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Dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego

przy	współpracy	
Narodowego	 
Instytutu	Dziedzictwa

Od Redakcji

Coraz	 częściej	 i	 coraz	 śmielej	 nasi	 badacze	 (m.in.	 historycy	 kultury,	 historycy	
sztuki,	etnolodzy,	historycy	architektury,	konserwatorzy	zabytków,	muzealnicy,	
słowem	–	naukowcy	i	praktycy,	którym	nieobce	są	zagadnienia	związane	z	dzie-

dzictwem	kulturowym)	sięgają	do	tematów	nie	 tylko	niezbadanych	 i	wymagających	
niezwykle	specjalistycznej	wiedzy,	ale	także	z	pozoru	kontrowersyjnych.	W	„Przeglą-
dach,	poglądach”	(na	s.	2)	piszemy	np.	o	zamierzeniach	Międzynarodowego	Centrum	
Kultury	w	Krakowie,	które	wspólnie	z	niemieckim	partnerem	planuje	rozpoczęcie	wie-
loletniego	 projektu	 badawczego	 pod	 nazwą	 „Dziedzictwo	 kłopotliwe.	 Architektura	
III	Rzeszy	na	terytorium	Polski”.	Profesor	Maria	J.	Turos	z	Uniwersytetu	Medycznego	
w	Warszawie,	w	ramach	działalności	Klubu	Kostiumologii	i	Tkaniny	Artystycznej	Sto-
warzyszenia	Historyków	Sztuki,	 przedstawiła	 niedawno	wyniki	własnych	 badań	nad	
niezwykle	wąskim	 zagadnieniem	w	prezentacji	 „Umundurowanie	 lekarzy	w	 czasach	
Królestwa	Kongresowego”.	Z	kolei	prof.	Jan	K.	Ostrowski,	dyrektor	Zamku	Królewskie-
go	na	Wawelu,	zajął	się	galicyjskimi	mundurami	urzędniczymi	z	lat	1817-1845,	czego	
efektem	jest	zorganizowana	w	Zamku	wystawa	„Mundury	Stanów	Galicyjskich”	i	to-
warzyszący	jej	katalog.	Wreszcie	muzealnicy	i	kolekcjonerzy	z	Gliwic	na	przygotowa-
nej	w	Willi	Caro	(oddział	Muzeum	w	Gliwicach)	wystawie	„Z Bogiem za króla i ojczy-
znę.	Kultura	militarna	prowincji	śląskiej	od	wojen	zjednoczeniowych	do	Wielkiej	Woj-
ny	(1864-1914)”	postanowili	pokazać	–	po	raz	pierwszy	w	historii	muzealnictwa	na	
Śląsku	–	pamiątki	po	dawno	minionych	czasach	śląskich	regimentów.	Dwa	z	tych	te-
matów	prezentujemy	w	numerze	(s.	7-13),	a	poprzedza	je	opis	nowej	wystawy	sta-
łej	w	bielskim	Zamku	Sułkowskich	(głównej	siedzibie	Muzeum	Historycznego	w	Biel-
sku-Białej)	–	ekspozycji	europejskich	i	orientalnych	militariów	pochodzących	z	kolek-
cji	własnej	tego	muzeum	(s.	4-6).

W	dziale	„Zabytki	w	krajobrazie”	zamieściliśmy	arty-
kuł	zatytułowany	Wędrujący pomnik	(s.	44-47),	na	któ-
ry	 także	 chcemy	 zwrócić	 Państwa	 uwagę.	 W	 zamówio-
nej	przez	Radę	Miasta	Lwowa	u	Aleksandra	Czołowskiego	
broszurze	mającej	upamiętnić	odsłonięcie	w	tym	mieście	
20	listopada	1898	r.	pomnika	Jana	III	Sobieskiego	można	
przeczytać,	że	„W r. 1883, gdy kraj i naród cały święcił 
uroczyście 200 rocznicę pamiętnej odsieczy wiedeńskiej, 
gdy wspomnienia o zasługach nieśmiertelnej pamięci 
ostatniego króla-rycerza odżyły w całej pełni, Rada mia-
sta Lwowa, obok obchodu tej rocznicy, postanowiła […] 
trwale uczcić pamięć Jana III poprzez postawienie mu 
w najbliższej przyszłości pomnika i na ten cel uchwali-
ła odkładać corocznie przez lat dziesięć po tysiącu złr”. 
I	dalej:	„W r. 1888 zaszczytnie znany rzeźbiarz lwowski 
p. Tadeusz Barącz wniósł ofertę, że za zwrotem kosztów 
pomocników i materyału, postawi z kamienia krajowego 
ów pomnik i przedłożył jego szkice” (A.	Czołowski,	Jan 
III i jego pomnik we Lwowie,	Lwów	1898,	s.	29).

Jak	zareagowali	na	ten	pomysł	radni	miasta?	Czy	w	projekcie	Barącza	przed	odsło-
nięciem	monumentu	nastąpiły	jakieś	zasadnicze	zmiany?	Jak	potoczyły	się	dalsze	losy	
lwowskiego	pomnika	króla	Jana	III	Sobieskiego?NA	OKŁADCE:	

Zespół	naczyń	z	Serwisu	
Łabędziego,	1737-1742,	
porcelana,	Królewska	
Wytwórnia	Porcelany	w	Miśni	
(zob.	artykuł	na	s.	56-60).

(fot. Bartosz Bajerski / MNW)

Wilhelm Wachtel, „Pomnik Jana III 
Sobieskiego we Lwowie”, przed 1906 r., 
akwarela reprodukowana na pocztówce 
Wydawnictwo Salon Malarzy Polskich 
w Krakowie (w zbiorach Biblioteki 
Narodowej)
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REKONSTRUKCJA	WITRAŻA	
STANISŁAWA	WYSPIAŃSKIEGO
Jeden z  najsłynniejszych witraży Stani-
sława Wyspiańskiego „Apollo – system 
słoneczny Kopernika” zostanie zrekon-
struowany przez specjalistów z krakow-
skiego Muzeum Witrażu. Witraż powstał 
na początku XX w. na zamówienie pre-
zesa Towarzystwa Lekarskiego w Krako-
wie, Juliana Nowaka. Ukazuje greckiego 
boga przywiązanego do liry i otoczonego 
przez przedstawione w  sposób symbo-
liczny planety Układu Słonecznego. Wi-

traż jest elementem wystroju siedziby To-
warzystwa Lekarskiego w Krakowie; dziś 
w  budynku znajduje się rekonstrukcja 
dzieła z 1972 r., oryginał został zniszczo-
ny w styczniu 1945 r. Pomysłodawcy re-
konstrukcji witraża, przedsięwzięcia na-
zwanego „Apollo w  budowie”, chcą jak 
najbardziej zbliżyć się do oryginału, za-
równo jeśli chodzi o rysunek, jak i kolory-
stykę. W bawarskim Waldsassen znaleźli 
hutę, która do dziś wytwarza szkło witra-
żowe według dziewiętnastowiecznych 
receptur. Być może Stanisław Wyspiań-
ski, tworząc w 1904 r. „Apolla”, dyspono-
wał materiałem z tego właśnie źródła. 

ZAMEK	NA	WODZIE	
W	WOJNOWICACH	CZEKA	
NA	REMONT

Zamek na Wodzie w Wojnowicach to jed-
no z najpiękniejszych miejsc na Dolnym 
Śląsku. Od 2015 r. jest otwarty dla tury-
stów, ale obecnie potrzebuje remontu. 

Zbudowany został jako obronna siedzi-
ba rycerska, jego początki sięgają XIV w. 
W ciągu wieków, po rozmaitych przebu-
dowach, przechodził z rąk do rąk. Ostat-
nim właścicielem w  latach 1940-1945 
była rodzina von Livonius. Niewielkie 
przebudowy w  tym czasie, według pro-
jektu Augusta Wilhelma Hogrevego, nie 
zmieniły jego formy, dopiero druga woj-
na światowa spowodowała zniszczenia. 
W latach 1961-1984 wykonano na zamku 
prace restauracyjne. Od 2014 r. zamkiem 
opiekuje się Kolegium Europy Wschod-
niej. Pilnego remontu wymaga stara, 
zmurszała więźba dachowa, otaczająca 
zamek fosa oraz systemy melioracyjne 
znajdujące się w parku. 

DZIEŁO	JACOBA	WESSLA
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 
zakupiło nowy obraz. Jest to osiemnasto-
wieczny portret Johanna Adama Kulmu-
sa autorstwa Jacoba Wessla. 
Początkowo obraz ten opisywany był jako 
dzieło nieznanego artysty. Przeprowa-
dzona w 2015  r. konserwacja wykazała, 
że jest to dzieło sygnowane przez Jaco-
ba Wessla (1710-1780), jednego z najwy-
bitniejszych nowożytnych malarzy gdań-
skich. Był on autorem około sześćdziesię-
ciu portretów znamienitych gdańszczan 
− burmistrzów, rajców, pastorów i uczo-
nych. Z dzieł tych do czasów współcze-
snych przetrwało jedynie około dwudzie-
stu – w tym także portret Johanna Ada-
ma Kulmusa (1689-1745), profesora me-
dycyny i nauk przyrodniczych gdańskie-
go Gimnazjum Akademickiego.

ARCHITEKTURA	III	RZESZY	
NA	TERYTORIUM	POLSKI
Międzynarodowe Centrum Kultury i Zen-
tralinstitut für Kunstgeschichte podejmu-
ją wspólny projekt badawczy, którego ce-
lem jest dokonanie przeglądu obiektów 
architektury i  urbanistyki, a także pro-
jektów niezrealizowanych, jakie pozosta-
wiła III Rzesza na dzisiejszym terytorium 
Polski. Drogą do tego celu będą sympo-
zja ekspertów z Polski i Niemiec, w któ-
rych wezmą udział badacze zajmujący 
się tym tematem, a także osoby mające 

styczność z  „dziedzictwem nienawiści” 
w  swojej codziennej pracy – nauczycie-
le, przewodnicy, konserwatorzy. Dzię-
ki temu zostanie poruszony − kluczowy 
dla przedsięwzięcia − aspekt współcze-
snej interpretacji tego trudnego zagad-
nienia. Jednocześnie zderzenie dwóch 
środowisk naukowych, polskiego i  nie-
mieckiego, umożliwi wymianę perspek-
tyw badawczych. 
Efektem projektu będą wystawa, pu-
blikacja oraz  konferencja, planowane 
w 2018 r. 

Jacob Wessel, „Portret Johanna Adama Kulmusa” 
(fot. Dariusz Kula)

Witraż Stanisława Wyspiańskiego „Apollo – system 
słoneczny Kopernika”

Zamek na wodzie w Wojnowicach
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RENESANSOWY	RĘKOPIS	GODZINEK	
WRÓCIŁ	DO	POLSKI
Wykonany w latach ok. 1470-1500 we 
Florencji dla rodu Guccich luksusowy, 
bogato iluminowany rękopis Officium 
Beatae Mariae Virginis secundum usum 
Romanum (tzw. Godzinki Jakuba War-
gockiego) powrócił do Polski. Zabytkowy 
kodeks został zakupiony przez Bibliotekę 
Narodową na aukcji w Londynie dzięki 
mecenatowi Fundacji PZU.
Kodeks ma wymiary 12 x 8 cm i składa 
się z 303 pergaminowych kart zapisa-
nych po łacinie ciemnobrązowym atra-
mentem. Zawiera 5 barwnych miniatur 
całostronicowych z bordiurami, 12  du-
żych inicjałów figuralnych barwnych 
i złoconych, liczne mniejsze inicjały i flo-
ratury. Tego typu rękopisy, dość popular-
ne na zachodzie Europy, w Polsce były 
bardzo rzadkie i wyjątkowo cenne, na-
leżały zwykle do królów i książąt. Szcze-
gólnie interesujący jest fakt, że ręko-
pis ten był w użyciu jeszcze pod koniec 
XVI w., o czym świadczą późniejsze uzu-
pełnienia, a więc nie stanowił tylko lo-
katy kapitału. W tym wypadku użytkow-
nikami Godzinek byli: przybyły do Polski 

wraz z dworem królowej Bony włoski ku-
piec Carl Calvanus Gucci (Karol Guczy), 
działający w Przemyślu rzemieślnik i fi-
nansista Jakub Wargocki, biskup wileń-
ski Konstanty Brzostowski i książę Ka-
rol Stanisław Radziwiłł z Białej (Podla-
skiej), za którego czasów rękopis trafił 
do Biblioteki Radziwiłłów w Białej, a po-
tem zapewne do Biblioteki Radziwiłłów 
w Nieświeżu. Tam mógł zaginąć zaraz 
po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. 
lub w 1813 r. po napoleońskiej wyprawie 
na Rosję, kiedy to zbiory nieświeskie były 
rozpraszane i wywożone sukcesywnie do 
bibliotek petersburskich.

NOWE	OBIEKTY	 
NA	LIŚCIE	POMNIKÓW	HISTORII
15 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie odbyła się uroczystość wpi-
sania nowych obiektów na Listę Pomni-
ków Historii. Wpisano następujące obiek-
ty: Radiostację Gliwicką, Kościół Poko-
ju w Jaworze, kościół Nawiedzenia NMP 
w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wi-
szący na rzece Mała Panew, założenie re-
zydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, 

Kościół Pokoju oraz katedrę w  Świdnicy, 
pobenedyktyński zespół klasztorny oraz 
przedchrześcijańskie obwałowania ka-
mienne na Łysej Górze, zespół opactwa 
benedyktynów w Tyńcu i zespół opactwa 
cystersów w Wąchocku. Pomnik Historii 
to jedna z form ochrony zabytków o wy-
jątkowym znaczeniu dla historii i kultury 
Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. 
Obecnie na liście Pomników Historii znaj-
duje się siedemdziesiąt obiektów.

MUZEUM	MARII	SKŁODOWSKIEJ- 
-CURIE
Budynek na Starym Mieście w  Warsza-
wie, w  którym urodziła się Maria Skło-
dowska-Curie, a obecnie mieści się mu-
zeum noblistki (zob.„Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 9-10, 2016, s. 6-10), przeszedł 
gruntowny remont. 

Kamienica powstała pod koniec XVIII w., 
w czasie drugiej wojny światowej zosta-
ła zniszczona i w latach pięćdziesiątych 
XX  w. odbudowana. Po przeprowadzo-
nej teraz przebudowie i modernizacji mu-
zeum zajmie wszystkie kondygnacje.
Prace, które rozpoczęły się w  2015 r., 
objęły swoim zakresem budynek od 
fundamentów po dach. Fundamen-
ty wymagały izolowania, elewacja zo-
stała odnowiona, poddasze zaadapto-
wano do celów użytkowych. Ponadto  
budynek został wyposażony w  nowo-
czesne urządzenia, zapewniające bez-
pieczeństwo osobom odwiedzającym 
oraz w specjalny dźwig, dzięki któremu 
miejsce będzie przyjazne dla osób nie-
pełnosprawnych.
W tym roku, na 150. rocznicę urodzin no-
blistki, ma być otwarta nowa wystawa, 
która będzie się składać z  siedmiu ga-
lerii, prezentujących zbiory muzeum. 
W  muzeum znajdzie się także laborato-
rium, w  którym będzie można interak-
tywnie wykonywać doświadczenia che-
miczne. Otwarcie muzeum planowane 
jest na 9 listopada br.

SPOTKANIA	KONSERWATORSKIE	
−	SZTUKA	KONSERWACJI	2017
W dniach od 18 do 21 kwietnia 2017 r. od-
będą się jubileuszowe warszawskie SPO-
TKANIA KONSERWATORSKIE − SZTU-
KA KONSERWACJI 2017; pierwsze ta-
kie wydarzenie odbyło się 
w  1997  r. Głównymi organi-
zatorami SPOTKAŃ są: Sek-
cja Konserwacji Dzieł Sztu-
ki Okręgu Warszawskie-
go Związku Polskich Arty-
stów Plastyków, Państwo-
we Muzeum Archeologicz-
ne w  Warszawie, Muzeum 
Techniki i Przemysłu w War-
szawie, Polska Izba Artystów Konserwa-
torów Dzieł Sztuki. Uroczystość otwar-
cia obchodów dwudziestolecia SZTUKI  
KONSERWACJI 1997-2017 odbędzie się 

w  gmachu głównym Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie. Kolejne dni wypełnią 
wystąpienia i  prezentacje najciekaw-
szych dokonań konserwatorskich naj-
lepszych wykonawców prac konserwa-
torskich. 

W czasie uroczystego za-
kończenia obchodów odbę-
dzie się finisaż wystawy kon-
serwatorskiej członków Sek-
cji Konserwacji Dzieł Sztuki 
Okręgu Warszawskiego ZPAP 
i  kameralny koncert piose-
nek. Organizatorzy zaprasza-
ją do udziału w tegorocznych  
SPOTKANIACH KONSERWA-

TORSKICH i  poznania polskich kon-
serwatorów zabytków oraz osób i  firm 
wspierających działalność na polu rato-
wania narodowych dóbr kultury.

Godzinki Jakuba Wargodzkiego (fot. Biblioteka 
Narodowa)

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie po remoncie

Kościół Pokoju w Jaworze
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Jedną z  najciekawszych budowli 
historycznych w mieście nad rze-
ką Białą jest usytuowany w  cen-
trum na niewielkim wzniesieniu  

 Zamek Sułkowskich (nazwa od 
książęcej rodziny, w posiadaniu której 
był do 1945 r.), główna siedziba Mu-
zeum Historycznego w  Bielsku-Bia-
łej. Obecna jego bryła jest efektem 
ostatniej dużej przebudowy, dokona-
nej w połowie XIX w., jednak w toku 
systematycznie prowadzonych badań 
architektoniczno-archeologicznych 
ujawniane są kolejne fragmenty i  re-
likty jego dawnych form. Odsłonięcie 
w  jednym z pomieszczeń parteru czę-
ści murów południowo-wschodniej 
baszty z  kamienną formą strzelnicy 
kluczowej oraz stanowiska archeolo-
gicznego z  pozostałościami m.in. śre-
dniowiecznych murów obronnych 
było inspiracją do nadania tej prze-
strzeni nazwy Strzelnica. W  perspek-
tywie poszukiwania funkcji adekwat-
nej dla tej sali oraz w wyniku kwerendy 
przeprowadzonej w  inwentarzu zam-
kowym (1859), zachowanym w  Ar-
chiwum Państwowym w  Katowicach 
(Oddział w  Bielsku-Białej) postano-
wiono zaaranżować w tym miejscu sta-
łą ekspozycję europejskich i  oriental-
nych militariów pochodzących z  ko-
lekcji własnej bielskiego muzeum. Nie-
stety, zbyt ogólnikowe zapisy w inwen-
tarzu nie pozwoliły na identyfikację 
poszczególnych egzemplarzy broni ani 
na jednoznaczne określenie, czy któryś 
ze zgromadzonych w  muzeum ekspo-
natów należał do tego zasobu. Bielskie 
muzeum, mimo że główną siedzibę ma 

Ekspozycja militariów 
w zamku bielskim

1

2
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w zamku należącym przez blisko dwie-
ście lat do książęcego rodu, swoje zbio-
ry zbudowało na podstawie ponad 
100-letniej tradycji kolekcjonerskiej 
i  muzealnej, jaką mogą poszczycić się 
dwa niegdyś miasta: Bielsko i Biała.

Bielski zbiór broni nie stano-
wi zbyt licznego zespołu ani nie ma 
unikatowego charakteru. Najwięcej 
jest w nim militariów z XIX stulecia, 
choć zaprezentowany na stałej eks-
pozycji można umieścić w  przedzia-
le czasowym 1530-1943. Jest to euro-
pejska i orientalna broń palna krótka 
i jeden przykład długiej (karabin fran-
cuskiej piechoty), biała broń siecz-
na i  kłująca (różnego typu austriac-
kie, francuskie, polskie i  pruskie sza-
ble, pałasze oraz rosyjskie i  radziec-
kie szaszki, tasaki, kindżały i bagnety) 
oraz broń drzewcowa. 

Jednym z  ważnych obszarów za-
stosowania broni było łowiectwo. Na 
wystawie zaprezentowany jest korde-
las o jelcach w  formie psich pysków 
(XVIII w.), któremu towarzyszą róż-
ne akcesoria (wabik, sygnałówki, fajka 
z porcelanową główką zdobioną sceną 
polowania na lisa) oraz trofea łowiec-
kie, pochodzące ze spuścizny po Alek-
sandrze Edwardzie Sułkowskim (wie-
niec jelenia, poroża kozłów saren i da-
niela). Dopełnieniem są naczynia de-
korowane scenami myśliwskich zwy-
czajów. Do ciekawych eksponatów 
należy archiwalna fotografia przed-
stawiająca pracowników dóbr i  lasów 
arcyksiążęcych Karola Stefana Habs-
burga, wśród których znajduje się 
straceński gajowy Jan Żmija.

Od strony użytych materiałów 
i  zmysłu artystycznego wyróżnia się 
broń pochodząca z  Japonii, Gruzji, 
Nepalu, Jawy, Persji, Turcji i  krajów 
bałkańskich. Zastosowanie srebra, 
macicy perłowej, kości, drogocennych 
kamieni oraz mosiężnych rozetek do 

zdobienia rękojeści i  łóż sprawia, że 
odznacza się ona wyjątkowym prze-
pychem i  dekoracyjnością. Przykła-
dami broni z  Dalekiego Wschodu są 
włócznie japońskich wojowników, 
puginał tanto i  jawajski kris. Wyjąt-
kowym kształtem i  dekoracją wyróż-
niają się tureckie jatagany, bośniackie 
noże, janczarki oraz strzelba bałkań-
ska z  kolbą w  formie rybiego ogona. 
Do interesujących obiektów należą 
również perski hełm (kula chud) i ce-
remonialny topór derwiszów. Tę wy-
odrębnioną strefę orientalną dopo-
wiadają demoniczna rzeźba wojowni-
ka oraz graficzne wizerunki samuraja 
i  pogromców smoków w  japońskich 
zbrojach.

Najliczniej prezentowana jest 
broń europejska, przede wszystkim 
sieczna. Wśród szabli, półszabli, pa-
łaszy czy szaszek warto zwrócić uwa-
gę na: głownię szabli polskiej, po-
wstałą w  działającej na Mokotowie 
warszawskiej szabelni V. Hussora, 
szablę huzarów i wojsk przybocznych 

1 | 2 | Strefy	broni	europejskiej

3 |	Strefa	łowiecka

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

3
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panów węgierskich (poł. XVIII  w.), 
rapier koszowy włoski lub hiszpański 
(ok. 1650), szable francuskiej kawa-
lerii lekkiej wyprodukowane w  sza-
belni A. Brasta w szwajcarskim Aarau 
(1842-1852) oraz w Królewskiej Ma-
nufakturze Broni w  Châtellerault 
(1880), rosyjskie szaszki dragonów 
i kozaków pochodzące z Carskiej Fa-
bryki Militariów w Zlatouście, krót-
ką szablę austriackich jednostek gór-
skich (po 1907) oraz szable polskie 
oficerskie dla wszystkich rodzajów 
broni – produkt Fabryki Broni Bia-
łej Gabriela Borowskiego w  Warsza-
wie. Wiele egzemplarzy austriackich 
szabel szeregowców, oficerów, urzęd-
ników i  profesorów c.k. monarchii 
austro-węgierskiej powstało w  So-
lingen w  spółce Weyersberg, Kirch-
baum i inni. Prezentowane są tu rów-
nież ostroga rajtarów (przełom XVII 
i  XVIII w.) oraz czako austriackie 

z  futerałem kapitana piechoty Euge-
niusza Martynowicza. 

Z XVI-XVII  w. pochodzą żeleź-
ce włóczni, halabard i  partyzan, cha-
rakteryzujące się bogatym rysunkiem 
i  rozbudowaną dekoracją. Najstar-
szym prezentowanym eksponatem 
jest natomiast skrócony miecz dwu-
ręczny z  grawerowaną łacińską in-
skrypcją i datą „1530”.

Witrynę z krótką bronią palną zaj-
mują różnego typu pistolety jedno- 
i  dwulufowe z  zamkami skałkowy-
mi i kapiszonowymi. Wiele z nich ma 

bogato dekorowane rękojeści i  łoża. 
Pochodzą one z bliżej nieokreślonych 
rusznikarni, czynnych na Bałkanach, 
w  Niemczech, Austrii i  we Francji. 
Ciekawostką są tu mosiężne wybijaki 
do spłonek małego kalibru.

Ważnymi elementami długiej bro-
ni palnej były nakładane na karabi-
ny bagnety, których interesujący ze-
spół wypełnia jedną z gablot. Są to ba-
gnety: francuskie do karabinów typu 
Gras, Gras-Kropatschek oraz Chasse-
pot, polskie i niemieckie do karabinu 
Mauser, austriackie i czechosłowackie 
do Mannlichera. Warto zwrócić uwa-
gę na ich producentów. Były to: wy-
twórnie broni w Châtellerault i Saint 
Etienne (Francja), Simson & Com-
pany w  niemieckim Suhl koło Erfur-
tu, Österreichische Waffenfabrik-Ge-
sellschaft w  górnoaustriackim Steyr, 
Fabryka Broni w  Radomiu, warsz-
tat Braci Heller w  Marienthal koło 
Schweina, Česko-Slovenska Zbrojo-
vka w Pradze i inne. 

Nieliczne w  zbiorach bielskiego 
muzeum uzbrojenie ochronne repre-
zentują: napierśnik i kompletny kirys 
żołnierzy jazdy ciężkiej oraz inkrusto-
wana srebrem tarcza obronna. Uzu-
pełnieniem całości są dekoracyjne tar-
cze i plakiety (np. z popiersiem G. Be-
thlena), miniatury, akwarele, ręcz-
nie kolorowane miedzioryty i rysunki 
o tematyce wojskowej i batalistycznej 
autorstwa m.in. A. von Bensy, J.  i W. 
Kossaków, P. Michałowskiego, P. von 
Stubenraucha i J.B. Wundera.

Teresa Dudek Bujarek

4 |	Gablota	z	białą	bronią	francuską,	pruską	
i	rosyjską	

5 |	Strzelba	wschodnia	typu	janczarka,	XVIII	w.

(zdjęcia: Alicja Migdał-Drost)

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

4 5

Wystawę	można	zwiedzać	w	Zamku	Książąt	Sułkowskich	(43-300	
Bielsko-Biała,	 ul.	 Wzgórze	 16)	 we	 wtorki,	 soboty	 i	 niedziele	
w	 godz.	 9.00-15.00,	 w	 pozostałe	 dni	 w	 godz.	 9.00-16.00,	
w	 poniedziałki	 muzeum	 nieczynne.	 Ostatnie	 wejście	 dla	 grup	
odbywa	 się	 na	 90	 minut,	 a	 dla	 osób	 indywidualnych	 60	 minut	
przed	 zamknięciem	 muzeum.	 Więcej	 informacji	 na	 stronie:	 www.
muzeum.bielsko.pl	i	pod	numerem	telefonu:	(33)	811	10	35.
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najważniejszy jest sam produkt, a więc 
wystawa i  towarzyszący jej katalog, 
który często na lata staje się punktem 
odniesienia dla dalszych badań. Za-
stanawiając się nad kryteriami, któ-
re powinna spełniać dobra wysta-
wa, należy tu wysunąć przede wszyst-
kim postulaty z  zakresu wartości dy-
daktycznej i  estetycznej. A więc do-
bra wystawa powinna być pouczają-
ca i piękna. Rangę bardzo dobrej wy-
stawy osiągnie ta, w  której ramach 

Wystawy czasowe są dla 
muzeów tym, czym 
wybory dla partii poli-
tycznych – wymusza-

ją mobilizację sił i przyspieszają nieco 
monotonny rytm życia, ale również 
stwarzają okazję do nowego spojrze-
nia na zbiory i uświadamiają koniecz-
ność podjęcia prac konserwatorskich. 
W niektórych przypadkach mogą stać 
się narzędziem istotnego podbudo-
wania budżetu muzeum. Ostatecznie 

(oczywiście łącznie z  opracowaniem 
zawartym w katalogu) zostanie posta-
wiony i  w  miarę możności rozwiąza-
ny jakiś problem naukowy. Wystawa 
znakomita powinna ponadto zawie-
rać szersze przesłanie ideowe, istotne 
z  punktu widzenia społecznego. Wy-
bór tematu wystawy może zarówno 

Mundury Stanów 
Galicyjskich 

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

1 | Fragment	wystawy	„Mundury	Stanów	
Galicyjskich”	w	Zamku	Królewskim	na	Wawelu
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realizować zasadę, że (cytując klasyka) 
„najbardziej lubimy to, co już dobrze 
znamy”, jak też prowadzić do ukaza-
nia zupełnie nowych zjawisk i  pro-
blemów. Zestawione wyżej postulaty 
można zrealizować (lub nie) w  oby-
dwu przypadkach. Nie ma też bez-
pośredniego związku pomiędzy skalą 
ekspozycji i jej jakością.

Zamek Królewski na Wawelu nie 
ma warunków dla częstego organizo-
wania wielkich wystaw, kładzie jed-
nak wielki nacisk na jakość swych 
ekspozycji. Jeżeli chodzi o dorobek 
z ostatnich lat, bardzo wysoko należy 
ocenić wystawę poświęconą Ordero-
wi Świętego Stanisława (2015-2016), 
zorganizowaną wspólnie z  Zamkiem 
Królewskim w  Warszawie, a pokaza-
ną także w  Zamku Wielkich Książąt 
Litewskich w  Wilnie. Poza oczywi-
stymi ustaleniami naukowymi – czyż 
trzeba tłumaczyć wydźwięk ideowy 

2 | Marcin	Jabłoński,	
„Portret	Hipolita	
Czajkowskiego	(?)	
w	mundurze	galowym	
Stanów	Galicyjskich”	
(wersja	polska	munduru),	
olej,	płótno	(w	zbiorach	
Zamku	Królewskiego	
na	Wawelu)

3 | Wenzel	Pobuda	wg	
rysunku	Jana	Józefa	Haara,	
„Portret	gubernatora	
Galicji	ks.	Augusta	
Lobkowicza	w	mundurze	
galowym	Stanów	
Galicyjskich”	(wersja	
polska	munduru),	litografia	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Jagiellońskiej)

4 | Jan	Józef	Haar,	projekt	
munduru	galowego	Stanów	
Galicyjskich	(wersja	
niemiecka	munduru)

2

3 4
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haftem i  uzupełniony takimiż epole-
tami. Równie efektowne są akceso-
ria stroju: złocisty osiemnastowiecz-
ny pas jedwabny, karabela z rękojeścią 
z  kości słoniowej (?) i  wysoka czer-
wona konfederatka. Lwowskie po-
chodzenie malarza oraz herb Gali-
cji, który udało się odczytać na epole-
tach, pozwoliły na postawienie hipo-
tezy, że mamy do czynienia z galicyj-
skim mundurem urzędniczym. Nową 
perspektywę otworzyło spostrzeżenie 
Dariusza Kuci, że strój przedstawiony 
na portrecie męskim to mundur Sta-
nów Galicyjskich, prowincjonalnego 
ciała przedstawicielskiego o ograni-
czonych kompetencjach, które funk-
cjonowało w  latach 1817-1845. Ba-
dania idące za tą sugestią pozwoliły 
na ustalenie okoliczności wprowadze-
nia tego munduru, identyfikację jego 
odmian oraz zgromadzenie stosun-
kowo dużej liczby portretów noszą-
cych go osób, a nawet na odnalezie-
nie oryginalnego fraka mundurowego 
oraz zestawu akcesoriów (dwie pary 
epoletów, rękojeść szpady i  pendent, 
wszystkie opatrzone herbami Galicji). 
Powyższe wyniki zostały opublikowa-
ne w  obszernym artykule autorstwa 

Agnieszki Janczyk i  Dariusza Kuci, 
który znalazł się w 17. tomie periody-
ku „Studia Waweliana”.

Dwusetlecie wprowadzenia mun-
durów Stanów Galicyjskich wyda-
je się dobrą okazją do zaprezentowa-
nia publiczności wystawy, ukazującej 
związaną z nimi problematykę. Mając 
w pamięci panujący jeszcze przed kil-
ku laty głęboki stan niewiedzy na ten 
temat oraz walory historyczne zgro-
madzonych eksponatów (ich war-
tość artystyczna jest nierówna), moż-
na mieć nadzieję, że wystawa będzie 
stanowić ilustrację barwnego, a za-
pomnianego aspektu kultury epoki. 
Jak dalece zapomnianego, świadczy 
twierdzenie Bronisława Łozińskie-
go sprzed ponad 100 lat, że „nie ma 

współpracy monarszych rezydencji 
w  trzech stolicach dawnej Rzeczypo-
spolitej? Na wysoką ocenę zasługu-
je również wystawa gobelinów Ogiń-
skich ze Słonimia, owoc kilkudziesię-
cioletniego „polowania” na poszcze-
gólne okazy tworzące kolekcję oraz 
efekt wielkiego wysiłku konserwator-
skiego.

W zasadę, że małe może być pięk-
ne (i pouczające), wpisuje się wysta-
wa upamiętniająca 200-lecie wprowa-
dzenia mundurów dla Stanów Gali-
cyjskich, czyli quasi-sejmu prowincjo-
nalnego. Punktem wyjścia było naby-
cie w 2008 r. przez Zamek na Wawelu 
pary portretów autorstwa lwowskiego 
malarza Marcina Jabłońskiego (1801- 
-1876). Portret kobiecy jest opatrzo-
ny datą „1846”, męski powstał oko-
ło 10 lat wcześniej. Przesłanką decyzji 
o zakupie były przede wszystkim nie-
zwykłe walory dekoracyjne oraz za-
gadkowy (w ówczesnym stanie wie-
dzy) charakter malowidła, ukazujące-
go mężczyznę w kwiecie wieku, przy-
branego w  biały adamaszkowy żupan 
i czerwony kontusz z ciemnogranato-
wym wykładanym kołnierzem i man-
kietami, zdobiony bogatym złotym 

5 | Artysta	nieznany,	„Portret	Kazimierza	
Antoniego	Krasickiego	w	mundurze	polowym	
Stanów	Galicyjskich”	(wersja	polska	munduru),	
olej,	płótno	(w	zbiorach	Lwowskiej	Narodowej	
Galerii	Sztuki	im.	Borysa	G.	Woźnickiego)

6 | Alojzy	Rejchan,	„Portret	członka	Stanów	
Galicyjskich	w	mundurze	polowym	Stanów	
Galicyjskich”	(wersja	niemiecka	munduru),	
olej,	płótno	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie)

..............................................................................
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cieszyli się tylko Węgrzy. Czesi mie-
li swe sejmy stanowe we właściwych 
Czechach i na Morawach, ale własnej 
wersji munduru nie używali, po pro-
stu dlatego, że nie mieli stroju naro-
dowego. Ów brak był powodem tro-
ski działaczy czeskiego odrodzenia na-
rodowego. Swej odrębności nie mogli 
wyrazić poprzez strój także austriac-
cy Niemcy – frak określany w Galicji 
jako niemiecki był przecież wynalaz-
kiem francuskim.

Wśród eksponowanych portretów 
spotykamy dzieła wybitnych malarzy 

lwowskich – obok Marcina Jabłoń-
skiego – Karola Schweikarta i  Aloj-
zego Rejchana, ale również anoni-
mowe dzieła prowincjonalne (dwa 
z nich to portrety fundatorów, pocho-
dzące z  cerkwi unickich z  okolic Sa-
noka). Zadziwiający portret ręki Ja-
błońskiego, przedstawiający – jak się 
okazało – prawdopodobnie Hipolita 
Czajkowskiego, okazał się swoistym 
oknem, poprzez które można było 
dojrzeć interesujący aspekt epoki. 

zapewne nigdzie ani wiernego portretu 
jednego z  »panów Stanów« w  takim 
mundurze, ani modelu mundurowego 
w  jakim muzeum”. Cierpliwe poszu-
kiwania sprawiły, że sytuacja ta uległa 
zasadniczej zmianie.

Zgodnie z  dekretem cesarskim 
z  1817  r. mundury stanowe mogły 
być noszone w  wersji polskiej (żu-
pan, kontusz, pas, konfederatka, ka-
rabela) i  niemieckiej (frak, pludry, 
kapelusz stosowany, szpada), a każda 
z  nich miała wersję polową (kontusz 
i  frak granatowe) i  galową (kontusz 
i  frak szkarłatne, ze złotymi hafta-
mi według projektu Andreasa Alken-
sa z  Wiednia). We wszystkich przy-
padkach mundur można było ozdo-
bić złocistymi „generalskimi” epole-
tami z  herbem Galicji. Na wystawie 
udało się zgromadzić portrety człon-
ków Stanów przybranych we wszyst-
kie opisane wersje munduru, z wyjąt-
kiem galowego fraka, a także, jak już 
wspomniano, zachowany frak „po-
lowy” i  nieco akcesoriów. Zestawie-
nie zebranego materiału z bogatą ko-
lekcją autentycznych mundurów, na-
leżącą do Kunsthistorisches Museum 
w  Wiedniu, pozwala na stwierdze-
nie, że w całym cesarstwie obowiązy-
wał wspólny model uniformu. Możli-
wość używania mundurów o kroju na-
rodowym była swoistym przywilejem, 
którym oprócz galicyjskich Polaków 

Niejako przy okazji udało się zidenty-
fikować w zbiorach Lwowskiej Naro-
dowej Galerii Sztuki portret przedsta-
wiający nieznanego dostojnika przy-
branego w  polską (kontuszową) wer-
sję munduru tajnego radcy dworu lub 
szambelana.

Zjawisko galicyjskich mundurów 
stanowych zostało więc wydobyte 
z  historycznego niebytu. Poczynione 
ustalenia stanowią nowość nie tylko 
dla środowiska polskiego, ale i dla spe-
cjalistów z  Wiednia. W  tamtejszym 
przebogatym zbiorze strojów histo-

rycznych brak bowiem mundurów ga-
licyjskich. Można też przyjąć niemal 
za pewnik, że wprowadzenie zagad-
nienia galicyjskich mundurów stano-
wych do obiegu naukowego zaowo-
cuje odkryciami kolejnych zabytków 
oraz nowych szczegółów historycz-
nych. Liczymy na taki optymistyczny 
scenariusz rozwoju tej skromnej, ale 
interesującej ścieżki badań.

Jan K. Ostrowski

Wystawę	 „Mundury	 Stanów	 Galicyjskich”	 w	 Zamku	 Królewskim	 na	 Wawelu	 można	
zwiedzać	od	31	stycznia	do	30	kwietnia	2017	r.,	w	kwietniu	w	godzinach:	wtorek-piątek	
9.30-17.00;	sobota,	niedziela	10.00-17.00.

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

7 | Frak	mundurowy	
Stanów	Galicyjskich	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	
w	Krakowie)

8 | Karol	Schweikart,	
„Portret	nieznanego	
mężczyzny	
w	mundurze	tajnego	
radcy	lub	szambelana”	
(wersja	polska	
munduru),	olej,	płótno	
(w	zbiorach	Lwowskiej	
Narodowej	Galerii	
Sztuki	im.	Borysa	
G.	Woźnickiego)

(ilustracje: 1 – fot. 
Dariusz Błażewski, 4 – 
wg Bronisław Łoziński, 
„Szkice z historyi Galicyi 
w XIX wieku”, Lwów 
1913)

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

7

8

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2017           10



z Austrią, wszedł w skład państwa pru-
skiego. Od schyłku tego stulecia na te-
renie prowincji śląskiej rozpoczęto for-
mowanie jednostek wojskowych, co 
nabrało dynamiki w okresie wojen na-
poleońskich. Śląskie regimenty wzię-
ły udział w  tzw. wojnach zjednocze-
niowych, prowadzonych przez Pru-
sy od 1864 do 1871 r. – z Danią, Au-
strią i  Francją. W  1871  r. Śląsk wraz 
z Prusami znalazł się w granicach Rze-
szy Niemieckiej. 

Celem wystawy zorganizowanej 
w  Muzeum w  Gliwicach jest zapre-
zentowanie kultury militarnej w pro-
wincji śląskiej od lat sześćdziesiątych 
XIX  w. do roku 1914, w  jej wymia-
rze materialnym oraz symbolicznym. 
Jak dotychczas żadne ze śląskich mu-
zeów nie pokusiło się o próbę syn-
tetycznego przedstawienia tego za-
gadnienia. Po części jest to spowo-
dowane niewielką liczbą w  zbio-
rach muzealnych obiektów militar-
nych z  epoki, tudzież ich znacznym 

W Willi Caro, siedzi-
bie głównej Muzeum 
w  Gliwicach czyn-
na jest do 23 kwiet-

nia 2017 r. wystawa „Z Bogiem za kró-
la i  ojczyznę. Kultura militarna pro-
wincji śląskiej od wojen zjednocze-
niowych do Wielkiej Wojny (1864- 
-1914). Kolekcja regimentów śląskich 
Norberta Kozioła”.

Militarny ceremoniał i  symbolika, 
szamerowane mundury, broń i  orde-
ry, przemarsze, defilady i  parady, uro-
czystości pułkowe, manewry i  ćwi-
czenia − kultura militarna w  deka-
dach poprzedzających wybuch pierw-
szej wojny światowej stanowiła jeden 
z  najistotniejszych segmentów funk-
cjonowania społeczeństw europej-
skich. Mundur stawał się ważnym, czę-
sto dominującym elementem pejza-
żu miejskiego, oddziaływał na ówcze-
sną modę i  obyczaje, również na Ślą-
sku, który w połowie XVIII w., w wy-
niku zwycięskich wojen prowadzonych 

rozproszeniem, nie tylko w muzeach 
Dolnego i  Górnego Śląska czy in-
nych części Polski, ale także poza gra-
nicami naszego kraju. W  tym kon-
tekście jako unikatowa jawi się ko-
lekcja militariów śląskich regimen-
tów gromadzona przez śląskiego ko-
lekcjonera i znawcę tematu Norber-
ta Kozioła, która stanowi trzon eks-
pozycji. Znajdują się w  niej liczne 
i wyjątkowo rzadkie przedmioty, po-
zwalające na zaprezentowanie kilku 
płaszczyzn właściwych dla kultury 
wojskowej na Śląsku w  omawianym 

Zapomniany świat 
śląskich regimentów

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

1 | 2 | Ułan	Pułku	
Ułanów	von	Katzler	
z	Gliwic	(Śląskiego)	nr	2	
w	mundurze	służbowym	
z	czasów	Wilhelma	II	(1)	
i	odznaka	tego	pułku	(2)

1

2
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okresie. Na otwarciu ekspozycji 
w Muzeum w Gliwicach, jego dyrek-
tor Grzegorz Krawczyk powiedział:

„Pan Norbert Kozioł od czterech de-
kad wyszukuje interesujące go artefak-
ty. Jego kolekcja obejmuje kilka tysięcy 
obiektów związanych z  kulturą mili-
tarną Prus oraz Cesarstwa Niemieckie-
go, z których kilkaset, tych najbardziej 
interesujących, prezentujemy na wysta-
wie w  Muzeum w  Gliwicach. Zorga-
nizowanie podobnej ekspozycji w opar-
ciu o zbiory muzeów krajowych byłoby 
całkowicie niemożliwe i  z  tego wzglę-
du gliwicka wystawa ma charakter pre-
kursorski, a zarazem wybitnie kolek-
cjonerski. [...] Historycy i  muzealni-
cy mają wielki dług wobec takich osób, 
które z wielkim oddaniem, latami, pie-
czołowicie gromadzą i  chronią od za-
pomnienia pamiątki przeszłości. Nasza 
wystawa jest z  tego względu również 
swoistym hołdem, który muzealnicy 

składają kolekcjonerom prywatnym, ta-
kim jak Pan Norbert Kozioł, który zde-
cydował się udostępnić swoje zbiory sze-
rokiej publiczności”.

Podstawowym założeniem kon-
strukcyjnym wystawy jest odwołanie 
do trzech głównych typów formacji 
lądowych. Całość otwiera prezenta-
cja piechoty, najliczniejszej formacji 
w regionie, następnie ukazana zosta-
ła kawaleria, a ostatnia sala poświę-
cona jest jednostkom artyleryjskim 

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

3 | Portret	huzara	Pułku	
Huzarów	Graf	Goetzen	
(2.	Śląskiego)	nr	6,	olej,	
płótno

4 | Szeregowy	Pułku	
Piechoty	von	Courbière	
(2.	Poznańskiego)	nr	19	
w	mundurze	wyjściowym	
z	czasów	Wilhelma	II

5 | Kanonier 
2.	Dolnośląskiego	Pułku	
Artylerii	Polowej	nr	41	
w	mundurze	wyjściowym,	
pamiątka	służby	
w	regimencie	z	czasów	
Wilhelma	II

6 | Kufel	–	pamiątka	
służby	w	Pułku	Artylerii	
Polowej	(2.	Śląskim)	nr	42

...........................................
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czy Gliwice stanowiły istotną część 
społeczności miejskiej w  dobie cesar-
stwa (1871-1918). Oficerowie i  żoł-
nierze, w  barwnych, niekiedy boga-
to szamerowanych mundurach, budo-
wali oryginalny koloryt miast. Wzbo-
gaceniem codzienności były też liczne 
ceremonie militarne, parady, ćwicze-
nia, uroczystości pułkowe. Przez nie-
mal półwiecze od zjednoczenia Nie-
miec panował pokój. Doświadcze-
niem żołnierzy była pospolita służba 
koszarowa. Ten barwny świat skoń-
czył się definitywnie latem 1914 r., 
wraz z wybuchem wojny. Znikły wów-
czas kolorowe uniformy, a dla żołnie-
rzy nadszedł czas cierpienia i śmierci.

Na wystawie przywołane są tak-
że elementy specyficznej kultury 

wraz z  saperami i  taborami. Na wy-
stawie przybliżone są różne wątki te-
matyczne, związane z  funkcjono-
waniem formacji zbrojnych, przede 
wszystkim „barwa i  znak” – umun-
durowanie wraz z  wszystkimi z  tym 
związanymi atrybutami, nie tylko 
właściwy uniform (bluza, kurtka, 
płaszcz, spodnie, buty), ale też pa-
gony, epolety, oznaki i  odznaki, me-
dale, nakrycia głowy (czapki i  heł-
my), ponadto pasy, sznury, akselban-
ty, elementy oporządzenia i uzbroje-
nie (broń biała i palna).

Drugą część prezentacji stanowi 
bogata ikonografia. Składają się na nią 
fotografie, obrazy, ryciny, pocztów-
ki, oleodruki i  inne, które dokumen-
tują losy żołnierzy służących w  da-
nych jednostkach, typową służbę woj-
skową, sceny batalistyczne, ukazują 
obiekty koszarowe (często już nieist-
niejące) oraz uroczystości i ceremonie 
wojskowe.

Garnizony wojskowe w  takich 
miastach, jak Wrocław, Głogów, Nysa 

rekrucko-koszarowej. Wiążą się one 
ze służbą wojskową jako przeżyciem 
formacyjnym, są rodzajami jej upa-
miętnienia, a zarazem nośnikami tre-
ści symbolicznych, o wymiarze za-
równo ograniczonym do samego re-
gimentu, jego historii i emblematów, 
jak i dotyczącym ogólnopaństwowej 
przestrzeni symbolicznej. W tej czę-
ści ekspozycji dominują przedmio-
ty codziennego użytku, częstokroć 
związane z  życiem towarzysko-ko-
leżeńskim, kufle, kieliszki, szklan-
ki, talerze, manierki, fajki, galante-
ria, drobna rzeźba. Szczególny nacisk 
położony jest na obiekty związane 
z regimentami stacjonującymi w Gli-
wicach.

☐

Kuratorami	 wystawy	 są	 Zbigniew	 Gołasz	 i	 Aleksandra	 Korol-Chudy	 z	 Instytutu	 Pamięci	 Narodowej.	Współpraca	 kuratorska:	 Joanna	
Puchalik	z	Muzeum	w	Gliwicach.	Współpraca	merytoryczna:	Norbert	Kozioł	i	Sebastian	Rosenbaum.
Więcej	informacji	–	Muzeum	w	Gliwicach,	ul.	Dolnych	Wałów	8a,	44-100	Gliwice,	www.muzeum.gliwice.pl.

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

7 | Major	Śląskiego	
Batalionu	Saperów	
nr	6	w	mundurze	
paradnym	z	czasów	
Wilhelma	II

8 | Alegoria	
kanclerza	Otto	von	
Bismarcka	jako	kowala	
wykuwającego	jedność	
Rzeszy

(wszystkie eksponaty 
pochodzą ze zbiorów 
prywatnych Norberta 
Kozioła)

....................................
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wojciech przybyszewski

W	tym	roku	przypada	210.	rocznica	urodzin	Wincentego	
Pola	(1807-1872),	poety	doby	późnego	romantyzmu,	
humanisty,	krajoznawcy,	uczonego	geografa,	twórcy	pierwszej	
na	ziemiach	polskich	katedry	geografii	na	Uniwersytecie	
Jagiellońskim,	kawalera	Orderu	Virtuti	Militari,	przyznanego	
za	udział	w	powstaniu	listopadowym.	Jednym	z	ważniejszych	
rysów	charakteru	tego	poety	była	jego	działalność	na	rzecz	
upamiętniania	dokonań	tych	spośród	wybitnych	Polaków,	których	
dane	mu	było	nie	tylko	znać		i	podziwiać,	ale	także	którzy	
obdarzyli	go	przyjaźnią.	Do	takich	postaci	należał	Franciszek	
Ksawery	hr.	Krasicki	z	Siecina	herbu	Rogala	(1774-1844).

Piękny Polak 
z dzielną 
duszą



Franciszek Ksawery Krasicki był przy-
bocznym Tadeusza Kościuszki w po-
wstaniu kościuszkowskim, oficerem 
armii Napoleona, naczelnikiem po-

wstania antyaustriackiego w ziemi sanockiej 
i obrońcą zamku w Sanoku w 1809 r., które-
go bohaterski wyczyn z tego czasu przeszedł 
do legendy: „[…] pan Ksawery otoczony do-
koła w zamku sanockim, spiął konia, przesa-
dził mur i po stroméj ścieżce zjechał po skale do 
Sanu, rzekę przepłynął w bród i znikł w prze-
ciwległych lasach, gdzie też spotkał się ze swoim 
oddziałem i  sformowawszy go na nowo, noc-
nemi marszami przeprowadził do Zamościa 
bez żadnéj straty” (Ludwik Dębicki, Z życia 
poety. (Urywki biograficzne) przez…, [część] 
II: Pan Ksawery Krasicki, [w:] „Kronika Ro-
dzinna”, nr 19, 1881, s. 585-586). Przed po-
nad stu laty, by upamiętnić to niezwykłe wy-
darzenie, mieszkańcy Sanoka umieścili na 
skarpie, u podnóża tamtejszego zamku tabli-
cę z napisem: „PAMIĘCI / KSAWEREGO 
KRASICKIEGO / I TOWARZYSZY / ZA 
BOHATERSKI CZYN PRZY OSTATNIEJ 
/ OBRONIE ZAMKU SANOCKIEGO / 
W  CZERWCU 1809 R. / W  STULET-
NIĄ ROCZNICĘ TOW[ARZYSTWO] 
UPIĘKSZ[ANIA] / M[IASTA] SANOKA 
NAPIS TEN UMIEŚCIŁO”.

A trzeba do tego dodać, że „Pan Ksawe-
ry” był później także uczestnikiem powsta-
nia listopadowego, w  którym pełnił funk-
cję przewodniczącego Komitetu Pomocy dla 
Powstania Listopadowego na terenie Galicji, 
wreszcie, że powszechnie był znany ze swych 
myśliwskich pasji i z gawędziarstwa, oraz że 
wiele z  tych barwnych jego opowieści upa-
miętnił po latach w Mohorcie Wincenty Pol, 
który wcześniej, w  jednym z  listów, jakże 
trafnie scharakteryzował portret przyjacie-
la w słowach: „Piękny Polak z dzielną duszą”.

O najważniejszych zasługach hrabiego 
Krasickiego i  o zaszczytach, które spotkały 
go w  związku z  nimi, można było przeczy-
tać m.in. już w ówczesnej prasie, czego przy-
kładem jest krótka informacja zamieszczo-
na w  ukazującej się w  czasie powstania ko-
ściuszkowskiego „Gazecie Wolnej Warszaw-
skiej”: „N. Naczelnik z ofiar przez gorliwych 

obywateli i  obywatelki oyczyźnie złożonych, 
rozdał dystyngującym się officyerom rozmaite 
podarunki, jako to: […] Maiorowi Krasickie-
mu, za dystyngowanie się w wielu okazy[a]ch, 
i ostatniey pod Marymontem, pierścień z bry-
lantem” (nr 29, wydanie z 2 sierpnia 1794 r., 
s. 382). Najwięcej jednak wiadomości o bo-
haterze znajdziemy dopiero w  podsumo-
wującej dorobek jego życia mowie pogrze-
bowej, ułożonej i spisanej 3 maja 1844 r. na 
zamku w Lesku przez Wincentego Pola; ge-
nerał zmarł 25 kwietnia 1844 r. w Posadzie 

1 | Malarz	nieznany,	
„Portret	Franciszka	
Ksawerego	Krasickiego”,	
ok.	1830,	miniatura,	przed	
drugą	wojną	światową	
własność	praprawnuka	
generała,	Ksawerego	
Krasickiego	w	Bachórcu

2 | Tablica	upamiętniająca	
obronę	Zamku	w	Sanoku	
w	1809	r.	–	stan	w	2012	r.
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Leskiej. Mowę tę, wygłoszoną przez poetę 
w niedzielę, 5 maja 1844 r. po mszy świętej 
w miejscowej farze, usłyszeli nie tylko zgro-
madzeni w  kościele mieszkańcy miastecz-
ka i okolic, ale także liczni przyjezdni, któ-
rzy, tak jak Pol, z powodu panujących rozto-
pów i niesprzyjającej pogody, nie zdążyli na 
pogrzeb hrabiego, odprawiony „cicho i w nie-
mym żalu” kilka dni po zgonie bohatera.

Podjęte przez Pola niedługo potem stara-
nia, by mowę tę, wraz z wykonanym już po 
śmierci Franciszka Ksawerego Krasickiego 
portretem hrabiego, opublikować zarówno 
w kraju, jak i (po pewnych zmianach i prze-
tłumaczeniu na język francuski) za grani-
cą, w Paryżu, w ukazującej się tam encyklo-
pedii Biographie universelle ancienne et mo-
derne, niestety, spełzły na niczym. Na prze-
szkodzie tym planom stanęła nie tylko cen-
zura, ale także piętrzące się przed poetą licz-
ne dodatkowe zobowiązania. Już 4 czerwca 
1844  r. pisał on w  liście z  Gumnisk do Ed-
munda, syna Franciszka Ksawerego Krasic-
kiego: „Donoszę Ci, iż dwa razy, coraz inaczej 
redagowanego mego artykułu nie przepuściła 
cenzura, nic nie pozostaje tedy, jak trzymać się 
dawnego projektu, tj. umieścić nekrolog w »Bi-
bliotece Ossolińskich«, a żywot z wizerunkiem 
ś. p. Ojca Twego w »Przyjacielu Ludu«” (Li-
sty z ziemi naszej. Korespondencja Wincente-
go Pola z  lat 1826-1872, zebrał, opracował 
i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, War-
szawa 2004, s. 126). Półtora roku po śmierci 

generała usprawiedliwiał się z kolei, pisząc do 
tego samego adresata: „Przez dziewięć prze-
szło miesięcy peregrynowałem, więc byłem nie-
jako na morzu, i  nie mogłem sobą rozporzą-
dzać według chęci – teraz zawinąłem do por-
tu, i radbym powrócić do dawnych zatrudnień 
i dawnych stosunków – ale – mnóstwo, mnó-
stwo zaległości, do których głównie także po-
liczyć potrzeba, nie wygotowany dotąd arty-
kuł do powszechnej biograficznej encyklope-
dii francuskiej żywota ś. p. Ojca Twego. Przy-
znaję się do winy i tylko tak długie oddalenie 
od domu i  literackich zatrudnień niech mnie 
w Twych oczach wytłumaczy” (Listy…, s. 144: 
Mariampol [Glinik Mariampolski], 15 paź-
dziernika 1845 r.).

W konsekwencji tych uwarunkowań 
wspomniana mowa pogrzebowa – zatytuło-
wana, zgodnie z zachowanym w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie rękopisem, 
Mowa Wincentego Polla miana / w Lisku na 
dniu pogrzebu ś. p. Pana Xawerego Krasickiego 
byłego Majora / i dowódcę pułku Wojsk N[aj-
jaśniejszej] R[zeczy] P[ospolitej] Polskiej, 
/ ozdobionego srebrnym medalem „zasługi / 
Wojskowej” [Virtuti Militari] w r. 1792 i pier-
ścieniem „Obrońców / Ojczyzny” w r. 1794. Na-
czelnika Powiatowego Po- / wstania w r. 1809  
– Ojca Ojczyzny w r. 1831-1834. / Zgasłego 
na dniu 25go Kwietnia 1844 w Lisku w zie-
mi Sanockiej (BN: rkps IV/5711, k.  9, rec-
to) – ogłoszona została drukiem dopiero 
w  2009  r., ale za to ze wstępem i  licznymi 

3 | Zamek	w	Lesku	–	stan	
obecny
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przypisami, w artykule autorstwa prawnuka 
poety, Adama Wincentego Pola Mowa Win-
centego Pola na uroczystości pośmiertnej Fran-
ciszka Xawerego Krasickiego. Przyczynek edy-
torsko-biograficzny, [w:] Wincentego Pola 
bieszczadzkie ścieżki, Lesko 2009, s. 71-94. 
Wcześniej była jednak znana współczesnym 
z  licznych rękopiśmiennych odpisów, czego 
przykładem może być choćby artykuł Kazi-
mierza Chłędowskiego Dwa pokolenia, opu-
blikowany w „Przewodniku Naukowym i Li-
terackim” (Lwów 1879, s. 769-787, 885-901) 
i przedrukowany w zbiorze utworów tego pi-
sarza Z przeszłości naszej i obcej (Lwów 1935, 
s. 361-399). Znali ją też inni autorzy biogra-
fii Krasickiego, o czym świadczą wyjęte z niej 
i wplecione w ich teksty pojedyncze zdania, 
a nawet dłuższe fragmenty, możliwe do zaak-
ceptowania przez cenzurę.

W opublikowanej przez Adama Pola Mo-
wie Wincentego Polla zabrakło jedynie – jak 
się zdaje – jeszcze jednego, tym razem obszer-
niejszego przypisu, w którym można by było 
dokładniej zinterpretować fragment wystą-
pienia, w którym poeta wspomina (BN: rkps 

IV/5711, k. 12, verso; pisownia oryginalna): 
„Kiedym go krótko przed śmiercią odwiedzał, 
znalazłem starca zmienionego na ciele, ale nie 
na duszy – rzekłem mówiąc o wiośnie »żura-
wie przylecieli« – a on wyciągnął rękę siedząc 
na krześle i spojrzał gdzieś daleko zwróciwszy 
głowę ku oknu i uśmiechnął się, uśmiechnął się 
szczęśliwie i tak rzewnie, jak gdyby duszy jego 
już dniało, już lepsze życie, i rzekł:

»Przylecieli? A ja odlecę!
O zmarli Polacy!
Ja idę do Was! Jam jest ów najemny
Któremu Chrystus nieodmówił [!] płacy,
Chociaż ostatni przyszedł sądzić grono,
A tą zapłatą, jest grób cichy, ciemny,
Jak wam Ojcowie płacono…«”.
Nie wydaje się, by użyte tu sformułowa-

nie „żurawie przylecieli” miało oznaczać jedy-
nie zbliżającą się wiosnę. Takie dopowiedze-
nie było raczej świadomym wybiegiem po-
ety, który, jak wiemy, wprowadzając do tek-
stu różnego rodzaju poprawki i  uproszcze-
nia, próbował zmylić nimi cenzurę. W  rze-
czywistości miała to być aluzja do powraca-
jących z dalekiej podróży i niosących dobrą 

4 | Dietrich	H.M.	Monten,	
„Finis	Poloniae”,	1832,	
olej,	płótno,	wym.	44,2	x	
52,5	cm	(w	zbiorach	Galerii	
Narodowej	w	Berlinie)
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nowinę żurawi, o których mowa w  znanym 
wierszu Seweryna Goszczyńskiego (1801- 
-1876) Wyjście z  Polski (sygnowanym przez 
autora „Granica pruska, 1831”).

Goszczyński – poeta dobrze znany za-
równo Polowi, jak i Krasickiemu – po upad-
ku powstania listopadowego, w którym brał 
udział, zmuszony był do opuszczenia kra-
ju. Będąc mimowolnym świadkiem i uczest-
nikiem przygranicznych wydarzeń, w  krót-
kim, przejmującym wierszu opisał je, wczu-
wając się w przeżycia wielu innych opuszcza-
jących Polskę uczestników powstania. Nam 
treść tego wiersza w oczywisty sposób koja-
rzy się dzisiaj z obrazem Dietricha Montena 
„Finis Poloniae”, pokazanym na niedawnej 
wystawie dzieł sztuki z dawnej kolekcji Wa-
genera w Pałacu Królewskim we Wrocławiu 
(zob. „Spotkania z  Zabytkami”, numer spe-
cjalny: Wrocław – Europejska Stolica Kul-
tury 2016, s. 33). Dla Wincentego Pola, 
Franciszka Ksawerego Krasickiego i  innych 
oświeconych ówczesnych patriotów była ona 
nie tylko opisem tragicznego losu pobratym-
ców, ale także pełną nadziei przepowiednią. 
„Wysoko, pod niebem żórawie [!] leciały, / Wy-
soko leciały, a lecąc śpiewały” – zaczyna poeta 
swą opowieść, i kontynuuje po chwili: „Żó-
rawie [!], co w nasze lecicie krainy, / Zalećcie 
po drodze do naszéj rodziny, / Na skrzydła, na 
szybkie żołnierskie łzy weźcie, / I matkom i żo-
nom i siostrom je nieście, / Niech matki wymo-
dlą, wypłaczą niech żony, / By Bóg nam dał 
prędzéj powrócić w  te strony” (S. Goszczyń-
ski, Trzy struny przez…, Strazburg [!] 1839, 
s. 128-129). A zatem owo „żurawie przylecie-
li” Wincentego Pola – to nic innego, jak tyl-
ko próba pocieszenia umierającego bohatera, 
że trud powstańczy nie poszedł na marne i że 
wkrótce nadejdzie czas dawno wyczekiwanej 
wolności.

Wygłoszona w  leskiej farze przez Win-
centego Pola mowa pogrzebowa na ogłosze-
nie drukiem czekała, jak już wiemy, przeszło 
półtora wieku (!), ale jeden związany z nią 
zamiar udało się poecie stosunkowo szybko, 
jak na tamte warunki (bo zaledwie w półto-
ra roku), doprowadzić do szczęśliwego koń-
ca. Po pokonaniu wielu trudności, a tak-
że dzięki zaangażowaniu się w  sprawę kil-
ku zaprzyjaźnionych z nim osób, w połowie 
października 1845 r., w  liście do Edmun-
da Krasińskiego, pisanym w  Mariampolu, 
Wincenty Pol mógł już (nie bez satysfakcji) 

napisać: „Co do litografii portretu [Twego 
Ojca] rzecz się tak ma. Głowacki, malarz 
krakowski, zrobił rysunek, podług którego się 
udała bardzo piękna litografia. Dla nas, co-
śmy papę tak znali, wiele bardzo nie dosta-
je, ale portret, jako portret charakterystycz-
ny, jest bardzo dobry, piękny Polak z dzielną 
duszą! [podkr. – WP]. Głowacki nie chciał 
nic wziąć za rysunek zrobiony, więc warto 
by mu podziękować, jak będziesz w  Krako-
wie; co zaś do kosztów litografii, to pokrył [je] 
Władysław Wężyk [syn Franciszka – poety, 
przyjaciela Wincentego Pola], który miesz-
ka obecnie w Krakowie […]. Możeby tedy nie 
źle było, żebyś teraz, gdy już wiesz, że litogra-
fia wyszła, napisał do niego słów kilka […]” 
(Listy…, s. 145). To nic, że przepadły wcze-
śniejsze plany wydania litografii na chiń-
skim papierze w poznańskim zakładzie lito-
graficznym Wiktora Kurnatowskiego, zwią-
zane wtedy jeszcze z  nadzieją opublikowa-
nia biografii pana Ksawerego w ukazującym 
się w stolicy Księstwa Poznańskiego „Przy-
jacielu Ludu” (Listy…, s. 136: Z Mariampo-
la, 29 grudnia 1844 roku). Rycina była go-
towa i można ją było podziwiać!

Litografia ma wymiary 21,5 x 19 cm (z na-
pisami: 26,2 x 19 cm), sygnowana jest z lewej, 
w obrębie kompozycji, przy prawym ramieniu 
portretowanego: „Klaus” oraz z  prawej, pod 
ręką lewą: „Lith[ographie] Atelier v[on] F. E. 
Feller, Berlin”, co oznacza, że wykonana zosta-
ła przez niemieckiego malarza i litografa An-
tona Klausa (1810-1857) w  Atelier Litogra-
ficznym F. E. Fellera w Berlinie, mieszczącym 
się wtedy przy Friedrichstrasse 62. Poniżej dys-
tych autorstwa Wincentego Pola: „Zrobił ten 
swoie, i nie mało sprawił / Kto wzor poczciwy 
Rodakom zostawił” oraz informacja na temat 
sportretowanej osoby: „XAWERY Z SIECI-
NA KRASICKI. / Urodzony w  Dubiecku d. 
10. Lipca 1774. / Major i  Dowodzca Półku 
N. R. P. Polskiej, Ozdobiony srebrnym meda-
lem »Zasługi Wojskowej« w r. 1792 i pierście-
niem / »Obrońców Ojczyzny« w r. 1794. Przy-
boczny Tadeusza Kosciuszki, Naczelnik Powia-
towego powstania Ziemi = Sanockiej w 1809 r. 
/ Ojciec Ojczyzny w 1831 r. Zmarły w Lisku, 
w  Ziemi = Sanockiej Wojewodztwie Ruskiem 
d. 25 Kwietnia, 1844 r.”. I rzecz najważniej-
sza: podobieństwo przedstawionego na por-
trecie mężczyzny – mężczyzny o dziarskim, 
szlachetnym spojrzeniu – do innych znanych 
nam wizerunków generała, jeśli nawet nie jest 
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uderzające, to z pewnością spełnia oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających kryty-
ków, jedynie jego ubiór i  oręż (jasny żupan 
i ciemny, zapewne czarny kontusz, pas polski, 
karabela) stanowią pewną zagadkę – nie mają 
bowiem odpowiedników na żadnym z konter-
fektów hrabiego. Jak to wytłumaczyć?

Pomysłodawcą wykonania takiego wła-
śnie pośmiertnego wizerunku Franciszka 
Ksawerego Krasickiego był nie kto inny, jak 
Wincenty Pol, przyjaciel hrabiego i  autor 
pogrzebowej mowy, w której polska karabe-
la pojawia się dwukrotnie: „Złożywszy dziś 
w trumnie pokrześnika Księdza Marka – Wy-
chowańca Ignacego Krasickiego – towarzysza 
Mokronowskiego – przybocznego Kościuszki – 
żołnierza Napoleona, rycerskiego męża trzech 
różnych epok: Patryarchę naszych czasów: Po-
łóżmy mu polską karabellę na grobie! Może 
to już ostatnia trumna, w  której chowamy 
Współczesnego owych mężów, świadka wiel-
kich nieszczęść, czasu Ojców naszych. Połóżmy 
mu karabellę na grobie i otoczmy pamięć jego 
tą czcią, która się należy »Ojcom Ojczyzny!«” 
(BN: rkps IV/5711, k. 13, recto).

O czarnym, żałobnym żupanie (na ry-
sunku Głowackiego zamienionym na ja-
sny żupan, na który zarzucono czarny kon-
tusz), przeczytamy z kolei w innym fragmen-
cie pogrzebowej mowy, a także w  wierszu 
Do Edwarda Tadeusza Bielińskiego (Mohort. 
Rapsod rycérski z podania, [w:] Poezyje Win-
centego Pola, Kraków 1855, s. 14). Nie ma 
więc wątpliwości: przygotowana dla krakow-
skiego malarza i pedagoga Jana Nepomucena 
Głowackiego (1802-1847) podpowiedź do-
tycząca ubioru i akcesoriów na portrecie ge-
nerała – to także element autorskiego pomy-
słu Wincentego Pola, przy czym ubiór pol-
ski miał tu odegrać szczególną, symbolicz-
ną rolę. Co więcej, była to zapewne podpo-
wiedź równie starannie przemyślana i wyeg-
zekwowana u artysty przy odbiorze rysunku, 
jak ta opracowana przez niego dwadzieścia 
lat później, dotycząca zakomponowania po-
piersia Aleksandra Fredry na poświęconym 
dramatopisarzowi medalu, wiemy bowiem, 
że poeta słał wtedy do Paryża szczegółowe 
instrukcje, według których znany francu-
ski rzeźbiarz Jean Auguste Barre miał opra-
cować zamówione u niego dzieło (zob. Woj-
ciech Przybyszewski, Zagadka medalu jubile-
uszowego dla Fredry, „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 9-10, 2013, s. 51-54).

O wiele trudniej ustalić, jakim portretem 
generała posłużył się Głowacki, pracując nad 
rysunkiem, na podstawie którego wykonana 
została w Berlinie pośmiertna litografia.

Na skierowany do rodziny zmarłego apel 
poety o wyszukanie odpowiedniego wzoru 
pierwsza odpowiedziała wdowa, przysyłając 
mu rysunek z  portretem męża. Pol nie za-
akceptował jednak tego wzoru. „Bardzo je-
stem wdzięczny Pani Dobrodziejce za przy-
słany mi rysunek – pisał do Edmunda Kra-
sińskiego – zdaje mi się jednak, ze portre-
tów, który był u księdza Liskowackiego więcej 
przypomina obraz papy w  tych rysach, z  ja-
kimi Go znaliśmy w  ostatnich latach; i  pro-
szę Cię nie pozbawiaj mnie nadziei, że się 
da wynaleźć” (Listy…, s. 126: Z  Gumnisk, 
4 czerwca 1844 r.).

5 | Anton	Klaus	wg	
rysunku	Jana	Nepomucena	
Głowackiego	z	1844	r.,	
„Portret	Ksawerego	
Krasickiego”,	1845,	
litografia	wykonana	
w	Atelier	Litograficznym	
F.E.	Fellera	w	Berlinie,	wym.	
26,2	x	19	cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej)
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Prośba została spełniona, tyle tylko, że 
wtedy pojawiła się dodatkowa przeszkoda, 
o której poeta pisał do Edmunda bez ogró-
dek: „Wstrzymywałem się z  napisaniem li-
stu do Ciebie, bom Ci chciał już donieść coś 
stanowczego o portrecie ś. p. Ojca Twojego. 
Z smutkiem przychodzi mi wyznać, że aż do 
przyjazdu mojego do Krakowa, nic nie zrobi-
li Ci dla tej rzeczy, którym ją poleciłem” (Li-
sty…, s. 136: Mariampol, 29 grudnia 1844 r.). 
Tak więc dopiero w pierwszych dniach grud-
nia 1844  r. udało się poecie osobiście zająć 
sprawą i spowodować, że pozyskany od księ-
dza Liskowackiego portret Franciszka Ksa-
werego trafił do rąk malarza. Ten zaś, zapew-
ne jeszcze w tym samym miesiącu, wykonał 
na jego podstawie rysunek do litografii. Co 
więcej, decyzję o tym, gdzie odesłać portret 
służący malarzowi za wzór, i  jeszcze w  paź-
dzierniku 1845  r. pozostający w  jego pra-
cowni w  Krakowie, Wincenty Pol pozosta-
wił Edmundowi Krasickiemu. „Portret ks. 
Liskowackiego znajduje się dotąd w ręku Gło-
wackiego, i on go pszeszle dokąd zechcesz i bez 
pośrednictwa mojego” – pisał 15 październi-
ka 1845 r. w liście do Edmunda Krasickiego 
z Mariampola (Listy…, s. 145).

Kim był nieznany nam z  imienia ksiądz 
Liskowacki, gdzie rezydował i przede wszyst-
kim jak wyglądał portret, który co najmniej 
do połowy roku 1844 znajdował się pod jego 
opieką (czy może nawet był jego własnością), 

a którym posłużył się jako wzorem do wyko-
nania rysunku Jan Nepomucen Głowacki?

Najwięcej bodaj elementów zbieżnych 
odnoszących się do kompozycji rysun-
ku i  charakterystyki twarzy portretowane-
go można się dopatrzyć na portrecie gene-
rała w połowie postaci, w mundurze Stanów 
Galicyjskich i  przy karabeli, znanym m.in. 
z  archiwalnej fotografii zachowanej w  ko-
lekcji Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go, a pochodzącej z  przedwojennego zaso-
bu zdjęć „Ilustrowanego Kuriera Codzienne-
go” (nr inw. 1-K-292). Obraz ten (olej, płót-
no, wym. 80 x 62 cm) stanowi obecnie wła-
sność Fundacji Zbiorów im. Ciechanowiec-
kich przy Zamku Królewskim w  Warsza-
wie (nr inw. FC ZKW/184/ab), został zaku-
piony przez fundatora w 1957 r. w Dubiec-
ku od hrabiów Konarskich, ostatnich właści-
cieli tamtejszego zamku i jest obecnie ekspo-
nowany w charakterze depozytu w Muzeum 
Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (od-
dział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) 
(nr inw. D-922 OMO). Być może więc to 
ten właśnie zagadkowy wizerunek – błędnie 
skojarzony w NAC w opisie archiwalnej fo-
tografii z dawnymi zbiorami Muzeum Ksią-
żąt Lubomirskich we Lwowie – jest poszuki-
wanym tu wzorem.

Ale jest i drugi kandydat. To bardzo po-
dobny do wyżej opisanego obraz olejny nie-
znanego autora, malowany na płótnie, tak-
że przedstawiający generała w połowie po-
staci, w  mundurze polowym Stanów Gali-
cyjskich, ale ze srebrnym orderem Virtu-
ti Militari w  jego najwcześniejszej medalo-
wej wersji (!) na piersiach, pochodzący z le-
skiej cerkwi i bez wątpienia związany z fun-
dacją tego kościoła w 1837 r. przez hrabie-
go Franciszka Ksawerego Krasickiego. Por-
tret ma wymiary 89 x 75 cm, jest datowa-
ny „ok. 1837” (na podstawie informacji po-
danej na jego odwrocie przez pierwszego 
proboszcza w  murach nowo wybudowa-
nej cerkwi, Mychajła Minczakewycza [Mi-
chała Minczakiewicza, 1808-1879]: „J. W. 
HRABIA XAWERY KRASICKI FUNDA-
TOR CERKWI MICHAŁA MINCZA-
KIEWICZ PROBOSZCZ 1837 r.”; napis, 
ze względu na niedawne dublowanie ob-
razu, obecnie jest niewidoczny) i  jest wła-
snością Muzeum Historycznego w  Sanoku 
(nr inw. MHS/S/2098), ale wyjątkowo, do 
końca kwietnia 2017 r. można go zobaczyć 

6 | Malarz	nieznany,	
„Portret	hrabiego	Franciszka	
Ksawerego	Krasickiego”,	
fotografia	archiwalna	
(w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego)

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2017           20



w Zamku Królewskim na Wawelu na wysta-
wie „Mundury Stanów Galicyjskich” (zob. 
artykuł na s. 7-10). Nie wiemy tylko, czy 
w  roku śmierci hrabiego podobizna ta 
w  dalszym ciągu pozostawała pod opie-
ką ówczesnego proboszcza cerkwi w  Le-
sku, księdza Mikołaja Niedźwiedzia (Sche-
matismus Universi Venerabilis Cleri Dioece-
seos graeco catholicae Premisliensis pro Anno 
Domini MDCCCXLIV. Conscriptus. Premi-
sliae 1843, s. 135), czy też nie, a  to znacz-
nie utrudnia dalsze poszukiwania. Gdy-
by bowiem przyjąć pierwsze z  zapropono-
wanych rozwiązań – Wincenty Pol zapew-
ne zwróciłby się do Edmunda Krasickiego 
o udostępnienie tego portretu, jako wzo-
ru dla Głowackiego, wskazując na cerkiew 
w Lesku, w której powinien się on znajdo-
wać. Chyba że… Chyba że obraz, z  jakichś 
nieznanych nam powodów (np. w  związ-
ku z  potrzebą wykonania jego kopii), zo-
stał przeniesiony w  inne miejsce. W  tam-
tych bowiem czasach wędrówka dzieł sztuki 
z miejsca na miejsce nie była czymś niespo-
tykanym, o czym dobitnie zaświadcza jesz-
cze jeden list Wincentego Pola, tym razem 
pisany i  pozostawiony u  Romana Kraiń-
skiego w  Leszczowatym: „Owo nie chwalą-
cy się, byliśmy znowu w Leszczowatym! Pana 
nie zastawszy, zjadłszy obiad, przenocowaw-
szy, odjeżdżamy smutni, bośmy się rozminęli 
z głównym celem podróży naszej – to jest nie 
widzieliśmy Pana kochanego i  nie uściskali-
śmy Go. U pana Ksawerego starszego [Fran-
ciszka Ksawerego Krasickiego w Lesku] jest 
obecnie malarz, który się zajmuje oddaniem 
kilku historycznych obrazów z  dziejów pol-
skich; w braku stosownych wzorów, chcieliśmy 
się udać do łaski kochanego Pana Dobrodzie-
ja i prosić Go o pozwolenie [pożyczenia] mie-
dziorytów [Antoniego] Oleszczyńskiego na 
dni kilka; jakoż posunęła się nasza śmiałość 
do tyla, żeśmy je zrabowali, w  liczbie sztuk 
dziewięciu – do czego się przyznajem, i za co 
najmocniej przepraszamy, przyrzekając ry-
chły zwrot onych […]. Leszczowate, 31 stycz-
nia 1838 r.” (Listy…, s. 29-31).

W tym samym Leszczowatym sześć lat 
później – dzięki informacjom zamieszczo-
nym w Schematyzmie na rok 1844 (Schema-
tismus…, s. 135) – odnajdujemy „naszego” 
księdza Liskowackiego, identyfikując go jako 
Hryhorija (Grzegorza) Liskowackiego, wte-
dy administratora cerkwi w  Leszczowatym, 

której tytularnym patronem był Edmund 
Kraiński, syn Romana Kraińskiego. Od 
1845  r. ksiądz Hryhorij był już probosz-
czem cerkwi w Korytnikach, może więc stąd 
wzięła się uwaga Pola, by Edmund Krasic-
ki sam zdecydował, gdzie Głowacki ma ode-
słać znajdujący się wcześniej u Liskowackie-
go portret generała: do Leska, Leszczowate-
go czy może do Korytnik (?).

Przypuszczenie goni przypuszczenie, hi-
poteza – hipotezę. A jednak pomimo tak 
wielu możliwych do przyjęcia rozstrzygnięć 
ciągle nie wiemy, który z wymienionych por-
tretów – czy ten z  Muzeum Warmińskie-
go w Lidzbarku Warmińskim, czy może ten 
eksponowany na co dzień w sali portretowej 
sanockiego Muzeum Historycznego – był 
wzorem, według którego wykonana została 
litografia z podobizną „Ojca Ojczyzny”.

Wojciech Przybyszewski

Za pomoc w  zebraniu materiałów do artykułu 
oraz cenne uwagi przed jego publikacją składam 
serdeczne podziękowania Panu Janowi K. Ostrow-
skiemu, dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wa-
welu, Pani Małgorzacie Jackiewicz-Garniec, kie-
rownikowi Muzeum Warmińskiego w  Lidzbarku 
Warmińskim (oddział Muzeum Warmii i  Mazur 
w Olsztynie), Pani Dorocie Szomko-Osękowskiej, 
kierownikowi Działu Sztuki w  Muzeum Histo-
rycznym w Sanoku i Panu Andrzejowi Romania-
kowi, kierownikowi Działu Historycznego w tym 
samym muzeum.

7 | Malarz	nieznany,	
„Portret	hrabiego	Franciszka	
Ksawerego	Krasickiego,	
właściciela	zamku	w	Lesku,	
ostatniego	obrońcy	zamku	
w	Sanoku”,	1837,	olej,	
płótno,	wym.	89	x	75	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Historycznego	w	Sanoku)

(ilustracje: 1 – wg Kazimierz 
Chłędowski, „Z przeszłości 
naszej i obcej”, Lwów 1935, 
po s. 388, 2 – commons.
wikimedia.org / fot. Lowdown, 
3 – dzięki uprzejmości Gliwickiej 
Agencji Turystycznej S. A. / 
Zamek w Lesku, 4 – Galeria 
Narodowa w Berlinie, 
5 – POLONA BN, 6 – Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, 7 – fot. Jan 
Kietliński / Zamek Królewski 
na Wawelu – Państwowe Zbiory 
Sztuki)
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stanisław grzelachowski

Drohiczyn	nad	Bugiem	–	historyczna	stolica	Podlasia,	obecnie	
niewielka	malownicza	miejscowość.	Zachowane	w	niej	po	licznych	
doświadczeniach	dziejowych	obiekty	zabytkowe	stanowią	
świadectwo	jej	dawnej	przeszłości.

Drohiczyn



W pierwszych wiekach naszej 
państwowości Podlasie było 
ziemią rywalizacji pomię-
dzy Polską, Rusią, Mazow-

szem i Litwą. W X w. teren ten znajdował się 
w  granicach państwa polskiego. W  XIII  w. 
panował na Podlasiu ruski książę halicko- 
-włodzimierski Daniel Romanowicz. Wów-
czas to położony nad samym Bugiem Dro-
hiczyn stał się znaczącą miejscowością. Waż-
nym odnotowanym aktem historycznym 
była koronacja Daniela na króla Rusi, któ-
ra odbyła się w 1253 r. Dokonali jej legat pa-
pieża Innocentego IV oraz biskup krakow-
ski Prandota. Z  kolei na początku XIV  w. 
Podlasie z  Drohiczynem opanowali Litwi-
ni. Poprzez nadanie praw miejskich Drohi-
czyn znalazł się w gronie ważnych miast Li-
twy. Pod względem narodowościowym jego 
mieszkańcy należeli do ludności polskiej 
i  ruskiej, dlatego zamieszkiwane przez nich 
dzielnice nosiły nazwy: Lackiej i  Ruskiej. 
W  1520  r. Drohiczyn stał się stolicą nowe-
go woj. podlaskiego, wydzielonego z  woj. 
trockiego. W 1569 r. województwo to zosta-
ło odłączone od Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i na podstawie ustaleń Unii Lubelskiej 
weszło w skład Korony. Drohiczyn aż do roz-
biorów pozostawał jego stolicą. Najpomyśl-
niejszym okresem tego miasta był wiek XVI, 
stało się ono wówczas ważnym centrum ad-
ministracyjnym, a także dużym ośrodkiem 
handlowym, ze względu na położenie nad 
spławną rzeką i  usytuowanie na skrzyżowa-
niu ważnych szlaków handlowych. Znajdo-
wał się tu zamek warowny, siedem cerkwi 
oraz dwa kościoły. Ten pomyślny stan prze-
rwały klęski związane z  najazdem szwedz-
kim. Miasto podupadło pod względem go-
spodarczym i zaczęło się wyludniać. 

W XVIII  w. nastąpił okres większej sta-
bilizacji. Odbudowano i  zbudowano nowe 
kościoły, klasztory i  cerkwie. Z  tego okre-
su pochodzą obecne obiekty sakralne: kate-
dra – dawny kościół parafialny, usytuowa-
ny obok niej dawny klasztor i  kolegium je-
zuitów, kościół i  klasztor pofranciszkański, 
kościół benedyktynek i  cerkiew parafialna. 
W  XIX  w. nastąpił kolejny upadek miasta. 

Zlokalizowana tu początkowo siedziba po-
wiatu w  niedługim czasie uległa likwidacji, 
zmalała znacznie liczba mieszkańców. Za-
mknięte kościoły franciszkanów i  benedyk-
tynek niszczały. Położona poza rzeką Ruska 
Strona stała się osadą wiejską.

Dopiero po pierwszej wojnie świato-
wej podjęto odbudowę Drohiczyna, jednak 
już w niedługim czasie druga wojna świato-
wa spowodowała zniszczenia na wielką skalę. 
W 1939 r. miasto znalazło się w strefie gra-
nicznej przebiegającej wzdłuż Bugu pomię-
dzy wojskami radzieckimi i  niemieckimi. 
W strefie tej w pasie 800 m od rzeki uległa 
wyburzeniu wszelka zabudowa, z wyjątkiem 
obiektów przydatnych dla wojska. Obiek-
ty sakralne zostały zdewastowane, nastąpiło 
całkowite zniszczenie ich wystroju i wyposa-
żenia.

Po zakończeniu wojny przystąpio-
no do odbudowy miasta. Jego ranga wzro-
sła poprzez przeniesienie w  1950  r. z  Biel-
ska Podlaskiego siedziby polskiej części die-
cezji pińskiej. W 1991 r. utworzona zosta-
ła diecezja drohiczyńska z  siedzibą bisku-
pią w  Drohiczynie. Niewątpliwie zlokali-
zowanie ważnej instytucji kościelnej było 
korzystne dla podjęcia odbudowy wznie-
sionego w  XVIII  w. zespołu pojezuickie-
go z wykorzystaniem go do własnych celów. 
Zespół ten zgrupowany wokół zamknięte-
go dziedzińca składał się z  kościoła (obec-
nie katedry), dawnego klasztoru, dawnego 
kolegium oraz w  pewnym oddaleniu wol-
no stojącej dzwonnicy. Odbudowany kom-
pleks tych budowli, usytuowany na skarpie 
ponad rzeką, dominuje w  panoramie mia-
sta. Dawniej ważnym obiektem był tu też 
zamek książęcy, który zniszczony został 
w czasie najazdu szwedzkiego. Pozostałe po 
nim wzgórze zamkowe stanowi teraz miej-
sce widokowe na rozległą dolinę Bugu.

Najważniejszy obiekt w  zespole pojezu-
ickim, barokowy kościół św. Trójcy (obecnie 
katedralny) odznacza się skromnym ukształ-
towaniem architektonicznym. Czteroprzę-
słowy korpus z  wyższą nawą główną i  niż-
szymi nawami bocznymi od wschodu łączy 
się poprzez nawę główną z jednoprzęsłowym 
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półkoliście zamkniętym prezbiterium. Po 
bokach prezbiterium dostawiony jest skar-
biec i zakrystia, od zachodu zaś, na przedłu-
żeniu nawy głównej, kruchta o wysokości 
naw bocznych. Ponad kruchtą góruje ścia-
na fasady, zakończona trójkątnym szczy-
tem. Nawa główna i prezbiterium przekryte 

są dachem dwuspadowym, a nawy boczne 
i kruchta dachami pulpitowymi. Na kalenicy 
nawy głównej osadzona jest barokowa czwo-
rokątna wieżyczka na sygnaturkę. We wnę-
trzu nawa główna i  prezbiterium mają skle-
pienia kolebkowe, nawy boczne zaś kolebko-
wo-krzyżowe. 

1 | Katedra	i	seminarium	
(dawny	klasztor	jezuicki)	
w	Drohiczynie

2 | Wnętrze	katedry

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2017           24



Bogate wyposażenie wnętrza kościoła z je-
denastoma ołtarzami zachowało się do czasu 
wybuchu drugiej wojny światowej. Niestety, 
po zajęciu miasta przez wojska radzieckie zo-
stało ono całkowicie zniszczone. W  pośpie-
chu zdołano uratować tylko nieliczne obiek-
ty, które znalazły schronienie w  pobliskich 
kościołach. W okresie powojennym przepro-
wadzono nową aranżację wnętrza kościoła, 
z wykorzystaniem uratowanych obiektów za-
bytkowych. Na miejscu drewnianego baroko-
wego ołtarza głównego wykonano w 1956 r. 
nowy pseudobarokowy – murowany i  mar-
moryzowany, nienawiązujący do poprzed-
niego. W polu głównym umieszczono współ-
czesny obraz Trójcy Świętej, a w zwieńczeniu 
− Matki Boskiej Ostrobramskiej. W nawach 
bocznych na tle malarskich opraw ścien-
nych, stanowiących przypomnienie utraco-
nych nastaw, rozmieszczono obrazy zacho-
wane z dawnych ołtarzy. Wśród nich najstar-
szy −  „Zwiastowanie” pochodzi z  XVII  w., 
a pozostałe, barokowe z  przedstawienia-
mi świętych, z XVIII w. W malarskiej opra-
wie przy prezbiterium po lewej stronie zna-
lazł się drewniany krucyfiks z przełomu XVI 

i XVII w. Późnobarokowa chrzcielnica w for-
mie kielicha ustawiona jest na tle malarskiej 
oprawy w lewej nawie bocznej.

Pod koniec XVIII  w. w  bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła św. Trójcy, wzdłuż kra-
wędzi skarpy Bugu wzniesione zostało ko-
legium jezuickie. Przez wiele lat obiekt wy-
korzystywany był na cele szkolne, obecnie 
znajduje się w  nim siedziba biskupa i  kuria 
diecezjalna. Piętrowy budynek, rozwiąza-
ny na prostokątnym planie, ma trzykondy-
gnacyjny wklęsło-wypukły ryzalit na osi fa-
sady i zwieńczony jest falistym szczytem, co 
nadaje całości charakter pałacowy. Przy ka-
tedrze znajduje się także kompleks semina-
rium duchownego. Składa się on z  dwóch 
późnobarokowych skrzydeł dawnego klasz-
toru jezuickiego, usytuowanych prostopa-
dle do siebie, i  nowej części, wzniesionej 
w latach 1993-1994 na miejscu rozebranego 
w 1885 r. trzeciego skrzydła. 

Położony w pobliżu dawnego placu ryn-
kowego zespół pofranciszkański składa się 
z  kościoła, stojącej obok niego dzwonni-
cy i  przybudowanego budynku klaszto-
ru. Kościół z  dzwonnicą reprezentują nieco 

3 | Katedra	−	barokowy	
obraz	przedstawiający	
św.	Kazimierza	na	tle	
malowanej	oprawy	
ołtarzowej	

4 | Ryzalit	dawnego	
kolegium	jezuickiego

3 4
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odmienną architekturę aniżeli kościół kate-
dralny. Trzyprzęsłowa fasada kościoła w czę-
ści środkowej zwieńczona jest półkolistym 
szczytem, a z obu stron ujęta niższymi jedno-
przęsłowymi częściami z  wolutowymi spły-
wami. Dzwonnica ma plan kwadratu, a jej 
najwyższa kondygnacja zakończona jest ła-
manym hełmem blaszanym. Całość fron-
towej części rozwiązana została przy użyciu 
skromnego linearnego detalu. Trójnawowy 
kościół klasztorny, ukształtowany na prosto-
kątnym planie, ma wyższą nawę główną i po-
łączone z nią poprzez półkoliste arkady niż-
sze nawy boczne. Dwuprzęsłowe prezbite-

rium, o wysokości nawy głównej, zamknię-
te jest prostokątnie. W  zachodnim przęśle 
nawy usytuowany jest chór muzyczny, a po-
niżej niego kruchta. Na przedłużeniu naw 
bocznych, z prawej strony znajduje się kapli-
ca loretańska i  za nią pomieszczenie skarb-
ca, z lewej zaś strony zakrystia. Nawa główna 
i  nawy boczne mają sklepienia kolebkowo- 
-krzyżowe, prezbiterium sklepienie kolebko-
we. Prezbiterium i nawa główna przekryte są 
dachem dwuspadowym, niższe partie mają 

dachy pulpitowe, z  wyjątkiem kaplicy lore-
tańskiej ze spłaszczoną kopułą zakończoną 
cylindryczną latarnią i cebulastym hełmem. 

Spośród kościołów drohiczyńskich jedy-
nie wnętrze kościoła pofranciszkańskiego 
w dużej mierze zachowało charakter dawne-
go wyposażenia. W okresie powojennym od-
tworzony został ołtarz główny w połączeniu 
z  dwoma ołtarzami bocznymi przy filarach 
tęczowych. Tak ukształtowana całość two-
rzy jednoprzestrzenną strukturę, wypełniają-
cą prezbiterium z przejściem na ściany nawy 
głównej. W  czasie prac rekonstrukcyjnych 
przeprowadzonych w latach 1980-1983 sta-

rano się przywrócić rokokowy wystrój z dru-
giej połowy XVIII w., wraz z marmoryzowa-
ną kolorystyką w  połączeniu z  białymi ele-
mentami rzeźbiarskimi. Odnowione dzie-
ło było i  jest nadal świadectwem związków 
z twórczością szkoły wileńskiej i  jej najdalej 
wysuniętymi wpływami na tereny pozosta-
łych ziem dawnej Rzeczypospolitej. W ołta-
rzowej strukturze dostrzegalne są najbardziej 
charakterystyczne cechy tej szkoły: występo-
wanie cokołów gruszkowych oraz jednolity 

5 | 6 | Fasada	(5)	
i	wnętrze	(6)	kościoła	
pofranciszkańskiego		

5 6
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wystrój – ołtarza głównego z  przejściem na 
ściany nawy głównej.

Wartość zrekonstruowanej struktury oł-
tarzowej podnoszą umieszczone w niej dwa 
osiemnastowieczne dzieła malarskie urato-
wane z  dawnych ołtarzy bocznych. Obraz 
w lewym ołtarzu przedstawia postać św. An-
toniego w  srebrnej sukience, w  prawym zaś 
św. Franciszka. Oba wizerunki, o podob-
nym układzie kompozycyjnym, odznaczają 
się dobrze opanowanym warsztatem malar-
skim. Poza tym nie są to dzieła anonimowe, 
lecz sygnowane przez Antoniego Gruszec-
kiego – malarza, który prowadził działalność 
artystyczną w różnych stronach dawnej Rze-
czypospolitej. Przez pewien okres przeby-
wał też i w Krakowie, pracując twórczo pod 
zmienionym nazwiskiem Antoniego Ignace-
go Dombrowskiego. Świadectwem tego po-
bytu jest zachowany portret księdza kano-
nika Kazimierza Jarmundowicza, przecho-
wywany w zbiorach Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pod koniec życia Gruszecki 
związał się z Podlasiem. Zamieszkał w klasz-
torze bazyliańskim w Supraślu, malując dalej 
obrazy sakralne przeznaczone do kościołów 

w okolicy, a także w innych regionach kraju. 
Z tego okresu pochodzą właśnie dwa obrazy 
drohiczyńskie. Po zamknięciu kościoła fran-
ciszkańskiego przez władze carskie w 1832 r. 
obrazy przechowywane były w  pobliskich 
świątyniach, św. Antoniego w  kościele po-
jezuickim w  Drohiczynie, a św. Franciszka 
w  parafii Rudka. Obraz św. Antoniego po-
wtórnie ocalał dzięki temu, że w czasie ostat-
niej wojny wraz z  innymi obiektami wypo-
sażenia wnętrz został uratowany od zagła-
dy i umieszczony w kościele w Miłkowicach 
Maćkach. Po dokonaniu w latach osiemdzie-
siątych XX w. rekonstrukcji zespołu ołtarzo-
wego w kościele pofranciszkańskim oba płót-
na powróciły na swoje dawne miejsce. Prze-
prowadzone jeszcze wcześniej, w  1961  r., 
prace konserwatorskie przy obu obrazach 
przyczyniły się do wydobycia w  nich pier-
wotnej kolorystyki. 

Współczesny obraz Wniebowzięcia NMP 
w  ołtarzu głównym kościoła pofranciszkań-
skiego stanowi kolorystyczne dopełnienie ma-
larskiej kompozycji całej struktury ołtarzowej. 
W prawej nawie bocznej, na ścianie w pobli-
żu filara tęczowego znajduje się klasycystyczny 

7 | 8 | Kościół	
pofranciszkański	–	obraz	
św.	Antoniego	w	lewym	
ołtarzu	bocznym	(7)	
i	zniszczona	oprawa	
ołtarzowa	w	lewej	nawie	
bocznej	z	obrazem	
św.	Maksymiliana	Kolbe	(8)
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ołtarz z barokowym obrazem św. Anny Samo-
trzeć w polu głównym. Z kolei na zamknięciu 
lewej nawy bocznej pozostawiono murowaną 
oprawę dawnego ołtarza w zrujnowanym sta-
nie i  umieszczono w  niej współczesny obraz 
św. Maksymiliana Kolbe.

Od strony północnej łączy się z  kościo-
łem trzyskrzydłowy, piętrowy budynek po-
klasztorny. Z  upływem lat, poprzez prze-
budowy utracił on swój pierwotny charak-
ter. W okresie międzywojennym i powojen-
nym wykorzystywany był na cele szkolne. 
W  1996  r. został odkupiony przez władze 
kościelne i po przeprowadzeniu prac remon-
towych umieszczono w nim Muzeum Diece-
zjalne i Dom Księży Emerytów. 

Na uboczu Drohiczyna znajduje się ze-
spół klasztorny benedyktynek. Dominujący 

w nim kościół wyróżnia się bardzo plastycz-
nie ukształtowaną fasadą, która szczęśliwie 
ocalała, mimo iż w XIX w. świątynia zosta-
ła opuszczona, a w obu wojnach światowych 
dotkliwie zrujnowana. Całość dawnego za-
łożenia klasztornego wiązana jest z twórczo-
ścią Jakuba Fontany. Rozwiązane ono zosta-
ło na prostokątnym planie z  bryłą kościoła 
pośrodku, otoczoną z trzech stron skrzydła-
mi klasztoru. Wnętrze kościoła z  trzyprzę-
słową nawą, prawie tej samej szerokości pre-
zbiterium i przęsłem chóru, w kształcie elip-
sy, otrzymało bardzo jednorodny charakter. 
Zaokrąglenia ścian i  brak kątów prostych 
nadają świątyni wrażenie dużej zwartości. 
Silnie rozbudowana część fasadowa z kruch-
tą wejściową stanowi zamknięcie korpusu 
kościoła. Wklęsło-wypukła fasada w  części 
środkowej jest trójkondygnacyjna, a w  czę-
ściach bocznych dwukondygnacyjna. Za-
kończona szczytem część środkowa otrzy-
mała porządek koryncki, nie zastosowa-
no go zaś w wieżowo ukształtowanych czę-
ściach bocznych. Wszystkie te części w ukła-
dzie poziomym powiązane są rozbudowany-
mi pasami belkowania. Z opracowaną w ten 
sposób fasadą kościół benedyktynek w Dro-
hiczynie należy do grupy osiemnastowiecz-
nych kościołów z rzeźbiarsko potraktowany-
mi falującymi frontami, wśród których mo-
delowymi przykładami są: w Warszawie ko-
ściół wizytek, a w Wilnie barokowe kościo-
ły z tej epoki. Fasada drohiczyńska stanowi 
indywidualne rozwiązanie z dostrzegalnymi 
wpływami obu tych środowisk. Do podnie-
sienia jej walorów przyczynia się także kra-
jobrazowe położenie zespołu klasztorne-
go, usytuowanego na lekkim spadku, ponad 
skarpą rzeczną. Stąd czołowa partia zespołu 
oglądana jest z podnóża, na tle wolnej prze-
strzeni.

W 1856 r. władze carskie zamknęły klasz-
tor benedyktynek. Gdy próby wykorzystania 
zabudowań klasztornych nie powiodły się, 
ostatecznie dokonano ich rozbiórki, a ko-
ściół nie był użytkowany i jego wyposażenie 
uległo rozproszeniu. Dopiero w 1918 r. przy-
wrócono go do kultu jako szkolny. W 1957 r. 
kościół został przekazany siostrom benedyk-
tynkom z  Nieświeża. W  latach 1958-1960 
na starych fundamentach zbudowano dwa 
nowe skrzydła klasztoru, a w 1992 r. uzupeł-
niono całość kompleksu klasztornego dobu-
dową trzeciego skrzydła.

9 | Fasada	cerkwi	
prawosławnej
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Zaraz po zakończeniu wojny przepro-
wadzono w  kościele prace remontowe, któ-
re kontynuowano po 1957  r. Wobec utra-
ty wyposażenia wnętrze otrzymało nową, 
współczesną aranżację, z  jednoczesnym wy-
korzystaniem nielicznych obiektów dawne-
go wystroju. W prezbiterium znalazł się kru-
cyfiks z pierwszej połowy XVIII w., a w na-
wie obraz św. Benedykta z  pierwszej poło-
wy XVII w., pochodzący z dawnego ołtarza 
bocznego. W  wykonanym niedawno fresku 
w górnej partii prezbiterium, przez zastoso-
wanie zbyt mocnej kolorystyki, nie osiągnię-
to efektu nawiązania do malarstwa osiemna-
stowiecznego.

Spośród istniejących w  dawnych latach 
w  obu częściach Drohiczyna kilku obiek-
tów cerkiewnych do dziś zachowała się jedy-
nie parafialna cerkiew, usytuowana nieopo-
dal dawnego placu rynkowego. Zbudowana 
została w końcu XVIII w. w klasycystycznym 
stylu przy unickim klasztorze bazylianów. 
Przejęta w 1839 r. przez kościół prawosław-
ny, w następnych latach adaptowana była do 
wymogów nowego użytkownika. Niewiel-
ka budowla, z  prostokątną dwuprzęsłową 

nawą, zakończona jest od strony frontowej 
półprzęsłem z  kruchtą i  chórem ponad nią. 
Na przedłużeniu nawy węższa część ołtarzo-
wa zamknięta jest absydą, z obu zaś jej stron 
przylegają do niej pomieszczenia skarbca 
i  zakrystii. Trójosiowa fasada w  części środ-
kowej ma zakończenie w  formie wieży, na-
krytej dwuspadowym dachem. Nie zachował 
się pierwotny wystrój wnętrza, obecny dzie-
więtnastowieczny ikonostas pochodzi z cer-
kwi w  Bielsku Podlaskim. Przetrwały nato-
miast dość liczne elementy dawnego wypo-
sażenia, także z innych (nieistniejących już) 
drohiczyńskich obiektów cerkiewnych. Są 
to fragmenty dawnego ikonostasu, feretrony, 
ikony i obrazy pochodzące z XVIII i XIX w.

W okresie powojennym przy zachowa-
nych obiektach zabytkowych w Drohiczynie 
podjęto wiele prac związanych z odbudową, 
remontem i  aranżacją wnętrz. Wykonano 
również wiele zabiegów konserwatorskich 
przy ocalałych elementach dawnego wyposa-
żenia. Odnowiono w ten sposób uratowane 
obrazy, ikony, feretrony, rzeźby i krucyfiksy.

Stanisław Grzelachowski

10 | 11 | Fasada	(10)	
i	fragment	wnętrza	(11)	
kościoła	benedyktynek

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 
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Wokół jednego zabytku

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

książeczce Gdańsk (seria Artystyczne 
Stolice Świata,  Warszawa 1977, s. 63), 
autorstwa znawcy dziejów tego mia-
sta, niedawno zmarłego Lecha Krzy-
żanowskiego:

„Nie można mówiąc o historii 
sztuki gdańskiej końca wieku XV nie 
powołać się na dzieło, które przypad-
kiem znalazło się w  mieście, ale wy-
warło – jak dowodzą liczne przykła-
dy – poważny wpływ. Dwudziestego 
siódmego kwietnia 1473 roku dosko-
nale uzbrojony okręt kaperski gdań-

skiego kapitana, Pawła Benecke, że-
glował wzdłuż wybrzeży Anglii. Jako 
członek Hanzy, która prowadzi-
ła wówczas wojnę z  Anglią, Gdańsk 
znajdował się także na stopie wojen-
nej, wobec czego brygantyna* »Piotr 
z  Gdańska« brała udział w  bloka-
dzie wyspy. Gdy na horyzoncie ukazał 

się płynący do Londynu statek pod 
banderą burgundzką, Benecke zaata-
kował. Większe szanse miała szybka, 
dobrze wyszkolona i bezwzględna za-
łoga kaperska. Wśród zdobyczy zna-
lazł się wielki tryptyk – »Sąd Osta-
teczny« – namalowany przez Hansa 
Memlinga. Ufundowany przez przed-
stawiciela banku Medyceuszy w  Bru-
gii, Angelo di Jacopo Tani, dla jed-
nego z  kościołów florenckich, nie do-
tarł na miejsce przeznaczenia. Stał 
się natomiast ozdobą kaplicy Brac-
twa Św. Jerzego w  gdańskim koście-
le Panny Marii. I chociaż interwen-
cje prawników, a także władcy Bur-
gundii Karola Śmiałego i  papieża 
Sykstusa IV trwały jeszcze kilkana-
ście lat, tryptyk nie opuścił Gdańska 
do roku 1807, kiedy to na polecenie 
dyrektora paryskiego Muzeum Napo-
leona wysłany został do Paryża. Po-
wrót do Gdańska nie obył się bez mo-
mentów dramatycznych. Ołtarz prze-
jęty przez armię pruską w roku 1815 
został przewieziony do Berlina, gdzie 
wywarł takie wrażenie, że ówczesny 
dyrektor Akademii Sztuk Pięknych, 
słynny rzeźbiarz J. G. Schadow wy-
stąpił do króla Fryderyka Wilhelma 
III o nieoddawanie dzieła. Dopiero 
w  roku 1817 tryptyk znalazł się na 
dawnym miejscu. Jeszcze raz podró-
żował ołtarz ewakuowany zapewne 
w  roku 1944 przez niemieckich kon-
serwatorów. Zabezpieczony przez Ar-
mię Radziecką, po dokonaniu konser-
wacji w ZSRR został przekazany Pol-
sce w 1956 roku”.

Z nieskrywaną radością re-
dakcja „Spotkań z Zabytka-
mi” przyjmuje do wiadomo-
ści fakt, że arcydzieło Han-

sa Memlinga „Sąd Ostateczny”, jedno 
z  najcenniejszych dzieł sztuki w  zbio-
rach polskich – albo, jak mówi o nim 
prof. dr hab. Marcin Kaleciński z Uni-
wersytetu Gdańskiego, „jeden ze stu 
najważniejszych obrazów w sztuce daw-
nej” – tryptyk, którego właścicielem 
jest Muzeum Narodowe w  Gdańsku, 
dzięki wspólnej decyzji tego muzeum, 
samorządu woj. pomorskiego, urzędu 
miejskiego Gdańska, a także instytucji 
kultury i  organizacji pozarządowych 
w regionie, stanie się w roku bieżącym 
obiektem powszechnego zainteresowa-
nia zwiedzających, a rok 2017 ogłoszo-
ny został przez wymienione podmioty 
Rokiem Memlinga w Polsce.

W ramach projektu Muzeum Na-
rodowe w Gdańsku przygotowuje dla 
publiczności regionu i turystów z kra-
ju i  z  zagranicy bogatą ofertę wyda-
rzeń artystycznych, edukacyjnych 
i  naukowych, a wśród nich wystawę 
sztuki, której otwarcie będzie towa-
rzyszyło międzynarodowej konferen-
cji naukowej „Hans Memling i sztuka 
dewocji indywidualnej w  Niderlan-
dach XV i początku XVI w.”.

By lepiej zrozumieć przesłanie ese-
ju na temat percepcji arcydzieła Han-
sa Memlinga (którego autorem jest 
prof. Marcin Kaleciński – zob. arty-
kuł obok) – przypominamy pokrót-
ce burzliwe dzieje tego niezwykłego 
zabytku, opublikowane w  poczytnej 

* Odnosząc się do ustaleń specjalistów spierających się o to, do jakiego typu żaglowców należy zaliczyć „Piotra z Gdańska”, redakcja 
„Spotkań z Zabytkami” przyjmuje, za informacją podaną w książce Józefa Wiesława Dyskanta Zatoka Świeża 1463 (Wydawnictwo 
MON, Warszawa 1987, s. 52-53, 135), że była to karaka burgundzka z karawelowym poszyciem kadłuba i ożaglowaniem, które po 
przebudowie tego wielkiego transportowca solnego na okręt kaperski zbliżone było do ożaglowania typu karawelowego, co jednak nie 
wystarcza, by nazywać tę jednostkę (pojawiającym się w niektórych opracowaniach) określeniem „Wielka Karawela” („Groote Krawe-
el”) albo – jak w cytowanym tekście –  brygantyną.

Muzeum	Narodowe	w	Gdańsku	 jest	 koordynatorem	 projektu	„»Sąd	Ostateczny«	
Hansa	 Memlinga.	 JEDEN	 ze	 100	 najważniejszych	 obrazów	 w	 sztuce	 dawnej”.	
Szczegółowy	 program	 został	 opublikowany	 na	 stronie	 internetowej	 www.
jedenze100.pl.

|	Model	redukcyjny	karaki	„Piotr	z	Gdańska”	
(www.bankenbrueder.de)

...............................................................................
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Wokół jednego zabytku

Cóż znaczy podróżować do 
arcydzieł? Wprzódy na-
nieść na mapę Europy na-
znaczone geniuszem ar-

tystów miejsca, by, niczym średnio-
wieczny pielgrzym, szukać w  owych 
sanktuariach sztuki ocalenia, by zna-
leźć się, jak napisał Herbert: „na ko-
lanach przy źródle”. Liczba owych 

arcydzieł jest zawsze umowna, w  sys-
temie dziesiętnym wystarczająco po-
jemna i jednocześnie elitarna pozosta-
nie liczba sto.

Zatem rozważmy „Sąd Ostatecz-
ny” Memlinga jako jedno ze stu arcy-
dzieł malarstwa dawnej Europy. Sta-
wiane obok palladium Sieny – „Ma-
esty” Duccia, „Ołtarza Baranka 

mistycznego” braci van Eyck w Gan-
dawie, „Sądu Ostatecznego” Rogera 
van der Weydena w  Baune, tryptyku 
„Rozkoszy ziemskich” Boscha w Pra-
do, ołtarza w  Colmar Grünewalda. 

Jeden ze stu  
– „Sąd Ostateczny” 
Hansa Memlinga

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

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

1 |	Hans	Memling,	„Sąd	Ostateczny”,	tryptyk,	
1465/1467-1471,	tempera,	olej	na	desce
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Ten wybór służy temu, by wobec ar-
cydzieła wyznać prymat wartości, na 
których jest nadbudowany nad nim 
samym jako materialnym przedmio-
tem artystycznym. Esencjonalistycz-
ną formułę arcydzieła najlepiej wy-
raża, w  szczególności w  kontekście 
„Sądu Ostatecznego” Memlinga, tria-
da pojęć św. Tomasza z Akwinu – „By 
rzecz była piękna, trzeba trzech wła-
ściwości: całkowitości, harmonii i  ja-
sności (integritas, consonantia, clari-
tas)”. Kontynuatorem Akwinaty zda-
je się być filozof Étienne Souriau, dla 
którego arcydzieła malarskie: „to nie 
tylko plamy kolorystyczne na płasz-
czyźnie. Każde z  tych dzieł jest tak-
że całym światem, mającym swoje wy-
miary przestrzenne i  czasowe, a  tak-
że wymiary duchowe, swych miesz-
kańców, rzeczywistych lub możliwych, 
martwych lub żywych, ludzi lub posta-
ci nadprzyrodzone, wreszcie – własny 
świat myśli, które budzi i podtrzymuje 
wciąż żywe w umysłach”.

Podróż do arcydzieł z nadzieją, że 
zdadzą przed nami egzamin, zakoń-
czy się klęską. „Wielkie dzieła ducha są 
bardziej obiektywne od nas. I one będą 
nas sądzić. Ktoś słusznie powiedział, że 
to nie tylko my czytamy Homera, oglą-
damy freski Giotta, słuchamy Mozar-
ta, ale Homer, Giotto i  Mozart przy-
patrują się, przysłuchują nam i stwier-
dzają naszą próżność i  głupotę”. Żyje-
my w  czasach szalbierzy, parweniu-
szy, którzy, zwłaszcza w dziedzinie te-
atru, w  imię postmodernizmu i  de-
konstrukcji kaleczą i  zmieniają w  ka-
rykaturę dzieła klasyków. Przynależą 
oni do szerszej grupy, do której Her-
bert zalicza „biednych utopistów, de-
biutantów w  historii, podpalaczy mu-
zeów, likwidatorów przeszłości, podob-
nych do owych szaleńców, którzy nisz-
czą dzieła sztuki, ponieważ nie mogą 
wybaczyć ich spokoju, godności i chłod-
nego promieniowania”. Zaiste, eseista 
ma rację pisząc, iż arcydzieła: „za po-
korę i  uciszenie dawały mu w  zamian 

miód i  światło, jakiego w  sobie nie po-
trafiłby stworzyć”, dla niego „przeży-
wanie sztuki było momentem mistycz-
nym, momentem, w którym dzieło uka-
zuje się w  swojej teofanii” – doświad-
czenie mistyczne jako rodzaj głębo-
kiego przeżycia duchowego nie musi 
przy tym oznaczać spotkania osobo-
wego Boga, może wydarzyć się poza 
obszarem religijnym. Pozostaje Her-
bert wierny filozofii swego mistrza, 
Henryka Elzenberga, a jednocześnie 
spadkobiercą przesłania André Mal-
raux: „XXI wiek będzie mistyczny albo 
nie będzie go wcale”.

Artystyczny obraz końca dziejów 
i  sądu nad ludzkością, pełen grozy 
i nadziei należy do tych tekstów kul-
tury, które przez afirmację mitu oca-
lenia oswajają i  koją lęk przed unice-
stwieniem, skończonością i  jedno-
krotnością życia ludzkiego. Jan As-
sam, wielki niemiecki egiptolog za-
pisał: „Człowiek jest zwierzęciem, któ-
re musi żyć ze świadomością, że jest 

2
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śmiertelne, a kultura jest światem, któ-
ry człowiek tworzy, by móc żyć z  tą 
świadomością”.

Arcydzieło Memlinga jest w  du-
żej mierze wierne typowi ikono-
graficznemu, znanemu z  „Sądów 

Ostatecznych” Rogera van der Wey-
dena i Stefana Lochnera, choć jedno-
cześnie pełne intrygujących teologicz-
nie motywów i  artystycznych cyme-
liów. Fascynująca i  ciągle tajemnicza 
jest koncepcja przestrzenna tryptyku, 

jego prestruktura geometryczna oraz 
formuła eliptycznego ruchu dwukie-
runkowego. Memling odchodzi od 
hieratyczności i  reprezentacji Roge-
ra w stronę portretowej vivacità i mo-
numentalności. Jest największym wi-
zjonerem infernum w  średniowieczu, 
kreatorem diabolicznych hybryd, ba-
daczem stanów przerażenia. Dzieło 
swe traktował jako swoisty majstersz-
tyk, który miałby wzbudzić zachwyt 
przyszłych włoskich zleceniodawców, 
z myślą o nich z iluzjonistycznym mi-
strzostwem oddał refleksy na pukle-
rzu Archanioła Michała i  kuli u  stóp 
Chrystusa. O takich, jak Memling, 
artystach Herbert pisał: „Powierzch-
nie ich obrazów są gładkie jak lustro 
/ nie są to lustra dla nas / są to lustra 
wybranych”. Wrażliwy odbiorca znaj-
dzie swe obiekty zachwytu, odkryje 
dla siebie motywy z  Memlinga: dia-
bła ze skrzydłami motyla rusałki po-
krzywnika, pawie pióra w  skrzydłach 
Archanioła, grację pozy Marii Ba-
roncelli, bliską tej Rea Silvii z  sarko-
fagu Mattei, najpiękniejszy męski akt 

2 | Fragment 
środkowej	
kwatery	tryptyku

3 | Fragment 
lewej	kwatery	

4 | Fragment 
zewnętrznej	
strony	prawego	
skrzydła

5 | Fragment 
prawej	kwatery

3 4
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Spotkanie z książką

Nakładem	Muzeum	Narodowego	w	 Gdańsku,	Wydawnictwa	 Universitas	 w	 Krakowie	
i	Narodowego	Centrum	Kultury	w	Warszawie	ukazał	się	w	2016	r.	obszerny	album	

(448	stron,	wymiary	29	x	35,2	cm,	oprawa	twarda	z	obwolutą) „Sąd Ostateczny” Han-
sa Memlinga.	Autorem	koncepcji	publikacji	oraz	ilustrujących	ją	zdjęć	jest	Andrzej	Nowa-
kowski,	dyrektor	Wydawnictwa	Universitas,	który	we	wstępie	przypomina	historię	dzieła	
i	w	emocjonalny	sposób	opisuje	własną	percepcję	obrazu.	

Tryptyk	z	wizją	Sądu	Ostatecznego	autorstwa	Hansa	Memlinga	namalowany	został	na	
dębowych	deskach,	które	zależnie	od	wilgotności	powietrza	zwiększają	lub	zmniejszają	
swą	objętość,	dlatego	przechowywany	jest	w	ochronnej	szklanej	kapsule	w	Muzeum	Na-
rodowym	w	Gdańsku	(w	gdańskim	kościele	Mariackim	eksponowana	jest	kopia	obrazu).	
Dzieło	zostało	wykonane	w	technice	olejnej.	Badania	wykazały,	że	artysta	często	zmie-
niał	koncepcję	podczas	pracy.	

W	kolejnych	rozdziałach	publikacji	poruszono	wiele	
zagadnień	związanych	z	„Sądem	Ostatecznym”	i	 jego	
twórcą.	Katarzyna	Płonka-Bałus	opisuje	malarstwo	ni-
derlandzkie	 XV	 w.,	 organizację	 zasad	 funkcjonowa-
nia	warsztatów	malarskich	w	tym	czasie	oraz	analizu-
je	technikę	malarską	Memlinga,	który	nie	miał	tempe-
ramentu	badacza-odkrywcy,	był	starannym	rzemieślni-
kiem,	a	jego	inwencja	koncentrowała	się	na	poszukiwa-
niu	dla	tradycyjnych	tematów	nowych	formuł	ikonogra-
ficzno-formalnych.	Jan	Sadkiewicz	zestawia	„Sąd	Osta-
teczny”	Memlinga	z	przedstawieniami	tej	sceny	w	ma-
larstwie	XV	i	początku	XVI	w.	Początki	kariery	Memlin-
ga	w	Brugii	i	znaczenie	wczesnych	zamówień	dla	jego	
twórczości	przybliża	natomiast	Till-Holger	Borchert.

Antoni	 Ziemba	 z	 kolei	 stara	 się	 odpowiedzieć	 na	
liczne	pytania	związane	z	obrazem,	który	zawiera	wiele	nierozwiązanych	zagadek.	Nie	
wiadomo	dokładnie,	kiedy	dzieło	zostało	wykonane.	Czy	na	pewno	jego	fundatorem	był	
Angel	Tani?	Jeśli	tak,	jaka	była	motywacja	fundatora?	Jakie	okoliczności	zlecenia?	Czy	
była	to	pierwsza	ważna	praca	Memlinga?	Dotychczas	nie	udało	się	też	odkryć	najwięk-
szej	tajemnicy,	która	dotyczy	twarzy	zbawionego	znajdującego	się	na	szali	archanielskiej	
wagi.	Została	ona	namalowana	na	cienkim	płatku	cynowej	folii,	przyklejonym	do	obra-
zu.	Dlaczego?	Nikt	tego	nie	wie.	Badacze	od	początku	XIX	w.	podejrzewają,	że	pod	płat-
kiem	znajduje	się	portret	Tommasa	Portinariego,	który	był	rywalem	Angela	Taniego.	Nie-
fortunne	konserwacje,	podczas	których	przemieszano	oryginalną	i	dziewiętnastowieczną	
warstwę	malarską	utrudniają	wyjaśnienie	tej	zagadki.

W	kolejnej	części	publikacji	Justyna	Olszewska-Świetlik	przybliża	tajniki	techniki	ma-
larskiej	Memlinga,	które	wykorzystał	tworząc	tryptyk,	a	Janusz	Czop,	Piotr	Frączek	i	Mi-
chał	 Obarzanowski	 przedstawiają	 dokumentację	 stanu	 zachowania	 obrazu	 w	 2015	 r.	
Wówczas	 to	 przeprowadzono	 badania	 w	 Laboratorium	 Analiz	 i	 Nieniszczących	 Ba-
dań	Obiektów	Zabytkowych	(LANBOZ)	z	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie,	które	mia-
ły	na	celu	stworzenie	sparametryzowanej,	pełnej	i	aktualnej	opinii	o	dziele.	Zastosowa-
no	techniki	analityczne:	fotografię	w	świetle	widzialnym	(VIS),	fotografię	w	ultrafiolecie	
(UV)	oraz	Radiografię	Cyfrową	(RTG).

We	wstępie	do	katalogowej	części	albumu	znajdują	się	 reprodukcje	102	obrazów	
Hansa	Memlinga	namalowanych	przy	użyciu	techniki	olejnej	na	desce:	od	„Tronującej	
Madonny	z	Dzieciątkiem	i	muzykującymi	aniołami”	(1465-1470)	do	dyptyku	„Zdję-
cie	z	Krzyża	i	Opłakiwanie”	(1493-1494).	Trzon	publikacji	stanowi	natomiast	350	(!)	
zdjęć	„Sądu	Ostatecznego”	w	podziale	na	poszczególne	 sceny.	Andrzej	Nowakowski	
sfotografował	najdrobniejsze	detale	dzieła.	Dzięki	zastosowaniu	tzw.	makrofotogra-
fii	przybliżył	to,	co	na	pierwszy	rzut	oka	jest	niedostrzegalne:	niuanse	warsztatu	Mem-
linga,	miejsca,	w	których	sam	twórca	coś	zmienił,	oraz	takie,	w	których	po	latach	do-
konano	uzupełnień.

Na	końcu	albumu	 zamieszczono	kalendarium	 i	 szczegółową	bibliografię.	Wszystkie	
teksty	zostały	podane	z	tłumaczeniem	na	język	angielski.	Publikację	można	kupić	(cena:	
290	zł)	w	sklepiku	Muzeum	Narodowego	w	Gdańsku,	siedzibie	Wydawnictwa	Universitas	
w	Krakowie	i	Narodowego	Centrum	Kultury	w	Warszawie.

TAJEMNICE	„SĄDU	OSTATECZNEGO”

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

piętnastowiecznej Europy – kroczą-
cego młodzieńca ukazanego z profilu, 
u  stóp schodów do wieczności, czar-
noskórych zaświadczających o uni-
wersalności sądu.

Opus magnum Memlinga to prze-
strzeń spotkania i przekroczenia gra-
nic. Synkretyzm dzieła zasadza się 
na podwójnej funkcji mimetycznej 
dzieła. Z  jednej strony to uobecnie-
nie sacrum w  duchu nowej poboż-
ności, z  drugiej czysto sensualne od-
czuwanie efektów iluzjonistycznych, 
stworzonych przez artystę, którego 
wedle kategorii nowożytnych moż-
na postrzegać jako virtuoso. W  „Są-
dzie Ostatecznym” uderza ceremo-
nialność i powaga, Memling „afirmu-
je widzialną rzeczywistość z natchnio-
ną skrupulatnością i  dziecięcą powa-
gą, jakby od tego miały zależeć – po-
rządek świata i  obroty gwiazd, trwa-
łość niebieskiego sklepienia”. Wymiar 
transgresji wiąże się z  sekularyzacją 
(humanizacją) przedstawienia dewo-
cyjnego, rozpiętego pomiędzy epoką 
obrazu a epoką sztuki. „Sąd Ostatecz-
ny” powstał w  Brugii, o której pisa-
no w XV w., iż jest miejscem, w któ-
rym spotykał się cały świat, zamó-
wione u mistrza przez bankiera reta-
bulum do prywatnej kaplicy w Badia 
Fiesolana miało Taniemu i jego żonie 
zapewnić życie wieczne, co znajduje 
szerszy kontekst w procederze odku-
pienia grzechów za pieniądze. Tego 
rodzaju fundacje prywatne patrycja-
tu czyniły ze świątyń templa commu-
nitatis urbanae, gdzie istotną pozo-
staje kwestia rywalizacji, imponowa-
nia florenckim oligarchom dziełem 
modnym, przedmiotem zachwytu, 
ale i zazdrości. Unikatowe w dziejach 
tematu jest nagromadzenie w  obra-
zie Memlinga wizerunków członków 
nazione italiana w Brugii i luminarzy 
florenckiego humanizmu. Nieśmier-
telni przez sztukę, ocaleni jedynie 
w  portretach bankierzy, filozofowie 
i władcy każdego dnia błagają o wsta-
wiennictwo Marii i  Jana Chrzciciela, 
liczą na triumf aniołów w walce o ich 
duszę, ufają, że przeważą na szali Ar-
chanioła...

Marcin Kaleciński
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Zgodnie z myślą Tadeusza Czackie-
go, program edukacyjno-dydaktycz-
ny realizowany w Gimnazjum, a potem 
Liceum Wołyńskim był nakreślony 
z  rozmachem, godnym uczelni o sta-
tusie uniwersyteckim. Uczelnia krze-
mieniecka łączyła ponadto w pewnym 
sensie naukowe ośrodki Wilna i  Kra-
kowa – z  pierwszym była związana 
przynależnością do tamtejszego okrę-
gu szkolnego i  kontaktami naukowy-
mi, z  drugiego zaś przybyła do Krze-
mieńca pierwsza kadra wykładowców 
– wkrótce wybitnych badaczy z  dzie-
dziny przedmiotów przyrodniczych. 

W 1805 r. zjawił się w Krzemień-
cu botanik, chemik i  zarazem fizyk 
Franciszek Scheidt (1759-1807), któ-
ry po studiach w  Krakowie i  pro-
wadzeniu wykładów w  szkołach lu-
belskich i  krakowskich oraz pełnie-
niu funkcji rządcy (dyrektora) gim-
nazjum w  Kamieńcu Podolskim ob-
jął czasowo wykłady z chemii i histo-
rii naturalnej w  Gimnazjum Wołyń-
skim. Był on cenionym naukowcem 
i wykładowcą. Następnie, po studiach 

Ogród botaniczny 
w Krzemieńcu

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

Znaczącym zdarzeniem 
w  działalności Gimnazjum 
Krzemienieckiego, a następ-
nie Liceum Wołyńskiego 

(istniejących w latach 1805-1831) oraz 
unikatowym zjawiskiem naukowo-dy-
daktycznym polskiej florystyki było 
utworzenie w  1805  r. w  Krzemieńcu 
ogrodu botanicznego, stanowiącego 
podstawę powstania w tej uczelni szko-
ły botanicznej. Był to jeden z  najstar-
szych takich ogrodów na ziemiach pol-
skich (ogród botaniczny w Wilnie po-
wstał w 1781 r., w Krakowie – w 1783, 
a w Warszawie – dopiero w 1811 r.).

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

1 |	Kwatera	botaniczna	w	parku	licealnym
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we Lwowie i Krakowie, zjawił się uro-
dzony w  Innsbrucku Willibald Bes-
ser (1784-1842), wykładowca botani-
ki, który z początkującego nauczycie-
la stał się niebawem w tej dyscyplinie 
uczonym o prawdziwie europejskim 
formacie. Połączenie działalności dy-
daktycznej z naukowo-badawczą było 

zresztą wytyczną Czackiego w  reali-
zacji przedmiotu historii naturalnej, 
taki też warunek postawił on nowo 
przybyłemu do Krzemieńca Bessero-
wi. Kolejnym wybitnym botanikiem 
pracującym w  krzemienieckiej uczel-
ni był Antoni Andrzejowski (1785- 
-1868), uczeń dwóch poprzednich 
w  Gimnazjum Wołyńskim i  student 
Uniwersytetu Wileńskiego. 

Krzemieniecki ogród botanicz-
ny zorganizowany został z naukowym 
znawstwem nie tylko jako pomoc dy-
daktyczna spełniająca wymogi poglą-
dowości w  realizacji prowadzonych 
przez nich wykładów, ale też i  miej-
sce badań botanicznych. Na ogród wy-
znaczono teren powyżej szkolnych bu-
dynków, w  miejscu parku zakompo-
nowanego przez Irlandczyka Denisa  
McClaira (1762-1853), po spolszcze-
niu nazwiska – Dionizego Miklera, bo-
tanika i ogrodnika po studiach w Du-
blinie i  Londynie. Był on zdolnym 
i wziętym architektem krajobrazu, któ-
rego talent jako projektanta ogrodów 
był w Anglii szeroko znany. Do Polski 
przybył w 1790 r. na zaproszenie księż-
nej Izabeli Czartoryskiej, przez pewien 
czas gościł na dworze króla Stanisława 
Augusta, następnie zaś projektował re-
zydencjalne założenia w  dobrach wo-
łyńskiej i podolskiej arystokracji.

Powierzchnia projektowanego 
ogro du botanicznego w  Krzemień-
cu wynosiła około 2,5 ha, zaś urzą-
dzenie go na skłonie wzgórza przy-
dało mu dodatkowej malowniczości. 
Naukowym urządzeniem ogrodu za-
jął się Franciszek Scheidt, jednakże 
to dopiero Willibald Besser, jako jego 
dyrektor, doprowadził krzemieniec-
ki ogród botaniczny do stanu spełnia-
jącego wymogi europejskie dla tego 
typu placówek. Odpowiadało to pla-
nowi Czackiego, by właśnie ogród 
w  Krzemieńcu stał się placówką na-
ukową par excellence, ponadto spra-
wującą nadzór nad ogrodami ściśle 
użytkowymi (dla roślin użytecznych, 
rolniczych czy lekarskich), zakłada-
nymi przy szkołach niższych szczebli 
w  guberniach wołyńskiej, podolskiej 
i kijowskiej.

Realizacja takiego zadania wyma-
gała, oprócz reprezentacji w  nim ro-
ślin krajowych, sprowadzenia okazów 
flory z  wielu krajów, m.in. z  Anglii, 
Finlandii, Rosji czy Szwecji. W  kata-
logu z  1810  r. Besser wymienia 696 
gatunków krajowych, zaś wszyst-
kich – 2882, z 1815 – 6400, z 1824 – 
8350, wreszcie z 1832 – około 12 000 
okazów. Jak widać, ogród szybko 
wzbogaciły nowe gatunki, co wyma-
gało nie tylko wykwalifikowanych 

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

2 |	Fragment	parku	licealnego

3 |	Pomnik	Willibalda	Bessera	
w	parku	licealnym

4 | 5 |	Tablica	pamiątkowa	
na	dworku	Willibalda	Bessera	
w	Krzemieńcu	(4)	i	jego	
nagrobek	na	cmentarzu	
bazyliańskim	(5)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

.....................................................
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pracowników, ale też niemałych i sta-
le rosnących środków finansowych. 
Sytuację tę rozumiał Szymon Ma-
lewski, rektor Uniwersytetu Wileń-
skiego, i  choć uważał, że zakrojony 
na uniwersytecką formułę ogród jest 
zbyt okazały jak na potrzeby Liceum 
Wołyńskiego, to z  uwagi na jego wa-
lory dydaktyczno-naukowe jest god-
ny wsparcia – co też wyraził w 1819 r. 
w  liście do księcia Adama Czartory-
skiego, kuratora wileńskiego okręgu 
naukowego.

Wybitne osiągnięcia dydakty-
czne, ale też i  naukowe Scheid-
ta, Bessera i  Andrzejowskiego, jako 

wykładowców i  uczonych Gimna-
zjum, a następnie Liceum Wołyń-
skiego, oraz ich wielkie dzieło w  po-
staci utworzonego od podstaw bota-
nicznego ogrodu, mogącego konkuro-
wać z podobnymi placówkami w Eu-
ropie, pozwala uważać ich za twór-
ców krzemienieckiej szkoły botanicz-
nej o liczącym się w świecie dorobku. 
Co więcej, trwałym dorobkiem krze-
mienieckich botaników są ich pio-
nierskie, uznane w świecie publikacje. 

Niestety, z  chwilą likwidacji Li-
ceum Wołyńskiego, na fali carskich 
represji po powstaniu listopadowym, 
zagładzie uległ i  botaniczny ogród. 

Całe wyposażenie szkolne skierowano 
na początku lat trzydziestych XIX w. 
do Kijowa dla nowo powstającego 
uniwersytetu im. św. Włodzimierza, 
również okazy roślin, nawet więk-
szych krzewów i drzew, przewieziono 
tam, by stanowiły zaczątek tamtejsze-
go botanicznego ogrodu. Udał się do 
Kijowa także Willibald Besser, któ-
ry w  proteście wobec likwidacji jego 
dzieła prowadził jako profesor bota-
niki wykłady nie w  języku rosyjskim, 
lecz po… łacinie. Po kilku zresztą la-
tach powrócił do Krzemieńca, gdzie 
wkrótce zmarł. 

Teren dawnego krzemienieckie-
go ogrodu botanicznego zachował 
z chwilą jego likwidacji parkowy cha-
rakter – wielu starszych drzew nie 
sposób było wywieźć, pozostały też 
na miejscu niektóre okazy krzewów 
i  mniejszych roślin, których zapew-
ne nie zauważono podczas wywózki. 
W takim stanie dotrwał on do czasów 
międzywojennych, stając się licealnym 
parkiem – choć ogólnie dostępnym, 
jednakże ściśle związanym z przywró-
conym do życia Liceum Krzemieniec-
kim, jako miejsce spacerów i  spotkań 
jego uczniów. Podobnie jest i dziś, gdy 
park ten – zwany tradycyjnie Krze-
mienieckim Ogrodem Botanicznym 
− stanowi porośnięte starodrzewem 
(buki, jawory, jesiony, klony, lipy, mo-
drzewie czy świerki – niektóre leci-
we, liczące ponad 200 lat, pamiętające 
więc czasy twórców ogrodu) zaplecze 
obecnie mieszczącej się w dawnych li-
cealnych murach uczelni – Akade-
mii Humanistyczno-Pedagogicznej 
im. Tarasa Szewczenki. Upamiętnio-
no w nim zasłużonych dla Krzemień-
ca botaników – w dolnej części parku 
umieszczono na wysokim cokole wy-
kute w piaskowcu popiersie Willibal-
da Bessera, a w przylegającej do parku 
kwaterze botanicznej – głaz poświę-
cony Dionizemu Miklerowi.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Panu Stanisławowi Lut-
kiewiczowi z  Krzemieńca za pomoc 
i  życzliwe towarzyszenie podczas badań 
terenowych tamtejszego dawnego ogrodu 
botanicznego. 5

4
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kamieniczki z  końca XIX  w. i  dwu-
dziestolecia międzywojennego nie ce-
chowały się wysokimi walorami archi-
tektonicznymi, a dziś w zespole rynko-
wym Kamieńska, poza kościołem, je-
dynie jego zachowany urbanistyczny 

układ lokacyjny, zniekształcony powo-
jennymi budynkami i  chaotyczną zie-
lenią, stanowi cenne świadectwo hi-
storyczne. Prawa miejskie, utracone po 
powstaniu styczniowym, odzyskał Ka-
mieńsk dopiero w 1994 r.

Neoromański kościół 
w Kamieńsku

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

Kamieńsk to niewielka miej-
scowość pomiędzy Piotr-
kowem a Radomskiem. 
Obecna nazwa miasteczka 

obowiązuje od 1918 r. Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego (t. III, 1882, 
s. 775) określa osadę jako Kamińsk, 
„przystanek drogi żelaznej Warszaw-
sko Wiedeńskiej”, która „posiada kościół 
parafialny murowany, bożnicę żydow-
ską, szkołę początkową, urząd gminny”. 

Położenie geograficzne blisko Ra-
domska oraz ciąg niefortunnych wy-
darzeń historycznych spowodowa-
ły, że miasto to nigdy nie rozwija-
ło się dobrze. W  1827  r. było tu je-
dynie 85 domów. W drugiej połowie 
XIX w., kiedy następowało ożywie-
nie demograficzne kraju, Kamieńsk 
miał w  1860  r. jedynie „97 domów 
i 1098 mieszkańców (w tej liczbie 546 
żydów)”. Proporcje demograficzne, 
z  niemal 30% ludności żydowskiej, 
osiedlonej przede wszystkim w  ryn-
ku, pozostawały niezmienione do cza-
su drugiej wojny światowej. 

W drugiej połowie XIX  w. dobra 
Kamieńsk należały do Anny Wężyk 
i  oprócz miasteczka składały się m.in. 
z ośmiu folwarków i czterech młynów 
na Widawce. W 1866 r. ustanowiono 
w Kamieńsku Sąd Pokoju, a w 1877 r. 
założono aptekę. Na początku XX  w. 
zbudowano kamieński Dom Ludowy. 
Główne obiekty architektoniczne Ka-
mieńska powstały w  dwudziestoleciu 
międzywojennym, wtedy to zbudowa-
no remizę, dworzec kolejowy, pocztę 
i  przedszkole, a także wzniesiono po-
mnik Tadeusza Kościuszki na rynku. 
W czasie bombardowań 2 i 3 września 
1939  r. zniszczeniu uległo całe cen-
trum miasteczka, z  wyjątkiem kościo-
ła i  szkoły. Odbudowane po wojnie 1
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Kościół w  Kamieńsku, dominu-
jący nad wydłużonym rynkiem, acz-
kolwiek znacznie odsunięty od li-
nii pierzei rynkowej, zawsze pozosta-
wał obiektem, wokół którego skupia-
ło się kilka osi kompozycyjnych i wi-
dokowych. Orientowany, z  rodzajem 
placu przedkościelnego, izolującego 
strefę sacrum od targowicy, porządko-
wał przestrzeń rynku. Od XVI w. był 
obiektem murowanym. 

W latach 1899-1903 wzniesiono 
nowy kościół według projektu Feliksa 
Nowickiego, architekta gubernialne-
go. Kamieński kościół jest obiektem 
dość zachowawczym na tle pozosta-
łej twórczości tego architekta, np. ko-
ścioły w pobliskich Bęczkowicach czy 
Rędzinach cechuje większa ekspre-
sja form neostylowych. Nowicki lu-
bił komponować rozrzeźbioną fasadę 
kościelną, wykorzystując np. naroż-
nikowe przypory wież wprowadzo-
ne diagonalnie do linii obrysu wie-
ży, w  celu zwiększenia efektów świa-
tłocieniowych. Często również wpro-
wadzał nagromadzenie brył o róż-
nych formach, tworząc z nich intere-
sujące kompozycje elewacji frontowej. 

Podobne rozwiązania zastosował 
w fasadzie kościoła w Kamieńsku. 

Kościół ten jest bazyliką trójnawo-
wą, z  dość nietypowym planem. Sze-
roka partia westwerku mieści pro-
spekt organowy. Transept z  kolei od-
dziela niewielkie, zwężone prezbite-
rium, zakończone prostą ścianą; tran-
sept tradycyjnie zwieńczony jest nie-
wielką sygnaturką.

Eklektyczna kompozycja neoro-
mańskiej elewacji kościoła z elementa-
mi innych form stylowych jest zjawi-
skiem typowym raczej dla wcześniej-
szych dekad niż dla okresu przełomu 
wieków. Elementy neoromańskie do-
minują w  elewacji frontowej w  po-
staci zwieńczonych półkoliście okien 
i  oprawy portalu głównego. Okna 
wieży otrzymały szczególnie dekora-
cyjne formy głowic neoromańskich, 
osadzonych na flankujących je pół-
kolumnach. Również arkadowy fryz 
na wysokości gzymsu wieńczącego 
i  w  partiach podokapowych jest ele-
mentem typowym dla neoromańskich 
rozwiązań architektonicznych epoki. 
W  narożach, pomiędzy wieżą a we-
stwerkiem zastosował Nowicki układ 

niewielkich klatek schodowych, za-
projektowanych na planie fragmen-
tu oktogonu, prowadzących na pierw-
szą kondygnację. Formy te pozwala-
ją na stopniowe przejście pomiędzy 
wieżą a rozbudowanym westwerkiem, 
który razem z  wieżą przesłania bazy-
likowy korpus nawowy. Stopienie ta-
kich form, jak maswerk o delikatnej 
formie w głównym oknie wieży z pół-
kolumnami obramień okiennych oraz 
klasycyzujących portali w  bocznych 
wejściach na tle neoromańskiej fasady 
i  masywnych, schodkowych przypór 
wieży, dopełnia wrażenia eklektycznej 
przypadkowości. Natomiast wieża ko-
ścielna otrzymała bardzo interesujący 
hełm ostrosłupowy, wzbogacony dużą 
ilością drobnego detalu.

Elewacje boczne architekt próbo-
wał rozgrywać zmianami osiowości. 
Bryła trójnawowej bazyliki pozwoli-
ła na zróżnicowanie otworów okien-
nych. W  nawach bocznych umieścił 
pojedyncze otwory okienne, a w  gór-
nej części nawy środkowej wprowadził 
okna zdwojone − podobnie zaprojek-
tował wieżę. W  ramionach transeptu 
i westwerku nad partią powiększonych 

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

1 |	Kościół	
w	Kamieńsku,	widok	
od	strony	rynku	

2 |	Nawa	środkowa	
kościoła

..................................
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okien o podwójnym układzie umieścił 
okrągłe okulusy i  fryz arkadowy. Ryt-
mikę podkreślił przyporami w nawach 
bocznych i  lizenami w nawie głównej. 
Całość mimo wszystko wygląda nie-
spójnie, co szczególnie widoczne jest 
w  miejscach, gdzie architekt umieścił 
przybudówki wejściowe, które otrzy-
mały podobne elementy detalu archi-
tektonicznego, jak ściany szczytowe 
transeptu.

Wnętrze kościoła w  Kamieńsku 
ma bardziej harmonijną kompozy-
cję. Nawa główna przekryta jest pięk-
nym sklepieniem kolebkowo-krzyżo-
wym. Okna nawy środkowej, zdwojo-
ne i powiększone rozglifieniem, wpisu-
ją się w rytmikę dużych arkad prowa-
dzących do naw bocznych. Partia tran-
septu oddzielona jest od nawy ścianą 
pozwalającą na optyczne przejście do 
zwężonego niewielkiego prezbiterium. 
Przy niej zlokalizowano architekto-
niczną oprawę neoromańskich ołta-
rzy, o głębokich rozrzeźbieniach bry-
ły i niemal barokowej ekspresji rzeźby. 
W nawie głównej znajdują się dwa oł-
tarze: Przemienienia Pańskiego i  św. 

Antoniego Padewskiego oraz zabyt-
kowa ambona, a w  prospekcie orga-
nowym organy firmy Ottona Rygiera. 
Dodatkowe dwa ołtarze boczne zamy-
kają optycznie nawy boczne, również 
sklepione krzyżowo-kolebkowo. Oł-
tarz główny, odwołujący się do formy 
łuku triumfalnego, w  centralnej niszy 
ma rzeźbę przedstawiającą Ukrzyżo-
wanie, a w bocznych − dwie figury pa-
tronów kościoła św.św. Piotra i Pawła. 
Całość wieńczy arkadowe zwieńczenie 
z  szeregiem rzeźb przedstawiających 
świętych. W podobnej stylistyce utrzy-
mane są również stacje drogi krzyżo-
wej w  nawach bocznych. Oryginalna, 
spektakularna polichromia pochodzi 
z lat 1935-1939 i odwołuje się do nur-
tów wernakularnych w sztuce dekora-
cyjnej, przedstawia apostołów, postacie 
świętych oraz króla Dawida.

We wnętrzu, w partii południowej 
westwerku znajduje się przeniesiony 
do nowego kościoła renesansowy na-
grobek, clarissimi viri Mikołaja Prze-
rębskiego, zmarłego w 1570 r., dobro-
czyńcy pierwszego murowanego ko-
ścioła. W  tej części, ale przy ścianie 

północnej, znajdują się także dzie-
więtnastowieczne tablice kommemo-
ratywne i  pomniki poświęcone oby-
watelom Kamieńska (m.in. zmarłego 
w  Kairze w  1890  r. Karola Gustawa 
Heinzela, z rodziny łódzkich przemy-
słowców, Prezesa Dozoru Kościelne-
go Parafii Kamieńsk w  okresie przed 
budową gmachu nowego kościoła) 
oraz marmurowy nagrobek zmarłe-
go w  1805  r. piotrkowskiego sędzie-
go ziemskiego Mikołaja Buczyńskie-
go, również przeniesiony ze starszej 
świątyni.

Kościołowi towarzyszy wysta-
wiona w  podobnym okresie plebania 
o klasycyzującym detalu. 

Sebastian Wróblewski

3 |	Renesansowy	nagrobek	Mikołaja	
Przerębskiego

4 |	Nagrobek	Mikołaja	Buczyńskiego	oraz	
dziewiętnastowieczne	tablice	kommemoratywne	
przy	ścianie	północnej	kościoła

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)
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Dzięki nieocenionej pracy Ro-
mana Aftanazego Dzieje rezydencji 
na dawnych kresach Rzeczypospolitej 
wiemy, że dwór mańkowicki był bu-
dynkiem drewnianym, parterowym 

z  użytkowym poddaszem. Miał wy-
soki, czterospadowy dach pokryty 
gontem, z  facjatką i  rzędem ozdob-
nych lukarn. W  dużych, sklepio-
nych i  widnych piwnicach mieściły 

Książęcy dwór 
w Mańkowiczach

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

Mańkowicze to wieś po-
łożona około 15 km na 
południowy wschód 
od Postaw w  dawnym 

woj. wileńskim. Pierwotnie była wła-
snością rodziny Zenowiczów. Przez 
kolejne małżeństwa przechodziła 
w  ręce Kiełpszów, a następnie Tade-
usza Żaby herbu Kościesza, wojewo-
dy połockiego. To z  jego inicjatywy 
w końcu XVIII w. zbudowano tu ob-
szerny dwór w stylu późnego baroku. 
Od 1800  r. Mańkowicze i  sąsiednia 
wieś Kozłowsk jako dobra posagowe 
stały się własnością księcia Onufrego 
Druckiego-Lubeckiego herbu Druck. 
W  rękach jego rodziny dotrwały do 
końca pierwszej wojny światowej. 
W okresie międzywojennym Mańko-
wicze przeszły w ręce Cezarego Halle-
ra, brata generała Józefa Hallera. Dru-
ga wojna światowa położyła kres cią-
głości dworskiej tradycji Mańkowicz. 
Opuszczony dwór został doszczęt-
nie rozebrany, prawdopodobnie przez 
miejscową ludność, na cele budow-
lane i  opałowe. Podobny los spotkał 
oranżerię i klasycystyczny lamus.

Niegdyś przed dworem był wielki 
ukwiecony gazon, a dookoła rozległy 
i  malowniczy park. Tę malowniczość 
wzbogacało niewielkie jezioro za tyl-
ną ścianą budynku. Na przeciwległym 
brzegu jeziora zwracała uwagę biała 
murowana kaplica grobowa Eleonory 
księżnej Druckiej-Lubeckiej.

Zabytki utracone

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

1 |	Dwór	w	Mańkowiczach	–	winieta	papieru	
listowego	używanego	przez	właścicieli	dworu

2 |	Zdjęcie	dworu	z	książki	Romana	Aftanazego,	
Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej,	Wrocław-Warszawa-Kraków	
1993,	t.	IV,	s.	209

1

2
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się kuchnie i spiżarnie, a w części par-
terowej − paradna sień wejściowa, ja-
dalnia, salon i biblioteka. Sień służy-
ła równocześnie za hall i living-room. 
W  wystroju sieni przeważały ele-
menty myśliwskie. Poza wypchanym 
niedźwiedziem były tu jeszcze gło-
wy dzików i  podobnie spreparowa-
ne, barwnie upierzone ptaki. Salon 
i sąsiednie pomieszczenia umeblowa-
no w stylu Ludwika XV i XVI, a hall 
w  stylu biedermeier. We wnętrzach 
wyeksponowano portrety rodzinne, 
wiele zabytkowego szkła i  porcela-
ny. Oświetlenie zapewniały żyrando-
le i świeczniki z brązu i szkła wenec-
kiego. Budynek ogrzewały piece ka-
flowe. Jedynie w  sieni i  salonie były 
dwa ozdobne, marmurowe komin-
ki. Całe to bogate urządzenie dworu 
rozgrabiono w  czasie pierwszej woj-
ny światowej.

Z czasów świetności dworu po-
chodzi zamieszczone tu zdjęcie 
z  1904  r. Na zdjęciu, w  czasie za-
aranżowanej na tarasie przed dwo-
rem herbatki, siedzą od lewej: Wło-
dzimierz Makarewicz − protojerej 
(odpowiednik katolickiego prała-
ta) z  miejscowej prawosławnej pa-
rafii i  jego żona Zofia, vis-à-vis go-
spodarze Maria księżna Drucka-Lu-
becka (1852-1936) ze swoim znacz-
nie starszym małżonkiem Hilarym 

Łęskim herbu Ostoja (1834-1920), 
z  prawej strony sięga po filiżan-
kę młodszy brat Zofii Makarewicz, 
gimnazjalista na wakacjach. Z  za-
stawy barowego stoliczka widać, że 
spotkanie nie ograniczało się jedy-
nie do herbatki. Rodzina Druckich- 
-Lubeckich pozostała przy wierze 
katolickiej, ale w Mańkowiczach nie 
było zbyt wielu przedstawicieli war-
stwy inteligenckiej. Stąd te zażyłe 

kontakty z  lokalną prawosławną 
hierarchią. 

W obecnych Mańkowiczach już 
mało kto wie, że w ogóle był tu jakiś 
dwór. Oddech historii można odczuć 
jeszcze w  obłożonych granitem ścia-
nach cerkwi św. Jerzego, gdzie posłu-
gę kapłańską pełnił właśnie widocz-
ny na zdjęciu Włodzimierz Makare-
wicz. Zmarł w  1922  r. i  szczęśliwie 
nie doczekał władzy radzieckiej, gdy 

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

3 |	Herbatka	na	tarasie	dworu	
–	fotografia	z	1904	r.	

4 | 5 |	Kaplica	grobowa	Eleonory	
księżnej	Druckiej-Lubeckiej	
na	zdjęciu	sprzed	1939	r.	(4)	
oraz	w	2013	r.	(5)

(fot. 5 − Jerzy Pepliński) 

...................................................... 
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jego rodzinę zesłano do Kazachstanu, 
a cerkiew przeznaczono na zakład ho-
dowli drobiu.

Przetrwały tu jeszcze pozbawione 
dachu i  okien mury kaplicy grobowej 
księżnej Eleonory. W  pobliskim Ko-
złowsku, będącym też własnością Druc-
kich-Lubeckich, zachowała się bardzo 
podobna kaplica, chyba dzieło tego sa-
mego architekta. Swój świetny obec-
ny stan zawdzięcza temu, że przejęli ją 
miejscowi prawosławni i  zlokalizowali 
dookoła niej niewielki cmentarz.

Warto jeszcze odnotować, że 
Druccy-Lubeccy wywodzą się z  ksią-
żęcego rodu litewskiego, a z ich wiel-
kiego drzewa genealogicznego naj-
bardziej znaną postacią, wymienia-
ną w  encyklopediach, jest Franci-
szek Ksawery książę Drucki-Lubec-
ki (1779-1846), w  latach 1813-1815 
członek Rady Najwyższej Księstwa 
Warszawskiego, w  latach 1821-1830 
minister skarbu w  Królestwie Pol-
skim, rzecznik polityki prorosyjskiej, 
przeciwny wybuchowi powstania li-
stopadowego. Zapewne dlatego do 

końca życia cieszył się przychylnością 
i względami dworu carskiego.

Jeśli okoliczności umożliwią dotar-
cie do mańkowickiej strony i  ujrzenie 
wzgórza, na którym dumnie stał kiedyś 
książęcy dwór, to warto przypomnieć 

sobie znaną łacińską sentencję: Sic 
transit gloria, sic transit vita, sic transit  
amor et omnia (Tak przemija chwała, 
życie, miłość i wszystko).

Wiesław Olszowicz 

5

W	maju	 2016	 r.	 w	 Instytucie	 Historii	 Sztuki	 Uniwersytetu	 Jagiellońskie-
go	w	Krakowie	odbyła	się	druga	edycja	Ogólnopolskiej	Konferencji	Stu-

dencko-Doktoranckiej	„Rozpoznać	przeszłość	w	teraźniejszości.	Dziedzictwo	
XX	 i	 XXI	wieku”.	Organizatorem	konferencji,	 odbywającej	 się	pod	patrona-
tem	Narodowego	Instytutu	Dziedzictwa,	było	Akademickie	Koło	Studentów	
Ochrony	Dóbr	Kultury	UJ.	

Okres	XX	i	XXI	w.	to	czas	przemian	społecznych,	ideologicznych	oraz	tery-
torialnych,	czas	niezwykłego	rozwoju	technicznego,	różnorodności	estetycz-
nej	 i	doktrynalnej.	Szybkość	 i	 skala	przemian	ma	odzwierciedlenie	w	teorii	
i	praktyce	ochrony	dóbr	kultury.	W	związku	z	tym	rodzą	się	py-
tania:	co	jest	zabytkiem?	Jakie	wartości	należy	uwzględniać?	
Jakie	elementy	i	jak	chronić?	Jakie	są	granice	współczesności?	
Starali	się	odpowiedzieć	na	nie	w	swoich	wystąpieniach	prele-
genci	z	Instytutu	Historii	Sztuki	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	
Politechniki	Śląskiej,	Szkoły	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskie-
go	w	Warszawie,	Wyższej	Szkoły	Prawa	 i	Administracji	Rze-
szów-Przemyśl,	Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	Wyszyńskie-
go	w	Warszawie	oraz	Uniwersytetu	Zielonogórskiego.

W	2017	r.	ukazała	się	publikacja	pokonferencyjna,	sfinan-
sowana	ze	środków	Rady	Kół	Naukowych	UJ.	Opracowanie	jest	
zbiorem	wybranych	referatów,	wygłoszonych	podczas	konfe-
rencji.	

Na	szczególną	uwagę	zasługują	trzy	wystąpienia.	Andrzej	
Siwek	przybliża	tematykę	dziedzictwa	XX	i	XXI	w.	w	kontekście	
kształtowania	specjalności	ochrona	dóbr	kultury.	Autor	podkreśla,	że	współ-
cześnie	jesteśmy	świadkami	przewartościowania	pojęcia	„zabytek”	i	doktryny	
konserwatorskiej.	Wynika	to	z	globalnej	ewolucji	systemu	ochrony	zabytków.	
Poszerzenie	 rozumienia	 terminu	 „zabytek”	 i	 przenoszenie	 odpowiedzialno-

ści	konserwatorskiej	w	sferę	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	wywołuje	po-
trzebę	wyodrębnienia	 grupy	 zawodowej	 specjalistów	 ochrony	 dóbr	 kultury.	
Krzysztof	Kaczmarczyk	natomiast	podejmuje	problematykę	losu	powojennego	
modernizmu	w	Polsce	na	przykładzie	pawilonu	Emilia	w	Warszawie	–	najwięk-
szego	w	kraju	domu	meblowego.	Autor	przybliża	historię	tego	obiektu	i	me-
dialną	dyskusję	 nad	 jego	przyszłością,	 która	 sprowokowała	urzędników	 ra-
tusza	do	poszukiwania	rozwiązań	sytuacji,	w	jakiej	pawilon	się	znalazł.	Wyj-
ściem	z	tego	pata	może	być	relokacja	jako	alternatywna	metoda	konserwa-
torska,	która	może	stanowić	szansę	dla	zachowania	substancji	zabytkowej	za-

grożonej	rozbiórką.
Z	kolei	Agnieszka	Borowiecka	zajmuje	się	drażliwym	za-

gadnieniem	ochrony	w	Polsce	radzieckich	pomników	wojsko-
wych	okresu	powojennego.	Problem	ten	ma	aspekt	historycz-
ny,	polityczny,	społeczny	i	artystyczny.	Autorka	proponuje	tu	
kilka	rozwiązań,	w	tym	stworzenie	skansenu/muzeum	z	edu-
kacyjnymi	ścieżkami,	gdzie	można	byłoby	przenieść	pomniki,	
umieszczenie	 ich	 na	 specjalnie	 założonym	 cmentarzu,	 usu-
nięcie	kontrowersyjnych	symboli	 lub	zapisów	na	monumen-
tach,	 zwrot	 pomników	 do	 Rosji,	 ich	 rozebranie	 i	 magazy-
nowanie	w	Polsce,	lub	pozostawienie	na	miejscu	bez	podej-
mowania	 jakichkolwiek	 czynności.	Autorka	opowiada	 się	 za	
pierwszym	wariantem	–	stworzeniem	skansenu/muzeum	ra-
dzieckich	pomników.	

Monografia	pokonferencyjna	Rozpoznać przeszłość w te-
raźniejszości. Dziedzictwo XX i XXI wieku	zawiera	też	inne	ciekawe	tematy.	
Publikacji	nie	można,	niestety,	kupić,	dostępna	jest	w	specjalistycznych	bi-
bliotekach,	m.in.	w	bibliotece	Instytutu	Historii	Sztuki	Uniwersytetu	Jagiel-
lońskiego	oraz	Międzynarodowego	Centrum	Kultury	w	Krakowie.	

Spotkanie z książką

ROZPOZNAĆ	PRZESZŁOŚĆ	W	TERAŹNIEJSZOŚCI
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wzrostu patriotyzmu oraz poczucia 
dumy narodowej. Idea ta zbiegła się 
bowiem z falą wzrastającej identyfika-
cji narodowej oraz łączenia przeszło-
ści z  teraźniejszością. W  tym czasie 
powstało przecież wiele dzieł literac-
kich i  architektonicznych, dających 
nadzieję i otuchę w trudnych czasach 
zaborów, szansę na odzyskanie przez 
Polskę niepodległości.

Z realizacją idei budowy pomnika 
Jana III Sobieskiego musiano jednak 
poczekać aż 15 lat. Na przeszkodzie 
stanął bowiem brak odpowiednich 
funduszy. Dopiero po uzyskaniu pie-
niędzy Rada Miejska Lwowa podjęła 
decyzję o zleceniu prac projektowych 
miejscowemu lwowskiemu rzeźbia-
rzowi oraz medalierowi – Tadeuszowi 

Barączowi. W  skład komisji pracują-
cej nad projektem, obok autora, we-
szli: przewodniczący dr Godzimir 
Małachowski, prezydent miasta; Ka-
rol Schayer, pierwszy wiceprezydent 
miasta; Michał Michalski, drugi wi-
ceprezydent; członkowie Rady Miej-
skiej − radca dworu dr Ludwik Ćwi-
kliński, profesor Uniwersytetu; Alek-
sander Getritz, introligator; dr Alek-
sander Mariański, adwokat; Wincen-
ty Rawski, architekt; dr Gustaw Rosz-
kowski, profesor Uniwersytetu; Józef 
Soleski, poseł na Sejm krajowy; dr Jó-
zef Szpilman, rektor Szkoły Wetery-
narii; Kazimierz Strzelbicki, starszy 
radca w magistracie; Juliusz Hochber-
ger, dyrektor Urzędu Budowniczego; 
Aleksander Czołowski, archiwariusz 

Wędrujący pomnik
........................................................................................................................................

Niewiele jest w historii Pol-
ski pomników, które mu-
siały opuścić rodzin-
ną ziemię i  znaleźć swoje 

ostateczne miejsce przeznaczenia da-
leko od tego miejsca, gdzie powstały. 
Takim klasycznym przykładem, któ-
rego los „wypędzenia” dotknął szcze-
gólnie, jest gdański pomnik Jana III 
Sobieskiego.

Jak to się stało, że pomnik ten zna-
lazł się w Gdańsku, a nie w innym miej-
scu w  Polsce? Czym był dla lwowia-
ków, a czym jest dla obecnych gdańsz-
czan? Odpowiedzi na te pytania trze-
ba by poszukać w  przeszłości, cofając 
się aż do 1883  r. Wówczas to przypa-
dała 200. rocznica wiktorii wiedeń-
skiej. Władze i  mieszkańcy Królew-
sko-Stołecznego Miasta Lwowa posta-
nowiły uczcić to wydarzenie wznie-
sieniem odpowiedniego monumen-
tu ku czci zwycięzcy spod Wiednia. 
Za umieszczeniem pomnika w  stoli-
cy Galicji przemawiał fakt związków 
monarchy ze Lwowem. Jan III Sobieski 
był bowiem jednym z najbardziej zna-
czących synów ziemi lwowskiej. Pełnił 
funkcję wojewody ruskiego, a urodzo-
ny w niedalekim Olesku, spędzał wie-
le czasu w swoich rezydencjach w Żół-
kwi i w samym Lwowie, gdzie posiadał 
kamienicę w  rynku, która nosi dzisiaj 
miano „kamienicy królewskiej”.

Nie bez znaczenia była też ów-
czesna sytuacja społeczno-politycz-
na w Galicji. Prowincja ta cieszyła się 
wówczas stosunkowo szeroką polską 
autonomią. Dzięki więc zgodzie, a na-
wet poparciu władz austriackich reali-
zacja tego przedsięwzięcia była moż-
liwa. W  idei zbudowania pomnika 
widziano wówczas zbieżność intere-
sów Wiednia i  polskiego społeczeń-
stwa. Dla Polaków postawienie we 
Lwowie pomnika było nie tylko upa-
miętnieniem wydarzeń walki z Turka-
mi pod Wiedniem, ale także wyrazem 

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

1 | 2 | Pomnik 
Jana	III	Sobieskiego	
we	Lwowie	na	
litografii	z	1898	(1)	
i	na	fotografii	z	ok.	
1910	(2)

................................
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miasta; inż. Ignacy Brunek; Arnold 
Roehring, inspektor ogrodów miej-
skich; Aleksander Ostrowski, se-
kretarz.

Tadeusz Barącz, ormianin, uro-
dzony we Lwowie 24 marca 1849  r., 
był twórcą kilku pomników oraz 
rzeźb portretowych. Studiował po-
czątkowo w  Krakowie pod kierun-
kiem Władysława Łuszczkiewicza, 
konserwatora zabytków, malarza i pe-
dagoga. Później przeniósł się na stu-
dia artystyczne do Monachium i Flo-
rencji. W 1870 r. przybył do Lwowa. 

Tak scharakteryzował go Władysław 
Zawadzki: „Artysta młody, który tu po 
raz pierwszy wystąpił z swym dziełem, 
obdarzony jest talentem, mogącym 
mieć wielką przyszłość przed sobą, je-
żeli tylko dobrym pójdzie kierunkiem” 
(„Kurier Galicyjski”, nr 22 (218), wy-
danie z 28.11.2014).

Zanim otrzymał zlecenie na pro-
jekt pomnika Jana III Sobieskiego, 
wykonał Barącz we Lwowie posągi 
Kopernika, Mickiewicza, Czackie-
go, Ossolińskiego, Jędrzeja Śniadec-
kiego i  Jana Długosza na budynku 

III Gimnazjum im. Franciszka Jó-
zefa (późniejsza tzw. batorówka), 
a  oprócz tego popiersia Szewczen-
ki, Siemiradzkiego, Lenartowicza, 
Matejki, Malczewskiego oraz po-
mniki Kościuszki w  Chicago, Mic-
kiewicza w  Karlowych Warach oraz 
w  Truskawcu. Artysta ten jest też 
autorem pomnika Juliana Konstan-
tego Ordona na Cmentarzu Łycza-
kowskim. Pracował również nad in-
nymi projektami, których ostatecz-
nie nie ukończył. Należały do nich 
lwowski pomnik ku czci Konstytu-
cji 3 maja oraz „Obrona sztandaru”, 
pomnik poświęcony Polakom wal-
czącym o  wolność w  powstaniach 
kościuszkowskim, listopadowym 
i styczniowym. 

13 marca 1905  r. Tadeusz Barącz 
zmarł i pochowany został wraz z brać-
mi w  rodzinnym grobie na Łyczako-
wie. Był artystą wszechstronnym. 
W pracy posługiwał się gliną, gipsem, 
brązem, marmurem, w  którym wy-
kuwał pełne giętkości i  wdzięku, wy-
pieszczone postacie kobiece, za naj-
bardziej udane uchodziły kompozy-
cje „Pocałunek Amora” i „Poszept mi-
łosny”. Tworzył też rzeźby o zdecydo-
wanym modelunku, jak niektóre typy 
męskie. Wykonał ciekawe studia zwie-
rzęce. Najbardziej znaczącym jego 
dziełem był jednak pomnik Jana III 
Sobieskiego.

Lwowianie po raz pierwszy po-
mnik Jana III Sobieskiego ujrzeli 20 
listopada 1898 r. w reprezentacyjnym 
punkcie miasta, na tzw. corso, czyli 
późniejszych Wałach Hetmańskich, 
na wprost powstającej również w tym 
czasie budowli Teatru Miejskiego.

 W  Akcie Pamiątkowym, na któ-
rym widnieje podpis ówczesnego pre-
zydenta Lwowa, Godzimira Mała-
chowskiego, czytamy o roli, jaką ode-
grał w powstaniu pomnika jego autor. 
„W roku 1888 chlubnie znany rzeź-
biarz lwowski p. Tadeusz Barącz wniósł 
ofertę, że za zwrotem kosztów pomoc-
ników i materyału, postawi z kamienia 
krajowego ten pomnik i przedłożył jego 
szkice. Rada miasta uchwałą z  7 paź-
dziernika 1890 r. postanowiła bez roz-
pisywania konkursu rozpocząć w  tej 
sprawie z p. Barączem rokowania, które 
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Jest też sygnatura: „TADEUSZ BA-
RĄCZ Sc. 1897”. Na cokole pomni-
ka z przodu figuruje napis: „KRÓLO-
WI JANOWI III. MIASTO LWÓW 
MDCCCXCVIII”. Na drugiej tabli-
cy z tyłu umieszczono wykaz 20 nazw 
miejscowości z datami zwycięskich bi-
tew Sobieskiego. Podstawę dzieła sta-
nowi cokół zrobiony z  szarego pia-
skowca trembowelskiego, wykonany 
w pracowni rzeźbiarskiej Juliana Mar-
kowskiego. Królewska postać usta-
wiona jest w  kierunku południowo- 
-wschodnim, czyli w  kierunku, z  któ-
rego najczęściej nadchodziło do Lwo-
wa niebezpieczeństwo turecko-tatar-

skie. Jako ciekawostkę można podać, 
że do osoby króla pozował Barączowi 
ówczesny przedsiębiorca lwowski Ma-
rian Stipal (zob. artykuł Ewy Kowal-
skiej w portalu iBedeker Co ma wspól-
nego pomnik króla Jana III Sobieskiego 
z  moim belfrem od fizyki?; http://ibe-
deker.pl/obiekty/co-ma-wspolnego-
pomnik-krola-jana-iii-sobieskiego-z-
moim-belfrem-od-fizyki), a całkowity 
koszt wzniesienia monumentu wyniósł 
32 tysiące złotych reńskich.

Praca Barącza przypominała swo-
ją stylistyką wcześniejszy pomnik So-
bieskiego w warszawskich Łazienkach 
z 1787 r., jednak w obu tych przypad-
kach wątpliwości wzbudzały propor-
cje pomiędzy sylwetką konia i jeźdźca. 

Tak więc od samego początku po-
wodował on różne kontrowersje. Na 
przykład znana jest anegdota mówią-
ca, iż podczas wizytacji go przez ów-
czesnego prezydenta miasta Ostrow-
skiego, który był z zawodu rzemieślni-
kiem – kowalem, włodarz miasta zła-
pał się za głowę, gdy zobaczył kopy-
ta konia hetmana, mówiąc, że tak źle 
podkutych kopyt to on jeszcze nie wi-
dział. Mimo to prezydent dopuścił go 
w końcu do odbioru i tak ze źle pod-
kutymi kopytami przetrwał do dzisiaj.

Nadszedł rok 1945. Wiadomo 
było, że Lwów nie wróci do Polski. 
Najpierw komuniści ukraińscy wpa-
dli na pomysł, by przerobić Jana III 
Sobieskiego na Bohdana Chmielnic-
kiego. Ostatecznie jednak pozostawi-
li go Polakom. Lwowianie, opuszcza-
jąc miasto w  latach pięćdziesiątych 
XX w., mieli nadzieję na przeniesienie 
pomnika do Polski, co jednak okaza-
ło się nie takie proste. Pomnik Alek-
sandra Fredry ostatecznie znalazł 
się we Wrocławiu, inne, jak Adama 
Mickiewicza, Jana Kilińskiego i  Bar-
tosza Głowackiego oraz straconych 
w 1848 r. szczęśliwie przetrwały okres 
sowiecki i stanowią nadal chlubę mia-
sta Lwowa. 

Tymczasem król Jan powędrował 
najpierw do Warszawy, gdzie przeby-
wał 15 lat w  Wilanowie, by wreszcie 
26 czerwca 1965 r. znaleźć się na Targu 
Drzewnym w  Gdańsku. Ustawiony zo-
stał w kierunku zachodnim, nie wschod-
nim! Niestety, przybył do Gdańska nie-
kompletny. Brakowało tablicy z  nazwa-
mi pól bitewnych oraz z dedykacją „Kró-
lowi Janowi III. miasto Lwów”. Tabli-
cę z dedykacją przywrócono ostatecznie 
po 1989 r. Oryginalnych brązowych ta-
blic oraz znajdującego się dawniej na po-
mniku kartusza nigdy nie zamontowano 
z  powrotem. Prawdopodobnie pozosta-
ły zabetonowane w skrzyniach wewnątrz 
pomnika. Obecne tablice wykonał w la-
tach dziewięćdziesiątych z  piaskowca 
rzeźbiarz Czesław Gajda, który dokonał 
ich rekonstrukcji i  części kartusza. Po-
mnik w latach 1999-2000 otrzymał ilu-
minację. Monument ma ponad 8 m wy-
sokości i waży około 7 t. 

Gdy po wojnie władze zastana-
wiały się, gdzie umieścić pomnik 

w r. 1893 zyskały zatwierdzenie Rady. 
Pomnik z kamienia, wysokości 8 m. ra-
zem z  podstawą, miał stanąć gotowy 
do  r. 1894. Wśród tego atoli wyłoniła 
się myśl zasadnicza, żeby pomnik za-
miast z kamienia, mimo znacznie więk-
szych kosztów, wznieść z  bronzu, jako 
piękniejszy, trwalszy i  odpowiedniejszy 
dla stolicy kraju i wielkiego Króla. […] 
Po latach więc zabiegów i  oczekiwania 
opadną za chwilę zasłony z  pomnika, 
wzniesionego wyłącznie kosztem mia-
sta. Rada miejska oddając pomnik ro-
dakom i mieszkańcom tego starego gro-
du, składa trwały dowód czci, hołdu 
i  tradycyą uświęconej wdzięczności dla 

wielkiego Obrońcy Chrześciaństwa [!] 
i  Polski, a zarazem obrońcy, opiekuna 
i  przyjaciela Lwowa i  jego mieszczań-
stwa. Niech ta rycerska postać będzie dla 
przyszłych pokoleń łącznikiem z  prze-
szłością, a dla współczesnych niech bę-
dzie promieniem nadziei i bodźcem do 
czynów, przez które droga do wolności!”.

Pomnik, odlany z brązu w wiedeń-
skiej firmie Arthura Kruppa, przedsta-
wia władcę w narodowym stroju, w żu-
panie i  kontuszu, na wspaniałym ru-
maku, przeskakującym przewróco-
ne działo i kosz faszynowy oraz strza-
skaną lawetę. W  wyciągniętej ręce 
trzyma buławę. Pod końskimi kopy-
tami leży buńczuk zwieńczony pół-
księżycem jako symbolem islamu. 
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poległym w wojnach 1864-1870. I tym 
samym jeden pomnik zamienił miej-
sce drugiego. Stoi już w  Gdańsku po-
nad 50 lat. Przez ten czas towarzyszy-
ło mu wiele wydarzeń historycznych. 
Na trwałe wpisał się w krajobraz mia-
sta. To wokół niego zbierały się często 
manifestacje patriotyczne. To pod nim 
składano kwiaty z okazji święta 3 maja. 
To tu odbywały się wizyty różnych 
głów państwowych, zwłaszcza pamięt-
ne odwiedziny Ojca Świętego w Gdań-
sku w 1987 r.

Dla obecnych mieszkańców Gdań-
ska pomnik Jana III Sobieskiego jest 
nie tylko miejscem spotkań, miłym za-
kątkiem w  sercu miasta, ale także pa-
triotycznym patronem miasta. A wie-
lu gdańszczanom pochodzącym z Kre-
sów Wschodnich przypomina utraco-
ną przeszłość opuszczonej ojczyzny. 
Jest swoistym przedłużeniem tradycji 
przeszłości dawnego polskiego Lwowa 
i nowego już polskiego Gdańska.

Leszek Muszczyński

Jana III Sobieskiego, w  sukurs przy-
szedł im pewien przypadek. W  mu-
zealnych magazynach zalegało wów-
czas kilka pomników (popiersi, obe-
lisków) i  innych pamiątek pocho-
dzących niekoniecznie z  Kresów 
Wschodnich, ale będących na tzw. 
indeksie. Był wśród nich i  hetman 
Sobieski. Władze komunistyczne po-
stanowiły wykorzystać go do bieżą-
cych celów propagandowych. I tak 
pomnik króla stał się przez przypa-
dek narzędziem propagandy anty-
niemieckiej. Otrzymał on zaszczyt-
ne miano „utrwalacza polskości tzw. 
ziem odzyskanych”. Był symbolem 
polskiej obecności nad Bałtykiem. 
Nie było to pozbawione akurat praw-
dy, gdyż król walnie przyczynił się do 
polskiej obecności w  mieście. Posia-
dał przecież majątki w  rejonie Puc-
ka, był też starostą gniewskim, często 
przyjeżdżał do Gdańska.

Jan III Sobieski stanął na Targu 
Drzewnym w  miejscu, gdzie kiedyś 
stał obelisk poświęcony żołnierzom 

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

3 |	Montaż	pomnika	Jana	III	Sobieskiego	
w	Gdańsku	w	maju	1965	r.

4 |	Pomnik	Jana	III	Sobieskiego	w	Gdańsku,	stan	
obecny	

5 |	Kartusz	z	herbami	umieszczony	na	pomniku

(zdjęcia: 1, 2 – CBN POLONA, 3 – Zbigniew Kosycarz, 
Urząd Miejski w Gdańsku, 4 – Jarosław Komorowski)
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froncie wschodnim pierwszej wojny 
światowej. Dwukrotnie, w dniach 21- 
-29 września 1914 r. oraz od 15 lute-
go do 22 sierpnia 1915 r. artyleria for-
teczna i okopani na przedpolu twier-
dzy jej obrońcy skutecznie uniemożli-
wili oddziałom niemieckim przekro-
czenie Biebrzy. Na temat samej twier-
dzy pisał już na tych łamach Piotr 

Walczak („Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 3, 2004). Od 1998 r. ten cenny za-
bytek sztuki fortyfikacyjnej chronio-
ny jest poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków. Polscy historycy: Anatol Wap 
i Bogusław Perzyk poświęcili jej dwie 
monografie. Szczególnie druga z nich 
stanowi obszerne kompendium wie-
dzy. W Forcie I – Centralnym twier-
dzy działa od lat muzeum prowadzo-
ne przez Osowieckie Towarzystwo 
Fortyfikacyjne. Eksponaty, zgroma-
dzone w  dawnym koszarowcu oraz 
na jego dziedzińcu, to często unikato-
we pamiątki z czasów obu wojen świa-
towych.

Wydarzenia z  okresu pierwszej 
wojny światowej pozostawiły w  kra-
jobrazie Kotliny Biebrzańskiej tak-
że liczne, świetnie zachowane relik-
ty fortyfikacji polowych i  ich zaple-
cza logistycznego, rozrzucone w  la-
sach na prawym i  lewym brzegu Bie-
brzy na przestrzeni około 300 km2. 
Część z nich położona jest na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
pozostałe w lasach administrowanych 
przez Nadleśnictwo Rajgród. Mimo 
że zabytki te stanowią unikatowe 

Ochrona zabytków 
archeologicznych 
na przedpolu 
Twierdzy Osowiec

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

Rosyjska Twierdza Osowiec, 
zbudowana pod koniec 
XIX i  na początku XX  w. 
na lewym brzegu Biebrzy, 

miała osłaniać część zachodniej gra-
nicy imperium Romanowów przed 
atakiem z  Prus Wschodnich. Jej stra-
tegiczne położenie odegrało znaczą-
cą rolę w  działaniach wojennych na 

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

1 |	Okopy	rosyjskiej	Pozycji	Sośnieńskiej	
z	dwoma	ufortyfikowanymi	punktami	oporu	
widoczne	na	cyfrowym	modelu	terenu	(źródło:	
Portal	mapowy	NID)1
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w skali europejskiej świadectwo histo-
ryczne z czasów pierwszej wojny świa-
towej, do 2016  r. nie podlegały one 
ochronie prawnej. Były za to niszczo-
ne przez poszukiwaczy skarbów, go-
spodarkę leśną i eksploatację piasku. 

Sytuację tę zmienił projekt Rozpo-
znanie i  dokumentacja stanowisk ar-
cheologicznych na obszarze pola bitwy 
„Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914- 
-1915”, zrealizowany w 2016 r. w ra-
mach programu Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego: „Dzie-
dzictwo kulturowe. Ochrona zabyt-
ków archeologicznych”. Został w nim 
wykorzystany udostępniony przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa cy-
frowy model terenu, opracowany 
na podstawie skanowania laserowe-
go (LIDAR). Posłużył on do wstęp-
nej identyfikacji reliktów fortyfika-
cji polowych z czasów pierwszej i dru-
giej wojny światowej. Następnie re-
likty te zostały zweryfikowane i zado-
kumentowane podczas poszukiwań 

terenowych, które objęły 148 km2 ob-
szarów leśnych. W ich efekcie odkry-
to 45 stanowisk archeologicznych 
o łącznej powierzchni przekraczającej 
62 km2.

Wyniki okazały się zaskakujące na-
wet dla uczestników projektu. Oczy-
wiście spodziewano się odkrycia re-
liktów okopów, schronów polowych 
i stanowisk artyleryjskich, wzmianko-
wanych, a niekiedy dosyć szczegółowo 
opisanych w  literaturze historycznej. 
Wiadomo było również, że w dużych 
kompleksach leśnych landwerzyści 
zbudowali ziemianki i  półziemianki, 
w  których kwaterowało wojsko oble-
gające twierdzę, w sumie około 10 tys. 
żołnierzy. Ukazująca się w  Królew-
cu „Königsberger Woche” określiła je 

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

2 |	Rycina	z	widokiem	wnętrza	półziemianki	–	
„willi”	opublikowana	na	łamach	„Königsberger	
Woche”

3 |	Relikty	półziemianki	analogicznej	do	tej	
z	ryciny	w	„Königsberger	Woche”,	odkryte	
w	Lesie	Rudzkim

4 |	Nasypy	węzła	kolejowego	w	południowej	
części	Lasu	Rudzkiego	widoczne	na	cyfrowym	
modelu	terenu	(źródło:	Portal	mapowy	NID)
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w 1914 r. mianem „leśnych miast”, in-
formując, że wśród ziemianek – „wil-
li” biegnie „Hindenburg Strasse”, uli-
ca prowadząca do „Kaiser Wilhelm 
Platz”. W  lasach na prawym brze-
gu Biebrzy zidentyfikowanych zosta-
ło ponad 3600 reliktów takich „wil-
li”. Ich powierzchnia mieszkalna była 
niewielka, wahała się od około 9 do 
około 28 m2. Małe gabaryty wynika-
ły zapewne z  konieczności ogrzewa-
nia wnętrza, szczególnie podczas dru-
giego oblężenia twierdzy, które roz-
poczęło się w  lutym 1915 r. Spartań-
skie warunki życia w  okopach i  stres 
pola walki musiały mocno doskwierać 

żołnierzom obu walczących stron, 
wpływając negatywnie na ich morale. 
Najpewniej z tego powodu owe oswa-
jające rzeczywistość „wille”, „ulice” 
i  „place”, często o własnych nazwach 
związanych z  cesarzem Wilhelmem 
i  wyzwolicielem Prus Wschodnich 
von Hindenburgiem, były nie tyl-
ko tolerowane przez dowództwo, ale 
również nagłaśniane przez niemiecką 
propagandę wojenną.

Niemiecka artyleria oblężnicza 
oraz masy wojska potrzebowały za-
opatrzenia i  transportu. Przy prze-
wozie większych ładunków korzysta-
no z  kolei. Ze źródeł historycznych 

wiadomo, że w  lesie na południe od 
wsi Ruda, w  pobliżu stacji kolejowej 
Podlasek i ulokowanego tam najwięk-
szego leśnego miasta, niemieccy sape-
rzy zbudowali w  ciągu kilku dni, od 
22 lutego 1915 r., cały, niewielki wę-
zeł kolejowy. Niedługo potem nasy-
py kolejki wąskotorowej połączyły go 
z innymi leśnymi miastami i stanowi-
skami artylerii oblężniczej na przed-
polu twierdzy.

Ujęcie w  wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków oraz wpis do rejestru re-
liktów fortyfikacji polowych, obo-
zów wojskowych, magazynów i  na-
sypów kolejowych z  czasów pierw-
szej wojny światowej na przedpo-
lu Twierdzy Osowiec może je uchro-
nić przed niszczeniem i  dewastacją. 
Może, ale nie musi. Poza ochroną 
prawną, szansą na przetrwanie tego 
unikatowego zespołu zabytków jest 
zaangażowanie społeczne w  opiekę 
nad nimi. Skorzystają na tym wszy-
scy, przede wszystkim jednak miesz-
kańcy terenów nadbiebrzańskich, dla 
których zabytki te są częścią ich kra-
jobrazu kulturowego.

Maciej Karczewski

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

Muzeum	w	Rybniku	od	dawna	podejmuje	działania	związane	z	popularyzacją	
tematyki	kolejowej.	W	ub.	roku	czynna	była	tu	wystawa	„Piękne,	użytecz-

ne,	zbędne…	Architektura	obiektów	kolejowych	w	Polsce”,	która	prezentowała	
tę	architekturę	jako	wartościowy	element	polskiego	krajobrazu	oraz	rolę,	jaką	
odgrywa	ona	w	tworzeniu	krajobrazu	kulturowego.	Uzupełnienie	wystawy	sta-
nowiła	publikacja	pod	redakcją	Michała	Kapiasa	i	Dawida	Kellera,	będąca	pod-
sumowaniem	konferencji,	która	w	2015	r.	odbyła	się	w	Rybniku,	
a	poświęcona	była	obiektom	kolejowym	w	Polsce	–	ich	historii,	ar-
chitekturze,	twórcom.	Autorami	zawartych	w	publikacji	artykułów	
są	pracownicy	muzeów	i	uczelni.

Książkę	otwiera	tekst	Pauliny	Dąbrosz-Drewnowskiej	i	Arkadiu-
sza	Drewnowskiego	o	przemianach	architektonicznych	dworca	ko-
lejowego	Szczecin	Główny.	Nieudane	próby	poszerzenia	 sieci	 ko-
lejowej	w	tym	rejonie,	związane	z	koncepcją	budowy	kolei	Szcze-
cin-Świnoujście	przez	Zalew	Szczeciński,	analizuje	Andrzej	Mielca-
rek.	Zbigniew	Bereszyński	natomiast	zajmuje	się	architekturą	kole-
jową	w	historii,	krajobrazie	i	układzie	przestrzennym	Opola	oraz	bu-
downictwem	kolejowym	i	rozwojem	miasta	w	XIX	i	XX	w.	

	W	kolejnej	 części	 publikacji	 czytamy	o	 roli	 kolei	w	uzdro-
wiskach	sudeckich	(Patrycja	Ziomek),	zastosowaniu	systemu	kolei	zębatych	
w	rejonie	Srebrnej	Góry	(Tomasz	Przerwa)	czy	granicznych	stacjach	kolejo-
wych	w	Polsce	(Bartosz	Kruk).	Tomasz	Machowski	zajmuje	się	historią	i	sta-
nem	zachowania	domków	dróżniczych	na	przykładzie	linii	kolejowej	Rzeszów- 
-Jasło,	Waldemar	Komorowski	skupia	się	na	najstarszych	widokach	kolei	że-
laznej	w	Krakowie,	a	Marcin	Medyński	przedstawia	obiekty	kolejowe	Skarży-
ska-Kamiennej	na	pocztówkach	i	fotografiach	sprzed	1945	r.

Autorzy	dwóch	kolejnych	tekstów	zwracają	uwagę	na	architekturę	okre-
su	międzywojennego.	Typowe	dworce	kolejowe	tego	czasu	przedstawia	Mi-
chał	Pszczółkowski,	a	dworce	wybudowane	w	stylu	narodowym	opisuje	Anna	
Tejszerska.	Dominik	Lulewicz	natomiast	przybliża	architekturę	i	budownictwo	
kolejowe	jako	element	„germanizacji”	przestrzeni	miejskiej	Krakowa	w	cza-
sach	okupacji	niemieckiej.

Następne	 artykuły	 odwołują	 się	 do	 obiektów	 kolejowych	
powstałych	 po	wojnie	 i	 ich	 twórców.	Dzieje	Dworca	Głównego	
w	Warszawie	przedstawia	Beata	Zofia	Młynarska,	o	Karolu	Foj-
ciku	–	nieznanym	projektancie	architektury	kolejowej	pisze	Ali-
cja	Gzowska,	biurowcem	Dyrekcji	Okręgowej	Kolei	Państwowych	
w	Katowicach	zajmuje	się	Anna	Syska,	a	Andrzej	Synowiec	sku-
pia	 się	na	 kolejowych	obiektach	gastronomicznych	na	przykła-
dzie	Krakowskich	Restauracji	Dworcowych.

Kolejne	teksty	dotyczą	najnowszej	historii	i	czasów	obecnych.	
Daniel	Załuski	analizuje	strategię	spółek	kolejowych	po	1989	r.,	
a	 Maciej	 Czekaj-Słowikowski	 rewitalizację	 i	 remonty	 dworców	
kolejowych	w	Polsce	w	XXI	w.	na	przykładzie	Wrocławia	Główne-
go,	Tarnowa	i	Warszawy	Centralnej.	Turystyką	kolejową	zajmują	

się	natomiast	Ariel	Ciechański	i	Filip	Bebenow.	Pierwszy	z	autorów	wskazu-
je	zaniedbania	systemowe	w	tej	dziedzinie,	a	drugi	opisuje	niepokojący	pro-
ces	„disneyizacji” turystyki	kolejowej	w	Polsce.	Dopełnieniem	i	zamknięciem	
książki	jest	tekst	Ewy	Marii	Kido	z	Uniwersytetu	w	Tokio	o	lokalnych	stacjach	
kolejowych	w	Japonii.

Tę	bogato	ilustrowaną	publikację	można	kupić	(cena:	50	zł)	w	Muzeum	
w	Rybniku	(44-200	Rybnik,	e-mail:	muzeum@muzeum.rybnik.pl).

Spotkanie z książką

ZABYTKOWE	(I	NIE	TYLKO)	OBIEKTY	KOLEJOWE	W	POLSCE

.........................
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kolejowego	pod	
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Smoleńskiego, ukazanego do wysoko-
ści pasa, siedzącego en trois quarts, na 
jednolitym czarnym tle. Portretowany 
spogląda przed siebie, ubrany w czar-
ną marynarkę, białą koszulę z  czarną 
krawatką, zasłoniętą przez pokaźną 
brodę. Rękę wspiera na trzymanej na 
kolanach książce. Z  obrazu spogląda 
człowiek poważny. Skupienia dodają 
mu okulary, zmarszczka na wysokim 
czole świadczy o pewnym doświad-
czeniu życiowym. 

Autorką namalowanego w 1897 r. 
portretu jest Kazimiera Bakka (ur. 

w  1865 r., później Szubert, zm. 
1932  r.), warszawska malarka, której 
dorobek artystyczny – podobnie jak 
jej brata Michała Bakki – został uzna-
ny za zaginiony podczas drugiej woj-
ny światowej. 

O utalentowanym rodzeństwie 
było wiadomo jedynie, że uczęszczało 
do szkół artystycznych. Michał ukoń-
czył Warszawską Szkołę Sztuk Pięk-
nych, a siostra – z racji płci pozbawio-
na możliwości edukacji artystycznej 
w  kraju, ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Monachium. Po zdobyciu 

Portret profesora
.........................................................................................................................................

W nocy z  6 na 7 maja 
1926  r. zmarł w  swo-
im mieszkaniu przy 
ul. Hożej 26 w  War-

szawie Władysław Smoleński (ur. 
1851 r.), historyk, profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego, autor wie-
lu prac historycznych. W  trzypoko-
jowym mieszkaniu, które zajmował 
od ponad 40 lat, zgromadził okazały 
księgozbiór oraz dzieła sztuki. Regały 
pracowni wypełnione były szczegól-
nie wartościowymi woluminami. Sta-
ło tutaj pokaźne biurko, lampy, fajka 
oraz inne drobne rekwizyty. Na ścia-
nach wisiały sztychy i  obrazy, w  tym 
portret profesora. 

Na mocy sporządzonego przez 
Władysława Smoleńskiego testamen-
tu, wyposażenie jego pracowni odzie-
dziczyło Towarzystwo Naukowe 
Płockie. O wyborze przez właściciela 
księgozbioru jego lokalizacji po wła-
snej śmierci zdecydował szczególny 
sentyment do miasta. Tutaj Smoleń-
ski pobierał nauki w Gimnazjum Gu-
bernialnym i miesz kał na stancji w za-
bytkowym budynku przy Rynku Ka-
nonicznym nr 8, tym samym, który 
w 1908 r. zo stał zakupiony przez To-
warzystwo Naukowe Płockie na swo-
ją siedzibę. 

W lipcu 1926 r. wiślany statek do-
starczył spuściznę Władysława Smo-
leńskiego do Płocka. Wśród książek 
i  dzieł sztuki ważne miejsce zajmo-
wał wspomniany portret profesora. 
Podobnie jak w  warszawskim miesz-
kaniu, w  zrekonstruowanym w  Płoc-
ku gabinecie zawisł na ścianie za 
biurkiem. 

Znany z  przedwojennych foto-
grafii, zachował się do czasów obec-
nych. Jest to podobizna Władysława 

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

1 |	Kazimiera	Bakka,	„Władysław	Smoleński”,	
1897,	olej,	płótno
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dyplomu powróciła do rodzinnego 
miasta i  tutaj pozostawała przez kil-
kanaście lat, włączając się wraz z bra-
tem co pewien czas w życie artystycz-
ne stolicy. W 1897 r. wystawiała swoje 
prace w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych. Zaprezentowała wówczas 
obrazy olejne: „Głowę Włocha” (nie 
zachował się) oraz portret Władysła-
wa Smoleńskiego – tożsamy ze znaj-
dującym się w  odtworzonym gabi-
necie profesora w  Towarzystwie Na-
ukowym Płockim. Dzięki Ewie Gi-
żyńskiej z  Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, która zwróciła moją uwagę 
na ową pracę, zyskaliśmy pierwszy za-
chowany obraz Kazimiery Bakki, pol-
skiej malarki przełomu XIX i XX w., 
co w owym czasie należało jeszcze do 
rzadkości. 

Zastanawiające jest, w jakich oko-
licznościach i  kręgach poznali się 
malarka i  portretowany, skoro Ka-
zimiera – choć utalentowana – była 
dosyć powściągliwa w  aktywności 
artystycznej. Najpewniej w  Warsza-
wie poznała swego przyszłego męża 
– starszego od niej o 10 lat Włady-
sława Szuberta. Obydwoje byli wy-
znania ewangelickiego, co być może 
miało pewien wpływ na znajomość. 
Władysław pochodził z  zacnej war-
szawskiej rodziny. Jego dziadek – 
Michał był jednym z  pierwszych 

wychowanków Liceum Warszaw-
skiego, a następnie Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na tej uczelni pro-
wadził później zajęcia ze studentami. 
Wnuk uzyskał należyte wykształce-
nie, zapewne w  kierunku sądownic-
twa, rachunkowości i  administracji. 
W  czasie, gdy w  Warszawie rozpo-
czynał pierwsze praktyki zawodowe, 
przebywał tutaj też – starszy od nie-
go o cztery lata – Władysław Smo-
leński, który w 1874 r. ukończył Wy-
dział Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a dwa lata później otrzymał 
posadę p.o. podpisarza sądu popraw-
czego. W  1879  r. objął posadę ase-
sora w  Prokuratorii Skarbu, a dwa-
dzieścia lat później doszedł w niej do 

stanowiska radcy. Konspiracyjnie na-
uczał przez ten cały czas na komple-
tach i pensjach żeńskich.

Być może podczas pracy w sądow-
nictwie Szubert i  Smoleński spotkali 
się. Pozostawali w na tyle bliskiej zna-
jomości, by w  1897  r. mógł powstać 
portret namalowany przez młodą ma-
larkę ze stolicy – Kazimierę Bakkę, 
narzeczoną, a później żonę Szuberta. 
Na czas powstania portretu datuje się 
też rozpoczęcie jej znajomości z Wła-
dysławem Szubertem.

Kilka lat później małżonków cze-
kała rozłąka. Na miejsce pracy i  za-
mieszkania Władysław Szubert wy-
brał region dosyć odległy od stoli-
cy. Postanowił przyjąć posadę zarząd-
cy dóbr Horodyskich, położonych 
pod Hrubieszowem, w  których skład 
wchodziły: Kryłów, Mołodiatycze, 
Zaborce i  Gdeszyn. W  1922  r. zaku-
pił ogród klasztorny w Kryłowie wraz 
z  jednym ze znajdujących się w miej-
scowości dworów. 

Momentem zwrotnym w  życiu 
Kazimiery Bakki były wydarzenia 
sprzed 1926  r. Wówczas to dołączy-
ła do męża do Kryłowa (tutaj też po-
zostając dotychczas z dziada pradzia-
da w  wierze protestanckiej, przyjęła 

Z twórczością artystyczną Kazimiery Bakki związany jest także medalion z płasko-
rzeźbą ukazującą popiersie jej teścia, profesora Michała Szuberta (1787-1860). Me-
dalion jest wmontowany w  obelisk usytuowany nad jego grobem na Cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Michał Szubert zmarł w Płocku i tam został 
pochowany. Dwa lata później jego prochy ekshumowano i przewieziono do Warsza-
wy. Autorstwo medalionu potwierdza zachowana na nim inskrypcja, która zawiera 
też datę: „1907 rok”, co sugeruje, że mógł on powstać w czasie, gdy wymieniano na 
okazalszy cały nagrobek (wykonany w zakładzie kamieniarskim Ludwika Reha). Pła-
skorzeźba autorstwa Kazimiery to popiersie ukazane en face. Przedstawia ono męż-
czyznę w dojrzałym wieku o krótkich, bujnych włosach i takim też zaroście. Płasko-
rzeźba została ujęta w owalne tondo zakończone prostą, profilowaną ramą. Jest wy-
konana w brązie i ma wymiary około 40 x 35 cm. 

2 |	Cmentarz	ewangelicko-augsburski	
w	Warszawie,	nagrobek	Władysława	Szuberta	
z	medalionem	autorstwa	Kazimiery	Bakki- 
-Szubert,	1907	(fot.	z	2012	r.)

(zdjęcia: Agnieszka Szykuła-Żygawska)

................................................................................
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wyznanie rzymskokatolickie). Mał-
żonkowie zamieszkali w  jakże od-
miennym od warszawskiego otocze-
niu. Dwór, który zajęli, wcześniej na-
leżał do klasztoru reformatów. Jeszcze 
kilka lat temu zamieszkała w  Olszty-
nie bratanica malarki, aktorka Maria 
Bakka, wspominała, że w owym dwo-
rze wisiały arrasy ciotki Kazimiery, 
a na meblach wykonanych w stylu za-
kopiańskim stały jej rzeźby.

Najstarsi mieszkańcy Kryłowa 
opowiadają, że Kazimiera Bakka-Szu-
bert udzielała lekcji malarstwa niezna-
nemu z  imienia uczniowi o nazwisku 
Chrościewicz. W obecnym stanie ba-
dań można uściślić, że z  rodziny tej 
wywodzili się malarze Seweryn i Ro-
bert Chrościewiczowie, czynni za-
wodowo w  Kryłowie i  Hrubieszowie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Obraz Seweryna „Polowanie w  lesie 
zimą” z 1934 r. zachował się i obecnie 
znajduje się w Kryłowie.

Małżonkowie Kazimiera i  Michał 
Szubertowie zmarli w  1932  r. Są po-
chowani na cmentarzu parafialnym 
w Kryłowie. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

20 stycznia 2017  r. w  Galerii Sztu-
ki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach − 
Oddziale Muzeum Narodowego w  Kra-
kowie po raz pierwszy wręczone zosta-
ły Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka 
i  upowszechnianie” im. Feliksa Jasień-
skiego. Nagroda ta ustanowiona zosta-
ła w  2016 r., na wniosek przedstawicieli 
środowiska kolekcjonerskiego, przez na-
stępujące instytucje: Muzeum Narodowe 
w  Krakowie, Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Dom Spotkań z  Historią 
w Warszawie. W ramach pierwszej edycji 
(za rok 2015) przyznano ją w  trzech ka-
tegoriach:

Dla pracownika nauki − za publikacje 
dotyczące kolekcjonerstwa, w tym nauko-
we opracowanie zbiorów kolekcjonerskich 
− nagrodę otrzymał dr Dariusz Kacprzak, 
autor monografii Kolekcje Ziemi Obiecanej. 
Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wiel-
koprzemysłowej, opublikowanej nakładem 
NIMOZ w Warszawie w 2015 r. 

Dla dziennikarza − za publikacje 
prasowe, radiowe, telewizyjne, interne-
towe popularyzujące ideę kolekcjoner-
stwa, prezentujące wkład kolekcjonerów 
w  ochronę dziedzictwa narodowego − 
nagrodę otrzymał Janusz Miliszkiewicz, 

dziennikarz specjalizujący się w  promo-
waniu kolekcjonerstwa, za publikowane 
w 2015 r. cotygodniowe artykuły poświę-
cone kolekcjonerstwu na łamach dzienni-
ka „Rzeczpospolita” i Gazety Giełdy „Par-
kiet”, w tym za liczne wywiady ze znaczą-
cymi dla zachowania dziedzictwa kultury 
narodowej osobistościami. 

Dla instytucji − za upowszechnianie 
dorobku kolekcjonerskiego, w  tym pu-
blikacje i  wystawy − nagrodę otrzymało 
Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Gru-
dziądzu za przygotowanie wystawy i opu-
blikowanie katalogu Kolekcja Aleksandra 
Kazimierza Wyrwińskiego. 

Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka 
i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskie-
go przyznawana jest dorocznie za zreali-
zowanie wybitnego przedsięwzięcia na 
rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa 
i adresowana jest do pracowników nauki, 
dziennikarzy oraz instytucji świata kultu-
ry. Nagrodę przyznaje Kapituła, w  skład 
której wchodzą przedstawiciele jej założy-
cieli oraz znani kolekcjonerzy. Przewod-
niczącym Kapituły jest prof. dr hab. Woj-
ciech Kowalski, przewodniczącym hono-
rowym prof. dr hab. Krzysztof Pomian.

☐
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W	2016	r.	nakładem	Stowarzyszenia	Muzeów	Uczelnianych	przy	współpra-
cy	z	Narodowym	Instytutem	Muzealnictwa	i	Ochrony	Zbiorów	oraz	Mu-

zeum	Uniwersytetu	Warszawskiego	ukazała	się	książka	Muzea i narody w Eu-
ropie Środkowej przed pierwszą wojną światową.	Jest	to	fragment	trzecie-
go	tomu	przygotowywanej	do	druku	przez	francuskie	wydawnictwo	Gallimard	
monumentalnej	publikacji	 autorstwa	Krzysztofa	Pomiana,	wybitnego	histo-
ryka	i	znawcy	tematyki	muzeologicznej,	zatytułowanej	Le Musée: une histo-
ire mondiale.

Pomysł	polskiego	wydania	tej	części	opracowania	po-
wstał	 w	 czasie	 jednego	 ze	 spotkań	 w	 Muzeum	 Uniwer-
sytetu	 Warszawskiego,	 szczegóły	 zostały	 dopracowane	
w	 2015	 r.,	 w	 czasie	 uroczystości	 odnowienia	 doktoratu	
Krzysztofa	Pomiana.

Książkę	 rozpoczyna	 krótki	 zarys	 sytuacji	 politycznej	
w	Europie	na	przełomie	XVII	i	XVIII	w.	oraz	opis	powstałych	
wówczas	 licznych	 kolekcji	 prywatnych,	 tworzonych	 przez	
europejskich	 arystokratów,	 następnie	 autor	 przedstawia	
historię	muzeów	w	Europie	Środkowej	i	Wschodniej.	Pierw-
sze	z	nich	powstawały	w	pierwszej	połowie	XIX	w.,	jednak	
prawdziwy	ich	rozkwit	przyniósł	dopiero	okres	od	1870	r.	
aż	do	wybuchu	pierwszej	wojny	światowej.	Upowszechnił	
się	wówczas	model	muzeum	narodowego,	którego	istnie-
nie	 i	działalność	były	manifestacją	aspiracji	narodowych.	
W	tym	wypadku	szczególną	kategorię	stanowią	muzea	na-

rodowe	poświęcone	historii	i	kulturze	ludów	pozbawionych	własnych	państw	
narodowych,	często	ograniczanych	w	swych	prawach	przez	narody	dominują-
ce,	a	nawet	dyskryminowanych.

Rolę	muzeów	narodowych	w	rozwoju	poczucia	tożsamości	narodowej	w	Eu-
ropie	Środkowej	autor	omawia	na	przykładzie	tych	instytucji	m.in.	w	Czechach,	
na	Węgrzech,	w	Polsce,	Chorwacji,	Austrii,	Słowacji.	W	każdym	z	krajów	inny	
był	kulturowy	punkt	wyjścia,	sytuacja	polityczna	i	niepodległościowa.

Dużo	miejsca	poświęcono	wyjątkowej	instytucji	muzeal-
nej	−	Muzeum	Polskiemu	w	Szwajcarii	w	Rapperswil,	które	
było	dziełem	polskiej	emigracji	politycznej.	W	ostatnim	roz-
dziale	przedstawiona	została	historia	muzeum	żydowskie-
go	w	Europie	Środkowej	i	Wschodniej,	zaczynająca	się	w	la-
tach	dziewięćdziesiątych	XIX	w.,	a	kończąca	po	drugiej	woj-
nie	światowej.

Na	 końcu	 książki	 zamieszczone	 zostało	 opracowane	
przez	 Andrzeja	 Rottermunda	 omówienie	muzeologicznych	
publikacji	Krzysztofa	Pomiana.

W	 2017	 r.	 mają	 się	 ukazać	 w	 języku	 francuskim	 dwa	
pierwsze	 tomy	 monumentalnej	 publikacji	 autorstwa	 tego	
wybitnego	historyka,	które	doprowadzają	historię	muzeów	
do	1850	r.	Tom	trzeci	jest	w	przygotowaniu.

Dystrybucją	publikacji	Muzea i narody w Europie Środko-
wej przed pierwszą wojną światową	zajmuje	się	Stowarzysze-
nie	Muzeów	Uczelnianych	(www.muzeauczelniane.pl).

Spotkanie z książką

W	OCZEKIWANIU	NA	PUBLIKACJĘ

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego
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ZBIORY I ZBIERACZE

Jan Bezard otrzymał zadanie ak-
tualizacji map Tyrolu i  w  trakcie 
prac zorientował się, że dotychcza-
sowe mapy w dużej mierze są niewia-
rygodne. Okazało się także, iż będą-
ce w użyciu busole nie dają możliwo-
ści dokładnego odwzorowania tere-
nu. W  tej sytuacji Bezard zmuszony 
został niejako do skonstruowania na 
własny użytek narzędzia, które umoż-
liwiłoby mu wykonanie zadania. Do 
typowej busoli dodał skalę oznaczoną 
w stopniach, ruchome lusterko i prze-
ziernik. W  ten sposób uzyskał moż-
liwość wyznaczania i  odczytywania 
azymutów.

W 1902  r. opatentował swój wy-
nalazek i  przedstawił go sztabow-
com armii austriackiej. W  wyni-
ku przeprowadzonego konkursu na 

busolę polową wynalazek Jana Bez-
arda od 1910  r. zaczął być produko-
wany masowo przez fabrykę barome-
trów G. Lufft ze Stuttgartu. W latach 
1911-1913 powstało kilka jej mode-
li, opatentowanych w  wielu krajach 
(m.in. w Austrii, Prusach, Rosji, Fran-
cji, USA i  Japonii). Wkrótce potem 
busole systemu Bezarda zostały wpro-
wadzone do wyposażenia większości 
armii świata.

Wydarzenia pierwszej wojny świa-
towej nie oszczędziły Jana Bezarda. 
W  stopniu majora dowodził batalio-
nem elitarnego 2. Pułku Strzelców 
Cesarskich w  Bolzano, biorąc udział 
w  bitwie pod Komarowem. Od-
znaczył się w  nocy z  6 na 7 września 
1914  r. pod Bełzem, gdzie, uderza-
jąc na obozowisko rosyjskie, zdobył 

Busole Jana Bezarda
..............................................................................................................................................

Fundacja im. Tadeusza Ko-
ściuszki w  Krakowie, prowa-
dzona od prawie 30 lat przez 
znakomitego kolekcjonera 

i  miłośnika historii Tomasza Otręb-
skiego, posiada największy na świe-
cie zbiór busoli i  pamiątek po Janie 
Be zardzie, wynalazcy busoli polowej 
używanej, aż do wprowadzenia GPS
-ów, przez wszystkie wielkie armie 
świata, turystów i harcerzy.

Jan ( Johann) Ritter von Bez-
ard urodził się 5 maja 1871 r. w Gali-
cji w Przyborowie koło Brzeska. Jego 
ojciec, Johann Bezard, był pułkow-
nikiem Cesarsko-Królewskiej Armii 
Austriackiej, dowodził w Nowym Są-
czu II batalionem 20. Galicyjskiego 
Pułku Piechoty. Ze swoim pułkiem 
walczył w  wojnie prusko-austriackiej 
(1866) i za bohaterstwo oraz zdobycie 
pruskiego sztandaru został odznaczo-
ny Orderem Żelaznej Korony 3. klasy 
i nagrodzony majątkiem w Przyboro-
wie koło Brzeska. Rodzina Bezardów 
wybudowała tam dwór i  tam przy-
szedł na świat Jan. 

Przyszły wynalazca odebrał staran-
ne wykształcenie w szkołach w Znaj-
mie (Czechy), Bielsku, Koszycach 
i  Mährisch Weißkirchen (Hranice 
– Czechy), co umożliwiło mu rozpo-
częcie edukacji wojskowej w Terezjań-
skiej Akademii Wojskowej w  Wie-
ner-Nustadt (1889-1892) i w Wyższej 
Szkole Wojennej w  Wiedniu (1895- 
-1897). Po krótkiej służbie w 13. Puł-
ku Piechoty w  Tarnowie został prze-
niesiony w  randze porucznika do 
Wojskowego Instytutu Geograficz-
nego w Wiedniu. Po stażu w jednost-
kach liniowych w  latach 1905-1911 
kontynuował pracę naukową w  Aka-
demii Wojskowej i  Wyższej Szkole 
Wojennej w  Wiedniu. Wykładał tam 
topografię i kartografię, wykazując się 
nieprzeciętnymi zdolnościami. I tu 
rozpoczęła się jego przygoda z busolą.

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

1 |	Plakat	wystawy

2 |	Rowerowa	busola	
rosyjska	z	1939	r.	(a),	busola	
niemiecka	prosta,	używana	
w	latach	pięćdziesiątych	
XX	w.	(b),	busola	francuska	
prosta,	używana	w	latach	
sześćdziesiątych	XX	w.	(c),	
busola	kierunkowa	francuska	
z	1922	r.	(d),	kopia	busoli	
hiszpańskiej	z	XVII	w.	(e)	
i	austriacka	busola	
kierunkowa	„Oryginalny	
Bezard”	z	lat	1919-1939	(f)

(zdjęcia: 2 e, f – Ryszard Grela)

...............................................
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osiem armat oraz wziął do niewo-
li dwóch generałów i kilkuset żołnie-
rzy, za co otrzymał Order Żelaznej 
Korony 3. klasy. Już jednak następne-
go dnia, w wyniku odniesionych ran, 
trafił do szpitala polowego, po czym 
wraz z  całym szpitalem został wzię-
ty do rosyjskiej niewoli. Tam naba-
wił się „hiszpańskiej grypy”, w  związ-
ku z czym przebywał w szpitalach za-
kaźnych w Brodach, Nikolsku, Irkuc-
ku i  Petersburgu. W  wyniku wymia-
ny jeńców pomiędzy Rosją a Austrią 
w lutym 1918 r. powrócił do Austrii, 
a po otrzymaniu stopnia pułkownika 
skierowano go na front włoski.

Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej powrócił do swojego ma-
jątku w  Przyborowie. I tu rozpoczął 
się nowy rozdział życia Jana Bezar-
da, jako Polaka z  urodzenia i  wybo-
ru. Po powrocie do Polski zgłosił się 
do armii polskiej, gdzie wykorzysta-
no jego wyjątkową wiedzę z  zakre-
su topografii, powierzając mu szkole-
nie żołnierzy wyruszających na front 

wojny polsko-bolszewickiej; za dzia-
łalność tę został odznaczony medalem 
„Polska Swemu Obrońcy”. Od 1922 r. 
jako pułkownik dyplomowany wykła-
dał terenoznawstwo w Wyższej Szko-
le Wojennej w Warszawie, a  później 
współorganizował Wojskowy Instytut 
Geograficzny. Po przejściu w stan spo-
czynku, od 1931  r. do końca drugiej 
wojny światowej przebywał w  swej 
posiadłości w Przyborowie. W obawie 
przed zbliżającą się Armią Czerwoną, 
mając w  pamięci traumę niewoli ro-
syjskiej, wyjechał z rodziną do Turcji. 
Pod koniec lat czterdziestych XX  w. 
wrócił na stałe do Austrii, gdzie zmarł 
16 marca 1954  r., w  całkowitym za-
pomnieniu i  ubóstwie, w  wiedeń-
skim ośrodku dla azylantów. Pocho-
wany został na Centralnym Cmenta-
rzu w Wiedniu. 

Jan Bezard został zapamiętany 
przez mieszkańców Przyborowa jako 
dobry i sprawiedliwy gospodarz. Dbał 
o wykształcenie dzieci chłopskich, 
ufundował i  wspomagał finansowo 

miejscową szkołę. W 1946 r. jego ma-
jątek wraz z  dworem został na mocy 
dekretu o reformie rolnej przeję-
ty na rzecz skarbu państwa. Niewiel-
ka część wyposażenia trafiła do Mu-
zeum Narodowego w  Krakowie. Kil-
kanaście osobistych pamiątek po wy-
nalazcy znajduje się w  zbiorach Fun-
dacji im. Tadeusza Kościuszki w Kra-
kowie, reszta przepadła.

Dwór zachował swój zewnętrzny 
wygląd, natomiast park i otoczenie po 
przejściach „okresu pegeerowskiego” 
zostały znacznie zniekształcone. Na 
szczęście, niedawno „Bezardówka” tra-
fiła w  dobre ręce, a społeczność Przy-
borowa stara się przywrócić pamięć 
jego niezwykłego mieszkańca sprzed 
100 lat. Zaproponowano studentom 
Zakładu Krajobrazu Otwartego Wy-
działu Architektury Politechniki Kra-
kowskiej wykonanie pracy dyplomo-
wej, która ma pokazać możliwości za-
gospodarowania terenu i  uratowania 
tego, co jeszcze da się uratować. 

☐

ZBIORY I ZBIERACZE

Do	końca	kwietnia	br.	w	zamku	w	Baranowie	Sandomierskim	można	oglądać	wystawę	„Europejskie	busole	polowe.	Pułkownik	Jan	Bezard”.	
Jej	autorami	są	Tomasz	Otrębski	i	Robert	Springwald	z	Fundacji	im.	Tadeusza	Kościuszki	w	Krakowie,	a	kuratorem	Adam	Zwolak.	Wystawa	
powstała	dzięki	wsparciu	Fundacji	PRO	ARTE	ET	HISTORIA.	Więcej	szczegółów	na	temat	wystawy	i	fundacji	na	stronie	internetowej	Zamku	
w	Baranowie	Sandomierskim.	

a
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We wspólnej przestrzeni zgromadzo-
ne zostały cenne obiekty ze zbiorów 
sztuki zdobniczej, m.in. płaszcz i  in-
sygnia koronacyjne Augusta III, oraz 
prace rzeźbiarskie, rysunki, grafiki, 
a także tkaniny. Nowa Galeria Sztu-
ki Dawnej zestawia ze sobą różne ga-
tunki sztuki i  ukazuje najważniej-
sze przejawy życia społecznego daw-
nej Europy – kulturę dworską, kultu-
rę religijną i  kulturę miejską – ukła-
dając je w spójną opowieść o dawnych 
epokach.

Twórcy galerii połączyli gatun-
ki techniczne i odeszli od tradycyjne-
go dyskursu historii sztuki, który roz-
dzielał „wysoką” sztukę – malarstwo, 
rzeźbę, rysunek i grafikę – od rzemio-
sła artystycznego, które uznawano za 

W Muzeum Narodowym 
w Warszawie od grud-
nia minionego roku 
czynna jest Galeria 

Sztuki Dawnej, łącząca kolekcje eu-
ropejskiego i  staropolskiego rzemio-
sła artystycznego, malarstwa i  rzeź-
by od XV do XVIII w. Nowa galeria 
powstała z Galerii Sztuki Zdobniczej 
oraz Galerii Dawnego Malarstwa Eu-
ropejskiego i  Staropolskiego. Na eks-
pozycję, według zmienionego scena-
riusza i  w  całkowicie nowej aranża-
cji, powróciły słynne dzieła mistrzów 
europejskich i  staropolskich. Wśród 
nich obrazy Sandra Botticellego, Gio-
vanniego Belliniego, Jacoba Jordaen-
sa, Lucasa Cranacha Starszego, Tin-
toretta i malarzy z kręgu Rembrandta. 

dziedzinę użytkową. „W dawnych epo-
kach taki podział nie istniał. W  zasa-
dzie wszystkie te dziedziny sztuki trak-
towano równorzędnie. Jeśli już którąś 
wywyższano, to wcale nie malarstwo 
czy rzeźbę, lecz złotnictwo i  produkcję 
tapiserii. Najwyżej ceniono w  malar-
stwie i  rzeźbie właśnie rzemieślniczą, 
wirtuozerską jakość wykonania” – tłu-
maczy prof. Antoni Ziemba, kura-
tor Zbiorów Dawnej Sztuki Europej-
skiej MNW. Rzemiosło artystyczne 
łączyły z  malarstwem i  rzeźbą wspól-
ne zadania i  funkcje, a także prze-
strzenie, w  których je gromadzono 

Galeria Sztuki Dawnej
.........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

1-6 |	Fragmenty	Galerii	Sztuki	Dawnej	MNW

(zdjęcia: Bartosz Bajerski / MNW)
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

w  tym „Adam i  Ewa” Lucasa Crana-
cha Starszego oraz „Wenus z  Amo-
rem” Parisa Bordone’a, propagują-
ce ideał antycznego piękna i renesan-
sową harmonię. Obowiązkowym ele-
mentem wystroju willi i pałaców były 
portrety ich mieszkańców, w  galerii 
reprezentowane m.in. przez „Portret 
weneckiego admirała” Jacopa Tin-
toretta. Sztuka wprzęgnięta w  pro-
pagandę władzy budowała dworski 
splendor – w tej części ekspozycji wi-
dzimy spektakularny zespół przed-
miotów koronacyjnych Augusta III 
(Wettina) i Marii Józefy (płaszcz kró-
la, korony, berła i jabłka króla i królo-
wej, fotel tronowy, srebrna trąbka fan-
farowa, portret koronacyjny). To je-
dyne, poza Szczerbcem, zachowane 
do dziś regalia polskie. Politykę kre-
owały też dzieła głoszące chwałę kró-
lewskich czy magnackich czynów bi-
tewnych, batalistyczne i  alegoryczne 
obrazy, takie jak „Bitwa pod Orszą”.

W kolejnych pięciu salach galerii 
przedstawiona jest „kultura religijna” 

od późnośredniowiecznego i  rene-
sansowego kultu, przez okres sobo-
ru trydenckiego, po czasy poreforma-
cyjne − oprawę liturgii w  kościołach 
i  miejscach kultu oraz instrumenta-
rium prywatnej pobożności, modli-
tewnej i  medytacyjno-kontemplacyj-
nej, uprawianej w  domu lub w  pry-
watnej kaplicy. Na szczególną uwa-
gę w  tej części ekspozycji zasługuje 
wspaniały niderlandzki tryptyk „Ecce 
Homo” Maartena van Heemskercka 
oraz dwa arcydzieła pędzla włoskich 
mistrzów „Madonna z  Dzieciątkiem, 
świętym Janem Chrzcicielem i  anio-
łem” Sandra Botticellego oraz „Chry-
stus wśród doktorów”, którego auto-
rem jest Cima da Conegliano.

Trzeci, umieszczony w  osob-
nym skrzydle człon galerii pokazu-
je, jak dzieła rzemiosła artystyczne-
go, malarstwa i rzeźby kreowały wy-
soką kulturę miejską. Opowieść za-
myka miejsce szczególne – „Miasto 
na eksport: Wenecja”, a z  nim wi-
doki miasta – weduty oraz fantazje 

i  wystawiano – pałace, wille, dwory, 
kościoły, kaplice domowe i  budynki 
miejskie. I według takiego podziału 
prezentowane są w Galerii.

Kultura dworska przedstawio-
na jest w  trzech salach: „Pałac i  wil-
la”, „Dwór monarszy i  wielkoksiążę-
cy”, „Dwór magnacki i  siedziba szla-
checka”. Oglądamy tu obrazy, rzeź-
by, meble, tapiserie, tkaniny, kobier-
ce, przedmioty złotnicze, srebra, na-
czynia szklane, majolikę, fajanse, por-
celanę, które były oznakami luksusu 
i  splendoru, instrumentami poucze-
nia moralnego lub nośnikami propa-
gandy politycznej, a także służyły roz-
rywce.

Wymienione funkcje spełniały 
okazałe niderlandzkie tapiserie o te-
matach biblijnych (tkanina z  „Dawi-
dem i  Betsabe” z  początku XVI w.), 
świeckich („Polowanie na lwy” z dru-
giej połowy XVI w.) czy czysto orna-
mentalnych (tapiseria kwiatowa w ty-
pie mille fleurs z końca XVI w.). Są tu 
rzeźby z marmuru i brązu oraz obrazy, 
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(w tym zespół naczyń z Serwisu Ła-
będziego, wykonanego w  latach 
1737-1742 w  Miśni na zamówie-
nie hr. Heinricha von Brühla – zob. 
okładka), szkła i  kryształów gór-
skich oraz złotnictwa.

☐

i kaprysy architektoniczne słynnych 
malarzy weneckich, takich jak Ber-
nardo Bellotto (Canaletto Młod-
szy) czy Francesco Guardi. Prezen-
tacji dopełniają skarby rzemiosła ar-
tystycznego zamknięte w  przestrze-
niach trzech gabinetów: porcelany 

Choć już od dziesięciole-
ci sztuka baroku przycią-
ga uwagę badaczy i  miło-
śników tej epoki, to jed-

nak nawet i  dziś potrafi ona zaskaki-
wać i  inspirować. Badania nad baro-
kiem w Polsce i na obszarze dzisiejszej 
Słowacji prowadzone były od dawna, 
a mimo to wiedza o wielu aspektach 
naszej wspólnej, długiej historii jest 
zaskakująco skromna i to po obu stro-
nach granicy. Otwarta właśnie wysta-
wa w  Muzeum Narodowym w  Kra-
kowie, która liczy blisko 160 ekspo-
natów z  ponad dwudziestu instytu-
cji z  czterech krajów, jest pierwszą 
w  Polsce tak wyczerpującą prezenta-
cją sztuki barokowej z dzisiejszego te-
rytorium Słowacji. Trwający właśnie 
remont generalny Słowackiej Gale-
rii Narodowej w  Bratysławie (SNG) 
stał się wyjątkową okazją do zaprezen-
towania jej zbiorów na niespotyka-
ną skalę. Główny trzon wystawy sta-
nowią dzieła ze stałej ekspozycji Ga-
lerii, a w  celu ukazania bardziej peł-
nego i  wyczerpującego obrazu sztuki 
baroku z tej części dawnego, wielona-
rodowego Królestwa Węgier, wysta-
wę dopełniono dziełami wypożyczo-
nymi z siedemnastu innych instytucji 
słowackich, jak też z  muzeów Polski, 
Węgier i Ukrainy.

Z racji technicznych trudności 
i  kosztów, jakie wiążą się z  organiza-
cją tego rodzaju wystaw, są one przy-
gotowywane rzadko, a zarazem zali-
czane bywają do prestiżowych przed-
sięwzięć organizowanych przez przo-
dujące instytucje muzealne. Nigdy 
dotychczas tak obszerna prezentacja 
sztuki z terenów Słowacji nie była po-
kazywana w  Polsce. Jedynie w  latach 
siedemdziesiątych XX  w. podejmo-
wane były próby przybliżenia polskie-
mu widzowi słowackiego dziedzictwa 
kulturalnego minionych epok, jednak 
były to przedsięwzięcia, w  których 
epoka baroku nie odgrywała pierw-
szoplanowej roli. Dziś, cztery dzie-
sięciolecia później, krainy rozciągają-
ce się pomiędzy Bratysławą, siedzibą 
Słowackiej Galerii Narodowej, a Kra-
kowem, siedzibą Muzeum Narodowe-
go, ograniczają, w  symboliczny spo-
sób, terytorialny rdzeń tego projektu 

Galeria	 Sztuki	 Dawnej	 czynna	 jest	 w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie	 od	wtorku	 do	
niedzieli	w	godz.	10.00-18.00,	w	czwartki	do	godz.	21.00.	Obowiązuje	bilet	wstępu.	We	
wtorki	do	galerii	stałych	wejście	jest	bezpłatne.	Kuratorami	są:	kurator	Zbiorów	Dawnej	
Sztuki	Europejskiej	MNW	prof.	Antoni	Ziemba	i	kurator	Zbiorów	Sztuki	Zdobniczej	Ryszard	
Bobrow,	aranżację	plastyczną	Galerii	przygotowała	pracownia	307kilo,	pod	kierunkiem	
Jana	Sukiennika.	
Program	wydarzeń	edukacyjnych	obejmuje	interaktywne	warsztaty	dla	rodzin,	spotkania	
i	wykłady	z	udziałem	wybitnych	specjalistów	(www.mnw.art.pl/edukacja).
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jest roztoczenie reprezentatywnej pa-
noramy sztuki barokowej na Słowacji. 
Wykorzystano do tego celu zarówno 
dzieła malarstwa, jak i  rzeźby, a tak-
że przedmioty z zakresu rzemiosła ar-
tystycznego, z każdego etapu rozwoju 
tutejszych, wspomnianych już ośrod-
ków artystycznych. Zgromadzono na 
wystawie zarówno eksponaty kluczo-
we w dziejach historii sztuki tego re-
gionu i  utwory artystów wybitnych 

wystawienniczego. Rozmaite aspek-
ty sztuki barokowej z  tego wielona-
rodowościowego i  wielowyznanio-
wego regionu zostały przedstawio-
ne w  ramach przeglądu o zasadni-
czym układzie opartym na chronolo-
gii rozwoju, począwszy od wczesnej, 
a kończąc na późnej fazie tego sty-
lu. Zwiedzający wystawę zapoznawa-
ni są z trzema głównymi centrami ar-
tystycznymi, jakie w  wiekach XVII 
i XVIII można wyróżnić na terenach 
dzisiejszej Słowacji, stanowiącej wów-
czas północny region Królestwa Wę-
gier, rządzonego od 1526 r. przez dy-
nastię Habsburgów. Pierwszym były 
ośrodki miejskie położone niedaleko 
od Wiednia: Bratysława (Preszburg), 
koronacyjne miasto królów węgier-
skich, oraz Trnava, siedziba arcybisku-
pa ostrzyhomskiego. Dalej wystawa 
wiedzie nas poprzez sztukę rozkwita-
jącą w  górniczych miastach środko-
wej Słowacji, które z powodu obfito-
ści dobywanych tutaj kruszców sta-
nowiły skarbnicę Habsburgów i  były 
zarządzane bezpośrednio przez dwór 
z  Wiednia. Wreszcie goście wystawy 
mogą poznać sztukę baroku i jej póź-
niejszą, rokokową fazę ze wschod-
nich regionów kraju, tzw. Górnych 
Węgier, a w  szczególności realizacje 
artystyczne z  terenów Spisza, Szary-
sza i Abowa. Wszystkie te ośrodki za-
znaczyły się już w okresie średniowie-
cza i w każdym z nich dostrzec można 
pewien szczególny, odrębny charakter 
także w czasach baroku.

Głównym zamierzeniem tej pierw-
szej w Polsce tak dużej wystawy sztuki 
barokowej, zorganizowanej przez Mu-
zeum Narodowe w  Krakowie wspól-
nie ze Słowacką Galerią Narodową, 

(np. Andrea Pozzo, Paul Troger, Franz 
Xaver Messerschmidt), jak też dzie-
ła twórców nieznanych, które jednak, 
tworząc swego rodzaju „tło”, pokazu-
ją, jak wzorce sztuki „wysokiej” ada-
ptowane były w  peryferyjnych regio-
nach Europy Środkowej. Zwiedzają-
cy może obejrzeć rozmaite typy za-
bytków z zakresu sztuki sepulkralnej, 
dzieła wykonywane na potrzeby re-
prezentacji dworskiej lub z osobistych 

Skarby baroku
.........................................................................................................................................

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

1 |	Vít	Stadler,	„Pieta”,	1650,	drewno	
polichromowane,	złocone,	wym.	74	x	58	x	29	
cm	(w	zbiorach	Słowackiej	Galerii	Narodowej	
w	Bratysławie)	
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prowincjonalnych lub ze zbiorów ko-
ścielnych. Wiele z  nich zostało pod-
danych zabiegom konserwatorskim 
specjalnie dla tej wystawy. Mając na 
uwadze zakres i  rodzaj dzieł, które 
można wystawiać w  przestrzeniach 
galerii muzealnych, na ekspozycję 
składa się przede wszystkim reprezen-
tatywny wybór dzieł sztuki z  okresu 

baroku dojrzałego i późnego, z XVIII 
stulecia, czyli z okresu bardziej inten-
sywnych kontaktów pomiędzy tery-
torium dzisiejszej Słowacji a Rzeczą-
pospolitą. Zarazem wystawa nie jest 
jedynie popularyzatorskim przeglą-
dem co ciekawszych zabytków ba-
rokowych z  terenów dzisiejszej Sło-
wacji. Ma ona też bardziej ambit-
ny zamiar, by pogłębić niedostatecz-
ną dotychczas wiedzę o wzajemnych 
kontaktach, jakie łączyły nasze kra-
je w  obrębie istniejących granic, i  by 
poszerzyć problematykę badań wza-
jemnych związków artystycznych po-
między terenami Słowacji i  Rzeczy-
pospolitej w  wiekach XVII i  XVIII. 
W  tym aspekcie uwaga skupia się na 
więzach pomiędzy artystami lub ich 
mecenasami, jakie istniały w obu kra-
jach. Wystawa ukazuje je poprzez 
dzieła rzeźbiarskie i  malarskie (po-
mija zagadnienie twórczości ikono-
wej występujące w  regionie Karpat). 
Stąd też większy nacisk położony zo-
stał na obszary przygraniczne i  na 
stulecie XVIII, z  którego przetrwało 
więcej, lepiej zachowanych zabytków, 
a zarazem na okres, w którym kontak-
ty artystyczne były stosunkowo bli-
skie i ścisłe. Owe związki rozwijały się 
w  dwóch zasadniczych kierunkach. 
Pierwszym był szczególny charak-
ter twórczości barokowych artystów 
czynnych po obydwu stronach wspól-
nej granicy, z wyraźną dominacją Spi-
sza (Paulus Gross, Ján Szilássy, Dio-
nysius Reiβmaier, Johann Feeg). Dru-
gim była twórczość artystów tak ro-
dzimych, jak i obcych, w szczególno-
ści austriackich i włoskich (lub w Ita-
lii wykształconych), którzy poprzez 
zamówienia realizowane w  obydwu 
krajach przyczynili się do zdefiniowa-
nia stylu barokowego w tej części Eu-
ropy ( Ján Kupecký, Ádám Manyoki, 
Franz Anton Maulbertsch, bracia Pal-
ko, Felix Ivo Leicher i inni). 

Potencjał, jaki niosła w sobie sztu-
ka baroku i  rokoka, począł w  latach 

podniet. Niewątpliwą ozdobą wysta-
wy jest zbiór późnobarokowych reali-
zacji złotniczych. 

Goście wystawy mogą obej-
rzeć nie tylko cenne, znane zabyt-
ki w  nowym kontekście, ale tak-
że poznać rzadko wystawiane i  trud-
no dostępne dla publiczności dzieła 
z magazynów muzealnych, z kolekcji 

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

2 |	Johann	Lucas	Kracker,	„Chrzest	Chrystusa”,	
szkic	do	obrazu	ołtarzowego	w	kościele	klasztoru	
w	Jasovie,	1762,	olej,	płótno,	wym.	87,5	x	53,5	
cm	(w	zbiorach	Słowackiej	Galerii	Narodowej	
w	Bratysławie)	
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................................................................................................... 

3 |	Elias	Mögel	(?),	„Trompe-l’œil	z	szafą	i	kolekcją	biskupa	
Paulusa	Forgácha	z	Gýmeš”,	przed	1757,	olej,	płótno,	wym.	
140	x	140	cm	(w	zbiorach	Słowackiego	Muzeum	Narodowego	
–	Muzeum	Červený	Kameň)	

4 |	Paul	Troger,	„Pokłon	Trzech	Króli”,	przed	1760,	olej,	
płótno,	wym.	53	x	26,5	cm	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie)		

5 |	Ján	Kupecký,	„Autoportret	z	żoną	i	synem”,	1712-
-1728,	olej,	płótno,	wym.	113	x	91,2	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Sztuk	Pięknych	w	Budapeszcie)	

...................................................................................................
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osiemdziesiątych XVIII w. w Europie 
Środkowej wyczerpywać się i  nawet 
jeżeli w samym końcu stulecia spoty-
kamy przejawy tej sztuki, są to już for-
my przebrzmiałe, broniące się przed 
nadchodzącym klasycyzmem. Sym-
bolicznym zakończeniem krakow-
skiej wystawy są zatem nieliczne dzie-
ła z ostatnich dwóch dekad XVIII w., 
wśród których wyróżnia się grupa wy-
bitnych dzieł rzeźbiarskich austriac-
kiego artysty, Franza Xavera Messer-
schmidta, tworzącego pod koniec ży-
cia w  Bratysławie. Owe legendarne 
„Głowy charakterystyczne” wyprze-
dzały sztukę swego czasu i do dziś in-
spirują i budzą emocje. 

Katarína Chmelinová

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

Cennym	uzupełnieniem	wystawy	„Sztuka	baroku”	w	Muzeum	Narodowym	
w	Krakowie	jest	obszerny,	bogato	ilustrowany	katalog	–	pierwsze	w	języku	

polskim	tak	gruntowne	opracowanie	sztuki	barokowej	ze	słowackich	kolekcji.	
Publikacja	(podobnie	jak	wystawa)	powstała	w	celu	po-
pularyzacji	sztuki	baroku	oraz	zwrócenia	uwagi	na	kon-
takty	artystyczne	między	Polską	a	obszarem	współcze-
snej	Słowacji.	

W	pierwszej	części	opracowania	Katarína	Chmelinová,	
kurator	wystawy,	opisuje	proces	rozwoju,	apogeum	oraz	
zmierzchu	baroku	w	sztuce	słowackiej,	zgodnie	z	podsta-
wowym	 podziałem	 chronologicznym.	 Autorka	 przedsta-
wia	główne	regiony	artystyczne	dzisiejszej	Słowacji,	funk-
cjonujące	w	XVII	i	XVIII	w.	(będącej	wówczas	częścią	Króle-
stwa	Węgier);	powstałe	tam	prace	malarskie,	rzeźbiarskie	
oraz	rzemiosło	artystyczne	wyznaczają	poszczególne	eta-
py	rozwoju	stylu	barokowego	i	ewolucję	kluczowych	typów	
dzieł.	W	katalogu	opisane	są	prace	twórców	znanych	(np.	
Ján	 Kupecký,	 Ádám	 Mányoky,	 Johann	 Christian	 Brand,	
Dionizy	 Ignacy	 Stanetti)	 i	 nieznanych,	 poznajemy	 me-
cenasów	artystów	oraz	wzajemne	relacje	pomiędzy	nimi.	

Trzon	publikacji	 stanowią	 reprodukcje	160	obrazów	 i	 rzeźb,	powstałych	
w	okresie	baroku	dojrzałego	i	późnego,	w	większości	znajdujących	się	w	zbio-
rach	Słowackiej	Galerii	Narodowej	w	Bratysławie.	Obiekty	przedstawione	są	

w	porządku	chronologicznym	–	od	rzeźby	Vita	Stadlera	
„Pieta”	(1650)	po	fragment	wykonanego	przez	Johanna	
Baptista	Wenzla	Bergla	malowidła	sklepiennego	w	daw-
nym	 kościele	 paulinów	 w	 Lefantovcach	 (1775).	 W	 to-
warzyszących	 im	notach	 zawarto	 podstawowe	 informa-
cje	 o	 eksponatach	 (datowanie,	 technika,	wymiary,	 nu-
mery	inwentarzowe).	W	katalogu	prezentowane	są	rów-
nież	dzieła	z	kolekcji	siedemnastu	innych	słowackich	in-
stytucji	oraz	prace	z	Polski,	Ukrainy	i	Węgier.	

Dodatkowym	atutem	publikacji	są	reprodukcje	map	hi-
storycznych,	ukazujących	zmieniające	się	granice	w	Euro-
pie	Środkowej,	ułatwiających	czytelnikowi	lekturę.	

Na	końcu	katalogu	zamieszczono	indeks	osób	i	miejsc	
oraz	spis	instytucji,	które	wypożyczyły	eksponaty	na	wy-
stawę.	

Publikację	można	nabyć	(cena:	69	zł)	m.in.	w	sklepi-
ku	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie.

Spotkanie z książką

SZTUKA	MIĘDZY	BRATYSŁAWĄ	A	KRAKOWEM

Organizatorami	wystawy	„Skarby	baroku.	Między	Bratysławą	a	Krakowem”	są	Slovenská	národná	galéria	Bratislava	i	Muzeum	Narodowe	
w	Krakowie.	Autorem	koncepcji	i	kuratorem	wystawy	jest	Katarína	Chmelinová,	asystentem	kuratora	–	Barbora	Mistrikova,	współpracy	
naukowej	ze	strony	MNK	podjął	się	Tomasz	Zaucha,	a	koordynacji	wystawy	–	Grażyna	Kulawik.
Wystawę	można	oglądać	w	Gmachu	Głównym	MNK	do	23	kwietnia	br.	W	ramach	biletu	na	wystawę	do	końca	jej	trwania	można	zwiedzać	
Pałac	Biskupa	Erazma	Ciołka	(oddział	MNK)	przy	ul.	Kanoniczej	17.
Ekspozycji	 towarzyszy	 bogaty	 program	 edukacyjny.	 Szczegółowe	 informacje,	 w	 tym	 terminy	 wykładów	 i	 oprowadzań	 tematycznych	
po	wystawie,	dostępne	są	na	stronie	internetowej	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie:	www.mnk.pl.

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

6 |	Nieznany	
twórca,	„Handstein	
z	przedstawieniem	
kopalni”,	1751,	
srebro,	minerały,	
złocenia,	wym.	
36	x	24	x	24	cm	
(w	zbiorach	
Muzeum	Sztuk	
Pięknych	
w	Budapeszcie)	

................................
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specyficzne warunki ich przechowy-
wania (duża wilgotność, przy jedno-
czesnym braku dostępu tlenu) sprzy-
jają doskonałemu zachowaniu tego 
typu wyrobów. 

Blisko 90% pozyskiwanych zabyt-
ków skórzanych stanowią buty i  od-
pady po ich produkcji. Dzięki kom-
pleksowemu programowi konserwacji 
i rekonstrukcji obuwia historycznego, 
realizowanemu przez gdańskie Mu-
zeum Archeologiczne od przeszło 15 
lat, udało się zgromadzić unikatową 
w  skali Europy i  największą w  Polsce 

kolekcję butów archeologicznych, od-
zwierciedlającą zmiany, jakie nastę-
powały w  rzemiośle szewskim i  mo-
dzie europejskiej przez 600 lat. Na 
potrzeby wystawy zrekonstruowano 

Taaakie buty!
.........................................................................................................................................

Buty, jako przedmioty osobi-
ste codziennego użytku, są 
jednym z  najbardziej obra-
zowych reliktów przeszło-

ści, pozwalającym niemal namacal-
nie poczuć więź z  ich dawnymi użyt-
kownikami. Muzeum Archeologicz-
ne w Gdańsku od przeszło trzydziestu 
lat prowadzi badania wykopaliskowe 
w  obrębie historycznej części Gdań-
ska. W  wyniku tych prac rokrocznie 
do magazynów muzeum trafiają tysią-
ce zabytków ruchomych, w tym rów-
nież wykonanych ze skóry. Lokalne, 

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

1 |	But	niski	otwarty	w	typie	pouline

2 |	But	typu	mule

3 |	But	niski

4 |	But	niski	prawy	z	wysokim	obcasem	zapinany	
sprzączką

5 |	But	rogaty
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w  2012  r. i  spotkały się ze szczegól-
nym zainteresowaniem ze strony 
zwiedzających. Stało się to impulsem 
do rozpoczęcia prac nad projektem 
nowej wystawy czasowej, która w spo-
sób kompleksowy przedstawiłaby 
przekrój przez historię mody obuw-
niczej, począwszy od XIII po koniec 
XVIII w.

Prezentacja w  układzie chrono-
logicznym pozwala na prześledzenie 
zmian, które zachodziły we wzornic-
twie i  technikach produkcyjnych bu-
tów w ciągu kilku stuleci. Moda ta, po-
dobnie jak moda odzieżowa, była bar-
dzo dynamiczna, absorbująca tenden-
cje z różnych, często bardzo odległych 
części Europy. Podstawowa funkcja 
obuwia, jaką była ochrona stóp przed 
chłodem i wilgocią, począwszy od śre-
dniowiecza zaczęła maleć na rzecz 
większej efektowności wizualnej, pod-
kreślającej status społeczny właścicie-
la. To w  tym okresie pojawiły się bo-
gato dekorowane różnymi technika-
mi buty ochronne i  zupełnie nieprak-
tyczne w  użytkowaniu buty cracoves 
z monstrualnie wydłużonym noskiem. 
Zjawisko to pogłębiało się w kolejnych 
stuleciach, czego przykładem mogą 
być karykaturalnie poszerzone w  dwa 
rogi przyszwy w  butach „rogatych” 
z  XVI  w. (należące do wspomnia-
nych już butów Tudorów). Wędrówkę 
po historii mody obuwniczej kończy 

blisko siedemdziesiąt sztuk obuwia 
historycznego przy użyciu wyłącznie 
oryginalnie zachowanych fragmen-
tów, poddawanych skomplikowanym 
i czasochłonnym procesom konserwa-
cji (np. z  użyciem liofilizatora). Jedy-
nym elementem współczesnym wyko-
rzystanym przy rekonstrukcji są nici, 
których używa się dokładnie po śla-
dach zostawionych przez dawne szwy. 
Dzięki tej metodzie udaje się nadać 
odkrywanym w częściach butom pier-
wotny kształt i wygląd.

Badania archeologiczne prowa-
dzone w ostatnich latach w południo-
wej części Wyspy Spichrzów okaza-
ły się szczególnie bogate w  znalezi-
ska obuwnicze, w  tym nieznane do-
tychczas w polskiej literaturze tematu 
buty Tudorów, datowane na pierwszą 
połowę XVI  w. Pojedynczy but tego 
typu składał się z  kilkunastu pieczo-
łowicie dopasowanych części, w  tym 
z  wielowarstwowej podeszwy i  cha-
rakterystycznie poszerzonej przyszwy 
w  partii palców. Pierwsze egzempla-
rze zrekonstruowanych butów Tudo-
rów znalazły się na wystawie czasowej 
„Gdańsk w Europie, Europa w Gdań-
sku. Kontakty handlowe i  kulturowe 
Gdańska w  XVI  w. w  świetle badań 
archeologicznych” (zadanie współfi-
nansowane ze środków MKiDN, wy-
stawa była już prezentowana w Pozna-
niu), zorganizowanej przez muzeum 

prezentacja butów osiemnastowiecz-
nych, których fason, na nieodzownym 
obcasie, stał się inspiracją w kolejnych 
dwóch stuleciach.

Polscy badacze-kostiumolodzy 
niezwykle rzadko podejmują tematy-
kę obuwia historycznego, co spowo-
dowane jest zapewne brakiem dostę-
pu do odpowiednich źródeł. Dlatego 
wystawa, oparta na oryginalnych, za-
chowanych w prawie kompletnym sta-
nie przykładach produkcji obuwniczej, 
o szerokim spektrum chronologicz-
nym, jest pierwszym tego typu wyda-
rzeniem w  Polsce, a dzięki publikacji 
katalogu stała się przyczynkiem do dal-
szych badań porównawczych dla bada-
czy zajmujących się kulturą materialną 
i kostiumologią minionych epok.

Na wystawie „Każdy krok zostawia 
ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów 
Muzeum Archeologicznego w Gdań-
sku” można zobaczyć 131 zabytków 
związanych z  historią obuwia oraz 
rekonstrukcję piętnastowiecznego 
warsztatu szewskiego z  licznymi ko-
piami obuwia i  narzędzi, poznać taj-
niki pracy konserwatora i rekonstruk-
tora butów historycznych, a  z  filmu 
można także dowiedzieć się, dlacze-
go archeolodzy znajdują buty w  zie-
mi oraz poznać drogę zabytku „z wy-
kopu” do gabloty.

Beata Ceynowa

Wystawa	 „Każdy krok zostawia ślad.	 Obuwie	 historyczne	 ze	 zbiorów	 Muzeum	 Archeologicznego	 w	 Gdańsku”	 czynna	 jest	 w	 Muzeum	
Archeologicznym	w	Poznaniu	od	12	stycznia	do	7	maja	2017	r.	Kuratorki:	Beata	Ceynowa	i	Ewa	Trawicka.	Projekt	współfinansowany	przez	
Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

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

6 |	But	niski	pokryty	
warstwą	dziegciu

7 |	But	półwysoki

(zdjęcia: Joanna Szmit)
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Polskie ślady w czeskich 
kurortach

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

Z ZAGRANICY

pochwalnym dla zdrowych wód uło-
żonym przez hrabiego Rafała Gurow-
skiego, szambelana króla Augusta III.

Prawdziwy rozkwit uzdrowi-
ska wiązał się z  działalnością dokto-
ra Davida Bechera, który po studiach 
w  Wiedniu osiadł w  1758  r. w  swo-
im rodzinnym mieście. Choć dzisiaj 
jego nazwisko kojarzone jest głów-
nie ze znanym czeskim trunkiem, Be-
cher kładł także podwaliny organiza-
cyjne pod świetność miasta. W  dru-
giej połowie XVIII stulecia Karlsbad 
szybko zyskiwał rangę „małego Rzy-
mu” i „małego Paryża” zarazem. Tak-
że dzięki swojemu położeniu stano-
wił przyjemny i  pożyteczny przysta-
nek dla możnych Polaków i  Rosjan, 
podążających do Wiednia, do Włoch 
lub w  Alpy, był też ulubionym miej-
scem pobytów arystokracji, bogatego 
mieszczaństwa, artystów i  uczonych 
z pobliskich księstw niemieckich.

Najwspanialszym wydarzeniem 
kulturalnym (i zarazem rozrywko-
wym) całego wieku Oświecenia w ku-
rorcie wydaje się „chiński” festi-
wal, wyprawiony 28 czerwca 1785  r. 
przez „hrabinę Czyńską”, jak omyłko-
wo określono później księżnę Izabe-
lę z  Czartoryskich Lubomirską. Zor-
ganizowała ona – zapewne incogni-
to, jako „chińska księżniczka” – wiel-
ki bal i  koncert rozpisany na wiele 
miejsc w dolinie, w której leży uzdro-
wisko. Pawilony stylizowane na chiń-
skie, podobnie półtora tysiąca lam-
pionów, kostiumy muzyków i  tance-
rzy olśniewały międzynarodową pu-
bliczność. Niestety, do dzisiaj nie uda-
ło się odnaleźć dokładniejszych prze-
kazów na temat tego wydarzenia. Po-
byt Lubomirskiej zaowocował jed-
nak trwale znakomitym obrazem, 

Obyczaj odwiedzania uzdro-
wisk i  samo pojęcie „ku-
rortu” upowszechniły się  
w  Europie dopiero 

w  XIX  w., choć lecznicze właściwo-
ści pewnych okolic (a zwłaszcza źró-
deł) znane były i wykorzystywane już 
w  średniowieczu. W  Karlowych Wa-
rach (Karlsbadzie) miał je odkryć 
w wieku XIV sam cesarz Karol IV, od 
którego imienia późniejsza miejsco-
wość wzięła swoją nazwę. Kolejną ko-
ronowaną głowę ujrzano tam na po-
czątku XVIII w., gdy z  wizytą przy-
był w 1705 r. August II, zapisany jako 
„Koenig von Polen”. Z jego inicjatywy 
miała powstać tzw. Saska Sala, użyt-
kowana przez następne dekady jako 
najelegantszy budynek kurortu.

W latach 1711 i 1712 bawił w cze-
skich górach car Piotr I. Spotkał się 
w  Karlsbadzie m.in. z  Gottfriedem 
Wilhelmem Leibnizem – to pierwsze 
w historii uzdrowiska takie spotkanie 
na „szczycie”. Car leczył się, dyskuto-
wał z filozofem i oddawał rozrywkom, 
w których towarzyszył mu hetman li-
tewski Ludwik Pociej. Niesławnej pa-
mięci dostojnik był pierwszym zano-
towanym w historii miasta Polakiem. 
Kapitalne portrety cara i  jego kom-
pana od kielicha sporządził w  czasie 
pobytu w  roku 1711 wybitny czeski 
malarz baroku, Ján Kupecký (obec-
nie w  zbiorach zamku w  Kórniku). 
Hulaszcze życie w  Karlsbadzie odbi-
ja się nie tylko na twarzach litewskie-
go awanturnika i  rosyjskiego władcy, 
ale i  w  ich niedbałych pozach i  stro-
jach, wyraziście odmalowanych przez 
świetnego portrecistę.

Za pierwsze polonicum ucho-
dzi zachowana w  karlowarskim mu-
zeum tablica z roku 1752, z wierszem 

pędzla sławnego bywalca Karlsba-
du, Antona Graffa. Szwajcarski ma-
larz, rezydujący w  Dreźnie, namalo-
wał wówczas, w  lecie 1785 r., pięk-
ny portret towarzyszącego Lubomir-
skiej zięcia, hrabiego Stanisława Kost-
ki Potockiego (obecnie w  muzeum 
w  Wilanowie). Młody hrabia poznał 
wtedy wybitnych intelektualistów 

1 |	Pomnik	Adama	Mickiewicza	w	Karlowych	
Warach,	1897	(rekonstrukcja	z	1948	r.	
z	popiersiem	Břetislava	Wernera)

................................................................................ 
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Stanisław Kostka Potocki bawił 
tam i  później, w  roku 1795 był ra-
zem z bratem Ignacym i synem Alek-
sandrem. Lista gości z  tego roku wy-
kazuje także m.in. nazwiska biskupa 
poznańskiego Ignacego Raczyńskie-
go, hrabiny Kwileckiej z  Wielkopol-
ski, hrabiny Badeni i Szembek z Kra-
kowa. Osiem tygodni w  lecie tego 
roku spędził w  Karlsbadzie biskup 
Ignacy Krasicki; zapewne spotykał się 
wtedy z Goethem. Dla polskich wizyt 
w  uzdrowisku tragiczna data końca 
Rzeczypospolitej była przełomowa: 
odtąd miasto widziało prawdziwy na-
jazd Polaków, podążających na emi-
grację, organizujących tam konspira-
cję. W 1813 r. Julian Ursyn Niemce-
wicz miał spotkanie z członkami rzą-
du Księstwa Warszawskiego, m.in. 
Tadeuszem Mostowskim i  Stanisła-
wem Kostką Potockim. Niemcewicz, 
a potem Jan Paweł Woronicz i  Kazi-
mierz Brodziński korzystali z  poby-
tów w  uzdrowisku dla nawiązywania 
kontaktów z  czeskimi „budzicielami” 
narodowego odrodzenia. W  epoce 

niemieckich, m.in. Johanna Wol-
fganga Goethego i  Johanna Gottfrie-
da Herdera (którego portret też Graff 
wówczas malował). Potocki z  Karls-
badu udał się do Wiednia i  następ-
nie do Włoch, gdzie miał zlecić roz-
poczęcie wykopalisk i  gromadzenie 
swojej znanej później kolekcji waz 
antycznych. Jak wskazują prowadzo-
ne w kurorcie księgi gości, w  tym sa-
mym 1785  r. byli w  Karlsbadzie tak-
że książę Adam Kazimierz Czarto-
ryski, ksiądz Grzegorz Piramowicz, 
Jan Potocki, książę Michał Hieronim 
Radziwiłł, którego również namalo-
wał wówczas Graff (obraz zachowa-
ny w pałacu w Nieborowie). „Polskie” 
obrazy Graffa, podobnie jak wspo-
mniane wyżej płótna Kupecky’ego,  
należą do najwybitniejszych malar-
skich pamiątek pobytów osobistości 
europejskich w dziejach Karlsbadu.

romantyzmu ze znanych Polaków 
w Karlsbadzie można wymienić m.in. 
Andrzeja Towiańskiego i  Karola Li-
belta. Przede wszystkim jednak za-
znaczyły się i  do dzisiaj materialnie 
są upamiętnione pobyty Adama Mic-
kiewicza (1829) i Fryderyka Chopina 
(1835). 

Pierwsze miejsce pamięci Mickie-
wicza tworzyli w 1870 r. hrabia Alek-
sander Przeździecki i Antoni Edward 
Odyniec, który wskazał dom poby-
tu swojego przyjaciela i wieszcza. Za-
łożono tam Księgę Pamiątkową ozna-
czoną „A. M. 1829-1870”. W  roku 
1893 Księga liczyła już ponad 200 
stron i  wówczas postanowiono zało-
żyć komitet budowy pomnika Mic-
kiewicza. Ów tzw. Lázeňský dům 
Mickiewicz (ul. Nová Louka 287) 
jest obecnie przebudowany, zachowa-
ła się tablica upamiętniająca, znikł na-
tomiast medalion portretowy, dzieło 
Wiktora Brodzkiego. Inny znany pol-
ski rzeźbiarz, Tadeusz Barącz, był na-
tomiast autorem właściwego pomni-
ka wieszcza, ustawionego w  1897  r. 

Z ZAGRANICY

2 |		Antoni	Popiel,	pomnik	Fryderyka	Chopina	
w	Karlowych	Warach,	1908

................................................................................
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podziwiać widok uzdrowiskowej do-
liny i  jej wspaniałe eklektyczne bu-
dowle. Inaugurowany w lipcu 1908 r., 
jest zapomnianym dziś dziełem, a jed-
nym z  ciekawszych w  dorobku An-
toniego Popiela. Autorstwo twórcy 
sławnego monumentu Mickiewicza 
we Lwowie potwierdzone jest jednak 

w zespole parków zdrojowych na po-
łudniu Karlowych Warów, niedale-
ko pomników innych sławnych by-
walców kurortu (m.in. Ludwiga 
van Beethovena, Friedricha Schille-
ra). I ta pamiątka nie zachowała się 
w  pierwotnej formie. Uszkodzony 
przez Niemców w czasie drugiej woj-
ny światowej (według innej wersji już 
w 1938 r.) pomnik został odnowiony 
w roku 1947 – zachowano porfirowy 
cokół, ale dawne popiersie zastąpiono 
mniejszym, zasadniczo nawiązującym 
do rzeźby Barącza, autorstwa czeskie-
go rzeźbiarza Břetislava Wernera. Od-
słonięcie nowej wersji nastąpiło 17 
października 1948 r.

Pomnik Chopina w  Karlowych 
Warach znajduje się kilkaset metrów 
od Mickiewicza, wyżej, na stoku gór-
nego parku zdrojowego, w  pełnym 
uroku miejscu, spod którego można 

tylko w  odniesieniu do tablicy z  bia-
łego marmuru i  umieszczonego na 
niej dużego medalionu portretowe-
go z patynowanego brązu. Najciekaw-
sza zaś w  tym pomniku jest roman-
tyczna, leśna lokalizacja i stylizowana 
na naturalną skałę nieregularna kom-
pozycja z  głazów. Po leśnym parku 

Z ZAGRANICY

3 | 4 |	Kolumnada	w	parku	zdrojowym	
w	Mariańskich	Łaźniach,	1888-1889	 
(proj.	Juliana	Niedzielskiego	i	Hansa	Mikscha)

................................................................................
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jest pewne, czy pierwotnie był prze-
znaczony do pomnika, który zrealizo-
wano kilkanaście lat później. Meda-
lion i  tablicę z  napisami otacza duża 
kompozycja z kamieni, imitująca ska-
łę, ale nie tak udatna, jak pomnik 
w  Karlowych Warach. Pomnik flan-
kują balustrady z  kamiennymi stela-
mi, na których medaliony oznaczono 
lirami i  inicjałami „F.Ch.” Kameralny 
pomnik stał się w  ten sposób monu-
mentalnym założeniem, poprzedzo-
nym okrągłym brukowanym placy-
kiem, tworząc jeden z głównych punk-
tów całego parku. 

Najbardziej okazałym polonicum 
w  Mariańskich Łaźniach (i zapewne 

w okolicy można się przejść tzw. ścież-
ką Chopina.

Chopin jest zresztą jedynym Pola-
kiem uwiecznionym na wielkim ma-
lowidle Wilhelma Schneidera z  roku 
1914 w tzw. Łaźniach Cesarskich, pt. 
„Sławni goście Karlsbadu”. Kompozy-
tor wprawdzie nie spędził wiele cza-
su w  czeskich kurortach, lecz należą 
one do najżywszych w Europie miejsc 
jego kultu. W nieodległym Marienba-
dzie był dwukrotnie, w 1835 i 1836 r. 
Jego ukochana Maria Wodzińska na-
malowała wówczas portret akwarelo-
wy Chopina. I to właśnie Mariańskie 
Łaźnie są siedzibą renomowanego 
międzynarodowego festiwalu chopi-
nowskiego. Znajduje się tu ulica Cho-
pina, a w jej pobliżu szkoła podstawo-
wa imienia kompozytora.

Wizyty Chopina w  Mariańskich 
Łaźniach upamiętniają tablice w miej-
scu jego pobytu − hotelu Pod Białym 
Łabędziem (obecny Chopin dům, ul. 
Hlavní třida 47): odsłonięta przy wej-
ściu do budynku w 1957 r., autorstwa 
Antoniego Kuchara, a także starsze ta-
blice z  początku XX  w. Mieści się tu 
od 1960 r. muzeum Chopina. Jego po-
mnik zaś wznosi się nieopodal, w par-
ku zdrojowym, w pobliżu najważniej-
szych źródeł. Powstał w 1960 r. z  ini-
cjatywy tutejszego Towarzystwa Cho-
pinowskiego, z  okazji 150-lecia uro-
dzin kompozytora, medalion z  profi-
lowym wizerunkiem Chopina pocho-
dzi jednak z roku 1947 i  jest dziełem 
czeskiego artysty, Karla Otahala. Nie 

w  całych Czechach) jest wielka Ko-
lumnada zdrojowa, tuż obok po-
mnika Chopina. Ten imponujący 
przykład architektury inżynieryjnej 
wybudowany został w  latach 1888- 
-1889 według projektu wiedeńskiej 
spółki Juliana Niedzielskiego i Han-
sa Mikscha. Niedzielski, wykształco-
ny w  stolicy cesarstwa, był autorem 
kilku okazałych realizacji na terenie 
Czech (w Libercu i  Usti), w  Polsce 
najbardziej znaną jest ratusz w  No-
wym Sączu. Zwana pierwotnie Kreu-
zbrunnen-Kolonnade (znajduje się 
obok źródła św. Krzyża), w  okre-
sie komunistycznym jako Kolona-
da Maksyma Gorkiego, jest budow-
lą długości 120 m, zapewne najwięk-
szą tego rodzaju w uzdrowiskach Eu-
ropy. Jej fundatorem był opat pobli-
skiego klasztoru Tepla, opiekujący 
się tradycyjnie źródłem św. Krzyża. 
Elementy żelaznej konstrukcji od-
lewano w  hucie Blansko koło Brna, 
inżynieryjna koronka kryje się jed-
nak w  bujnych dekoracjach eklek-
tycznego historyzmu wiedeńskie-
go, wśród motywów renesansowych, 
barokowych, regencyjnych i rokoko-
wych. Mimo profuzji ozdób i  wiel-
kich rozmiarów budowli architekci 
uzyskali efekt pełnego wdzięku pa-
wilonu ogrodowego. Jedynie pawi-
lony środkowy i  skrajne, obciążone 
figurami alegorycznymi, atlantami, 
wazonami ozdobnymi, przypomi-
nają pałac. Kolumnada zamyka park 
zdrojowy, tworząc wraz z okoliczny-
mi eklektycznymi budowlami hote-
li i pensjonatów oraz oprawami źró-
deł wspaniałe centrum zabytkowego 
kompleksu uzdrowiskowego Marien-
badu. Jest też jego najbardziej znaną 
wizytówką.

Andrzej Pieńkos

5 |	Pomnik	Fryderyka	Chopina	w	Mariańskich	
Łaźniach,	1960	(z	popiersiem	Karla	Otahala	
z	1947)

6 |	Antoni	Kuchar,	tablica	pamiątkowa	
umieszczona	na	hotelu	Pod	Białym	Łabędziem	
w	Mariańskich	Łaźniach,	1957

(zdjęcia: Andrzej Pieńkos)
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poświęcają	 dla	 ratowania	 tego,	
co	 stanowi	 o	 naszej	 tożsamości,	
pasjonaci,	 którym	 na	 sercu	 leży	
ochrona	 zabytków.	 Międzynaro-
dowy	 Dzień	 Ochrony	 Zabytków	
jest	organizowany	po	to,	by		śro-
dowiska	 się	 spotkały,	 wymieniły	
doświadczeniami	 i	 wspierały	 we	
wspólnym	celu,	jakim	jest	troska	
i	opieka	nad	dziedzictwem	kultu-
rowym	Polski.

Tegoroczne	 obchody	 Mię-
dzynarodowego	 Dnia	 Ochrony	
Zabytków	 odbędą	 się	 w	 dniach	
19-20	 kwietnia	 w	 Operze	 Nova	
w	 Bydgoszczy.	 Organizatora-
mi	 obchodów	 są	 Narodowy	 In-
stytut	 Dziedzictwa	 oraz	 Miasto	
Bydgoszcz.	 Patronat	 honorowy	
nad	 wydarzeniem	 objęła	 prof.	
Magdalena	Gawin,	Podsekretarz	

Stanu	 w	 Ministerstwie	 Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego	i	Ge-
neralny	 Konserwator	 Zabytków.	
Podczas	 uroczystej	 gali	 trady-
cyjnie	już	odbędzie	się	rozstrzy-
gnięcie	 konkursu	 GKZ	 na	 „Za-
bytek	 Zadbany”	 oraz	 wręczenie	
dyplomów	 i	 statuetek	 jego	 lau-
reatom.	 Konkurs	 adresowany	
jest	 do	 właścicieli,	 posiadaczy	
i	zarządców	zabytkowych	obiek-

tów	 wpisanych	 do	 rejestru	 za-
bytków.	Jego	celem	jest	szeroka	
promocja	 opieki	 nad	 dziedzic-
twem	kulturowym	i	upowszech-
nianie	najlepszych	wzorów	wła-
ściwego	 utrzymania	 i	 zagospo-
darowania	 obiektów	 zabytko-
wych.	Pieczę	nad	realizacją	kon-
kursu	sprawuje	Narodowy	Insty-
tut	Dziedzictwa.

W	 tym	 roku	 po	 raz	 pierwszy	
konkurs	 „Zabytek	 Zadbany”	 od-
bywa	 się	 na	 podstawie	 nowe-
go	 regulaminu,	 który	 przewidu-
je	 nagrody	 w	 sześciu,	 a	 nie	 jak	
dotychczas	 pięciu	 kategoriach.	
Nową	 kategorią	 jest	 kategoria	
specjalna:	 właściwe	 użytkowa-
nie	i	stała	opieka	nad	zabytkiem.	
Pozostałe	kategorie	to:	utrwale-
nie	 wartości	 zabytkowej	 obiek-
tu,	 rewaloryzacja	 przestrzeni	
kulturowej	 i	 krajobrazu	 (w	 tym	
założenia	 dworskie	 i	 pałaco-
we),	 adaptacja	 obiektów	 zabyt-
kowych,	 architektura	 i	 budow-
nictwo	 drewniane,	 architektura	
przemysłowa	 i	 budownictwo	 in-
żynieryjne.

Narodowy	 Instytut	 Dziedzic-
twa,	realizując	swoją	misję,	edu-
kuje	 społeczeństwo,	 ucząc	 wła-
ściwych	 postaw	 i	 wrażliwości	
na	 otaczające	 nas	 zabytki,	 upo-
wszechnia	 wiedzę	 w	 tym	 zakre-
sie,	 a	 także	 podejmuje	 działa-
nia	na	rzecz	ochrony	i	właściwej	
konserwacji	zabytków.

☐

Czas,	 ludzka	 obojętność	 i	 nie-
wiedza	nie	działają	na	korzyść	

zabytków.	 Zapomniane	 i	 zanie-
dbane	szybko	tracą	dawny	blask,	
odchodzą	 w	 niepamięć	 i	 popa-
dają	 w	 ruinę.	 A	 przecież	 każ-
dy	z	tych	obiektów	jest	świadec-
twem	 mijającej	 historii,	 nośni-
kiem	 pamięci	 o	 minionych	 cza-
sach,	 źródłem	 naszej	 tożsamo-
ści.	 Aby	 zwrócić	 uwagę	 na	 ten	
proces,	 34	 lata	 temu	 Komitet	
Wykonawczy	 Międzynarodowej	
Rady	Ochrony	Zabytków	 ICOMOS	
ustanowił	18	kwietnia	Międzyna-
rodowym	Dniem	Ochrony	Zabyt-
ków,	 który	 szybko	 został	 uzna-
ny	przez	UNESCO	za	wydarzenie	
o	znaczeniu	światowym.	Od	tam-
tej	chwili	MDOZ	jest	obchodzony	
niemal	we	wszystkich	krajach.

Międzynarodowy	Dzień	Ochro-
ny	Zabytków	ma	skłonić	 ludzi	na	
całym	 świecie	 oraz	 lokalne	 spo-
łeczności	 do	 refleksji	 nad	 zna-
czeniem	 ich	dziedzictwa	kulturo-
wego.	Jego	celem	jest	zwrócenie	
uwagi	na	wartość	i	różnorodność	
dziedzictwa	oraz	promocja	wszel-
kich	działań	i	wysiłków,	które	na-
leży	podjąć,	by	to	dziedzictwo	za-
chować	i	otoczyć	opieką.

W	 Polsce	 MDOZ	 nabrał	 także	
dodatkowego	 wymiaru.	 W	 tym	
dniu	 Narodowy	 Instytut	 Dzie-
dzictwa	 –	 jako	 organizator	 uro-
czystych	 obchodów	 –	 pragnie	
zwrócić	uwagę	na	polską	spuści-
znę	 kulturową	 i	 potrzebę	 jej	 za-
chowania	 dla	 kolejnych	 poko-
leń.	 Przyjęło	 się	 także,	 by	 pod-
czas	 obchodów	 MDOZ	 uhonoro-
wać	 wszystkie	 osoby	 związane	
z	 ochroną	 zabytków,	 które	 sku-
tecznie	 i	 z	 ogromnym	 zaanga-
żowaniem	 działają	 na	 rzecz	 za-
chowania	 zabytkowych	obiektów	
w	 jak	 najlepszym	 stanie.	 To	 nie	
tylko	 osoby	 związane	 z	 tą	 bran-
żą	profesjonalnie	–	 jak	eksperci,	
konserwatorzy	zabytków	czy	śro-
dowiska	 naukowe	 i	 opiniotwór-
cze.	 To	 także	 często	 osoby	 pry-
watne,	właściciele	i	zarządcy	za-
bytków,	którzy	 swój	własny	 czas	

Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków 2017

ROZMAITOŚCI
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| Brama-
-dzwonnica	
w	zespole	
Monasteru	
Zwiastowania	
NMP	w	Supraślu

(fot. Zofia 
Szuster-Górska) 
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P R E N UM E R ATA
W	2017	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	 przypad-
ku	 chęci	 otrzymania	 faktury	 VAT	 prosimy	 o	 podanie	 danych	 do	 jej	 wystawienia.	
Wszelkie	 pytania	 w	 sprawie	 prenumeraty	 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.	

W	2016	 r.	 nakładem	 Instytutu	 Sztuki	 PAN	w	 Warszawie	 ukazała	 się	 książka	 autor-
stwa	historyka	teatru	i	szekspirologa,	redakto-
ra	„Spotkań	z	Zabytkami”	i	autora	wielu	arty-
kułów,	Jarosława	Komorowskiego,	Teatr i wi-
dowiska na Wołyniu do 1863 roku z przyda-
niem Ziemi Kijowskiej. 

Jarosław	Komorowski	wspomina	we	wstę-
pie,	że	ponad	trzydzieści	 lat	 temu	obronił	na	
Uniwersytecie	Wrocławskim	 rozprawę	doktor-
ską,	 która	 wkrótce	 ukazała	 się	 drukiem	 pod	

tytułem	 Polskie ży-
cie teatralne na Po-
dolu i Wołyniu do 
1863 roku.	 Praca	 po-
wstała	 pod	 wpływem	
intuicyjnego	 w	 dużej	
mierze	 przekonania,	
że	 teatry	 w	 Żytomie-
rzu,	 Kamieńcu	 Podol-
skim,	 Grodnie	 i	 Miń-
sku	są	nie	mniej	ważne	
niż	sceny	dużych	miast	

–	 Warszawy,	 Krakowa,	 Poznania,	 Lwowa	 czy	
Wilna.	Prowadzone	w	następnych	latach	bada-
nia	(w	tym	w	dostępnych	od	niedawna	archi-
wach	ukraińskich)	i	podróże	utwierdziły	autora	
w	tym	przekonaniu,	pozwoliły	na	zgromadze-
nie	materiału	i	na	nowe	opracowanie	tematu.	

Merytoryczne	 i	 edytorskie	 względy	 zawa-
żyły	na	tym,	że	najpierw	wydana	została	mo-
nografia	teatrów	Wołynia.	W	trzech	pierwszych	
rozdziałach	 książki	 autor	 przedstawia	 dzieje	
teatru	 w	 dużych	miastach:	 Żytomierzu,	 Dub-
nie	i	Krzemieńcu	–	„[…]	obok teatru w różno-
rodnych jego postaciach uwzględnione zosta-
ły w szerokim zakresie wszelkiego rodzaju wi-
dowiska, tak istotne w kulturze dworskiej, ale 
i miejskiej XVIII i początku XX wieku”.	

Następny	rozdział	zawiera	spis	mniejszych	
ośrodków	 teatralnych	 w	 układzie	 alfabetycz-
nym	 –	 od	 Berdyczowa	 w	 pow.	 żytomierskim	
do	Żukowców	w	pow.	 krzemienieckim.	Doda-
tek	 z	 kolei	 gromadzi	 również	 usystematyzo-
wane	 alfabetycznie	 „teatra	 Ziemi	 Kijowskiej”	
–	od	Andruszówki	w	pow.	lipowieckim	do	Wa-
silewszczyzny	w	pow.	wasylkowskim.	

Na	 uwagę	 zasługują	 zawarte	 we	 wstępie	
podziękowania	 skierowane	 przez	 Jarosława	
Komorowskiego	 do	 tych,	 bez	 których	 książka	
by	nie	powstała	–	Henryka	Sienkiewicza	i	wy-
kreowanych	 przez	 niego	 bohaterów	 Trylogii;	
ich	barwne	dzieje	były	inspiracją	do	badań	Kre-
sów.	

Publikacja	 przeznaczona	 jest	 dla	 specjali-
stycznego	kręgu	odbiorców,	ale	każdy	miłośnik	
teatru	znajdzie	w	niej	coś	ciekawego.	

Książkę	można	nabyć	(cena:	35	zł)	w	księ-
garni	Instytutu	PAN,	w	księgarni	Instytutu	Te-
atralnego	w	Warszawie	 i	w	 księgarniach	aka-
demickich.

Spotkanie z książką

TEATR	I	WIDOWISKA	
NA	WOŁYNIU

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:

Bożena	Kniaź-Lis	z	Lublina	−	Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce,	pod	red.	Micha-
ła	Kapiasa	i	Dawida	Kellera,	wyd.	Muzeum	w	Rybniku,	Rybnik	2016
Agnieszka	Ziaja	z	Krupskiego	Młyna	−	Pieskowa Skała. Odnowa 2014-2016,	wyd.	Zamek	Królewski	
na	Wawelu	–	Państwowe	Zbiory	Sztuki,	Kraków	2016
Marcin	 Kapuściński	 ze	 Stalowej	 Woli	 −	 Alicja	 Andrzejewska-Zając,	 Magdalena	 Podgórzak,	 Hans 
Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku,	 wyd.	 Muzeum	 Narodowe	 w	 Gdańsku,	
Gdańsk	2015
Jolanta	Miękina	z	Częstochowy	−	Agnieszka	Modrzejewska,	Losy pomnika z pszczyńskiego rynku,	
wyd.	Wydawnictwo	Muzeum	Zamkowego	w	Pszczynie,	Pszczyna	2016	
Muzeum	Ziemi	Lubuskiej	w	Zielonej	Górze	−	Jan	K.	Ostrowski,	Agnieszka	Janczyk, Mundury Stanów 
Galicyjskich. Wystawa w dwusetlecie ustanowienia, wyd.	Zamek	Królewski	na	Wawelu	–	Państwowe	Zbio-
ry	Sztuki,	Kraków	2017
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Narodowy Instytut Dziedzictwa
zaprasza na film

„Krajobraz mojego miasta”

Do obejrzenia na kanale youtube: TV NID

Zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną!
Więcej na: www.krajobrazmojegomiasta.pl

Piękne polskie miasta i miasteczka  
bez reklam zasłaniających obiekty zabytkowe?

To możliwe!

www.nid.pl


