściciela pałacu i ma-
jątku w  Serebryńcu. Dwunastolet-
ni wtedy Henryk Olechnowicz Stec-
ki odnotował podolską eskapadę we 
Wspomnieniach mojej młodości: „wy-
jechawszy niespodzianie […] na imie-
niny pani Czackiej, bawiliśmy na Po-
dolu trzy tygodnie, bardzo wesoło czas 
spędzając” (Lwów 1895, s. 63). Do 
Ladawy z  Serebryńca jest zaledwie 
15 km; okazały klasycystyczny pałac 
Czackich, choć zrujnowany, stoi do 
dziś.

W 1813  r. podpisał się Grze-
gorz Harasimowicz, w  1816 – Lau-
ra Starzyńska, 14 lipca 1846 r. „Piotr 
[i] Żanetta / Cichoccy z  Dziećmi / 
Czarek / Damazy / Żanetta”, bez 
daty Władysław Chodźkowski, Jan 

Wołoszynowski, Piskorski, wiele na-
zwisk przetrwało fragmentarycznie. 
Najciekawsza jest jednak bez wątpie-
nia mała inskrypcja w  prostokątnej 
ramce, w  centralnej części skalnego 
narożnika: „Teofil Januszewski 1819”. 
Połączenie rzadkiego imienia z  nie-
częstym nazwiskiem pozwala sądzić, 
że w  ten sposób upamiętnił swój po-
byt młodszy brat Salomei Januszew-
skiej, matki Juliusza Słowackiego.

Teofil ukończył właśnie Liceum 
Wołyńskie, a jesienią 1819  r. miał 
rozpocząć studia na Uniwersytecie 
Wileńskim, był to więc doskonały 
czas na wakacyjną wędrówkę. O La-
dawie słyszał niewątpliwie od An-
drzejowskiego, swego nauczyciela. 
Nietrudno wyobrazić sobie jego po-
wrót do Wilna i  barwne opowieści 
w  mieszkaniu siostry przy ul. Zam-
kowej 24. Dziesięcioletni Juliusz 
mógł wtedy od wuja po raz pierw-
szy usłyszeć nazwę, którą po latach 
umieści w poemacie Beniowski i fran-
cuskojęzycznej powieści Le Roi de 
Ladawa. Wcześniej jednak zapewne 

sam odwiedzi to niezwykłe miej-
sce podczas letnich podróży w  roku 
1827 lub – z matką – w 1828. „Przez 
całe prawie wakacje włóczyłam się 
z Julkiem po Podolu” – pisała potem 
pani Salomea do Ignacego Odyń-
ca (E. Sawrymowicz, Kalendarz ży-
cia i  twórczości Juliusza Słowackiego, 
Wrocław 1960, s. 71-72).

Andrzejowski wielokrotnie wracał 
na Podole, a „szkiełko i oko” badacza 
nie przeszkodziło mu emocjonalnie 
apelować do czytelników: „Mieszkań-
cy kraju naszego! Nie spieszcie się wiel-
kim kosztem okupywać widoki Włoch 
i  Szwajcarii, a zwiedziwszy te olbrzy-
mie piękności, przynosić wzgardę temu, 
co jest krajowym. Poznajcie tę ziemię 
rodzinną, zasmakujcie w okazałej na-
turze ojczystej krainy; zwiedźcie Podo-
le i Krakowskie, a wówczas, jeśli nie bę-
dziecie sytymi pięknych widoków i dro-
gich pamiątek, nieście ciężkim trudem 
zebrane dostatki w  hołdzie obcym na-
rodom!” (Rys botaniczny…, s. 52).

Jarosław Komorowski

Pod	koniec	2015	r.	opublikowany	został	tom	VII	zapoczątkowanego	przez	
Stanisława	Sławomira	Nicieję	w	2012	r.	cyklu,	poświęconego	miejscowo-

ściom	znajdującym	się	na	Kresach.	W	VII	tomie	zostały	opisane	Drohobycz,	
Turka	i	Sławsko,	a	wspomniane	Majdan	i	Schodnica.	Warto	poznać	dzieje	tych	
miejscowości,	leżących	obecnie	na	Ukrainie.

Drohobycz	–	najstarsza	miejscowość	Ziemi	Czerwieńskiej,	znana	z	interesu-
jącej	architektury	i	zasobnego	mieszczaństwa,	nazywany	jest	często	miastem	
„sklepów	cynamonowych”.	Poświęcił	mu	bowiem	 legendarną	
książkę	o	tym	tytule	najsłynniejszy	mieszkaniec	Drohobycza	–	
Bruno	Schulz.	Historycy	 spierają	 się	na	 temat	genezy	nazwy	
miasta.	Prawdopodobnie	pochodzi	ona	od	imienia	„Drogowit”	
lub	„Drogobyt”.	W	okolicach	Drohobycza	–	w	rowach	i	zagłę-
bieniach	na	 łąkach	 samoistnie	gromadziła	 się	 ropa	naftowa,	
zaczęły	powstawać	studnie	ropne,	miasto	się	bogaciło	i	szyb-
ko	rozwijało.	U	schyłku	XIX	w.	stało	się	najbardziej	kosmopoli-
tycznym	miastem	w	Polsce.	Oprócz	Brunona	Schultza	związali	
z	nim	losy	m.in.	poeta	Kazimierz	Wierzyński,	malarz	Feliks	La-
chowicz,	generałowie	Michał	Tokarzewski-Karaszewicz	i	Stani-
sław	Maczek,	 aktor	Wojciech	Alaborski,	 historyk	 Karol	 Grün-
berg.	W	okolicy	Drohobycza	na	fali	boomu	naftowego	rozwi-
nęły	się	u	schyłku	XIX	w.	dwa	przemysłowe	miasta	Schodni-
ca	i	Majdan.	

Kolejnym	dużym	miastem	opisanym	w	książce	jest	leżąca	
na	skraju	ukraińskich	Bieszczad	Turka,	uważana	w	XIX	w.	za	stolicę	Bojkowsz-
czyzny	(Bojkowie	byli	największą	grupą	górali	ruskich).	Miejscowość	rozsła-
wili	i	zmitologizowali	pisarz	Andrzej	Kuśniewicz,	autor	powieści	Lekcja mar-

twego języka,	i	reżyser	Janusz	Majewski,	który	w	1979	r.	dokonał	jej	ekrani-
zacji.	Turka	była	centrum	przemysłu	drzewnego,	na	co	wpływ	miała	bliskość	
spławnych	rzek	–	Dniestru	i	Stryja	oraz	jego	dopływów	–	Jabłonki	i	Litmirza.	

W	 sąsiedztwie	 Turki	 leży	 Sławsko,	 nazywane	 „Bieszczadzkim	 Zakopa-
nem”.	 Za	odkrywców	walorów	narciarskich	miasta	 uważani	 są	 Roman	Kor-
dys	i	Zygmunt	Klemensiewicz,	pionierzy	alpinizmu	w	Polsce.	Przed	wybuchem	
drugiej	wojny	 światowej	w	Sławsku	organizowano	 zimowe	 zawody	 sporto-

we.	Urodził	się	tu	historyk	i	publicysta	Marian	Stępień,	bywali	
m.in.	reżyser	teatralny	Erwin	Axer,	muzyk	i	śpiewak	Zdzisław	
Pręgowski,	pisarz	i	publicysta	Andrzej	Ziemilski.

Dużym	 walorem	 publikacji	 Stanisława	 Sławomira	 Niciei	
jest	 prowadzona	 lekko	 i	 ze	 swadą	 narracja,	 przypominająca	
klimat	poszukiwań	wszystkich	tematów,	odkrywania	coraz	to	
nowych	wątków.	Źródeł,	do	których	autor	dotarł	próżno	szu-
kać	w	archiwach	państwowych,	są	w	albumach	i	zbiorach	pry-
watnych,	relacjach	przekazywanych	z	pokolenia	na	pokolenie,	
a	nawet	anegdotach.	

Dodatkowym	 atutem	 VII	 tomu	 cyklu	 jest	 ciekawa	 szata	
edytorska.	 237	 archiwalnych,	 unikatowych	 i	 współczesnych	
fotografii	pochodzi	przede	wszystkim	z	prywatnego	zbioru	au-
tora.	W	indeksie	osób	zamieszczono	ponad	tysiąc	nazwisk,	co	
pozwala	powiązać	losy	wielu	bardziej	lub	mniej	znanych	osób	
z	opisanymi	miejscowościami.

Tom	można	 nabyć	 (cena:	 58,80	 zł)	 bezpośrednio	 u	wydawcy	 (Wydaw-
nictwo	MS,	45-057	Opole,	ul.	Ozimska	17,	tel./fax	77	454-64-12,	www.wy-
dawnictwoms.pl).	

KRESOWA	ATLANTYDA	–	TOM	VII
Spotkanie z książką
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Całość budownictwa warowne-
go w  państwie krzyżackim próbowa-
no uporządkować w  pewne ogólne 
ramy już 40 lat temu. Jerzy Frycz jako 
pierwszy stwierdził, że poza zamkami 
konwentualnymi istniały także duże 
zamki o zróżnicowanych funkcjach 
administracyjnych, militarnych i  go-
spodarczych, które stanowiły siedzi-
by wójtów i prokuratorów, ale nie peł-
niły funkcji klasztornych, małe zam-
ki będące siedzibami drobnych urzęd-
ników krzyżackich w  miastach i  na 
wsi (siedziby prokuratorów, komor-
ników, leśnych i  rybickich), a także 
zamki i  dwory lokowane w  centrach 
majątków, zarządzane przez ochmi-
strzów ( J. Frycz, Architektura zamków 

krzyżackich, [w:] Sztuka pobrze-
ża Bałtyku, Warszawa 1978, s.  21). 
Przedstawione przez J. Frycza zesta-
wienie budownictwa krzyżackiego 
można ewentualnie uzupełnić dwo-
rami myśliwskimi, ufortyfikowanymi 
młynami, a także dworami stanowią-
cymi prawdopodobnie bazy noclego-
we dla podróżujących po kraju ryce-
rzy zakonnych.

Tego typu obiektów na terenie 
państwa zakonnego były setki. Sa-
mych zamków i  dworów, będących 
siedzibami urzędników pełniących 
funkcje administracyjne, z  wyłącze-
niem komturów, było ponad 100. Je-
żeli dodamy do tego jeszcze siedzi-
by zarządców folwarków i  młynów, 

Co budowali Krzyżacy 
oprócz zamków 
komturskich?

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

Architektura krzyżacka po-
strzegana jest zazwyczaj 
przez pryzmat monumental-
nych zamków na czele z wa-

rownią w  Malborku. Badacze skupia-
ją się najczęściej na około 40 zamkach, 
które były niegdyś siedzibami kom-
turów, jednak od lat postulowana jest 
również konieczność zintensyfikowania 
badań nad skromniejszymi założenia-
mi obronnymi w  państwie zakonnym. 
W mniejszym zakresie prace te prowa-
dzone są od lat pięćdziesiątych  ubie-
głego stulecia; w  ciągu kilkudziesięciu 
lat prawie 40 obiektów było przedmio-
tem badań archeologicznych, a w ostat-
nim czasie ukazały się monografie zało-
żeń w Bezławkach, Pucku, Pieniu.

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

1 |	Dawny	Zamek	
w	Ełku

2 | Dom 
zamkowy	
w	Giżycku

1
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a  także obiekty, których funkcja nie 
jest do końca określona, okaże się, 
że tych budowli było bardzo dużo. 
Większość z nich nie zachowała się do 
naszych czasów. Niektórych nie mo-
żemy nawet zlokalizować w  terenie 
w  postaci reliktów. Dlatego powinny 
się one znaleźć w programach badaw-
czych archeologów. Największe były 
najczęściej zamki wójtowskie i  miały 

najbardziej rozbudowane formy, za-
zwyczaj trzyskrzydłowe. Przykładami 
tego typu obiektów są siedziby wój-
tów w  Działdowie i  Nidzicy, a także 
prawdopodobnie w Laskach. Zdarza-
ło się, że były to obiekty nieregularne, 
jak np. zamki w  Sztumie czy w  Mo-
rągu. Zamki w  Działdowie, Nidzicy 
i  Morągu zostały rozbudowane wraz 
z podniesieniem tamtejszych urzędów 
do rangi wójtów. Świadczy to o du-
żym znaczeniu urzędów wójtowskich 
w państwie krzyżackim.

Niekiedy zamki będące siedziba-
mi wójtów pełniły również inne funk-
cje, np. w zamku w Laskach bito mo-
nety, a w  Sztumie znajdowała się let-
nia rezydencja wielkich mistrzów. Do 
takich zadań mogły być użyte także 

inne obiekty na terenie państwa krzy-
żackiego, np. zamek Bratian, któ-
ry wciąż nie jest rozpoznany, pomi-
mo prowadzenia na jego terenie ba-
dań archeologicznych. Z kolei wójto-
wie tczewscy posiadali zamek w mie-
ście, ale z czasem zmieniali swoje sie-
dziby. Najpierw przenieśli się do Za-
jączkowa, a następnie do Sobowidza, 
gdzie na przełomie XIV i  XV  w. do-

konali rozbudowy siedziby, nadal jed-
nak był to niewielki dom zamkowy.

Zazwyczaj mniejsze były siedziby 
prokuratorskie. Najpopularniejszym 
modelem warowni prokuratorskiej 
był zamek z jednym domem murowa-
nym. Możemy wśród nich wymienić 
takie obiekty, jak zamek w  Działdo-
wie przed ustanowieniem tam wójto-
stwa, zamki w Ełku, Giżycku, Nowym 
Jasińcu, a także późniejsze, znacz-
nie bardziej nowoczesne budowle, 
jak np. w  Bytowie. Zdarzały się rów-
nież założenia nieposiadające muro-
wanego domu, jak chociażby siedziba 
prokuratorska w Pniu czy w Dąbrów-
nie. Bywały też bardziej rozbudowa-
ne budowle, jak np. zamek w Szczyt-
nie. Niektórzy autorzy na podstawie 

jego czteroskrzydłowego kształtu do-
szukiwali się w  tym miejscu siedziby 
komtura, pomimo że nie potwierdza-
ją tego źródła.

Niekiedy prokuratorzy nie peł-
nili żadnych funkcji administracyj-
nych, a zajmowali się jedynie gospo-
darką. Przykładem takiego urzędni-
ka jest być może prokurator rezydu-
jący w  Mątowach Małych (należący 
do niego dwór i  gospodarstwo okre-
śla się w  literaturze mianem folwar-
ku). Jego siedziba to bardzo długi, 
ponad 140-metrowy budynek, gdzie 
oprócz pomieszczeń mieszkalnych 
oraz kaplicy znajdowały się pomiesz-
czenia gospodarcze, w  których trzy-
mano żywy inwentarz. Wydaje się, że 
tego typu obiekty należy zaliczać do 
folwarków, a nie siedzib osób związa-
nych z zarządzaniem krajem. Rzadko 
kiedy urzędnicy krzyżaccy rezydowa-
li w  miastach, ale takie siedziby pro-
kuratorskie (i nie tylko) również spo-
tykamy. Zazwyczaj miały one formy 
niedużych dworów, jak np. w  Iławie. 
Zdarzało się również, że były to nie-
wielkie, ale dosyć rozbudowane zam-
ki, jak chociażby Kętrzyn. Do niety-
powych, bo większych i  nieregular-
nych siedzib prokuratorskich można 
zaliczyć dobrze zachowany, ale przy-
kryty warstwami tynku oraz dziwny-
mi współczesnymi tworami budow-
lanymi od strony dziedzińca zamek 
w Węgorzewie.

Niewielkie i  zazwyczaj z  jednym 
domem były także siedziby komorni-
cze. Wyjątek stanowi zamek w  Olsz-
tynku, który do niedawna był uznawa-
ny za jednoskrzydłowy. W wyniku ba-
dań archeologicznych okazało się, że 
była to bardziej rozbudowana budow-
la, mimo że wciąż niewielkich rozmia-
rów. Najlepiej zachowaną siedzibą ko-
morniczą jest zamek w  Bezławkach, 
a jego forma nie odbiega znacznie od 
typowych siedzib prokuratorskich. 
Warto nadmienić, że w tym zamku re-
zydował Świdrygiełło, przygotowując 
wyprawy wojskowe na Litwę.

W przypadku siedzib leśnych i ry-
bickich również spotykamy się najczę-
ściej z  jednym domem. Do najlepiej 
przebadanych tego typu obiektów 
należą zamki w  Pucku i  Sątocznie. 
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Zamek w  Pucku można uznać też za 
miejską siedzibę zakonu. Nie zmie-
nia to faktu, że jego główny człon to 
niewielki budynek murowany. Dom 
zamkowy w Sątocznie (wymiary 16 x 
26,3 m) znajdował się na zewnątrz ob-
wodu warownego. Na majdanie, oto-
czonym fosą i  palisadą, ulokowana 
była zabudowa gospodarcza.

Niewiele dworów stanowiących 
siedziby zarządców folwarków zostało 
dotychczas przebadanych archeolo-
gicznie. Można tu wymienić np. za-
łożenie w  Mątowach Małych i  dwór 
w  Słoszewach, gdzie odkryto relikty 
budynku na kopcu. Był to dom pod-
piwniczony, miał co najmniej jedną 
kondygnację nadziemną oraz dobu-
dówkę od strony północnej. Wymia-
ry jego planu wynosiły 7,5 x 13  m, 
a  przybudówki 2,5 x 3 m. Ściany 

budynku powstały najpewniej w kon-
strukcji szachulcowej i zostały wypeł-
nione warstwą gliny zmieszanej z ma-
teriałami organicznymi.

We wsi Kosobudy znajdował się 
niegdyś dwór krzyżacki, który może 
stanowić ciekawy obiekt badań. 
Urzędował tam najpewniej urzęd-
nik w randze ochmistrza. Często jed-
nak trudno ustalić personalia danych 
urzędników. Z imienia znany jest tyl-
ko jeden − wymieniony w 1430 r. Mi-
chael von Wustenfelde. Dwór w  Ko-
sobudach przejął funkcje obiektu 
w Brusach, gdzie znajdowało się cen-
trum tzw. okręgu zaborskiego. Dwór 
w  Kosobudach według nowożytnych 
lustracji był ogrodzony, składał się 
z  dwóch budynków – jednego z  pię-
cioma izbami oraz drugiego, usytu-
owanego naprzeciwko. Resztę zabu-
dowań stanowiły budynki gospodar-
cze. Bez przeprowadzenia badań ar-
cheologicznych trudno jednak stwier-
dzić, czy tak wyglądał również w cza-
sach panowania Zakonu Krzyżac-
kiego. 

Dwór w  Kosobudach, pomimo 
tego, że stanowił jedynie siedzibę nie-
wiele znaczącego urzędnika, był jed-
nocześnie miejscem postoju dostoj-
ników zakonnych w trakcie objazdów  
kraju. Wizytowali go często również 
wielcy mistrzowie, jak np. Winrych 
von Kniprode. Być może ze względu 
na występujące tu warunki przyrodni-
cze stanowił on dogodne miejsce do 
wypoczynku oraz polowań.

O dworach, które służyły do po-
stoju urzędników w  trakcie objaz-
du po kraju i  nie pełniły na co dzień 
funkcji siedzib urzędniczych, niewie-
le wiadomo. Zalicza się do nich naj-
częściej dwór miejski w  Chojnicach, 
znajdujący się niegdyś na terenie tzw. 
Nowego Miasta przy murach miej-
skich, na północ od kościoła farnego. 
Adam Chęć uważa, że był to budynek 
lub zespół budynków, które mogły 
być oddzielone od reszty miasta mu-
rem. Sugeruje również, że baszty w li-
nii murów miejskich, przylegających 
do dworu, mogły pełnić funkcje gda-
nisk (A. Chęć, O dworze krzyżackim 

3 |	Plan	pierwszego	piętra	zamku	w	Nidzicy	
(wg	Conrad	Steinbrecht,	Die Ordensburgen der 
Hochmeisterzeit in Preussen,	Berlin	1920,	Tafel	
33,	Abb.	128)

...............................................................................
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(zwanym później miejskim) w  Choj-
nicach, „Zeszyty Chojnickie”, nr 21, 
2006, s. 12-13).

Do grupy budownictwa warow-
nego należały również inne obiekty. 
W  Słupie znajdował się najpewniej 
gród wojskowy oraz siedziba mistrza 
młyńskiego (mühlemeister). Był to 
obiekt dwuczłonowy. Jedna jego część 
była owalna, druga podkowiasta. Bu-
dynek, który był przedmiotem badań 
archeologicznych, miał plan o wymia-
rach 6,5 x 14 m i przylegał do wznie-
sionego równocześnie z  nim ziemne-
go nasypu wału. Był to prawdopodob-
nie obiekt jednokondygnacyjny, a jego 
ściany wybudowano w  konstrukcji 
plecionkowej wzmocnionej gliną.

Bardzo mało wiemy o obiektach, 
które pełniły funkcje dworów myśliw-
skich. Prawdopodobnie z taką budow-
lą mamy do czynienia w Parthaczynie. 
W  Łąkorku znajduje się dwór, który 
według dziewiętnastowiecznych bada-
czy posiada piwnice o średniowiecznej 

metryce. Po drugiej stronie jeziora Łą-
korz Max Toeppen odkrył relikty pala-
fitu (M. Toeppen, Ueber die Pfahlbau-
ten in Culmerlandes, „Altpreussischen 
Monatschrift”, Bd. 10, 1873, s. 579- 
-586). Dopiero w latach osiemdziesią-
tych XX w. stały się one przedmiotem 
systematycznych badań. Stwierdzo-
no obecność w  dnie jeziora 532 pali 
sosnowych. Całe założenie w  formie 
platformy (50 x 60 m) miało otwartą 
na jezioro wewnętrzną przystań. Księ-
ga podskarbiego malborskiego poda-
je informacje o licznych wyprawach ło-
wieckich w  tym rejonie. Według Ar-
tura Semrau pieczę nad tym miejscem 
sprawowali zarządcy folwarku na za-
chodnim brzegu jeziora, a sam dwór 
nie miał stałej załogi (A. Semrau, Das 
Jagdgebiet der Hochmeister am Parten-
schin See (Kulmerland), „Mitteilun-
gen des Coppernicus Vereins”, Bd. 40, 
1932, s. 134). 

Zamki drobnych urzędników 
czasami nawiązywały kształtem do 
zamków komturskich (np. Szczyt-
no), jednak zarówno na począt-
ku XIV, jak i  XV  w. powstawały wa-
rownie drewniane, będące siedziba-
mi prokuratorskimi (np. Dąbrówno, 

4 |	Plan	zamku	
w	Bytowie	
(wg	Conrad	
Steinbrecht,	Die 
Ordensburgen 
der 
Hochmeisterzeit 
in Preussen,	
Berlin	1920,	
s.	42,	Abb.	78)

5 |	Plan	zamku	
w	Nowym	
Jasieńcu	
(wg	Conrad	
Steinbrecht,	Die 
Ordensburgen 
der 
Hochmeisterzeit 
in Preussen,	
Berlin	1920,	
s.	24,	Abb.	55)
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Pień). Z  czasem w  wielu z  nich pier-
wotne elementy drewniane zastę-
powano murowanymi (np. pierw-
sza warownia w  Piszu była drewnia-
na, ale w  ostatniej ćwierci XIV  w. jej 

główne elementy były już zbudowa-
ne z  bardziej trwałych materiałów). 
Zdaniem Hanny Domańskiej na po-
czątku XIV stulecia pojawił się mo-
del jednoskrzydłowego zamku, który 

rozpowszechnił się w drugiej połowie 
tego wieku (H. Domańska, Zamek 
w Bytowie na tle architektury obronnej 
zakonu krzyżackiego z  przełomu XIV 
i  XV wieku, „Kwartalnik Architektu-
ry i  Urbanistyki”, z. 3, 1978, s. 160). 
Miało to być wynikiem wpływu ar-
chitektury Pomorza Zachodniego, jo-
annitów, a także zmian w  sposobach 
prowadzenia wojen. Bez względu na 
czas powstawały także założenia nie-
regularne, chociaż należały one przez 
cały XIV w. do rzadkości i  ich budo-
wa często wynikała z przystosowywa-
nia się do warunków topograficznych.

Poza zamkami komturskimi wy-
stępuje cała gama różnorodnych bu-
dowli, które były wznoszone z inicja-
tywy Zakonu Krzyżackiego. Są to za-
równo założenia nawiązujące do tzw. 
modelu zamku konwentualnego, jak 
i  niewielkie dwory na kopcach, któ-
rych relikty określane są przez arche-
ologów mianem tzw. gródków stoż-
kowatych. Stanowią one skrajnie róż-
ne założenia, a wszystko to, co znaj-
duje się pomiędzy nimi, przedstawia 
bardzo zróżnicowany obraz architek-
toniczny, który podważa postrzeganie 
budownictwa krzyżackiego jako mo-
nolitu, gdzie niepodzielnie domino-
wały regularne zamki na planie czwo-
roboku z  czterema skrzydłami oraz 
wieżyczkami w narożach.

Marcel Knyżewski

W	2015	r.	nakładem	białostockiej	Fundacji	Sąsiedzi	ukazała	się	publika-
cja	 Katarzyny	 i	 Jerzego	 Samusików	 Dwory i pałace Polski północno-

-wschodniej. Autorzy	od	20	lat	opisują	i	fotografują	dwory	i	pałace	zachowane	
na	tym	obszarze	oraz	na	Białorusi	i	Litwie;	wydali	kilka	albumów	
(m.in.	Pałace i dwory Białostocczyzny, Dwory w Łomżyńskiem, 
Dwory i pałace Podlasia, Dwory i pałace na Kresach Wschodnich, 
Między Niemnem a Bugiem), napisali	wiele	artykułów,	które	uka-
zały	się	również	na	łamach	„Spotkań	z	Zabytkami”.

Publikacja	Dwory i pałace Polski północno-wschodniej jest	
przewodnikiem,	w	którym	opisanych	zostało	zachowanych	po-
nad	100	dworów	i	pałaców.	Książka	podzielona	została	na	roz-
działy,	 odpowiadające	 krainom	 historycznym:	 Podlasie,	 Zie-
mia	Łomżyńska,	Suwalszczyzna,	Mazury.	Miejscowości,	w	któ-
rych	 znajdują	 się	 opisywane	 obiekty,	 przedstawione	 są	w	 po-
rządku	alfabetycznym.	Poznajemy	pałace	i	dwory	bardzo	znane	
i	często	opisywane	(m.in.	Branickich	w	Białymstoku	i	Chorosz-

czy,	Wołłowiczów	w	Pawłowiczach,	Ossolińskich	w	Rudce,	Potockich	w	Sie-
mionach,	Buchholtzów	w	Supraślu),	 jak	i	te,	których	historię	mało	kto	zna	
(m.in.	Rydzewskich	w	Kurejwie,	Rembielińskich	w	Jedwabnem	czy	Toczyłow-

skich	w	Pentowie).	Poznając	dzieje	dworów	i	pałaców,	wcho-
dzimy	 w	 świat	 szlacheckiej	 gościnności	 właścicieli	 zabytko-
wych	 obiektów.	 Losy	 Branickich,	 Ossolińskich,	 Starzeńskich,	
Lutosławskich,	odtworzone	z	rodzinnych	archiwów,	są	niezwy-
kłą	lekcją	historii.

Fotografie		dworów	i	pałaców	towarzyszące	opisom	są	czar-
no-białe,	a	 ich	kolorowe	ujęcia	zebrane	zostały	w	końcowym	
rozdziale.	

Niewątpliwie	 jest	 to	pozycja	godna	uwagi	 i	polecenia	nie	
tylko	tym	czytelnikom,	którzy	interesują	się	kulturą	i	architek-
turą,	 ale	wszystkim	miłośnikom	historii	 Polski.	 Książkę	moż-
na	nabyć	(cena:	49	zł)	za	pośrednictwem	strony	internetowej	
Fundacji	Sąsiedzi	(www.fundacja-sasiedzi.org.pl).

DWORY	I	PAŁACE	POLSKI	PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
Spotkanie z książką

6 |	Przedwojenne	
zdjęcie	kaplicy	na	
zamku	w	Działdowie

(zdjęcia: 1,2 – Marcel 
Knyżewski)

..................................
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znamy jedynie z  intarsji blatu stoli-
ka przechowywanego na plebanii ko-
ścioła. Kaplicę otaczał jeden z najstar-
szych białostockich cmentarzy.

Na proboszcza nowej parafii bi-
skup wileński Jerzy Matulewicz mia-
nował ks. Adama Abramowicza, ka-
nonika kapituły wileńskiej. Proboszcz 
świadom znaczenia przyszłego kościo-
ła – symbolu odradzającego się, suwe-
rennego państwa ogłosił konkurs na 
jego architektoniczną formę. Pomi-
mo werdyktu wskazującego projekt 
Władysława Schwarzenberga-Czer-
nego, ks. Abramowicz wybrał nie-
nagrodzoną propozycję Oskara So-
snowskiego. Miał to być kościół na 
planie ośmioboku, w  stylu moderni-
styczno-ekspresjonistycznym. W mo-
mencie decyzji o realizacji zaistniała 

Butelka z intrygującą 
przeszłością

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

W panoramie Białego-
stoku trudno nie za-
uważyć charaktery-
stycznej sylwetki ko-

ścioła św. Rocha, najważniejszego 
z  dzieł wybitnego polskiego archi-
tekta Oskara Sosnowskiego (1880- 
-1939). Tak wielka skala budowli wy-
kraczała poza potrzeby dawnej para-
fii. Było to jednak uzasadnione, po-
nieważ kościół oprócz pełnienia funk-
cji sakralnej miał być równocześnie 
Świątynią – Pomnikiem Niepodległo-
ści, odzyskanej po ponad 120-letniej 
niewoli.

Na budowę kościoła wybrano 
wzgórze na obrzeżu miasta z  nie-
wielką kaplicą św. Rocha, wzniesio-
ną w połowie XVIII w. z fundacji Jana 
Klemensa Branickiego. Jej wygląd 

21

1 |	Kościół	św.	Rocha	w	Białymstoku	

2 |	Kaplica	św.	Rocha,	widok	utrwalony	
w	intarsji	blatu	stolika	(wg	Historia Białegostoku,	
pod	red.	Czesława	Dobrońskiego,	wyd.	Fundacja	
Sąsiedzi,	Białystok	2012,	s.	192)

3 |	Butelka	po	wódce	lwowskiej	firmy	rodziny	
Baczewskich	
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Umieszczenie butelek w  trum-
nie było prawdopodobnie wypełnie-
niem ostatniej woli zmarłego. Zmę-
czona ciężką pracą ekipa umyła jedną 
z  butelek, otworzyła i  zdegustowała 
zawartość. Po wypiciu luksusowego 
trunku odrzucono butelkę, rozbijając 
ją o sąsiednie nagrobki. Po pewnym 
czasie przyszła ochota i na drugą bu-
telkę. Pan Franciszek nie pił, ale jako 
rodzaj rekompensaty zastrzegł sobie 
prawo do zatrzymania butelki. Prze-
chował ją do dzisiaj syn Francisz-
ka pan Leopold Popławski, któremu 
zawdzięczamy relację o tym niezwy-
kłym znalezisku.

Nieznane są, niestety, personalia 
osoby, przy której znaleziono butelki. 

Mimo alkoholowych upodobań był 
to chyba porządny człowiek. Po prze-
niesieniu butelki do mieszkania pań-
stwa Popławskich nie pojawił się tam 
żaden duch ani zjawa. Można więc 
przypuszczać, że wybaczono mu trun-
kowe słabości i nie zatrzaśnięto przed 
nim bram Raju. Wszystkie ekshumo-
wane szczątki przeniesiono do wspól-
nej mogiły na cmentarzu zlokalizowa-
nym w jednej z północno-zachodnich 
dzielnic Białegostoku, zwanej Wyso-
kim Stoczkiem.

Patrząc obecnie na 78-metrową 
wieżę kościoła – Pomnika Niepod-
ległości warto pamiętać o jego auto-
rze. Ma w  sobie coś symbolicznego 

fakt, że Oskar Sosnowski zginął już 
w  pierwszych dniach wojny na dzie-
dzińcu Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej, trafiony 
odłamkiem niemieckiego pocisku. 
Ominęły go więc dramatyczne wyda-
rzenia kolejnych dni, które przyniosły 
Polsce ponowną, długotrwałą utratę 
niepodległości.

Postać Oskara Sosnowskiego przy-
pomniała także niedawna wystawa 
pasteli w  warszawskim Muzeum Na-
rodowym, gdzie eksponowano fanta-
zyjny górski krajobraz, wytwór jego 
bogatej artystycznej wyobraźni.

Kościół św. Rocha zrealizowa-
no w  latach 1927-1946 z  ogromnymi 
trudnościami. Przez Białystok przeto-
czyła się druga wojna światowa, okupa-
cja sowiecka i niemiecka. Budowa ko-
ścioła szczególnie drażniła władze so-
wieckie. Nakładały na parafię ogromne 
podatki, licząc, że w wypadku niemoż-
ności ich opłacenia przejmą budow-
lę i  przerobią ją na cyrk. Tylko dzięki 
ofiarności białostockich katolików nie 
doszło do tej formy profanacji świąty-
ni. Prace kontynuowano aż do 1946 r., 
kiedy to odbyła się uroczysta konse-
kracja. Konsekracji dokonał arcybi-
skup Romuald Jałbrzykowski, który po 
zmianie granic przeniósł stolicę archi-
diecezji z Wilna do Białegostoku.

Wracając do tytułowej butelki, 
to dzięki wyrazistym inicjałom pro-
ducenta można stwierdzić, że jest 
ona zabytkowym okazem polskie-
go przemysłu spirytusowego z  dru-
giej połowy XIX  w. Wiadomo bo-
wiem, że Józef Adam Baczewski prze-
jął firmę w 1856 r. i przekazał produk-
cję swoim synom tuż przed śmiercią 
w  1911  r. Głównie dzięki jego pręż-
nej działalności wyroby firmy stały się 
rozpoznawalne na wszystkich konty-
nentach z  Australią włącznie. Obec-
nie, po 71 latach emigracji firma po-
wróciła do Polski. Współczesne butel-
ki mają jednak inną formę i inne napi-
sy, umieszczone przeważnie na papie-
rowych nalepkach. Poza tym nie bu-
dzą one aż tylu historycznych skoja-
rzeń, co ta jedna „ekshumowana” bu-
telka.

Wiesław Olszowicz 

konieczność rozbiórki kaplicy i  li-
kwidacji cmentarza. W 1925 r. kapli-
cę rozebrano i rozpoczęto ekshumację 
dawnych pochówków. 

W ekipie zaangażowanej do prac 
ekshumacyjnych był m.in. trzydzie-
stoletni wówczas Franciszek Popław-
ski, którego relacja przekazana rodzi-
nie jest dość spektakularna. Wśród 
wielu rozkopanych grobów zna-
lazł się jeden wyjątkowo kłopotliwy. 
Trumna była niezwykle ciężka i  jak 
się później okazało wykonana z gru-
bych, czterocentymetrowych, dębo-
wych desek. Przy wyciąganiu z  głę-
bokiego dołu zawadzono o brzeg wy-
kopu i  odchyliło się wieko, którego 
nie trzymały już przerdzewiałe gwoź-

dzie. Zaskoczeni „kopacze” zobaczy-
li wewnątrz szkielet, który w miejscu 
dawnych pach miał osadzone dwie li-
trowe butelki alkoholu. Solidnie za-
lakowane, z  firmowymi pieczęciami, 
zachowały zawartość w  nienaruszo-
nym stanie. Rodzaj alkoholu wska-
zywał na zamożność właściciela. Była 
to wódka znanej lwowskiej firmy ro-
dziny Baczewskich. Na butelkach 
znajdowały się wyraźnie czytelne, 
odlane w szkle napisy w języku fran-
cuskim:

„J. A. BACZEWSKI
LWÓW − POLOGNE 
MAISON FONDEE
1782”

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

4 |	Leopold	
Popławski	
z	butelką	–	
pamiątką	rodzinną	

(zdjęcia: 
1 – Mieczysław 
Wieliczko, 
3, 4 – Zbigniew 
Popławski) 

..............................
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ze Wschodu, była zupełnie niezorien-
towana (i zapewne nieświadoma), co 
kryją pozostające nieco na uboczu za-
budowania należące niegdyś do Dory 
von Pfeil. Miejscowym źródłem infor-
macji o sytuacji we wsi był ówczesny 
wójt – Jan Krowicki. Po dotarciu na 
miejsce bibliotekarze odnaleźli mają-
tek wypełniony polskimi kolekcjami 
bibliotecznymi. Dostępu do wnętrz 
bronił rosyjski wartownik. Po uzyska-
niu zgody od jego przełożonego gru-
pa dostała się do środka. Wewnątrz uj-
rzała skrzynie i worki w różnym stop-
niu kompletności. Kłuły w oczy wala-
jące się po podłodze książki i  rękopi-
sy, w tym „wiotkie, drobnym pismem 
Juliusza Słowackiego uświęcone kar-
ty”. Rękopis Pana Tadeusza spoczy-
wał bezpiecznie w  jednej ze skrzyń, 
ale nikt o tym jeszcze nie wiedział.

Pan Tadeusz pod strzechą, 
czyli kto w Zagrodnie 
odnalazł rękopis epopei

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

i  kwietniu 1944  r. Niemcy dokona-
li ewakuacji części zbiorów lwow-
skich do Krakowa. Rękopis umiesz-
czono w jednej z 67 skrzyń, które tra-
fiły do Biblioteki Jagiellońskiej, a w lip-
cu 1944 r. na Dolny Śląsk, do majątku 
hrabiny Dory von Pfeil znajdującego 
się w  miejscowości Adelsdorf (dzisiaj 
Zagrodno w  powiecie złotoryjskim), 
a ściślej Nieder-Adelsdorf (czyli Dolne 
Zagrodno). Tu doczekał końca wojny.

W to miejsce trafiły, oprócz archi-
waliów lwowskich i krakowskich, tak-
że kolekcje wywiezione przez władze 
niemieckie z  Warszawy po zdławie-
niu powstania. Dlatego też 12 sierp-
nia 1945  r. w  Zagrodnie pojawiła się 
grupa bibliotekarzy ze stolicy, wy-
posażona w  trzy samochody, w  po-
szukiwaniu zbiorów. Nieliczna jesz-
cze ludność polska, stale napływająca 

Najwybitniejsze dzieło 
Adama Mickiewicza, czy-
li pisanego na paryskim 
bruku Pana Tadeusza, 

zna każdy polski uczeń. Niewielu wie, 
że jedyny zachowany rękopis tego 
utworu przechowuje wrocławskie 
Ossolineum, a jedynie garstka zna hi-
storię tego manuskryptu, od momen-
tu ukończenia dzieła aż do jego poja-
wienia się we Wrocławiu  w 1947 r. 

Autograf poematu pisanego w  la-
tach 1832-1834 pozostawał do 1871 r. 
w  rękach rodziny Mickiewiczów, naj-
pierw Adama, a potem jego syna Wła-
dysława. Ten ostatni na skutek trudno-
ści finansowych wywołanych pożarem 
księgarni zdecydował się na sprzedaż 
rękopisu. W ten sposób trafił on z Pa-
ryża na ziemie polskie, do Krakowa, do 
kolekcji prof. Stanisława Tarnowskie-
go. Rodzina Tarnowskich przechowy-
wała autograf do początku drugiej woj-
ny światowej, kiedy to szukając schro-
nienia dla swoich zbiorów zdecydowa-
ła o przekazaniu Pana Tadeusza w de-
pozyt do Ossolineum we Lwowie. Tu 
na początku 1940 r. manuskrypt, skła-
dający się z zeszytu, zawierającego trzy 
pierwsze księgi oraz fragment czwar-
tej, a także z kilkudziesięciu osobnych 
kart, poddano zabiegom konserwator-
sko-introligatorskim. Znany mistrz in-
troligatorski Aleksander Semkowicz 
scalił obie części w czerwony, oprawio-
ny w  koźlęcą skórę poszyt. W  marcu 

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

1 |	Rękopis	Pana Tadeusza (w	zbiorach	Zakładu	
Narodowego	im.	Ossolińskich	we	Wrocławiu)
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Ostatni etap długiej podróży Mic-
kiewiczowskiego rękopisu zakończył 
się 2 maja 1947  r. na Dworcu Nad-
odrze we Wrocławiu, skąd trafił na ul. 
Szewską 37, czyli do siedziby Osso-
lineum.

Historia tej wędrówki pozornie 
nie zawiera żadnej tajemnicy. A jed-
nak po wojnie w Zagrodnie mieszkał 
człowiek o nazwisku Bernard Manec-
ki, który twierdził, że w 1945 r. odna-
lazł manuskrypt Pana Tadeusza. Na 
ten temat zachowało się kilka relacji 
prasowych i  reportaży telewizyjnych, 
a także krótki wywiad z  Maneckim 
z około 2006 r. (w posiadaniu autora 
tego tekstu), jaki przeprowadził jego 
wnuk. Rzucają one inne światło na 
kwestię odnalezienia rękopisu w  Za-
grodnie w 1945 r.

Kim był Bernard Manecki? Uro-
dził się 11 kwietnia 1930  r. w  Osie-
ku koło Oławy. Jego pochodzący 
z  Górnego Śląska ojciec sprawował 
przed drugą wojną światową funkcję 

zarządcy w  niemieckich gospodar-
stwach. W  1937  r. na rozkaz Hitlera 
majątek wywłaszczono, a rodzina Ma-
neckich przeniosła się do Wrocławia. 
Bernard uczył się do 1944  r. w  nie-
mieckiej szkole, w  której, co oczywi-
ste, nie nabył umiejętności czytania 
po polsku. W tymże 1944 r. zdecydo-
wał się na ucieczkę z domu, gdyż oba-
wiał się wcielenia do służby wojsko-
wej, a był już ostatnim żyjącym spo-
śród trójki rodzeństwa. Reszta jego 
braci, jako żołnierze armii niemiec-
kiej, zginęła w  walkach pod Stalin-
gradem. On sam, drogą przez Nysę, 
schronił się w Czechosłowacji. Tu do-
czekał końca wojny. Po kapitulacji 
Niemiec powziął zamiar powrotu do 
Osieka, jednakże z  niewyjaśnionych 
powodów nie dojechał tam. Za to 20 
maja 1945 r. trafił do Zagrodna, wów-
czas jeszcze nazywanego Adelsdorf 
bądź Adelin. Należał do pierwszych 
powojennych osadników. Domy świe-
ciły pustkami, pozostały jedynie zwie-
rzęta. Wkrótce za Bernardem przy-
byli jego rodzice i  zajęli jedno z  go-
spodarstw (w innej wersji rodzina 
Maneckich wspólnie opuściła Wro-
cław w  1944 r., by po pełnej niebez-
pieczeństw, kilkumiesięcznej tułaczce 
osiąść w Zagrodnie).

Na przełomie maja i  czerwca 
1945  r. Bernard na prośbę ojca wy-
brał się na poszukiwanie papieru do 
skręcenia papierosów. Musiał zacho-
wać ostrożność, ponieważ we wsi sta-
cjonowała grupa rosyjskich żołnie-
rzy. O ich bytności informował m.in. 
napis we wnętrzu splądrowanego ko-
ścioła: „Zdies byli Ruskie”. Przeszu-
kując opustoszałe domy, młody Ma-
necki doszedł do szkoły. Tu na po-
dwórzu spostrzegł Rosjan wyrzuca-
jących z  budynku książki, wykorzy-
stywane przez nich następnie jako 
opał na ognisko, na którym pieczo-
no kury. W  trosce o bezpieczeństwo 
młody Manecki zmienił marszrutę 
i  ominąwszy szkołę, doszedł do usy-
tuowanego nieopodal domu nauczy-
cielskiego. Rozpoczął przeszukiwa-
nie znajdujących się tam mieszkań. 
Wewnątrz panował nieład, większość 
sprzętów była porozrzucana. Pozosta-
wiona w talerzu na stole spleśniała już 

Pozostawał jeszcze problem zor-
ganizowania wywozu odnalezio-
nych zbiorów. Według relacji jedne-
go ze świadków, oficer stojący na cze-
le kilku Rosjan pilnujących folwar-
ku sprzeciwiał się wydaniu archiwa-
liów. Sukces grupie poszukiwawczej 
zapewniła zmiana taktyki negocja-
cyjnej, prowadzonej przez polskie-
go kierownika ekspedycji o nazwi-
sku Świerkowski. Po suto zakrapia-
nym bimbrem przyjęciu, czerwono-
armista nie stawiał już żadnych prze-
szkód. Przed powrotem biblioteka-
rzy do stolicy wójt Krowicki zaalar-
mował ich jeszcze o porozrzucanych 
na polach kartach starodruków i  rę-
kopisów (w tym edyktów królew-
skich), które pilnujący wykorzysty-
wali w  „celach sanitarnych”. Po po-
zbieraniu i  wstępnym oczyszczeniu 
papierów pierwszy transport z  Za-
grodna ruszył do okaleczonej wojną 
Warszawy, do której dotarł 17 sierp-
nia 1945 r.

2
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że odda karty „do powiatu”, czyli do 
władz w Złotoryi.

Na tym zakończyło się zaintereso-
wanie młodego Bernarda rękopisem. 
Później dowiedział się jedynie, że kar-
ty ostatecznie trafiły do Ossolineum 
we Wrocławiu. Po latach żałował, że 
nie wziął od wójta żadnego pokwito-
wania za swoje znalezisko. Pochłonę-
ło go życie – trafił do Warszawy, gdzie 
uczestniczył w  jej odbudowie. Tam 
też od 1950  r. odbył przez „dwa lata 
z groszami” służbę wojskową. Na sta-
łe nigdy jednak Zagrodna nie opuścił. 
Zainteresowanie rękopisem Pana Ta-
deusza powróciło doń w  latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, 
wraz z  uroczystościami pięćdziesię-
ciolecia zakończenia drugiej wojny 
światowej. W trakcie akademii szkol-
nej, na którą zaproszono pionierów 
Zagrodna, wspomniano o odnalezie-
niu manuskryptu, wymieniając jedy-
nie nazwisko wójta Krowickiego, wo-
bec czego obecny na spotkaniu Ma-
necki zaprotestował i  przedstawił 
obecnym swoją wersję.

W wywiadzie nagranym przez 
wnuka zastanawiał się też, jak ten au-
tograf mógł trafić do prywatnej bi-
blioteczki żony owego Hauptman-
na. Czy przypadkiem ten oficer nie-
miecki sam nie odnalazł manuskryptu 
we Lwowie i  po prostu nie zabrał go 
ze sobą? Sam Manecki, znając histo-
rię transportów zbiorów lwowskich 

z 1944 r., które zawierały przecież i rę-
kopis Pana Tadeusza, wysunął wnio-
sek, że być może ów oficer należał do 
ochrony konwoju, który wtedy prze-
woził zbiory z  Krakowa do Adels-
dorfu.

Na pytanie wnuka, czego oczeku-
je od władz, odparł, że wystarczyłyby 
mu jedynie podziękowania. Z  żalem 
mówił, że [w 1999 r.] Tarnowskie-
mu, który nigdy wcześniej nie trzymał 
w ręku rękopisu, „coś tam” zapłacono, 
a jemu, który karty uratował przed 
zniszczeniem – nawet nie podzięko-
wano, a „mogliby mi chociaż tonę wę-
gla kupić”.

Mariusz Olczak, autor przewod-
nika po zamku Grodziec, napisał, 
że dokumenty z  zasobu Archiwum 
Państwowego w  Legnicy, odnoszące 
się do Gromadzkiej Rady Zagrodna 
z 1945 r., milczą na temat sprawy od-
nalezienia rękopisu.

Kilku starszych mieszkańców Za-
grodna, zagadniętych przez autora 
tego tekstu w 2014 r., w ogóle nie ko-
jarzyło majątku hrabiny von Pfeil ani 
ukrytych tam w 1944 r. przez Niem-
ców polskich dóbr kultury. Za to każ-
dy wskazywał swojego sąsiada – Ma-
neckiego, jako tego, który odnalazł rę-
kopis Pana Tadeusza. On sam, zmar-
ły w 2010 r., nie uzupełni już w żaden 
sposób swoich wspomnień.

Grzegorz Polak

zupa wskazywała na pośpiech ewa-
kuujących się Niemców. W  jednym 
z  pokoi, na końcu korytarza pierw-
szego piętra, po prawej stronie, uda-
ło mu się odnaleźć pożądany papier. 
Znalazł go na górnej półce w prywat-
nej biblioteczce jednego z  pedago-
gów. W  istocie były to kartki lekko 
już przybrudzone, „wielkości bloku 
rysunkowego”, czyli formatu A4. Wi-
dać było, że papier jest stary. Zapisa-
no go ręcznym pismem w języku pol-
skim, przez co Manecki nie mógł od-
czytać tekstu. Jak się wiele lat później 
dowiedział, w  czasie wojny pomiesz-
czenia te zajmowała „żona Haupt-
manna”, czyli – jak mówił „niemieckie-
go majora”. Młody poszukiwacz zabrał 
ów plik kart i zaniósł je ojcu.

W drodze powrotnej nawet nie 
próbował się domyślać, co zawiera 
znalezisko, a tym bardziej, jak ono 
trafiło do tej prywatnej biblioteczki. 
Myślał raczej o swoim bezpieczeń-
stwie. Chyłkiem minął nadal ucztu-
jących i  podpitych już czerwono-
armistów. W  domu jednak okazało 
się, że papier nie nadawał się na pa-
pierosy. Ojciec spojrzał na zapisane 
karty i powiedział tajemniczo: „O, to 
jest coś bardzo ważnego!”. Miał to być 
właśnie rękopis Pana Tadeusza. Na-
kazał oddać znalezisko wójtowi Za-
grodna, wspomnianemu Janowi Kro-
wickiemu, notabene w  przyszło-
ści teściowi Bernarda. Wójt obiecał, 

2 |	Rękopis	
w	oryginalnej	
skrzyneczce	
(w	zbiorach	Zakładu	
Narodowego	
im.	Ossolińskich	
we	Wrocławiu)

3 |	Budynek	
w	Zagrodnie,	
w	którym	odnaleziono	
rękopis

(fot. 3 – Grzegorz Polak)

..................................
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N°1: Warszawa dnia 26=go Sierp-
nia 1[9]00 roku”. Na rewersie widniał 
napis: „Te trzy ramy robione pozostały 
przez uczniów Stefana Kossobudzkie-
go, Władysława Hakiebejt [? – MJ-S], 
Teofila Konarzew[skiego] i  Piotra 
Piwnickiego, przez subiekta Pana So-
snowskiego i  stolarza P. Mileckiego”. 

Poszukiwacze prawdziwych skarbów 
być może uśmiechają się teraz pod wą-
sem, ale dla muzealników z Kozłówki 
zwitek papieru był nie lada rarytasem. 
Po pierwsze, pozwolił ustalić datę 
powstania ramy (1900 r.). Po dru-
gie, kartka świadczy o tym, że nawet 
uczniowie, terminujący w  zakładzie 

Tajemnica 
kozłowieckiej ramy

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

Nic nie zapowiadało sensa-
cji. A jednak… Praca kon-
serwatorów nad unikato-
wą kolekcją ram i karniszy 

z  Muzeum Zamoyskich w  Kozłówce 
przyniosła zaskakujące rezultaty. 

Na początku 2015 r. Muzeum Za-
moyskich uzyskało dotację Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
na pełną konserwację dziesięciu karni-
szy oraz czternastu zabytkowych ram 
z przełomu XIX i XX w. (z dziennikar-
skiego obowiązku dodajmy, że udział 
własny projektowi zapewnił Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego w  Lublinie). Gra toczyła się 
o  wysoką stawkę. Wspomniane ramy 
i  karnisze to część oryginalnej kolek-
cji dawnego wyposażenia pałacu Za-
moyskich. Gromadził je pierwszy or-
dynat kozłowiecki, Konstanty Zamoy-
ski. Są to wyroby najwyższej klasy, po-
chodzące z zakładów we Francji i Pol-
sce; niektóre także sygnowane. Odpo-
wiedzialnego zadania konserwacji ram 
i karniszy podjęli się pracownicy firmy  
„AUREUS” z Opoczna.

Podczas konserwacji jednej z  ram 
dokonano niezwykle ciekawego od-
krycia. Część środkową ramy zdobił 
dębowy wieniec przewiązany wstęga-
mi. Jedna z drewnianych części wień-
ca była ruchoma, a pod nią znajdował 
się mały schowek. Z jego wnętrza wy-
dobyto zwitek papieru. Kartka była 
pognieciona i  postrzępiona, ale uda-
ło się ją rozszyfrować. Na awersie na-
pisano ołówkiem: „Fabryka Ram 
P[ana] A[dama] Z[aleskiego] […] 

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

1 |	Rama	do	obrazu,	1900,	Pracownia	Ram	
Eliasza	Adama	Zaleskiego	w	Warszawie	
(w	zbiorach	Muzeum	Zamoyskich	w	Kozłówce) 1
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E.  A.  Zaleskiego znali wartość swo-
jego rzemiosła i  nie chcieli pozostać 
anonimowi. Opublikowana w  me-
diach informacja o kozłowieckim zna-
lezisku powędrowała w  świat wraz 
z dopiskiem, że Muzeum Zamoyskich 
poszukuje informacji o zakładzie, 
w którym powstała rama.

Ku ogromnej radości muzealni-
ków, w  listopadzie ubiegłego roku 
do Kozłówki przyjechali potomko-
wie (prawnuk i  prawnuczka) założy-
ciela firmy ramiarskiej, Eliasza Ada-
ma Zaleskiego. Goście przywieźli do 
Kozłówki fotografie i archiwalia doty-
czące zakładu i jego właściciela.

Eliasz Adam Zaleski urodził się 
w 1854 lub 1855 r. Jego rodzicami byli 
Franciszek i Marianna z Fijałkowskich. 
Rodzina była na tyle dobrze sytuowana, 

że ich syn kształcił się na Akademii 
Sztuk Pięknych w  Paryżu. Po powro-
cie ze studiów Eliasz Adam Zaleski za-
czął pracować w Fabryce Ram Szczepa-
na Jana Truchlińskiego przy Krakow-
skim Przedmieściu 2 w  Warszawie. Po 
śmierci Truchlińskiego w  1883  r. Za-
leski przejął jego zakład. W  „Kurie-
rze Warszawskim” reklamował się na-
stępująco: „Wszelkie roboty wykonywać 
będę z  tą samą akuratnością artystycz-
ną, sztuką i  gustem […]. Mam nadzie-
ję, że JWW. Państwo raczą zaszczycać 
mnie tem samem zaufaniem, co mego po-
przednika i powierzać raczą roboty”. Za-
kład wykonywał ramy do obrazów, lu-
ster, miniatur, grafik, fotografii, a także 
meble rzeźbione i złocone oraz wszelkie 
prace pozłotnicze. Pod koniec XIX  w. 
firma zmieniła adres, przenosząc się do 
lokalu przy ul. Nowy Świat 58.

W 1886  r. Eliasz Adam Zaleski 
ożenił się z  Julianną z  Szewczykow-
skich, pochodzącą z  rodziny o trady-
cjach rzemieślniczych. Jej brat, Ro-
man, był właścicielem jednego z  naj-
lepszych warszawskich warsztatów ar-
tystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Z zachowanych dokumentów 
wiadomo, że pierwszy ordynat ko-
złowiecki, Konstanty Zamoyski, był 
klientem Eliasza Adama Zaleskiego. 
Wśród archiwaliów przywiezionych 
przez potomków Zaleskiego było 
m.in. zamówienie ordynata na ramę 

2 |	Karteczka	
znaleziona	podczas	
prac	konserwatorskich	
w	tajemnej	skrytce	
wykonanej	w	ramie	
do	obrazu:	awers	(a)	
i	rewers	(b)	(w	zbiorach	
Muzeum	Zamoyskich	
w	Kozłówce)

3 |	Rysunek	
projektowy	ram	do	
obrazów	zamówionych	
przez	Konstantego	
Zamoyskiego	u	Eliasza	
Adama	Zaleskiego,	1897	
(własność	prywatna)

2 a

2 b

3
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do obrazów z 1897 r., wraz z jej rysun-
kiem i  opisem. Powyższa rama znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Zamoy-
skich w Kozłówce.

Historia związana z  warszawską 
Fabryką Ram E. A. Zaleskiego nie jest 
zakończona. Nie wiadomo, jak i  kie-
dy zmarł jej właściciel, nie znamy tak-
że dalszych losów przedsiębiorstwa. 
Z pewnością istniało ono do 1900 r., 
o czym świadczy kartka znaleziona 
w jednej z kozłowieckich ram. Ale jak 
długo działało?

Monika Januszek-Surdacka

4 |	Eliasz	Adam	Zaleski,	ok.	1900,	fotografia	
wizytowa,	atelier	„Juliane”	(Plac	Wiktora	
Hugo	12)		w	Paryżu	(własność	prywatna)	

5 |	Ogłoszenie	reklamowe	Pracowni	Ram	Eliasza	
Adama	Zaleskiego	w	Warszawie	(własność	
prywatna)		

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

5

4

ukazujące rozwój miasta od średnio-
wiecza do 1990 r. Zobaczyć moż-
na m.in. towary, którymi handlowa-
li toruńscy kupcy, dokumenty zwią-
zane z miastem, zabytki ilustrujące 
życie codzienne oraz broń. Uzupeł-
nieniem i istotnym elementem eks-
pozycji są liczne multimedia, dzię-
ki którym można lepiej poznać każ-
dą z epok prezentowanych na wysta-
wie. Za przykłady mogą posłużyć tu 
stanowiska poliwizyjne, które za po-
mocą kilku obrazów połączonych 

Interaktywnie 
i nowocześnie 
przez historię 
Torunia

Muzeum Historii Torunia 
znajduje się przy ul. Ła-
ziennej 16, pośród go-
tyckich zabytków to-

ruńskiej Starówki. To oddział Mu-
zeum Okręgowego poświęcony dzie-
jom jednego z najstarszych miast nie 
tylko w Polsce, ale także i w Europie.

W pałacu będącym byłą siedzibą 
rodziny Eskenów, prezentowana jest 
nowoczesna wystawa „Toruń i jego 
historia”. Wśród eksponatów znajdu-
ją się zabytki prahistoryczne oraz te 

1

..........................................................
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w jeden pokaz, prezentują m.in. 
trudne zagadnienie wojen polsko- 
-szwedzkich oraz przemian demokra-
tycznych w Toruniu.

Wszystkie części wystawy tworzą 
stałą ekspozycję poświęconą historii 
Torunia. Całość obejmuje okres od 
około 11 tys. lat p.n.e. aż do pierw-
szych wolnych wyborów samorzą-
dowych w 1990 r. To jedna z niewie-
lu w Polsce ekspozycji prezentują-
cych w  sposób kompleksowy histo-
rię ośrodków miejskich od początków 
istnienia aż po czasy współczesne. 
Jej dopełnieniem jest film Księga To-
ruń 3D, ukazujący w ciągu 14 minut 
najważniejsze wydarzenia z prawie 
800-letniej historii grodu nad Wisłą.

W piwnicach Muzeum Histo-
rii Torunia urządzono pomieszczenia 
edukacyjne. Zaprezentowano w nich 
najważniejsze fakty z historii miasta 
na tle wydarzeń w Polsce i na świe-
cie. Ujęte one zostały w formę inte-
raktywnej osi czasu, dającej możli-
wość swobodnego przemieszczania 
się pomiędzy poszczególnymi wyda-
rzeniami. Można tu również zdobyć 
informacje dotyczące życia codzien-
nego mieszkańców Torunia od XV do 
XX w. oraz odbyć wirtualny spacer po 
dawnym toruńskim porcie.

Uzupełnieniem edukacyjnej pro-
pozycji muzeum są wielkoformato-
we puzzle, z których można układać 

historyczne budynki mieszkalne, 
obserwować przy tym zmieniają-
cą się modę toruńską oraz korzystać 

z  pomocy dydaktycznych, imitują-
cych różnorodną zastawę stołową.

☐

1 | Prezentacja	multimedialna	poświęcona	
rozbudowie	i	modernizacji	twierdzy	Toruń	
dokonanej	w	okresie	pruskim	

2 | Całość	wystawy	spina	trójwymiarowy	film	
Księga Toruń

3 | Jedna	z	trzech	sal	edukacyjnych	Muzeum	
Historii	Torunia

(fot. Andrzej Skowroński)

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

2

3

Muzeum	Historii	Torunia	czynne	jest	codziennie	oprócz	poniedziałków	w	godzinach:	od	maja	do	września	–	10.00- 
-18.00,	od	stycznia	do	kwietnia	 i	 od	 października	do	grudnia	–	10.00-16.00.	Na	 zwiedzanie	wystaw	stałych	
i	czasowych	nie	obowiązuje	rezerwacja	terminów.	Wjazd	na	wystawy	oraz	interaktywny	pokaz	Księga Toruń	3D	
umożliwia	 winda	 przystosowana	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnosprawnych.	 Przy	 wejściu	 do	 budynku	 znajdują	 się	
schody	z	urządzeniem	ułatwiającym	wejście,	tzw.	schodołazem.	Więcej	 informacji	na	stronach	Muzeum	Historii	
Torunia:	www.muzeum.torun.pl	i	pod	nr.	tel.	56	660	56	12.
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1

jako „Pocałunek Józefa” (kiedy in-
dziej jako „Pocałunek Marii”) włą-
czał się do propagowanego wówczas 
kultu św. Józefa. Sygnowany obraz dla 

Kolejne obrazy Willmanna 
we Wrocławiu

Tuż przed końcem 2015  r., 
28 grudnia, Muzeum Na-
rodowe we Wrocławiu 
przyjęło w  depozyt od 

Muzeum Narodowego w  Warsza-
wie (z  nieodległą perspektywą prze-
kazania na własność) siedem kolej-
nych płócien Michaela Willmanna 
(1630-1706). Z  inicjatywą wystąpi-
ło muzeum warszawskie, kontynuując 
trwający od kilkudziesięciu lat pro-
ces porządkowania własnych zbiorów, 
a zarazem – z  naszego, wrocławskie-
go punktu widzenia – odtwarzania 
przedwojennych kolekcji muzealnych 
Wrocławia, których znaczna część po 
1945 r. trafiła ze składnic niemieckich 
do Muzeum Narodowego w  Warsza-
wie. Ten zapoczątkowany w  1970  r. 
proces spowodował przekazanie wro-
cławskiemu Muzeum Narodowe-
mu wielu dzieł sztuki średniowiecz-
nej i nowożytnej. Wynegocjowane ze-
społy były wpisywane do inwentarzy 
MNWr w  latach 1973, 1981, 1987, 
2001 i 2012. Tylko z zakresu dawne-
go malarstwa europejskiego jest to 
118 obrazów, w znakomitej większo-
ści prezentowanych w stałych muzeal-
nych galeriach, a wśród nich 26 płó-
cien Michaela Willmanna – najsław-
niejszego śląskiego artysty niegdyś 
i obecnie. Przyjęte niedawno depozy-
ty powiększają dotychczasową, liczącą 
40 malowideł kolekcję, kompletującą 
prawie oeuvre Willmanna zachowane 
w polskich zbiorach muzealnych.

Obrazy przywiezione teraz do 
Wrocławia są znakomite. Charak-
terystyczny dla Willmanna, podej-
mowany kilkakrotnie apokryficz-
ny temat Świętej Rodziny, ukazywa-
ny w  konwencji intymno-rodzajowej 

klasztoru cysterek w  Trzebnicy mógł 
powstać po 1669 r., gdy w Krzeszowie 
rozpoczęło swoją działalność Bractwo 
św. Józefa.

................................................................................................................................................
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kościoła klasztornego i  stanowi-
ło parę z  malowidłem „Dysputa św. 
Katarzyny” (Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu).

Pochodzący z  późnego okresu  
twórczości artysty „Św. Mikołaj” uka-
zuje postać o wyraźnie portretowo 
ujętej twarzy, wyposażoną w  atry-
buty: mitrę biskupią, pastorał i  trzy 
kulki złota. Obraz należał do ołtarza 
w lubiąskiej Kaplicy Książęcej.

Trzy okazałe płótna z  około roku 
1682 przedstawiają wielofigural-
ne sceny pasyjne: „Upadek Chrystu-
sa pod krzyżem”, „Chrystusa i niewia-
sty jerozolimskie”, „Przybicie Chry-
stusa do krzyża”. Zamówione do kal-
warii (nieistniejącej w swym pierwot-
nym kształcie), założonej w  1672  r. 
wokół klasztoru cystersów w Krzeszo-
wie, zachowały się, wraz z odnalezio-
nym w 1993 r. w ratuszu w Ząbkowi-
cach Śląskich, a następnie odrestau-
rowanym „Obnażeniem Chrystusa 
z szat”, jako jedyne z tego cyklu. Wer-
sje rysunkowe całej Drogi Krzyżowej 
(część obecnie w Staatsgalerie w Stut-
tgarcie) wykonał Willmann jako wzo-
ry dla miedziorytów w krzeszowskiej 
Księdze pasyjnej.

Nasze dzieła Willmanna można 
oglądać nie tylko w siedzibie Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, lecz tak-
że w  Muzeum Piastów Śląskich na 
zamku w  Brzegu (od 1987 r.), w  sa-
lach zamku w  Książu (od 2015 r.), 
a okresowo we wrocławskim Muzeum 
Archidiecezjalnym.

Marek Pierzchała

Dzisiaj, kiedy powróciło do nas sie-
dem kolejnych wybitnych dzieł Micha-
ela Willmanna, warto przypomnieć, że 
spuścizna tego malarza bardzo powo-
li ulega scalaniu czy też odtwarzaniu 
(obecnie w  naszym muzeum znajdu-
je się już 47 obrazów tego artysty). I to 
„dopełnianie” naszego stanu posiada-
nia dzieł Willmanna jest procesem cią-
głym. Chociaż należy przy tym wręcz 
ostentacyjnie przypominać, że owa 
spuścizna pozostaje w  dalszym ciągu 

rozproszona, wielokrotnie także utra-
cona. Czy bezpowrotnie? Wątpię. Spo-
śród dzieł „śląskiego Apellesa”, które do 
1945 r. znajdowały się w zbiorach mu-
zealnych Wrocławia, w  dalszym cią-
gu brakuje uznanych za tzw. zaginio-
ne: z dawnego Schlesisches Museum für 
Kunstgewerbe und Altertümer – 21 ob-
razów, z dawnego Schlesisches Museum 
der bildenden Künste – 15 obrazów, 
a ze zbiorów Uniwersytetu Wrocław-
skiego – 3 obrazy. To nie tylko bolesna 

przypadłość wrocławskiego muzeum, 
straty obrazów Willmanna odnotowa-
ły wraz z zakończeniem drugiej wojny 
światowej także inne placówki muzeal-
ne: Gemäldegalerie w  Dreźnie („Por-
tret młodzieńca”); Mecklenburgische 
Staatsmuseum w  Szwerinie („Porwa-
nie Europy”, 1679); Oberschlesisches 
Museum w  Gliwicach („Trójca Stwo-
rzona”) czy też Städtische Kunstsamm-
lungen w Królewcu („Ścięcie św. Barba-
ry”). Nie możemy już mówić o stratach 

Przykładem nieco dziś zapomnia-
nego talentu Willmanna jako pejzaży-
sty jest pochodzące z  klasztoru w  Lu-
biążu „Powołanie Mateusza”, które Mu-
zeum Narodowe w  Warszawie zakupi-
ło w 1977 r. Z kilkunastu znanych, za-
ledwie trzy Willmannowskie krajobrazy 
(dopełnione sceną religijną) zachowa-
ły się w zbiorach muzealnych w Polsce 
i tyleż samo w kolekcjach niemieckich.

Dla opactwa cystersów w  Lubią-
żu, z  którym Willmann był związa-
ny od 1660 r. aż do śmierci, powsta-
ły również dwa inne obrazy. „Mę-
czeństwo św. Barbary”, najwcześniej-
sze prawdopodobnie opracowanie tej 
typowej dla artysty, pełnej ekspresyj-
nej dynamiki sceny, znajdowało się 
pierwotnie w  jednym z  sześciu nie-
istniejących dziś ołtarzy w  obejściu 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

1 |	„Męczeństwo	
św.	Barbary”,	
1682, olej,	płótno

2 |	„Przybicie	
Chrystusa	do	
krzyża”,	ok.	1682,	
olej,	płótno

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

2

*

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2016    |   61



wojennych, gdy z bólem serca wspomni-
my, że w  ostatnich kilkudziesięciu la-
tach ubyło nam wiele bezcennych dzieł 
„wiejskiego malarza z  Lubiąża” – np. 
z  Henrykowa, Kwiatkowic, z  kościoła 
św. Walentego w Lubiążu, z Moczydl-
nicy Klasztornej, z  praskiego Strahova 
(w 1969 r. skradzione zostało „Nawie-
dzenie NMPanny”), z  kościoła klasz-
tornego w Lubiążu obraz „Oczekiwanie 
na Marię” z ołtarza głównego (w czasie 
wojny ukryty w tzw. skrytkach Grund-
mannowskich, 4 sierpnia 1952 r. prze-
kazany został Warszawskiej Kurii Me-
tropolitalnej i przewieziony do Warsza-
wy − zaginął). Skoro już mowa o War-
szawie, to nie możemy tutaj także nie 
wspomnieć, że 29 obrazów – z  zespo-
łu liczącego pierwotnie około 60 znako-
mitych kreacji Willmannowskich znaj-
dujących się w  dawnym kościele klasz-
tornym cystersów w Lubiążu, w tym 14 
monumentalnych „Męczeństw Aposto-
łów”) – jest dzisiaj „ozdobą” wnętrz sto-
łecznych świątyń, wielokrotnie bardzo 

przypadkową, na ogół stylistycznie 
w żaden sposób do nich nie pasując.

Dlatego tak ważne jest zwróce-
nie uwagi na istotną w  ostatnim cza-
sie zmianę w podejściu do tego – jak się 
okazuje − dość ambarasującego Wil-
lmannowskiego dziedzictwa. I jest to 
zasługą wielu, wielu ludzi. A zaczę-
ło się to jeszcze za życia prof. Jana Bia-
łostockiego, złote karty tej historii za-
pisała rozkochana w  naszym muzeum 
i  w  twórczości Willmanna dr Bożena 
Steinborn, a dzisiaj kieruję doprawdy 
szczere i iście kordialne podziękowania 
w  stronę dr Agnieszki Morawińskiej, 
dyrektor Muzeum Narodowego w War-
szawie, do prof. Antoniego Ziemby, ku-
ratora Zbiorów Dawnej Sztuki Eu-
ropejskiej tegoż muzeum, wreszcie 
dwóch zastępców dyrektora tej instytu-
cji – dr. Piotra Rypsona i Mateusza La-
budy. To ich zasługą jest to, że „domy-
kamy” pewien proces, to ich otwartość 
i  wrażliwość pozwala nam dzisiaj po-
wiedzieć, iż powrót tych siedmiu dzieł 

Willmanna na Dolny Śląsk jest uko-
ronowaniem pewnej historycznej spra-
wiedliwości, logiki i  prawdy, że pra-
wie już wszystkie Willmanny powróci-
ły z  warszawskiego muzeum do Wro-
cławia (te dwa, które pozostały, mają 
dumnie prezentować śląskiego artystę 
na nowo powstającej galerii sztuki eu-
ropejskiej pierwszego muzeum naszego 
kraju). 

Przypomnijmy – w 1974 r. nastąpi-
ło prawne przekazanie przez Muzeum 
Narodowe w  Warszawie do Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu czterech ob-
razów Willmanna („Drzewo genealo-
giczne Chrystusa”, 1677-1678; „Wizja 
św. Bernarda z  Clairvoaux”, „Śmierć 
i apoteoza św. Wacława” oraz „Męczeń-
stwo św. Barbary”, 1682); na przeło-
mie 1981 i 1982 r. jego kolejnych osiem-
naście obrazów zmieniło w ten sam spo-
sób właściciela i znalazło się we Wrocła-
wiu („Ostatnia Wieczerza”, 1661; „Raj” 
ok. 1670; „Portret opata Arnolda Fre-
ibergera”, 1672; „Ucieczka do Egiptu”; 
„Aaron”, 1681; „Melchizedech”, 1681; 
„Dysputa św. Katarzyny”; „Pokłon pa-
sterzy”; „Zmartwychwstanie Chrystu-
sa”; „Trójca Stworzona”, po 1682; „Św. 
Katarzyna”; „Miłosierny Samaryta-
nin”; „Św. Hieronim”; „Św. Ambro-
ży”; „Św. Grzegorz”; „Św. Augustyn”; 
„Ubiczowany Chrystus przy kolumnie” 
i „Chrystus na krzyżu”). Od 2012 r. na-
szą własnością są następne cztery obra-
zy pochodzące z  Muzeum Narodowego 
w Warszawie („Autoportret M.L. Wil-
lmanna”, 1682; „Św. Urszula”, „Matka 
Boska Bolesna” i „Św. Jan Ewangelista” 
z grupy „Ukrzyżowania”).

Piotr Oszczanowski

dyrektor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu

Fragment wystąpienia podczas konferen-
cji prasowej 5 stycznia 2016  r. w  Pawi-
lonie Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, oddział Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu.

Z WIZYTĄ W MUZEUM

|	„Powołanie	Mateusza”,	ok.	1675, olej,	płótno

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

.........................................................................................................................................
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księcia Norfolk: „Obrazy, które od-
noszą się do rodziny, są zwykle po-
kazywane w  Galeriach, tak by Dzie-
dzic dzięki spoglądaniu na nie mógł 
nie tylko widzieć rysy twarzy, lecz od-
czytywać też Cnoty i  wspaniałomyśl-
ne bohaterskie Czyny swoich prawdzi-
wie szlachetnych Przodków”. Galeria 
przodków, przestrzeń zaplanowana 
i przeznaczona do pokazywania, sta-
nowiła nieodzowny element w  pro-
gramie ideowym i artystycznym nie-
mal każdej nowożytnej, europejskiej 
siedziby rodowej.

Pragnienie posiadania w  galerii 
przodków wizerunków wszystkich 
ważnych przedstawicieli rodziny po-
wodowało, że znajdowały się w  nich, 
prócz dzieł „odziedziczonych”, ma-
lowanych ad vivum, także liczne ko-
pie, powtórzenia obrazów z  innych 
galerii rodowych, portrety przemalo-
wane czy wreszcie wyimaginowane, 
przedstawiające wyobrażone oblicze 

Splendor rodu, 
kunszt artysty

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

Jednym z  najważniejszych za-
dań malarstwa portretowego 
w  historii nowożytnej kultury 
europejskiej było ukazywanie  

    rodzinnych genealogii. W wielko-
pańskich rezydencjach gromadzo-
no wizerunki antenatów, by kształ-
tować tożsamość i godność rodu, de-
monstrować ciągłość tradycji domu, 
jego „starożytność”, a także podkre-
ślać związki ze znaczącymi rodzina-
mi. O rodowych galeriach przod-
ków tak pisał w 1671 r. John Burbu-
ry w  liście do Henry’ego Howarda, 

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

1 |	Galeria	Portretów	w	Muzeum	Zamkowym	
w	Pszczynie	–	komnata	2
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członka rodu. Obrazy te przekony-
wały o przymiotach charakteru i  za-
sługach portretowanego, podkreśla-
nych przez stosowne atrybuty, od-
znaczenia, kosztowne stroje i  niejed-
nokrotnie zaaranżowane tło z  kunsz-
townie drapowaną tkaniną oraz ko-
lumną nawiązującą do antyku. Ich 
poziom artystyczny był zróżnicowa-
ny – od prac, które wyszły spod pędz-
la utytułowanych malarzy, z wirtuoze-
rią oddających rysy modela, jego ce-
chy psychiczne i detale stroju, po po-
wstałe w  prowincjonalnych ośrod-
kach, wykonane przez artystów ce-
chowych, niedysponujących odpo-
wiednim warsztatem w sensie zasobu 
środków plastycznych i  umiejętności 
posługiwania się malarską iluzją.

Otwarta 22 października 2015  r. 
wystawa stała w  Muzeum Zamko-
wym w Pszczynie „Galeria portretów. 
W  kręgu wolnych panów, hrabiów 
i książąt pszczyńskich” w swojej kon-
cepcji i aranżacji nawiązuje właśnie do 
owych dawnych pałacowych galerii 

portretów. Decyzja o przyjęciu takiej 
formuły wydaje się naturalna, biorąc 
pod uwagę fakt, że Muzeum Zamko-
we mieści się w  historycznych wnę-
trzach dawnej siedziby śląskich ary-
stokratów. Poszczególne elementy: 
pałacowe wnętrza, sposób rozmiesz-
czenia obrazów, bogata oprawa okien 
nawiązująca do wystroju dawnych sal 
zamkowych, zabytkowe żyrandole, 
opisy nieingerujące w aranżacje ścian, 
mają wywoływać wrażenie obcowania 
z  typową dziewiętnastowieczną gale-
rią przodków.

W trzech salach zgromadzono po-
nad 100 obrazów, grafik, rzeźb i  pa-
miątek. Najważniejszy element sta-
nowią portrety, których jest w  su-
mie  71. Składają się na nie obiekty 
o proweniencji książańskiej i pszczyń-
skiej, a więc pochodzące z dwóch sie-
dzib ostatnich właścicieli – Hochber-
gów, a  także muzealne zakupy. Ob-
razy ukazują członków trzech ro-
dów panujących przez niemal 400 
lat w  Pszczynie od połowy XVI po 

połowę XX  w.: Promniców, Anhal-
tów i  Hochbergów, a także ich bli-
skich oraz osoby skoligacone. Pre-
zentowane dzieła powstały w  okre-
sie od XVII po XX w. i obejmują tak-
że kopie artefaktów z drugiej połowy 
XVI w. Obrazy dają możliwość prze-
śledzenia nie tylko rodzinnych rodo-
wodów, lecz także przeobrażeń, jakim 
ulegało śląskie i  europejskie – w  tym 
przede wszystkim niemieckie – ma-
larstwo portretowe od czasów póź-
nego renesansu poprzez barok, roko-
ko, klasycyzm, style pierwszej połowy 
XIX  w. – romantyzm i  biedermeier, 
aż po style XX w.

Na wystawie zobaczyć można 
m.in. obrazy autorstwa Ernsta Bern-
hardiego (1671-1736), wrocławskie-
go malarza działającego w  Książu na 
początku XVIII w., Franza Stamparta 
(1675-1750), antwerpczyka związa-
nego z dworem cesarskim w Wiedniu, 
Canutusa, aktywnego na Śląsku w po-
łowie XVIII  w. i  realizującego pra-
ce dla Hochbergów z Roztoki, Felixa 

2
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Antona Schefflera (1701-1760), pra-
cującego na zlecenie Konrada Ernsta 
Maximiliana Hochberga, F. W. Ho-
epffnera, czynnego na saskim dworze 
Stolbergów w  latach sześćdziesiątych 
XVIII w., Bernarda Krause (1743- 
-1803), późnobarokowego malarza 
śląskiego, Christiana Wilhelma Ti-
schbeina (1751-1824), członka zna-
nej niemieckiej rodziny artystów, za-
trudnionego przez pszczyńskich An-
haltów, a  także Hochbergów z  Ksią-
ża. Poza wymienionymi prezentowa-
ne są też portrety słynnych dziewięt-
nastowiecznych malarzy niemieckich: 
Franza Krügera (1797-1857), któ-
ry uzyskał sławę głównie jako malarz 
ilustrujący historię Prus, Carla Adol-
fa Henninga (1809-1900), czołowe-
go artysty berlińskiego biedermeie-
ru i  Gustawa Richtera (1823-1884), 
jednego z najbardziej znaczących nie-
mieckich portrecistów. Artystów spo-
za kręgu sztuki niemieckiej repre-
zentują m.in. Ellis Roberts (1860- 
-1930), portrecista brytyjski, Bolesław 

2 |	Galeria	Portretów	
w	Muzeum	Zamkowym	
w	Pszczynie	
–	komnata	1

3 |	Ernst	Bernhardi,	
„Heinrich	Ludwig	Karl	
Hochberg	w	wieku	
dziecięcym”,	ok.	1722,	
olej,	płótno,	 
wym.	75	x	61	cm	

4 |	Felix	Anton	
Scheffler,	„Heinrich	
Ludwig	Karl	Hochberg”,	
1752,	olej,	płótno,	
wym.	82	x	66	cm

5 |	F.W.	Hoepffner,	
„Christine	Henriette	
Stolberg-Stolberg”,	
1762,	olej,	płótno,	
wym.	84	x	65	cm

3

4

5
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Szańkowski (1873-1953), wykształ-
cony w  Krakowie i  Monachium ma-
larz wyidealizowanych portretów, po-
chodzący z Austrii, działający na Wę-
grzech i w Danii malarz Caesar Kun-
wald (1870-1946) oraz rosyjski emi-
grant, uczeń Ilii Repina Michaił Wer-
boff (1896-1996).

Tytuł wystawy odwołuje się do 
tak mocno zdezawuowanego we 
współczesnej polszczyźnie słowa 
„galeria” i  podejmuje próbę przypo-
mnienia jego pierwotnego znaczenia 
jako dużej prywatnej lub publicznej 
kolekcji dzieł sztuki, zazwyczaj ma-
larstwa lub rzeźby. Całość ekspozy-
cji stwarza widzom niezwykłą moż-
liwość zapoznania się ze zwartą ko-
lekcją malarstwa ukazującego histo-
rię właścicieli rezydencji pszczyńskiej 
oraz ich antenatów.

Marcin Nyga 
Sylwia Smolarek- 

-Grzegorczyk

W	2015	r.	w	serii	wydawniczej	Teatru	Wielkiego	–	Opery	Narodowej	z	okazji	250-lecia	teatru	publicznego	w	Polsce	ukazała	się	książka	autorstwa	Je-
rzego	Miziołka	Teatr Wielki w Warszawie. 250-lecie teatru publicznego w Pol-
sce 1765-2015. 

We	wstępie	czytamy:	„[…]	nie jest to ani monografia Te-
atru Narodowego […],	ani monografia gmachu Teatru Wiel-
kiego. Celami głównymi, choć zapewne tylko częściowo osią-
galnymi, są: ukazanie czegoś, co można by określić »feno-
menem Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego w Warszawie«, 
i próba naszkicowania dziejów tej niezwykle zasłużonej dla 
kultury polskiej instytucji, która organizuje też liczne wysta-
wy malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii i sztuki audiowizu-
alnej”. 

W	publikacji	–	na	tle	ogólnych	rozważań	o	fenomenie	ope-
ry	 i	 jej	 początkach	 –	 przedstawieni	 zostali	 twórcy	 związani	
z	 teatrem,	 dyrektorzy,	 reżyserzy,	 śpiewacy,	 tancerze.	 Trzon	
publikacji	 stanowią	 szczegółowe	 opisy	 przedstawień	 teatral-
nych.	Czytelników	interesujących	się	historią	architektury	teatru	zaciekawią	
na	pewno	przedstawione	dzieje	tzw.	Operalni,	wzniesionej	w	Ogrodzie	Saskim	
jako	teatr	dworski	przez	Augusta	II,	która	stała	się	w	1765	r.	pierwszą	siedzi-
bą	Teatru	Narodowego.	Zanim	w	1779	r.	powstał	w	Warszawie	teatr	publicz-
ny	z	prawdziwego	zdarzenia,	pierwszą	polską	operę	wystawiono	w	pałacu	Ra-
dziwiłłów	na	Krakowskim	Przedmieściu.	Pierwszy	wolno	stojący	budynek	te-
atru	publicznego	stanął	w	1779	r.	na	pl.	Krasińskich.	W	1833	r.	zainauguro-

wał	natomiast	działalność	Teatr	Wielki	na	pl.	Teatralnym,	wybudowany	we-
dług	projektu	Antonia	Corazziego	na	miejscu	Marywilu.	W	publikacji	opisane	
zostały	losy	gmachu	teatru	w	latach	1833-1915,	w	okresie	międzywojennym,	

w	 latach	1945-1989	 i	na	początku	nowego	tysiąclecia	(lata	
1989-2011).	Osobne	rozdziały	poświęca	autor	treściom	ide-
owym	zawartym	w	dekoracji	rzeźbiarskiej	fasady	teatru,	prze-
kształceniom	jego	wnętrz	i	ich	wyposażeniu.

Ciekawych	 jest	 zamieszczonych	w	 książce	 14	 aneksów,	
w	 tym	 Krótki opis budowy Teatru nowostawiającego się 
w Warszawie autorstwa	 Ludwika	 Kozubowskiego,	 opubli-
kowany	w	1830	r.	na	łamach	„Pamiętnika	Fizycznych,	Ma-
tematycznych	 i	Statystycznych	Umiejętności”	 czy	napisany	
przez	 Juliana	Heppena	esej	Teatr Wielki w pierwszym roku 
istnienia (Album Teatralne: rocznik poświęcony sprawom 
teatralnym i artystycznym, Tom	1,	1897).	Obszerna	biblio-
grafia	odsyła	do	wielu	pozycji	polsko-	i	obcojęzycznych	o	po-
dobnej	tematyce.

Tekstom	(podanym	z	tłumaczeniem	na	język	angielski)	towarzyszą	archi-
walne	i	współczesne	ilustracje,	pochodzące	m.in.	ze	zbiorów	Muzeum	Teatral-
nego,	Archiwum	Teatru	Wielkiego	–	Opery	Narodowej,	Muzeum	Pałacu	Króla	
Jana	III	w	Wilanowie,	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie,	Narodowego	Archi-
wum	Cyfrowego	czy	Zamku	Królewskiego	na	Wawelu.

Książkę	można	kupić	(cena:	75	zł)	w	Biurze	Organizacji	Widowni	Teatru	
Wielkiego	w	Warszawie.	

TEATR	WIELKI	W	WARSZAWIE
Spotkanie z książką

6 |	Malarz	
nieokreślony,	
„Heinrich	Anhalt- 
-Köthen-Pless”,	lata	
czterdzieste	XIX	w.,	
olej,	płótno,	wym.	
73,5	x	63	cm	

(zdjęcia: Piotr Kłosek)

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

Wystawę	„Galeria	portretów.	W	kręgu	wolnych	panów,	hrabiów	i	książąt	pszczyńskich”	można	zwiedzać	w	godzinach	
otwarcia	muzeum	indywidualnie,	z	przewodnikiem	lub	korzystając	z	audioprzewodnika.	Więcej	informacji	na	stronach	
Muzeum	Zamkowego:	www.zamek-pszczyna.pl,	www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl	lub	pod	numerem	telefonu:	32	210	
30	37.	Zobacz	też	wybrane	portrety	z	wystawy	w	SPOTKANIACH	PLUS:	www.spotkania-z-zabytkami.pl

6
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Handlowej, a od 1945  r. w  założo-
nej przez malarza Henryka Czarnec-
kiego Wojewódzkiej Szkole Rzemiosł 
Artystycznych (obecny Zespół Pań-
stwowych Szkół Plastycznych im. Jó-
zefa Szermentowskiego). Wraz z bra-
tem aktywnie uczestniczył w  życiu 
artystycznym Kielc, był aktywnym 
członkiem sekcji plastycznej przed-
wojennego Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Miłośników Sztuki (1921- 
-1939), współzałożycielem kieleckie-
go ZPAP. 

Ryszard Prauss był malarzem i ry-
sownikiem tradycyjnym, specjalizu-
jącym się głównie w  akwareli, ołów-
ku i kredce, rzadziej węglu. Jego ulu-
bione tematy to weduty, głównie pol-
ska architektura rekonstruowana, na 

poziomie porównywalnym z  klasycz-
nymi już kompozycjami Stanisława 
Noakowskiego, sceny z historii Polski, 
w  tym z  czasu drugiej wojny świato-
wej, o wiele rzadziej pejzaż.

Wystawie poświęconej temu ar-
tyście towarzyszy dwujęzyczny pol-
sko-angielski katalog zawierający 
prace Ryszarda Praussa pokazujące 
architekturę 42 miejscowości – od 
Baranowa Sandomierskiego po Zię-
bice. Dużą ich część stanowią fan-
tazje artysty, komponowane jednak 
w znacznej mierze na podstawie udo-
kumentowanej lub zachowanej ar-
chitektury. W  katalogu zamieszczo-
no 564 kolorowe reprodukcje miast 
i zamków. 

☐

Polskie miasta i zamki 
według Ryszarda Praussa

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

W Muzeum Narodowym 
w Kielcach czynna jest 
wystawa „Polskie mia-
sta i  zamki według 

Ryszarda Praussa”. Ryszard Prauss 
(1902-1955), kielczanin, brat mala-
rza Stanisława (1902-1967), był ab-
solwentem kieleckiego Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego i Szkoły Sztuk 
Pięknych w  Warszawie. Po studiach 
poświęcił się pracy pedagogicznej 
jako nauczyciel rysunku w  szkołach 
średnich Kielc: Gimnazjum Żydow-
skim, w  okresie okupacji w  Szkole 

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

1 | „Brzeg”	(„Ratusz	IV”),	około	1948,	
akwarela,	papier,	wym.	30,5	x	43	cm

2 | „Paczków”	(„Kamieniczki	z	gotycko-
-renesansową	budowlą	w	tle,	kościół	św.	Jana	
Ewangelisty”),	lata	pięćdziesiąte	XX	w.,	
akwarela,	papier,	wym.	69,5	x	50	cm

1

2

Wystawa	„polskie	miasta	 i	 zamki	według	ryszarda	praussa”	 czynna	 jest	w	siedzibie	
glównej	 muzeum	 narodowego	 w	 kielcach	 (dawnym	 pałacu	 biskupów	 krakowskich)	
od	13	lutego	do	22	maja	2016	r.	
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Jednym	 z	 podstawowych	 za-
dań	 muzeów	 jest	 zapewnie-

nie	 bezpieczeństwa	 zgromadzo-
nym	w	nim	obiektom,	pracowni-
kom	oraz	 zwiedzającym.	 Rozwój	
technologiczny,	 liczne	 kradzieże	
muzealne	 oraz	 ryzyko	 zniszcze-
nia	 dóbr	 kultury	 przez	 zwiedza-
jących	 stały	 się	 przyczyną	 pod-
jęcia	 przez	 dyrektorów	 muze-
ów	 decyzji	 o	 założeniu	 systemu	
monitoringu	 wizyjnego.	 I	 choć	
ten	 powszechny	 system	 ochro-
ny	jest	pomocny	organom	ściga-
nia,	a	także	pracownikom	ochro-
ny	w	 sytuacjach	bezpośredniego	
reagowania	 na	 powstałe	 zagro-
żenie,	 to	 sytuacja	 prawna	 mo-
nitoringu	 w	 prawie	 polskim	 nie	
została	 uregulowana.	 Tym	 sa-
mym	 stanowi	 ona	 lukę	 prawną,	
która	 wymaga	 pilnej	 interwen-
cji	ustawodawcy.	Kluczowym	dla	
monitoringu	 wizyjnego	 proble-
mem	jest	ochrona	danych	osobo-
wych.	 Blisko	 sześć	 lat	 temu	Ge-
neralny	 Inspektor	 Ochrony	 Da-
nych	 Osobowych	 (dalej:	 GIODO)	
zasygnalizował	 potrzebę	 uchwa-
lenia	ustawy	o	monitoringu,	któ-
ra	regulowałaby	kwestie	związa-
ne	z	ochroną	danych	osobowych	
zgromadzonych	 na	 nagraniach	
z	 kamer,	 jednakże	 do	 dnia	 dzi-
siejszego	ustawa	o	systemie	mo-
nitoringu	wizyjnego	pozostaje	na	
etapie	projektu	założeń	do	usta-
wy.	 Nie	 oznacza	 to,	 że	 monito-
ring	nie	był	przedmiotem	wypo-
wiedzi	GIODO.

W	 ocenie	 GIODO	 zapisy	 na-
grań	 z	 monitoringu	 wizyjnego	
są	 zbiorami	 danych	 w	 rozumie-
niu	 ustawy	 z	 dnia	 29	 sierpnia	
1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	oso-
bowych	 (Dz.U.	 z	 2015	 r.,	 poz.	
1309;	 dalej:	 ustawa	 o	 ochro-
nie	danych	osobowych)	pod	wa-
runkiem,	 że	 są	 one	 zapisywa-
ne,	 a	 tym	 samym	 przetwarza-
ne	 (zob.	Zagadnienia dotyczące 
monitoringu wizyjnego w dzia-
łalności Biura GIODO,	 www.gio-
do.gov.pl,	 17.01.2016	 r.).	 Po-
gląd	 taki	 został	 wyrażony	 rów-
nież	przez	wojewódzki	sąd	admi-
nistracyjny	 w	 Warszawie	 z	 dnia	
9	lipca	2014	r.	(Sygn.	Akt:	II	SA/

Wa	 2393/13).	 Oznacza	 to,	 że	
podlegają	 one	 rejestracji,	 jako	
zbiory	danych	osobowych.	Obec-
nie	 w	 rejestrze	 zbiorów	 danych	
GIODO	zarejestrowanych	jest	120	
zbiorów	 nagrań	 z	 monitorin-
gu	wizyjnego,	w	tym	dwa	zbiory	
zgłoszone	przez	muzea,	tj.	zbiór	
administrowany	 przez	 Muzeum	
Regionalne	 im.	 Adama	 Fast-
nachta	 w	 Brzozowie	 oraz	 zbiór	

zgłoszony	przez	Muzeum	 II	Woj-
ny	 Światowej	 w	 Gdańsku	 (zob.	
http://egiodo.giodo.gov.pl,	
17.01.2016	 r.).	 Nietrudno	 za-
uważyć,	 że	 liczba	 zarejestrowa-
nych	 zbiorów	 nagrań	 z	 monito-
ringu	wizyjnego	 nie	 oddaje	 rze-
czywistej	skali	zjawiska.	Wszech-
obecność	 monitoringu	 wpłynę-
ła	na	świadomość	społeczną,	ale	
nie	na	świadomość	prawną.

Zgodnie	 z	 definicją	 legal-
ną	zawartą	w	art.	7	pkt.	1	usta-
wy	 o	 ochronie	 danych	 osobo-
wych	zbiorem	danych	osobowych	
jest	 każdy	 posiadający	 struktu-
rę	 zestaw	 danych	 o	 charakte-
rze	 osobowym,	 dostępnych	 we-
dług	określonych	kryteriów,	nie-
zależnie	od	tego,	czy	zestaw	ten	
jest	 rozproszony,	 czy	podzielony	
funkcjonalnie.	 Taka	 konstrukcja	

System telewizji dozorowej (CCTV)
System	telewizji	dozorowej	jest	różnie	określany	przez	muzealników:	telewizja	przemysłowa,	mo-

nitoring	wizyjny,	CCTV	(ang.	closed-circuit television);	wszystkie	te	nazwy	określają	ten	sam	system,	
będący	dodatkowymi	oczami	dla	pracowników	ochrony	muzeum.	CCTV	pozwala	na	nieustanną	ob-
serwację	danego	obszaru,	rejestrację	i	archiwizację	obrazu.	Składa	się	on	z	następujących	elemen-
tów:	urządzenia	umożliwiającego	uchwycenie	obrazu	(kamera),	urządzenia	rejestrującego	(rejestra-
tor,	nośnik	zapisu,	np.	twardy	dysk)	oraz	urządzenia	wyświetlającego	obraz	(monitor).	Skuteczność	
podglądu	„na	żywo”	 jest	 ściśle	 zależna	od	kompetencji	 i	dyspozycyjności	pracowników	obsługują-
cych	system.	Obserwacja	powinna	być	prowadzona	nieustannie	przez	osobę	dysponującą	odpowied-
nią	wiedzą	i	umiejętnościami	w	posługiwaniu	się	systemem	lub	zespół	ludzi	adekwatny	do	rozmiarów	
systemu	(liczby	kamer)	w	muzeum.

Montaż	systemu	telewizji	dozorowej	w	muzeum	wiąże	się	z	przeprowadzeniem	okablowania.	Ist-
nieją	metody	bezprzewodowego	przesyłu	obrazu,	ale	konieczne	jest	zapewnienie	zasilania	poszcze-
gólnym	elementom.	Załączony	schemat	budowy	systemu	przedstawia	najbardziej	typową	konstruk-
cję,	systemy	montowane	w	poszczególnych	muzeach	mogą	wyglądać	nieco	inaczej,	np.	inaczej	wy-
glądać	będzie	system	zbudowany	na	bazie	przesyłu	obrazu	za	pomocą	kabli	antenowych,	a	inaczej	za	
pomocą	sieci	internetowej	lub	sieci	komputerowej	LAN.	W	większości	przypadków	występuje,	mimo	
rozbieżności,	możliwość	integracji	(łączenia	celem	współpracy)	z	innymi	systemami.	

(wg	http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/metody-i-techniki-ochronne/zabezpieczenia-techniczne/
system-telewizji-dozorowej-cctv/print)

Monitoring w muzeach
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prawna	sprawia,	że	zbiór	danych	
osobowych	 musi	 zawierać	 dane	
osobowe,	 mieć	 określoną	 struk-
turę	 oraz	 zapewniać	 dostęp	 do	

danych	osobowych	według	okre-
ślonych	kryteriów.	Zauważmy,	że	
pojęcie	 danych	 osobowych	 jest	
niedookreślone,	 a	 wobec	 tego	

należy	rozumieć	je	 jako	wszelkie	
informacje	dotyczące	konkretnej	
osoby	fizycznej	lub	prawnej.

Uznanie	zbioru	nagrań	z	mo-
nitoringu	 za	 zbiór	 danych	 unie-
możliwia	 jego	 swobodne	 udo-
stępnianie	innym	podmiotom	niż	
dane	dotyczą,	 co	w	 szczególno-
ści	 nie	 pozwala	 na	 zamieszcza-
nie	nagrań	z	kamer	monitoringu	
w	 internecie,	 np.	 na	 Youtubie.	
Wizerunek	oraz	głos	osoby	są	jej	
danymi	osobowymi	i	bezopornie	
podlegają	ochronie	prawnej.	Tak	
więc	 dane	 osobowe	 są	 dobrami	
osobistymi,	 którym	 kodeks	 cy-
wilny	 zapewnia	 ochronę	 praw-
ną.	 Ustawa	 o	 ochronie	 danych	
osobowych	 zawiera	 bardziej	 re-
strykcyjne	 przepisy	 dotyczą-
ce	naruszenia	obowiązku	ochro-
ny	 danych	 osobowych,	 jednak-
że	 w	 ocenie	 Maksymiliana	 Paz-
dana	 (Kodeks Cywilny. Komen-
tarz,	t.	1,	red.	Krzysztof	Pietrzy-
kowski,	 Warszawa	 2015)	 „do-
póki dane osobowe człowieka 
są używane zgodnie z regułami 
społecznymi, dopóty nie moż-
na mówić o bezprawności dzia-
łań innych osób ani o zagrożeniu 

dóbr osobistych tymi działania-
mi”.	Tym	samym	podmiot	admi-
nistrujący	 systemem	 monitorin-
gu	wizyjnego	powinien	być	świa-
domy	grożących	mu	konsekwen-
cji	 prawnych	 za	 wykorzystywa-
nie	 nagrań	 z	 monitoringu	 bez	
zgody	 osób	 znajdujących	 się	 na	
tychże	 nagraniach.	 Zauważmy,	
że	 cytowana	 ustawa	 penalizuje	
przetwarzanie	danych	przez	nie-
uprawnionego	 oraz	 udostępnia-
nie	 danych	 osobom	 nieupraw-
nionym.	Oprócz	tego	osobie	po-
krzywdzonej	 przysługuje	 za-
dośćuczynienie	za	naruszenie	jej	
dóbr	osobistych.

Czy	 zatem	 należy	 rejestro-
wać	 zbiór	 danych	 pochodzą-
cych	 z	 monitoringu	 wizyjnego	 
u	GIODO?	W	mojej	opinii	powin-
no	 się	 podzielić	 pogląd	 GIODO,	
oponującego	 za	 rejestracją	 zbio-
rów	danych	zawierających	nagra-
nia	 z	 kamer	 systemu	 monitorin-
gu	wizyjnego	tylko	wówczas,	gdy	
dane	te	są	przetwarzane,	tzn.	za-
pisywane	 i	 przechowywane.	Brak	
łącznego	 spełnienia	 tych	 dwóch	
przesłanek	 czyni	 z	 monitorin-
gu	 wizyjnego	 podgląd	 obiektu,	
sal	muzealnych	oraz	 osób	w	nim	
zgromadzonych.

Żaneta	Gwardzińska

W	2015	 r.	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Gdańskiego	 i	oficyna	Wolters	Klu-
wer	opublikowały	książkę	Katarzyny	Zalasińskiej	 i	Kamila	Zeidlera	Wy-

kład prawa ochrony zabytków. Publikacja	ma	charakter	podręcznikowy.	
W	ostatnich	latach	obserwujemy	szybki	rozwój	prawa	ochrony	dziedzictwa	

kultury.	Ukształtowało	się	 środowisko	prawników	zajmujących	się	 tą	 tema-
tyką,	podejmowane	są	studia	i	badania.	Problematyka	ochrony	dziedzictwa	
kultury	–	kilka	lat	temu	domena	grupy	wybitnych	specjalistów	–	wpisuje	się	
w	żywy	dyskurs	nad	wartościami	współczesnych	państw	de-
mokratycznych.	Katarzyna	Zalasińska	i	Kamil	Zeidler	od	daw-
na	zajmują	się	tematyką	prawa	ochrony	dziedzictwa	kultury.	
Postanowili	 napisać	 książkę,	 która	byłaby	przydatną	 lektu-
rą	dla	muzealników,	konserwatorów	zabytków,	antykwariu-
szy	i	kolekcjonerów.	

Autorzy	zastrzegają	we	wstępie,	że	książka	jest	wprowa-
dzeniem	do	prawa	ochrony	zabytków,	ale	nie	do	prawa	jako	
takiego,	dlatego	rekomendują	czytelnikom	uzupełnienie	lek-
tury	podręcznikiem	z	zakresu	wstępu	do	prawoznawstwa.

Publikacja	 składa	 się	 z	 dziewięciu	 rozdziałów.	 Rozpo-
czyna	się	przedstawieniem	zagadnień	systemowych	i	gene-
zą	prawa	ochrony	zabytków	w	Polsce.	Omówione	tu	zosta-
ły	ważne	dokumenty:	Dekret	Rady	Regencyjnej	 z	dnia	31	
października	1918	r.	o	opiece	nad	zabytkami	sztuki	i	kul-
tury,	Rozporządzenie	Prezydenta	Rzeczypospolitej	z	dnia	6	

marca	1928	r.	o	opiece	nad	zabytkami	i	Ustawa	z	dnia	15	lutego	1962	r.	
o	ochronie	dóbr	 kultury	 i	 o	muzeach.	 Istotny	 jest	 rozdział	dotyczący	ad-
ministracji	publicznej	w	dziedzinie	ochrony	zabytków,	w	tym	roli	społecz-
nych	opiekunów	zabytków	i	organizacji	pozarządowych.	Autorzy	dużo	miej-
sca	poświęcają	ochronie	zabytków	nieruchomych	i		ruchomych	(geneza	re-
jestru	zabytków,	proces	wpisywania	do	rejestru,	kontrola	wywozu	zabytków	
za	granicę	w	Polsce	i	w	Unii	Europejskiej,	zabytki	w	muzeach	i	kolekcjach	

prywatnych,	zabytki	na	rynku	sztuki).	Ciekawe	są	rozdzia-
ły	 poświęcone	 ochronie	 zabytków	 archeologicznych,	 fi-
nansowaniu	 opieki	 nad	 zabytkami	 i	 karnoprawnej	 ochro-
nie	zabytków.	Końcowy	rozdział	zawiera	rozważania	na	te-
mat	 zarządzania	 dziedzictwem	 kultury	 (podstawowe	 po-
jęcia	 i	 elementy	 zarządzania	 na	 poziomie	 krajowym,	 re-
gionalnym	 i	 lokalnym,	 zarządzanie	 na	 przykładzie	miejsc	
światowego	dziedzictwa,	partycypacja	społeczna	w	ochro-
nie	dziedzictwa	kultury).	

W	książce	zamieszczony	jest	również	zestaw	źródeł	pra-
wa	krajowego,	europejskiego	i	międzynarodowego,	orzecz-
nictwo,	literatura	i	indeks	rzeczowy.

Tę	 ciekawą	 publikację	 można	 kupić	 (cena:	 48,30	 zł)	
w	księgarniach	prawniczych	lub	za	pomocą	strony	interneto-
wej	oficyny	Wolters	Kluwer	(www.wolterskluwer.pl)	lub	Wy-
dawnictwa	Uniwersytetu	Gdańskiego	(www.kiw.ug.edu.pl).

WYKŁAD	PRAWA	OCHRONY	ZABYTKÓW
Spotkanie z książką

| Kamera	monitoringu	w	muzeum
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Jednym	 z	 przejawów	 zapóźnie-nia	 rodzimej	 tegumentologii	na	
tle	 europejskim	 jest	 nikły	 stopień	
rozpoznania	warsztatów	introliga-
torskich	działających	na	historycz-
nych	i	powojennych	ziemiach	pol-
skich.	 W	 nie	 mniejszym	 stopniu	
dotyczy	 to	 staropolskich	 księgo-
zbiorów,	których	właściciele	–	za-
równo	 prywatni,	 jak	 i	 instytucjo-
nalni	–	przyczynili	 się	do	powsta-
nia	 niezliczonych	 opraw	 książko-
wych,	nierzadko	o	wysokiej	warto-
ści	artystycznej.

Okoliczności	 te	 skutecznie	
utrudniają	 odtworzenie	 obra-
zu	 dawnego	 polskiego	 introliga-
torstwa	 w	 takich	 fundamental-
nych	 aspektach,	 jak	 jego	 orga-
nizacja,	 indywidualności	 twór-
cze,	 przemiany	 formalno-stylo-
we,	tudzież	ewolucja	technik	wy-
konawczych.	Zazwyczaj	wciąż	też	
mamy	 mgliste	 pojęcie	 o	 szacie	
zewnętrznej	 słynnych	 i	 wielkich	
księgozbiorów	 magnackich,	 bi-
skupich	czy	 też	klasztornych,	nie	
mówiąc	 o	 zbiorach	 szlacheckich	
i	 mieszczańskich.	 Fakt	 ten	 unie-
możliwia	zaś	pełne	zobrazowanie	
kultury	 bibliofilskiej	 na	 ziemiach	
dawnej	Rzeczypospolitej,	jak	rów-
nież	na	ziemiach	Śląska,	Pomorza	

Zachodniego	 i	 Prus.	 Innymi	 sło-
wy,	 dorobek	 badań	 tegumento-
logicznych	 nad	 tymi	 regionami	
jest	frustrująco	skąpy	i	–	w	prze-
ważającym	stopniu	–	zdezaktuali-
zowany.	

Wobec	 zarysowanych	 proble-
mów,	 zdiagnozowanych	 wielo-
krotnie	 dwa	 lata	 temu	 podczas	
pierwszej	 konferencji	 rodzimych	
tegumentologów	 (zob.	 „Spo-
tkania	 z	 Zabytkami”,	 nr	 3-4,	
2014,	s.	64	oraz	omówienie	pu-
blikacji	 pokonferencyjnej	 poni-
żej),	 Instytut	 Informacji	 Nauko-
wej	i	Bibliologii	Uniwersytetu	Mi-
kołaja	Kopernika	w	Toruniu	wraz	
z	Książnicą	Kopernikańską	w	To-
runiu	podjęły	się	zorganizowania	
17-18	listopada	2016	r.	II	Ogól-
nopolskiej	 Konferencji	 Oprawo-
znawczej	pt.	„Introligatorzy	i	ich	
klienci”.	 Zasadniczym	 jej	 celem	
jest	 scharakteryzowanie	 dorob-
ku	 wybranych	 pracowni	 introli-
gatorskich,	 działających	 na	 hi-
storycznych	i	obecnych	ziemiach	
Polski.	Obok	tego	uwaga	skupio-
na	będzie	na	wybranych	bibliofi-
lach,	którzy	pozostawili	po	sobie	
mniej	lub	bardziej	bogate	zespo-
ły	 oprawnych	 woluminów.	 Sto-
sowne	miejsce	przewidziane	jest	

na	 miscellanea,	 rozumiane	 jako	
referaty	 i	 komunikaty	poświęco-
ne	zbiorom	opraw	w	poszczegól-
nych	 polskich	 bibliotekach,	 ar-
chiwach	i	muzeach.	Mając	zaś	na	
uwadze	 rosnące	 znaczenie	 dys-
kursu	 konserwatorskiego	 w	 te-
gumentologii	organizatorzy	kon-
ferencji	otwarci	są	na	nowe	głosy	
z	tego	środowiska.

W	 Toruniu	 spotka	 się	 szero-
kie	 grono	 badaczy	 i	 miłośni-
ków	 opraw	 książkowych	 z	 krę-
gów	 uczelnianych,	 bibliotecz-
no-archiwalno-muzealnych	 oraz	
bibliofilsko-antykwarycznych.	
Oprócz	 obrad,	 które	 odbywać	
się	będą	we	wnętrzach	Książni-
cy	 Kopernikańskiej	 przewiduje	
się	 prezentację	 najcenniejszych	
zbiorów	 tej	 placówki.	 Wśród	
nich	 znajdzie	 się	 nie	 tylko	 bo-
gaty	 zestaw	 średniowiecznych	
i	 nowożytnych	 opraw,	 ale	 też	
innego	 rodzaju	 cymelia	 w	 ska-
li	 światowej,	 jak	 choćby	 jedyny	
w	zbiorach	polskich	rękopis	 ilu-
minowany	z	biblioteki	króla	Ma-
cieja	 Korwina.	 Organizatorzy	
konferencji	 planują	 też	 wyda-
nie	 studiów	pokonferencyjnych,	
jako	II	 tomu	serii	Tegumentolo-
gia polska.

Wszelkie	 informacje	 organiza-
cyjne	 dotyczące	 konferencji	 do-
stępne	 są	 na	 stronie	 www.inibi.
umk.pl/introligatorzy	 oraz	 pod	
adresem	 tegumentologia@umk.
pl	 lub	 pod	 numerem	 telefonicz-
nym	 sekretarza	 naukowego	 im-
prezy,	 dra	 Arkadiusza	 Wagnera	 
(606-11-55-61).

☐

Introligatorzy i ich klienci
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W	2014	r.	Instytut	Informacji	Naukowej	i	Bibliologii	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu	we	współpracy	z	Biblioteką	Uniwersytecką	w	Toru-
niu	zorganizował	pierwszą	w	kraju	konferencję	oprawoznawczą	(tegumento-
logiczną).	Jej	celem	była	konsolidacja	rodzimych	tegumentologów,	wymiana	
doświadczeń	i	prezentacja	wyników	prac.	W	2015	r.	ukazał	się	w	Wydawnic-
twie	Naukowym	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	tom	studiów	pokonferen-
cyjnych	pt.	Tegumentologia polska dzisiaj / Polish bookbinding studies today 
pod	redakcją	Arkadiusza	Wagnera,	zawierający	wybrane	artyku-
ły	wraz	z	trzynastoma	tablicami	barwnymi,	niemal	setką	ilustra-
cji	oraz	przerysami	ołówkowymi	i	indeksem	nazwisk.	

We	 wstępie	 do	 książki	 czytamy	 m.in.:	 „Znamienną cechą 
współczesnej polskiej tegumentologii, zwanej też oprawoznaw-
stwem, jest jej marginalizacja w dyskursie nauk humanistycz-
nych”. Wspomniana	 konferencja	 i	 będąca	 jej	 podsumowaniem	
publikacja	mogą	zmienić	tę	optykę.	Książka	składa	się	z	pięciu	
rozdziałów	odpowiadających	blokom	tematycznym	utworzonym	
na	konferencji:	zagadnienia	teoretyczne,	ujęcia	problemowe,	in-
stytucjonalne	 zbiory	 opraw,	 perspektywa	 konserwatorska	 oraz	
prezentacje	naukowe	i	konserwatorskie	obiektów	ze	zbiorów	Bi-

blioteki	Uniwersyteckiej	w	Toruniu.	W	publikacji	zamieszczone	są	zagadnie-
nia	związane	z	dziejami	introligatorstwa,	zbiorami	opraw	książkowych	w	Pol-
sce	oraz	konserwacją	tego	rodzaju	obiektów,	a	także	rozważania	o	stanie	ba-
dań	tegumentologicznych	w	Polsce,	 jak	również	perspektywach,	jakie	rysu-
ją	się	przed	tą	dziedziną	nauk	humanistycznych	z	pogranicza	historii	sztuki	
i	bibliologii.	Autorami	artykułów	są	wybitni	znawcy	tematu,	związani	z	taki-
mi	placówkami,	jak	m.in.	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu,	Uniwer-

sytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy,	Biblioteka	Wyższego	
Seminarium	 Duchownego	 Metropolii	 Warmińskiej	 „Hosianum”	
w	Olsztynie,	Biblioteka	Uniwersytecka	w	Warszawie,	Biblioteka	
Uniwersytecka	 we	 Wrocławiu,	 Biblioteka	 Kolegium	 Filozoficz-
no-Teologicznego	Polskiej	Prowincji	Dominikanów	w	Krakowie.

Książka	 skierowana	 jest	 do	 szerokiego	 grona	 miłośników	
sztuki	 introligatorskiej	w	 środowisku	 antykwarycznym	 i	 kolek-
cjonerskim,	 naukowców,	 bibliotekarzy,	 archiwistów,	muzealni-
ków	 czy	 też	 konserwatorów	 zabytków.	 Można	 ją	 kupić	 (cena:	
52	zł)	w	księgarniach	naukowych	 lub	bezpośrednio	w	Wydaw-
nictwie	Naukowym	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu	
(www.wydawnictwoumk.pl).	

TEGUMENTOLOGIA	POLSKA	DZISIAJ
Spotkanie z książką

|	Grafika	artystyczna	Piotra	
Gajowego	towarzysząca	
II	Ogólnopolskiej	Konferencji	
Oprawoznawczej	w	Toruniu
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Za	 72	 tys.	 zł	 Biblioteka	 Naro-
dowa	 w	 Warszawie	 zakupiła	

na	aukcji	w	Krakowie	jedyny	zna-
ny	 rękopis	 oryginalnego	 tekstu	
słynnej	patriotycznej	pieśni	War-
szawianka.	Ten	unikatowy	obiekt	
wystawiony	 został	 na	 116.	 au-
kcji	 książek,	 rękopisów	 i	 plaka-
tów	 w	 krakowskim	 Antykwaria-
cie	„Rara	Avis”,	która	odbyła	się	
20	 lutego	 br.	 w	 Centrum	 Kultu-
ry	 Żydowskiej	 w	 Krakowie	 (poz.	

kat.	 347,	 cena	wywoławcza:	72	
tys.	zł).	Jest	to	jedyny	znany	au-
torski	 rękopis	 francuskiego	 tek-
stu	Warszawianki,	 spisany	 przez	
Casimira	 François	 Delavigne’a	
w	1831	r.	–	rękopis	dwustronny,	
na	4	stronach	formatu	32	x	20,8	
cm.	 Na	 każdej	 z	 trzech	 pierw-
szych	 stron	 zapisane	 zostały	 po	
dwie	 zwrotki	 pieśni	 i	 dwukrot-
nie	 powtórzony	 refren.	 Na	 stro-
nie	 ostatniej	 –	 poprawki	 w	 tre-
ści	jednego	z	refrenów,	poza	tym	
tekst	bez	poprawek.

W	 stosunku	 do	 obowiązują-
cego	obecnie	tekstu	rękopis	wy-
kazuje	nieznaczne	zmiany.	Pieśń	
została	 napisana	 w	 języku	 fran-
cuskim	 pod	 wpływem	 wydarzeń	
powstania	 listopadowego.	 Za-
wiera	 pewne	 nawiązania	 styli-
styczne	 do	 Marsylianki.	 Auto-
rem	 najbardziej	 znanego	 pol-
skiego	przekładu	był	poeta	 i	hi-
storyk	Karol	Sienkiewicz,	muzykę	

skomponował	 Karol	 Kurpiń-
ski.	 Tekst	 został	 opublikowany	
w	marcu	1831	r.	w	warszawskim	
czasopiśmie	 „Polak	 Sumienny”.	
Prapremiera	 polskiej	 wersji	 pie-
śni	miała	miejsce	5	kwietnia	te-
goż	roku	w	Teatrze	Narodowym,	
w	 wolnej	 od	 Rosjan	 Warszawie.	
Orkiestrą	 dyrygował	 sam	 kom-
pozytor.

„Jest to jedna z piosenek –	
czytamy	 o	 Warszawiance	 w	 in-

ternecie	 –	 stanowiących łączność 
między rodakami, a tymi, którzy 
przelali krew dla Polski i jedno-
czyli się w idei. Żołnierze śpiewa-
li ją w każdej okoliczności. Utwór 
wykonany również został pod-
czas walk o krzyż w Nowej Hu-
cie w 1967 r. Śpiewali ją idący do 
ataku na milicyjne kordony wy-
chodzący z huty robotnicy” (www.	
bibliotekapiosenki.	 pl/Warsza-
wianka).	Po	odzyskaniu	niepodle-
głości	w	1918	r.	pieśń	ta	była	jed-
ną	z	kandydatek	do	miana	hymnu	
państwowego.	 Obecnie	 towarzy-
szy	 uroczystościom	 wojskowym,	
gdzie	 podczas	 defilad	 odgrywana	
jest	przez	Orkiestry	Reprezentacyj-
ne	Wojska	Polskiego.

☐

Autograf Warszawianki 
dla Biblioteki Narodowej

Szanowna Redakcjo,

w nr. 9-10 (wrzesień-paź-
dziernik) 2015 „Spotkań z Za-
bytkami” został opublikowany 
artykuł pana Arkadiusza Ma-
lejki „Pamiątka odwiedzin kró-
lewskich w Krakowie” na temat 
tablicy upamiętniającej pobyt 
Stanisława Augusta w Krako-
wie. Wspomniany obiekt znaj-
duje się na terenie Collegium 
Maius.

Pragnę zaznaczyć, że w Kra-
kowie znajduje się jeszcze jedna 
tablica nawiązująca do wizyty 
króla w dniach 16-29 czerwca 
1787 r. (władca powracał z Ka-
niowa ze spotkania z Katarzy-
ną II). Nie jest ona jednak tak 
widoczna, jak omawiana w ar-
tykule, ponieważ znajduje się 
wewnątrz pałacu kanonika kra-
kowskiego Wacława Sierakow-
skiego (1741-1806) (obecnie 
siedziba Instytutu Cervantesa).

Król przybył do pałacu 
20 czerwca, aby wysłuchać 
kantaty „Salomon na tronie” 
(zob. A. Naruszewicz, „Dy-
ariusz przyiazdu Nayjaśniej-
szego Stanisława Augusta kro-
la polskiego, szczęśliwie nam 
Panującego Do Miasta Stołecz-
nego Krakowa po widzeniu się 
z Józefem II Cesarzem Rzym-
sko-Niemieckim y Katarzyną II 
Imperatorową Rosyjską na gra-
nicy państwa swojego spisa-
ny”, Kraków 1787). O wyda-
rzeniu tym przypomina tabli-
ca umieszczona na pierwszym 
piętrze budynku. Jej inskrypcja 
donosi:

„STANISLAI AUGUSTI / Re-
gis Poloniar: Benevolen / ul-
tro hic adesse dignati, / una 
cum Ppe Primate Rni / Fra-
tre Suo Michaele / CIOLEK PO-
NIATOWSKI / Multisque Proceri-
bus, / Dramti Musico CANTATA / 
dicto, de Titulo: / SALOMON na 
TRONIE / per Venc: Cmtm Sie-
rakowski / Canonicum Cathr 
Crac: / Lingua Nativa adoran-
to, / MDCCLXXXVII XII Kaledas 
Julias / Monumentu ad Pereni-
tate / Idem gratus hospes po-
suit //” (Wdzięczny przyjaciel 
tę pamiątkę położył [jako do-
wód – M.M.O.] obecności tutaj 
Stanisława Augusta, króla Pol-
ski, życzliwego i poważanego 

z jego bratem czcigodnym pry-
masem Michałem Ciołkiem Po-
niatowskim i liczną szlachtą 
na przedstawieniu muzycznym 
zwanym Kantatą pod tytułem 
Salomon na tronie wystawio-
nym w języku ojczystym przez 
Wacława Sierakowskiego, ka-

nonika Katedry Krakowskiej); 
dziękuję za pomoc w tłumacze-
niu Pani Iwonie Salamonowicz- 
-Górskiej. Poniżej umieszczono 
inskrypcję: „E. Werner Artillerie 
Fuhrer 1866”.

Magdalena	M.	Olszewska	
Kraków

Szanowni Państwo!

W artykule „Polonika na 
paryskim Łuku Triumfalnym” 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 
1-2, 2016) Piotr Hapanowicz 
podjął interesujący temat pol-
skich akcentów na największym 
pomniku sławy wojsk rewolu-
cji francuskiej i napoleońskiego 
cesarstwa.

Tak się składa, że przed kil-
ku laty zgłębiałem owo zagad-
nienie poszukując materia-
łów m.in. w Service Histori-
que de la Defense w podpary-
skim Vincennes. Efektem tych 
poszukiwań jest opublikowa-
ny na wortalu napoleon.org.pl 
artykuł „Nazwy miejscowości 

|	Tablica	upamiętniająca	
wystawienie	kantaty	Salomon 
na tronie,	stan	w	2009	r.	

(fot. Magdalena M. Olszewska) 

|	Fragment	autografu	Warszawianki 
(fot.	z	archiwum	fotograficznego	
Antykwariatu	„Rara	Avis”)

............................................................
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LISTY

z terenu Polski oraz polskie nazwiska na 
Łuku Triumfalnym w Paryżu” (część usta-
leń zawarłem również w mojej książce 
„Przewodnik napoleoński po Polsce”, Ka-
towice 2013). Pozwolę sobie zatem uzu-
pełnić tekst P. Hapanowicza o jedną istot-
ną informację dotyczącą wykutych na 
Łuku nazw miast położonych na terenie 
Polski będących miejscami ważnych bi-
tew okresu napoleońskiego, których au-
tor wymienił cztery (Pułtusk, Ostrołęka, 
Gdańsk, Lidzbark Warmiński). Otóż do li-
sty tej dodać należy jeszcze piąte pol-
skie miasto (choć przez kilkaset lat po-
zostające poza granicami Rzeczypospo-
litej) – Wrocław, utrwalony na inskryp-
cji jako „Breslaw” (zgodnie z obowiązują-
cą na początku XIX w. pisownią). Ta jed-
na z najważniejszych ówcześnie twierdz 
pruskich na Śląsku, padła pod napo-
rem wojsk gen. Vandamme'a z IX korpu-
su Wielkiej Armii ks. Hieronima Bonapar-
tego, po blisko miesięcznym oblężeniu, 
5 stycznia 1807 r. i okupowana była do li-
stopada roku następnego.

Nadmienić należy, iż zajęcie stolicy 
Śląska przez Francuzów zaważyło w prze-
możnym stopniu na jej dalszych dziejach. 
Przeprowadzona bowiem przez okupan-
tów z powodów strategicznych – w obli-
czu wciąż nierozstrzygniętych losów woj-
ny – rozbiórka murów i fortyfikacji miej-
skich miała ogromne znaczenie dla roz-
woju przestrzennego Wrocławia. W jej 
następstwie, po formalnym przyłączeniu 
w 1808 r. pięciu dotychczasowych przed-
mieść, obszar miasta wzrósł ze 133 do 
2048 ha, a dawna nadodrzańska twierdza 
zaczęła stopniowo zamieniać się w miej-
ską aglomerację. Jako ciekawostkę war-
to podać, iż pozostałościami przeobrażeń 
przestrzennych Wrocławia w okresie na-
poleońskim są długa na blisko cztery ki-
lometry Promenada Staromiejska, a tak-
że plac Kościuszki, wytyczony jako plac 
musztry na wzór paryskiego Place Royale.

Arkadiusz	Malejka
Katowice






