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Od Redakcji

Od	czasu,	kiedy	Wincenty	Pol	(1807-1872)	–	nasz	znakomity	poeta	i	podróż-
nik	nazywany	niekiedy	ojcem	polskiej	geografii	–	pisał	o	Wrocławiu,	w	któ-
rym	przebywał	w	drodze	do	modnego	 już	wtedy	kurortu	Warbrunn	 (dzisiej-

sze	Cieplice)	minęło	blisko	170	lat.	Jakie	wrażenie	zrobiło	wtedy	na	nim	to	miasto,	
wiemy	z	listu	do	żony	Kornelii	(Wrocław,	sierpień	1847	r.):	„Przedmieścia Wrocła-
wia, które się świeżo odbudowały dokoła fos miejskich, mają pozór nowego mia-
sta. Wszystkie domy są tu z gruntu wyprowadzone, pozorne, często do pięknych 
will podobne, pięknymi ogrodami i drzewami otoczone. Dachy tych budowli zazwy-
czaj płaskie, okna duże, zajazdy wygodne, styl śmiały, dowolny, często nawet fan-
tastyczny. Ulice przedmieść wrocławskich są szerokie, tworzące miejskie prospekta 

i przerzucone placami, drzewami 
i zielonymi chodnikami. Zupełnie 
inaczej wygląda stara gotycka 
część miasta, w obrębie fos miej-
skich zamknięta. Wszędzie łą-
czy się ona ozdobnymi mostami 
z przedmieściem i tutaj zda się, 
że czas nic nie zmienił; każden 
kościół, każden dom da się od-
nieść do pewnego okresu prze-
szłości, do pewnego stylu w ar-
chitekturze i dziwnie zajmują-
cym jest ten kontrast przedmieść 
do samego miasta, ten kontrast 
nowszych pomysłów tegocze-
snych w architekturze, do jej od-

wiecznych pomników w historii. Z każdym krokiem daje się czuć w tym mieście, iż 
umiano postąpić z czasem, a przy tym przechować cały urok, całą poezję przeszło-
ści” (Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872,	ze-
brał,	 opracował	 i	 wstępem	 opatrzył	 Zbigniew	 Sudolski,	Warszawa	 2004,	 s.	 168- 
-169).

Wydaje	 się,	 że	gdyby	autor	Mohorta	 żył	w	naszych	 czasach,	 jego	 zachwyt	nad	
miastem	 –	 które	 w	 tym	 roku	 zostało	 Europejską	 Stolicą	 Kultury	 –	 byłby	 jeszcze	
większy.	Bo	chociaż	wrocławskie	budynki	zniszczone	w	wyniku	działań	drugiej	woj-
ny	światowej	zamieniły	się	w	18	milionów	metrów	sześciennych	gruzu,	chociaż	bli-
sko	dwadzieścia	 lat	później	w	mieście	zapanowała	zaraza,	a	pod	koniec	XX	w.	nie	
oszczędziła	go	powódź	tysiąclecia	–	to	przecież	przetrwałe	we	wszystkich	tych	ka-
taklizmach	zabytki	z	każdym	dniem	pięknieją	pod	fachowym	okiem	konserwatorów	
zabytków.	Powoli	zaczynają	też	z	nimi	konkurować	wybudowane	w	kilku	ostatnich	
latach,	niezwykle	potrzebne	temu	miastu,	a	przy	tym	zachwycające	śmiałością	roz-
wiązań	architektonicznych,	supernowoczesne	obiekty	użyteczności	publicznej.

Co	 interesującego	 można	 zobaczyć	 i	 co	 przeżyć	 we	 Wrocławiu	 oraz	 okolicy	
w	2016	r.,	gdy	stolica	Dolnego	Śląska	jest	Europejską	Stolicą	Kultury?	Zapraszamy	
do	lektury	specjalnego	numeru	„Spotkań	z	Zabytkami”.

Wrocław – fragment panoramy miasta

(fot. Wrocław Official I Flickr)



2016 r. o przekazaniu do naszych zbiorów siedmiu obra-
zów Michaela Leopolda Willmanna z kolekcji Muzeum 
Narodowego w Warszawie – może być dla nas zaskocze-
niem? Czy możemy dzisiaj z czystym sumieniem kryty-
kować te działania „ważnych przedstawicieli władz z War-
szawy”, które nastąpiły w 1945 r. i wkrótce potem, prze-
prowadzane w jakże pionierskich i pozbawionych jakich-
kolwiek znamion bezpieczeństwa warunkach; w czasach, 
które charakteryzowały się skrajnym bezprawiem; kiedy 
dopiero mozolnie budowano namiastki praworządności; 
gdy każdy, ale to dosłownie każdy tak naprawdę mógł się 
podawać za reprezentanta władzy i przymusem lub pod-
stępem zawłaszczyć, co tylko chciał; przy znikomej gwa-
rancji trwałości ładu politycznego, przy ogólnym zamie-
szaniu i traumie czasów wojny – i nazwać je po prostu ra-
bunkiem?

☐ Jak zatem teraz patrzy Pan na te działania?

− Dziś mogę – choć uczciwie się przyznaję, że sam 
długo do takiej refleksji dojrzewałem – autorytatyw-
nie stwierdzić, iż gdyby nie te działania mające w pierw-
szej kolejności zabezpieczyć dobra kultury narażone na 
zniszczenie, dewastację, a najczęściej na pospolitą gra-
bież – to nasz obecny stan posiadania byłby bez porów-
nania, ba… wręcz katastrofalnie, niski. Gdybyśmy chcie-
li jednoznacznie potępić te poczynania „ważnych przed-
stawicieli władz z  Warszawy”, to musimy najpierw zna-
leźć sensowną i wiarygodną odpowiedź na pytanie – jak 
inaczej można było tę przeogromną spuściznę artystycz-
ną uratować? Co należało w  tych czasach zrobić inne-
go, aby dać owym zabytkom gwarancję ich bezpiecznego 

Restytucje dzieł sztuki 
na Dolnym Śląsku 
– rozmowa z dr. hab. Piotrem Oszczanowskim, 
dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu

☐ Panie Dyrektorze, problem, o którym chcielibyśmy z Pa-
nem porozmawiać nie jest nowy, ale z każdym rokiem na-
brzmiewa. Chodzi o przemieszczenia dóbr kultury po dru-
giej wojnie światowej z  tzw. ziem odzyskanych na tereny 
centralnej Polski, przede wszystkim do Warszawy. Są tacy, 
którzy opowiadają, że wkrótce po przejściu wojsk widzieli 
na Śląsku, obok szabrowników plądrujących miejscowe pa-
łace i kościoły, „ważnych przedstawicieli władz z Warsza-
wy” wywożących stamtąd wszystko, co miało jakąkolwiek 
wartość artystyczną. Przy takiej narracji częste jest persona-
lizowanie owych „przedstawicieli”. Czy podejmowane wte-
dy działania były z punktu widzenia ochrony dziedzictwa 
kulturowego słuszne?

− Bezwzględnie w  tego rodzaju kwestiach wymaga-
ny jest bardzo wyważony osąd. Wydaje mi się, że te kil-
kadziesiąt lat, jakie minęły od tych wydarzeń, dają nam 
już taką możliwość. Uzyskaliśmy stosowny dystans, 
mniej już tutaj emocji w naszych ocenach, a więcej reflek-
sji i  świadomości, jak ta rzeczywistość na tych terenach 
zaraz po wojnie wyglądała. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj 
sobie wyobrazić zasobność wrocławskiego muzeum bez 
tego, co już kilkadziesiąt lat temu, ale też i jeszcze nie tak 
dawno znajdowało się w  zbiorach Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie? To jest w  miejscu, do którego przede 
wszystkim trafiały zaraz po wojnie zabezpieczone zabytki 
z terenów dzisiejszej zachodniej Polski, w czasach, kiedy 
na Dolnym Śląsku nie było żadnej polskiej instytucji mu-
zealnej. Czy ten konsekwentny, choć ze zrozumiałych po-
wodów dopiero od lat pięćdziesiątych, proces przywraca-
nia dzieł sztuki do regionu jego pierwotnego pochodze-
nia – którego ostatnim akordem jest decyzja z 5 stycznia 
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była przeogromna, bezkarność wojsk sowieckich w pro-
cesie pozyskiwania dóbr „trofiejnych” wręcz nieograni-
czona, chaos instytucjonalny i bezradność nowo przyby-
łych mieszkańców tych ziem doprawdy trudne do wy-
obrażenia – to był dzień powszedni lat powojennych.

Zwracam jednak stanowczo uwagę – mówimy o wy-
darzeniach zaraz po zakończeniu wojny czy też wkrótce 
po niej. Z upływem czasu to podejście „ważnych przedsta-
wicieli władz z Warszawy” do śląskiej spuścizny artystycz-
nej i kulturowej powinno się było zmienić i to diametral-
nie. Tutaj właśnie widzę istotny problem.

☐ W czym tkwi jego istota?

− Nie w działaniach, które nastąpiły zaraz po zakoń-
czeniu wojny, ale w tym, że ta postawa trwała zbyt dłu-
go. My już tutaj zapuściliśmy korzenie, tu rodziły się i do-
rastały kolejne pokolenia Dolnoślązaków, cmentarze za-
pełniały się grobami naszych najbliższych, mozolnie bu-
dowaliśmy naszą tożsamość. Tymczasem z  perspektywy 
Warszawy ten nasz życiowy „fragment podłogi” w  dal-
szym ciągu był obszarem „zdobycznym”. Aby w  pełni 
zrozumieć to, co potem się wydarzyło i co na długie lata 
„usztywniło” nasze relacje z Warszawą, należy także po-
chylić się nad czymś tak szczególnym, co ja także już dzi-
siaj doskonale rozumiem, jak przysłowiowa mentalność 
muzealnika. Jemu po prostu wielokrotnie jest bardzo, ale 
to bardzo trudno rozstać się z tym, co powierzone zosta-
ło jego opiece, co zbadał i wystawiał. Taki (bo nie każdy) 
muzealnik traktuje każde „pomniejszenie” stanu posia-
dania zasobów muzealnych w kategoriach osobistej po-
rażki, przejawu braku zaufania i podważenia autorytetu 
instytucji muzealnej, którą dumnie i jakże profesjonalnie 
reprezentuje. Proszę mi wierzyć, że więcej w tym jest jed-
nak zwyczajnej troski i odpowiedzialności, niż działania 
– o które to często niesłusznie muzealnicy są posądzani 
– z  zakresu poczynań przysłowiowego „psa ogrodnika”. 
Czy muszę mówić, że dodatkowo wkraczamy w  obszar 
conditio humana, pewnych ambicji i przekonań, że „tylko 
u nas”, a nawet „tylko u mnie” te zabytki są bezpieczne, to 
tylko my – bo przecież to trwa już kolejne dekady – da-
jemy im gwarancję przetrwania. To doprawdy nad wyraz 
delikatna materia, wymagająca ogromnej dyplomacji od 
każdego, kto chce się z nią zmierzyć lub zmienić. Tutaj 
chyba jedynym panaceum pozostaje… czas oraz doświad-
czenie skutkujące refleksją. Ono łagodzi tę pryncypial-
ność, szlifuje ostre kontury partykularyzmów i  zmienia 
wymiar polityczny (bo często i on odgrywa rolę w tym 
procesie przywracania dzieł sztuki do miejsc ich pierwot-
nego gromadzenia) w ludzki. Dzisiaj nie mam najmniej-
szych problemów w rozmowach na ten temat.

Widzę i  jakże to doceniam, że to kolejne pokolenie 
decydentów, które jest obecnie odpowiedzialne za po-
chodzące ze Śląska zabytki, jest już pozbawione dawnych 

przetrwania? Przecież to bardzo wyraźnie daje o sobie 
i dzisiaj znać – wszelkie wojny oraz pochodne ich okre-
sy bezprawia i chaosu nieraz wręcz świadomie są wywo-
ływane i podsycane tylko po to, aby m.in. móc dokonać 
grabieży dzieł sztuki. To, co się dzieje na terenie Syrii, 
Afganistanu i Libii, jest tego dobrym, ale jakże tragicz-
nym przykładem; podczas rewolucji w Kairze w 2011 r. 
jedną z pierwszych instytucji splądrowanych było prze-
cież Muzeum Egipskie.

Tylko naiwność pozwala głosić (także przez długi czas 
mnie), że owe śląskie dzieła sztuki w 1945 r. i wkrótce po-
tem ochroniłyby się same, że niepewna przyszłości lud-
ność, która przybyła tutaj ze wszystkich stron Rzeczypo-
spolitej, że moi dziadkowie, którzy dotarli tu ze Stryja, 
roztoczą nad nimi natychmiast stosowną opiekę i  je za-
bezpieczą. Z kolei na karb tych czasów należy kłaść i to, 
iż byliśmy święcie przekonani, że trauma po skali barba-
rzyństwa i zniszczeń, jakich dokonano na spuściźnie arty-
stycznej Drugiej Rzeczypospolitej, daje nam prawo – dla 
wielu nie tylko w wymiarze moralnym, ale jak najbardziej 
oficjalnie stanowionym i przestrzeganym – do tego, aby 
dokonać swoistego aktu sprawiedliwości dziejowej po-
przez przywłaszczenie zabytków znajdujących się na tere-
nach tzw. Ziem Zachodnich. Wtedy jeszcze nie funkcjo-
nowały żadne instytucje, ludzie się szukali, rozpaczali nad 
utratą swoich najbliższych, cieszyli z tego, iż przeżyli i za-
stanawiali się, co przyniesie dzień jutrzejszy – więc gdzie 
tu miejsce na jakąś oddolną akcję zabezpieczania zasta-
nych na tych terenach dóbr kultury. Plaga szabrownictwa 5

1 | Piotr	Oszczanowski,	dyrektor	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu	
podczas	otwarcia	wystawy	„Metamorfozy	Zamku	Książ”

.................................................................................................
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że moglibyśmy nadać imię prof. Stanisława Lorentza na-
szej wrocławskiej galerii sztuki średniowiecznej czy też 
nowożytnej. Nie mam w zgłaszaniu takiej propozycji naj-
mniejszych problemów. Potrafimy bowiem już spojrzeć 
na tę przeszłość z pewnym dystansem, dostrzec w poczy-
naniach jej uczestników niekwestionowane zasługi i na-
zwać po imieniu ich zabytkoznawczą zagorzałość. Roz-
poznać ją nawet w przypadku tak kontrowersyjnych po-
staci, jak dr Günther Grundmann, od 1932 r. piastujący 
urząd Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Dol-
nego Śląska.

☐ Günther Grundmann i zabytkoznawcza zagorzałość?

− Ten nazistowski aparatczyk, który nawet prywat-
ne listy do matki zapowiadające swój przyjazd do Jeleniej 
Góry na niedzielny obiad potrafił kończyć hitlerowskim 
pozdrowieniem „Heil Hitler”, z drugiej strony – był czło-
wiekiem rozkochanym w  śląskiej sztuce i  jej zabytkach, 
bezgranicznie oddanym dziełu ratowania wszystkiego 
tego, co można było w tych czasach uratować, czyli prze-
nieść w inne miejsce, ukryć, zabezpieczyć przed zniszcze-
niem i rabunkiem. Oczywiście doskonale pamiętamy, że 
wśród tych „zabezpieczanych” dóbr były także i te barba-
rzyńsko zrabowane oraz nikczemnie wywiezione z tere-
nu Rzeczypospolitej (o tym on, jako historyk sztuki, do-
skonale wiedział, ale zgodnie ze swym światopoglądem 
uznawał je za własność Rzeszy Niemieckiej), że Grund-
mann został bezpowrotnie „zainfekowany” hitlerow-
ską ideologią „homo superiora”, że do końca życia trwał 
w okowach racji i poglądów, które nabył w czasach swojej 
urzędniczej kariery we Wrocławiu. Nie zmienia to jednak 
faktu, że ta pewna przezorność i wyobraźnia niemieckie-
go urzędnika uchroniła wiele bezcennych śląskich i zgro-
madzonych na Śląsku dzieł sztuki przed ich bezpowrot-
ną utratą. Gdyby nie działania ewakuacyjne z przyszłego 
„miasta-twierdzy” podjęte przez niego już w 1942 r., to 
wiele ze sztandarowych dzieł sztuki śląskiej znalibyśmy 
albo tylko z przedwojennej dokumentacji fotograficznej, 
albo z katalogów zbiorów muzeów niemieckich lub ro-
syjskich. A tak mamy je tu we Wrocławiu, także w War-
szawie, Poznaniu czy też w Toruniu. Ale mamy. Możemy 
je prezentować, badać, publicznie nimi zaświadczać eu-
ropejski poziom sztuki i kultury w naszej ojczyźnie.

☐ A jak to jest dzisiaj? Bo przecież ćwierć wieku po przyto-
czonej wyżej opinii prof. Stanisława Lorentza sprawa re-
windykacji dzieł sztuki przemieszczonych po drugiej woj-
nie światowej ze Śląska do centralnej Polski stała się jesz-
cze bardziej aktualna. Ostatnio znalazła ona odbicie np. 
w  wystąpieniu jednego z  głównych prelegentów I Kongre-
su Muzealników Polskich w Łodzi (23-25 kwietnia 2015), 
prof. Jana M. Piskorskiego, który powiedział m.in.: „Dłu-
go sceptycznie podchodziłem do polsko-polskich wojen 

emocji, jest otwarte na wszystkie możliwe dyskusje i ne-
gocjacje. Dostrzegam bardzo wyraźnie, że tak, jak zmie-
niły się czy też ewoluowały poglądy mej „młodości górnej 
i durnej”, tak i z drugiej strony mam do czynienia z otwar-
tością i zrozumieniem. To rzeczywiście daje nadzieję na 
kolejne powroty dzieł sztuki na Śląsk.

☐ Prof. Tadeusz Dobrzeniecki (1914-1999), wieloletni 
kustosz Galerii Sztuki Średniowiecznej w  warszawskim 
Muzeum Narodowym, wspomina, że prof. Stanisław Lo-
rentz (1899-1991) – w tamtych latach dyrektor Muzeum 
Narodowego w  Warszawie i  kierownik Naczelnej Dyrek-
cji Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kul-
tury i Sztuki – „był bezkompromisowym obrońcą własności 
Muzeum Narodowego w Warszawie, występował przeciw 
rozproszeniu przechowywanych w Muzeum i troskliwie tu 
konserwowanych dzieł. Pamiętając panoszenie się Niemców 
w  Muzeum, wywożenie przez nich arcydzieł do Niemiec 
i wielkie trudy rewindykacji, uważał, że zabytki powinny 
już zawsze być przechowywane w warunkach muzealnych. 
Pisząc wstęp do mojej »Księgi pamiątkowej« [Warszawa 
1992], dał wyraz swoim poglądom stwierdzając: »Galeria 
Sztuki Średniowiecznej wzbudzała zawsze wielkie zainte-
resowanie zwiedzających. Stanowi ona prawdziwy powód 
do dumy Polaków. Szkoda, że ostatnio zrodził się pomysł 
lekkomyślnego jej zdekompletowania – rzecz niewyobra-
żalna dla żadnej tej miary galerii sztuki średniowiecznej 
na świecie«” (T. Dobrzeniecki, „Stanisław Lorentz a Gale-
ria Sztuki Średniowiecznej”, [w:] „Przeszłość przyszłości… 
Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza 
w setną rocznicę urodzin”, Warszawa 1999, s. 305, 309).

− Powiem tak – dzisiaj mam pełną świadomość, że 
moja postawa oraz osąd i w tej kwestii ewoluowały. Jesz-
cze kilkadziesiąt lub kilkanaście lat temu, gdy tak mocno 
budziła się, wzmacniała czy też wręcz na nowo tworzy-
ła ta nasza wrocławska tożsamość, kiedy odkrywaliśmy 
to niezwykłe bogactwo artystyczne, kulturowe i etniczne 
naszego miasta i regionu, to wręcz naturalna stała się moja 
pełna akceptacja dla tego, jakże ważnego przedsięwzię-
cia medialnego, jakim była rozpoczęta w maju 2000 r. ak-
cja „Oddajcie co nasze”. To wtedy w pełni uzmysłowili-
śmy sobie to, tak często wówczas powtarzane, statystycz-
ne stwierdzenie, iż „do końca 1946 r. wyjechało z Wrocła-
wia 28 wagonów i 118 ciężarówek wypełnionych śląskimi 
zabytkami. Tylko w  Muzeum Narodowym w  Warszawie 
znajduje się 26 tys. eksponatów pochodzących z naszego re-
gionu”. Tak naprawdę po hekatombie powodzi w 1997 r., 
właśnie to bynajmniej nie „gazetowe” w  swym ciężarze 
gatunkowym przedsięwzięcie wzmocniło naszą tożsa-
mość, stało się swoistym probierzem tego, czym dla nas 
jest Wrocław czy też Dolny Śląsk, jak bardzo nam zale-
ży na jego identyfikacji, na zrozumieniu jego bogactwa 
dziejów. Ale dzisiaj, szesnaście lat później, wydaje mi się, 
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naszych burzliwych i niełatwych losów, wyborów, któ-
rych często po prostu nie mieliśmy, dziedzictwa, które-
go musieliśmy się nauczyć i zrozumieć, wreszcie, a może 
przede wszystkim patriotyzmu – bo piękniej, szlachet-
niej i  mocniej kocha się Polskę, żyjąc w  domach zbu-
dowanych przez Niemców, wśród drzew zasadzonych 
przez sąsiadów i chodząc po bruku, który kładli obco-
krajowcy. I na głoszeniu tych prawd nie poprzestawać, 
ale zamieniać je w czyn. Tylko – i tu aż się prosi to przy-
pomnieć – ten proces przywracania Dolnemu Śląsko-
wi jego artystycznej spuścizny utraconej podczas dru-
giej wojny światowej oraz wkrótce potem trwa już od 
wielu, wielu lat. Przecież nawet te ostatnio, na początku 
tego roku, zwrócone przez Warszawę do Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu siedem obrazów Willmanna 
to ukoronowanie pewnego świadomego i konsekwent-
nego działania, a nie jego inicjacja. Dzisiaj już prawie 
wszystkie „Willmanny” wróciły do nas z Muzeum Na-
rodowego w Warszawie.

o dzieła sztuki i książki wywiezione z nowych ziem zachod-
nich i północnych po 1945 r. Mając w pamięci rzeźby gotyc-
kie przechowywane aż po lata siedemdziesiąte w gabinecie 
mojego ojca, zdawałem sobie dobrze sprawę z tego, że wie-
le obiektów w ten sposób po prostu uratowano przed znisz-
czeniem. Co jednak można było zrozumieć zaraz po wojnie 
– pośród »żywych ruin«, jak wyraził się w 1945 r. ksiądz 
Kazimierz Żarnowiecki – budzi opór, niechęć, a nawet od-
razę dziesięciolecia później” (Jan M. Piskorski, „Muzea 
w świecie bez historii”, [w:] „I Kongres Muzealników Pol-
skich”, Warszawa 2015, s. 170). Czy może Pan odnieść się 
do tych krańcowo odmiennych poglądów?

− Tak, jak już powiedziałem – tego typu opinie, jak 
przytoczona powyżej prof. Jana M. Piskorskiego, sta-
ją się obecnie już coraz bardziej powszechne. Dojrzeli-
śmy do tego, aby je głosić i to nie tylko przez nas Dol-
noślązaków, ale też mieszkańców Warszawy, Krakowa 
czy też Poznania. I tym sposobem powoli pokonywać tę 
niełatwą drogę od przysłowiowych – jak to nazwał wła-
śnie prof. J.  M.  Piskorski – „wystaw sztuki zrabowanej 
zgromadzonych w ogrodach barbarzyńców” do „ogrodów 
bogów, skarbnic przeszłości”, odpowiedzialnie i  uczci-
wie budujących naszą refleksję na temat nas samych, 

2 | Prezentacja	przekazanych	z	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie	dzieł	
Michaela	Lucasa	Leopolda	Willmanna	w	Pawilonie	Czterech	Kopuł,	styczeń	
2016

.................................................................................................
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☐ Ta sama zasada obowiązuje, jak rozumiemy, nie tylko 
w skali ogólnokrajowej, ale także w relacjach pomiędzy re-
gionalnymi instytucjami kultury, np. pomiędzy Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu i  Zamkiem Książ koło Wał-
brzycha. Otwierając w Książu wystawę dzieł sztuki ze zbio-
rów Muzeum Narodowego we Wrocławiu mających zdobić 
wybrane sale zamku stwierdził Pan m.in., że „Chociaż dziś 
mówimy o kilkudziesięciu dziełach sztuki, które chcemy 
zaprezentować publicznie w  zabytkowych wnętrzach tego 
urokliwego zamku, to wspólnie mamy świadomość tego, że 
dokonujemy pewnego rodzaju przełomu” („Metamorfozy 
Zamku Książ”, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 7-8, 2015, 
s. 67). Jakiego przełomu?

− W podejściu do kwestii prezentacji i udostępniania 
dzieł sztuki, które powierzone są opiece takich instytucji, 
jak Muzeum Narodowe. Wypracowaliśmy z  Zamkiem 
Książ chyba bezprecedensowe porozumienie. Instytucja, 
która jest spółką własności miasta, zagwarantowała nam 
stworzenie takich warunków ekspozycyjnych, w których 
mogą bezpiecznie być pokazywane zabytki pochodzące 
z  Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Co to oznacza 
– dzięki żmudnym, wielomiesięcznym przygotowaniom, 
współpracy z  Działem Metod i  Technik Ochronnych 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony Zbio-
rów udało nam się stworzyć stosowną przestrzeń eks-
pozycyjną, w której przestrzegane są wszystkie tak samo 
bezpieczne warunki prezentacji dzieł sztuki, jakie mamy 
we wrocławskim muzeum. Mało tego – przeprowadzili-
śmy niezliczoną liczbę szkoleń, i to zarówno dla persone-
lu Zamku Książ, jak i dla przewodników turystycznych, 
dzięki czemu uzyskaliśmy przekonanie, iż po stronie na-
szego partnera istnieje świadomość tego, czym obecnie 
dysponuje i  za co ponosi odpowiedzialność. Zastrzegli-
śmy sobie stałą kontrolę i  nadzór nad warunkami kon-
serwatorskimi, w których przechowywane są nasze mu-
zealia. Jednym słowem – wspólnie ponieśliśmy niemałe 
koszty, przez wiele miesięcy opracowywaliśmy standar-
dy, doskonaliliśmy wzajemne relacje, dzisiaj przychodzi 
nam tylko stać na straży tych wypracowanych warunków. 
I być może dlatego możemy mieć już pewną satysfakcję. 
Wszak w ciągu roku, jaki minął od otwarcia przygotowa-
nej przez kurator dr Beatę Lejman wystawy „Metamorfo-
zy Zamku Książ”, zobaczyło ją blisko ćwierć miliona lu-
dzi. To doprawdy budzący szacunek wynik frekwencyjny. 
Nieliczne muzea w Polsce czymś takim, jak Książ, mogą 
się pochwalić. Dla nas jest to potwierdzenie, że warto 
było to zrobić, że warto było podjąć to wyzwanie.

Ale też i coś więcej z tego wynika. Także w nas samych 
musi powoli dokonać się ten przełom – nie tylko my we 
Wrocławiu mamy prawo upominać się o naszą spuściznę. 
Należy liczyć się także z tym, że względem nas będą kie-
rowane różnego typu oczekiwania. I ja się przed nimi nie 
uchylam. Jedynie zwracam uwagę, że aby one przybrały 

☐ No właśnie, jak doszło do tego bezprecedensowego wyda-
rzenia?

− W  1973  r. nastąpiło formalne przekazanie czte-
rech obrazów tego mistrza, w  1981  r. kolejnych osiem-
naście jego dzieł zmieniło w ten sam sposób właściciela, 
a od 1992/1993 r. jako depozyty Muzeum Narodowego 
w Warszawie do zbiorów Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu trafiły kolejne cztery malowidła. Dzisiaj Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu jest doprawdy potentatem, je-
śli chodzi o stan posiadania dzieł tego śląskiego Apellesa. 
To liczący już blisko 50 obrazów zbiór.

Podobnie rzecz ma się z  zabytkami śląskiej sztu-
ki średniowiecznej czy wreszcie też nowożytnej. One 
także sukcesywnie powracały do Wrocławia. Magazy-
ny warszawskie raczej już nie skrywają żadnych wybit-
nych dzieł śląskiego gotyku. A jedyne dzieła – wybrane 
wspólnie z kolegami warszawskimi – reprezentują Śląsk 
wraz z innymi regionami średniowiecznej Polski na sta-
łej wystawie stołecznego muzeum. Również luterań-
skie epitafia z  kościołów miejskich Wrocławia powró-
ciły (początkowo jako depozyt, z czasem zyskując status 
własności) do miasta, w którym powstały. I było to wy-
nikiem zrozumienia warszawskich muzealników dla po-
trzeb naszego muzeum dokumentującego historię kul-
tury regionu.

Gdy dzisiaj zastanawiam się nad tym, to przecież nie 
mogę w  żaden sposób naszym czasom współczesnym 
przypisać wielu zasług na tym polu „odtwarzania” wro-
cławskiej kolekcji. Należy przypomnieć chociażby wy-
brane przykłady – w  1968  r. dzięki dr Bożenie Stein-
born i  dr. Piotrowi Łukaszewiczowi przejęto ze skład-
nicy w Kozłówce 123 obrazy m.in. z dawnych zbiorów 
wrocławskich, w 1973 r. Muzeum Narodowe w Warsza-
wie przekazało nam do powstającej Galerii Malarstwa 
Europejskiego 50 obrazów, podobne przekazy nastąpi-
ły na przełomie 1992 i 1993 r. oraz w 2001 r. Mamy za-
tem cały ciąg bardzo konsekwentnych działań, w  któ-
re zaangażowali się czołowi polscy historycy sztuki ze 
wspomnianą już dr Bożeną Steinborn oraz profesora-
mi Janem Białostockim i Mieczysławem Zlatem. Zapo-
czątkowane przez nich porozumienia profesjonalistów 
o przekazywaniu muzealiów z  Warszawy, które są po-
trzebne do naszych ekspozycji, konsekwentnie konty-
nuowali wrocławscy kustosze młodszego pokolenia, np. 
Ewa Houszka, Bożena Guldan-Klamecka, Marek Pierz-
chała czy Romuald Nowak. A mnie dzisiaj przycho-
dzi w udziale tylko rozsądnie prowadzić dalej to dzie-
ło. Wydaje się zatem zrozumiałe, że obecnie z dyrekcją 
Muzeum Narodowego w  Warszawie możemy już roz-
mawiać o sztuce XIX i XX w., o tych muzealiach, które 
znajdują się jeszcze w magazynach warszawskich, a po-
winny uzupełnić nasze wrocławskie galerie. Dotyczy to 
zarówno sztuki śląskiej, jak i europejskiej.
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przywołana odpowiedzialność winna także pojawić się 
w  momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie – czy ta-
kie działania w  ramach restytucji zastępczej, czy na-
wet reparacji wojennej winny być prowadzone za wszel-
ką cenę i bez oglądania się na skutki, jakie one przynio-
są? Czy powinny przyjąć postać „totalną” i czy rzeczy-
wiście naszym celem jest odzyskanie tych przysłowio-
wych „28 wagonów i 118 ciężarówek wypełnionych ślą-

skimi zabytkami”. Ale co dalej? Przecież naszą intencją 
nie jest „przenoszenie” zabytków z  magazynu do ma-
gazynu. Dzisiejsza nasza sytuacja jest niestety taka, że 
po prostu nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do „wy-
eksponowania” tego przywróconego dobra zabytkowe-
go. Nie mamy bowiem jeszcze odpowiednich przestrze-
ni wystawienniczych, ciągle daje o sobie znać ich defi-
cyt. To dopiero zapewnienie miejsca na godną prezen-
tację pozwoli… kontynuować ten proces, czyli robić to, 
co właśnie od wielu lat już robimy. W tych działaniach 
musimy być konsekwentni, ale tym działaniom zawsze 
musi towarzyszyć właśnie ta nieodzowna odpowiedzial-
ność. I  jeszcze jedna kwestia – taka wyważona propor-
cjonalnie, znacznie bardziej ograniczona, ale składają-
ca się nawet z najlepszych śląskich dzieł sztuki ich pre-
zentacja w stolicy naszego kraju, doprawdy nie przyno-
si nam wstydu. W moim przekonaniu jest to nie tylko 

konkretny charakter, powinna je poprzedzić – tak jak 
w przypadku naszej współpracy z Zamkiem Książ – bar-
dzo żmudna praca, muszą zostać zaangażowane stosow-
ne środki finansowe, muszą zostać przygotowane odpo-
wiednie, bezpieczne przestrzenie ekspozycyjne, wykona-
ny ogromny wysiłek konserwatorski, wreszcie użytkow-
nik musi mieć bezwzględne poczucie odpowiedzialności. 
Temu winna także towarzyszyć swoista cierpliwość i wy-

rozumiałość dla partnera, bo wielu rzeczy nie da się przy-
śpieszyć, wielu trzeba się, często obopólnie, po prostu… 
nauczyć.

☐ Co jest największą trudnością w realizacji takiego szero-
kiego, wieloelementowego programu restytucyjnego?

− Przede wszystkim mamy jeszcze do wykonania 
pewną pracę edukacyjną, uświadomienie, także nam sa-
mym, że to, co dla nas jest najważniejsze, o co powin-
niśmy ustawicznie zabiegać, to możliwość odpowie-
dzialnego i  zgodnego z  obowiązującymi standardami 
udostępniania dzieł sztuki. Ta już wielokrotnie tutaj 

3 | Dzieła	ze	zbiorów	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu	prezentowane	
na	wystawie	„Metamorfozy	Zamku	Książ”

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

   Spotkania z Zabytkami       numer specjalny: wrocław europejska stolica kultury 2016    |   7



chciałbym za wszelką cenę uniknąć pewnego nieporozu-
mienia. Jestem zwolennikiem mówienia nie tyle o „zwra-
caniu” lub „oddawaniu”, co o „udostępnianiu” czy też 
„przywracaniu” muzealiów do ich pierwotnych lub wręcz 
muzealnych przestrzeni ekspozycyjnych. Nie pozbywa-
nia ich właśnie tej wartości muzealnej, czyli nie przepro-
wadzania procesu demuzealizacji dzieła sztuki. To wią-
że się w pierwszej kolejności z tym, iż nie widzę potrze-
by zmiany statusu własnościowego tych zabytków. One 
muszą, w  moim przekonaniu, pozostać własnością pań-
stwową, dobrem ogółu. Po drugie – mając na względzie 
przede wszystkim ich stan zachowania, potrzeby konser-
watorskie i bezpieczeństwo – nie widzę potrzeby zwro-
tu dzieł sztuki do przestrzeni sakralnych. Zawsze godzę 
się w  takich przypadkach na wykonanie kopii. Dzisiaj, 
w epoce 3D, możliwości w tym zakresie są wręcz nieogra-
niczone.

Takie zwroty byłyby wbrew pewnej intencji historycz-
nej i  pewnej logice dziejów. Wszak większość zabytków 
sztuki sakralnej, jakie dzisiaj znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu, trafiła tutaj już przed 
końcem XIX w. Taka była wola ówczesnych ich właścicie-
li i musimy ją uszanować. Już wtedy uznano, że to prze-
strzeń muzealna daje im szansę na przetrwanie, na to, aby 
mogły być powszechnie podziwiane, konserwowane, tak-
że opracowywane naukowo. Mniej rygorystyczny jestem 
już w przypadku tych zabytków, które wzbogaciły zbiory 
muzealne po 1945 r. Nieprzypadkowo zatem wspomnia-
łem wcześniej o chrzcielnicy z  kościoła św. Elżbiety we 
Wrocławiu. Temu zabytkowi w jego pierwotnym miejscu 
żadna krzywda bowiem by się nie stała, a jego powrót do-
pełniłby w istotny sposób walory artystyczne tej wyjątko-
wej świątyni.

☐ Mamy pierwsze, budzące wielkie nadzieje na przyszłość 
przykłady. Te najbardziej oczekiwane, zdroworozsądkowe 
przemieszczenia dóbr kultury mogą się jednak odbywać wy-
łącznie przy obustronnym zrozumieniu takiej idei. Na ko-
niec zatem już tylko słówko na temat obrazów Michaela 
Willmanna, które w  ubiegłym roku przyjechały do Wro-
cławia z Warszawy (pisaliśmy o tym w „Spotkaniach z Za-
bytkami”, nr 3-4, 2016, s. 60-62), znacząco powiększając 
zgromadzony w  Muzeum dotychczasowy zespół prac tego 
wybitnego śląskiego mistrza sztuki baroku.

− Należy w tym działaniu – które ma, jak już wcze-
śniej wspomniałem, długą (bo rozpoczętą w  1959  r. 
pierwszą prezentacją dzieł Willmanna w Polsce) histo-
rię – „przywracania” jego obrazów na Śląsk dopatry-
wać się pewnej określonej intencji, a nawet konkretnego 
celu. Zawsze byłem przekonany co do tego, iż Śląsk bez-
względnie zasługuje na coś tak oczywistego, jak publicz-
nie dostępna monograficzna, zasobna w oryginalne dzie-
ła prezentacja twórczości jednego z  najwybitniejszych 

szczególny splendor, ale są też z  tego wynikające wy-
mierne korzyści. Oczywiście, gdy dzisiaj zwiedzam Ga-
lerię Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego 
w  Warszawie, to zastanawiam się, czy rzeczywiście od-
lana z brązu gotycka chrzcielnica pochodząca z kościo-
ła św. Elżbiety we Wrocławiu (notabene – dość niefor-
tunnie ustawiona w  galerii) nie powinna jednak wró-
cić na swoje pierwotne miejsce? Czy tak licznie repre-
zentowane na wystawie dolnośląskie, w większości wro-
cławskie późnogotyckie epitafia czy też ołtarze nie wy-
paczają obrazu polskiej sztuki wieków średnich? Wszak 
Śląsk już pod koniec XIV w. definitywnie przeszedł pod 
dziedziczne panowanie czeskich Luksemburgów. Z ko-
lei prezentowanie głównie zabytków z tego regionu i do-
pełnienie tej wystawy znakomitymi dziełami z Gdańska, 
to chyba jednak za mało, aby mówić o wyważonym i re-
prezentatywnym pokazie sztuki europejskiej tego czasu?

Ale tak chodząc i dywagując, odczuwam jednocześnie 
ogromną satysfakcję, że do podobnych wniosków dojdą 
ci wszyscy, którym dane jest przybyć do Warszawy z od-
ległych zakątków Europy oraz świata i  podczas swoje-
go krótkiego pobytu mieć możliwość poznania panora-
my sztuki polskiej w jednym muzeum. Doceniam inten-
cje kuratora tej prezentacji. Dążył bowiem do tego, aby 
uzyskać – wspomnianą przed chwilą – reprezentatyw-
ność tej ekspozycji dla wszystkich regionów Polski. Czy 
to się udało? Czy nie powinniśmy rozpocząć dyskusji nad 
poszczególnymi eksponatami? W moim przekonaniu to 
kolejny argument przemawiający za dalszą intensyfikacją 
naszej współpracy, za kontynuacją rozmów. Mogę zapew-
nić – mnie osobiście zależy na tym, aby w warszawskiej 
Galerii Średniowiecznej Dolny Śląsk był godnie prezen-
towany. Pytanie tylko – w jakim zakresie i czy rzeczywi-
ście za sprawą aż tylu muzealiów?

☐ A czy w magazynach wrocławskiego Muzeum Narodo-
wego, gdyby dobrze poszukać, znalazłoby się coś jeszcze, co 
można by było zwrócić dawnym właścicielom lub opieku-
nom śląskich kościołów i pałaców?

− Muszę Państwa rozczarować, nie ma co już szukać 
po magazynach, nie ma specjalnie za czym się już rozglą-
dać. Nasze muzeum szczyci się bowiem tym, że od kil-
kudziesięciu lat bardzo konsekwentnie wydaje wszel-
kie możliwe katalogi swoich zbiorów. To w nich znaleźć 
można pełną informację na temat proweniencji, czyli po-
chodzenia muzealiów u nas zgromadzonych. Dzięki lek-
turze tych katalogów zdobyć można pełną wiedzę na te-
mat tego, jak powstawały nasze zbiory, skąd pozyskiwano 
eksponaty. Przypomnę tylko na marginesie – „metryka” 
muzealna wrocławskich zbiorów sięga końca XVI w., kie-
dy to dzięki hojności jednego z prominentnych wrocław-
skich patrycjuszy i mecenasów powstało coś takiego, jak 
quasi-muzeum przy kościele św. Elżbiety. Jednocześnie 
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Nie prezentują się tam zbyt dobrze, są obce stylistycz-
nie i  ideowo tym późniejszym przestrzeniom sakral-
nym. Miejsce na taką ekspozycję muzealną – to temat 
do osobnych rozmów. My do nich jesteśmy już przygo-
towani. Myślę, że ich koordynatorem muszą być potęż-
ne podmioty, przede wszystkim instytucjonalne i finan-
sowe, np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego. W interesie nas wszystkich leży to, aby wresz-
cie wykorzystać ten jedyny w swoim rodzaju potencjał, 
jaki niesie ze sobą sztuka śląskiego Rubensa. Zbyt dłu-
go na taką prezentację już czekamy. Jest nam ona… po 
prostu potrzebna.

☐ Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: Lidia Bruszewska  
i Wojciech Przybyszewski

artystów tego regionu, twórcy formatu doprawdy eu-
ropejskiego, jakim był Michael Leopold Willmann. Te 
akurat „zwroty” mają więc za zadanie przygotować nas 
do tego, abyśmy mogli – oby w nieodległej przyszłości 
– taką stałą wystawę otworzyć. Wierzę, że ta inicjaty-
wa, którą tutaj zgłaszam, padnie na podatny grunt i do-
brze zostanie odczytana. Więcej… mam nadzieję, że ta 
deklaracja ma szansę stać się przysłowiową kulą śnież-
ną, która mogłaby rozpocząć pewien ciąg działań. Prze-
cież można sobie wyobrazić, iż z czasem część obrazów 
Willmanna powróci na Śląsk także z  tych kilkunastu 
kościołów warszawskich, do których trafiły w  1952  r. 

4 | Odsłonięcie	po	konserwacji	obrazu	Wilhelma	von	Lindenschmita	
„Alaryk	w	Rzymie”,	ten	największy	obraz	sztalugowy	znajdujący	się	
w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu	od	lipca	2016	jest	
prezentowany	w	Zamku	Książ

.................................................................................................
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Twórczość Bartholomaeusa Strobla 
(1591 – po 1647), opracowana 
w wydanej 16 lat temu monogra-
fii Jacka Tylickiego, nigdy dotych-

czas nie przybrała kształtu osobnej wystawy, 
choć pojedyncze obrazy eksponowane były 
na pokazach sztuki tej epoki, np. na legnic-
ko-praskiej wystawie „Śląsk – perła w koro-
nie czeskiej” w  2006  r. Nieliczne zachowa-
ne dzieła Strobla podzieliły los autora-emi-
granta, są rozproszone w  całej Europie, od 
Polski po Czechy, od Białorusi po Danię 
i Hiszpanię. Wiele z nich zostało przywróco-
nych do jego oeuvre – po odczytaniu sygna-
tury lub po odnalezieniu jej podczas konser-
wacji – dopiero w XX w., a nawet w stuleciu 
obecnym, przy okazji wrocławskiej wystawy. 

Bartholomaeus Strobel 
i „Wrocławska Europa”

Tak było w  wypadku biblijnej, alegorycz-
nej storii „Król Dawid i  Batszeba” z  kolek-
cji Waldsteinów w  Mnichowo Hradiště 
(1930), „Adoracji Chrystusa” w  toruńskim 
kościele św. Jakuba (1938, sygnaturę od-
kryto w  2016  r.) i  „Madonny Różańcowej” 
z  Grodziska Wielkopolskiego. Najbardziej 
niezwykłe, imponujące rozmiarami (280 x 
950 cm) i  misternie zakodowaną intelektu-
alną szaradą dzieło Strobla „Uczta u Heroda 
i  ścięcie św. Jana Chrzciciela”, zwane „euro-
pejską alegorią”, zostało wprawdzie zakupio-
ne w  XVIII  w. – zapewne jako osobliwość 
– przez królową Hiszpanii Izabelę Farnese 
i  umieszczone w  pałacu La Granja de San 
Ildefonso, a później w Aranjuez (wycenione 
na ogromną sumę 50 000 reali), lecz nie jako 

Śląskie	malarstwo	barokowe	jest	od	pewnego	czasu	modne	i	to	nie	tylko	
wśród	historyków	sztuki.	Dzieje	się	tak	za	sprawą	Michaela	Willmanna,	
którego	twórczość	stała	się	marką	śląskiej	sztuki,	promując	przy	okazji	
podupadłe	opactwo	cystersów	w	Lubiążu,	będące	jego	życiowym	azylem	
z	wyboru.	Ekspresja	dzieł	Michaela	Willmanna	zdominowała	obraz	śląskiej	
sztuki	drugiej	połowy	XVII	w.	W	cieniu	tego	mistrza	znaleźli	się	malarze	
starsi	od	niego	o	generację,	których	artystyczne	biografie	wypełniła	wojna	
trzydziestoletnia,	zakończona	w	1648	r.,	czyli	12	lat	przed	przybyciem	
Willmanna	do	Lubiąża.	Do	tego	właśnie	pokolenia	należał	Bartholomaeus	
Strobel,	jeden	z	dwóch	głównych	bohaterów	wystawy	„Wrocławska	Europa”.	

ewa houszka



obraz Strobla, ponieważ nie jest sygnowa-
ne. Przywrócił je autorowi Jaromír Neumann 
dopiero w 1970 r.

Strobel był wrocławianinem wyznania lu-
terańskiego, po mieczu i po kądzieli potom-
kiem tutejszych malarzy. W rodzinnym mie-
ście, odliczając czas europejskiej wędrówki, 
spędził lat kilkanaście. Cieszył się uznaniem 
jako malarz i  erudyta. Obracał się w  krę-
gu intelektualnej elity miasta. Co najmniej 

od 1627  r. przyjaźnił się z  mieszkającym 
we Wrocławiu, sławnym już poetą Marti-
nem Opitzem, z  którym łączył go podob-
ny typ skłonnej do alegorii wyobraźni, a tak-
że stoickie z  ducha przekonanie o koniecz-
ności pojednania wyznań za cenę wzajem-
nych ustępstw, które położyłoby kres trwa-
jącej wojnie religijnej. Wynikająca z  owe-
go irenizmu niechęć do wszelkiej ortodok-
sji, połączona z nowoczesną w owym czasie 

1 |	Bartholomaeus	
Strobel,	„Daniel	i	król	Cyrus	
przed	posągiem	Baala”,	
1636-1637,	olej,	blacha	
miedziana,	wym.	39,5	x	30	
cm	(w	zbiorach		Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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potrzebą niezależności artystycznej, skło-
niły go do pracy poza cechem i  przyjęcia – 
wbrew swemu wyznaniu – posady nadwor-
nego malarza wrocławskiego biskupa arcy-
księcia Karola Habsburga, brata cesarza Fer-
dynanda II, wuja i poprzednika na tym urzę-
dzie Karola Ferdynanda Wazy. Dzięki pro-
tekcji biskupa artysta uzyskał niebawem od 
cesarza list wolny uprawniający do wykony-
wania zawodu w  królestwie czeskim. Trud-
no dziś określić, jakie zobowiązania z  tego 
przywileju wynikały. Ich jedynym, bardzo 
skromnym świadectwem jest przypisywa-
ny Stroblowi (czasem uznawany tylko za ko-
pię) całopostaciowy wizerunek Karola Habs-
burga z Muzeum w Nysie, na tyle przemalo-
wany, że ocena jego walorów malarskich nie 
może być ani prawdziwa, ani wysoka. Ina-
czej jest w wypadku najwcześniejszego dzie-
ła Strobla na wystawie, rysunku „Kazanie 
św. Jana na puszczy” (1613, Ashmolean Mu-
seum w Oksfordzie). Jest on kopią nieznane-
go teraz obrazu Bartholomaeusa Sprangera, 
zapisanego synowi przez Strobla starszego 
w  testamencie z  1608  r. Popis warsztatowej 
sprawności wrocławianina staje się tu zara-
zem manifestacją jego artystycznych upodo-
bań, tzn. długotrwałej fascynacji sztuką ma-
nieryzmu. Jego międzynarodowy ośrodek 
stworzył w Pradze rezydujący tu od 1583 r. 
cesarz Rudolf  II, a Strobel poznał dzieła 

2 |	Bartholomaeus	
Strobel,	„Alegoria	sztuk	
wyzwolonych”,	1636,	
rysunek	piórkiem,	wym.	
14,2	x	20	cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Kórnickiej	PAN)

3 |	Bartholomaeus	Strobel,	
„Zmartwychwstanie	
Chrystusa”,	1635,	olej,	
deska,	wym.	132	x	105	cm	
(w	kościele	Matki	Boskiej	
Różańcowej	w	Koźlinach	
k.	Tczewa)
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jego wybitnych przedstawicieli – Hansa von 
Aachen, Sprangera i  Josepha Heintza pod-
czas wędrówki edukacyjnej po Europie w la-
tach 1607-1620. Inspiracje finezyjną formą 

i  erudycyjną treścią sztuki rudolfińskiej po-
wracają wciąż u Strobla, aż po późną, nama-
lowaną w  Rzeczypospolitej „Ucztę u  He-
roda” (ok. 1640). Wcześniejszym nieco 

4 |	Bartholomaeus	
Strobel,	„Święta	Anna	
Samotrzecia”,	1639,	olej,	
płótno,	wym.	130	x	83	cm	
(w	katedrze	Wniebowzięcia	
NMP	i	św.	Andrzeja	
we	Fromborku)

   Spotkania z Zabytkami       numer specjalny: wrocław europejska stolica kultury 2016    |   13



przykładem takich afiliacji jest niewielki ob-
raz „Daniel i król Cyrus” (Muzeum Narodo-
we w Warszawie), „dopisany” do oeuvre Stro-
bla w 1991 r. W starotestamentowej historii 
z Księgi Daniela, przestrzegającej przed bał-
wochwalstwem, została zaszyfrowana wielo-
znaczna, uwspółcześniona alegoria. Ukryty 
sens sceny anonsuje gestem ręki kobieta na 
„proscenium”.

Emigracja Strobla do Prus Królewskich 
w  1634  r. nastąpiła po opanowaniu Ślą-
ska przez armię Wallensteina. Była uciecz-
ką przed wojną i  katolicką ofensywą, a to-
warzyszyła jej pewnie nadzieja artystycznego 

spełnienia w  warunkach pokoju. Tematy-
ka pierwszych obrazów Strobla w  Rzeczy-
pospolitej, zlecanych przez katolickich du-
chownych, była ikonograficznym wyzwa-
niem dla luteranina, trudnym bez względu 
na to, czy był z przekonania irenistą. Począt-
kowo wspierał się zapamiętaną kompozycją 
śląskich epitafiów (np. w „Adoracji Chrystu-
sa” z toruńskiego kościoła św. Jakuba, 1634). 
Wkrótce jednak, już około 1640  r., uda-
ło mu się stworzyć własny, niekiedy uzna-
wany za zbyt świecki typ wyobrażeń maryj-
nych i hagiograficznych. Najznakomitszymi 
realizacjami artysty, opatrzonymi w sygnatu-
rze dodatkiem „pinxit et invenit”, były malo-
widła ołtarzowe dla Fromborka, Włocławka 
i Pelplina. Fromborska „Święta Anna Samo-
trzecia”, kameralna, liryczna w nastroju scena 
rodzajowa, została tak dobrze dostosowana 
do potrzeb polskiej dewocji, że kopiowano 
ją kilkanaście razy aż po wiek XVIII. Pełna 
dworskiego wdzięku, młodzieńcza Madon-
na z Włocławka w scenach „Wniebowzięcia” 
i  „Koronacji”, różniąca się od hieratycznych 
ujęć starszego o generację Hermanna Hana, 
stała się prototypem powtarzanych później 
przez Strobla kompozycji na ten temat. We 
włocławskiej predelli oraz w  obrazach z  hi-
storii i legendy św. Jakuba w Pelplinie malarz 
zademonstrował talent portrecisty, nie stro-
niąc od bliskich karykaturze naturalistycz-
nych przerysowań w charakterystyce twarzy.

Tę drugą dziedzinę swej twórczości – ma-
larstwo portretowe – kontynuował Strobel 
z powodzeniem w Rzeczypospolitej. Wśród 
modeli jego wizerunków znalazły się osoby 
z najwyższych sfer: Janusz Radziwiłł, Włady-
sław Dominik Zasławski-Ostrogski i  kanc-
lerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, a także 
zamożni mieszczanie – krakowski bogacz ro-
dem z Lukki Wilhelm Orsetti i toruński raj-
ca Niklaus Hübner. W ujęciu, pozie portre-
towej i  aranżacji artysta nawiązywał wyraź-
nie do konwencji stworzonej w  Niderlan-
dach, które prawdopodobnie odwiedził pod-
czas wędrówki po Europie. Naturalistycznie 
traktowanej twarzy towarzyszyło perfekcyj-
ne oddanie detalu, różnych gatunków koro-
nek, biżuterii, połyskliwości tkanin.

Ostatnim śladem działalności Strobla są 
obrazy z datą „1647”, wykonane dla francisz-
kanów z Pakości i dla cystersów z Koronowa. 
Nie znamy ani daty, ani miejsca jego śmierci. 
Można tylko przypuszczać, że był to Toruń 

5 |	Złotnik	augsburski,	
„Św.	Jan”,	po	1630,	
złoto	kute,	odlewane,	
cyzelowane,	heban,	wys.	
51,9	cm	(w	skarbcu	katedry	
św.	Jana	Chrzciciela	
we	Wrocławiu)
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(nazywano go „pictor Thorunensis”), gdzie 
w 1643 r. dokonał długo rozważanej konwer-
sji na katolicyzm.

Drugi bohater wystawy „Wrocławska Eu-
ropa” (czynnej w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu do 31 grudnia 2016  r.) to króle-
wicz Karol Ferdynand Waza (1613-1655), 
syn i brat królów polskich z tej dynastii, pra-
wnuk Zygmunta Starego, od 1625  r. biskup 
wrocławski, następca swego wuja arcyksię-
cia Karola Habsburga, pierwszego protekto-
ra Strobla. Połączenie postaci ultrakatolic-
kiego dostojnika kościelnego, którego wybór 

wrocławska kapituła zaakceptowała dopiero 
pod presją cesarza i  grożącego jej ekskomu-
niką papieża, z  irenicznie nastawionym ma-
larzem-luteraninem, który opuścił Wrocław, 
aby w Rzeczypospolitej osiągnąć status jedne-
go z najwybitniejszych artystów polskich swe-
go czasu i  stać się współtwórcą kanonu ma-
larstwa kontrreformacyjnego o tematyce ma-
ryjnej, uświadamia kulturową wielobarwność 
i Wrocławia, i Śląska, i Rzeczypospolitej.

Karol Ferdynand, który w  1640  r. zo-
stał również biskupem płockim, bywał 
we wrocławskiej diecezji rzadko. W  ciągu 

6 |	Bartholomaeus	
Strobel,	„Portret	Martina	
Opitza”,	1636-1637,	olej,	
płótno,	wym.	114	x	94	cm	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Gdańskiej	PAN)
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trzydziestu lat panowania spędził tu w  su-
mie dwa i  pół roku. Kontakty ze Śląskiem 
stały się nieco bliższe, gdy Wazowicz, po 
wycofaniu się z  elekcji w  1648  r. i  po za-
niechaniu starań o tron Polski, uzyskał od 
konkurującego z nim brata Jana Kazimierza 
księstwo opolsko-raciborskie, zastawione 
u  Wazów przez Habsburgów. Ustawiczna 
nieobecność biskupa powodowała znaczne 
rozszerzenie kompetencji wrocławskich ka-
noników, którym też zdarzało się zwracać 
w sprawach diecezji bezpośrednio do cesa-
rza lub papieża. Szczególna rola, jaką ode-
grali członkowie kapituły w owych czasach 
sprawiła, że na „Wrocławskiej Europie” po-
kazujemy dzieła ufundowane lub poda-
rowane nie tylko przez biskupa, ale tak-
że przez nich. Spośród 4600 przedmiotów 
różnej wartości ujętych w regestrze majątku 
Karola Ferdynanda z 1650 r. można dziś zi-
dentyfikować kilkanaście. Oprócz darowizn 
dla Płocka, Częstochowy, Wilna i  Tyńca 
znalazła się unikatowa w skali europejskiej, 
niemal półmetrowa, szczerozłota statuetka 
św. Jana z  warsztatu augsburskiego, ofiaro-
wana katedrze wrocławskiej i zachowana do 
dziś w jej skarbcu.

Ogniwem łączącym pośrednio obu bo-
haterów wystawy jest obraz Strobla „Uczta 
u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” z ma-
dryckiego Prado. Namalowane w Rzeczypo-
spolitej olbrzymich rozmiarów płótno, wie-
lowątkowa, niepoddająca się jednoznacz-
nym interpretacjom alegoria, powstało zda-
niem jednych autorów na zamówienie króla 
Władysława IV, zdaniem innych jest hołdem 
złożonym zmarłemu na emigracji w  Ostró-
dzie przywódcy śląskich protestantów, księ-
ciu brzeskiemu Janowi Chrystianowi. Na 
obrazie występuje jednak kilkakrotnie herb 
dziekana kapituły Nicolausa von Troila, pod 
nieobecność biskupa najwyższego rangą du-
chownego katolickiego na Śląsku. Jeśli teza 
o fundacji Troila jest słuszna, to zapewniłaby 
mu poczesne miejsce wśród mecenasów sztu-
ki jego epoki.

Dzieła, które znalazły się na „Wrocław-
skiej Europie” to nie tylko obrazy Strobla, 
fundacje i  darowizny Karola Ferdynanda 
i  wrocławskich kanoników. Są tu również 
wybrane portrety biskupa (np. sieradzkie 
malowidło Krzysztofa Fokelskiego, gdzie 
występuje on w  mitrze książęcej zaskaku-
jąco upodobnionej do korony królewskiej) 

7 |	Krzysztof	Fokelski,	
„Adoracja	Imienia	
Jezus”,	1651,	olej,	blacha	
miedziana,	wym.	118	x	
81	cm	(w	kościele	św.	
Stanisława	w	Sieradzu)

8 |	Michael	Willmann,	
„Koronacja	Marii”,	1656,	
olej,	deska,	wym.	138	x	89	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)
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i  osobiste pamiątki po nim. Zainteresowa-
nia muzyczne Karola Ferdynanda i  patro-
nat nad Marcinem Mielczewskim, najwy-
bitniejszym kompozytorem polskim tego 
okresu może dokumentować tylko zamiesz-
czony w  katalogu wystawy artykuł. Kilka-
naście prezentowanych obrazów jest dzie-
łem twórców wrocławskich lub śląskich, 
których nazwisk często nie znamy. Naślado-
wali oni – z lepszym lub gorszym skutkiem 
– stylistykę Strobla, poprzestając często je-
dynie na imitacji urody i wierności odtwo-
rzenia detalu, bo nie mogli nie tylko dorów-
nać jego kompozycyjnej inwencji i erudycji, 
ale nawet jej naśladować. Niektórzy z  tych 
malarzy, jak Johann Lichtenstein i  Martin 
Lauterbach, mogli być uczniami Strobla we 
Wrocławiu.

Kilkunastoletnia działalność Strobla, za-
równo w  rodzinnym mieście, jak i w  Rze-
czypospolitej, nie mogła pozostać bez echa, 
lecz jej materialne świadectwa są dziś trud-
no uchwytne, nie znajdują potwierdzenia 
w  przetrzebionych archiwach. W  paradok-
salny sposób przyczynił się do tego stanu rze-
czy status wolnego artysty, który potwier-
dził ostatecznie w 1639 r. król Władysław IV, 

nadając mu zachowany w Metryce Koronnej 
przywilej malarza nadwornego.

Większość dzieł Strobla zachowa-
ła się w  Rzeczypospolitej, dlatego też pa-
mięć o nim przetrwała raczej tutaj. Również 
w Polsce powstała w 1916 r. pierwsza mono-
grafia artysty. Jej autor, Zygmunt Batowski, 
określił twórczość Strobla jako tradycyjnie 
niemiecką, lecz eklektyczną, ulegającą wpły-
wom flamandzkim i czasem włoskim, odzna-
czającą się intelektualnym zacięciem. Naj-
trwalszą laudacją dla malarza pozostały chy-
ba jednak wiersze poświęcone mu przez jego 
przyjaciela Ślązaka Martina Opitza, uznawa-
nego swego czasu za najwybitniejszego poetę 
niemieckiego baroku i w związku z tym wie-
lokrotnie wydawane i interpretowane. Dzię-
ki nim – pamiętając wciąż, że są panegiryka-
mi – wiemy o mistrzowskich konterfektach 
niewieścich Strobla, choć żaden z nich się nie 
zachował, a także o zamiarze napisania trak-
tatu o malarstwie w  rodzaju Het Schilder-
-Boeck Karela van Mandera, który – gdyby 
powstał – byłby pierwszym takim dziełem 
na ziemiach niemieckich.

Ewa Houszka

9 |	Martin	Lauterbach,	
„Matka	Boska	Loretańska”,	
1657,	olej,	deska,	wym.	
136	x	107,7	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Archidiecezjalnego	
we	Wrocławiu)

10 |	Malarz	śląski,	„Ścięcie	
św.	Jana	Chrzciciela”,	
1658,	olej,	płótno,	wym.	
184,8	x	141	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Archidiecezjalnego	
we	Wrocławiu)

(ilustracje: fot. 1 − Krzysztof 
Wilczyński / © Ligier studio; 
2 – Biblioteka Kórnicka 
PAN; 3-5, 7-10  – Arkadiusz 
Podstawka; 6 – Biblioteka 
Gdańska PAN)

9 10
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lokalizacji Biblioteki, a tym samym 
napływu wielu darów od francuskiej 
Polonii i życzliwych jej Francuzów.

Mało komu wiadomo jest jednak, 
że wśród bogatych zasobów książko-
wych poloników i  galicianów znaj-
duje się też niewielka, ale doborowa 
grupa starodruków pochodzących 
z  nowożytnych księgozbiorów dol-
nośląskich. Dzieła te wyróżniają się 
nie tylko proweniencją, ale też sza-
tą zewnętrzną, znamienną dla kultu-
ry książki Wrocławia i  innych ośrod-
ków miejskich regionu. Przynajmniej 
część z nich, a być może nawet wszyst-
kie trafiły nad Sekwanę krótko po 
drugiej wojnie światowej. Wiązało 

się to z akcją wspierania reaktywowa-
nej książnicy przez Bibliotekę Naro-
dową w  Warszawie, do której wów-
czas napływały liczne zbiory biblio-
teczne z terenów poniemieckich. Dziś 
trudno rozstrzygnąć, na ile przekaza-
nie do Paryża pewnej liczby śląskich 
starodruków było zabiegiem inten-
cjonalnym, a na ile przypadkiem, od-
zwierciedlającym organizacyjne pro-
blemy, z  jakimi borykała się stołecz-
na placówka po hekatombie powsta-
nia warszawskiego. Faktem pozostaje, 
iż druki te, związane z zawiłymi losa-
mi dzisiejszych ziem polskich, wydat-
nie wzbogacają kolekcję starych dru-
ków Biblioteki Polskiej.

Najstarszymi i najbardziej charak-
terystycznymi silesianami są wśród 
nich cztery pokaźne woluminy ksiąg 
łańcuchowych, pochodzących z  do-
brze znanej w kręgach badaczy Biblio-
teki Łańcuchowej w Złotoryi. W tam-
tejszym kościele Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny bibliotekę za-
łożono już w XV w., jednakże jej roz-
kwit nastąpił wraz z reformacją i prze-
kształceniem w placówkę miejską, słu-
żącą słynnemu w  całej Europie gim-
nazjum. Wówczas też do librarii na-
płynęło wiele druków – głównie o te-
matyce religijnej – stanowiących 
dar władz miejskich, co upamiętnia-
ła specjalna inskrypcja na wewnętrz-
nych stronach opraw. Tym ostatnim 

Dolnośląskie starodruki 
nad Sekwaną

W Bibliotece Polskiej 
w  Paryżu (Bibliothe-
que Polonaise de Pa-
ris) w  ciągu niemal 

180 lat funkcjonowania zgromadzo-
no pokaźną liczbę około 200 tys. dru-
ków i  około 8 tys. rękopisów, nie li-
cząc map, rysunków i  grafik tudzież 
innych dzieł sztuki. W obliczu celów, 
jakie postawiono tej emigracyjnej in-
stytucji w dobie zaborów, dominujące 
ilościowo i jakościowo są w niej dzieła 
polskie i związane z dawną Rzecząpo-
spolitą. Ponadto sporą część zbiorów 
stanowią rękopisy i druki zachodnio-
europejskie, zwłaszcza francuskie, co 
wydaje się naturalne wobec paryskiej 

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

1 | Woluminy	w	renesansowych	oprawach	
z	Biblioteki	Łańcuchowej	w	Złotoryi

1
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nastąpił w 1945 r., gdy polskie służby 
biblioteczne wywiozły pozostałych na 
miejscu kilkadziesiąt tzw. katenatów 
(ksiąg łańcuchowych) do Warszawy, 
ratując je przed niechybnym rozsza-
browaniem bądź zniszczeniem. Osta-
tecznie, jak już zasygnalizowano, parę 
z  nich − najoryginalniejsze zabytki 
nowożytnej kultury książki, znalazło 
się w paryskiej bibliotece.

Kolejne silesianum wiąże się z po-
stacią biskupa wrocławskiego Karo-
la Ferdynanda Wazy. Jest to niewiel-
ki druk Constitutiones & Decreta in 
Dioecesana Synodo Plocensi, wyda-
ny w Nysie Śląskiej w 1643 r. i dedy-
kowany Karolowi Ferdynandowi. Eg-
zemplarz tej książki przechowywany 
w Paryżu był najprawdopodobniej da-
rem oficyny drukarskiej bądź kapitu-
ły katedralnej (płockiej lub wrocław-
skiej) dla owego dygnitarza. Niewąt-
pliwie na tę okazję wykonano oprawę 
woluminu z granatowej skóry, pokry-
tej obfitymi złoceniami. Pod wzglę-
dem dekoracyjnym stanowi ona nie-
częsty w  polskich zbiorach przykład 
dzieła w  typie l’éventail (wachlarzo-
wym), charakterystycznym dla wcze-
snego baroku. Nie mniej interesujący 

jest herb biskupa Wazy, wyciśnięty na 
górnej okładzinie, mający funkcję su-
perekslibrisu donacyjnego o unikato-
wym charakterze. O szczególnej war-
tości historycznej tego zabytku prze-
sądza fakt, iż spośród kilkuset wolu-
minów zgromadzonych przez Karo-
la Ferdynanda w  Pałacu Ujazdow-
skim w  Warszawie do dziś zachowa-
ło się zaledwie około 35 książek o po-
twierdzonej proweniencji. Reszta pa-
dła ofiarą grabieży i zniszczeń podczas 
„potopu” szwedzkiego.

Jednego z najważniejszych bibliofi-
lów barokowego Wrocławia upamięt-
nia wolumin z  drukiem Matthaeusa 
Praetoriusa Orbis goticus […], opubli-
kowanym w  1688  r. przez oficynę cy-
stersów w Oliwie i dedykowanym kró-
lowi polskiemu, Janowi III Sobieskie-
mu. Na wewnętrzną stronę oprawy 
księgi naklejono miedziorytniczy eks-
libris biskupa sufragana wrocławskie-
go, Karola Franciszka Neandra (zm. 
1693), będącego właścicielem około 
3 tys. dzieł z rozmaitych dziedzin wie-
dzy. Księgi te przekazał na mocy testa-
mentu wrocławskim jezuitom, którzy 
w  1702  r. uczynili z  nich podwalinę 
tamtejszej Biblioteki Uniwersyteckiej. 

nadano jednolitą formę, doskonale 
wpisującą się w  typologię wyrobów 
introligatorskich Dolnego Śląska, czy 
szerzej – kręgu niemieckiego: buko-
we deski obleczono białawą świńską 
skórą o okładzinach pokrytych deko-
racjami wyciśniętymi głównie za po-
mocą radełek (podgrzewanych mo-
siężnych wałków pokrytych rytowa-
niami, trzymanych w  ręku i  obraca-
nych za pomocą widełek). Ukazują 
one skonwencjonalizowane sceny re-
ligijne i  wizerunki świętych postaci, 
jak również antykizujące medaliony 
wśród ornamentów. Wszystkie księ-
gi zamykane były mosiężnymi klau-
zurami i  zaopatrzone w  żelazne łań-
cuchy, którymi przymocowywano je 
do drewnianych pulpitów o gotyckich 
formach. Warto tu dodać, że takowe 
zachowały się w  kościelnej bibliotece 
aż do 1914 r., gdy nastąpiła jej dewa-
stacja – całkowicie niezrozumiała na 
tle rozkwitającej wówczas fascynacji 
epoką gotycką.

Przejawem degradacji librarii było 
m.in. rozebranie starodawnych pulpi-
tów i zdemontowanie z nich ksiąg, po 
czym rozpoczęło się ich rozpraszanie. 
Kulminacyjny moment tego procesu 5

2 | Wittenberskie	
wydanie	dzieł	Marcina	
Lutra	z	okolicznościowym	
napisem	upamiętniającym	
donację	księgi	od	Senatu	
Miejskiego	Złotoryi	dla	
tamtejszej	Biblioteki	
Gimnazjalnej	(Biblioteki	
Łańcuchowej)

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

2
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z których większość posiada Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu, a ponad 
dwadzieścia tamtejsza Biblioteka Kapi-
tulna.

Znajdujący się w  Bibliotece Pol-
skiej wolumin zasługuje na bliższą 
uwagę także ze względu na dewocyjną 
rycinę wklejoną nad ekslibrisem. Jest 
ona oczywiście świadectwem żarliwej 
religijności Neandra, ale też prakty-
ki, która rozwinęła się wśród posiada-
czy ksiąg w  XV  w. i  stopniowo zani-
kała w  okresie nowożytnym. Polega-
ła ona na umieszczaniu na książkowej 
wyklejce (lub obu wyklejkach) dzie-
ła graficznego, rysunku bądź kompo-
zycji malarskiej z przedstawieniem re-
ligijnym, co odpowiadało późnośre-
dniowiecznemu rozkwitowi prywat-
nej dewocji. Takie dzieła nabywano 
przede wszystkim podczas odpustów 
lub po prostu na targowiskach u han-
dlarzy „obrazkami”. Godne podkre-
ślenia jest, że w  XIX i  na początku 
XX w. dzieła tego rodzaju nagminnie 
wyklejano z ksiąg, by włączać do zbio-
rów gabinetów rycin w  muzeach tu-
dzież w prywatnych kolekcjach. Tym 
większą wartość ma księga Neandra, 
w  której ekslibris i  grafika egzystują 
niejako w swym naturalnym, pierwot-
nym środowisku. Wraz z ekslibrisem, 
wpisem własnościowym widniejącym 
na stronie tytułowej druku czy też 
pergaminową, skromną oprawą dają 

Niestety, wiosną 1945  r. księgozbiór 
hierarchy spłonął w 80% podczas dzia-
łań wojennych. Do dziś zachowa-
ło się niewiele ponad sześćset dzieł, 

3 | Oprawa	
w	typie	l’éventail 
(wachlarzowym)	
z	superekslibrisem	
biskupa	
wrocławskiego	
Karola	Ferdynanda	
Wazy

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

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

4 | Wewnętrzna	
strona	oprawy	
druku	barokowego	
z	wklejonym	ekslibrisem	
biskupa	sufragana	
wrocławskiego,	Karola	
Franciszka	Neandra	oraz	
ryciną	dewocyjną

5 | Ekslibris	
dolnośląskiego	bibliofila	
z	rodu	Senitz,	wykonany	
około	połowy	XVIII	w.	
przez	wrocławskiego	
sztycharza	Bartłomieja	
Strachowskiego	
(Strachowsky’ego)

5

3

4
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oprawy druku Johanna Ehrenfrieda 
Boehmiusa Lyricorum libellus auspi-
ciis optimi principis Andreae Comi-
tis Załuski episcopi Cracoviensis du-
cis Severiae, wydanego we Wrocła-
wiu w  1750  r. Jak dowodzi treść ty-
tułu, książkę tę zadedykowano bisku-
powi Andrzejowi Stanisławowi Za-
łuskiemu, nawiasem mówiąc współ-
założycielowi słynnej Biblioteki Za-
łuskich w  Warszawie. Jak się wyda-
je, pierwotnym właścicielem książki 
był asesor we wrocławskim kolegium 
medycznym, dr Michael Morgenbes-
ser (zm. około 1754). Wskazuje na to 
drugi z  ekslibrisów widniejących na 
wyklejce książki i  prezentujący herb 
bibliofila w obramieniu z motywami 
węży trzymających księgę z dewizą.

Wszystkie ze scharakteryzowa-
nych woluminów przechowywane są 
pieczołowicie wśród innych starych 
druków paryskiej książnicy. Jako od-
osobnione przykłady dolnośląskiej 
kultury bibliofilskiej, a jednocześnie 
zabytki tamtejszego introligatorstwa 
i  nowożytnej grafiki książkowej skła-
niają do refleksji nad skomplikowa-
nymi losami księgozbiorów z tego re-
gionu. Swymi walorami historyczny-
mi i  artystycznymi zachęcają też ba-
daczy i miłośników śląskich zabytków 

do odwiedzin nadsekwańskiej pla-
cówki… miejsca, w  którym na każ-
dym kroku stykamy się z książkowymi 
cymeliami nie tylko z  historycznych 
ziem Polski i  cesarstwa Habsburgów, 
ale i całej Europy.

Arkadiusz Wagner 

Więcej na temat zabytkowych opraw ksiąg 
oraz dawnych ekslibrisów znajdujących 
się w zbiorach Biblioteki Polskiej w Pary-
żu można się dowiedzieć z wydanej przed 
dwoma laty przez Towarzystwo Historycz-
no-Literackie / Bibliotekę Polską w Pary-
żu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu książki By chronić i zdobić, au-
torstwa Arkadiusza Wagnera (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2014, s. 69).
Zabytki paryskiej biblioteki, które badał 
Arkadiusz Wagner, są rzadko opisywane, 
zatem tym cenniejsza jest zarówno wspo-
mniana publikacja, jak i zamieszczony po-
wyżej artykuł. Warto przy tym zauważyć, 
że o wysokiej, światowej randze zbiorów 
Biblioteki Polskiej w Paryżu świadczy 
fakt wpisania jej dziewiętnastowiecznych 
zbiorów wraz ze znajdującym się tam 
Muzeum Adama Mickiewicza na Listę  
UNESCO „Pamięć Świata”. Wpisu doko-
nano w 2013 r.

(red.)

one obfitą porcję wiadomości o  bi-
bliofilskich zwyczajach znamienitego 
właściciela księgi.

Z bliżej nieokreślonym śląskim 
bibliofilem z  rodu Senitz wiąże się 
interesujące drukarskie polonikum 
zatytułowane Paprotzkius Enucleatus 
Oder Kern und Auszug Aus dem so ge-
nannten Mährischen Geschicht-Spie-
gel Bartholomaei Paprotzkii Welcher 
aus dem Pohlnischen von Ioanne Wo-
ditschka Bömisch verletzet [...], wy-
dane w  1730  r. w  Lipsku oraz Wro-
cławiu. Na wyklejce książki wid-
nieje ekslibris kolekcjonera – jeden 
z  dwóch znanych z  literatury, co sy-
gnalizuje obszerność jego księgo-
zbioru. Rycinę opatrzono w  dol-
nym − prawym narożniku sygna-
turą „B. Strachowsky sculp.”. Odno-
si się ona do Bartholomeusa vel Bar-
tłomieja Strachowskiego (zm. 1759), 
reprezentanta prężnie działającej 
w  XVIII  w. dynastii śląskich grafi-
ków, mającej w  swoim dorobku tak-
że sporą liczbę ekslibrisów.

Innym przedstawicielem tej fami-
lii był Johann Beniamin Strachow-
ski (Strachowsky, zm. 1789), które-
go dziełem jest ekslibris wrocław-
skiego kaznodziei oraz kolekcjone-
ra − bibliofila, Hieronymusa Scholt-
za (zm. 1807). Ten biegle wysztycho-
wany miedzioryt, z  detalami przy-
puszczalnie dopracowanymi akwa-
fortą, prezentuje rokokowy kartusz 
o charakterystycznej, asymetrycz-
nej i postrzępionej formie, mieszczą-
cy tzw. monogram wiązany duchow-
nego „H S”. U góry kompozycji zna-
lazł się wykaligrafowany napis odno-
szący się do Scholtza jako diakona 
w  kościele św. Elżbiety we Wrocła-
wiu, u dołu zaś – w obrębie wycinka 
gruntu porośniętego kwiatami – ar-
tysta zamieścił sygnaturę „J. B. Stra-
chowsky sc.[ulpsit] Vrat.[islaviae]”.  
Dzieło to zdobi wewnętrzną część 

6

6 | Wewnętrzna	strona	oprawy	druku	śląskiego	
z	ekslibrisami	osiemnastowiecznych	wrocławian:	
dr.	Michaela	Morgenbessera	oraz	Hieronymusa	
Scholtza

(wszystkie obiekty ze zbiorów Biblioteki Polskiej 
w Paryżu; zdjęcia: Arkadiusz Wagner)

..............................................................
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w  Wyszkowie. Zarówno w  okresie 
dzieciństwa, jak i  wczesnej młodości 

królewicz otoczony był muzyką na 
najwyższym ówcześnie poziomie, 

wykonywaną przez zespół kró-
lewski kierowany przez wy-

bitnych włoskich kapelmi-
strzów i  kompozytorów, 

mający w  swoim składzie 
wielu muzyków zagra-
nicznych, przede wszyst-
kim przybyłych z  Italii, 
ale i  miejscowych, któ-
rzy kształcili się lub do-
skonalili warsztat mu-
zyczny pod okiem 
działających na dwo-
rze mistrzów. 

Nie wiadomo do-
kładnie, kiedy Karol 
Ferdynand rozpoczął 
formowanie własnej 
kapeli. Na pewno miał 
przy sobie zespół mu-

zyczny w  1637  r., odby-
wając ingres do siedziby 

biskupów wrocławskich 
w  Nysie. Jest prawdopo-

dobne, że tworzyli go mu-
zycy „wypożyczeni” z  dwo-

ru Władysława IV, ale nie moż-
na też wykluczyć, że był to już 

zalążek prywatnej kapeli królewi-
cza-biskupa. Istnienie jego zespołu 

Muzyka z repertuaru kapeli 
Karola Ferdynanda Wazy 
w kościołach na Śląsku

Karol Ferdynand Waza 
(1613-1655), choć był bi-
skupem wrocławskim 
przez trzydzieści lat 

(od 1625 r. do śmierci), na Ślą-
sku po raz pierwszy pojawił 
się w 1637 r., później był tam 
krótko w 1642 r. i dopiero 
w  latach pięćdziesiątych 
XVII  w. częściej i  dłu-
żej przebywał w  Diece-
zji Wrocławskiej, głów-
nie w siedzibach bisku-
pich w  Nysie i  Opo-
lu. Do śmierci ojca 
(1632 r.) królewicz-bi-
skup pozostawał na 
jego dworze, przede 
wszystkim w  Warsza-
wie, gdzie miał też sta-
łą siedzibę po objęciu 
tronu przez Władysła-
wa IV, aż do 1644 r., gdy 
otrzymawszy także no-
minację na biskupa płoc-
kiego dokonał ingresu do 
stolicy swojego nowego bi-
skupstwa i zaczął więcej cza-
su spędzać w  rezydencjach na 
północnym Mazowszu, począt-
kowo głównie w  Broku, Gródku 
(należącym do parafii Obryte nie-
opodal Pułtuska), pobliskim Rębko-
wie lub w Pułtusku, a następnie także 

1
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końca swoich dni (zmarł we wrze-
śniu 1651  r.). W  1650  r. Mielczew-
ski przebywał z  królewiczem-bisku-
pem i  jego muzykami przez kilka 
miesięcy na Śląsku – w Nysie i Opo-
lu. To wówczas doszło w  Nysie do 
przeniesienia siedziby kapituły kole-
giackiej z kościoła św. Jana Chrzcicie-
la na Starym Mieście, który, uszko-
dzony w wyniku działań wojny trzy-
dziestoletniej przez Szwedów, został 
wkrótce rozebrany, do kościoła św. 
Jakuba. Kapela biskupa pod kierun-
kiem Mielczewskiego wzięła udział 
w związanej z tym wydarzeniem uro-
czystości, która obejmowała m.in. 
procesję z  dotychczasowej do no-
wej siedziby kolegiaty, przy czym jest 
bardzo prawdopodobne, że wykony-
wała utwory autorstwa swojego ka-

pelmistrza. Podczas pobytu w  Nysie 
Karol Ferdynand uczestniczył także 
w  uroczystościach kościelnych oraz 
zgromadzeniach religijnych i  szkol-
nych z  udziałem muzyki organizo-
wanych przez tamtejszych jezuitów 

i  uczniów kolegium. Zdarzało się, 
że jego kapela występowała razem 
z muzykami miejscowego konwentu, 
co z  pewnością przyczyniało się do 
wymiany repertuaru pomiędzy ze-
społami.

Wydaje się, że ten i następne po-
byty królewicza-biskupa w  Diece-
zji Wrocławskiej miały zasadnicze 
znaczenie dla popularyzacji na Ślą-
sku muzyki z  repertuaru jego kape-
li. Można przypuszczać, że znala-
zła się ona w  zbiorach muzykaliów 
tamtejszych kościołów i  klasztorów 
rzymskokatolickich. W  szczególno-
ści jest wysoce prawdopodobne, że 
utwory autorstwa Mielczewskiego, 
które na mocy testamentu kompo-
zytora po jego śmierci stały się wła-
snością jego patrona, znalazły dro-

gę do kolegium jezuitów w  Nysie, 
szczególnie bliskiego królewiczo-
wi-biskupowi. Niestety, w  znanych 
dzisiaj źródłach z  XVII  w. pocho-
dzących ze śląskich środowisk ka-
tolickich nie ma muzykaliów, które 

muzycznego ma potwierdzenie źró-
dłowe na początku lat czterdzie-
stych XVII w., kiedy działali w nim, 
obok muzyków polskich, m.in. przy-
byli z  Rzymu Marcantonio Ferruc-
ci i  Giovanni Vannarelli, a prawdo-
podobnie także hiszpański fagoci-
sta Bartolomeo de Selma y Salaverde. 
Ten zakonnik-augustianin był rów-
nież kompozytorem. W  1638  r. wy-
dał on w  Wenecji i  zadedykował bi-
skupowi Wrocławia (podając błędnie 
jego imiona – Giovanni Carlo) zbiór 
swoich utworów instrumentalnych 
– Canzoni, fantasie et correnti da su-
onar ad una 2. 3. 4. [voci] con basso 
continuo, zachowany w  unikatowym 
egzemplarzu w Bibliotece Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu. W 1644 r. ka-
pelmistrzem biskupa został Marcin 

Mielczewski, działający do tego cza-
su pod patronatem królewskim, naj-
bardziej znany w XVII w. w Rzeczy-
pospolitej i  krajach ościennych pol-
ski kompozytor. Kierował on zespo-
łem Karola Ferdynanda Wazy do 

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

1 | Portret	biskupa	
wrocławskiego	Karola	
Ferdynanda	Wazy	jako	
fundatora	kościoła	
Wniebowzięcia	NMP	w	Nysie,	
poł.	XVII	w.,	autor	nieznany	
(w	zbiorach	Muzeum	
Powiatowego	w	Nysie)

2 | Bartolomeo	de	Selma	y	
Salaverde,	Canzoni, fantasie 
et correnti da suonar ad una 
2. 3. 4. [voci] con basso 
continuo	(Wenecja	1638),	
strona	tytułowa	(egzemplarz	
druku	w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu)

3 | Wrocław,	kościół	
św.	Marii	Magdaleny	
(wnętrze),	rys.	Johann	
Stridbeck	jun.,	ok.	1691	r.,	
za:	Jan	Harasimowicz,	Der 
evangelische Kirchenbau 
in Schlesien unter der 
Habsburger Regierung,	
„Jahrbuch	für	Schlesische	
Kirchengeschichte”,	81,	2002	

.......................................
2 3
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z  pewnością należały do repertuaru 
kapeli królewicza-biskupa, w  zespo-
łach działających przy tamtejszych ko-
ściołach luterańskich.

Szczególnie znaczące pod tym 
względem są muzykalia kościoła św. 
Marii Magdaleny we Wrocławiu. 

W  XIX  w. zostały one zgromadzone 
wraz ze zbiorami kościołów św. Elż-
biety, św. Krzysztofa i św. Bernardyna 
ze Sieny, w nowo wówczas utworzonej 
Bibliotece Miejskiej w  tym mieście. 

Od końca drugiej wojny światowej 
do początku lat dziewięćdziesiątych 
XX  w. losy tego zbioru były niezna-
ne. Dość powszechnie sądzono, że zo-
stał on zniszczony w 1945 r. podczas 
działań wojennych, które doprowa-
dziły Wrocław do ruiny. Obecnie wia-
domo, że niemal cała kolekcja zosta-
ła wywieziona do Związku Radziec-
kiego, a stamtąd w  latach pięćdzie-
siątych XX  w. podarowana Niemiec-
kiej Republice Demokratycznej (nie-
wielka jej część pozostała w Moskwie; 
szczątki, które pozostały we Wrocła-
wiu, znajdują się dziś w  Warszawie). 
Po upadku muru berlińskiego zdecy-
dowana większość dawnego zbioru 
muzykaliów z wrocławskiej Biblioteki 
Miejskiej została udostępniona bada-
czom w Bibliotece Państwowej w by-

łym Berlinie Wschodnim, gdzie znaj-
dowała się w  ukryciu przez ponad 
30 lat.

Kolekcja, o której mowa, obej-
muje rękopisy muzyczne pochodzące 
z XVI i XVII w. i zawiera niemal 4600 
przekazów utworów autorstwa oko-
ło sześciuset kompozytorów działa-
jących w niemal całej Europie. Wiele 
kompozycji pozostało anonimowych. 
Większość w zbiorze stanowią wokal-
ne i  wokalno-instrumentalne utwo-
ry z  łacińskimi lub niemieckojęzycz-
nymi tekstami o treści religijnej, ale 
zgromadzono w nim także kompozy-
cje z tekstami włoskimi, polskimi, wę-
gierskimi i  czeskimi oraz utwory in-
strumentalne. Wiele pozycji ma sta-
tus unikatów. Dotyczy to zwłaszcza 
kompozycji twórców pochodzących 

można by było łączyć z kapelą Karo-
la Ferdynanda Wazy.

Inaczej rzecz się ma ze środowi-
skami protestanckimi. Zachowa-
ne, dziś rozproszone, rękopisy nuto-
we sporządzone w  latach pięćdziesią-
tych XVII  w. i  nieco później w  róż-

nych miejscowościach Śląska lub po-
granicza Śląska i Wielkopolski (m.in. 
we Wrocławiu, Legnicy, Namysłowie, 
Szlichtyngowej) poświadczają recep-
cję utworów, które mogły należeć lub 

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

4 | Berlin,	Staatsbibliothek	Preussischer	
Kulturbesitz,	Bohn	Ms.	mus.	197a:	Marco	
Scacchi,	Beatus Laurentius:	inskrypcja	
tytułowa	(a),	Canto Primo,	początek	(b)

5 | Berlin,	Staatsbibliothek	Preussischer	
Kulturbesitz,	Bohn	Ms.	mus.	170,4:	M[arcin]	
M[ielczewski],	Beata Dei Genitrix:		inskrypcja	
tytułowa	(a),	Choro Primo: Canto Primo,	
początek	(b)

..............................................................
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z  Europy Środkowej i  Środkowo-
wschodniej, w  tym m.in. kompozy-
torów działających w  Rzeczypospo-
litej, jak Wacław z  Szamotuł, Marcin 
Leopolita, Luca Marenzio, Adam Ja-
rzębski, Marco Scacchi, Franciszek Li-
lius, Crato Bütner czy monogramista 
M.M., zidentyfikowany przeze mnie 
jako Marcin Mielczewski.

Jeżeli chodzi o utwory, które hi-
potetycznie można wiązać z  repertu-
arem kapeli Karola Ferdynanda Wazy, 
w największej liczbie zostały one sko-
piowane przez muzyków związanych 
z  wrocławskim kościołem św. Ma-
rii Magdaleny wkrótce po zakończe-
niu wojny trzydziestoletniej, przede 
wszystkim w  latach pięćdziesiątych 
XVII w., kiedy Karol Ferdynand Waza 
wiele czasu spędzał w swoich śląskich 
rezydencjach oraz niedługo po jego 
śmierci. W  ich odpisach przetrwało 
do naszych czasów kilka wokalno-in-
strumentalnych koncertów kościel-
nych Scacchiego, kapelmistrza Wła-
dysława IV i  Jana II Kazimierza oraz 
Liliusa, kapelmistrza wokalno-instru-
mentalnej kapeli katedry wawelskiej. 
W  największej liczbie zachowały się 
sporządzone przez Michaela Büttne-
ra, w  latach 1634-1662 kantora ko-
ścioła św. Marii Magdaleny, oraz jego 
niezidentyfikowanego dotąd współ-
pracownika odpisy utworów religij-
nych Mielczewskiego. Podobnie jak 
w  przypadku niektórych kompozy-
cji Scacchiego i  Liliusa, w  kilkunastu 
utworach Mielczewskiego śląscy mu-
zycy wprowadzili obok lub zamiast 
ich łacińskich tekstów, które były nie-
zgodne z  doktryną Kościoła luterań-
skiego, niemieckojęzyczne kontrafak-
tury o innej treści. Wydaje się bardzo 
prawdopodobne, że tworząc tak dużą 
(liczącą ponad 40 rękopisów) kolek-
cję utworów tego kompozytora, mu-
zycy z wrocławskiego kościoła św. Ma-
rii Magdaleny korzystali co najmniej 
pośrednio ze spuścizny Mielczewskie-
go, którą dysponował w czasie swoich 
ostatnich pobytów w  Nysie i  Opolu 
jego patron, biskup Karol Ferdynand 
Waza.

Barbara Przybyszewska- 
-Jarmińska

W	2008	 r.	 pracownicy	Muzeum	 Powiatowego	w	 Nysie	 przystąpili	 do	wydawania	 roczni-ka	–	„Nyskich	Szkiców	Muzealnych”,	który	ma	za	zadanie	popularyzowanie	specyfiki	pra-
cy	nyskiej	placówki,	a	jednocześnie	odpowiada	na	społeczne	zapotrzebowanie	i	oczekiwanie	
miłośników	lokalnej	historii.	Z	lektury	periodyku	wynika,	że	to	niewielkie	muzeum	ma	bardzo	
cenne	zbiory,	realizuje	ciekawy	program	badawczy	i	prowadzi	złożone	prace	konserwatorskie.	

W	tomie	VII	(wyd.	2014	r.)	Łukasz	Antosik	i	Mariusz	Krawczyk	analizują	tekstylia	odkryte	
w	trakcie	badań	archeologicznych	średniowiecznej	i	nowożytnej	Nysy,	Edward	Hałajko	zajmu-
je	się	proweniencją	pałacu	biskupów	wrocławskich	w	Nysie,	a Magdalena	Kozar	bada	pocho-
dzenie	oraz	historię	konserwacji	ceramicznego	naczynia	ze	zbiorów	nyskiego	muzeum. Uni-
katowe	francuskie	grafiki	ze	zbiorów	Muzeum	w	Nysie przedstawia	z	kolei	Ewelina	Kwiatkow-
ska,	Małgorzata	Pierścieniak	przybliża	postać	architekta	i	muzealnika	Stanisława	Kramarczy-
ka,	a	Małgorzata	Radziewicz	publikuje	wspomnienie	o	Franciszku	Pikule	(malarzu,	rzeźbiarzu,	
wieloletnim	dyrektorze	nyskiego	muzeum).	Na	końcu	tomu Kajetan	Włodarski	dzieli	się	wie-
dzą	o	nyskim	obuwiu,	wydobytym	w	trakcie	badań	archeologicznych	na	terenie	Nysy.

W	tomie	VIII	(wyd.	2015	r.)	Krzysztof	Dobrzański	opisuje	Bazylego	Rogowskiego	–	przy-
jaciela	 i	ostatniego	adiutanta	marszałka	Edwarda	Rydza-Śmigłego,	 Jolanta	Dudała	 i	Ka-
tarzyna	 Stefańczyk	 zajmują	 się wybranymi	 szczegółami	 budowy	 technologicznej	 i	 tech-

nicznej	trzech	obrazów	ze	
zbiorów	Muzeum	w	Nysie, 
Edward	Hałajko przybliża	
zabytkowe	 śródmieście	
Nysy	 w	 kontekście	 znisz-
czeń	 i	 odbudowy, a Iza-
bela	 Kicak	 zajmuje	 się	
przyrodniczymi	 walora-
mi	 ziemi	 nyskiej.	 Z	 tek-
stu	 Mariusza	 Krawczy-
ka poznajemy	 relikty	 ar-
cheologiczne	 wybranych	
konstrukcji	 inżynieryj-
nych	i	architektonicznych	
dawnej	Nysy. Z	kolei	Ewe-
lina	 Kwiatkowska	 opisuje 
znajdujące	się	w	zbiorach	
Muzeum	 w	 Nysie	 obrazy	

namalowane	przez	holenderskich	portrecistów	Bartholomeusa	 i	 Lodewijka	van	der	Helst, 
Anna	Noga analizuje	celtyckie	znalezisko	z	Malerzowic	Małych, Małgorzata	Pierścieniak	zaj-
muje	się	 tradycjami	cechowymi	na	przykładach	wilkomów	ze	zbiorów	nyskiego	muzeum,	
Katarzyna	Rzepecka	publikuje	przyczynek	do	badań	nad	cechem	złotników	nyskich, a	Adam	
Wojtala przybliża	postać	Andreasa	Franza	Hoffmanna,	zapomnianego	nyskiego	nauczycie-
la.	Na	końcu	tomu Adriana	Zalewska	publikuje	esej	o	problematyce	proweniencji	wybranych	
zbiorów	Muzeum	w	Nysie.	W aneksie	znaleźć	można	m.in.	tłumaczenie	Statutu	Nyskiego	
Towarzystwa	Sztuki	i	Starożytności.

W	tomie	IX	(wyd.	2016	r.)	Kamil	Adamczak,	Krzysztof	Dobrzański,	Aldona	Garbacz-Klemp-
ka	i	Łukasz	Kowalski	opisują unikatowe	znalezisko	(siekieromłot)	z	Karłowic	Małych, Michał	
Bugaj	bada	miecz	z	epoki	brązu	z	Kielczy,	Tomasz	Foltyn	zajmuje	się utworzeniem	i	począt-
kiem	działalności	Okręgowych	Sieci	Elektrycznych	Śląska	Opolskiego	w	Nysie	(OSSO)	w	latach	
1945-1952. Z	kolei	Edward	Hałajko	przybliża	przebieg	badań	zespołu	rzeźb	z	elewacji	kościo-
ła	Wniebowzięcia	Najświętszej	Marii	Panny	w	Nysie, Mariusz	Krawczyk	publikuje	sprawozdanie	
z	badań	archeologiczno-architektonicznych	przeprowadzonych	na	Rynku	w	Nysie	w	2015	r.,	
a Ewelina	Kwiatkowska	opisuje	konserwację	zespołu	siedmiu	barokowych	obrazów	z	dawne-
go	kolegium	jezuickiego	w	Nysie. Katarzyna	Rzepecka	zajmuje	się natomiast	życiem	i	twór-
czością	Napoleona	Ordy, a	Adam	Wojtala	−	nyskimi	konfliktami	wyznaniowymi	w	dobie	Wio-
sny	Ludów.	

Skromna	szata	edytorska	i	niepozorny	tytuł	na	okładce	periodyku	nie	umniejszają	dużej	
wartości	merytorycznej	publikacji.	Tomy	skierowane	są	do	wąskiego	grona	czytelników,	ale	
mogą	po	nie	sięgnąć	wszyscy	miłośnicy	historii.

„Nyskie	Szkice	Muzealne”	można	nabyć	w	nyskim	muzeum	(cena	zeszytu	z	2014	r.:	15	zł,	
ceny	zeszytów	z	2015	i	2016	r.:	20	zł	każdy).

Spotkanie z książką

NYSKIE	SZKICE	MUZEALNE
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Kościół jezuicki w Nysie

Grobu w  Jerozolimie, którego człon-
kowie w Polsce znani byli jako bożo-
grobcy lub miechowici. W dokumen-
tach z XV i XVI w. budynek określa-
no mianem Kreuzherrenkirche – ko-
ścioła krzyżowców, nosił też wtedy 
przypuszczalnie takie samo jak obec-
nie wezwanie. W  XVII  w. znacze-
nie tego zakonu zmalało. Po zajęciu 
jego siedziby przez jezuitów miecho-
wici w  ramach rekompensaty otrzy-
mali podupadły gotycki kościół św. 
św. Piotra i Pawła oraz domy w okoli-
cy obecnych ulic Brackiej i św. Piotra, 
natomiast jezuici poza terenem po 

bożogrobcach zyskali czternaście do-
mów w Rynku Solnym.

Na przełomie XVII i  XVIII  w. 
w  architekturze Śląska jako import 
płynący z południa – z pewnym opóź-
nieniem w stosunku do innych obsza-
rów Europy – pojawił się barok. Nysa, 
będąca stolicą biskupiego księstwa, 
odgrywała dominującą rolę w  reali-
zacjach tego stylu. Powstało wówczas 
kilka interesujących budowli, z  któ-
rych część skupiona wokół Rynku Sol-
nego zachowała się do dzisiaj i stano-
wi pamiątkę świetności miasta. Jako 
pierwsze w tym zespole wybudowano 

Historia Nysy jest zwią-
zana z  działalnością bi-
skupów wrocławskich 
od chwili lokacji mia-

sta w  XIII  w. aż do przeprowadzo-
nej w  1810  r. sekularyzacji. Na bar-
dzo trudny i  skomplikowany okres 
w  historii Śląska przypadła kadencja 
w  latach 1625-1655 biskupa Karo-
la Ferdynanda Wazy, syna króla pol-
skiego Zygmunta III Wazy. Był to 
czas wojny trzydziestoletniej (1618- 
-1648), kontrreformacji, prześlado-
wań religijnych i  śmiertelnych epide-
mii, w  konsekwencji których nastą-
piła zapaść gospodarcza. Nysa i  księ-
stwo nyskie, stanąwszy po stronie ka-
tolickiego cesarza Habsburga, odegra-
ło ważną rolę jako ostoja katolicyzmu 
na Śląsku, jednak w  wyniku kontry-
bucji i  strat spowodowanych okupa-
cjami protestanckich wojsk duńskich, 
szwedzkich i  saskich nastąpiło duże 
zubożenie miasta. Odbudowa gospo-
darcza ciągnęła się do końca XVII w. 
Spowodowało to opóźnienia plano-
wanych realizacji, których fundato-
rem był biskup Karol. Jedna z najważ-
niejszych jego fundacji – kościół jezu-
icki Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Rynku Solnym w  Nysie 
– została zrealizowana dopiero w  la-
tach 1688-1692, już za czasów bisku-
pa Franciszka Ludwika von Neübur-
ga. Historia tego kościoła związana 
jest z dokonanym w 1622 r. przez bi-
skupa Karola sprowadzeniem do Nysy 
zakonu jezuitów. Zanim to jednak na-
stąpiło, w  Rynku Solnym (wcześniej 
nazywanym Rynkiem Końskim) od 
połowy XV  w. stał gotycki kościół, 
wzniesiony przez Zakon Świętego 1

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

1 | Portret	biskupa	
wrocławskiego	Karola	
Ferdynanda	Wazy,	poł.	
XVII	w.,	autor	Jerzy	Daniel	
Schultz

2 | 3 | Kościół	
Wniebowzięcia	NMP	
w	Nysie	przed	1909	r.	(2)	
i	obecnie	(3)
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w  Henrykowie i  Kamieńcu Ząbko-
wickim. Po jego śmierci kierownictwo 
objął pochodzący z  Węgier Michał 
Klein, późniejszy budowniczy nowe-
go kościoła św. św. Piotra i Pawła. Pra-
ce kamieniarskie wykonali Filip Hol-
zegger i  Antonio Ciapini, przy por-
talu Kasper Herberg. Sztukaterie na 
elewacji są prawdopodobnie dziełem 

włoskich artystów i  rzemieślników. 
Freski i  malowidła we wnętrzu świą-
tyni wykonał w latach 1689-1691 ma-
larz Karl Dankwart. 

Budowla nyskich jezuitów jest 
wybitnym zabytkiem o bardzo in-
teresującej fasadzie, na której zosta-
ły umieszczone posągi czterech uka-
zanych w  sposób kanoniczny jezuic-
kich świętych. W niszach dolnej par-
tii kościoła stoją ponad trzymetro-
wej wysokości posągi zaliczane do 
nurtu ekspresyjnego; sposób ich wy-
konania może wskazywać na dwóch 
różnych twórców. Rzeźba po lewej 
stronie przedstawia św. Karola Bo-
romeusza, kardynała i  arcybiskupa 

Mediolanu. Posąg po prawej nato-
miast ukazuje św. Ferdynanda Kasty-
lijskiego, który, znany jako Ferdynand 
III, był w XIII w. królem Kastylii i Le-
ónu. Umieszczone w górnych niszach 
posągi mierzą nieco ponad 2 m wyso-
kości i  są bardziej statyczne od tych 
wymienionych wcześniej, co może 
wskazywać na innego autora i  być 

może również inny czas wykonania. 
Rzeźba stojąca po lewej stronie przed-
stawia św. Ignacego Loyolę, założycie-
la zakonu jezuitów, a po prawej − św. 
Franciszka Ksawerego, apostoła Indii.

Wyjątkowość tych barokowych 
posągów przejawia się w  jakości ar-
tystycznej, wielkości i  użytym do ich 
wykonania materiale. Do dziś w wielu 
miejscowościach na Śląsku spotykamy 
bardzo dużo rzeźb z  okresu baroku, 
przedstawiających różnych świętych, 
jednak wszystkie dzieła znajdujące 
się w  ekspozycji zewnętrznej wyko-
nywane były z  kamienia. W  tym wy-
padku zastosowano drewno lipowe – 
materiał zdecydowanie mniej trwały 

w  latach 1656-1657 seminarium św. 
Anny, gdzie obecnie mieści się szko-
ła muzyczna. Kilkanaście lat później 
(prawdopodobnie w  latach 1669- 
-1673) za czasów biskupa Sebastia-
na von Rostocka wzniesiono budy-
nek kolegium jezuickiego „Caroli-
num”. Biskup von Rostock realizował 
tym samym plany swojego poprzed-

nika – Karola Habsburga, dotyczą-
ce stworzenia w Nysie centrum kato-
lickiego intelektualizmu. Jako ostat-
ni w  tym zespole został wzniesiony 
w  latach 1688-1692 kościół jezuic-
ki Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny. Jego projekt sporządził ar-
chitekt sprowadzony z  Ołomuńca 
(niewymieniony z  nazwiska), realiza-
cję jednak podjęto dopiero w 1686 r., 
kiedy to w  celu poprawienia projek-
tu zjawił się w  Nysie architekt z  Pra-
gi o nazwisku Quadro. W następnym 
roku zainicjowano budowę, a pracami 
kierował budowniczy Mateusz Kirch-
berg, który wcześniej brał udział przy 
przebudowie klasztorów cysterskich 

2 3
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Z  uwagi jednak na bardzo staranne 
wykonanie obicia blachą, która od-
wzorowuje wszystkie szczegóły i deta-
le, a także biorąc pod uwagę fakt sto-
sunkowo dobrze zachowanego drew-
na pod spodem, można przypuszczać, 
że zastosowano to rozwiązanie już 
w  XVIII  w. – być może w  celu uzy-
skania złudzenia, jakoby posągi wyko-
nano z  brązu. Hipotezę tę mogą po-
twierdzać ślady pierwotnej warstwy 
malarskiej, odkryte na dwóch dol-
nych rzeźbach.

Ogólny stan zachowania rzeźb 
jest zróżnicowany. Te u  góry, z  uwa-
gi na obicie blachą, są w dobrym sta-
nie technicznym i  wymagają głów-
nie zabiegów estetyzujących. Umiesz-
czone u  dołu są natomiast w  złym 

stanie, wymagają konserwacji tech-
nicznej, restauracji oraz uzupełnień. 
Biorąc jednak pod uwagę wiek po-
sągów i  wpływy zewnętrzne, na jakie 
były narażone – ich stan jest zadziwia-
jąco dobry.

Sprawa autorstwa i  datowania 
rzeźb pozostaje wciąż otwarta. Wstęp-
na analiza pozwala przypuszczać, że 
rzeźby św. Karola Boromeusza i  św. 
Ferdynanda Kastylijskiego wykonało 
dwóch różnych artystów, którzy mo-
gli wywodzić się z kręgu działającego 
w  tych czasach na Śląsku rzeźbiarza 
Krzysztofa Königera (zm. w pierwszej 
ćwierci XVIII  w.). Rzeźbiarz szko-
lił się w  lubiąskim warsztacie mistrza 
Macieja Steinla, a po usamodzielnie-
niu osiadł na stałe we Wrocławiu. Na 

i w zasadzie w naszej strefie klimatycz-
nej niestosowany do tego rodzaju eks-
pozycji. Być może w przeszłości drew-
no było w powszechnym użyciu, lecz 
ze względu na zniszczenia spowodo-
wane głównie działaniami atmosfe-
rycznymi takie przedstawienia nie za-
chowały się do naszych czasów. 

Posągi z  górnej kondygnacji są 
jeszcze bardziej wyjątkowe i  intry-
gujące, ponieważ zostały wykonane 
z drewna, a następnie obito je blachą 
miedzianą. Na tym etapie badań mo-
żemy jedynie przypuszczać, w  jakim 
celu i kiedy to nastąpiło. Jedna z inter-
pretacji zakłada, że z uwagi na potrze-
bę zabezpieczenia drewna zabieg ten 
zastosowano w  czasie renowacji ko-
ścioła w XIX lub na początku XX w. 5

4-7 | Rzeźby	z	kościoła	
Wniebowzięcia	NMP	
w	Nysie:	św.	Karola	
Boromeusza	(4),	
św.	Ferdynanda	
Kastylijskiego	(5),	
św.	Ignacego	Loyoli	(6)	
i	św.	Franciszka	
Ksawerego	(7)

(zdjęcia: 1, 2 – ze zbiorów 
Muzeum Powiatowego w Nysie, 
3, 6, 7 – fot. Edward Hałajko, 
4, 5 – fot. Piotr Malarz)

...................................
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Kościół jezuicki w  Nysie był 
pierwszą w grupie świątyń wzniesio-
nych na Śląsku, jego powtórzeniem 
stał się budowany niemal jednocze-
śnie kościół w Bardzie. Wiele analo-
gii znajdziemy także w  kościele św. 
św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego 
w  Otmuchowie, wzniesionym przez 
nyskiego architekta miejskiego Jana 
Piotra Doblera i  jego pomocnika Ja-
coba Thosera z  Innsbrucka. W  ni-
szach tamtejszej fasady mieszczą się 
rzeźby sześciu apostołów, są to jed-
nak dzieła wykonane sto lat po wy-
budowaniu kościoła. Można zatem 
zadać pytanie, czy wcześniej nisze 

te były puste, czy też znajdowały się 
tam drewniane rzeźby, podobne do 
tych z  nyskiego kościoła, które na-
stępnie z  powodu zniszczenia wy-
mieniono?

Po zajęciu Śląska przez Prusy 
w  1741  r. pozycja jezuitów zmalała, 
a  w  1773  r. zakon rozwiązano. Bu-
dynki nyskiego kolegium przekształ-
cono w szkołę królewską. W 1807 r. 
podczas oblężenia miasta przez woj-
ska napoleońskie spalony został dach 
kolegium, zniszczono wieże, heł-
my, a także część wystroju kościo-
ła. Do 1820  r. budynek użytkowany 
był jako magazyn. W 1907 r. uzyskał 
nowe neobarokowe hełmy wież. Od-
nawiany po 1820 r. i w  latach 1927- 
-1929, a także w  sposób powierz-
chowny na początku lat osiemdzie-
siątych XX  w., kiedy to na elewacji 
zastosowano charakterystyczną biel 
w odcieniu różowym.

Posągi czterech świętych jezu-
ickich pomimo zawirowań dziejo-
wych i  destrukcyjnego działania 
czasu nadal zadziwiają wyjątkowo-
ścią i  dużą klasą artystyczną. Nie 
były jak dotąd przedmiotem badań 
ani opracowań, stąd niezwykle ubo-
ga literatura przedmiotu. Noszą śla-
dy wcześniejszych zabiegów konser-
watorskich, jednak nie natrafiono 
na opracowania konserwatorsko-hi-
storyczne zawierające wyniki badań. 
Na terenie Polski znane są jedynie 
pojedyncze przypadki tak wieko-
wych drewnianych rzeźb w ekspozy-
cji zewnętrznej. W  Nysie mamy do 
czynienia z zespołem aż czterech ta-
kich posągów. 

W  połowie 2015  r. pracowni-
cy Muzeum Powiatowego w  Nysie 
we współpracy z  Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w  Nysie przepro-
wadzili badania nad zespołem rzeźb. 
Obecnie dzięki dotacji ze strony Sta-
rostwa Powiatowego w  Nysie dwie 
dolne rzeźby zostały zdemontowane 
i rozpoczęto ich konserwację. Zakoń-
czenie prac przewidziano na połowę 
2017  r., wówczas też zabytki znajdą 
się na ekspozycji czasowej w Muzeum 
Powiatowym w Nysie.

Edward Hałajko 

początku XVIII w. wspólnie z nyskim 
mistrzem stolarskim Haneleinem wy-
konał ołtarz w  kościele Wniebowzię-
cia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim. 
W  niektórych szczegółach posągów 
z tego ołtarza możemy dostrzec podo-
bieństwo do rzeźb nyskich. Pod kie-
runkiem Königera przy kilku reali-
zacjach w  Kamieńcu Ząbkowickim 
i  okolicznych miejscowościach dzia-
łali także inni samodzielni rzeźbia-
rze: Tomasz Weissfeld i  Antoni Jörg. 
Temu ostatniemu przypisuje się au-
torstwo rzeźb kamiennych w  Ka-
mieńcu Ząbkowickim i kolumny ma-
ryjnej w Otmuchowie. 

6
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W Niemczech w  połowie 
XIX  w. nastąpił m.in. od-
wrót od mecenatu książęce-
go, ze stopniowym udziałem 

prywatnych kolekcji i przejściem do mecena-
tu państwa. Najpierw we Frankfurcie, potem 
w Berlinie artyści zgłosili propozycję, aby pań-
stwo dotowało zakup dzieł sztuki, a stworzo-
na kolekcja mogłaby być podstawą do powsta-
nia muzeum sztuki współczesnej. Do zreali-
zowania tego postulatu wiodła jednak długa 
droga. Póki co nie istniały jeszcze muzea i ga-
lerie sztuki współczesnej, a artyści mogli liczyć 
jedynie na prywatnych kolekcjonerów. 

W tym czasie działało w Berlinie dwóch 
ważnych kolekcjonerów sztuki współcze-
snej: hrabia Atanazy Raczyński i  bankier 

Kolekcja  
Joachima Wagenera  
z Galerii Narodowej 
w Berlinie

Joachim Heinrich Wilhelm Wagener, a ich 
kolekcje różniły się zasadniczo. Hrabia Ra-
czyński kolekcjonował sztukę Nazareńczy-
ków i  romantyków, sam napisał oraz wy-
dał na własny koszt pierwszą historię współ-
czesnej sztuki niemieckiej i  jako pierwszy, 
w 1847 r., udostępnił swoją kolekcję publicz-
ności. Rok później ten sam gest uczynił Wa-
gener, który stawiał na sztukę mieszczańską 
i  protestancką, wydał również katalog swo-
ich zbiorów, ale jego zredagowanie powierzył 
ówczesnym historykom sztuki. Kolekcja Wa-
genera bardziej odpowiadała gustom ówcze-
snych odbiorców, ponieważ zawierała ważny 
element demokratyczny i buntowniczy. Jego 
zbiór stanowił przegląd aktualnych kierun-
ków w  malarstwie, był bogaty, różnorodny 

katarzyna kurpiewska

Połowa	XIX	w.	była	nie	tylko	okresem	wielkich	przełomów	w	polityce	
większości	państw	europejskich,	podczas	których	obywatele	
występowali	przeciwko	władzy,	domagając	się	polepszenia	warunków	
bytowych	i	udziału	w	rządzeniu	państwem.	To	również	czas	
ogromnego	przełomu	w	polityce	kulturalnej.



i bardziej mieszczański od zbioru hr. Raczyń-
skiego.

Ostatecznie, po wielu dyskusjach władze 
w  Berlinie ustaliły kwoty potrzebne do po-
wstania galerii. Niebagatelną rolę odegrał 
w tym procesie sam Wagener. W 1859 r. spi-
sał testament, w którym przekazał całą swoją 
kolekcję obrazów państwu pruskiemu z suge-
stią, by nadal ją powiększać. Chciał „by w ten 
sposób stała się ona galerią narodową, któ-
ra prezentować będzie nowsze malarstwo tak-
że w  jej dalszych etapach rozwoju”. W  stycz-
niu 1861 r. Wagener zmarł. Kolekcja przeszła 
na własność króla pruskiego, który przyjmu-
jąc legat, tym samym zgodził się na warunki 
testamentu i musiał natychmiast podjąć de-
cyzję w  sprawie zbioru. Ostatecznie w  mar-
cu 1861  r. otwarto pierwszą galerię sztu-
ki współczesnej w  Berlinie w  starej Akade-
mii przy alei Unter den Linden. Galeria no-

siła nazwę Wagenersche und National-Gale-
rie. Tak, czyniąc darowiznę ze swego zbioru, 
Joachim Wagener przyczynił się do powsta-
nia Galerii Narodowej.

Ten bywały w  świecie miłośnik sztuki, 
dysponujący rozległą wiedzą i  wyczuciem 

spraw polityki kulturalnej, urodził się 
w  1782  r. w  Berlinie w  rodzinie bankier-
skiej. Jego ojciec również kolekcjonował ob-
razy, ale głównie stare płótna holenderskie. 
W  1815  r. 33-letni Wagener stał się udzia-
łowcem w banku ojca. W tym samym roku 
kupił pierwszy obraz do swojej kolekcji. Było 
to płótno Karla F. Schinkla „Gotycki kościół 
na nadmorskiej skale”: „Pierwszy obraz jaki 
zakupiłem za mozolnie zaoszczędzone pienią-
dze i  podarowałem memu szanownemu ojcu 
do jego kolekcji, to była piękna katedra położo-
na na wysokiej skale z dalekim widokiem na 
morze w świetle poranka – obraz namalowa-
ny przez tajnego radcę Schinkla”.

Wagener w swej kolekcji posiadał nie tyl-
ko dzieła malarzy niemieckich, ale też au-
striackich, belgijskich, francuskich, holen-
derskich, norweskich i  szwajcarskich. Po-
czątkowo skupił się na pejzażu o wymowie 

patriotycznej, potem zainteresował się ma-
larstwem rodzajowym, a następnie histo-
rycznym. Dzięki motywom użytym w  ob-
rębie wszystkich tych tematów artyści wy-
rażali nadzieje społeczne, ale też społeczną 
krytykę. Pejzaż na tych obrazach stawał się 

1 |	Domenico	Quaglio,	
„Kościół	w	Kiedrich	nad	
Renem”,	1826,	olej,	płótno,		
wym.	39,5	x	48	cm
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przestrzenią subiektywnych przeżyć, reflek-
sji, ale też przestrzenią wolności, a katedra 
w świetle poranka czy grupa ludzi wyrusza-
jąca konno lub powozem miała odniesienia 
patriotyczne. W kolekcji Wagenera znalazły 
się zatem pejzaże, które należały do malar-
stwa architektonicznego i  były inspirowane 
przeszłością Niemiec. Wśród nich jest obraz 
Domenico Quaglio przedstawiający miej-
scowość Kiedrich nad Renem, widoki ka-
tedr w Erfurcie i w Halberstadt Carla G. A. 
Hasenpflug czy dwa obrazy z historii zakonu 
krzyżackiego „Wjazd wielkiego mistrza Sieg-
frieda von Feuchtwangen wraz z rycerstwem 

do Malborka” i „Krzyżacy pielęgnujący cho-
rych w Jerozolimie” Karla W. Kolbe. Ogrom-
nym powodzeniem cieszyły się w tym czasie 
także pejzaże nadmorskie i  okolice górskie. 
W  tego rodzaju malarstwie specjalizował 
się Francuz Théodore Gudin, którego mało-
formatowe dzieła i  studia natury wyróżnia-
ją się niezwykle żywymi barwami. Wagener 
zakupił u  niego dwa obrazy przedstawiają-
ce sztorm z rozbitkami oraz felukę przemyt-
ników na tle wybrzeża Zatoki Biskajskiej. 
W  jednym ze swych listów Gudin tak sko-
mentował te przedstawienia: „wyjście w mo-
rze statku, który na następnym obrazie roz-
bija się o skały wybrzeża. Na jednym króluje 
światło, nadzieja i radość, a na drugim żało-
ba”. Góry z  kolei, a konkretnie Alpy, ucho-
dziły za metaforę wieczności i  idealne miej-
sce do życia na wolności. Chętnie malował je 
Karl E. Biermann, od którego Wagener kupił 
trzy pejzaże. Ogółem kolekcjoner zgroma-
dził około 20 widoków górskich. Tworzyły 
one największą grupę obrazów wśród wszyst-
kich zgromadzonych pejzaży.

Należy wspomnieć o Carlu F. Lessin-
gu, u  którego Wagener nabył kilka pejza-
ży. Oprócz obrazu „Leśna kaplica” do jego 
zbioru trafił również pejzaż „Krajobraz ślą-
ski”, który zapewne jest reminiscencją z mło-
dości tego pochodzącego z  Wrocławia ma-
larza. Na obrazie widać piaszczystą drogę, 
podmokłe łąki, kilka drzew, samotnego wę-
drowca, a daleko w tle majaczą wieże miasta. 

2 |	Carl	G.	A.	Hasenpflug,	
„Katedra	w	Erfurcie”,	1827,	
olej,	płótno,	wym.	44,3	x	
57,6	cm

3 |	Théodore	Gudin,	
„Przemytnicza	feluka	
w	Zatoce	Biskajskiej”,	1845,	
olej,	płótno,	wym.	47,2	x	
39,3	cm

4 |	Karl	E.	Biermann,	
„Przełęcz		Finstermünz	
w	Tyrolu”,	1830,	olej,	
płótno,	wym.	95	x	72,5	cm

3 4
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Entuzjastycznie o tym panoramicznym na-
strojowym pejzażu wyraził się berliński kry-
tyk sztuki Ludwig Pietsch: „nigdy nie wi-
działem, by jakikolwiek malarz tak doskonale 
przedstawił tę złocistą barwę wieczornej pory, 
tę poświatę nad zachodnim horyzontem, jej ła-
godne odbicie na ciemnej roślinności oraz to 
niezauważalne przejście w górę ku zimnym to-
nacjom, w których stopniowo wybrzmiewa ów 
łagodny żar, jak to w swym cudownym dziele 
uczynił Lessing”.

Bardziej konkretny politycznie wy-
miar mają w  kolekcji obrazy, które przed-
stawiają walkę narodowowyzwoleńczą Pola-
ków i Greków. Do zbioru dołączył więc ob-
raz Dietricha H. M. Montena „Finis Polo-
niae. Pożegnanie Polaków z ojczyzną w 1831 
roku” (na wystawie reprezentowany przez 
autorską kopię). Z kolei walki wyzwoleńcze 
Greków znalazły swój malarski wyraz w ob-
razach przedstawiających palikarów, górali, 
którzy nie podporządkowali się Turkom, na 

5 |	Carl	F.	Lessing,	
„Krajobraz	śląski”,	1841,	
olej,	płótno,	wym.	48	x	
114	cm

6 |	Dietrich	H.M.	Monten,	
„Finis	Poloniae.	Pożegnanie	
Polaków		z	ojczyzną	w	1831	
roku”,	oryginał	z	1832	r.,	
olej,	płótno,	wym.	44,2	x	
52,5	cm
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własną rękę prowadzili wojownicze, zbójnic-
kie życie.

„Finis Poloniae” Wagener kupił w czerw-
cu 1845  r. z  kolekcji Buchholz w  Lubece. 
Tym samym stał się posiadaczem bardzo 
popularnego wówczas i  często kopiowane-
go różnymi technikami obrazu. Sam Mon-
ten namalował co najmniej jedną jego repli-
kę. Ponadto znana jest kopia akwarelowa, ko-
pia olejna na blasze autorstwa Heinricha Ni-

colausa Rögnera i litografia wykonana przez 
Friedricha Hohe. Ten konkretny motyw ma-
larski Montena wykorzystywano również do 
dekoracji przedmiotów codziennego użytku, 
takich jak papierośnice czy fajki.

Artysta namalował obraz w 1832 r., nie-
długo po upadku powstania listopadowego. 
Około 10 tys. polskich żołnierzy, polityków 
i intelektualistów opuściło wtedy kraj w ra-
mach „Wielkiej Emigracji” i  przemierzało 
Niemcy w  kierunku Belgii, Francji, Szwaj-
carii i  Wielkiej Brytanii. W  całej Europie 
wydarzenia te były śledzone z zaangażowa-
niem. Zwłaszcza wsparcie niemieckich libe-
rałów dla polskich emigrantów było ogrom-
ne. Polaków nie tylko wspierano rzeczowo 

i  finansowo, ale opisywano w  wierszach, 
śpiewano o nich pieśni i uwieczniano na ob-
razach. Dietrich Monten pokazał na płót-
nie dramatyczny moment pożegnania pol-
skich żołnierzy na granicy polsko-pruskiej. 
Zrozpaczeni oficerowie zgromadzeni wo-
kół słupa granicznego trzymają potarga-
ną chorągiew. Artysta stosunkowo wiernie 
odtworzył ich mundury. W  tle obrazu wi-
doczna jest scena rodzajowa. Przedstawie-
nie jednak nie jest realistyczne, nie ukazu-
je rzeczywistego wydarzenia historycznego. 
Jeździec na białym koniu w centrum obrazu 
to książę Józef Poniatowski, który nie miał 
nic wspólnego z wydarzeniami 1831 r. Ksią-
żę zginął tragicznie w  nurcie Elstery pod 
Lipskiem podczas odwrotu wojsk napole-
ońskich w  1813  r. Pojawił się jednak w  tej 
scenie, ponieważ jest postacią symboliczną 
dla narodowej identyfikacji Polaków. Nato-
miast słowa napisane na słupie granicznym 
„Finis Poloniae” (Koniec Polski) miał wypo-
wiedzieć Tadeusz Kościuszko po klęsce pod 
Maciejowicami w  1794  r. Sam Kościusz-
ko twierdził, że owe słowa nigdy nie padły 
z jego ust, o czym napisał w jednym z listów. 
Niewątpliwie jednak następstwem powsta-
nia kościuszkowskiego był trzeci rozbiór 
Polski. Powstanie listopadowe także zakoń-
czyło się klęską. Płótno Montena symboli-
zuje więc polityczny koniec Polski.

Obraz jest niewielki, ale ma niezwykle 
patetyczny wyraz. Gest Poniatowskiego czy 
postać starszego oficera na pierwszym planie, 
wspierająca młodszego żołnierza, potęgują 
patos sceny.

Z czasem świat przedstawiany na obra-
zach z  kolekcji Wagenera stał się bardziej 
bezpośredni, bez symbolicznych elemen-
tów, jak skały czy monumentalna architektu-
ra, choć przekaz tych dzieł był raczej ukry-
ty. Namalowane przez Wilhelma J. Heine-
go płótno „Nabożeństwo w  więziennej ka-
plicy” mogło stać się zagrożeniem dla same-
go malarza. W 1836 r. Wyższy Sąd Krajowy 
skazał 204 członków korporacji studenckich 
za zdradę stanu, a w roku następnym w Ge-
tyndze zwolniono z pracy i wydalono z kra-
ju siedmiu profesorów, w  tym braci Grim-
mów. Tego samego roku pastor Friedrich 
Weidig, który wraz z  Georgiem Büchne-
rem był wydawcą pisma ulotnego „Der hes-
sische Landbote”, popełnił samobójstwo po 
dwóch latach aresztu śledczego. Niektórzy 

7 |	Peter	von	Hess,	
„Palikarzy	koło	Aten”,	
1829,	olej,	płótno,	
wym.	49	x	44	cm
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dostrzegają w  postaci na pierwszym planie 
przy kolumnie właśnie Weidiga, a w jasnym 
kitlu samego malarza. Był to więc obraz o tre-
ści wyraźnie politycznej.

Ostatnim płótnem kupionym przez Wa-
genera był obraz Nazareńczyka Petera Cor-

neliusa. To ciekawe, bo dotychczas Wagener 
ich unikał. Była to pochodząca z 1859 r. sce-
na z Pieśni o Nibelungach: Hagen topi skarb 
Nibelungów.

Kolekcjonerzy sztuki wiedzą, że groma-
dzenie obrazów współczesnych jest niezwy-
kle trudne. Zazwyczaj borykają się z brakiem 
zrozumienia i  akceptacji. Najczęściej kieru-
ją się wybranym kluczem lub po prostu wła-
snym gustem. To, co wyróżnia kolekcję Jo-
achima Wagenera, to ten wspomniany wcze-
śniej element buntowniczy. Dzisiaj odbiór 
owych dzieł zapewne diametralnie różni się 
od tego sprzed lat, bo współcześni miłośni-
cy sztuki mają niewątpliwie odmienne wo-
bec niej oczekiwania.

Przed laty włoski artysta Maurizio Nan-
nucci umieścił na fasadzie Starego Muzeum 
w  Berlinie neonowy napis: „Każda sztuka 
była kiedyś współczesna” (All Art Has Been 
Contemporary). Dziś ani kolekcja Wagenera 
nie jest współczesna, ani Galeria Narodowa 

nie prezentuje sztuki współczesnej, ale dzię-
ki nim wiemy, co kiedyś uchodziło za sztukę 
współczesną.

Katarzyna Kurpiewska

Wystawa kolekcji Joachima Wagenera w  Pałacu 
Królewskim we Wrocławiu to szczególne wyda-
rzenie. Galeria Narodowa w  Berlinie rzadko wy-
pożycza swoje obrazy. We Wrocławiu zdecydowa-
no się pokazać 67 dzieł wybranych z  całego zbio-
ru. Wystawę „Arcydzieła malarstwa z  Galerii Na-
rodowej w Berlinie. Kolekcja Joachima Wagenera” 
można zwiedzać od 18 września 2016 do 15 stycz-
nia 2017 r. w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałac 
Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35.

8 |	Wilhelm	J.	Heine,	
„Nabożeństwo	w	więziennej	
kaplicy”,	1838,	olej,	płótno,	
wym.	78	x	108	cm

(zdjęcia: Andres Kilger / Galeria 
Narodowa w Berlinie)
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W 2009 r. Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu stało się de-
pozytariuszem imponującej 
ruiny − Pawilonu Czterech 

Kopuł, zlokalizowanego tuż obok Hali 
Stulecia, a jednak mało znanego wrocła-
wianom budynku, malowniczo obrośnięte-
go bluszczem i  skrytego za tyralierą drzew. 
W  2013  r. rozpoczęto realizację projek-
tu „Rewaloryzacja i  przebudowa budynku 
Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawien-
nicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach XI prio-
rytetu „Kultura i  dziedzictwo kulturowe” 

Biel, światło, przestrzeń  
– Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Pawilonie Czterech Kopuł 
we Wrocławiu

Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Warto przypomnieć, że we Wrocławiu 
jest to jeden z  nielicznych ocalałych obiek-
tów stworzonych z myślą o pełnieniu funk-
cji wystawienniczych. Projekt przygotował 
w  1912  r. Hans Poelzig, wybitny niemiecki 
architekt, w tym czasie dyrektor Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i  Rzemiosła Ar-
tystycznego we Wrocławiu. Koncepcja po-
wstawała we współpracy z  dr. Karlem Ma-
snerem, komisarzem Wystawy Historycznej, 
zorganizowanej z okazji obchodów rocznicy 
zwycięstwa nad Napoleonem w  bitwie pod 
Lipskiem. Po wojnie obiekt stał się własno-
ścią Wytwórni Filmów Fabularnych − pełnił 

barbara banaś

Przywrócony	do	życia	wrocławski	Pawilon	Czterech	Kopuł,	dzieło	
niemieckiego	architekta	Hansa	Poelziga,	otworzył	swoje	podwoje	
dla	publiczności	(zob.	Pawilon Czterech Kopuł – zapomniana perła 
modernistycznej architektury Wrocławia,	„Spotkania	z	Zabytkami”,	
nr	5-6,	2016).	Od	25	czerwca	oglądać	tu	można	wystawę	stałą	
polskiej	sztuki	współczesnej	drugiej	połowy	XX	i	XXI	w.	ze	zbiorów	
Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu.	Znakomita	kolekcja	znalazła	
w	końcu	swoją	siedzibę.



funkcję zaplecza technicznego i  magazyno-
wego. I to sprawiło, że w  bezceremonialny 
sposób dostosowywano jego wnętrza do no-
wych celów, niszcząc pierwotną tkankę jed-
nego z  ciekawszych przykładów moderni-
stycznej architektury początku XX w. w Eu-
ropie. Rewitalizacja podjęta w  ramach pro-
jektu unijnego w 2013 r. pozwoliła uchronić 
ten piękny budynek przed całkowitym znisz-
czeniem. Przedsięwzięcie zainicjowane przez 
ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu, Mariusza Hermansdorfe-
ra, miało za zadanie stworzyć tu miejsce speł-
niające wymagania muzealne. Wówczas zde-
cydowano się m.in. na przekrycie szklanym 
dachem wewnętrznego dziedzińca, pierwot-
nie atrialnego ogrodu, by pozyskać kolej-
ną przestrzeń do działań wystawienniczych 
i  innego typu aktywności kulturalnej. Kon-
trowersyjny pomysł, a także zaakceptowany 
przez ówczesną dyrekcję projekt budzi skraj-
ne emocje i  opinie, jednak wszyscy, którzy 
mieli już okazję odwiedzić Pawilon, zgodnie 
przyznają, że jest on miejscem wyjątkowym, 
w  którym doskonale prezentują się dzieła 
sztuki współczesnej. 

Kolekcja Muzeum Sztuki Współcze-
snej, oddziału Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu, jest jedną z najbogatszych i naj-
cenniejszych w  kraju. Liczy ponad 20 tys. 
eksponatów i  obejmuje wszystkie dyscypli-
ny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysun-
ku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż do 
environmentu, projektów konceptualnych 

1 |	Pawilon	Czterech	
Kopuł	−	strefa	informacyjna	
w	księgarni	

2 |	Fragment	ekspozycji	
–	socrealizm
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i  dokumentacji happeningów. Pierwszą sta-
łą wystawę prezentującą zasoby Działu Sztu-
ki Współczesnej, powołanego z  inicjatywy 
ówczesnej dyrektor muzeum dr Marii Sta-
rzewskiej, przygotował w 1969 r. Paweł Ba-
naś. W  1972  r. pieczę nad zbiorami prze-
jął Mariusz Hermansdorfer, który w  latach 
1983-2013 pełnił obowiązki dyrektora Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu. Kształt 
wrocławskiej kolekcji niewątpliwie zdeter-
minowały jego autorskie wybory. Za filary 
zbiorów uznać należy bogate zespoły prac 

m.in. znakomitego emigracyjnego malarza 
Jana Lebensteina, interesującej, dziś na nowo 
odkrywanej Aliny Szapocznikow, świetne re-
alizacje Władysława Hasiora i jedyny w swo-
im rodzaju zbiór dzieł Magdaleny Abakano-
wicz. Kolekcja ta w  ciągu kolejnych dekad 
w różnych odsłonach prezentowana była na 
wystawie stałej w gmachu głównym Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 

Przeniesienie zbiorów do Pawilonu Czte-
rech Kopuł trwało pół roku – w  grudniu 
2015  r. zamknięto ekspozycję w  gmachu 
głównym muzeum, tzw. wystawę na stry-
chu, przez następne miesiące przygotowy-
wano obiekty do prezentacji w  nowej sie-
dzibie, poddając je m.in. zabiegom konser-
watorskim. Program wystawy przygotowa-
ły kuratorki Barbara Banaś i  Barbara Ilkosz 
we współpracy z  architekt Agnieszką So-
wą-Szenk. Mając na uwadze fakt, iż dla wielu 
przyszłych widzów wizyta w Pawilonie Czte-
rech Kopuł może być pierwszym spotkaniem 
z  polską sztuką współczesną, zdecydowano 
się na układ chronologiczno-problemowy, 
ujmujący najważniejsze zjawiska artystyczne 
po 1945  r. Wystawę otwierają prace trzech 
wybitnych osobowości okresu międzywojen-
nego: Leona Chwistka, Stanisława Ignace-
go Witkiewicza i Władysława Strzemińskie-
go – postaci, których dokonania artystycz-
ne, jak również pisma teoretyczne dotyczące 
sztuki odcisnęły wyraźne piętno na wielu po-
koleniach polskich twórców. Kolejne odsło-
ny ukazują słynną „wystawę nowoczesnych” 

3 |	Fragment	ekspozycji	
–	sala	klasyków	abstrakcji

4 |	Fragment	ekspozycji	
–	malarstwo	materii
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w Krakowie w 1948 r., działania polskich ko-
lorystów, epizod socrealistyczny. W ekspozy-
cyjnym ciągu następny fragment prezenta-
cji poświęcono problematyce wojennej trau-
my i  prób zmierzenia się z  tematem pamię-
ci o niej podejmowanym przez wielu arty-
stów, m.in. Józefa Szajnę, Władysława Hasio-
ra, Mirosława Bałkę i Krzysztofa Bednarskie-
go. W reprezentatywnym wyborze znakomi-
tych dzieł pokazano polskie malarstwo doby 
„odwilży”: od awangardowych prac Marii Ja-
remy, poprzez dzieła, dziś już klasyków abs-
trakcji, Alfreda Lenicy, Stefana Gierowskie-
go, Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Tchó-
rzewskiego, Tadeusza Kantora, do malarzy 
nurtu abstrakcji lirycznej Erny Rosenstein, 
Tadeusza Mikulskiego oraz Zbigniewa Ma-
kowskiego. 

Z zasobów magazynowych wydobyto 
dawno niepokazywane obiekty, m.in. insta-
lacje Józefa Szajny, rzeźby Zdzisława Beksiń-
skiego, wczesne prace Jerzego Nowosielskie-
go, reprezentujące nurt malarstwa materii 
okresu lat sześćdziesiątych obrazy Aleksan-
dra Kobzdeja i Mariana Bogusza. 

Na ekspozycji znalazło się także miej-
sce dla grafiki i fotografii, które ze względów 
konserwatorskich prezentowane mogą być 
jedynie czasowo, więc zespoły tych prac będą 
ulegały zmianie kilka razy w  roku. W  du-
żym wyborze pokazywane są także dzieła ar-
tystów należących do wrocławskiego środo-
wiska: od Eugeniusza Gepperta, pierwszego 
rektora wrocławskiej uczelni plastycznej, po-
przez wybitnych malarzy: Waldemara Cwe-
narskiego, Alfonsa Mazurkiewicza, Józefa 
Hałasa, Konrada Jarodzkiego, Jerzego Ro-
sołowicza, Annę Szpakowską-Kujawską, Eu-
geniusza Geta Stankiewicza, Jana Jaromi-
ra Aleksiuna, grupę konceptualistów: Jana 
Chwałczyka, Wandę Gołkowską, Stanisława 
Dróżdża aż po pokolenie „młodych dzikich”: 
Zdzisława Nitkę, Krzysztofa Skarbka, Euge-
niusza Minciela, grupę „Luxus”. Swoje miej-
sce w nowych wnętrzach znalazły także ko-
lekcje prac Władysława Hasiora ze znakomi-
tymi sztandarami i  environmentami, Tade-
usza Kantora, Jana Lebensteina oraz Włady-
sława Borowskiego. Spośród dzieł Magdale-
ny Abakanowicz teatralnie wyeksponowane 

5 |	Fragment	ekspozycji	
–	prace	Władysława	
Hasiora
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zostały w Pawilonie jej słynne abakany, a duże 
rzeźbiarskie realizacje z  cyklu „War Games” 
oraz instalację „Tłum” pokazano w  prze-
strzeni dziedzińca. Tutaj także w „białym pa-
wilonie” zaaranżowano pokaz prac twórców 
związanych z nurtem abstrakcji geometrycz-
nej i sztuką konceptualną. Poza wymieniony-
mi już wrocławskimi przedstawicielami tego 
nurtu znajdziemy tu prace: Henryka Stażew-
skiego, Edwarda Krasińskiego, Ryszarda Wi-
niarskiego, Romana Opałki i  znaną realiza-
cję Zbigniewa Gostomskiego pt. „Zaczyna 
się we Wrocławiu”, zrealizowaną w  1970  r. 
w trakcie słynnego Sympozjum Wrocław’70. 
Dzieła dwu wybitnych artystek: Aliny Sza-
pocznikow i  Marii Pinińskiej-Bereś zajmują 
specjalne miejsce w białych salach Pawilonu 
Czterech Kopuł, doskonale ucieleśniających 
późniejszą ideę muzealnego „white cuba”. 
W dialog z ich postrzeganiem ciała, cielesno-
ści i  zmysłowości wchodzą prace najnowsze 
Katarzyny Kozyry i Joanny Rajkowskiej. 

Jako kuratorki chciałyśmy, aby to dzie-
ło sztuki „mówiło” do widza. By poświę-
cił on czas na jego poznanie, przyjrzenie się 
mu i kontemplację. Aby miał szansę na jego 

estetyczne przeżycie, a do tego potrzeb-
na jest uwaga, otwartość patrzenia i  szcze-
rość odbioru. Nowoczesne muzeum ma bo-
wiem nie tylko gromadzić, zabezpieczać, na-
ukowo opracowywać dzieła sztuki i inne wy-
twory człowieka, ale i budować nowy typ re-
lacji z  odbiorcą. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich pojawiających się dziś idei, pomy-
słów i postaw jest widz. To dla niego chcemy 
się zmieniać. Nowoczesne technologie po-
zwalają obecnie kreować wystawy dostarcza-
jące najróżnorodniejszych wrażeń i oddziały-
wujące na wszystkie nasze zmysły. Narracyjne 
prezentacje chcą zawładnąć uwagą odbiorcy, 
przenieść go w inny, historyczny czas, dostar-
czyć wiedzy i rozrywki jednocześnie. W sce-
nograficznym bogactwie sam obiekt muze-
alny czy dzieło sztuki staje się niekiedy jedy-
nie atrakcyjnym suplementem. Ważne jest, 
aby tych proporcji nie zagubić, aby dać szan-
sę wybrzmieć głównym bohaterom prezenta-
cji. Jednocześnie mamy świadomość, że poję-
cie „wystawy stałej” jako zamkniętej, skodyfi-
kowanej opowieści o sztuce nie ma dziś racji 
bytu. Wystawa w Pawilonie Czterech Kopuł 
będzie zmieniała się z czasem, zawłaszcza że 

6 |	Fragment	ekspozycji	
na	dziedzińcu	–	„Tłum”	
Magdaleny	Abakanowicz
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nie ustajemy w staraniach, by systematycznie 
powiększać naszą kolekcję. 

Nowa przestrzeń wystawiennicza służyć 
będzie także prezentacjom czasowym – jako 
pierwsza zawitała do Pawilonu „Letnia Rezy-
dencja. Kolekcja Marxa gościnnie we Wro-
cławiu”, przygotowana w  ramach programu 
Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016. Wystawa przygotowa-
na przez wrocławskie Muzeum we współpra-
cy z berlińskim Hamburger Bahnhof – Mu-
seum für Gegenwart to pokaz wyjątkowej 
kolekcji dzieł zgromadzonych przez niemiec-
kiego kolekcjonera Ericha Marxa. Przygodę 
ze sztuką współczesną rozpoczął on w poło-
wie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kie-
dy to zupełnie spontanicznie zakupił pierw-
sze dzieła do swojej kolekcji. Na początku 
lat siedemdziesiątych nawiązał współpracę 
z krytykiem sztuki i marszandem Heinerem 
Bastianem, który przekonał go do sprofilo-
wania kolekcji i skoncentrowania się na kilku 
wybitnych osobowościach, tak by pozyski-
wać dzieła muzealnej rangi. Najważniejszy-
mi postaciami jego kolekcji stali się: Robert 
Rauschenberg, Andy Warhol, Cy Twombly 
i Joseph Beuys. W Pawilonie Czterech Kopuł 
zaprezentowano blisko 50 prac, a wśród nich 
m.in.: obiekty świetlne Dana Flavina, insta-
lacje Donalda Judda i Josepha Beuysa, obra-
zy Juliana Schnabela, Franka Thiela, Keitha 
Haringa oraz Eberharda Havekosta. Z  dzieł 
Andy Warhola na ekspozycji podziwiać 

można uchodzące dziś za ikony współcze-
snej sztuki realizacje: „Multicolored Marlin”, 
„Diamond Dust Shoes”, Camouflage oraz 
portrety Josepha Beuysa i samego Ericha Ma-
rxa. Wystawę „Letnia Rezydencja. Kolekcja 
Marxa gościnnie we Wrocławiu” oglądać bę-
dzie można do 22 stycznia 2017 r. 

Barbara Banaś 

Wraz	z	rozpoczęciem	działalności	nowego	oddziału	Muzeum	Narodowego	
we	Wrocławiu	–	Muzeum	Sztuki	Współczesnej	−	ukazały	się	dwie	publi-

kacje:	katalog	zbiorów	nowego	oddziału,	opraco-
wany	przez	Barbarę	Ilkosz	i	kieszonkowy	przewod-
nik	pod	redakcją	Barbary	Banaś.	

Na	 początku	 publikacji	 katalogowej,	 zaty-
tułowanej	Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX 
i XXI wieku, opisane	zostały	dzieje	kolekcji.	Po-
nieważ	 siedzibą	 wrocławskiego	 Muzeum	 Sztuki	
Współczesnej	jest	Pawilon	Czterech	Kopuł,	w	dal-
szej	części	albumu	przypomniana	została	jego	hi-
storia.	Kolejne	 rozdziały	w	albumie	odpowiada-
ją	scenariuszowi	wystawy.	Wstępem	do	rozdzia-
łów	są	przytoczone	motta	–	wybrane	cytaty	z	wy-
powiedzi	artystów,	których	dzieła	są	eksponowa-
ne.	 Około	 300	 bardzo	 dobrej	 jakości	 reproduk-
cji	daje	wyobrażenie	o	 randze	 i	wartości	obiek-
tów	z	wystawy.	

Przewodnik	wydany	w	formacie	kieszonkowym	składa	się	z	dwóch	części.	
W	pierwszej	przypomniany	został	zarys	historii	kolekcji	polskiej	sztuki	współ-

czesnej	oraz	dzieje	Pawilonu	Czterech	Kopuł,	za-
mieszczono	tu	również	mapę	sytuacyjną	i	plan	Pa-
wilonu.	Druga	część	przewodnika	prowadzi	przez	
kolejne	 odsłony	 prezentacji	 kolekcji	 w	 Muzeum	
Narodowym	we	Wrocławiu.	W	przewodniku	zdjęć	
z	wystawy	jest	niewiele,	a	dołączone	puste	stro-
ny	przeznaczone	 są	 na	 notatki,	 dodawane	przez	
zwiedzających	 w	 trakcie	 odwiedzin	 w	 muzeum	
i	opisy	wrażeń	po	obejrzeniu	wystawy.	W	usyste-
matyzowaniu	 zapisków	 pomoże	 indeks	 twórców,	
znajdujący	się	na	końcu	książeczki.	Uwagę	zwraca	
oryginalna,	nowoczesna	szata	graficzna	obu	publi-
kacji,	zaprojektowana	przez	Mariana	Misiaka.	

Zarówno	album,	jak	i	przewodnik	w	formacie	
kieszonkowym	można	kupić	(ceny	odpowiednio:	
70	i	30	zł)	w	Muzeum	Narodowym	we	Wrocławiu.

PUBLIKACJE	TOWARZYSZĄCE	WYSTAWIE	W	PAWILONIE	CZTERECH	KOPUŁ

Spotkanie z książką

7 |	Fragment	ekspozycji	
na	dziedzińcu	–	prace	
Stanisława	Dróżdża	
i	Henryka	Stażewskiego

(zdjęcia:  Arkadiusz Podstawka 
/ © Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu)
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Zoologiczną wędrówkę rozpoczyna-
my od rynku i ratusza, bacząc tyl-
ko, by nie zostać tu na dobre, bo-
wiem pod względem liczby zwie-

rząt ta wspaniała budowla śmiało konku-
rować może z  bogatą w  okazy menażerią. 
Gdy w  1511  r. miejska rada składała hołd 
królowi Czech i  Węgier Władysławowi 
Jagiellończykowi, całkowicie już ukończony 
ratusz był jednym z piękniejszych w Europie. 
Także dzięki rzeźbiarskim dekoracjom ele-
wacji i  reprezentacyjnych sal, pochodzącym 
w  większości z  lat osiemdziesiątych XV  w. 
A  tu właśnie od dzikich i  domowych zwie-
rząt aż się roi. Południową elewację zdobią 
dwa fryzy, międzykondygnacyjny i  podo-
kapowy, wykonane przez Bricciusa Gauske, 
rzeźbiarza ze Zgorzelca. Niezwykłe  kamien-
ne figurki tworzą liczne, często zabawne 
scenki rodzajowe – ale też sceny walki ludzi 
oraz zwierząt, ilustrujące tezę, że samo życie 

Wrocławski 
zwierzyniec

jest walką, i korespondujące dawniej z malo-
widłami, które się nie zachowały. Jak napi-
sał prof. Mieczysław Zlat, mają one „charak-
ter niezwykłego widowiska teatralnego, z  ku-
kiełkowymi jakby, ale pełnymi życia scenami” 
(Ratusz wrocławski, Warszawa 1960, s. 6). 
Gdy wytężymy wzrok (a fryzy z dołu nie są 
łatwe do oglądania), zobaczymy najbliższych 
towarzyszy człowieka – konie i psy, gęsi nie-
sione na targ, polowanie na jelenie, ale też 
wizerunki zwierząt odwołujące się zapew-
ne do bajek Ezopa, jak kogut i lis czy skryty 
na narożniku w  cieniu wykusza niedźwiedź 
z  dzikiem. Ujrzymy też we fryzie górnym 
smoka w walce ze św. Jerzym, patronem cnót 
rycerskich i obrońcą królewny. Smok nie ma 
skrzydeł i przypomina raczej krępego psa ze 
spiczastymi uszami, ale zęby szczerzy.

Wewnątrz ratusza najciekawsza jest Wiel-
ka Sala na piętrze, ukończona w  1484  r. Jej 
sieciowe sklepienie podtrzymują i  wiążą 52 

Jarosław Komorowski

Żeby	we	Wrocławiu	zobaczyć	słonia,	krokodyla,	małpy	czy	choćby	
swojskiego	niedźwiedzia,	wystarczy	pójść	do	najstarszego	w	Polsce	
ogrodu	zoologicznego,	zasobnego	w	gatunki	z	pięciu	kontynentów.	
Ale	można	też	wybrać	się	na	spacer	po	mieście,	by	na	zewnątrz	
i	wewnątrz	wrocławskich	zabytków	odnaleźć	takie	zwierzęta,	jakich	
nie	pokazuje	żadne	zoo	świata,	np.	smoki	czy	jednorożce.



wsporniki i  161 zworników, ozdobionych 
najróżnorodniejszymi przedstawieniami, od 
tarcz herbowych po realistyczne głowy i po-
stacie ludzkie. Zwierzęta i istoty fantastyczne 
odnajdziemy zwłaszcza na zwornikach, roz-
mieszczonych nie według jednej czytelnej za-
sady, lecz swobodnie przeplatających rozma-
ite wątki i symboliczne znaczenia. Chyba że 
zasadą miało być stworzenie swoistego ga-
binetu osobliwości, rzeźbiarskiej „wunder-
kamery” dla zadziwienia widza. Śląski orzeł 
czy czeski gryf nawet bez herbowej tarczy 
są wyraźnie heraldyczne, ale już jednorożec 
to w  utrwalonym przez średniowieczne be-
stiariusze porządku duchowym symbol Naj-
świętszej Marii Panny, w dworskim – rycer-
skiej cnoty dzielności, a ponadto stworze-
nie herbowe (rodu von Popplau – jak w są-
siedniej Izbie Seniora, von Austen i  szere-
gu innych). Słoń może symbolizować cnotę 
wstrzemięźliwości, figurować w  herbie (np. 
von Helfenstein), ale przede wszystkim przy-
ciągać uwagę egzotyczną niezwykłością – po-
dobnie jak wielbłąd czy struś. Natomiast pe-
likan ożywiający pisklęta własną krwią to 
jednoznaczny symbol ofiary Chrystusa i Eu-
charystii, ustanowiony u początków chrześci-
jaństwa w  Fizjologu, głównym źródle zwie-
rzęcej symboliki. Ze Starego Testamentu po-
chodzi przedstawienie Jonasza, wyłaniające-
go się z paszczy pokrytej łuską wielkiej ryby.

Na jednym ze zworników Wielkiej Sali 
widnieje małpa w  obroży i  na łańcuchu. 
Dwie podobnie uwięzione, pełnoplastycz-
ne małpy przycupnęły na balustradzie wyku-
sza. Małpa to w  średniowieczu zwierzę dia-
belskie i symbol grzechu. W Fizjologu, w roz-
dziale O małpie czytamy, że diabeł „przerzuca 

człowieka od grzechu do grzechu, od zła do 
zła i  sprawia, że powstaje długi łańcuch (po-
nieważ grzech nie ma końca i gdy tylko popeł-
ni się jeden, zaraz następuje po nim kolejny)”. 
Mamy więc łańcuch grzechów, przykuwa-
jący człowieka do ziemi – ale małpa na łań-
cuchu oznacza grzech poskromiony. Rodzaj 
grzechu określał trzymany przez małpę atry-
but lub wykonywana czynność. Jeśli wróci-
my teraz przed południową elewację ratusza, 
to nad wejściem do Piwnicy Świdnickiej zo-
baczymy na lewej konsoli dwie małpy, z któ-
rych jedna wychyla garniec piwa czy mio-
du, a druga przygrywa na piszczałce. I nie ma 
wątpliwości, że chodzi o grzech nieumiarko-
wania w piciu i  jedzeniu. Z prawej dwa psy 
gryzą się zapewne o porzuconą kość.

1 |	Św.	Jerzy	ze	smokiem,	
górny	fryz	wrocławskiego	
ratusza,	ok.	1485

2 |	Małpy	na	konsoli,	
południowa	elewacja	
ratusza,	ok.	1490
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Tuż za drzwiami Piwnicy, słynnej nie-
gdyś z wyszynku znakomitego świdnickiego 
piwa, w  niszy po lewej stoi szesnastowiecz-
na kamienna rzeźba niedźwiedzia grające-
go na dudach. Przez kilkaset lat niedźwied-
nicy z  misiami tańczącymi, muzykującymi 
i wykonującymi różne sztuczki byli atrakcją 
świąt i jarmarków, występowali w karczmach 
(w  Piwnicy zapewne też) i  w  magnackich 
rezydencjach. A powiedzenie „niedźwiedź 

zdechł, dudy w miech” oznaczało nagły koniec 
dobrego interesu. W 1904 r. na zewnątrz, na 
lewo od wejścia do Piwnicy stanęła przy ścia-
nie ratusza rzeźba z  brązu, przedstawiająca 
niedźwiadka na pniu drzewa. Dzieło berliń-
skiego artysty Ernsta Moritza Geygera było 
równocześnie studnią miejską, z przywieszo-
nych metalowych miseczek można się było 
napić płynącej z  pyszczka wody. Zaginiona 
pod koniec wojny rzeźba została w  1998  r. 

3 |	Niedźwiedź	grający	na	
dudach,	Piwnica	Świdnicka

4 |	Niedźwiadek	na	pniu	
przy	ścianie	ratusza

5 |	Wielka	ryba	z	Jonaszem,	
epitafium	Heselerów	
w	kościele	św.	Elżbiety
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odtworzona na podstawie zdjęć przez Ry-
szarda Zamorskiego.

Nieopodal rynku wznosi się potężna go-
tycka fara miejska, czyli kościół św. Elżbie-
ty. Wśród wielu rzeczy godnych zobacze-
nia znajduje się tam w  południowej nawie 
manierystyczne epitafium Caspara Hesele-
ra (zm. 1577) i  jego żony (zm. 1589), dzie-
ło artysty rodem z  Amsterdamu, Gerharda 
Hendrika. Całą szerokość predelli, nad ta-
blicą inskrypcyjną, zajmuje alabastrowy re-
lief, przedstawiający Jonasza, wyrzuconego 
na brzeg z paszczy wielkiej ryby (potocznie, 
choć niesłusznie zwanej wielorybem). Z pra-
wej w głębi oglądamy początek biblijnej opo-
wieści – zrzucenie proroka z  okrętu i  rybę, 
gotową go połknąć. Wielka ryba przypomi-
na ogromnego, zębatego suma z  mięsistymi 
wąsami. Hendrik posłużył się wzorcem gra-
ficznym, drzeworytem Jobsta Ammana z Bi-
blii, wydanej we Frankfurcie w 1564 r. Obec-
ność tego właśnie motywu na epitafium ma 
sens symboliczny, znany już wczesnochrze-
ścijańskiej sztuce sepulkralnej. Ukazanie Jo-
nasza, prefiguracji Chrystusa zmartwych-
wstałego, niesie w obliczu śmierci przesłanie 
o życiu wiecznym.

Smok znacznie groźniejszy niż ratuszowy 
skrył się w kościele św. Marii Magdaleny. Wy-
konany w  1590  r. w  bloku piaskowca przez 
wrocławskiego rzeźbiarza Friedricha Gros-
sa, umieszczony został głęboko pod schoda-
mi na ambonę. W czasie wojny stracił głowę, 

ale skrzydła, mocny tułów i długi wijący się 
ogon świadczą o jego sile, okiełznanej jed-
nak przez uwiązanie na łańcuchu. W tle wi-
dać piekielne płomienie, mamy więc do czy-
nienia z szatanem w postaci smoka, takim jak 
pokonany przez św. Jerzego. Najbardziej zna-
cząca jest jednak lokalizacja. Każdego dnia 
kapłan wchodzący na ambonę symbolicznie 
deptał smoka, wyrzekając się tym samym sza-
tana i chroniąc wiernych od grzechu.

Zwierzę najczęściej we Wrocławiu spo-
tykane to niewątpliwie orzeł, zwykle heral-
dyczny, choć stoi w  rynku i  kamienica Pod 

6 |	Smok	pod	schodami	
na	ambonę,	kościół	
św.	Marii	Magdaleny

7 |	Orzeł	w	portalu	kościoła	
dworskiego
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Złotym Orłem. Czarny orzeł śląskich Pia-
stów, potem dwugłowy habsburski, znów 
jednogłowy pruski w rozmaitych herbowych 
wariantach, cesarski zjednoczonych Niemiec 
i wreszcie w czasach najnowszych Orzeł Bia-
ły, widnieją w wielu miejscach, na obiektach 
od wieku XIV po XX. Do najefektowniej-
szych, najmniej uproszczonych należy orzeł 
Fryderyka Wielkiego w  zwieńczeniu por-
talu dworskiego kościoła Opatrzności Bo-
żej (1750). Ukazany realistycznie, z  rozpo-
startymi skrzydłami, w dynamicznym ruchu, 
trzyma w  dziobie wieniec laurowy, a w  ła-
pach gałąź palmową, symbole zwycięstwa 
i pokoju.

Inny pełnoplastyczny orzeł, wolny od po-
zaprzyrodniczych uwikłań, akcentuje wej-
ście do budynku, który powstał w  1903  r. 

koło ogrodu botanicznego, ale ze względu 
na zwierzęta. Zaprojektowany przez Geor-
ga Thüra pomieścił zbiory uniwersyteckie-
go Muzeum Zoologicznego, istniejącego 
od 1814  r. Obecnie jest to Muzeum Przy-
rodnicze. W  obramieniu portalu architekt 
umieścił wplecione w  gałęzie dębu i  sosny 
różne stworzenia: ważkę, ptaki, węża, jasz-
czurkę, salamandrę, łasicę i  wiewiórkę. We-
wnątrz znajduje się wiele cennych ekspona-
tów, wśród nich zwierzęta wymarłe, jak wilk 
tasmański czy alka olbrzymia, oraz niezwy-
kła sala szkieletów, ukazująca rozwój ukła-
du kostnego kręgowców, aż do prawdziwego 
wieloryba, płetwala błękitnego.

Wśród obiektów użyteczności publicznej 
najbardziej godny uwagi jest wrocławski za-
kład kąpielowy przy ul. Teatralnej. Zbudo-
wany w latach 1895-1897 z inicjatywy władz 
miejskich według neorenesansowego projek-
tu Wilhelma Werdelmanna pomieścił zespół 
basenów i łaźnię parową oraz urządzenia ką-
pielowe. W latach 1907-1908 zakład rozbu-
dowano i  wtedy właśnie na fasadzie, wzbo-
gaconej nowym secesyjnym wystrojem, za-
tętniło bujne wodne życie. W portalu głów-
nym widzimy ryby oraz dziwną ptasio-ga-
dzią głowę. Na lewo od wejścia, w zwieńcze-
niach półokrągłych wnęk, występują zwie-
rzęta realne: dwie żaby, krab (chyba słod-
kowodny Potamon fluviatile) oraz rozzłosz-
czona ośmiornica. Po prawej stronie, pod 
oknami pierwszego piętra, znajdują się nato-
miast płaskorzeźbione obrazy ze świata wod-
nej imaginacji. Oto dwie zachwycone syreny 
tulą się do wielkiego żabola, a obok wodnik 
z długą brodą złym, łakomym wzrokiem pa-
trzy na schwytaną żabę. Inny wodnik złowił 

8 |	Żaba	i	krab	na	fasadzie	
zakładu	kąpielowego

9 |	Krokodyl	rybożerca,	
wieża	ciśnień	
przy	al.	Wiśniowej
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w  wodorostach dwie ryby, kolejny właśnie 
zjada swój rybi łup. Wreszcie rogaty satyr 
z  lubieżnie wysuniętym językiem unosi na 
rękach omdlałą syrenę z rozdwojonym ogo-
nem. Wieńczące okna fantazyjne rybie pyski 
są wobec tych gwałtownych scen uosobie-
niem obojętnego spokoju.

W drugiej połowie XIX w. w krajobrazie 
miast pojawiły się wieże ciśnień, zapewnia-
jące sprawne funkcjonowanie wodociągów. 
Najokazalsza z  wież wrocławskich, zapro-
jektowana przez miejskiego architekta Karla 
Klimma, stanęła w 1904 r. przy al. Wiśnio-
wej jako architektoniczna dominanta okoli-
cy. Secesyjną dekorację rzeźbiarską wykonał 
w  piaskowcu Ignatius Taschner, wykładow-
ca Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła. Na 
przyporach powyżej pierwszego piętra wmu-
rowane zostały trzy płaskorzeźby, przedsta-
wiające pelikana – nie symbolicznego bynaj-
mniej, lecz próbującego połknąć wychudzo-
nego człowieka, potężnego krokodyla poże-
rającego rybę oraz dziwnego stwora z  wiel-
kimi uszami, pazurzastymi łapami i  wysta-
jącym kręgosłupem, też żywiącego się rybą. 
Stwór jest niepokojąco podobny do Gollu-
ma z Władcy pierścieni Tolkiena. W tle przy-
ściennej fontanny widnieje fantastyczny 
ociężały jaszczur z  nagą nimfą na łuskowa-
tym grzbiecie.

Ile zwierząt kryje się we wrocławskich 
muzeach (przyrodniczego nie licząc), oczy-
wiście ustalić nie sposób. Niech więc re-
prezentuje je słoń z  wywieszki warszta-
tu pozłotnika Johanna Georga Kabischke 
z 1775 r. (w zbiorach Muzeum Narodowe-
go). Wizerunek nawet udany, ale co ma słoń 
do tej roboty? Według portugalskiego pisa-
rza José Saramago słoń sam w sobie jest nie-
zwykłym widowiskiem: „Wielki, ogromny, 
brzuchaty, z głosem zdolnym wpędzić w prze-
rażenie co bardziej strachliwych i  trąbą, ja-
kiej nie ma żadne inne stworzenie, słoń nigdy 
nie mógłby powstać w wyobraźni, choćby naj-
bardziej płodnej i śmiałej. Słoń po prostu albo 
by istniał, albo nie” (Podróż słonia, Poznań 
2012, s. 83). Na wrocławskiej ulicy przycią-
gał więc uwagę przechodniów, może i z re-
klamowym wydźwiękiem: „pozłocimy ci na-
wet słonia”.

W 1829 r. wrocławski wydawca Wilhelm 
Bogumił Korn opublikował w  języku pol-
skim książkę dla młodych czytelników pod 
tytułem Wyciąg z dzieł Biuffona [!] czyli mała 

historia naturalna zwierząt, gadów, ryb i pta-
ków. Ozdobiona 71 wyobrażeniami kolorowy-
mi podle rzeczywistości. Towarzyszące „wycią-
gowi” z Historii naturalnej Georgesa Louisa 
de Buffona barwne tablice z  rzeczywisto-
ścią miewają jednak związek dość swobodny. 
Najgorzej chyba wyszedł na tym nosorożec, 
karykaturalnie „odmalowany” na tablicy V 
i w dodatku sponiewierany w tekście: „Choć 
nie jest drapieżny ani mięsożerny, ani nawet 
dziki, nosorożec jest nieużyty, jest prawie tym 
samym w proporcji, co świnia […] opryskliwy, 
niepojętny i nieuk”. Zwykle jednak we Wro-
cławiu zwierzęta traktowało się i  traktuje 
znacznie uprzejmiej.

Jarosław Komorowski

11 |	Nosorożec	w	książce 
Wyciąg z dzieł Biuffona…,	
Wrocław	1829

(zdjęcia: 2-9 – Jarosław 
Komorowski)

10 |	Słoń	na	wywieszce	
zakładu	pozłotnika	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)
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Rok 1945 był dla uniwersytetu kolej-
ną cezurą, gdy do polskiego Wrocła-
wia przybyli uczeni ze Lwowa, Wil-
na i  Krakowa, i  zaczęli tworzyć nowe 
struktury uczelniane, wykorzystując 
ocalałe z  pożogi wojennej niemieckie 
budynki i ich wyposażenie.

Te dynamiczne dzieje uniwersyte-
tu zostały ujęte na wystawie stałej pt. 

„Nauka i nauczanie na Uniwersytecie 
Wrocławskim 1702-2012”, która jest 
prezentowana w  dwóch pomieszcze-
niach (Sala im. Romana Longchamps 
de Bérier i Sala im. Stefana Banacha) 
i  na łączącym je korytarzu. Trzecie 
z  wnętrz wystawowych (Sala pod Fi-
larem) jest przeznaczone na wystawy 
czasowe.

Nauka i nauczanie 
na Uniwersytecie 
Wrocławskim 
w latach 1702-2012

Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego z  siedzi-
bą w  gmachu głównym 
uczelni przeszło w ostat-

nich latach znaczącą reorganizację 
i  modernizację. W  związku z  jubile-
uszem 200-lecia utworzenia we Wro-
cławiu państwowego uniwersytetu 
przeprowadzono w  2011  r. gruntow-
ny remont sali wystawowej i dokonano 
adaptacji kolejnych, sąsiadujących z nią 
dwóch wnętrz w celu aranżacji nowo-
czesnej ekspozycji poświęconej ponad 
300-letniej historii nauki i  nauczania 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Au-
torem nowej koncepcji wystawy był 
obejmujący wówczas stanowisko dy-
rektora muzeum prof. dr hab. Jan Ha-
rasimowicz, a scenariusz wystawy zo-
stał oparty na idei ukazania bogatej hi-
storii przodującej placówki naukowej 
na Śląsku, jaką była wrocławska Alma 
Mater. Założona w 1702 r. przez cesa-
rza Leopolda I Habsburga była dwu-
wydziałową akademią jezuicką, któ-
ra w 1811 r. została połączona z prze-
niesionym z Frankfurtu nad Odrą uni-
wersytetem Viadrina i  przekształcona 
w  pięciowydziałową uczelnię wyższą. 

1
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a także jednostek ogólnouczelnia-
nych (m.in. Archiwum, Bibliote-
ka, Muzeum). Zamierzeniem twór-
ców tej ekspozycji było ukazanie pro-
cesu tworzenia nowych dziedzin na-
uki, ukonstytuowania się nowocze-
snych wydziałów, wreszcie wyodręb-
nienia się ze struktur uniwersyteckich 
nowych szkół wyższych po 1945  r. 
Prowadzeniu narracji pomocą posłu-
żyły kioski multimedialne i  prezen-
tacje: główna – o zniszczeniach wo-
jennych i  odbudowie uniwersytetu 
– jest rzucana na jedyną wolną ścia-
nę w  sali, inna wykorzystuje zaadap-
towany w  tym celu stół kreślarski, 
na którym są wyświetlane archiwal-

ne plany i  rysunki uniwersyteckich 
gmachów. Trzy kioski multimedial-
ne z  ekranami dotykowymi mieszczą 
galerie portretów z  biogramami: wy-
bitnych profesorów polskiego uni-
wersytetu (po 1945), laureatów Na-
grody Nobla związanych z  Uniwer-
sytetem Wrocławskim oraz najzna-
mienitszych profesorów uczelni do 

roku 1945 – ostatnia prezentacja jest 
sprzężona z galerią portretów na ścia-
nie w ten sposób, że wybór postaci na 
ekranie monitora skutkuje jednocze-
snym podświetleniem odpowiednie-
go portretu na ścianie. Wśród ekspo-
natów pokazywanych w sali na uwagę 
zasługują dwa srebrne berła wykonane 
w 1702 r. przez wrocławskich złotni-
ków Eliasa Griesche i Christopha Pla-
kwitza: rektorskie i  fakultetu teolo-
gicznego, a także unikatowy strój rek-
torski z drugiej połowy XIX w., złożo-
ny z czerwonej aksamitnej togi hafto-
wanej złotą nicią i z gronostajowej pe-
leryny. Jedną z  gablot w  Sali im. Ro-
mana Longchamps de Bérier poświę-

cono na prezentację unikatowych 
w  skali kraju starożytnych elemen-
tów architektonicznych, pochodzą-
cych z rozproszonej po drugiej wojnie 
światowej kolekcji Eduarda Schauber-
ta (1804-1860). Antyczne antefiksy, 
fragment simy z  rzygaczem w  kształ-
cie lwiej głowy i  gzyms z  zachowa-
nymi resztkami polichromii to tylko 

Aranżacja nowoczesnej ekspozycji 
została poprzedzona remontem gene-
ralnym, podczas którego wymieniono 
instalację elektryczną i  grzewczą, po-
łożono nowe tynki, częściowo zmie-
niono posadzki. Sale muzealne, któ-
re wyposażono w nowoczesne gabloty 
i sprzęt multimedialny, zostały objęte 
stałym monitoringiem i  zabezpieczo-
ne systemem alarmowym. Moderniza-
cję przeprowadzoną w celu spełnienia 
wymogów konserwatorskich dotyczą-

cych prezentowania zabytków, nawet 
tak wrażliwych, jak papier i  tkanina, 
wykonano bez ingerencji w strukturę 
budynku i  z  zachowaniem detalu ar-
chitektonicznego.

W  Sali im. Romana Longchamps 
de Bérier znalazła się część wysta-
wy poświęcona dziejom uniwersyte-
tu i  jego poszczególnych wydziałów, 5

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

1 | Gmach	główny	Uniwersytetu	Wrocławskiego

2 | Sala	im.	Romana	Longchamps	de	Bérier	
w	Muzeum	Uniwersytetu	Wrocławskiego

2

   Spotkania z Zabytkami       numer specjalny: wrocław europejska stolica kultury 2016    |   49



w 1665 r. tzw. cyrkiel Galileusza. Pre-
zentacja bogatej kolekcji astronomicz-
nej została zaaranżowana w  specjal-
nej gablocie pośrodku sali, w  której 
na drewnianym stole ustawiono po-
szczególne przyrządy uruchamiane 
lub podświetlane kolejno i  synchro-
nicznie z komentarzem dobiegającym 
z głośnika. Multimedia zostały wyko-
rzystane także przy prezentacji atlasu 
anatomicznego, którego poszczególne 
karty można wirtualnie „przewracać” 
za pomocą ekranu dotykowego, a tak-
że w  postaci pulpitów multimedial-
nych, w  których można przeglądać 
zeskanowane diapozytywy szklane 
z przedwojennej kolekcji Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Z częścią ekspona-
tów zwiedzający mają możliwość bez-
pośredniego kontaktu. Tak jest choć-
by w  przypadku minerałów, których 
różne okazy można wziąć do ręki, aby 
ocenić ich kształt, ciężar i fakturę.

Na korytarzu łączącym pomiesz-
czenia ustawiono przedwojenne ław-
ki z  sal wykładowych, a ekrany doty-
kowe zainstalowane w ścianach zawie-
rają materiały archiwalne poświęco-
ne organizacjom studenckim i  życiu 
dawnych studentów.

Urszula  
Bończuk-Dawidziuk

niektóre przykłady bezcennych zabyt-
ków przywiezionych przez tego archi-
tekta z Aten do Wrocławia w połowie 
XIX w.

W  drugiej sali (im. Stefana Ba-
nacha) zostały zaprezentowane po-
moce dydaktyczne, wykorzystywane 
przez nauczycieli akademickich pod-
czas ćwiczeń ze studentami. Pokaza-
no historyczne przyrządy naukowe 
z  wielu dziedzin nauk ścisłych (che-
mia, fizyka, matematyka, astrono-
mia), przyrodniczych (botanika, zoo-
logia, geologia) i  humanistycznych 
(historia sztuki, filologia klasyczna, 
archeologia, etnologia). Wśród nich 
na uwagę zasługują zwłaszcza instru-
menty astronomiczne, np. astrola-
bium z XV w., globus nieba z XVI w. 
czy wykonany w  Rzymie przez Jo-
annesa Macariusa Mirandolanusa 

3 | Element	
architektoniczny	
z	kolekcji	Eduarda	
Schauberta:	
rzygacz	
w	kształcie	głowy	
lwa	z	zachowanym	
fragmentem	simy,	
Grecja/Italia,	IV	w.	
p.n.e.,	Instytut	
Historyczny	
Uniwersytetu	
Wrocławskiego

4 | Sala	im.	
Stefana	Banacha	
w	Muzeum	
Uniwersytetu	
Wrocławskiego

(zdjęcia: 1 – 
Romuald M. Sołdek, 
2, 4 – Jarosław 
Suleja, 3 – Wojciech 
Małkowicz)

3

4
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wystawy było ukazanie skali i charak-
teru obecności języka polskiego w no-
wożytnym Wrocławiu.

Wystawa prezentuje głównie sta-
rodruki wrocławskiej prowenien-
cji lub autorstwa wrocławian, a wy-
dane w Brzegu i Oleśnicy. Towarzy-
szą im rękopisy, plany miasta i  gra-
fika. Uzupełnieniem ekspozycji jest 
oprawa muzyczna przygotowana 
na bazie tekstów i  notacji muzycz-
nych zawartych w  znajdujących się 
na wystawie obiektach, a także na-
grane przez lektora fragmenty pre-
zentowanych dzieł (dostępne przy 

stanowiskach odsłuchowych przy 
gablotach).

Tematycznie wystawa została po-
dzielona na pięć części: Plany miasta 
i druki urzędowe, Miejska Szkoła Pol-
ska, Literatura piękna, Literatura reli-
gijna ewangelicka, Literatura religijna 
katolicka.

W  części pierwszej zostały poka-
zane nowożytne plany miasta uzu-
pełnione prezentacją multimedial-
ną, w której zaznaczono skupiska Po-
laków w  mieście i  opatrzono je ko-
mentarzem. Wśród druków urzędo-
wych zostały zaprezentowane m.in. 
te, które poświadczają funkcjonowa-
nie nazwy „Wrocław” w  obiegu pu-
blicznym, np. liczne patenty i  dekre-
ty królów pruskich wydawane w języ-
ku polskim, opatrywane datą i  adno-
tacją „w Stołecznym Mieście Wrocła-
wiu”. Jednym z ciekawszych jest „eko-
logiczny” edykt królewski z 1743 r. ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu przestrzegający przed 
niszczeniem drzew i  zaprószaniem 
ognia w  lesie: „Owi, którzy się złośli-
wie ośmielą wierzbom albo lipom sa-
dzonym szkodzić, albo i w lasach i bo-
rach tabakę kurzyć, albo ogień zanie-
cać, ucięciem ręki, robotą fortyfikacyj-
ną, wygnaniem z  ziemi albo inszym 
sposobem przykładnym ukarani będą”. 
Wśród druków medycznych na uwagę 
zasługuje rota przysięgi położnych za-
mieszczona po polsku w niemieckoję-
zycznym druku wydanym we Wrocła-
wiu w  1800  r. (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu).

Po polsku  
w dawnym Wrocławiu

Z okazji uhonorowania Wro-
cławia w  2016  r. tytułem 
Europejskiej Stolicy Kul-
tury Muzeum Uniwersyte-

tu Wrocławskiego zorganizowało wy-
stawę czasową poświęconą obecno-
ści języka polskiego w przestrzeni pu-
blicznej dawnego Wrocławia, w  któ-
rym od drugiej połowy XIII do poło-
wy XX w. posługiwano się głównie ję-
zykiem niemieckim. Ludność mówią-
ca po polsku stanowiła w  tym czasie 
mniejszość etniczną i  oprócz niej ję-
zyk polski znali m.in. kupcy wrocław-
scy handlujący z  Polską, toteż celem 

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

1 | Najstarszy	śląski	druk	
ewangelicki	w	języku	polskim:	
Summa nabożeństwa 
i powinowactwa chrześcijańskiego,	
Wrocław	1573	(w	zbiorach	
Biblioteki	Jagiellońskiej	
w	Krakowie)
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Pokoju / Gdy dalszej w swym Pracy do-
łożysz Urzędzie / A nas Bracią niższą / 
do równego Znoju / Przykładem zachę-
cisz / wesprzesz / przysposobisz / Tym na 
wiekopomną sobie Cześć zarobisz” (ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu). Obok tłumaczonych 
z języków niemieckiego i francuskiego 
licznych powieści i komedii na wysta-
wie znalazły się takie ciekawostki, jak 
prognostyki astrologa Kaspra Goskie-
go (zm. 1567) ze zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie czy pierwsza 
geografia powszechna w  języku pol-
skim autorstwa Władysława Łubień-
skiego (1703-1767) ze zbiorów Biblio-
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Wielką rolę w podtrzymaniu pol-
skiej mowy we Wrocławiu odegrała 
reformacja, stąd czwarty dział na wy-
stawie poświęcono ewangelickiej lite-
raturze religijnej. Już w  1573  r. uka-
zał się drukiem pierwszy polski mo-
dlitewnik i  śpiewnik ewangelicki pt. 
Summa nabożeństwa i  powinowac-
twa chrześcijańskiego (ze zbiorów Bi-
blioteki Jagiellońskiej w  Krakowie). 
Niektóre druki ewangelickie ukazy-
wały się w  wersji dwujęzycznej, pol-
sko-niemieckiej, pełniąc także funk-
cję podręczników do nauki języka 

polskiego, czego przykładem jest ka-
techizm Pawła Głodnego (alias Pau-
lus Glodius) z  początku XVII  w. (ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu). Miejscem polskich 
nabożeństw ewangelickich był ko-
ściół św. Krzysztofa we wschodniej 
części miasta, z którego zachowały się 
życzenia noworoczne od dzwonnika 
tego kościoła roznoszone parafianom 
w  formie druku ulotnego opatrzone-
go kolorowaną grafiką z przedstawie-
niem kościoła i  krótkim wierszowa-
nym utworem w  języku niemieckim 
i polskim (ze zbiorów Biblioteki Uni-
wersyteckiej we Wrocławiu).

Ostatnia część wystawy poświęco-
na literaturze religijnej katolickiej od-
nosi się bezpośrednio do miejsca eks-
pozycji: wystawa została zaaranżowa-
na w Sali pod Filarem, w której w cza-
sach Akademii Leopoldyńskiej działa-
ła drukarnia prowadzona przez jezu-
itów. Wydawano tu różne edycje Biblii, 
dekrety Stolicy Apostolskiej, pisma ka-
techetyczne, polemiczne i  politycz-
ne. Działalność drukarni akademickiej 
wpłynęła znacząco na rozwój literatu-
ry katolickiej w języku polskim. Wcze-
śniej język polski pojawiał się w  pu-
blikacjach duchownych katolickich 

Dział drugi wystawy poświęco-
no Miejskiej Szkole Polskiej zało-
żonej w  1666  r. przez Radę Miejską 
Wrocławia z inicjatywy kupców wro-
cławskich i  nauczającej regularnie ję-
zyka polskiego przez kolejne sto lat. 
Nauczyciele tej szkoły – zwani mo-
deratorami – byli autorami licznych 
podręczników do nauki języka pol-
skiego. Na wystawie pokazane zosta-
ły nie tylko napisane przez nich gra-
matyki, słowniki i  wzorniki pisma, 
ale także jedyny zachowany w  zbio-
rach publicznych pierwszy elementarz 
tej placówki oświatowej (ze zbiorów 
Thüringer Universitäts- und Landes-
bibliothek w Jenie).

Dział trzeci poświęcono literatu-
rze pięknej, w  której dominują utwo-
ry wierszowane dedykowane przyja-
ciołom z  okazji ślubu lub wstępowa-
nia na nowy urząd. Przykładem tego 
ostatniego jest panegiryk Jana Herde-
na (1635-1680) na cześć Jana Akolu-
ta (1628-1689,) obejmującego stano-
wisko pierwszego pastora kościoła św. 
Elżbiety we Wrocławiu, w którym au-
tor podaje przepis na dobrze sprawo-
wany urząd w  mieście: „Takim kształ-
tem Wrocław, Bożym tronem będzie 
/ W  stałym utwierdzony bezpiecznie 

2 | Życzenia	noworoczne	od	
dzwonnika	kościoła	św.	Krzysztofa	
we	Wrocławiu,	1792	(w	zbiorach	
Biblioteki	Uniwersyteckiej	
we	Wrocławiu)

3 | Najstarszy	zachowany	
w	zbiorach	Biblioteki	Uniwersyteckiej	
we	Wrocławiu	tekst	drogi	krzyżowej	
po	polsku:	Sposob nabożenstwa Droga 
Krzyża nazwanego,	Wrocław	1731

4 | Najstarszy	druk	z	tekstami	
w	języku	polskim:	Statuta synodalia 
episcoporum Wratislaviensium,	
Wrocław	1475	(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu)

.................................................
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które wydrukowane zostały w 1475  r. 
we Wrocławiu przez polskiego dru-
karza i kanonika kapituły katedral-
nej Kaspra Elyana na zlecenie kapituły 

wrocławskiej. Zamieszczono w nich 
modlitwy w  językach narodowych: 
po niemiecku i po polsku. Dziś te trzy 
modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario 
i  Wierzę w  Boga są najstarszymi dru-
kowanymi tekstami w  języku polskim 
(ze  zbiorów Biblioteki Uniwersytec-
kiej we Wrocławiu).

Wystawa „Po polsku w dawnym 
Wrocławiu”– czynna do 15 listopada 
2016 r. – jest trójjęzyczna (polski, an-
gielski, niemiecki) i towarzyszy jej ilu-
strowany katalog, także w trzech języ-
kach (autorzy: Jan Harasimowicz, Ur-
szula Bończuk-Dawidziuk). Patronat 
honorowy nad wystawą sprawują me-
tropolita wrocławski arcybiskup Józef 
Kupny, biskup Diecezji Wrocławskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP ks. Waldemar Pytel oraz prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Urszula  
Bończuk-Dawidziuk

najczęściej tylko przy podstawowych 
formułach obrzędowych. Tak było 
w  przypadku łacińskich statutów sy-
nodalnych biskupów wrocławskich, 

4

W	2014	r.	wrocławskie	wydawnictwo	VIA	NOVA	opublikowało	album	autor-stwa	Zygmunta	Wielowiejskiego	Hermann Krone i inni. Wrocław na fo-
tografii 1840-1900. Zygmunt	Wielowiejski,	 kolekcjoner	 i	 znawca	dziewięt-
nastowiecznej	fotografii	jest	autorem	wielu	artykułów	o	tematyce	historycz-
no-fotograficznej.	

Omawiany	 album	 zawiera	 114	 archiwalnych	 fotografii	 Wrocławia	 z	 lat	
1840-1900,	 opatrzonych	 rozbudowanymi	 podpisami.	 Fotografie	 pochodzą	
z	archiwów	polskich	i	niemieckich	instytucji	oraz	ze	zbiorów	prywatnych.	Ko-
mentarzem	do	tej	prezentacji	jest	przedstawienie	zarysu	historii	wrocławskiej	
fotografii	od	czasów	rozwoju	dagerotypu.	

Dagerotypia	 od	 drugiej	 połowy	 XIX	w.	 szybko	 opanowała	 Europę	 i	 do-
tarła	 do	Wrocławia.	 Pionierem	nowej	metody	 fotograficznej	w	mieście	 był	
wrocławski	 architekt	 Carl	 Ferdinand	 Langhans,	 który	
w	czasie	V	Wystawy	Wyrobów	Ojczystej	Myśli	Technicznej	
w	1840	r.	zaprezentował	dwa	widoki	dagerotypowe	Wro-
cławia,	 przedstawiające	 pomnik	 św.	 Jana	 Nepomucena	
i	fragment	Tauentzienplatz	(obecnego	pl.	Kościuszki).	Na	
początku	lat	czterdziestych	XIX	w.	pojawili	się	w	mieście	
zawodowi	 dagerotypiści:	 Julius	 Brill,	 Eduard	 Wehnert,	
Marcus	Nathan	Lobethal,	Adolph	Otto	i	Julius	Rosenthal.		

Dagerotypy	 z	 tamtego	 czasu	 są	 dziś	 niezwykle	
rzadkie	i	cenne,	metoda	ta	była	bardzo	złożona	i	kosz-
towna.	O	wiele	tańsza	okazała	się	technika	wykonywa-
nia	fotografii	na	papierze,	która	na	początku	lat	pięć-
dziesiątych	XIX	w.	 zaczęła	wypierać	dagerotypię.	Ko-
lejnym	fotografem	związanym	z	Wrocławiem	był	Her-
mann	Krone,	który	pierwszą	fotografię	na	papierze	wy-
konał	w	1843	r.	W	tym	czasie	w	mieście	zaczęła	działać	grupa	zawodo-
wych	 fotografów,	m.in.	 J.	 Rappaport,	 Theofil	 Adamski,	 Moritz	 Spiegel,	
Robert	Wei	gelt,	R.	Jungmann	i	Theodor	Schreiter.	Jednym	z	niewielu	foto-
grafów,	którego	zdjęcia	z	tego	okresu	przetrwały	do	dziś,	jest	Carl	G.	Wer-

ner,	autor	wykonanej	w	1859	 r.	 serii	unikatowych	zdjęć	Domu	Płócien-
ników,	stojącego	w	miejscu	obecnego	Nowego	Ratusza.	 Innymi	znanymi	
fotografami,	którzy	nie	tylko	wykonywali	zdjęcia	miasta,	ale	zaczęli	do-
kumentować	ważne	wydarzenia	w	życiu	Wrocławia	w	latach	sześćdziesią-
tych	XIX	w.,	byli	Wilhelm	Thomas,	August	Leisner,	Hugon	Buchwald,	Ro-
bert	Georgi	i	Carl	Schmidt.	

Najcenniejszym	 ówczesnym	 dokumentem	 fotograficznym	 jest	 (będą-
ca	 podstawą	 omawianego	 albumu)	 seria	 kilkudziesięciu	 wielkoformato-
wych	zdjęć	Wrocławia,	wykonanych	przez	Hermanna	Kronego,	znajdująca	się	
w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu.	Trzonem	kolekcji	są	unika-
towe	fotografie	wrocławskiego	Rynku	wykonane	ze	wszystkich	stron,	w	tym	
jego	panorama	ujęta	z	wieży	kościoła	św.	Elżbiety.	

W	 połowie	 lat	 siedemdziesiątych	 XIX	w.	 pojawił	 się	
we	 Wrocławiu	 zawodowy	 fotograf	 Eduard	 van	 Delden,	
pochodzący	z	Holandii.	Pierwotnie	zajmował	się	portre-
tem,	 z	 czasem	 zaczął	 wykonywać	 zdjęcia	 architektury.	
Kilkaset	 zachowanych	 jego	 fotografii	 przedstawia	 Wro-
cław	z	ostatnich	dekad	XIX	w.	Porównanie	prac	Krone-
go	 ze	 zdjęciami	 van	Deldena	 umożliwia	 przeprowadze-
nie	analizy	przemian	miasta.	Pod	koniec	lat	siedemdzie-
siątych	XIX	w.	zdjęciami	Wrocławia	zasłynął	Sophus	Wil-
liams,	właściciel	firmy	fotograficznej	z	Berlina.	W	końcu	
XIX	w.	rozwinęła	się	technika	fotograficzna	i	powstały	we	
Wrocławiu	zakłady	fotograficzne.		

Warto	 poznać	 historię	 wrocławskiej	 fotografii	 z	 al-
bumu	 autorstwa	 Zygmunta	Wielowiejskiego.	 Publikację	
uzupełniają	biogramy	wybranych	fotografów	oraz	indeks	

osób	i	indeks	topograficzny	Wrocławia.	Warto	dodać,	że	wydana	została	rów-
nież	niemieckojęzyczna	wersja	albumu.

Publikację	można	kupić	(cena:	78	zł)	w	wydawnictwie	VIA	NOVA	(50-072	
Wrocław,	ul.	Pawła	Włodkowica	11,	www.vianova.com.pl).

WROCŁAW	NA	FOTOGRAFII	1840-1900

Spotkanie z książką
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społeczeństwu, kreowania wokół nich 
inicjatyw edukacyjnych i  wychowaw-
czych, czemu służyć może również tu-
rystyka industrialna, zawsze leżeć win-
ny interdyscyplinarne badania, w  od-
niesieniu do Odry ujmujące rozległą 
problematykę, od hydrografii i hydro-
techniki po historię gospodarczą, kul-
turę, historię techniki, architektury etc.

Dziełu dokumentacji i  ochro-
ny najcenniejszych zabytków techni-
ki służyć pragnie Fundacja Otwarte-
go Muzeum Techniki. Służyła temu 
również praca Zespołu Organizato-
rów Przestrzennego Muzeum Odry, 
który już w  latach osiemdziesiątych 

i  dziewięćdziesiątych XX  w. wniósł 
do świadomości społecznej potrze-
bę zapisu przestrzeni kulturowej rze-
ki, zyskując przy tym wydatne wspar-
cie ze strony administracji odrzań-
skiej drogi wodnej, przedsiębiorstw 
żeglugowych, środowisk technicz-
nych i naukowych. To doświadczenie 
zdaje się potwierdzać tezę, że skutecz-
ność działań podejmowanych na polu 
ochrony dziedzictwa cywilizacyjne-
go stanowi funkcję zdolności kreowa-
nia ruchu społecznego, mocno osa-
dzonego w realiach społecznych, eko-
nomicznych i technicznych regionów 
nadodrzańskich. 

Zabytki Wrocławskiego 
Węzła Wodnego

W latach dziewięćdzie-
siątych XX w. w Biu-
rze Studiów i  Do-
kumentacji Zabyt-

ków Techniki we Wrocławiu wykona-
no ewidencję zabytków techniki Od-
rzańskiej Drogi Wodnej, od Kanału 
Gliwickiego po Szczecin. W  2002  r. 
opracowano atlas zabytków budow-
nictwa wodnego Odrzańskiej Dro-
gi Wodnej, a w  2007  r. trzy trasy tu-
rystyczne, prowadzone szlakiem za-
bytkowych budowli Śródmiejskie-
go Węzła Wodnego, budowli hydro-
technicznych Wrocławskiego Węzła 
Wodnego i wrocławskich mostów od-
rzańskich. W  2008  r. Urząd Miejski 
Wrocławia opublikował je w  wydaw-
nictwie Trasy turystyczne Wrocławia, 
a Fundacja Otwartego Muzeum Tech-
niki wydała 170-stronicowy prze-
wodnik turystyczny Wrocławski Wę-
zeł Wodny, zawierający również mapy 
nowych szlaków turystycznych. Udo-
stępnienie dla ruchu turystycznego 
dzieł kultury technicznej związanych 
z  Odrą stanowi rozwinięcie formu-
ły Otwartego Muzeum Techniki, mu-
zeum obszaru cywilizacyjnego Wro-
cławia. Ku temu dziedzictwu pro-
wadzi również stworzone w  1998  r. 
przez Fundację Muzeum Odry, zasa-
dzone na zabytkowych statkach od-
rzańskich.

U źródeł myślenia o programach 
ochrony dziedzictwa techniczne-
go, udostępnienia jego pomników 

1
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dziesiątki mostów drogowych i  ko-
lejowych, przystani i  nabrzeży prze-
ładunkowych, budowli i  dzieł archi-
tektury portów i stoczni odrzańskich, 
imponujący repertuar budownictwa 
przemysłowego.

Wiele z nich wciąż nam służy, ale 
rzadko dociera do nas ich walor po-
znawczy, zyskujący na znaczeniu, gdy 
myślimy o procesach przekształceń 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, efektyw-
nie rozwijanych tylko w  zgodzie ze 
swoistym kodem genetycznym rze-
ki, którego zapis kryją również dzieła 
kultury technicznej. Stanowią one no-
śnik informacji, której wydobycie po-
zwala na zrozumienie specyfiki Wro-
cławskiego Węzła Wodnego, a moż-
na ją uchwycić tylko w  kontekstach 
kulturowych i  historycznych, w  kon-
tekstach zmieniającej się drogi wod-
nej, układu przestrzennego miasta, 
siatki ulic i  lądowych ciągów komu-
nikacyjnych, zmiennego koryta Odry 
etc. Tylko wtedy, gdy wyniki tych stu-
diów, z  natury interdyscyplinarnych, 
sięgających też warsztatu archeologii 
przemysłowej, skojarzymy ze współ-
czesnym stanem rzeki, zyskać może-
my skuteczne narzędzie określające 
kierunki rozbudowy i  modernizacji 
Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Odra dzieliła się we Wrocławiu 
na kilka szerokich i  płytkich odnóg, 

w  równinnym terenie często zmie-
niających koryta. Dawny bieg rze-
ki zaświadczają starorzecza: przy 
ul. B.  Prusa − pozostałość tzw. Odry 
Ołbińskiej, zasypanej w XVI w., a pły-
nącej co najmniej od XIII  w. wzdłuż 
obecnej ul. Nowowiejskiej, oraz 
w Ogrodzie Botanicznym − relikt od-
nogi obiegającej do pierwszej ćwier-
ci XIX  w. od północnego wschodu 
Ostrów Tumski.

Najpóźniej od XII w. wzmacniano 
brzegi rzeki wikliną, wznoszono wały 
przeciwpowodziowe, groble i  jazy. 
W  XIII i  XIV  w. powstały budow-
le piętrzące w  Śródmiejskim Węź-
le Wodnym. W  latach 1495-1496, 
po naturalnej zmianie biegu Odry na 
Swojczycach, w celu podniesienia po-
ziomu wód w  centrum miasta wyko-
nano przekop przez tereny obecnego 
Sępolna i Dąbia. W latach 1531-1555 
częściowo zastąpił go przekop przez 
Opatowice, do dziś prowadzący ko-
ryto rzeki. By przeciwdziałać zagro-
żeniu powodziowemu wskutek zbliże-
nia Odry i Oławy, przebudowano ko-
ryto Starej Odry od Zacisza w kierun-
ku północno-zachodnim, prostując je 
przekopami i  kierując do Odry wła-
ściwej poniżej dzisiejszego pl. Strze-
leckiego.

Wzrost znaczenia Odry jako drogi 
transportu, z chwilą włączenia niemal 

Większość autorów podejmują-
cych problematykę odrzańską rzad-
ko wyróżnia specyficzny pod każdym 
względem Wrocławski Węzeł Wodny 
(WWW). W Polsce nie ma drugiego 
tak dużego i starego historycznie mia-
sta jak Wrocław, w  którego obrębie 
kumulowałyby się i często przeciwsta-
wiały lub z  sobą splatały zagadnienia 
hydrotechniczne, żeglugowe, prze-
ciwpowodziowe, hydroenergetyczne, 
komunalne, a także te z zakresu zarzą-
dzania wodami, hydrogeologii (pod-
topień zabudowanych terenów), roz-
rządu wielkich wód, rolnictwa, bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (mo-
sty, bulwary i  nabrzeża), konserwacji 
i utrzymania zabytków.

Przez Wrocławski Węzeł Wodny 
postrzegamy Odrę od km 241,5, gdzie 
następuje pierwszy, bezpośrednio 
związany z  ochroną Wrocławia roz-
dział wód powodziowych, m.in. do 
polderów. Za dolną granicę przyjmu-
jemy ujście do Odry prawostronnej 
Widawy, km 266,9. Węzeł wykształ-
ciła sieć sztucznych kanałów, odnóg 
i bocznych ramion rzek Odry, Oławy, 
Ślęzy, Widawy i Bystrzycy, wraz z ob-
wałowaniami (blisko 100 km) i  pol-
derami w  rejonie Wrocławia. Kanały 
te i odnogi są gęsto zabudowane urzą-
dzeniami i budowlami wodnymi, słu-
żącymi ujęciom, regulacji, rozdziało-
wi i  przesyłowi wód, celom przeciw-
powodziowym, żeglugowym, a także 
przemysłowym.

Wrocławski Węzeł Wodny to po-
nad 35 km dróg wodnych w  obrębie 
Wrocławia. Znajduje się tutaj 10 śluz 
żeglugowych (w tym 8 czynnych), 
wiele jazów, przepławek dla ryb oraz 
innych urządzeń wodno-melioracyj-
nych obsługujących zakłady wodo-
ciągowe z  polami wodonośnymi, za-
kłady energetyki cieplnej, sieć kolek-
torów kanalizacyjnych z  osobowic-
kimi polami irygacyjnymi i  oczysz-
czalnią ścieków na Janówku. Katalog 
dóbr kultury technicznej dopełniają 

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

1 | Architektura	magazynów	Portu	Miejskiego	
na	Kleczkowie,	1897-1901

2 | Śluza	Różanka	z	zamknięciem	głowy	górnej	
podnoszonym	segmentem,	1917 2
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podniesienie piętrzenia stopnia dol-
nego Śródmiejskiego Węzła Wodne-
go przy elektrowniach wodnych wyłą-
czyło ten węzeł z żeglugi).

W  1912  r. podjęto budowę tzw. 
Współczesnego Kanału Żeglugowe-
go. Połączono ją, po doświadczeniach 
powodzi z  1903  r., z  programem bu-
dowy systemu przeciwpowodziowe-
go Wrocławia. Podstawę współcze-
snego szlaku żeglugowego, obsługi-
wanego przez śluzy pociągowe, stano-
wią kanały nawigacyjny i  powodzio-
wy, ukończone w  1917  r. Rozdzie-

la je wał przeciwpowodziowy. Kana-
ły rozpoczynają się stopniem wodnym 
w Bartoszowicach i uchodzą do Starej 
Odry na wysokości Mostu Warszaw-
skiego. Współczesny szlak żeglugo-
wy, znaczony od góry śluzami Barto-
szowice, Zacisze, Różanka zamyka od 
dołu stopień wodny Rędzin. Budowę 
tego systemu, w zasadzie zakończone-
go w 1917 r., kontynuowano do około 
1933  r., dalsze prace planując na lata 
czterdzieste. Do dzisiaj stanowi pod-
stawę ochrony przeciwpowodziowej 

miasta i żeglugi odrzańskiej, kształtu-
jąc współczesny obraz Wrocławskiego 
Węzła Wodnego.

Najstarszym elementem Wroc-
ławskiego Węzła Wodnego jest Śród-
miejski Węzeł Wodny. W  procesie 
przemiany topografii Wrocławia roz-
legły obszar obecnego Starego Mia-
sta na lewym brzegu Odry był nie-
gdyś wyspą. Po zaniku południo-
wych koryt Odry pozostały tam tyl-
ko naturalne, wilgotne zagłębienia 
starorzecza: „małego” − mniej wy-
raźnego i  „wielkiego” − odpowia-

dającego linii późniejszych fos. Wy-
spami były również tereny później-
szego szpitala św. Ducha oraz Nowe-
go Miasta. Śródmiejski Węzeł Wod-
ny obejmuje odcinek od Szczytnik 
do akwenu Portu Miejskiego, a jego 
jądro kształtują odnogi Odry Pół-
nocnej i Południowej wraz z dwoma 
stopniami wodnymi − górnym i dol-
nym. Powstanie i  rozwój w  centrum 
miasta, na dużej rzece, dwóch stopni 
wodnych stanowi rozwiązanie wyjąt-
kowe w skali Europy.

całej rzeki w granice państwa pruskie-
go, dał początek poważnym pracom 
regulacyjnym. W  końcu XVIII  w. 
przebudowano jazy stopnia Miesz-
czańskiego, tzw. Wielką i Małą Tamę, 
przy wyspach Piaskowej i Mieszczań-
skiej zbudowano nowoczesne ślu-
zy komorowe, co od 1794  r. zdecy-
dowanie poprawiło warunki żeglu-
gi przez Śródmiejski Węzeł Wod-
ny. Dalsze przekopy wyprostowały 
bieg Starej Odry w kierunku zachod-
nim. W  1789  r. odsunięto jej koryto 
od zagrożonego wylewami Szczepi-

na, w 1792 − od Popowic. W XIX w. 
drewniane w  większości nabrzeża 
rzeki przebudowano na murowane. 
W  1883  r. ostatecznie uregulowano 
ujście Oławy do Odry. 

Z uwagi na małą przepustowość 
węzła śródmiejskiego, w latach 1892- 
-1897 zbudowano nową drogę wod-
ną, omijającą centrum miasta − Ka-
nał Miejski. Do pierwszej wojny 
światowej zarzucono żeglugę towa-
rową Śródmiejskim Węzłem Wod-
nym (od lat pięćdziesiątych XX  w. 

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

3 | Trójprzęsłowy	jaz	
Bartoszowice	(stały- 
-segmentowy-stały),	1917

4 | Jaz	kozłowo-iglicowy	
„Psie	Pole”

...................................
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– pozbawieni jesteśmy radości obco-
wania z nim. Ku dziejom żeglugi pro-
wadzą zaś liczne na tym obszarze relik-
ty starych nabrzeży przeładunkowych 
i  przystani, śluzy Mieszczańska i  Pia-
skowa, powstałe w latach 1791-1794, 
z  których pierwszą w  latach 1874- 
-1879 przebudowano na komorową 
z przestawionymi głowami.

Czas pierwszej kanalizacji Od-
rzańskiej Drogi Wodnej znaczy Ka-
nał Miejski powstały w  latach 1892- 
-1897, zwany niegdyś Kanałem Wiel-
kiej Żeglugi, można powiedzieć „baj-
pas” omijający prawdziwie wąskie gar-
dło żeglugi odrzańskiej, przez Śród-
miejski Węzeł Wodny i  śluzy Piasko-
wą i  Mieszczańską. Otwiera go ślu-
za Szczytniki, wieńczy Miejska, zna-
mienna dwoma parami wrót, z  któ-
rych jedne pełnią funkcję wrót prze-
ciwpowodziowych. Niedaleko, na 
Starej Odrze znajdziemy wrota prze-
ciwpowodziowe z 1897 r., przesuwne, 
których model rozwinięto w 1914 r., 
wznosząc podobne, większe na Kana-
le Panamskim. Na Starej Odrze utrzy-
mano jedyny na Odrze wrocławskiej 
jaz kozłowo-iglicowy systemu Poirée, 
inne, podobne, zastąpiono w  latach 
sześćdziesiątych XX  w. jazami seg-
mentowymi.

Czas drugiej kanalizacji rzeki 
(1912-1917) wprowadził na Odrę 
komorowe śluzy pociągowe. Na kar-
ty podręczników budownictwa wod-
nego trafiła śluza Różanka, od wody 
górnej zamykana nie wrotami wspor-
nymi, lecz segmentem podnoszonym 

do góry. Na rankingowej liście dzieł 
budownictwa wodnego Wrocławia 
znajduje się również jaz zasuwowo- 
-segmentowy Rędzin z 1917 r., z ope-
racyjnym mostem jazowym, po któ-
rym na torowisku poruszają się koło-
wroty, gigantyczne wciągarki, umożli-
wiające sterowanie zasuwami. W gór-
nych partiach podpór mostu jazowe-
go urządzono zaś maszynownie stalo-
wych segmentów. Krajobraz kulturo-
wy stopnia wodnego Rędzin, z  dwo-
ma śluzami pociągowymi, w tym jed-
ną z przestawionymi głowami, a dru-
gą z komorą zbrojoną brusami Larse-
na, kształtuje nie tylko architektura 
śluz ze sterownią przywołującą skoja-
rzenia układu przestrzennego stop-
nia wodnego z  pokładem statku, ale 
i osiedle przystopniowe, budowle ma-
gazynów, kuźni, warsztatów zarządcy 
drogi wodnej.

Kody genetyczne – znaki kultu-
rowe rzeki, te przesądzające o stylach 
życia i  działaniach człowieka w  cza-
sie i przestrzeni, prowadzą w procesy 
przemiany i  stałej interakcji dokonu-
jącej się na linii przyroda – technika 
– człowiek uzbrojony w wiedzę, tech-
nologie, narzędzia. Odra stanowi tego 
znakomitą ilustrację. Kumuluje nie 
tylko ogrom energii wydatkowanej na 
jej ujarzmienie, przekształcenie – jak 
to trafnie ujął Kurt Hermann – z rze-
ki tworu przyrody, w rzekę stanowią-
cą już dzieło kultury. Niesie również 
z  sobą wyraźny zapis odnoszący się 
ku tym procesom, a źródeł informa-
cji z  tym związanej poszukiwać mo-
żemy również w  zabytkach techniki, 
materialnych dokumentach dziedzic-
twa cywilizacyjnego. Ujawniają one, 
że Odra, jak mało która rzeka Euro-
py, wymagała od człowieka szczegól-
nych nakładów pracy. Decydowały 
one o  jej gospodarczej pozycji, czyni-
ły z  rzeki drogę wodną. Gdy brako-
wało wizji, przyroda ponownie brała 
górę nad kulturą. W tym zapewne po-
szukiwać winniśmy wyjaśnienia drę-
czącego nas współcześnie fenomenu – 
wielkiej martwej rzeki Europy, socjo-
logicznie zdegradowanej, i miast nad-
odrzańskich od rzeki odwróconych.

 Stanisław Januszewski

Tutaj kształtował się najstarszy, hi-
storyczny ośrodek przemysłu Wrocła-
wia, tędy prowadzono również szlak 
żeglugowy, budowano porty. Na tym 
obszarze znajdujemy dzisiaj relikty za-
budowy Portu Miejskiego Wrocławia 
(Stadthafen), o proweniencji siedem-
nastowiecznej, portu Ujście Oławy 
(dawniej Schlund – gardziel, od lat 
siedemdziesiątych XIX w. zwany rów-
nież Portem Węglowym) z  lat 1842- 
-1844, jedynego na Odrze od Raci-
borza po Szczecin, który do dzisiaj 
utrzymał oryginalny kształt basenu 
portowego i  skarpy, umacnianej ka-
mieniem nabrzeża. Mógłby stanowić 
atrakcyjny port muzealny zabytko-
wych statków Wrocławia, ale władze 
miasta myślą inaczej, większy walor 
postrzegają w  marinie lub w  komer-
cjalizacji portu pod zabudowę. Dzi-
siaj plac portowy przekształciły w par-
king, a basen wciąż niszczeje.

Dzieje najstarszego centrum prze-
mysłowego Wrocławia znaczą współ-
cześnie czternastowieczne rynny ro-
bocze młynów Klary i  Marii oraz 
wrocławskie elektrownie wodne: Po-
łudniowa (1921-1923) i  Północna 
(1924-1925). Tutaj znajduje się tak-
że architektura Zakładu Wodociągo-
wego Na Grobli, powstałego w latach 
1866-1871, z  utrzymanymi w  ma-
szynowni wieży ciśnień dwoma agre-
gatami pompowo-parowymi, sto-
jącymi typu Woolfa, zbudowany-
mi we Wrocławiu w 1879 r. Niestety, 
i w tym przypadku wolą władz miasta 
– właściciela tego pomnika techniki 
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Muzeum Odry 
Fundacji Otwartego Muzeum Techniki

Wrocławskie Muzeum 
Odry to jedyne w Pol-
sce i  wyjątkowe w  Eu-
ropie muzeum żeglu-

gi śródlądowej. Unikatowe pod wzglę-
dem lokalizacji – na zabytkowych stat-
kach odrzańskich, i pod względem for-
muły. To nie tylko sanktuarium zabyt-
ków, platforma działań oświatowo- 
-edukacyjnych, różnych imprez i  kul-
turalnych wydarzeń. To przede wszyst-
kim muzeum bezustannej społecz-
nej debaty o kondycji i  miejscu Odry 
w  strukturze gospodarczej i  trans-
portowej Polski, w  życiu społecznym 
i  w  kulturze, stale upominające się 
o  odbudowę żeglugi towarowej, pod-
noszące postulat umiędzynarodowie-
nia Odrzańskiej Drogi Wodnej, budo-
wy kanału Odra – Dunaj. To muzeum 
od 20 lat zwracające uwagę na potrze-
bę zwrotu miast nadodrzańskich ku 
rzece jako czynniku kulturotwórczym 
i rezerwie wzrostu gospodarczego, spo-
łecznego, kulturowego Polski i Europy.

Muzeum Odry oparto nie na sza-
cownej budowli lądowej, lecz na za-
bytkowych statkach, materialnych 
dokumentach dziedzictwa odrzań-
skiego, stalowych świadkach dni, gdy 
Odra tętniła życiem, na statkach stale 
przypominających, że rzeka może być 
przyjacielem, ale i  wrogiem, że przy-
jaźń wymaga troski i odpowiedzialno-
ści, że budowa „nowego” dokonywać 
się musi na gruncie kultury. Najlepiej 
tę prawdę wyraża Odra, rzeka, któ-
ra pracą człowieka z  rzeki tworu na-
tury przerosła w rzekę kultury, dzisiaj 
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zbudowana nad Brdą w  Bydgosz-
czy przez Saturnina Marzątkę, do 
1980  r. pływająca po Brdzie, Ka-
nale Bydgoskim, Warcie, Odrze, 
w  2003  r. przejęta przez Fundację 
Otwartego Muzeum Techniki, w la-
tach 2014-2015 odbudowana z  po-
mocą Gminy Wrocław i  wsparciem 
ze strony 77 przedsiębiorstw działa-
jących na terenie całego kraju. Teraz 
„Irena” pełni funkcję Odrzańskiego 

Centrum Kultury, platformy inter-
pretacji dziedzictwa kultury tech-
nicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej 
(więcej na temat barki i jej odbudo-
wy zob. „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 9-10, 2015, s. 8-11).

Odbudowa „Ireny” przydała Mu-
zeum Odry mobilności. Przesłanie 
Fundacji Otwartego Muzeum Tech-
niki – potrzebę ochrony dziedzic-
twa kultury technicznej Polski nieść 
może społecznościom osiadłym nad 
Odrą, rzekami i kanałami Polski i Eu-
ropy. Tak było w  dniach od 1 do 14 
czerwca br., w czasie rejsu „Ireny” do 
Kędzierzyna-Koźla i na stopień wod-
ny Nowa Wieś na Kanale Gliwickim, 
kiedy to w  warsztatach muzealnych 
prowadzonych na barce oraz w  róż-
nych wydarzeniach na i  wokół bar-
ki aranżowanych udział wzięło około 

7000 osób (zob. „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 7-8, 2016, s. 70).

Wierzymy, że na europejskie szla-
ki wodne trafi także nasz „Nadbor”, 
że znajdziemy partnerów do przywró-
cenia życia siłowni parowej „Nadbo-
ra”, że „Nadbor” uda się w podróż do 
swej kolebki, do Gorinchem i Rotter-
damu. Śni się nam rejs szlakiem, któ-
rym w  1949  r. „holendry” na Odrę 
przybyły, otwierając prawdziwie pol-

ski czas żeglugi odrzańskiej. Pod ha-
słem „Europa ponad rzekami” wyru-
szymy z  programem promocji dzie-
dzictwa Odry, rzek i kanałów Europy, 
dziedzictwa kultury technicznej Pol-
ski. W dniach rejsu w logo tej wypra-
wy wpiszemy bociana, znak wędrów-
ki do gniazda ptaka, dla którego rzeki 
nie stanowią granic.

Wierzymy, że społeczności miast 
nadodrzańskich pokochają nasze stat-
ki, że staną się one kolejną ikoną Ślą-
ska, a stanowisko cumownicze Mu-
zeum Odry jeszcze jednym mitycz-
nym miejscem Nadodrza. Wierzy-
my, że w strategii polityki odrzańskiej 
Muzeum Odry zyska godne miej-
sce, tak jak godne miejsce należy się 
Odrze.

Stanisław Januszewski

zaniedbaną, ale wciąż o ogromnym 
potencjale, wzywającą do czynu.

Muzeum Odry zlokalizowano na 
holowniku parowym „Nadbor”, ostat-
nim śródlądowym statku parowym 
w  Polsce, który utrzymał kotłownię 
i  maszynownię z  pełnym wyposaże-
niem i  z  sercem – trzycylindrowym, 
stojącym silnikiem parowym o mocy 
250 KM. „Nadbor” powstał w  Ho-
landii, a jego przybycie do Polski la-

tem 1949  r., wraz z  12 bliźniaczymi 
jednostkami – „małymi Holendrami” 
i  ośmioma „dużymi” klasy „Jarowid”, 
otworzyło prawdziwie polski rozdział 
żeglugi odrzańskiej. Od 1998 r. pełni 
funkcję statku-muzeum, statku-labo-
ratorium, statku-szkoły.

Muzeum Odry to również dźwig 
pływający „Wróblin”, powstały 
w 1939 r. w Fürstenbergu, jedyny już 
śródlądowy dźwig pływający w  Pol-
sce, który utrzymał sprawną siłownię 
energetyczną i maszynownię, z orygi-
nalnym i kompletnym wyposażeniem. 
Na jego pokładzie prowadzone są 
warsztaty i lekcje muzealne, kursy mo-
torowodne, spotkania wrocławskiego 
Yacht Klubu, wystawy i różne prezen-
tacje multimedialne.

Muzeum Odry to także barka to-
warowa „Irena”, berlinka, w  1936  r. 5

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

1 | Holownik	parowy	
„Nadbor”	

2 | Dźwig	pływający	
„Wróblin”	

3 | Barka	„Irena”	w	śluzie	
Kąty,	czerwiec	2016

(zdjęcia: Stanisław 
Januszewski)

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

3

   Spotkania z Zabytkami       numer specjalny: wrocław europejska stolica kultury 2016    |   59



księcia legnickiego Jerzego Rudolfa. 
Ustanowił on Fundację przeznaczoną 
na utrzymanie ewangelickich kościo-
łów i szkół w księstwie legnickim, słu-
żącą wzmocnieniu zagrożonej pozycji 
religii protestanckiej.

Po śmierci w  1675  r. ostatniego 
Piasta, księcia legnicko-brzeskiego Je-
rzego Wilhelma, Fundacja oraz całe 

księstwo przeszły w  ręce cesarza Le-
opolda I Habsburga. Władca zawie-
sił działalność ewangelickiej szkoły, 
a dochody Fundacji przeznaczył na 
inne cele. Dopiero konwencja pod-
pisana w  Altranstädt w  1707  r. spra-
wiła, iż kapitał Fundacji przeznaczo-
ny został ponownie na cele eduka-
cyjne. Na mocy tego porozumienia 

Akademia Rycerska w Legnicy

1

Akademia Rycerska – eli-
tarna uczelnia kształcąca 
młodzież szlachecką, po-
wstała w Legnicy w 1708 r. 

Na początku XIX  w. przekształco-
na została w  gimnazjum, które dzia-
łało do 1944 r. Monumentalny, pała-
cowy w formie gmach, będący siedzi-
bą szkoły, wznoszono etapami w  la-
tach 1709-1738, później kilkakrotnie 
przebudowywano.

19 kwietnia 1708  r. cesarz Józef 
I Habsburg proklamował powstanie 
w  Legnicy nowej śląskiej uczelni, na-
zwanej od jego imienia – Academia 
Regia Josephina Equestris Lignicen-
sis ( Józefińska Królewska Akademia 
Rycerska w  Legnicy). W  zakresie or-
ganizacji i programu nauczania szko-
ła wzorowana była na wiedeńskiej 
uczelni założonej w  drugiej połowie 
XVII  w., a jej ekonomiczną podsta-
wę stanowiły dochody Fundacji Świę-
tojańskiej, utworzonej w 1646 r. przez 
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postanowiono utworzyć w  Legnicy 
Akademię Rycerską, szkołę przezna-
czoną wyłącznie dla młodzieży szla-
checkiej. Przygotowywać miała ona 
swoich wychowanków do sprawowa-
nia urzędów państwowych i  dowód-
czych funkcji w wojsku. Uczelnia za-
pewniała jednakowe prawa protestan-
tom i katolikom, co stanowiło ewene-
ment na Śląsku.

W  dziejach Akademii Rycerskiej 
wyróżnić można dwa etapy działal-
ności: pierwszy w  okresie habsbur-
skim (1708-1740), drugi w  okresie 
pruskim (1741-1811), ponadto czas 
funkcjonowania szkoły jako gimna-
zjum Johanneum (1811-1944).

Przez mury uczelni do 1811 r. prze-
winęło się ponad 1000 uczniów. Po-
chodzili oni głównie ze Śląska, z  kra-
jów monarchii habsburskiej, z  państw 
niemieckich i  Rzeczypospolitej. Pola-
cy stanowili około 10% wszystkich stu-
dentów Akademii. Najczęściej studio-
wali w  Legnicy w  okresie do 1741  r. 
Pobierali tutaj nauki m.in. Lubomir-
scy, Zamoyscy, Szembekowie, Osso-
lińscy, Ponińscy. W  okresie pruskim 
zwiększyła się liczba uczniów wyzna-
nia ewangelickiego. Nastąpił wówczas 
spadek liczby studentów przybywają-
cych spoza Śląska. Akademia podpo-
rządkowana została śląskiej Kamerze 
Wojennej i Dominialnej. Duży nacisk 
położono na dyscyplinę, a w  zakresie 

programu nauczania na przedmioty 
przyrodnicze i ścisłe. Po 1787 r. uczel-
nia zaczęła ewoluować w  kierunku 
szkoły średniej, której celem było przy-
gotowanie młodzieży do przyszłych 
studiów uniwersyteckich. W  1809  r. 
wstęp do Akademii uzyskała młodzież 
pochodzenia mieszczańskiego. Osta-
tecznie w  1811  r. uczelnia stała się 
królewsko-pruskim gimnazjum, kie-
rowanym przez dwuosobowy dyrek-
toriat. W  1901  r. gimnazjum zostało 
upaństwowione. Ze środków Fundacji 
Świętojańskiej wypłacana była jednak 

coroczna subwencja dotująca dzia-
łalność szkoły. Fundusze państwowe 
przeznaczone były głównie na utrzy-
manie gimnazjum, zaś internat pozo-
stawał w  gestii Fundacji, która pono-
siła także koszt utrzymania całego bu-
dynku. W  1903  r. szkole nadano ofi-
cjalnie nazwę Gymnasium Johanneum, 
która była w powszechnym użyciu już 
od początku XIX  w. Fundacja Świę-
tojańska służyła Akademii Rycerskiej 
do 1944  r., kiedy to zakończyły swo-
ją działalność zarówno szkoła, jak i in-
ternat.

1 | Medal	wybity	z	okazji	położenia	kamienia	
węgielnego	pod	budowę	Akademii	Rycerskiej	
w	Legnicy,	srebro,	bicie,	proj.	Matthäus	Donner,	
Wiedeń,	1735	r.	–	awers:	popiersie	cesarza	
Karola	VI,	rewers:	Minerwa,	bogini	sztuki	i	nauki,	
ze	śląskim	orłem	na	piersi	i	rogiem	obfitości,	
prezentuje	trzymany	w	lewej	ręce	model	
Akademii	(ze	zbiorów	Muzeum	Miedzi	w	Legnicy)

2 | J.	Ch.	Hafner,	wg	rysunku	Friedricha	
Bernharda	Wernera,	„Widok	Legnicy”,	
ok.	1760	r.,	miedzioryt,	wydany	w	Augsburgu	
(ze	zbiorów	Haus	Schlesien	w	Königswinter)

3 | Friedrich	Bernhard	Werner,	„Widok	
Akademii	Rycerskiej”,	po	1759	r.,	rysunek,	[w:]	
Topografia oder prodromus delineati Principatus 
Lignicensis, Bregensis et Wolawiensis,	t.	II,	
rękopis	(ze	zbiorów	Biblioteki	Uniwersyteckiej	
we	Wrocławiu)

4 | Legnica	z	lotu	ptaka	–	w	centrum	gmach	
Akademii	Rycerskiej	ukazany	od	strony	
północnej,	fotografia	z	2001	r.

.............................................................. 3
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w lipcu 1728 r. Do 1735 r. gotowe były 
skrzydła południowe i wschodnie oraz 
krótkie skrzydło zachodnie, oddzielo-
ne od budynku ujeżdżalni tzw. Małym 
Dziedzińcem. Rozpoczęto prace przy 
budowie skrzydła północnego, w któ-
rym planowano umieścić nową, więk-
szą ujeżdżalnię. Gdy mury tej części 
gmachu sięgały nieco ponad poziom 
dziedzińca, zorganizowano 24 czerw-
ca 1735  r., w  dniu św. Jana Chrzci-
ciela, patrona Fundacji Świętojań-
skiej, uroczystość położenia kamienia 

węgielnego. Z  tej okazji wybity został 
medal pamiątkowy.

Zajęcie Śląska przez Prusy 
w  1740  r. przerwało ostatnią fazę bu-
dowy gmachu Akademii. Skrzydło pół-
nocne ukończono dopiero w  1802  r., 
kiedy to powstała tam tzw. Nowa Ujeż-
dżalnia, działająca przez 20 lat. Stara 
Ujeżdżalnia służyła w  owym czasie za 
magazyn. W  latach 1822-1823 prze-
strzeń Nowej Ujeżdżalni, zajmującą 
wysokość dwóch kondygnacji skrzydła 
północnego, nieużytkowanej zgodnie 

W 1709 r. na parceli u zbiegu dzi-
siejszych ulic o.o. Zbigniewa i Micha-
ła oraz B. Bilsego wzniesiono pierw-
szy nowy budynek Akademii – ujeż-
dżalnię. Zachowana do dzisiaj bu-
dowla stanowi wydzieloną architek-
tonicznie bryłę po północnej stro-
nie skrzydła zachodniego. Na parte-
rze powstała sala maneżowa obejmu-
jąca dwie kondygnacje, nad nią sala 
do nauki fechtunku i  tańca. Projek-
tantem ujeżdżalni był prof. Christian 
Gottlieb Hertel, nauczyciel mate-
matyki w  legnickiej Akademii. Oko-
ło 1711  r. Hertel przedłożył Karo-
lowi VI projekt monumentalnego, 
czworobocznego gmachu szkolne-
go, który zająć miał cały kwartał miej-
skiej zabudowy. W 1726 r. cesarz po-
wołał komisję, której celem była bu-
dowa nowej siedziby uczelni. Przy-
jęto założenia projektu prof. Hertla. 
Nowy gmach Akademii składać się 
miał z  czterech trójkondygnacyjnych 
skrzydeł, z  prostokątnym dziedziń-
cem pośrodku. Prototyp Hertla stał 
się podstawą szczegółowych planów 
opracowanych przez wiedeńskiego ar-
chitekta Antonia Erharda Martinelle-
go (ok. 1684-1747).

Prace budowlane pod kierunkiem 
legnickiego mistrza murarskiego Jo-
hanna Jacoba Scheerhofera rozpoczęto 

5 | Akademia	Rycerska	
–	widok	od	strony	Rynku,	
fotografia	z	2008	r.

6 | Dziedziniec,	widok	
skrzydła	zachodniego	
z	wieżą	oraz	fragmenty	
skrzydeł	północnego	
i	południowego	
po	renowacji,	fotografia	
z	2016	r.

...............................
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witrażysty z  Fryburga − Fritza Gei-
gesa (1853-1935).

W latach 1945-1978 gmach Aka-
demii Rycerskiej zajęty był i  użytko-
wany przez Północną Grupę Wojsk 
Armii Radzieckiej. Budowlę prze-
znaczono na warsztaty rzemieślnicze 
i magazyny wojskowe.

W 1978 r. budynek Akademii Ry-
cerskiej, przejęty przez polską admini-
strację, znajdował się w stanie wyma-
gającym natychmiastowej interwencji 
konserwatorsko-budowlanej. Sporzą-
dzony wówczas bilans strat obejmo-
wał dziurawe dachy, zniszczone tyn-
ki elewacyjne, pozbawione szyb okna, 
uszkodzoną stolarkę drzwiową, zuży-
te podłogi, niekonserwowaną przez 
lata więźbę dachową, uszkodzenia 

stropów poddasza w  skrzydle pół-
nocnym oraz stropów międzykondy-
gnacyjnych w skrzydłach wschodnim 
i północnym. Na zlecenie władz mia-
sta natychmiast rozpoczęto roboty za-
bezpieczające.

Odbudowę, rewaloryzację i  pra-
ce konserwatorskie w gmachu Akade-
mii Rycerskiej w latach 1979-2015 fi-
nansowano z różnych źródeł. W okre-
sie od 1979 do 1990 r. wszystkie pra-
ce opłacano z zasobów Wojewódzkie-
go i  Generalnego Konserwatora Za-
bytków (razem 272 tys. zł). Od 1991 
do 2015 r. na rewitalizację Akademii 
Rycerskiej wydano prawie 59 mln zł, 
z  czego 52 mln pochodziły z  budże-
tu miasta, resztę przekazały: Mini-

sterstwo Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i  Administracji, Urząd 
Wojewódzki i  Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

Uroczyste oddanie do użytku Sali 
Królewskiej w maju 2016 r. zakończy-
ło trwającą 36 lat odbudowę jednego 
z  najznakomitszych na Śląsku zabyt-
ków barokowej architektury. Obecnie 
w Akademii Rycerskiej mają siedzibę: 
Legnickie Centrum Kultury, Zespół 
Szkół Muzycznych, Urząd Stanu Cy-
wilnego, Urząd Spraw Obywatelskich 
oraz Muzeum Miedzi.

Grażyna Humeńczuk

z  przeznaczeniem, postanowiono po-
dzielić na mniejsze wnętrza, połączone 
ze skrzydłem wschodnim środkowymi 
korytarzami na każdym z  trzech po-
ziomów. 11 listopada 1823 r., dokład-
nie 115 lat po otwarciu Akademii Ry-
cerskiej, uroczyście oddano do użyt-
ku nowy budynek szkolny. Znalazły 
w nim miejsce sale lekcyjne, biblioteka, 
zbiory przyrodnicze i gabinet fizyki.

W  latach 1902-1903 nastąpi-
ła przebudowa, której zewnętrz-
nym wyrazem stała się wieża wznie-
siona od strony dziedzińca mię-
dzy dwiema częściami skrzydła za-
chodniego. Od tego momentu wie-
ża zwieńczona pseudobarokowym 
hełmem uzupełnia sylwetę Akade-
mii, stając się charakterystycznym 
elementem całego założenia. Głów-
nym jednak celem podjętych wów-
czas działań była adaptacja górnej 
kondygnacji budynku dawnej ujeż-
dżalni. Powstała tam aula szkolna, 
zwana Salą Królewską (Königssaal), 
z  bezpośrednim wejściem od stro-
ny dziedzińca wiodącym przez ukry-
tą w  wieży klatkę schodową. Inicja-
torem przebudowy był ówczesny ku-
rator szkoły Carl August von Ko-
spoth, który pełnił tę funkcję w  la-
tach 1897-1907, a autorem projektu 
radca budowlany rejencji legnickiej 
Fritz Pfeiffer. Sala miała bogatą de-
korację stiukową. W oknach znajdo-
wały się witraże, wykonane według 
projektów znanego niemieckiego 

7 | Sala	Królewska,	widok	
po	renowacji,	fotografia	
z	2016	r.	

8 | Fragment	stałej	wystawy	
historycznej	„Akademia	
Rycerska	w	Legnicy.	Dzieje	
gmachu	i	instytucji”,	
przygotowanej	przez	Muzeum	
Miedzi	w	Legnicy	w	oddziale	
mieszczącym	się	w	Akademii	
Rycerskiej,	fotografia	z	2009	r.

(Ilustracje: 3 – fot. Archiwum 
Urzędu Miasta Legnicy;  
4, 5 – fot. Franciszek Grzywacz; 
6, 8 – fot. Dariusz Berdys / 
Archiwum Muzeum Miedzi / 
Archiwum Urzędu Miasta Legnicy; 
7 – fot. Beata Kostuś / Archiwum 
Urzędu Miasta Legnicy)

...................................... 8
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(W roku 1569 w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny zmarł Wit 
Stosz Młodszy dla którego niech Bóg 
będzie miłosierny Amen)”. I  jeszcze 
wyjaśnienie: „Wit Stosz Młodszy był 
synem złotnika ze Zgorzelca, trzecie-
go z kolei syna wielkiego renesansowego 
rzeźbiarza Wita Stosza, twórcy ołta-
rza w Kościele Mariackim w Krakowie. 
Prawdopodobnie sławny rzeźbiarz, bę-
dąc majętnym człowiekiem, zainwe-
stował swe pieniądze w  spółkę prowa-
dzącą kopalnię złota w Złotym Stoku. 
Wspólnicy okazali się jednak nieuczci-
wymi ludźmi. Stosz wytoczył im pro-
ces sądowy, który jednak nie skończył 
się pomyślnie dla rzeźbiarza. Być może 
wnuk przyjechał do Ząbkowic w  celu 
odzyskania majątku dziadka. Zmarł 
15 sierpnia 1569 roku. Jego krewni 
ufundowali epitafium, które znajdu-
je się obok bocznego wejścia na północ-
nej ścianie kościoła” (http://zabkowi-
ceslaskie.pl/pl/strony/epitafium-wi-
ta-stwosza-mlodszego).

Czy epitafium rzeczywiście po-
święcone jest wnukowi słynnego rzeź-
biarza zastanawia się m.in. Kamil 
Pawłowski, autor artykułu Ząbkowicki 
Wit Stwosz opublikowanego w „Gaze-
cie Ząbkowickiej” (nr 35 z 28 sierpnia 
2014 r., s. 15; artykuł, ze zmienionym 
tytułem Wit Stwosz Młodszy w  Ząb-
kowicach Śląskich, jest także dostęp-
ny w  internetowym Serwisie Tury-
stycznym NaszeSudety.pl): „Do dziś 
trudno jest jednoznacznie ustalić kim 
był dla słynnego rzeźbiarza jego upa-
miętniony w  Ząbkowicach krewny. 

A  krewnym był z  pewnością. Dzisiejsi 
badacze przyjęli, że Wit Stwosz Młod-
szy, to wnuk słynnego rzeźbiarza. Jed-
nak jeszcze w latach 30-tych XX wieku, 
wielu historyków sztuki, wśród których 
był m.in. związany z naszym miastem 
Paul Knötel ( jego ojciec i  dziadek po-
chodzili z Ząbkowic) miało wątpliwo-
ści w  sprawie ustalenia pokrewieństwa 
ząbkowickiego Wita z  autorem ołta-
rza mariackiego”. I dalej: „Do wydanej 
w 1986 roku pracy pt. »Kraków w cza-
sach Wita Stwosza« załączono drze-
wo genealogiczne rodu mistrza. We-
dług niego wielki rzeźbiarz (ok.1447- 
-1533) był żonaty dwukrotnie, a z dru-
giego małżeństwa z  Krystyną Reinold 
(ślub w 1497 roku) posiadał trzech sy-
nów, w  tym jednego określonego przez 
autora drzewa genealogicznego jako 
Wit Stwosz Młodszy. Czyżby więc nasz 
Wit nie był wnukiem wielkiego mi-
strza, a jego synem? Jak wspomniano, 
do dziś różni autorzy mają na ten te-
mat odmienne zdanie. Jedno jest pew-
ne, niewielka płyta na ścianie kościoła 
św. Anny upamiętnia bardzo bliskiego 
krewnego Wita Stwosza” (http://ar-
chiwum.naszesudety.pl/?p=artykuly-
Show&iArtykul=11278).

Informację o odkryciu epitafium 
dla współczesnych – z takim właśnie, 
jak przytoczone wyżej, odmiennym 
od najczęściej podawanego rozpozna-
niem wskazującym, że chodzi o syna, 
a nie wnuka twórcy słynnego ołta-
rza w  krakowskim kościele Mariac-
kim – zamieściła przed laty „Gazeta 
Warszawska” (nr 260, z  23 listopada 

Epitafium 
Wita Stwosza Młodszego

Na zewnętrznej ścianie ko-
ścioła św. Anny w  Ząb-
kowicach Śląskich, w pół-
nocną przyporę zakry-

stii wmurowana jest niewielka płasko-
rzeźbiona kamienna płyta – epitafium 
zmarłego w  tym mieście Wita Stwo-
sza Młodszego, wnuka twórcy ołtarza 
głównego w kościele NMP w Krako-
wie (według opisu zabytku zamiesz-
czonego w  internecie na oficjalnej 
stronie Urzędu Miejskiego w  Ząbko-
wicach Śląskich). „Epitafium – czy-
tamy – poświęcone jest Witowi Stoszo-
wi (Stwoszowi) Młodszemu, wnuko-
wi wielkiego rzeźbiarza. Próbował on 
prawdopodobnie odzyskać pieniądze, 
które jego dziadek zainwestował w zło-
tostockie kopalnie złota i w trakcie zała-
twiania spraw zmarł w  Ząbkowicach. 
Epitafium przedstawia Dzieciątko Je-
zus trzymające krzyż w lewej ręce i kulę 
ziemską zakończoną krzyżem w  pra-
wej. Nogą depcze ono węża i  trupią 
czaszkę − symbole szatana i  śmierci. 
W lewym dolnym rogu klęczy modlący 
się zmarły. Większość pozostałej wolnej 
przestrzeni wypełniona jest ornamen-
tami. Epitafium wyraża to co w religii 
ewangelickiej jest najważniejsze − dzię-
ki śmierci Chrystusa ludzie zostali od-
kupieni, a dzięki wierze w  Boga będą 
zbawieni. Dolną część epitafium stano-
wi prostokątna tablica, wyodrębniona 
za pomocą listwy. Wyryta jest na niej 
inskrypcja upamiętniająca zmarłego: 
»Im 1569 Jor Am Tage Marie Him-
melfart ist Vorschieden Veit Stos der 
Junger Dem Gott genedig Sei Amen« 
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(„Dziennik Polski”, nr 32 z  10 lu-
tego 1886, s.  1), następnie w  para-
fii św. Jana Chrzciciela w Komorowi-
cach (inna z  obecnych dzielnic Biel-
ska-Białej), a od 1900 do 1916 r. (in-
stytuowany kanonikiem diecezji kra-
kowskiej) w  parafii Wniebowzię-
cia NMP w  Bestwinie koło Bielska 
(„Gazeta Lwowska”, nr 185 z 14 sierp-
nia 1900, s. 3). W  1924  r. był dusz-
pasterzem konwentu Ubogich Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame w Bielsku, 
gdzie obchodził jubileusz 60-lecia 
święceń kapłańskich („Gwiazdka Cie-
szyńska”, nr  91 z  18 listopada 1924), 
a po śmierci, która nastąpiła 4 marca 
1931  r. w  Krakowie, pochowany zo-
stał na cmentarzu w Bestwinie.

Osobą, do której ks. Fleischer 
przesłał wiadomość o odkryciu epi-

tafium i  jego opis („nadesłał […] 
p.  Łebkowskiemu do Krakowa”) był 
niewątpliwie Józef Aleksander Łep-
kowski (1826-1894), archeolog, filo-
zof, działacz społeczny i konserwator 
zabytków (od 1876  r. rządowy kon-
serwator zabytków sztuki dla miasta 
Krakowa). Także profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, który „w roku 

akademickim 1868/1869 prowa-
dził […] wykłady z  zakresu archeolo-
gii i bibliografii przedmiotów związa-
nych ze zbiorami starożytnymi, […] 
dzięki licznym podróżom przyswa-
jał nauce polskiej wyniki badań z  in-
nych krajów Europy, a także populary-
zował polskie badania i odkrycia poza 
krajem, uczony, który był członkiem 
wielu towarzystw naukowych, między 
innymi w  Wilnie, Wiedniu, Królew-
cu i  Poznaniu, a także wiceprezesem 
oddziału archeologii i  sztuk pięknych 
krakowskiego towarzystwa naukowe-
go” (http://histmag.org/O-Jozefie-
L ep kow s kim-w- 1 5 0 . -ro c zn i c e -
habilitacji-7590).

Natomiast autorem anonimowej 
notatki zamieszczonej w  gazecie był 
przebywający wówczas w Dreźnie Jó-

zef Ignacy Kraszewski (1812-1887), 
z  którym Łepkowski korespondował 
przez blisko lat czterdzieści (1847- 
-1885), posyłając mu nie tylko listy, 
w których opisywał m.in. takie jak to 
odkrycia, ale i związane z ich tematem 
fotografie.

Jedna z  takich fotografii, przedsta-
wiająca interesujące nas tu epitafium, 

1868  r., s. 1): „Wiadomo z  Doppel-
meyera, iż Witt Stwosz miał z Barba-
ry Herzikównéj, drugiéj żony swojéj, 
trzech synów: Witta, Filipa i  Krzysz-
tofa, którzy jako kalligrafowie praco-
wali w kancelaryi Cesarzów: Karola V, 
Ferdynanda I i Maksymiliana II, a dla 
swéj biegłości w  piękném piśmie i  dla 
osobistéj zacności otrzymali nobilita-
cję. Ksiądz L. Fleischer, członek zgro-
madzenia KKs. Filipinów w Gostyniu, 
znalazł teraz w  miasteczku szlązkiém 
Ząbkowicach (po niemiecku Franken-
stein) pomnik jednego z tych trzech sy-
nów Stwosza, to jest Witta, nazwane-
go młodszym, a to na grobowym napi-
sie. Umarł on 1569 r. w dzień Wniebo-
wzięcia N. Maryi Panny. Wiadomość 
o tém wraz z opisem nagrobku nadesłał 
ks. Fleischer p. Łebkowskiemu do Kra-
kowa”.

Tu należy dodać, że przywołana 
w  notatce wiadomość „z  Doppelmey-
era” opublikowana została na stro-
nie 201 (w przypisie) monumental-
nego dzieła Historische Nachrichrt 
Von den Nürnbergischen Mathematics 
und Künstlern (Nürneberg 1730) au-
torstwa niemieckiego badacza Johan-
na Gabriela Doppelmayera oraz spro-
stować, że Barbara z domu Hertz była 
pierwszą żoną artysty, druga (o której 
mamy mniej pewne informacje) mia-
ła na imię Krystyna i  panieńskie na-
zwisko Reindt lub Reinold. Nato-
miast o odkrywcy epitafium, księdzu 
L. Fleischerze – właściwie Karolu Le-
opoldzie Fleischerze, ur. 24 paździer-
nika 1841  r. w  Ostrowie Wielkopol-
skim, duchownym wyznania katolic-
kiego (zob.:http://www.wtg-gniaz-
do.org/ksieza/main.php?akcja=opi-
s&id=906) – wiadomo, że święce-
nia kapłańskie odebrał w 1864 r., na-
stępnie w  latach 1868-1871 był pre-
zbiterem w  Gostyniu, po czym „ści-
gany listami gończemi” 21 grudnia 
1878 r. został aresztowany i odstawio-
ny do więzienia w Środzie („Niedzie-
la”, wyd. z  5 stycznia 1879  r.), wresz-
cie, zmuszony opuścić Niemcy, zna-
lazł schronienie w  diecezji krakow-
skiej, gdzie w 1886 r. objął probostwo 
parafii Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny i  św. Walentego w  Lipni-
ku (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 

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

1 | Epitafium	Wita	
Stwosza	Młodszego	
na	ścianie	kościoła	
św.	Anny	w	Ząbkowicach	
Śląskich

...............................
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zachowała się w  zbiorach Bibliote-
ki Narodowej w  Warszawie (sygn. 
F.27403/W), a przed pięciu laty 
można ją było zobaczyć w  Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w  Romanowie na wystawie „Portre-
ty światłem malowane” inaugurują-
cej obchody dwusetnej rocznicy uro-
dzin pisarza (zob.: Portrety światłem 
malowane. Katalog wystawy, Roma-
nów 2011, s. 77, poz. 87). Fotogra-
fia ta jest kopią oryginalnego zdję-

cia autorstwa bliżej nam nieznanego 
Adalberta Vogla (Wojciecha Fogla) 
– tożsamego zapewne z  A. T. Vo-
glem, o którym wiadomo, że w latach 
ok. 1865-1880 prowadził atelier fo-
tograficzne w  Ząbkowicach Śląskich 
(pojedyncze oznaczone tak fotogra-
fie portretowe pojawiają się, choć 
bardzo rzadko, na naszym rynku an-
tykwarycznym; trzy inne, wchodzą-
ce w  skład większego zespołu daw-
nych fotografii – liczącego 81 zdjęć 
tzw. albumu Hoeckerów z Długopo-
la – znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu). Zdję-
cie skopiowane zostało w  1868  r. 

w  znanym krakowskim zakładzie 
fotograficznym Ignacego Kriegera 
(1820-1889), mieszczącym się wów-
czas w Rynku Głównym, przy ul. Św. 
Jana 1 (dawniej: dom narożny pod 
numerem 37). Odbitka – z  dobrze 
zarysowanym konturem płaskorzeź-
by i  czytelnym, niewiele różniącym 
się od przytoczonego na wstępie na-
pisem na tablicy inskrypcyjnej: „IM 
1569 I ORAM TAGE MA⸗ / RIE 
HIṀELFARTIST VOR⸗ / SCHI-

DEN VEIT STOS DER / IUNGER 
DEM GOT GE⸗ / NEDIG SEI. 
AMEN” – wykonana została na pa-
pierze albuminowym i  naklejona na 
firmową tekturkę o wymiarach 10,2 
x 6 cm. Na rewersie – poza nadru-
kowaną centralnie winietą atelier 
Kriegera i  zwyczajowo stosowanymi 
przez fotografa napisami: „Matrycy 
No [tu miejsce pozostawione na wpi-
sanie numeru] 1868” (na górze tek-
turki) oraz „Matryca zachowuje się 
na cały rok w  celu uskutecz / niania 
tem spieszniej pozniejszych zamówień” 
(na dole kartonika) – znajduje się 
odręczny opis fotografii sporządzony 

przez J. Łepkowskiego: „WMP. Kra-
szewskiemu. Kazałem fotografować / 
z  oryginału na Kościele / w  Franken-
stein (Ząb- / kowice – Szląsk pruski) 
/ robił Wojciech Fogel. / To wyborna 
reproduk- / cya – po złotówce. / Ka-
mień piaskowiec, / pomalowany jed-
ną bar- / wą olejno. Ten Vit junior / 
był ( jak wiadomo z Dop- / pelmeyera) 
Kaligrafem / cesarskim. Nobilitowa-
ny. Z tąd  monogram jako herb. / Kra-
ków 3/5 [18]69 Łepkowski”.

Dziś na piaskowcowej płycie, 
szczęśliwie, olejnej farby już nie wi-
dać, ale tak szacownemu zabytko-
wi (nie tylko przez pamięć o zasłu-
gach dziadka czy może ojca zmarłe-
go) z pewnością przydałby się delikat-
ny lifting.

Wojciech Przybyszewski

Dziękuję Panu Adamowi Sobocie, kustoszowi 
Działu Fotografii w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu za udzielone mi informacje na te-
mat fotografii wykonanych w atelier A. T. Vo-
gla w Ząbkowicach Śląskich (Frankenstein), 
znajdujących się w zbiorach tego muzeum.

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

2 | 3 |	Epitafium	Wita	Stwosza	
Młodszego	na	ścianie	kościoła	
św.	Anny	w	Ząbkowicach	Śląskich,	
1868,	kopia	fotografii	autorstwa	
Adalberta	Vogla	(A.	T.	Vogla,	
prowadzącego	atelier	fotograficzne	
w	Ząbkowicach	Śląskich	?),	wykonana	
w	zakładzie	fotograficznym	Ignacego	
Kriegera	w	Krakowie,	odbitka	na	
papierze	albuminowym	–	awers	(2)	
i	rewers	(3)	(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej)

................................................
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wyrosła renesansowa siedziba. W ko-
lejnych stuleciach Wiadrów przecho-
dził z  rąk do rąk, do okresu między-
wojennego tylko trzy razy był stałą 
siedzibą mieszkalną. 

Pierwszy murowany pa-
łac wzniosła rodzina von Reib-
nitz, kolejna przebudowa  odby-
ła się około 1770  r., w  okresie, 
gdy właścicielem był Hans Chri-
stoph von Schweinitz, a ostatnich 
zmian dokonali około 1890  r. Ri-
mannowie oraz dr Josephy i  Franz- 
-Xaver von Donat, którym pałac 
służył jako siedziba rodowa w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX w. 

Obecny pałac w Wiadrowie stano-
wi konglomerat wielu drobnych ele-
mentów stylistycznych, m.in. renesan-
sowych, manierystycznych, późnoba-
rokowych i wczesnoklasycystycznych, 
a także dziewiętnastowiecznych, za-
sadniczo jednak jego cechy stylowe 
uległy zatarciu wskutek wielokrot-
nych przebudów i modernizacji. 

Pierwotny pałac w  Wiadrowie 
wzniesiony został na planie zbliżo-
nym do kwadratu, był podpiwniczo-
ny, trójkondygnacyjny, z ostatnią kon-
dygnacją kryjącą się częściowo pod 
dachem namiotowym, na co wskazu-
je sztych Wernera z połowy XVIII w. 
Widoczne na nim symetrycznie roz-
łożone ścianki szczytowe wydają się 
rozwiązaniem renesansowym, bliż-
sze są bowiem stylistyce renesansu 

Renesansowy pałac 
w Wiadrowie

Na Śląsku zachowało się 
dużo niewielkich zamków 
na wodzie o proweniencji 
renesansowej. Często mia-

ły korzenie późnogotyckie – wznoszo-
ne były na wyspie jako budowle obron-
ne, a po pożarach i najazdach odbudo-
wywane w dobie renesansu na pierwot-
nych fundamentach. Siedziby renesan-
sowe budowane od podstaw również 
często lokalizowano na wyspie. Nadal 
ograniczane były fosą, dlatego wszyst-
kie późniejsze zmiany w obrębie bryły 
dotyczyły podziałów struktury wnętrz, 
kształtu więźby dachowej i  ścianek 
szczytowych oraz dekoracji elewacji 
zewnętrznych, w  dużej mierze wyko-
rzystywano jednak pierwotne mury 
obiektu, ale jego położenie uniemożli-
wiało daleko idące modyfikacje. Czę-
sto informacje na temat tych siedzib 
są zdawkowe, nie zachowały się doku-
menty bezpośrednio mówiące o po-
szczególnych przebudowach czy iko-
nografia sprzed XIX w. Rekonstrukcja 
architektoniczna oraz próba rozwar-
stwienia poszczególnych etapów ich 
rozbudowy odbywa się dziś głównie na 
podstawie analizy porównawczej. 

Jedną z  takich siedzib jest po-
wstały w  drugiej połowie XVI  w. pa-
łac w Wiadrowie na Pogórzu Kaczaw-
skim, zlokalizowany około 9 km na 
południe od Jawora. Źródła dono-
szą o średniowiecznym zamku na wo-
dzie w  rycerskich dobrach rodziny 
von Rei bnitz, który został zniszczo-
ny w czasie wojen husyckich (1430 r.). 
Sto lat później w tym samym miejscu 

1 | Pałac	w	Wiadrowie	na	sztychu	Friedricha	
Bernharda	Wernera	z	ok.	1748	r.

..............................................................	
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podpiwniczenia pierwszej i  częścio-
wo drugiej kondygnacji wskazują na 
obronny charakter siedziby, typowy 
dla mieszkalnych budowli średnio-
wiecznych i  renesansowych na tym 
obszarze. Zachowały się sklepienia 
krzyżowe bezżebrowe, nieckowe, ko-
lebkowe wraz z  lunetami w  pomiesz-
czeniach oraz głębokie niecki okienne 

– z  całą pewnością związane z  rene-
sansowym charakterem wnętrz.

Pałac w Wiadrowie stanowi obraz 
dwóch równoległych przemian w bu-
downictwie siedzib rycerskich XVI 
i  XVII  w. na Dolnym Śląsku: część 
rezydencji była wznoszona w  zespo-
le starszej zabudowy z  wykorzysta-
niem pierwotnej siedziby, część zaś od 

aniżeli baroku. Jeśli wierzyć w dokład-
ność szkicu autora sztychu, pałac miał 
po trzy dwuosiowe ścianki szczyto-
we wszystkich elewacji, kryte dachem 
dwuspadowym.

Do rezydencji wiódł drewniany 
most (być może pierwotnie zwodzo-
ny), nie jest jednak pewne, która ele-
wacja pełniła funkcję fasady, nato-
miast można domniemywać, że głów-
ne wejście znajdowało się w  tym sa-
mym miejscu, gdzie obecnie. 

Jedyną znaną dekoracją architek-
toniczną związaną z  powstaniem pa-
łacu, która pierwotnie z  pewnością 
znajdowała się w obrębie portalu wej-
ścia głównego – jest manierystycz-
ny, zachowany na elewacji południo-
wo-zachodniej, płaskorzeźbiony wize-
runek geniusza czasu wraz z ośmioma 
kartuszami herbowymi rodzin zwią-
zanych z  Reibnitzami. Grube mury 5

2 | 3 | Pałac	w	Wiadrowie	obecnie	–	elewacja	
północno-zachodnia	(2)	i	południowo- 
-zachodnia	(3)

..............................................................	
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w  XVI i  XVII  w. przynajmniej część 
elewacji była symetryczna, ale w trak-
cie osiemnasto- i dziewiętnastowiecz-
nych przebudów pałacu również dą-
żono do regularności detalu archi-
tektonicznego i  podziałów tekto-
nicznych.  

Spośród elementów, które nie do-
trwały do naszych czasów, ale o ich 
istnieniu w  Wiadrowie wiadomo za 
sprawą zachowanej ikonografii, bar-
dzo istotne są ścianki szczytowe, po 
trzy nad każdą elewacją pałacu. Wy-
kazują one cechy wspólne z  wielo-

ma rezydencjami w  regionie, takimi 
jak Siemisławice czy Wilków Wielki, 
a  pośrednio inspirowane były zapew-
ne rozwiązaniem tego typu, zastoso-
wanym w  zamku oleśnickim. Świad-
czyły o aspiracjach rodu Reibnitzów, 
twórców rezydencji, i  chęci stworze-
nia monumentalnej siedziby, nadą-
żającej za nowożytnymi kanonami 
sztuki. 

Pod koniec XVI w., w czasach, gdy 
ród Reibnitzów wzniósł pałac w Wia-
drowie, w  pobliskich Mierczycach 
(pow. Wądroże Wielkie) boczna ga-
łąź rodu von Schweinichen wystawi-
ła pałac na planie czworokąta, na wy-
spie oblanej fosą. Tu również na  po-
czątku XVII  w. właściciel ukształto-
wał elewacje z  wykorzystaniem ścia-
nek szczytowych, sklepień kolebko-
wych na lunetach. Oba pałace, prze-
budowane w  okresie późnego baro-
ku i  XIX  w., w  niewielkim stopniu 

przypominają swoje pierwowzory, są 
jednak nadal obrazem świadomej ar-
chaizacji, którą zawdzięczają właśnie 
projektowi z  końca XVI i  początku 
XVII w. 

Jak zostało już powiedziane, w re-
nesansowych rezydencjach przestały 
być istotne aspekty obronne siedzib 
rycerskich, a mimo to wiele z nich na-
dal miało fosę, często też wznoszo-
no wieże i  basteje, które otrzymywa-
ły funkcję dekoracyjną i  reprezenta-
cyjną, odwołując się do historii rodu. 
Fosę okalającą pałac w  Wiadrowie 
również powinno się postrzegać w ta-
kich kategoriach. 

podstaw, odseparowana od budynków 
gospodarczych, z  nowymi struktura-
mi obronnymi, w tym fosą bądź mu-
rem. W tym okresie nastąpiło świado-
me odsunięcie folwarku, z podziałem 
przestrzeni na mieszkalną i  gospo-
darczą. Znamienne jest również za-
stosowanie dyspozycji wnętrz. Wraz 
z  przejściem od formy wieży miesz-
kalnej do samodzielnej siedziby repre-
zentacyjnej szlachcica zmieniała się 
bryła i  zagospodarowanie pomiesz-
czeń. W XVI w. funkcja obronna sie-
dzib szlacheckich ustąpiła reprezen-
tacyjnej, głównym ich wykładnikiem 
stały się od tego momentu duża liczba 
pomieszczeń i monumentalna sylwet-
ka rezydencji (co najmniej dwukon-
dygnacyjnej). 

Sień wraz z klatką schodową pro-
jektowano zatem w  centrum założe-
nia, sytuując wokół niej poszczególne 
pomieszczenia (w typie dworu wieżo-
wego izby były pojedyncze, po jednej 
na każdej kondygnacji). Również za-
chowane w pałacu w Wiadrowie skle-
pienia kolebkowe z  lunetami (w tym 
krzyżowe bezżebrowe) i  drewniane 
stropy przekryte podsufitką ponad 
drugą kondygnacją są świadectwem 
ówczesnych zmian w  architekturze 
dworów mieszkalnych, w których re-
gułą było powtarzanie schematu skle-
pień w obrębie parteru i drewnianych 
stropów (czasami zdobionych drob-
nymi ornamentalnymi malowidłami) 
w partii pierwszego piętra. Taki układ 
był popularny na Śląsku w  połowie 
XVI  w., a widoczny jest już w  dwo-
rze w Rząsinach (choć tu klatka scho-
dowa znajduje się jeszcze w bocznym 
wykuszu).  

Epoka renesansu przyniosła z sobą 
włoskie umiłowanie symetrii, widocz-
nej w  dekoracji architektonicznej 
i w planie założeń.  Idea regularności 
elewacji, a szczególnie fasady, widocz-
na była np. w  rytmicznym rozplano-
waniu otworów okiennych. Zasada ta 
nie była jednak zawsze respektowana, 
niejednokrotnie ze względu na wcze-
śniejsze podziały wnętrz. Z kolei amfi-
ladowe przejścia, przynajmniej części 
pomieszczeń, wywodzą się z XVII w., 
jednak cieszyły się też popularnością 
w  kolejnych epokach. W  Wiadrowie 

4 | Bonie	widoczne	spod	warstwy	tynku

5 | Zachowany	manierystyczny	fragment	
portalu	

(zdjęcia: 2-5 – Wioletta Wrona-Gaj)

..............................................................
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boku, przedstawiony został w  obrę-
bie przebudowanego portalu pałacu 
w Kunowie, który szczęśliwie dotrwał 
do naszych czasów. Być może zo-
stał wykonany przez tego samego mi-
strza budowlanego. Portal kunowski 
jest natomiast datowany na lata dwu-
dzieste XVII w., co pozwala sądzić, że 
również detal w Wiadrowie pochodzi 
z pierwszej ćwierci XVII w.

W drugiej połowie XVIII w. w pa-
łacu w  Wiadrowie znacząco zosta-
ły przekształcone elewacje i  wnę-
trza. Prawdopodobnie w  tym okre-
sie zmniejszona została liczba ścianek 
szczytowych (łącznie do czterech, po 
jednej na osi każdej elewacji), z delikat-
nymi spływami wolutowymi, a podzia-
ły architektoniczne elewacji nawiąza-
ły do późnego baroku. Kolejne mo-
dyfikacje ostatecznie zatarły pierwot-
ny charakter elewacji. Po 1945  r. pa-
łac wszedł w skład PGR-u. W 1971 r. 
zarządca dokonał kolejnego remontu 
nieruchomości. Obecnie rezydencja 
jest własnością prywatną i  stopniowo 
odzyskuje dawny blask. Planowane jest 
przywrócenie elewacji dekoracji sgraf-
fitowej, próba rekonstrukcji dawnej 
kolorystyki, co przynajmniej częścio-
wo nawiąże do oryginalnego projektu.

Pałac w  Wiadrowie, podobnie jak 
wiele innych śląskich zamków, pałaców 
i  dworów o renesansowej prowenien-
cji, współcześnie jawi się jako dzieło 
mało atrakcyjne, zatarte pozostają jego 
pierwotne cechy stylowe wskutek wie-
lokrotnych modernizacji i  przekształ-
ceń. Stanowi jednak przykład prze-
mian stylowych w  architekturze, do-
tykających niewielkich rezydencji ślą-
skich. Częstym problemem jest brak 
ikonografii, zatem pierwotny wygląd 
odtworzyć można jedynie na podsta-
wie wnikliwej analizy architektonicz-
nej i  porównawczej, ale odsłaniającej 
rąbek tajemnicy – autentycznego wy-
glądu siedziby w XVI w. Współcześnie 
pracy takiej wymaga większość rezy-
dencji wzniesionych przed XVII w. na 
terenie Śląska, a Wiadrów jest jednym 
z wielu obrazów regionalnego, bogate-
go dziedzictwa historycznego, o któ-
rym warto mówić.

Wioletta Wrona-Gaj 

Bryła pałacu w  Mierczycach czy 
należącego do Reibnitzów w  XVI  w. 
w Grobli jest także identyczna z bryłą 
siedziby w  Wiadrowie. Podobne bu-
dowle, wzniesione na wyspie oblanej 
fosą znajdowały się też w Warmątowi-
cach Sienkiewiczowskich, Pankowie, 
Szczepanowie, Roztoce. 

Czytelnym nawiązaniem do re-
nesansu, ale też przejawem przyjmo-
wania motywów manierystycznych 
w  architekturze śląskich posiadło-
ści szlacheckich są pozostałości pier-
wotnego portalu rezydencji. Wystę-
pował on w  wielu miejscowych rezy-
dencjach, często jako przeciwstawie-
nie się oszczędnej dekoracji elewacji, 
będąc autoprezentacją rodu. Portal re-
nesansowy traktowany był jednocze-
śnie jako miejsce o charakterze me-
moratywnym, często przedstawiające 
koligacje rodzinne właściciela domu. 
Kartusze herbowe widoczne na ele-
wacji południowo-zachodniej pała-
cu w  Wiadrowie są zatem obrazem 
chwalebnego pokrewieństwa i  powi-
nowactwa Reibnitzów, nie zaś przed-
stawieniem kolejnych właścicieli dóbr. 

Motyw fryzu heraldycznego wy-
stępował w  śląskich rezydencjach 
doby renesansu jako element nadłu-
cza – jednego z  bogato zdobionych 
elementów portalu. Drzwi wejściowe 
ujmowane były w pilastry z groteską, 
często też węgary przybierały kształt 
pilastrów, które uzupełniała bogata 
ornamentyka i  belkowanie (na ogół 
z  tryglifami, też w  roli pasów roz-
dzielających kartusze herbowe). Nad 
wszystkim górował tympanon, nie-
rzadko wypełniany płaskorzeźbą ale-
goryczną (odwołującą się do czynnika 
memoratywnego). Przykładem mogą 
być portale w  posiadłościach w  Za-
grodnie, Gościszowie, Międzylesiu, 
Służejowie, Mojęcicach czy w  Goli 
Dzierżoniowskiej, choć ten ostatni 
(już nieistniejący) był znacznie, jak na 
tradycje śląskie, rozbudowany. 

W  Wiadrowie fryz heraldyczny 
i tympanon z przedstawieniem geniu-
sza czasu stanowią relikty rozbudo-
wanego, zapewne bogato zdobionego 
portalu wejściowego. Identyczny ma-
nierystyczny motyw geniusza, opiera-
jącego się na  czaszce, z  klepsydrą po 

W Łażanach (Lassan) 
koło Strzegomia po-
wstał w 1796 r. pierw-
szy żelazny most na 

kontynencie europejskim. Początko-
wo zakładano, że będzie to most ka-
mienny, ale inwestor − Nicolas Au-
gust W. von Burghaus, hr. Lassan-Pe-
terwitz − zmienił założenie, gdy do-
tarły doń wiadomości o zbudowanym 
w  1779  r. w  Walii na rzece Severn 
koło Coalbrookdale, w rejonie, który 
cieszy się sławą kolebki angielskiej re-
wolucji przemysłowej, pierwszego na 
świecie mostu z żelaza.

Hrabia, zainteresowany nowymi 
technologiami, złożył w 1793 r. zamó-
wienie na wykonanie potrzebnego mu 
obiektu w najbardziej wówczas rozwi-
niętej technologicznie śląskiej hucie 
„Małapanew” w Ozimku. Pod nadzo-
rem jej administratora hr. Friedricha 
Wilhelma von Redena projekt mo-
stu i technologię jego wykonania (od-
lania, transportu elementów i monta-
żu) opracował John Baildon, inżynier 
angielski, sprowadzony przez Redena 
na Śląsk w celu wdrożenia w miejsco-
wym przemyśle dokonań angielskiej 
rewolucji przemysłowej.
..............................................................	

1 | Odrys	medalu	wybitego	w	1796	r.	z	okazji	
budowy	mostu	w	Łażanach

2 | Ironbridge	na	rzece	Severn	(Anglia)	
–	pierwszy	most	żeliwny	na	świecie,	1776-1779

3 | Rysunek	mostu	na	rzece	Strzegomce	
w	Łażanach	koło	Strzegomia,	zbudowanego	
w	1796	r.	jako	pierwszy	na	kontynencie	
europejskim

1
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ułożono na warstwie pospółki na-
wierzchnię z kostki kamiennej.

Konstrukcję mostu o masie 461  t 
odlano w  latach 1794-1795 i  jesienią 
1795 przetransportowano na miejsce 
budowy nowej przeprawy. A pełni-
ła ona wówczas ważną funkcję. Tędy 
wiodła słynna droga węglowa, szlak 
transportowy od kopalń wałbrzyskich 
do odrzańskiego portu w Malczycach 
i  dalej barkami do Berlina. Montaż 
wykonano w ciągu dziesięciu wiosen-
nych tygodni i 20 maja 1796 r. rozpo-
częto eksploatację obiektu.

Hrabia Burghaus zamówił z tej oka-
zji specjalny artystyczny stempel i wybił 
pewną liczbę pamiątkowych medali ze 
srebra, brązu i miedzi. Dwa miedziane 
egzemplarze tego medalu posiada wro-
cławskie Muzeum Medalierstwa.

Most w Łażanach 
koło Strzegomia

Jednoprzęsłowy most łukowy 
na rzece Strzegomce zyskał przę-
sło złożone z żelaznych łuków długo-
ści 15,100 m i  strzałce 2,885 m. Że-
lazne dźwigary łukowe miały kon-
strukcję szkieletową i  były łączone 
na śruby w  środku rozpiętości przę-
sła. W  przekroju poprzecznym przę-
sła umieszczono pięć łuków w rozsta-
wie 1,350 m. Łuki były stężone odpo-
wiednimi elementami poprzecznymi. 
Pomost wykonano w  postaci płyt że-
laznych grubości około 50  mm, sze-
rokości 0,5 m i  długości 5,8  m, rów-
nej szerokości mostu. Na krawędziach 
przęseł umieszczono płyty gzymsowe 
wysokości 0,36  m, do których przy-
mocowano ozdobne słupki poręczy 
łączone żelaznymi, kutymi przecią-
gami. Na tak wykonanym pomoście 

3
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W  latach siedemdziesiątych 
XX  w. pewne elementy mostu wy-
dobyła ekipa regulująca na tym od-
cinku rzekę Strzegomkę, ale ślad po 
nich zaginął. W 1995 r. Zakład Mo-
stów Politechniki Wrocławskiej 

przy pomocy Szczecińskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemy-
słowego ESBEPE S.A. podjął pró-
bę odnalezienia w  Strzegomce za-
topionych elementów historyczne-
go mostu. Próba zakończyła się po-
łowicznym sukcesem. Z  rzeki wydo-
byto około 3 t konstrukcji mostu, 
w  tym dwie żeliwne płyty pomostu, 
kilka słupów poręczy z  przeciągami 
i  pochwytami, fragmenty łukowych 
dźwigarów. Relikty bariery zakonser-
wowano i wyeksponowano w sali wy-
kładowej Zakładu Mostów Politech-
niki Wrocławskiej.

W  sierpniu 2003  r. na dalsze re-
likty mostu natrafili miejscowi po-
szukiwacze złomu. Władze gminy 
Żarów skutecznie zabezpieczyły te-
ren i  podjęły pod nadzorem Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków prace archeologicz-
ne, mające na celu wydobycie i zabez-
pieczenie oraz inwentaryzację ocala-
łych fragmentów mostu. W  pierw-
szym etapie tych prac, we wrześniu 
2003 r. wydobyto cztery płyty pomo-
stu i  wiele drobnych elementów. Po 
hydrotechnicznym przygotowaniu 
placu robót w  październiku 2003  r. 
wydobyto pięć dalszych płyt, kilka 
słupków barier z  przeciągami, dwa 
większe fragmenty łukowych przę-
seł i sporo drobnych elementów. Jest 
to materiał tak bogaty, że można by 
z  powodzeniem zrekonstruować 
most w skali 1:1. 

Myśląc o tym zadaniu, Fundacja 
Otwartego Muzeum Techniki za-
inicjowała konkurs na opracowanie 
koncepcji ekspozycji i  ewentualnej 
rekonstrukcji najstarszego na konty-
nencie europejskim mostu żeliwne-
go. W  2004  r. wieńczyły go wysta-
wy prac konkursowych prowadzone 
m.in. w  Żarowie, Świdnicy, Dzier-
żoniowie i  Wrocławiu, ale do dzi-
siaj nie udało się pozyskać mecena-
sów gotowych wesprzeć ekspozycję 
reliktów mostu w  Łażanach, która 
mogłaby ożywić ruch turystyczny, 
promować region, wpisywać go na 
mapę dziedzictwa kultury technicz-
nej Europy.

Stanisław Januszewski

Koszt budowy mostu wyniósł 20 
tys. złotych marek. Obiekt pozosta-
wał w  eksploatacji do 1945  r., kiedy 
przypadkowo został zniszczony przez 
niemiecki czołg. Wjechał na most, 
który załamał się pod jego ciężarem.

4 | Widok	mostu	
podczas	eksploatacji	

5 | Żeliwne	płyty	
pomostu	wydobyte	
z	rzeki	w	1995	r.

(ilustracje: 2, 3, 
5 – fot. Stanisław 
Januszewski)

........................
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Jarosław	Piasecki	z	Jabłonny	–	Mariusz	Hermansdorfer,	Magdalena Abakanowicz,	wyd.	Muzeum	Na-
rodowe	we	Wrocławiu,	Wrocław	2011
Andrzej	 Pszczoła	 z	 Lublina	 −	 Zygmunt	Wielowiejski,	Hermann Krone i inni. Wrocław na fotografii 
1840-1900,	wyd.	Wydawnictwo	VIA	NOVA,	Wrocław	2014
Jan	Wójcik	z	Poniatowej	−		Magdalena	Karnicka,	Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczma-
ny, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.,	wyd.	Muzeum	Narodowe	we	Wro-
cławiu,	Wrocław	2015
Maciej	Siwiński	z	Lublińca	−	Antykwaryczne polowania. Jerzy Tomaszewski o srebrach, platerach, 
miedzach, mosiądzach, brązach i żeliwach,	wyd.	Wydawnictwo	VIA	NOVA,	Wrocław	2013
Uniwersytet	Wrocławski –	Instytut	Historii	Sztuki	–	Barbara	Ilkosz,	Barbara	Banaś,	Kolekcja sztu-
ki polskiej II połowy XX i XXI wieku,	katalog	oraz	przewodnik,	wyd.	Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu,	
Wrocław	2016

P R E N UM E R ATA
W	2016	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	17	zł	każdy.	W	wypad-
ku	zamówienia	całorocznej	prenumeraty	z	wysyłką	koszt	wyniesie	102	zł.	Aby	zamówić	
prenumeratę,	należy	dokonać	wpłaty	na	konto	Fundacji	Hereditas:	Fundacja	Hereditas,	
ul.	Marszałkowska	58	lokal	24,	00-545	Warszawa.	

Konto:	ING	Bank	Śląski	36	1050	1038	1000	0090	6992	4562
Przy	 wpłacie	 prosimy	 o	 podanie	 dokładnego	 adresu,	 na	 jaki	 ma	 być	 dostar-
czana	 przesyłka.	 Dane	 można	 też	 przesłać	 pocztą	 elektroniczną	 na	 adres:	 
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.	 Najprostszą	 metodą	 zamówienia	 prenume-
raty	 jest	 wypełnienie	 formularza	 na	 stronie	 spotkania-z-zabytkami.pl.	 W	 przypadku	
chęci	otrzymania	 faktury	VAT	prosimy	o	podanie	danych	do	 jej	wystawienia.	Wszelkie	
pytania	 w	 sprawie	 prenumeraty	 na	 2016	 r.	 prosimy	 kierować	 do	 Fundacji	 Hereditas,	 
tel.	(22)	891-01-62,	e-mail:	prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.	

S P R Z E D A Ż

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

ANTYKWARYCZNE	
POLOWANIA

Nakładem	wydawnictwa	VIA	NOVA	ukazała	się	
w	2013	r.	książka	Antykwaryczne polowania. 

Jerzy Tomaszewski o srebrach, platerach, mie-
dziach, mosiądzach, brązach i żeliwach. Jerzy	To-
maszewski,	 wrocławski	 historyk	 sztuki,	 dzienni-
karz	i	antykwariusz	prowadził	kilka	lat	temu	w	te-
lewizji	 polskiej	 program	o	 antykach	 zatytułowa-
ny…	Antykwaryczne safari. Jak	 pisze	 autor,	 pu-
blikacja	Antykwaryczne polowania „Nie jest […]	
skarbnicą wszystkich informacji z zakresu rze-
miosła artystycznego. Jest zbiorem wiadomo-
ści istotnych”. Jak	 dodaje,	 książka,	 która	 była-
by	kompendium	wiedzy	o	wszystkim,	co	wiąże	się	
z	antykwarycznymi	poszukiwaniami,	ważyłaby	co	
najmniej	 tonę.	Mimo	 to	 na	 150	 stronach	 udało	
mu	się	poruszyć	wiele	ważnych	zagadnień.

Jerzy	Tomaszewski	opisuje	platery	oraz	przed-
mioty	 wykonane	 ze	 srebra,	 miedzi,	 mosiądzu,	
brązu	 i	 żeliwa.	 Popularyzatorską	 wartość	 publi-
kacji	 podnoszą	 liczne	 ilustracje,	 charakterystyki	
kruszców	i	stopów	oraz	najważniejszych	ośrodków	
produkcji	 obiektów	 z	 nich	 wykonywanych.	 Czy-
telnik	zostaje	zachęcony	do	poszukiwania	staroci	

w	szufladach	własnego	
kredensu,	 na	 kierma-
szach	 lub	 w	 antykwa-
riatach.	 Autor	 stawia	
wiele	 pytań,	 na	 któ-
re	nie	ma	 jednoznacz-
nych	 odpowiedzi.	 Przy	
okazji	 dokonuje	 ana-
lizy	 historii	 zapisanej	
w	przedmiotach.	

Wielu	 osobom	 książka	 o	 rzeczach	 starych,	
wyławianych	 spośród	 tysięcy	 innych,	 o	 wątpli-
wej	wartości	i	proweniencji	może	wydać	się	nud-
na.	Tymczasem	opowieść	Jerzego	Tomaszewskie-
go	obfituje	w	efektowne	zwroty	akcji,	opisy	intryg	
i	udane	próby	rozwikłania	kryminalnych	zagadek.	

Bezcenne	 są	 rady	 autora,	 żeby	 oglądać	 bar-
dzo	uważnie	każdy	kupowany	przedmiot	i	pamię-
tać	o	zasadzie:	każda	wątpliwość	świadczy	na	nie-
korzyść	obiektu,	który	chcemy	nabyć.	Najmniejsze	
ślady	napraw,	uzupełnienia	czy	lutowania	powin-
ny	budzić	nasz	niepokój.	Chociaż	pewne	niekon-
sekwencje	 nie	 dyskwalifikują	 przedmiotu,	 warto	
jednak	je	zauważać	i	mieć	świadomość	nawet	mi-
nimalnej	manipulacji	 wytwórców.	 Gdy	mamy	 do	
czynienia	 z	 przedmiotem	 złożonym	 z	 wielu	 ele-
mentów,	powinniśmy	zwrócić	uwagę,	czy	wszyst-
kie	części	pochodzą	z	tego	samego	czasu	i	są	wy-
konane	z	tego	samego	materiału.	Czas	powinien	
się	zgadzać	z	geografią,	a	geografia	powinna	się	
zgadzać	„ze zdrowym rozsądkiem”.	I	tak	np.	gdy	
nabywamy	 stare	 przedmioty	 związane	 z	 kultem	
religijnym	powinniśmy	 pamiętać,	 że	 choć	 będąc	
w	ręku	kolekcjonera	nie	tracą	swojej	wyjątkowo-
ści,	 jednak	 zmieniają	 relacje	 z	 otoczeniem.	 Na-
gromadzenie	 ich	w	prywatnym	mieszkaniu	bywa	
kłopotliwe	nie	tylko	ze	względów	ekspozycyjnych,	
ale	często	też	estetycznych.	

Uzupełnieniem	publikacji	jest	obszerna	biblio-
grafia	i	indeks.	Książkę	można	kupić	(cena:	48	zł)	
w	 wydawnictwie	 VIA	 NOVA	 (50-072	 Wrocław,	
ul.	Pawła	Włodkowica	11,	www.vianova.com.pl).

Spotkanie z książką



Jesteśmy z Wami od 1977 roku!

40 lat minęło...


