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Od Redakcji

Ten	numer	rozpoczynamy	rozmową	z	prof.	Magdaleną	Gawin,	Generalnym	Konserwa-
torem	Zabytków.	Mamy	nadzieję,	że	temat	rozmowy	zainteresuje	naszych	czytel-
ników.

Z	kolei	aż	jedną	trzecią	objętości	numeru	przeznaczyliśmy,	w	związku	z	obchodzo-
nym	w	2017	r.	Rokiem	Tadeusza	Kościuszki,	na	artykuły	poświęcone	osobie	tego	wy-
bitnego	 Polaka.	 A	 na	 okładce	 prezentujemy	 szesnastowieczny	 obraz	 Mistrza	 Jerzego	
„Zwiastowanie”,	o	którego	niezwykłych	dziejach	opowiada	Janusz	Wałek,	kurator	wy-
stawy	„Najcenniejsze”	w	Muzeum	Narodowym	w	Krakowie	(zob.	artykuł	na	s.	61-66).	

Nie	zapominamy	też	o	naszej	specjalnej	misji,	jaką	jest	prezentowanie	na	łamach	pi-
sma	obiektów,	co	do	których	można	mieć	wątpliwość,	czy	rzeczywiście	spełniają	one	
kryteria	pozwalające	nazwać	je	zabytkami,	czy	może	dopiero	staną	się	nimi	w	mniej	lub	
bardziej	odległej	przyszłości.	Tym	razem	–	mając	na	uwadze,	że	nasz	medialny	prze-
kaz	dociera	do	odbiorcy	zarówno	w	postaci	papierowego	wydania	„Spotkań	z	Zabytka-
mi”,	jak	i	naszej	strony	internetowej	oraz	facebooka	–	na	facebooku	zamieściliśmy	in-
formację	o	wystawie	„Dobranocka.	Historia	animacji”	w	zabytkowym	Spichlerzu	Opac-
kim	w	Oliwie	(Oddział	Etnografii	Muzeum	Narodowego	w	Gdańsku),	kwalifikującą	się	do	
działu	To też są zabytki.

Michał	Niezabitowski,	 dyrektor	Muzeum	Historycznego	Miasta	Krakowa,	w	opubli-
kowanej	 niedawno	 książeczce	Muzea, muzealia, muzealnicy.	Ważne rozmowy	 (zob.	
s.	 69),	 zadał	 swemu	 rozmówcy	prof.	 Janowi	Ostrowskiemu,	dyrektorowi	 Zamku	Kró-

lewskiego	na	Wawelu	niezwykle	aktualne	pytanie:	
„[…] Wiadomo, że żyjemy w czasach powszechnej 
muzealizacji. Na naszych oczach powstają muzea 
wszystkiego (Dobranocek, Hansa Klossa, Smaku, 
Wódki, Piernika, Bajki i Opowieści, Kolejnictwa, 
Drogownictwa, Ubezpieczeń, Bakterii). W rezulta-
cie tego procesu w muzeach zaczynają pracować 
ludzie najróżniejszych, czasem wręcz nieprawdo-
podobnych specjalności. Gdybyśmy chcieli określić 
»pro futuro« i »pro memoria«, co może być wspól-
ne dla tak szerokiego kręgu osób	 […].	Używając 
języka wojskowego, co powinno być wypisane na 

»sztandarze« tej muzealnej armii, która robi się coraz bardziej zróżnicowana? »Wszy-
scy muzealnicy, łączcie się?«”. W	odpowiedzi	przeczytaliśmy: „Myślę, że w znacznym 
stopniu pozostaje aktualne hasło Izabeli Czartoryskiej: »Przeszłość przyszłości«. Dla-
tego, że przeszłości wcale nie musimy rozumieć jako rzeczywistości odległej w czasie. 
Moment, gdy zasiedliśmy przy tym stole, jest już przeszłością. Artysta mógłby w tym 
czasie sporo zrobić, a więc jego przekaz, powstały w przeszłości […], powinien służyć 
temu, co przyjdzie później. Zatem niezależnie od tego, czy to są przedmioty mające ja-
kąś bardzo długą metrykę, czy dzieła tworzone na bieżąco, to powinny być w jakimś 
rozsądnym wyborze zachowane dla przyszłości. Nie można wszystkiego muzeifikować, 
jak mówi się w niektórych krajach, ale te najcenniejsze i najbardziej charakterystycz-
ne wytwory człowieka powinny zostać – użyję jeszcze raz tego dość zabawnego poję-
cia – zmuzeifikowane i przekazane współczesnemu, a potem następnym pokoleniom”.

NA	OKŁADCE:	
Mistrz	Jerzy,	„Zwiastowanie”,	1517,	
tempera	na	desce,	wym.	145	x	104	cm	
(Muzeum	Książąt	Czartoryskich,	Muzeum	
Narodowe	w	Krakowie)	(zob.	artykuł	
na	s.	61-66).

(fot. Muzeum Narodowe w Krakowie)

Kadr z filmu animowanego Wielka podróż Bolka i Lolka, 
1977

(fot. © Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej)
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MUROWANY	DWÓR	W	SIELCU	 
W	REJESTRZE	ZABYTKÓW

Mazowiecki Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków podpisał decyzję o  wpi-
sie do rejestru zabytków murowane-
go dworu z około 1880 r., usytuowanego 
w miejscowości Sielec w pow. grójeckim. 
Pierwsze wzmianki o wsi Sielec pocho-
dzą z pierwszej połowy XIX w. Dobra sie-
leckie pod koniec lat siedemdziesiątych 
XIX w. zakupił Lucjan Tąkiel, który około 
1880 r. wzniósł w ich granicach murowa-
ny dwór, zapewne przy udziale architek-
ta warszawskiego Wojciecha Wawrzyń-
ca Bobińskiego. Następnie majątek prze-
jął Gracjan Tąkiel, związany z przedsię-
biorstwem „Gracjan Tąkiel i S-ka”. Przed-
stawiciele tej rodziny byli szanowany-
mi ziemianami i wnieśli znaczny wkład 
w rozwój Grójecczyzny. Pozostały po nich 
m.in.: dwory w Sielcu, przysiółku Tąkie-
le, pałac w  Rykałach, kaplica grobowa 
na cmentarzu w  Przybyszewie, nagrob-
ki na cmentarzu parafialnym w Goszczy-
nie i  przykościelnym w  Lipiu. Budynek 

dworu w Sielcu stanowi cenny przykład 
dworu ziemiańskiego z  drugiej połowy 
XIX  w. Pomimo złego stanu technicz-
nego i  różnego rodzaju przekształceń, 

obiekt zachował autentyzm zewnętrz-
nej formy i  detalu architektonicznego, 
jak również oryginalnej substancji bu-
dowlanej. Dwór wymaga prac remonto-
wych z uwzględnieniem odtworzenia hi-
storycznych detali, usunięcia albo prze-
budowy wtórnych elementów – mówi 
Agnieszka Żukowska, rzeczniczka mazo-
wieckiego konserwatora zabytków.

ŁÓDZKI	TYGIEL	KULTUR	I	WYZNAŃ
W Łodzi 10 października br. nastąpi 
otwarcie multimedialnej wystawy „Na 
wspólnym podwórku – łódzki tygiel kul-
tur i  wyznań”. Będzie to multimedialna 
opowieść o  wielokulturowym dziedzic-
twie przedwojennej Łodzi i  jej wieloet-
nicznej, wielowyznaniowej społeczno-
ści. Ekspozycja w Muzeum Miasta Łodzi 
ukaże historyczną wielokulturowość Ło-
dzi na tle fenomenu jej rozwoju. Współist-
nienie polsko-żydowsko-niemieckie po-
kazane zostanie z perspektywy wspólne-
go domu, miejskiego podwórka, bliskiego 
i dalekiego sąsiedztwa z jego pozytywa-
mi i negatywami. 

Poszczególne elementy wystawy będą 
ponadto ulegać aranżacyjnym zmianom 
wraz z  porami roku lub kalendarzem 
świąt przypadających w danej religii: ka-
tolicyzmie, judaizmie czy protestanty-
zmie. Wystawie towarzyszyć będzie bo-
gato ilustrowane wydawnictwo i  szero-
ko zakrojone działania warsztatowe oraz 
edukacyjno-kulturalne. 

ZMIANY	W	ORGANIZACJI	OCHRONY	
ZABYTKÓW	W	WARSZAWIE

Wojewoda mazowiecki 31 lipca br. wy-
powiedział porozumienie między woje-
wódzkim i  stołecznym konserwatorem 
zabytków; wypowiedzenie wejdzie w ży-
cie po trzech miesiącach, czyli 31 paź-
dziernika br. 
Porozumienie obowiązywało od 2003  r., 
potem było zmieniane w 2005 r., a doty-
czyło powierzenia m.st. Warszawa pro-
wadzenia niektórych spraw z  zakresu 
właściwości wojewody mazowieckiego, 
do których należy ochrona zabytków. 
Zatem od początku listopada wojewódz-
ki konserwator zabytków będzie wyda-
wał decyzje dotyczące obiektów obję-
tych ochroną konserwatorską na terenie 
Warszawy.

NARODOWY	FUNDUSZ	OCHRONY	
ZABYTKÓW
Powołanie Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytków oraz zwiększenie 
wpływu Generalnego Konserwatora Za-
bytków na działalność wojewódzkich 
konserwatorów zabytków zakłada podpi-
sana 2 sierpnia 2017  r. przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy 
o ochronie zabytków. 
Dochodami Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytków będą administracyj-
ne sankcje pieniężne orzekane w  wy-
padkach, które dotychczas stanowiły 
wykroczenia przewidziane w  ustawie 
o ochronie zabytków i opiece na zabyt-
kami. Do tej pory grzywna przyznawa-
na za popełnienie wykroczenia, np. za 
brak pozwolenia na prowadzenie prac 
konserwatorskich, trafiała do ogólnego 
budżetu, dzięki zmianie ustawy i wpro-
wadzeniu kar administracyjnych pienią-
dze będą przekazywane do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Zabytków. Zgro-
madzone środki będą przeznaczone na 
ratowanie zabytków, a ich dysponentem 
będzie minister kultury i  dziedzictwa 
narodowego. Nowelizacja ma zapobiec 

m.in. wyburzaniu zabytków i celowemu 
ich niszczeniu, np. dla pozyskania dział-
ki budowlanej pod zabudowę. Właści-
ciel lub zarządca obiektu, który będzie 
działał bez zalecenia konserwatorskie-
go lub pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na rozbiórkę lub 
prowadzenie prac budowlanych, będzie 
narażony na wyznaczenie sankcji admi-
nistracyjnej.
Nowelizacja wprowadza też zmiany 
w  funkcjonowaniu służb konserwator-
skich. Generalny Konserwator Zabytków 
będzie decydował o  obsadzaniu stano-
wisk konserwatorów wojewódzkich i kie-
rowników delegatur, a także uzyska moż-
liwość wydawania wytycznych w  spra-
wach merytorycznych, w  celu ujednoli-
cenia polityki konserwatorskiej w  ska-
li kraju. 
Zapewnieniu większej skuteczności 
ochrony zabytków służyć ma m.in. pro-
ponowana w  nowelizacji instytucja 
„ochrony tymczasowej”, która zakłada 
objęcie zabytków ochroną od momentu 
wszczęcia postępowania o wpis do reje-
stru zabytków, a nie jak obecnie dopiero 
po wydaniu ostatecznej decyzji.

Witraż z łódzkiej kamienicy ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi

Dwór w Sielcu
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AUTOGRAF	JANA	MATEJKI	ODKRYTY	
PO	DWÓCH	WIEKACH
Podczas konserwacji sarkofagów z krypt 
w Katedrze Wawelskiej natrafiono na do-
kument z  oryginalnym podpisem Jana 
Matejki. Pergamin pochodzi z  1874  r. 
Powszechnie znany jest udział malarza 
w konserwacji sarkofagu króla Kazimie-
rza Wielkiego już w czerwcu 1869 r. Oka-
zuje się jednak, że malarz również brał 

udział w  odnawianiu królewskich gro-
bów, z tym że 143 lata temu. Na konser-
wacje został zaproszony jako gość spe-
cjalny – ówczesny dyrektor Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, a pod dokładnym 
opisem kolejno następujących po sobie 
prac złożył swój podpis. W znalezionym 
dokumencie podano: „W r. 1874, w czasie 
restaurowania grobów Królewskich na 
Wawelu i przybrania dla ich rozszerzenia 
sklepów będących pod nawą boczną Ka-
tedry, a przypierających do krypty: oka-
zała się potrzeba otwarcia cynowej trum-
ny ze zwłokami s.p. Barbary Zapolanki 
żony Zygmunta I (+1515) i  córeczki jej 
Anny (+1520) – wymagało tego sprosto-
wanie pogiętych ścian i zaradzenie dal-
szemu rozsuwaniu się boków tej prawie 
nie zawartej trumny”.

ANTYCZNE	EKSPONATY	POWRÓCIŁY	
DO	ZAMKU	W	ŁAŃCUCIE	
Do Muzeum-Zamku w Łańcucie po 65 
latach powróciło dwanaście antycz-
nych zabytków. W  1952  r. 
muzeum to z polecenia Mi-
nisterstwa Kultury i  Sztu-
ki przekazało do Muzeum 
Narodowego w  Warszawie 
trzydzieści obiektów an-
tycznych. Były to marmu-
rowe rzeźby i  ceramika, 
z których większość zdobi-
ła Galerię Rzeźb w łańcuc-
kim zamku. Pochodziły one 
ze zbiorów księżnej Izabe-
li Lubomirskiej, zgroma-
dzonych w  zamku w  Łań-
cucie pod koniec XVIII  w. 

Osiemnaście z  nich zostało zwróco-
nych w  1991  r., były to m.in. marmu-
rowe rzeźby: „Dionizos na panterze”, 
„Amorek na lwie”, „Głowa satyra” oraz 

dwa kapitele korynckie. 
Wśród obecnie dwunastu 
zwróconych obiektów są 
m.in.: ważący 530 kg „Mer-
kury na baranie” (Rzym, 
czwarta ćwierć I w. – pocz. 
II w.), „Jupiter” (Rzym, II w.) 
o  wadze 106  kg, rzymska 
urna na prochy (2-3 ćwierć 
I  w.), alabastrowa urna ka-
nopska (Egipt, 747-332 
p.n.e., Okres Późny). Z War-
szawy do Łańcuta powróci-
ły też zabytki ceramiki an-
tycznej. 

DZIEWIĘTNASTOWIECZNE	MEBLE	
Z	ŁAZIENEK	KRÓLEWSKICH	
ODNALEZIONE

Zespół siedmiu mebli, które od początku 
XIX w. stanowiły wyposażenie Łazienek 
Królewskich w Warszawie, został odnale-
ziony w Sopocie. Odnaleźli je i zabezpie-
czyli przedstawiciele Wydziału Strat Wo-
jennych Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wraz z  oficerami Wy-
działu Kryminalnego Komendy Stołecz-
nej Policji. Wśród znalezionych obiektów 

są stolik z  okrągłym blatem, komplet 
czterech krzeseł oraz dwa fotele. O ich 
pochodzeniu świadczą zachowane znaki 
własnościowe Pałacu Łazienkowskiego 
z  okresu panowania cara Aleksandra I. 
Najprawdopodobniej w czasie pierwszej 
wojny światowej meble podzieliły losy 
reszty zbiorów łazienkowskich i  w  wy-
niku rekwizycji zostały wywiezione do 
Moskwy. 
W 1922  r. w  rezultacie restytucji dzieł 
sztuki z Rosji, przeprowadzonej na pod-
stawie traktatu ryskiego, powstały Pań-
stwowe Zbiory Sztuki, administrujące 
kolekcją należącą do Skarbu Państwa 
RP, w tym i obiektami z Łazienek Królew-
skich. Na zabytkach widoczne są rów-
nież oznakowania z okresu Drugiej Rze-
czypospolitej, kiedy weszły one w skład 
kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki 
i  stanowiły ozdobę warszawskich gma-
chów publicznych: Zamku Królewskiego, 
Senatu oraz Pałacu Rady Ministrów. Wo-
jenne losy zabytków pozostają nieznane.Meble z wyposażenia Łazienek Królewskich w Warszawie

Rzeźba „Merkury na baranie”, Rzym, 
czwarta ćwierć I w. – pocz. II w.

Jan Matejko, „Autoportret” (fragment), 1892

SKARBY	BIBLIOTEKI	NARODOWEJ	
I	JAGIELLOŃSKIEJ	W	INTERNECIE

Do 2020  r. w ramach projektu „Patrimo-
nium − digitalizacja i udostępnienie pol-
skiego dziedzictwa narodowego ze zbio-
rów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki 
Jagiellońskiej” zdigitalizowanych zosta-
nie ponad milion najcenniejszych, czę-
sto unikatowych obiektów bibliotecz-
nych. Skanowane zbiory będą na bie-
żąco udostępniane za pośrednictwem 
najnowocześniejszej w  Polsce biblioteki 

cyfrowej − Polony. Zeskanowane będą 
rękopisy średniowieczne, renesansowe, 
aż do obiektów dwudziestowiecznych, 
starodruki – od inkunabułów aż po ko-
niec XVII w., a także czasopisma, często 
zachowane tylko w jednym egzemplarzu. 
W sumie ma zostać zdigitalizowanych: 
10 600 map, 637 916 numerów czaso-
pism, 87 718 druków ulotnych, 34  000 
nut, 8 500 rękopisów, 30  000 staro-
druków, 32 000 rysunków i grafik oraz 
160  000 książek z XIX i XX w. Obiekty 
wybrane do digitalizacji w  ramach pro-
jektu należą do domeny publicznej, co 
pozwoli na ich nieograniczone wykorzy-
stanie przez użytkowników. 

Fragment najstarszego, dwustrofowego zapisu 
Bogurodzicy (tzw. wersja kcyńska) z 1407 r., rękopis 

ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
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☐ Pani Minister, wyczekiwane od lat źródło finan-
sowania ochrony zabytków wreszcie udało się zre-
alizować w formie utworzenia Narodowego Fundu-
szu Ochrony Zabytków (NFOZ). Czy jest to przełom 
w myśleniu o ochronie dziedzictwa?

 – Tak, na pewno. Postulat utworzenia takiego 
funduszu pojawił się w latach siedemdziesiątych 
XX w., od tamtej pory wracał w różnych dysku-
sjach, wnioskach pokonferencyjnych, postulatach 
konserwatorów, uchwałach Rady Ochrony Zabyt-
ków. Te postulaty udało się przekuć w czyn dopiero 
w 2017 r. To powód do satysfakcji, choć najbardziej 
będą cieszyły uratowane obiekty, które bez fundu-
szu popadłyby w ruinę.

☐ Skąd będą pochodzić środki na rzecz Narodowego 
Funduszu Ochrony Zabytków?

– Przede wszystkim zaczęliśmy od diagnozy: 
ustalenia ze współpracownikami przyczyn bezsilno-
ści służb konserwatorskich wobec aktów celowego 
niszczenia zabytków. Zwracaliśmy się do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, analizowaliśmy własne 
dane od Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, 
żeby dokładnie określić, gdzie leży przyczyna lekce-
ważenia zaleceń konserwatorów, nagminnego ku-
powania zabytków pod działki inwestycyjne albo 
handel spekulacyjny ziemią. Podstawową przesłan-
ką łamania prawa w dużej mierze była opieszałość 
sądów, umarzanie spraw przez prokuraturę, policję 
lub  zasądzanie przez sądy symbolicznych grzywien. 

Dlatego pojawił się pomysł zamiany wykroczeń na 
kary administracyjne nakładane przez Wojewódz-
kich Konserwatorów Zabytków. W taki sposób wy-
tworzyliśmy własne źródło finansowania, co stano-
wiło podstawę do powołania Narodowego Fundu-
szu Ochrony Zabytków. Na razie fundusz zasila-
ny będzie z kar administracyjnych, które będą mo-
gły być egzekwowane od 1 stycznia 2018 r., ale już 
projektujemy inne źródła finansowania. Do tej pory 
pieniądze z grzywien kierowane były do budżetu 
państwa, tymczasem teraz kary administracyjne za-
silą Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Prze-
kaz jest jasny: jeśli niszczysz zabytki, to zapłacisz za 
ich ratowanie.

☐ Czy są jeszcze jakieś zmiany w zakresie finansowa-
nia zabytków?

– Udało się zmienić warunki przyznawania do-
tacji na prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i robót budowlanych. Od wrze-
śnia o wsparcie finansowe na te prace mogą wnio-
skować właściciele lub zarządcy zabytków znajdu-
jących się w gminnej ewidencji. Dotacje przyzna-
wane przez rady gmin, powiatów lub sejmiki wo-
jewództwa mogą być udzielane do 100% nakła-
dów niezbędnych do wykonania potrzebnych prac. 
Zmiana ta była konieczna, bowiem teraz samorzą-
dy mogą wspierać finansowo obywateli w podejmo-
waniu prac remontowych zabytkowych budynków. 
Do tej pory dotacje na tego typu prace mogły być 
udzielane jedynie obiektom wpisanym do rejestru 
zabytków.

Przełom w myśleniu 
o ochronie dziedzictwa
– rozmowa z prof. Magdaleną Gawin, wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego, Generalnym Konserwatorem Zabytków
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☐ Od września weszły w życie przepisy noweliza-
cji Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, wprowadzające również nowy instrument, tzw. 
ochronę tymczasową, na czym ma ona polegać?

– Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków o wszczęciu procedury wpisu zabytku 
do rejestru zabytków oznacza objęcie obiektu tym-
czasową ochroną, tzn. nie można przy tym obiek-
cie prowadzić prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych, które mogłyby spowo-
dować naruszenie jego substancji lub zmiany wy-
glądu. Rozwiązanie to było potrzebne ze względu 
na przypadki wyburzania zabytkowych budynków 
w związku z prowadzonymi inwestycjami. Zdarza-
ło się, że deweloper był szybszy od konserwatora, 
to znaczy zanim konserwator ukończył procedu-
rę wpisu do rejestru, budynek – kamienica czy za-
bytkowy dom zamieniały się w ciągu kilku godzin 
w zwały gruzu. Dlatego przerwaliśmy ten wyścig, 
w którym to często konserwator chcąc ochronić za-
bytek, ze względu na obowiązki wynikające z pro-
cedury administracyjnej był na straconej pozycji. 
Dzięki nowym przepisom zawiadomienie o  wsz-
częciu procedury wpisu do rejestru spowoduje 

automatyczne rozciągnięcie ochrony na obiekt. I te-
raz to konserwatorzy będą szybsi od dewelopera.

☐ W środowisku postulowano także od dawna odze-
spolenie służb konserwatorskich od administracji cen-
tralnej. Przez lata nie udało się tego dokonać żadne-
mu rządowi. Obecna nowelizacja wzmocniła pozycję 
Generalnego Konserwatora Zabytków, ale nie znio-
sła udziału wojewodów w procesie powoływania woje-
wódzkich konserwatorów zabytków czy kierowników 
delegatur, dlaczego?

– To nie tak. Pozycja Generalnego Konserwatora 
Zabytków została wzmocniona – dlatego, że to on 
występuje z wnioskiem do wojewody o powołanie 
konkretnej osoby na Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. Przed nowelizacją Generalny Konser-
wator wydawał tylko zgodę na powołanie, o  obsa-
dzie stanowiska decydował de facto wojewoda. Od 
niego uzależnione było, kto będzie konserwato-
rem i  jak długo, bo Generalny Konserwator nawet 
po negatywnych wynikach kontroli np. Najwyż-
szej Izby Kontroli nie mógł wystąpić z wnioskiem 
do wojewody o odwołanie konserwatora. Jest to ele-
ment wzmocnienia służb konserwatorskich, bo na 

Przekaz jest jasny:  
jeśli niszczysz zabytki,  
to zapłacisz za ich ratowanie.

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

|	Profesor	Magdalena	Gawin,	wiceminister	kultury	
i	dziedzictwa	narodowego,	Generalny	Konserwator	Zabytków

(fot. Danuta Matloch)

..............................................................................
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skutek zmian Wojewódzki Konserwator Zabytków 
odpowiada de facto przed Generalnym Konserwa-
torem. Daje to konserwatorom obszar koniecznej 
niezależności. Całkowite odzespolenie służb kon-
serwatorskich było nośnym hasłem, ale pustym. Po-
wstało na skutek złej współpracy między wojewoda-
mi a Generalnym Konserwatorem Zabytków, kiedy 
wojewoda mógł wszystko, także wywierać naciski 
na konserwatorów, określając co im wolno, a czego 
nie. Przy obecnym stanie prawnym nie ma już takiej 
groźby, a wojewoda, który dysponuje narzędziami 
kontroli nad samorządami jako przedstawiciel rzą-
du w terenie, jest potrzebny Generalnemu Konser-
watorowi Zabytków. Dzięki współpracy z wojewo-
dami udało się uchronić kilka zabytkowych obiek-
tów. Innymi słowy – wojewoda wzmacnia pozycję 
Generalnego Konserwatora Zabytków w terenie. 

☐ Nowe przepisy zmieniły także kwalifikacje czynu 
z wykroczenia na przestępstwo w związku z prowa-
dzeniem nielegalnych poszukiwań zabytków za pomo-
cą wykrywaczy metali. Czy to zaostrzenie przepisów 
karnych było konieczne?

– Nikomu nie zakazujemy poszukiwań. Cho-
dzi tylko o to, żeby były prowadzone zgodne z pra-
wem, czyli po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków i akceptacji przez nie-
go zakresu prac poszukiwawczych. Mamy rozryte, 
zniszczone stanowiska archeologiczne, a także akty 
bezczeszczenia ofiar wojny i powojnia, okradania 
zwłok ludzkich z mundurów, guzików, odznaczeń, 
właśnie ze względu na nielegalny charakter prac 
poszukiwawczych. Szacuje się, że w kraju działa co 
najmniej 100 tysięcy detektorystów, a Wojewódz-
cy Konserwatorzy Zabytków wydawali od 80 do 
100 pozwoleń rocznie na prace z detektorami. Kil-
ka miesięcy temu osoba, która poszukiwała niele-
galnie zabytków archeologicznych, została skazana 
na 50 złotych kary grzywny przez sąd, podczas gdy 
opłata skarbowa za decyzję Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w sprawie prowadzenia poszu-
kiwań archeologicznych wynosi 82 złote. Nie mo-
gliśmy takiego stanu tolerować. Stąd zaostrzenie ka-
ralności. Przypomnę, że osoba skazana za przestęp-
stwo nie może sprawować funkcji publicznych. Po-
szukiwać można, ale za zgodą konserwatora i w wy-
znaczonym przez niego zakresie.

☐ Jakie zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy 
weszły w życie w związku z ochroną zieleni?

– Zieleń chronimy na obszarach wpisanych do 
rejestru zabytków bez względu na to, czy została za-
komponowana, czy nie. Zieleń tworzy otoczenie za-
bytku, dlatego na wycinkę potrzebna będzie zgoda 
konserwatora.

☐ Problematyka ochrony zieleni została także poru-
szona w kampanii „Krajobraz mojego miasta”, która 
powstała z Pani inicjatywy. Główne jej akcenty do-
tyczą ograniczenia reklam w przestrzeni publicznej, 
a także estetyki ulic. W porównaniu z krajami Eu-
ropy Zachodniej, Polska ma na tym polu duże zale-
głości…

– W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku dotarła do Polski moda na drzewa iglaste 
i tuje. Ja mieszkam na osiedlu z lat sześćdziesią-
tych, które zostało zaprojektowane w konwencji 
miasta ogrodu, z pięknym parkiem pełnym kasz-
tanowców, szlachetnych klonów, drzew owoco-
wych. Niestety, po każdej wichurze administracja 
zamiast sadzić odpowiedniej objętości drzewa li-
ściaste, nasadza kolejne świerki i tuje. To nie jest 
to samo. Polski krajobraz przyrodniczy – także 
ten w miastach – wymaga tradycyjnych gatun-
ków drzew, które rosły w naszym kraju od stuleci. 
Kształtowanie wrażliwości na estetykę, poczucia 
wspólnej przestrzeni jest ważne dla nas wszyst-
kich. Inaczej wyglądają zabytki w przestrzeni za-
dbanej, pełnej zieleni, wśród domów o jednako-
wej wysokości, z dachami i ogrodzeniami utrzy-
manymi w zbliżonej konwencji kolorystycznej, 
a  inaczej w otoczeniu oblepionej reklamami uli-
cy, na której dominują cementowe płoty. Podob-
nie jak bohaterzy serialu Ranczo, którzy wystąpi-
li w naszej kampanii społecznej na antenie TVP 
1 i  2, myślę, że wielu Polaków ma dosyć rekla-
mowego chaosu. Mam nadzieję, że wprowadzo-
ne w sferze ochrony zabytków zmiany przyniosą 
w tej dziedzinie wiele korzyści.

☐ Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: Lidia Bruszewska  
i Wojciech Przybyszewski
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Praktyczne i łatwe w obsłudze narzędzie pozyskiwa-
nia sprawdzonych informacji, jak zarządzać dzie-

dzictwem kulturowym na szczeblu gminnym – taki wła-
śnie jest nowy portal www.samorzad.nid.pl. Stworzenie 
tej strony wpisuje się w założenia Krajowego Programu 
Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami oraz współ-
pracę NID-u z samorządami, na którą składa się projekt 
DoM, szkolenia dla samorządów i kampania „Krajobraz 
mojego miasta”.

Wiele miast i całych gmin boryka się z problemami 
chaosu reklamowego, zagospodarowania terenów zie-
lonych, rekreacyjnych czy ochrony miejsc pamięci i za-
bytków. Jak radzić sobie w takich sytuacjach – z podpo-
wiedziami, wachlarzem dobrych praktyk i zrealizowa-
nych modernizacji w polskiej przestrzeni publicznej wy-
chodzi naprzeciw kampania „Krajobraz mojego miasta”. 
Na stronie internetowej kampanii www.krajobrazmoje-
gomiasta.pl znaleźć można informacje i publikacje doty-
czące jej celów oraz filmy szkoleniowe.

Z kolei głównym zadaniem nowego serwisu interne-
towego Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.samo-
rzad.nid.pl jest dostarczenie samorządom gminnym bar-
dzo konkretnej wiedzy i informacji na temat dziedzic-
twa, jego ochrony oraz możliwości jego wykorzystania 

dla dobra mieszkańców i samej gminy. Jeśli więc poszu-
kujemy odpowiedzi, jak identyfikować i rozpoznawać 
dziedzictwo kulturowe, a także jak je chronić oraz jak je 
wykorzystać do rozwoju gminy, znajdziemy je na stronie 
samorządowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Z portalu mogą korzystać wszystkie osoby i podmio-
ty zainteresowane procesem zarządzania i ochrony dzie-
dzictwa – urzędnicy, konserwatorzy, pracownicy insty-
tucji kultury, liderzy NGO i pasjonaci zabytków. Stano-
wi on bazę wiedzy z dziedzin takich, jak: dziedzictwo, 
prawo, finanse, zarządzanie i rozwój oraz społeczeństwo, 
a także wskazuje ścieżki rozwiązywania konkretnych 
problemów, mające charakter szczegółowych instruk-
cji. Artykuły eksperckie stanowią główny zasób portalu, 
ale znajdują się w nim też przydatne do pracy z dziedzic-
twem kulturowym dokumenty i materiały, w tym akty 
prawne, filmy szkoleniowe i dokumentalne, opisy metod 
i narzędzi przydatnych w zarządzaniu dziedzictwem kul-
turowym oraz dobrych praktyk.

NOWY	PORTAL	NARODOWEGO	INSTYTUTU	DZIEDZICTWA	
DLA	SAMORZĄDÓW!

Portal	 www.samorzad.nid.pl	 stawia	 sobie	 za	 cel	 zgromadzenie	 informacji	
dotyczących	ochrony	dziedzictwa	na	szczeblu	gminnym.	To	miejsce	w	 internecie,	
gdzie	znaleźć	można	wiedzę	kompletną	i	specjalistyczną.	Zapraszamy!

Publikacje	Narodowego	Instytutu	Dziedzictwa	Dziedzictwo obok Mnie – po-
radnik zarządzania dziedzictwem w gminach oraz Dziedzictwo obok Mnie 

– inspiracje do działań lokalnych – to	książki	wydane	w	2016	r.	w	ramach	
projektu	„DoM	–	dziedzictwo	obok	Mnie.	Wartości	dziedzictwa	dla	społecz-
ności	lokalnych”.

Poradnik zarządzania dziedzictwem	 ma	 wspo-
móc	samorządy	oraz	organizacje	czy	instytucje	zaan-
gażowane	w	sprawy	 lokalnego	dziedzictwa.	Publika-
cja	przeprowadza	czytelnika	krok	po	kroku	przez	cały	
proces	zarządzania	lokalnym	dziedzictwem.	Znajdują	
się	w	niej	wskazówki,	jak	identyfikować	elementy	lo-
kalnego	dziedzictwa,	jak	szacować	ich	wartość,	jak	je	
włączać	w	proces	planowania	rozwoju.	Poradnik	oma-
wia	 prawa	 i	 obowiązki	 gminy	 związane	 z	 dziedzic-
twem,	a	także	proponuje	rozmaitość	metod	i	narzę-
dzi,	które	mogą	być	pomocne	przy	 rozwijaniu	m.in.	
lokalnej	 przedsiębiorczości,	 partycypacji	 społecznej,	

edukacji.	Poradnik	podpowiada	też,	gdzie	szukać	środków	na	działania	przy	
zabytkach.

Inspiracje do działań lokalnych	 są	 zbiorem	dobrych	przykładów	 inicjatyw	
podejmowanych	przez	lokalne	społeczności,	samorządy,	przedsiębiorców,	mu-
zea	i	fundacje.	Dziedzictwo	może	być	–	i	coraz	częściej	bywa	–	czynnikiem	roz-

woju	społecznego	i	gospodarczego	gmin.	Książka	poka-
zuje,	jak	gminy	realizują	pomysły	na	opiekę	i	skutecz-
ne	wykorzystanie	dziedzictwa	dla	dobra	społeczności.

Obydwie	książki	w	ubiegłym	roku	zostały	przeka-
zane	wszystkim	gminom	w	Polsce,	a	także	starostwom	
powiatowym,	urzędom	marszałkowskim	 i	wojewódz-
kim	 konserwatorom	 zabytków.	 Stowarzyszenia,	 fun-
dacje,	naukowcy,	specjaliści	i	inne	osoby	czy	instytu-
cje	 zainteresowane	 tematem	mogą	 pobrać	 te	 publi-
kacje	 na	 stronie	 internetowej	 Narodowego	 Instytutu	
Dziedzictwa	 lub	 otrzymać	 wersję	 drukowaną,	 pisząc	
na	adres:	achabiera@nid.pl	lub	akoziol@nid.pl.

Spotkanie z książką

DZIEDZICTWO	OBOK	MNIE
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Kościuszko	jako	młody	człowiek,	urodzony	w	czasach	największego	
upadku	państwa	polskiego,	zdobył	dobre	wykształcenie	ogólne.	
Uczęszczał	do	nowo	założonej	Szkoły	Rycerskiej	w	Warszawie	
(1765-1769).	Zadaniem	placówki	było	przygotowanie	młodzieży	
szlacheckiej	zarówno	do	służby	w	wojsku,	jak	i	do	służby	
publicznej,	wychowując	ją	w	duchu	miłości	i	poświęcenia	dla	kraju,	
zaszczepiając	cnoty	obywatelskie	i	ducha	patriotycznego.

Michał	Stachowicz,	„Jerzy	Waszyngton	odznacza	Kościuszkę	Orderem	Cyncynata”,	1818,	tempera	na	płótnie	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)

Tadeusz Kościuszko 
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Kościuszko interesował się szcze-
gólnie inżynierią wojskową. Ta 
właśnie dziedzina stała się jego 
specjalnością i z czasem w niej od-

niósł największe sukcesy. Wiedzę inżynie-
ryjną rozwijał podczas kilkuletniego pobytu 
stypendialnego w Paryżu. Jako cudzoziemiec 
nie miał dostępu do paryskich szkół wojsko-
wych (École militaire), w jego edukacji waż-
ne było samokształcenie, uczestniczył także 
w  kursach przygotowawczych. Po powrocie 
do ojczyzny nie otrzymał angażu ani w woj-
sku polskim, ani litewskim. Bez zatrudnienia 
i bez perspektyw na odmianę losu, skłócony 
z bratem o ojcowiznę, po nieszczęśliwym ro-
mansie z Ludwiką Sosnowską – miał do wy-
boru egzystencję drobnego, prowincjonalne-
go szlachcica lub służbę w obcej armii.

Podjął wówczas przełomową decy-
zję w  swoim życiu, w  poszukiwaniu pra-
cy i  szczęścia wyjechał w  1775  r. za grani-
cę, ale jego starania  o uzyskanie zatrudnie-
nia w Saksonii czy też we Francji zakończyły 
się fiaskiem. Należał jednak do ludzi odważ-
nych, podejmujących duże ryzyko: zdecy-
dował się na podróż do Ameryki Północnej, 
gdzie trwała wojna o  niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. Decyzja ta miała wymiar 
ideowy i  praktyczny. Kościuszko znany był 
z przekonań wolnościowych, ponadto chciał 
wspomóc swoimi umiejętnościami wojsko-
wymi amerykańskich powstańców. Kiedy 
przybywał do Ameryki w  sierpniu 1776  r., 
wojna z Anglikami toczyła się ze zmiennym 
szczęściem na wszystkich frontach. Wobec 
ofensywy wojsk brytyjskich w  kierunku Fi-
ladelfii, Amerykanie pilnie potrzebowali in-
żynierów, którzy potrafiliby przygotować 
miasto do spodziewanego ataku od strony 
rzeki Delaware. Kościuszko otrzymał szan-
sę, Amerykanie sprawdzili jego kwalifikacje 
jako inżyniera, powierzając mu opracowanie 
planu fortyfikacji pod Bilingsport. Kiedy 18 
października 1776 r. otrzymał nominację na 
inżyniera armii amerykańskiej w randze puł-
kownika, zrealizowało się jego „amerykań-
skie marzenie”, bo patent wyższego oficera 
wystawiono mu nieco na wyrost. Nie skoń-
czył bowiem żadnej z  renomowanych szkół 

europejskich, nie miał praktyki bojowej, a na 
dodatek ukończył dopiero 30 lat. 

Na wiosnę 1777  r. Kościuszko został 
przydzielony w rejon ogromnej twierdzy Ti-
conderoga, która broniła dostępu do Stanów 
Zjednoczonych od północy. Jego plany od-
powiedniego zabezpieczenia wzgórza Sugar 
Loaf Hill zostały jednak odrzucone, co nie-
wątpliwie zaważyło na upadku twierdzy i za-
jęciu jej przez Brytyjczyków. Podczas odwro-
tu Armii Północnej Kościuszko był jej głów-

nym inżynierem. Fortyfikował różne obozy 
wojskowe, które skutecznie utrudniały dal-
szy marsz Anglików. Rozgłos przyniosło mu 
ufortyfikowanie we wrześniu 1777 r. przed-
pola Bemis Heights, co przyczyniło się wal-
nie do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie 
pod Saratogą (17 października 1777 r.). Zwy-
cięstwo to miało dla Amerykanów ogromne 
znaczenie militarne i moralne. 

Wyrazem uznania dla inżynieryjnych 
umiejętności Kościuszki było powierzenie 
mu budowy potężnej twierdzy West Po-
int, która miała zamknąć rzekę Hudson dla 
okrętów angielskich i stanowić zarazem waż-
ny element umocnień obronnych wokół No-
wego Jorku. Prace fortyfikacyjne prowadził 
energicznie w  latach 1778-1780, zyskując 
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poparcie naczelnego wodza armii amerykań-
skiej, generała George’a Washingtona. Zgod-
nie z planem Kościuszki, 30 kwietnia 1778 r. 
przeciągnięty został w  poprzek rzeki Hud-
son wielki, żelazny łańcuch. Kościuszko, jako 
inżynier, obdarzony był ponadprzeciętną 
wyobraźnią przestrzenną, geograficzną i  to-
pograficzną. Jego plan umocnienia West Po-
int był nowatorski, zrywał z tradycją fortyfi-
kacji stałej na rzecz systemu luźno rozrzuco-
nych fortów, przy mistrzowskim wykorzy-
staniu właściwości terenu. Latem 1780 r. Ko-
ściuszko ukończył przekształcanie wzgórz 
nad rzeką Hudson w  twierdzę. Powstał ze-
spół fortyfikacyjny praktycznie nie do zdo-
bycia, określany przez ówczesnych wojsko-
wych „amerykańskim Gibraltarem”. 

Kierowanie budową fortyfikacji West Po-
int było dla Polaka sporym wyróżnieniem, ale 
dla człowieka czynu, jakim był Kościuszko – 
na dłuższą metę zajęciem nużącym. Po po-
nad dwuletnim okresie chciał opuścić West 
Point, przyłączyć się do oddziałów na linii 
frontu i szukać chwały na polu bitwy. Osta-
tecznie został naczelnym inżynierem Armii 
Południowej generała Nathanaela Greene’a.  
Sytuacja militarna przedstawiała się wówczas 
niekorzystnie dla Amerykanów. Cały impet 
brytyjskiego ataku był skierowany na połu-
dniowy odcinek frontu. Kościuszko organi-
zował skutecznie działania opóźniające ru-
chy wroga. Przygotował przeprawy przez 
rzeki Yadkin i  Dan w  Karolinie Północnej. 
Od maja 1781 r. przez miesiąc uczestniczył 
w  bezskutecznym oblężeniu potężnego for-
tu Ninety-Six w  Karolinie Południowej. Po 
klęsce wojsk angielskich generała Charle-
sa Corn vallisa pod Yorktown w  listopadzie 
1781  r., walki zbrojne w  wojnie o  niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych wkroczyły 
w etap finalny. W 1782 r. Kościuszko orga-
nizował roboty inżynieryjne przy blokadzie 
Charleston, odznaczył się też wtedy w  po-
tyczkach jako oficer liniowy. 15 listopada 
uczestniczył w ostatnim starciu wojny na Ja-
mes Island. 

Po zakończeniu wojny Kościuszko roz-
począł starania o  szlify generalskie. Szcze-
gólnie zależało mu na awansie indywidual-
nym. Ostatecznie, w uznaniu zasług, uchwa-
łą Kongresu w  zbiorowym awansie otrzy-
mał 13 października 1783 r. stopień genera-
ła brygady armii amerykańskiej. Bez powo-
dzenia liczył na stanowisko amerykańskiego 

szefa korpusu inżynierów. Dużą satysfakcję 
sprawiło Kościuszce przyjęcie go, jako jedne-
go z  trzech cudzoziemców, w  poczet elitar-
nego Towarzystwa Cyncynatów. Towarzy-
stwo to zawiązane zostało przez najbardziej 
zasłużonych weteranów wojny o  niepod-
ległość. W  Ameryce Północnej Kościusz-
ko nabył duże doświadczenie jako inżynier 
wojskowy, specjalista od budowy fortyfika-
cji, ale także umiejętności inżyniera polowe-
go. Wykazał się jako dobry organizator, do-
ceniał znaczenie kwaterunku i  aprowizacji. 
Uwierzył w  możliwość prowadzenia walki 
przez armię zaimprowizowaną, a szczególnie 
w znaczenie umocnień polowych i wykorzy-
stanie artylerii. 

Po powrocie do Polski, która przeżywała 
kryzys po pierwszym rozbiorze państwa, po 
raz kolejny nie otrzymał zatrudnienia w  ar-
mii. Marzenie o uzyskaniu patentu general-
skiego i etatu wojskowego w ojczyźnie speł-
niło się dopiero w  1789  r. Ważnym przeło-
mem w życiu kraju stał się Sejm Wielki, ob-
radujący w  latach 1788-1792, który podjął 
wszechstronne dzieło naprawy państwa, cze-
go efektem była uchwalona w 1791 r. Kon-
stytucja 3 maja, jedna z pierwszych na świe-
cie ustaw zasadniczych. Wobec agresji rosyj-
skiej w połowie 1792 r. Kościuszko uczestni-
czył w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, 
osłaniając odwrót wojsk polskich z  terenu 
dzisiejszej Ukrainy. 18 lipca 1792  r. stoczył 
dużą bitwę obronną pod Dubienką nad Bu-
giem. Była to najbardziej krwawa i zacięta bi-
twa w całej kampanii. Sława wodza spod Du-
bienki, gdzie wojska polskie stawiły mężny 
opór przeważającym siłom rosyjskim, uczy-
niła z  niego później kluczowego kandydata 
na przywódcę powstania. Dla żołnierzy stał 
się on odtąd wzorem i autorytetem. Zasługi 
Kościuszki zostały nagrodzone Krzyżem Ka-
walerskim Virtuti Militari, najważniejszym 
polskim odznaczeniem wojskowym. Osta-
tecznie wojska rosyjskie zajęły jednak ziemie 
polskie. 13 stycznia 1793  r. Prusy podpisa-
ły z Rosją porozumienie w sprawie drugiego 
rozbioru Polski. 

Sytuacja polityczna i gospodarcza w kra-
ju pogarszała się z każdym dniem. Zarówno 
w Polsce, jak i na emigracji zaczęło domino-
wać przekonanie, że jedynym ratunkiem dla 
ojczyzny jest walka zbrojna w obronie suwe-
renności państwa. Po kilku miesiącach przy-
gotowań, 24 marca 1794  r. rozpoczęło się 
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powstanie w  Krakowie, a najwyższym na-
czelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej został 
Kościuszko. Naczelnik rozwinął intensyw-
ną działalność organizacyjną w celu powięk-
szenia liczebności wojsk i  stworzenia struk-
tury administracyjnej. Brakowało wszystkie-
go: kadry oficerskiej i  podoficerskiej, broni 
palnej i  białej, mundurów, żywności, środ-
ków finansowych, a wreszcie samych rekru-
tów. Z powodu braku broni palnej powstań-
ców uzbrojono w kosy i piki. Głównym ce-
lem Kościuszki po objęciu dowództwa po-
wstania było rozszerzenie ruchu zbrojnego 
na wszystkie dzielnice kraju. Przede wszyst-
kim zamierzał doprowadzić do wybuchu in-
surekcji w Warszawie. 

Naczelnik zdawał sobie sprawę, że wal-
ka z trzema zaborcami naraz będzie skazana 
na niepowodzenie. Liczył, że wojnę uda się 
ograniczyć tylko do Rosji, niestety, przyszło 
mu ją toczyć z liczniejszymi, dobrze wyszko-
lonymi i wyposażonymi wojskami rosyjskimi 
i pruskimi. 4 kwietnia 1794 r. stoczył z Ro-
sjanami bitwę pod Racławicami. W  natar-
ciu, osobiście dowodzonym przez naczelni-
ka, kosynierzy, czyli chłopi uzbrojeni w kosy, 
rozbili część rosyjskich oddziałów piechoty 
i  zdobyli działa. Ta pierwsza bitwa insurek-
cji została wygrana przez Polaków. Zwycię-
stwo pod Racławicami okazało się sukcesem 
taktycznym, miało także ogromne znaczenie 
propagandowe i  moralne, stanowiąc impuls 
do działań powstańczych na innych tere-
nach Polski. Kościuszko po walce przywdział 
symbolicznie chłopską sukmanę, przeszedł 
do polskiej tradycji jako wódz, który spełnił 
przyrzeczenie dane Polakom, że będzie wal-
czył o wolność całego narodu. W skali ope-
racyjnej bitwa pod Racławicami skończyła 
się jednak niepowodzeniem, ponieważ woj-
ska rosyjskie zmusiły oddziały Kościuszki do 
wycofania się w rejon Krakowa. Najważniej-
szym zadaniem militarnym, jakie podjął na-
czelnik, było zniesienie izolacji poszczegól-
nych ośrodków powstania i  doprowadzenie 
do ścisłej koordynacji całej walki. Bitwa pod 
Szczekocinami (6 czerwca 1794 r.) była naj-
większym starciem w  polu, w  jakim uczest-
niczył i dowodził Kościuszko. Wobec zdecy-
dowanej przewagi wojsk prusko-rosyjskich 
oddziały powstańcze poniosły porażkę, skło-
niły Kościuszkę do przerwania bitwy i  wy-
cofania się. Była to słuszna decyzja, umożli-
wiająca uratowanie wojsk polskich. Obrona 

Warszawy przed wojskami pruskimi i rosyj-
skimi (13 lipca – 6 września 1794 r.) to bez 
wątpienia największy i  najwybitniejszy czyn 
bojowy Kościuszki na ziemiach polskich. 
Stworzył on silnie ufortyfikowany obóz woj-
skowy, wykorzystujący przeszkody naturalne 
i istniejące budowle. Kościuszko obronę pro-

wadził w sposób aktywny, organizując wypa-
dy poza własne szańce oraz ataki o charakte-
rze dywersyjnym. Pruskie szturmy grzęzły na 
kolejnych pozycjach obronnych, a ostatecz-
nie król pruski wycofał swoje wojska spod 
stolicy Polski.

Największe kontrowersje budzi jakość do-
wodzenia Kościuszki w bitwie pod Maciejo-
wicami (10 października 1794 r.). Sama kon-
cepcja uderzenia na dywizję rosyjską gene-
rała Iwana Fersena, by ta nie zdołała połą-
czyć się z  siłami najzdolniejszego z  dowód-
ców rosyjskich, generała Aleksandra Suworo-
wa, wystawiła jak najlepsze świadectwo Ko-
ściuszce. Zawiodło jednak całkowicie wyko-
nanie tego zamiaru. Sam naczelnik walczył 
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odważnie do końca, został ciężko ranny. Po-
lacy bitwę przegrali, a Kościuszko trafił do 
niewoli rosyjskiej. Kilka dni po bitwie miał 
czasowy niedowład rannej nogi i dopiero po 
prawie czterech latach odzyskał sprawność 
ruchową.

Kościuszko zdobył sławę w wojnie o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych jako 
uzdolniony inżynier wojskowy. Uznawany 
jest za jednego z najlepszych organizatorów, 
jakich miało polskie wojsko w  swoich dzie-
jach. Jako naczelnik zdołał wystawić w  bar-
dzo trudnych warunkach stosunkowo silne 
i  przyzwoicie wyekwipowane wojsko. Kon-
cepcje organizacji polskich sił zbrojnych Ko-
ściuszki były oryginalne i praktyczne. Zdecy-
dował się na rozwiązanie eklektyczne, opar-
te na zasadach powszechnego poboru, uzu-
pełnionego werbunkiem ochotników. Jego 
idea była w dużym stopniu zbieżna z koncep-
cją Lazare Carnota, twórcy republikańskiego 
wojska francuskiego. Był najbardziej opera-
tywnym i śmiałym polskim dowódcą schyłku 
XVIII w. Jego koncepcje prowadzenia dzia-
łań ofensywnych były na ogół słuszne i mie-
ściły się w głównym nurcie ówczesnego pla-
nowania wojskowego. W trakcie walk reago-
wał w sposób elastyczny na poczynania prze-
ciwnika i potrafił wykorzystać jego słabości. 
Wadami dowodzenia Kościuszki były nato-
miast fatalne rozpoznanie, niedostatek pra-
cy wywiadowczej oraz brak koncepcji użycia 
kawalerii. Naczelnik zdawał się także przy-
wiązywać nadmierną wagę do skuteczności 
idei walki o słuszną sprawę. W rzeczywisto-
ści zdecydowały lata ćwiczeń i rutyny wojsk 
zaborczych, a nie patriotyczne nastawienie 
polskich żołnierzy. Kościuszko kierował się 
klasycznymi zasadami strategii osiemnasto-
wiecznej, które okazały się wystarczające wo-
bec wojsk pruskich, działających w  sposób 
powolny i  rutynowy. Dla pokonania armii 
rosyjskiej, dysponującej tak wybitnymi do-
wódcami, jak Aleksander Suworow, było to 
już jednak za mało. 

Kościuszko jako żołnierz dał wielokrot-
nie przykład męstwa. Był zwolennikiem 
przestrzegania reguł i  honoru wojskowego. 
Mimo niepozornej postury wzbudzał sza-
cunek, z podwładnymi dzielił wszystkie tru-
dy i niedogodności służby, troszczył się o za-
spokojenie potrzeb i dobry nastrój w armii. 
Jako dowódca był wymagający, dbał o dyscy-
plinę i  ład. Miał umiejętność nawiązywania 

kontaktu z  podwładnymi, umiał ich moty-
wować do działania, jego optymizm i wiara 
w  zwycięstwo udzielały się żołnierzom. Był 
uwielbiany przez oficerów i żołnierzy.

Kariera wojskowa Kościuszki trwała sto-
sunkowo krótko i  zakończyła się nagle, 
w 1794 r. w związku z upadkiem insurekcji 
i likwidacją państwa polskiego. Mimo klęski 
insurekcji już za życia stał się bohaterem na-
rodowym. A jakim był politykiem?

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w ob-
liczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż 
powierzonej mi władzy na niczyj prywatny 
ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony ca-
łości granic, odzyskania samowładności Naro-
du i ugruntowania powszechnej wolności uży-
wać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i nie-
winna Męka Syna Jego” – słowa przysięgi Ta-
deusza Kościuszki, złożonej 24 marca 1794 r. 
na Rynku Głównym w  Krakowie, zostaną 
zapamiętane nie tylko przez tłumnie zebra-
nych tam rodaków, ale także przez następne 
ich pokolenia.

Kościuszko zawdzięczał wykształceniu 
nietypowe dla swego środowiska horyzon-
ty intelektualne, wielość pasji i  zaintereso-
wań poznawczych. Podczas edukacji w Kor-
pusie Kadetów ukształtowało się jego poczu-
cie własnej wartości i właściwy poziom aspi-
racji, ciekawość świata i  krytycyzm wobec 
ówczesnej rzeczywistości. Znaczący wpływ 
na ukształtowanie jego światopoglądu miał 
kilkuletni pobyt we Francji, w  przededniu 
wydarzeń Wielkiej Rewolucji, a także po-
byt w Ameryce Północnej oraz udział w woj-
nie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
Stał się obywatelem świata. Otwarty na no-
woczesną, oświeceniową wizję świata był 
świadkiem przemian i kształtowania się no-
wego ideału człowieka. Bliska mu była oświe-
ceniowa doktryna praw naturalnych, do któ-
rych amerykańska „Deklaracja Niepodległo-
ści” z 1776 r. zaliczała prawo do życia, wol-
ności i dążenie do szczęścia. Kształtująca się 
amerykańska demokracja stała się dla niego 
wzorem ustroju politycznego. W  czasach, 
gdy większość państw europejskich była mo-
narchiami, on był zdeklarowanym przeciw-
nikiem absolutyzmu i  wielkim orędowni-
kiem zasad republikańskich. 

Działalność publiczną Kościuszki do-
brze charakteryzuje dewiza Orderu Cyncy-
nata, który otrzymał w dowód swoich zasług 
wojennych w  walce o  niepodległość Stanów 

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2017           12



Zjednoczonych w 1783 r.: „Omnia reliquit se-
rvare Republicam” (Wszystko porzucił, by słu-
żyć Rzeczypospolitej). Mimo że spędził nie-
mal połowę życia poza ojczyzną, pozostał 
Polakiem, marzącym o  wielkości swego kra-
ju i jego mieszkańców. Bohaterski udział Ko-
ściuszki w wojnie z Rosją w 1792 r. w obronie 

Konstytucji 3 maja stał się podstawą szybko 
rosnącej popularności generała w środowisku 
polskich patriotów, a w konsekwencji zaofero-
wania mu stanowiska naczelnego wodza zry-
wu niepodległościowego. 26 sierpnia 1792 r. 
za zasługi w walce o wolność otrzymał hono-
rowe obywatelstwo rewolucyjnej Francji.

W świadomości narodu polskiego Ko-
ściuszko utrwalił się jako pierwszy w historii 
naczelnik, który poderwał Polaków do czy-
nu zbrojnego, wskazując, że walka jest jedy-
ną drogą do odbudowy państwa i przekreśle-
nia hańby zaborów. Podczas insurekcji, przez 
siedem miesięcy z wielką determinacją reali-
zował plan ocalenia Polski, podejmując dzia-
łania polityczne w dwu płaszczyznach – po-
lityce wewnętrznej oraz zagranicznej. Był 
odpowiedzialny nie tylko za stronę militar-
ną powstania, ale także za funkcjonowanie 
państwa. Kierował się wymogami racji stanu, 

był zwolennikiem poszukiwania kompromi-
su, unikał radykalnych działań. Uważał, że 
zdrajców należy karać zgodnie z prawem, od-
rzucał samosądy i niekontrolowane wybuchy 
gniewu ludu. Starał się pozyskać dla sprawy 
polskiej poparcie ze strony całego ówczesne-
go społeczeństwa polskiego, zarówno warstw 

uprzywilejowanych, jak szlachta, czy ducho-
wieństwo, jak też najliczniejszej, ale przy tym 
najbardziej upośledzonej – chłopstwa. Kwe-
stię tę w  powstaniu miał rozwiązać wydany 
przez Kościuszkę 7 maja 1794  r. Uniwersał 
połaniecki. Dokument ten wprowadził wol-
ność osobistą chłopów, którzy tworzyli więk-
szość społeczeństwa. Ponadto zapewniał im 
nieusuwalność z gruntów, ograniczał pańsz-
czyznę na czas insurekcji. Akt ten zmierzał do 
wprowadzenia równości wszystkich miesz-
kańców Polski i  świadczył o  dalekowzrocz-
ności Kościuszki, który już wcześniej pod-
kreślał, że za samą szlachtę bić się nie będzie, 
że bez wolności wszystkich obywateli nie 
można mówić o niepodległości państwa. Po-
jawiła się bowiem wizja nowej Polski. Ambi-
cją Kościuszki było pozyskanie dla insurekcji 
mniejszości narodowych i  religijnych. Jako 
republikanin i  demokrata z  przekonania, 

3 | Michał	Stachowicz,	
„Przysięga	Tadeusza	
Kościuszki	na	Rynku	
Krakowskim”,	1797,	gwasz	
na	papierze
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podkreślał swój brak uprzedzeń wobec tych 
grup społeczeństwa, czego przykładem może 
być jego wizyta w  Starej Synagodze na kra-
kowskim Kazimierzu. Wtedy właśnie w jed-
nej z  odezw pojawił się wielokrotnie przy-
woływany cytat „za wolność naszą i  waszą”, 
jeden z  ważniejszych elementów spuścizny 
ideowej insurekcji. Powstanie trwało zale-
dwie osiem miesięcy, ale jego dzieło w dzie-
jach Polski miało pierwszorzędne znaczenie.

Rola, jaką odegrał Kościuszko w powsta-
niu 1794 r., przesądziła o jego pozycji boha-

tera walki o  wolność. Po klęsce powstania 
spędził ponad dwa lata w niewoli rosyjskiej, 
za uwolnienie siebie i  rodaków z  carskiej 
niewoli w  1796  r. zapłacił wysoką moral-
nie cenę. Pomimo to Kościuszko, pokonany 
jako naczelnik, poważnie ranny i  wzięty do 
niewoli, paradoksalnie zyskał nowy atrybut, 
być może nawet cenniejszy od blasku zwycię-
stwa. Stał się męczennikiem za wolność. 

Od czasu insurekcji Kościuszko był uwa-
żany za przywódcę Polaków walczących 
o  niepodległość w  kraju i  poza jego grani-
cami. Przez resztę życia starał się doprowa-
dzić do odrodzenia państwa polskiego. Roz-
grywające się na początku XIX w. wydarze-
nia w Europie zdawały się otwierać szansę na 
wskrzeszenie Polski. Po przybyciu Kościusz-
ki do Francji w  1798  r. powszechnie pano-
wała opinia, że powinien on objąć naczelne 

dowództwo Legionów Polskich, które wal-
czyły u  boku wojsk francuskich we Wło-
szech. Kościuszko żywił uznanie dla idei Le-
gionów, ale nie zgodził się objąć nad nimi 
komendy. Z  czasem można dostrzec u  nie-
go postępujący radykalizm w poglądach po-
litycznych. Dwukrotnie podejmował próbę 
znalezienia zewnętrznego oparcia dla sprawy 
polskiej w osobach dwóch największych he-
gemonów europejskich ówczesnej doby: wo-
dza francuskiego Napoleona Bonapartego 
i cara Rosji Aleksandra I, którzy jednak pra-
gnęli go pozyskać tylko do swoich rozgrywek 
politycznych. Kościuszko, mimo że nie był 
wybitnym politykiem, zawsze pragnął zacho-
wać niezależność i bronił się przed wejściem 
na drogę ideowej czy politycznej zależności 
od kogokolwiek. Gdy 9 listopada 1799 r. ge-
nerał Napoleon Bonaparte dokonał zama-
chu stanu „18 brumaire’a”, wydarzenie to 
było dla Kościuszki wielkim wstrząsem. Oto 
bowiem został zadany śmiertelny cios repu-
blice. Wprowadzenie autokratycznych rzą-
dów przez Bonapartego stanowiło wyraź-
ną zapowiedź restauracji ustroju monarchi-
stycznego. Kościuszko potępił w ostrych sło-
wach zamach, uważał Napoleona za grabarza 
republiki i tyrana. Stwierdził też, że „niczego 
on zbawiennego dla Polski nie uczyni”. Był to 
jeden z powodów, dla których naczelnik nie 
poparł idei Księstwa Warszawskiego.

Dlatego też Kościuszko, który z  takim 
uporem bronił interesów Polski i domagał się 
przywrócenia niepodległości całej Rzeczypo-
spolitej, znalazł się poza orientacją profran-
cuską. Na początku XIX  w. równało się to 
wykluczeniu z  uczestnictwa w  pierwszopla-
nowych wydarzeniach politycznych w Euro-
pie. Stanowisko naczelnika wywołało iryta-
cję wśród polskiej emigracji, która w znacz-
nej części popierała wizję Napoleona. 

Stosunek Kościuszki do Rosji trudno na-
zwać jednoznacznym. Imperialna polity-
ka carycy Katarzyny II, rozbiory Polski, po-
byt w niewoli, a także ambiwalentna posta-
wa cara Pawła I i jego otoczenia, czyniły Ko-
ściuszkę niechętnym wobec Rosji. Sytuacja 
uległa zmianie w 1814 r., w okresie kształto-
wania się nowego porządku w Europie. Na-
czelnik zaczął wiązać duże nadzieje na odro-
dzenie państwowości polskiej z carem Alek-
sandrem I. Postawa Kościuszki z  lat 1814 
i  1815  r. dowodzi jego realistycznego po-
strzegania rzeczywistości. Spośród trzech 

4 | Wojciech	Kossak,	
„Kościuszko	prowadzi	
kosynierów	do	ataku”,	1924,	
olej,	płótno
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zaborców Rosja oferowała w  okresie kon-
gresu wiedeńskiego najwięcej dla Polaków. 
Ostatecznie jednak postawa cara i postano-
wienia kongresu wiedeńskiego mocno zawio-
dły Kościuszkę, nie odrodziło się suwerenne 
państwo polskie w  granicach przedrozbio-
rowych. Pisał: „patrzę, jak mocarstwa sprzy-
mierzone sprzeniewierzają się danemu słowu, 
jak wyrządzają krzywdy innym małym pań-
stwom i poczynają sobie z ich ludem jak wilcy 
z  owcami”. Podczas pobytu w  szwajcarskim 
Solothurn definitywnie zniechęcony do po-
lityki swe zainteresowania kierował na spra-
wy edukacji. Wskazywał na fundamental-
ną jej rolę w  życiu społecznym. Kościuszko 
zmarł w 1817 r. na wygnaniu jako duchowy 
przywódca narodu bez własnego państwa.

Testamentem politycznym Kościuszki była 
broszura Czy Polacy mogą wybić się na niepod-
ległość?, napisana pod jego kierunkiem przez 
sekretarza, Józefa Pawlikowskiego. Praca zo-
stała wydana jako druk anonimowy w  Pary-
żu w 1800 r. W broszurze tej została zawarta 
idea walki o niepodległość Polski przez przy-
gotowanie nowego powstania w kraju, bez ko-
rzystania z pomocy zewnętrznej. Ponadto za-
mieszczono postulat silnej władzy narodowej 
oraz uwolnienia chłopów, gdyż tylko wówczas 

będą oni chętnie walczyć o  niepodległy byt 
swej ojczyzny. Broszura propagowała wojnę 
partyzancką o przewlekłym charakterze. Pra-
ca ta została potępiona w  okresie konsulatu 
Napoleona Bonapartego, później cieszyła się 
uznaniem wśród radykalnych działaczy, za-
równo polskich, jak i europejskich. 

Tadeusz Kościuszko był szczególnym ro-
dzajem polityka, kierowały nim bowiem za-
sady, do których starał się dobierać najlepsze 
w  swym mniemaniu środki. Do wybranego 
celu podążał prostą drogą, unikając skompli-
kowanych gier politycznych. Cele zaś obie-
rał maksymalne. To zapewne droga do wiel-
kości, ale niekoniecznie do sukcesu. Jedyną 
motywacją aktywności publicznej Kościusz-
ki było dobro wspólne rozumiane jako całość 
i niepodległość ojczyzny wolnych obywateli.

Piotr Hapanowicz

W Pałacu Krzysztofory w  Muzeum Historycz-
nym Miasta Krakowa (Kraków, Rynek Główny 
35) od 2 października do 17 grudnia br. czynna 
jest wystawa „Rozważny i  romantyczny. W  200. 
rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”. Ekspo-
zycję można zwiedzać od wtorku do niedzieli 
w godz. 10.00-17.30.

5 | Teodor	Baltazar	
Stachowicz,	„Kościuszko	
pod	Maciejowicami”,	
pierwsza	połowa	XIX	w.,	
olej,	płótno

(na ilustracjach obiekty 
ze zbiorów: 1, 2, 3, 5 – Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, 
4 – Muzeum Wojska Polskiego)
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sposób miejsce upamiętnienia wiel-
kiego Polaka i niezłomnej walki o nie-
podległość zostało naznaczone przez 
zaborcę.

Ważnym wydarzeniem wieńczą-
cym wieloletni proces kształtowania 
Kopca Kościuszki było ustawienie na 
jego szczycie olbrzymiego, granito-
wego głazu, na którym wyryto napis 
„Kościuszce”. Przedsięwzięcie sfinanso-
wał w 1860 r. Piotr Moszczyński, ów-
czesny prezes Komitetu. 

Kopiec Kościuszki to miejsce od-
dawania hołdu człowiekowi, któ-
ry zasłynął także w  bitwach o  nie-
podległość Stanów Zjednoczonych. 
W  1926  r. amerykańska delegacja 
przywiozła ze swojego kraju i  złoży-
ła na kopcu ziemię pochodzącą z róż-
nych miejsc związanych z obecnością 
bohatera, co było dowodem uznania 
dla jego zasług na obczyźnie. Opusz-
czając Polskę, Amerykanie zabrali ze 
sobą garść ziemi z kopca, aby stanowi-
ła fundament dla pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Hudson. 

Ta niezwykła, symboliczna mogiła 
podarowana przez naród naczelnikowi 
poruszała wiele pokoleń Polaków. Były 
wśród nich dwie siostry, Teresa i  Kle-
mentyna Narbutt, autorki obszernego 
sztambucha z lat 1846-1855, który za-
tytułowały Pobożne pamiątki. W  po-
siadanie tego unikatowego pamiętnika 
weszło Muzeum Czartoryskich w  Pu-
ławach i od tej chwili możemy pozna-
wać jego długo skrywane tajemnice 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 
2017, s. 65-67). Na kartach sztambu-
cha znajdziemy modlitwy, wspomnie-
nia o  wielkich postaciach, listy, wkle-
jone obrazki z  wizerunkami świętych, 
zasuszone rośliny zebrane w  ważnych 

miejscach. Oprócz wpisów Teresy Na-
rbutt dzieło to zawiera piękne ilustra-
cje autorstwa drugiej z sióstr, Klemen-
tyny. Wśród nich znajduje się, dotąd 
nieznany w ikonografii, widok na Ko-
piec Tadeusza Kościuszki. Jest to nie-
wielka akwarelka, której barwy szczę-
śliwie nie straciły swej świeżości. Na 
pierwszym planie rzeka, dalej zabu-
dowania znajdujące się u  stóp wzgó-
rza, na którym wznosi się kopiec, a tuż 
obok niewielki budynek, prawdopo-
dobnie kościółek bł. Bronisławy, zbu-
rzony podczas budowy fortu. Ilustracja 
nie jest datowana, a jedynie sygnowana 
inicjałami „K. N.”, które jednoznacznie 
wskazują autorkę. Można też ustalić 
w  przybliżeniu czas powstania akwa-
reli. Biorąc pod uwagę rok, w którym 
siostry zaczęły prowadzić sztambuch 
oraz datę rozpoczęcia budowy for-
tu, którego w pejzażu nie uwzględnio-
no, należy przypuszczać, że Klementy-
na Narbutt wykonała ilustrację między 
rokiem 1846 a 1850. 

Integralną częścią widoku jest 
wspomnienie o  Tadeuszu Kościusz-
ce, pisane przez drugą z sióstr, Teresę, 
która w kilku słowach przytacza oko-
liczności powstania kopca: „Ze skła-
dek narodowych wzniesiono mu po-
mnik, to jest na Górze św. Bronisła-
wy usypano ku czci jego wielką Mogi-
łę z  ziemi za której wolność krew swą 
przelewał” (Teresa Narbutt, Sztam-
buch „Pobożne pamiątki”, 1846-1855, 
s. 445).

Ostatnim, ale jakże ważnym ele-
mentem wspomnienia jest niewiel-
ka karteczka, która zawiera zasuszo-
ny kwiat i  krótki komentarz w  ję-
zyku francuskim. Dowiadujemy się 
z  niego, że roślinę zerwano na Kopcu 

Senat Rządzący Wolnego Mia-
sta Krakowa 19 lipca 1820  r. 
podjął uchwałę o  wzniesieniu 
kopca ku czci Tadeusza Ko-

ściuszki. Ten swoisty pomnik, uzna-
wany też za symboliczną mogiłę, po-
wstał na wzgórzu bł. Bronisławy nie-
opodal Krakowa. Wystawienie go sta-
ło się doniosłym wydarzeniem o mię-
dzynarodowym zasięgu. Za datę 
ukończenia dzieła przyjęto rok 1823.

Wznoszenie kopca wybitnemu ro-
dakowi było dla Polaków misją, która 
wyzwoliła w  nich pokłady wielkiego 
patriotyzmu i  solidarności. Świadczy 
o tym zaangażowanie i ofiarność wiel-
kiej rzeszy ludzi, których dzieliły gra-
nice zaborów, różnił status społecz-
ny czy majątkowy, ale jednoczył jeden 
cel – potrzeba upamiętnienia bohate-
ra i jego zasług.

Podczas budowy pomnika przy-
wożono ziemię z  pól bitewnych – 
spod Racławic, Szczekocin, Dubien-
ki. W 1821 r. ziemię spod Maciejowic 
przesłała księżna Izabela Czartoryska 
z  Puław, która, wraz z  mężem Ada-
mem Kazimierzem Czartoryskim, 
gorąco wspierała naczelnika w  walce 
o wolność ojczyzny. Prace związane ze 
wznoszeniem kopca nadzorował Ko-
mitet Budowy Pomnika dla Tadeusza 
Kościuszki, istniejący do dziś pod na-
zwą Komitet Kopca Kościuszki.

W 1850 r., decyzją władz austriac-
kich, na wzgórzu bł. Bronisławy roz-
poczęto budowę fortu. To wybit-
ne dzieło architektury obronnej po-
wstało jako jeden z  elementów więk-
szego systemu obronnego monarchii 
austro-węgierskiej. Wznoszenie for-
tu „Kościuszko” – tak nazwano bu-
dowlę – ukończono w 1854 r. W ten 

Wokół jednego zabytku

Klementyny Narbutt  
widok na Kopiec Kościuszki
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Kościuszki i zachowano jako drogą pa-
miątkę. Kwiat został potraktowany nie-
malże jak relikwia przywieziona z miej-
sca kultu. Jak więc ważne dla sióstr mu-
siało być to miejsce uwiecznione na 

kartach sztambucha, przypominają-
ce o pięknych, ale i bolesnych momen-
tach naszej narodowej historii. 

Maria Jaroszyńska

NOWE MUZEUM POD KOPCEM KOŚCIUSZKI 

| Klementyna	Narbutt	(„K. N.”),	„Widok	
na	Kopiec	Kościuszki”,	1846-1850,	akwarela	
ze	sztambucha	Pobożne pamiątki,	autorstwa	
Teresy	i	Klementyny	Narbutt	(w	zbiorach	Muzeum	
Czartoryskich	w	Puławach)

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

Obecnie w  forcie otaczającym Kopiec Kościuszki (600 
m2 powierzchni) znajdują się sale konferencyjne i wysta-
wiennicze. Wkrótce uzupełni je nowoczesna, interaktyw-
na wystawa stała „Kościuszko – bohater wciąż potrzeb-
ny”. Tematem wystawy będzie historia Tadeusza Kościusz-
ki i  Polski w  kontekście globalnym. Pomieszczenia do-
datkowo zostaną zmodernizowane i dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie postawiona rów-
nież makieta kopca i  fortu dla osób niewidomych oraz 

słabowidzących. Dzięki funduszom unijnym zrekonstru-
owane zostaną elementy dziewiętnastowiecznego fortu 
oraz powstanie w nim muzeum. Funkcję edukacyjną będą 
pełnić m.in. nowoczesne technologie (prezentacje 3D, 
wirtualne wizualizacje), trasy edukacyjne na terenie kopca 
czy specjalistyczna biblioteka (do użytku zarówno miesz-
kańców, studentów, jak również badaczy zainteresowa-
nych historią Kościuszki). Realizacja całego przedsięwzię-
cia ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.
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wojciech przybyszewski

Kolekcja	Rodziny	Mroczkowskich,	
której	początków	można	się	
doszukiwać	w	latach	dwudziestych	
XX	w.,	w	czasach	aktywności	
malarskiej	Włodzimierza	
Mroczkowskiego	i	jego	syna	Karola,	
a	kontynuacji	kolekcjonerskiej	
tradycji	w	następnych	dwóch	
pokoleniach,	za	sprawą	Marii	
Mroczkowskiej-Krogulec	i	jej	syna	
Jerzego	Krogulca	–	to	obecnie	
jeden	z	największych	i	najbardziej	
reprezentatywnych	prywatnych	
zbiorów	polskiego	malarstwa	XIX-	 
-XXI	w.	w	Polsce.	Składa	się	na	nią	
ponad	trzysta	obrazów	autorstwa	
całej	plejady	bardziej	lub	mniej	
znanych	malarzy,	których	twórczość	
odzwierciedla	najważniejsze	w	tym	
czasie	tendencje	w	sztuce.

Mówiące obrazy 
Saturnina 
Świerzyńskiego

Fragment	ekspozycji	„Gra	obrazów”	w	Muzeum	Narodowym	
w	Kielcach	w	2011	r.	(fot. Paweł Suchanek)



Obrazy z Kolekcji Rodziny Mrocz-
kowskich były dotychczas pre-
zentowane na wystawach w Mu-
zeum Narodowym w  Kielcach, 

Muzeum Miedzi w Legnicy i Muzeum Pia-
stów Śląskich w Brzegu. Przyjrzyjmy się bli-
żej (wybranym nieprzypadkowo) dwóm tyl-
ko pracom autorstwa krakowskiego arty-
sty Saturnina Świerzyńskiego (1820-1885), 
wchodzącym w skład tej kolekcji.

Na pierwszy z  obrazów można, oczywi-
ście, spojrzeć tak, jak patrzyli nań i opisywa-
li: marszand sprzedający dzieło właścicielowi 
kolekcji, a także muzealnicy i historycy sztuki 
zajmujący się pracą Świerzyńskiego w związ-
ku z przygotowywaniem wystaw, na których 
dzieło to było prezentowane, np. na wysta-
wie „Gra obrazów” w Muzeum Narodowym 
w  Kielcach (maj − wrzesień 2011  r.), gdzie 
Kolekcja Rodziny Mroczkowskich pokazana 
została po raz pierwszy szerszej publiczności. 
A była to – dodajmy – prezentacja niezwy-
kła, o czym we wstępie do katalogu wystawy 

pisał Robert Kotkowski, dyrektor tego mu-
zeum: „Walory artystyczne, wielokierunko-
wość oraz zmienność, którymi nacechowana 
jest prezentowana na wystawie kolekcja zostały 
dopełnione i doskonale podkreślone przestrzen-
ną aranżacją, autorstwa profesora Ksawerego 
Piwockiego, rektora warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych”, który zaproponował zawie-
szenie obrazów w  taki sposób, by można je 
było oglądać zarówno od przodu…, jak i od 
tyłu. I tak płótno Saturnina Świerzyńskiego, 
opatrzone w katalogu wystawy tytułem „Sce-
na rodzajowa” (poz. 237), można było oglą-
dać z obu stron, co w przypadku tego mala-
rza było wyjątkowo szczęśliwym pomysłem. 
Dlaczego?

Saturnin Świerzyński należał do wąskiej 
grupy artystów, którzy bardzo dbali o doku-
mentację swoich prac i wszystkiego, co było 
z  nimi związane. Namalowanym przez sie-
bie obrazom nadawał kolejne numery (waż-
niejszym dziełom – także zindywidualizo-
wane, fantazyjne gmerki), a na ich plecach 

1 | Saturnin	Świerzyński,	
„Widok	na	Kopiec	
Kościuszki”	(„Widok	z	okna	
na	Mogiłę	Kościuszki”,	
„Scena	rodzajowa”),	1863,	
olej,	płótno,	wym.	40	x	
53	cm	(w	Kolekcji	Rodziny	
Mroczkowskich)
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niemal zawsze umieszczał informację doty-
czącą ukończonego dzieła. W  tym wypad-
ku jest to naniesiony czarną farbą na płót-
nie napis, który obecnie można jeszcze od-
czytać we fragmentach: „[…] malował / Sa-
turnin Świerzyński / 1863 […]”. Kontynu-
acja tego napisu – „Michał[o]wi […] / Jan 
[…] Helena / 1908” – to już późniejsza de-
dykacja, naniesiona na odwrociu obrazu 
inną ręką.

Jaka była historia tego obrazu? Czego 
możemy się o nim dowiedzieć na podstawie 
pozostawionych przez malarza drobiazgo-
wych zapisków oraz dzięki wynikom prowa-
dzonych w ostatnich latach badań obejmują-
cych życie i twórczość artysty?

Na temat wskazanego dzieła Świerzyń-
ski umieścił w  swoim rękopiśmiennym wy-

kazie prac i wydatków związanych z wykony-
wanym zawodem (Spis obrazów przeze mnie 
malowanych, jako też dochodów i  wydatków 
malarskich i  rysunkowych, tudzież dochodów 
z  lekcyi przezemnie udzielanych, BN, rkps, 
sygn. akc. 12 777) krótką, ale istotną infor-
mację, która pozwala spojrzeć na obraz w od-
mienny niż dotychczas sposób. Zapis: „[Nr] 
223. Czerwiec 1863 [r.] Widok z okna na mo-
giłę Kościuszki” (k. 13, verso) – ujawnia bo-
wiem prawdziwe intencje namalowania dzie-
ła. Co więcej, w rubryce, w której Świerzyń-
ski zapisywał wysokość wpływów przy sprze-
daży obrazów, tym razem nie ma żadnej ad-
notacji. Był to więc obraz od samego począt-
ku malowany z  myślą o  ofiarowaniu go ko-
muś bliskiemu, obraz nie na wystawę, ale naj-
pewniej do pozostawienia w rodzinie. Co na 
nim widzimy?

Na pierwszym planie – scena rodzajowa, 
jakich wiele w malarstwie polskim z połowy 
XIX  w. W  tym wypadku (z prawej, w  kra-
kowskim stroju, boso) jest to wieśniaczka 
prowadząca krowę na pobliskie pastwisko, 
w  jej pobliżu (w świetle na oścież otwartej 
bramy prowadzającej na podwórko) – waru-
jący pies, a za nim kury na polnej drodze wy-
szukujące pożywienia. To symbole bezpiecz-
nego, względnie dostatniego życia miesz-
kańców tego obejścia. Z lewej, przy pompie 
– kobieta z kilkumiesięcznym dzieckiem na 
rękach zwrócona twarzą w  stronę portretu-
jącego ją artysty (czyżby żona malarza, We-
neranda Świerzyńska z  domu Stylińska, tu-
ląca przy piersi któreś z ich siedmiorga dzie-
ci?). W głębi, na drugim planie – bawiące się 
na drodze dzieci i oddalający się wóz konny 

z  woźnicą, z  prawej – wysoki, ceglany mur, 
a w oddali (wśród wysokich drzew) – kilka 
podmiejskich domów. Na planie ostatnim – 
pokryte bujną roślinnością wzgórze z usytu-
owanym na jego szczycie ufortyfikowanym 
Kopcem Kościuszki.

Tyle na temat dzieła. A co, w największym 
skrócie, powinniśmy wiedzieć o jego twórcy? 
Przede wszystkim to, że Saturnin Świerzyń-
ski od najmłodszych lat miał jasno określone 
poglądy niepodległościowe. W  dedykowa-
nym rodzinie pamiętniku pisał: „[…] prześla-
dują nas Polaków już od dawna. Kilka poko-
leń już upłynęło, a myśl i dążenia Narodu do 
Niepodległości jeszcze nie wygasły. I jeżeli stale 
trwać będziemy i nie zmienimy przekonania, 
to Duch Polski musi odnieść triumf w przyszło-
ści” (Pamiętnik mojego życia, BN, rkps, sygn. 
akc. 12 776, s. 45). W dorosłym życiu artysta 

2 | Widok zza okna 
–	fragment	obrazu	
Saturnina	Świerzyńskiego	
„Widok	na	Kopiec	
Kościuszki”	(w	Kolekcji	
Rodziny	Mroczkowskich)
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był więźniem politycznym w 1838 r. i uczest-
nikiem powstań 1846 i 1863 r. Trzeba wresz-
cie pamiętać, że opisaną tu scenę rodzajową 
malował w  czasie, kiedy ważyły się losy po-
wstania styczniowego!

Jeśli zatem obraz miał przedstawiać nie 
tylko przepełnioną spokojem scenę z  co-
dziennego życia rodziny artysty, ale także – 
poprzez ukazanie w  odległym planie Kop-
ca Kościuszki – miał być nośnikiem pamię-
ci o naczelniku i utrwalonych w poświęconej 
mu budowli ideach niepodległościowych, 
należałoby potwierdzić te przypuszczenia, 
rozpoczynając od stwierdzenia, czy kobieta 
z dzieckiem na ręku to rzeczywiście żona ar-
tysty oraz, czy pejzaż na obrazie odpowiada 
widokowi zza okna pracowni malarza. Gdzie 
mieszkał wtedy artysta i  kiedy urodziły się 
jego dzieci?

Oto fragment niepublikowanych wyni-
ków badań nad życiem i twórczością Satur-
nina Świerzyńskiego, opracowanych przez 
Agnieszkę Janczyk (Zamek Królewski na 
Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki), au-
torkę wielu artykułów, wystąpień i  donie-
sień poświęconych temu artyście, uprzejmie 
udostępnionych na potrzeby tego artykułu: 
„Świerzyńscy zamieszkali początkowo na Kle-
parzu (gmina VII), w domu nr 8 należącym 
do Michała Czyżewskiego. Kolejno przycho-
dziły na świat dzieci, małżonkowie doczeka-
li się ich siedmiorga. Najstarszy syn Stanisław 
Kostka Władysław, urodzony dwunastego li-
stopada 1854 roku, został ochrzczony siedem 
dni później w  parafialnym kościele św. Flo-
riana, a rodzicami chrzestnymi byli: hrabia 
Piotr Moszyński i  Klotylda Tomkowiczowa 
– szwagierka Piotra. Szóstego października 
1856 roku urodziła się, ochrzczona dziewięt-
nastego października, Helena Justyna; była 
chrześniaczką urzędnika gubernialnego Jana 
Sochaniewicza i  Marianny Zaleskiej. Miała 
młodszą siostrę Marię Juliannę, która przy-
szła na świat piętnastego lutego (ochrzczona 
czternastego marca) 1859 roku. Do chrztu 
trzymali ją baron Jan Nepomucen Borowski 
i Filipina Czyżewska – żona Michała i matka 
Filipiny Ignacowej Dziedzickiej. Dziewczyn-
ka żyła bardzo krótko, zmarła bowiem już 
w  roku 1860. Trzeciego stycznia 1861 roku 
rodzina powiększyła się o Władysława Danie-
la (ochrzczony szóstego lutego), którego rodzi-
cami chrzestnymi zostali: baron Jan Nepomu-
cen Borowski i Filipina Czyżewska. Następny 

w kolejności był urodzony dwudziestego dzie-
wiątego października 1862 roku Aleksan-
der Narcyz, chrześniak Antoniego Tymeckie-
go i Klementyny Szumskiej”. A zatem na ob-
razie, na rękach matki widzimy Aleksandra 
Narcyza Świerzyńskiego, liczące niespeł-
na osiem miesięcy piąte w  kolejności naro-
dzin dziecko Saturnina i  Wenerandy Świe-
rzyńskich.

Czytamy dalej. „Rodzina po znacznym po-
większeniu się, poszukała nowego mieszkania 
i  w  roku 1863 lub 1864 przeprowadziła się 
do domu przy ul. Straszewskiego 16 (dziś nie-
istniejącego), należącego do krakowskiego ku-
śnierza Stanisława Armatysa. Dom sąsiado-
wał z ujeżdżalnią wojskową (nr 17) i kościo-
łem OO. Kapucynów. Michał Świerzyński za-
pamiętał wygląd domu i w dojrzałym już wie-
ku poświęcił mu krótkie wspomnienie: »Ten 
domek nasz mały o kilku pokoikach, ganeczku 
i cudnym widoku z okna mego ojca na kopiec 

3 | Plan	Krakowa	(Plan von 
Krakau)	z	1855	r.	autorstwa	
Carla	von	Kummersberga	
(fragment;	kolorem	
czerwonym	zaznaczono	
dom,	w	którym	mieszkał	
Saturnin	Świerzyński	
oraz	zakres	pola	widzenia	
z	okna	pracowni	malarza	
na	Błonia),	cynkografia	
Franza	Billera,	wym.	całej	
kompozycji:	35	x	50	cm,	
wyd.	Artaria	et	Comp.,	
Wien	(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej)

4 | Rękopiśmienny	plan	
Krakowa	(Plan Krakowa, 
Podgórza i najbliższej 
okolicy)	z	1848	r.	autorstwa	
Maurycego	Madurowicza	
(fragment;	na	marginesie	
arkusza	Kopiec	Kościuszki),	
wym.	całego	arkusza:	49,5	x	
39	cm	(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej)
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Kościuszki i na willę zwaną „Wenecya”. Jeszcze 
za mego dzieciństwa błonie rozpoczynały się od 
naszego domku – z  drugiej strony była willa 
p. Łepkowskiego dalej Planty gdzie dzisiaj stoi 
nasza Alma Mater – uniwersytet Jagielloński. 
Domek nasz to było istne muzeum – co dusza 
zapragnie – obrazy – makaty rzeźby i meble 
starożytne – przypominało dworek staroszla-
checki« (BN, sygn. akc. 7903, k. 2). Tam pią-
tego sierpnia 1864 roku przyszedł na świat 

Jan Marian (ochrzczony dwudziestego ósme-
go sierpnia), trzymany do chrztu przez ma-
larza Juliana Kominkowskiego i  obywatelkę 
Agnieszkę (po mężu) Wabińską. Najmłodsze 
dziecko, Michał Jozafat, urodził się dwudzie-
stego piątego września 1868 roku, a do chrztu 
trzymali go pierwszego października: Ignacy 
Dziedzicki i Maria Liveri”.

Wiemy więc już, że ceglany mur na obra-
zie to mur wokół klasztoru oo. kapucynów, 
a biały dworek na drugim planie to słynna 
„Wenecja”. Znamy też zarówno adres, pod 
którym w czerwcu 1863 r. mieszkał w Kra-
kowie Saturnin Świerzyński – dom zazna-
czony także na planach tego miasta z  1855 
i 1848 r. (ten ostatni z rysunkiem Kopca Ko-
ściuszki na marginesie planszy, wtedy jeszcze 
nieufortyfikowanego) – jak i  imiona dzie-
ci artysty, zgodne z imionami zapisanymi na 
odwrociu obrazu. Zatem „Widok na Kopiec 
Kościuszki” najprawdopodobniej ofiarowa-
ny został przez malarza, jak większość tego 
rodzaju „rodzinnych” jego obrazów, najstar-
szemu synowi artysty, Stanisławowi Świe-
rzyńskiemu (1854-1922), późniejszemu 
starszemu radcy budownictwa, naczelnikowi 
Oddziału I Budownictwa Miejskiego w  Ma-
gistracie miasta Krakowa. W  1908  r. obraz 
– sprezentowany przez rodzeństwo (Stani-
sława, Jana i Helenę) najmłodszemu z dzieci 
malarza Michałowi Świerzyńskiemu (1868- 
-1957), późniejszemu kompozytorowi i  dy-
rygentowi – zmienił właściciela, by ostatecz-
nie, już w XXI w., trafić do Kolekcji Rodzin-
nej Mroczkowskich.

W dorobku artystycznym Saturnina 
Świerzyńskiego jest jeszcze jeden „rodzin-
ny” obraz z widokiem z okna na Kopiec Ko-
ściuszki, w bardzo podobnym ujęciu do już 
opisanego. To znacznych rozmiarów dzieło 
(obraz olejny, namalowany na płótnie o wy-
miarach 136 x 114 cm, sygnowany i datowa-
ny na odwrociu przez autora: „[…] malował 
Saturnin Świerzyński / 1861”, w  zbiorach 
Muzeum Narodowego w  Krakowie), opisy-
wane do niedawna jako „Uczące się dzieci” 
(np. w katalogu wystawy „Dziecko w malar-
stwie od XVI do końca XIX wieku ze zbio-
rów polskich”, Muzeum Pałacu w  Wilano-
wie, 2004, s. 134, poz. 34), które udało się 
wreszcie (po raz kolejny dzięki skrupulatnym 
zapiskom artysty) lepiej rozpoznać i  nadać 
mu dłuższy, ale bardziej adekwatny tytuł: 
„Portret Stasia i Helci, dzieci malarza” (zob. 

5 | Saturnin	Świerzyński,	
„Portret	Stasia	i	Helci,	
dzieci	malarza	–	lekcja	
historii”	(„Uczące	się	
dzieci”,	„Portret	Stasia	
i	Helci,	dzieci	malarza”),	
1861,	olej,	płótno,	wym.	
136	x	114	cm (w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie)

6 | Widok zza okna 
–	fragment	obrazu	Saturnina	
Świerzyńskiego	„Portret	
Stasia	i	Helci,	dzieci	
malarza	–	lekcja	historii”	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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Wojciech Przybyszewski, Mistrzowie i  dyle-
tanci. Spotkania ze sztuką polską XIX wieku, 
Warszawa 2012, s. 196-197).

Z obrazem tym jest jednak pewien kło-
pot. Ów podnoszący na duchu widok zza 
okna pracowni artysty Świerzyński mógł 
kontemplować dopiero mniej więcej od po-
łowy 1863 r., podczas gdy, jak sam odnoto-
wał w Spisie obrazów, praca ta została przez 
niego ukończona dużo wcześniej: „[Nr] 200. 
Grud[zień] 1860 i  Styczeń 1861  r. Portrety 
naturalnej wielkości Stasia i Helci, całe figury 
jako Obraz Kompozycyjny na jednym płutnie 
[!]”. Jak to możliwe?

Jednym z  mniej znanych, ale ważnych 
zachowań w  życiu społecznym i  kultural-
nym Polaków w latach poprzedzających wy-
buch powstania styczniowego, a także w cza-
sie jego trwania, była chęć zamanifestowa-
nia przez nich (jeśli nie powszechnie, to 
choćby wobec najbliższych) postaw patrio-
tycznych, wśród których nie mogło zabrak-
nąć akceptacji dla tradycyjnych narodowych 
symboli, takich jak strój polski czy zaduma 
nad „Mogiłą Naczelnika”. Nic więc dziwne-
go, że Świerzyński otrzymywał w tych latach, 

poza typowymi prywatnymi zamówienia-
mi, także zlecenia przemalowania wcześniej-
szych lub dopiero co ukończonych portre-
tów na strój polski (np. „Lipiec 1861: Portret 
P[ana] Marsa – dodałem strój polski”; „Sier-
pień 1861: Portret Pani Borowskiej […] Po-
prawiłem na strój polski [portret] Pani Bo-
rowskiej”). Nie dziwi więc i to, że kiedy arty-
sta zamieszkał już na dobre w domu przy ul. 
Straszewskiego 16 (według ówczesnych map 
Krakowa, usytuowanym w  pobliżu rogu ul. 
Małej, obecnie Loretańskiej, i  nie wytyczo-
nej wtedy jeszcze – Jabłonowskich), tak-
że zdecydował się na przemalowanie obrazu 
przedstawiającego jego sportretowane w  in-
nym wnętrzu dzieci: „Kwiecień 1865. Wy-
kańczanie i poprawianie innych dawniejszych 
robót – a szczególniej Helci ze Stasiem”. I tak 
na opisywanym tu podwójnym portrecie, za 
otworem okiennym rozpościera się – jak na-
leży sądzić, całkiem świadomie domalowa-
ny przez Świerzyńskiego, po czterech latach 
od ukończenia dzieła (co oczywiście nale-
żałoby w  przyszłości potwierdzić w  specja-
listycznych badaniach obrazu) – widok na 
Kopiec Kościuszki. Jest on dopełnieniem 

7 | Józef	Szermentowski,	
„Rodzina	malarza	–	lekcja	
geografii”,	1875,	olej,	
płótno,	wym.	45,6	x	55	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Historii	
Kielc)
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idei przyświecającej malarzowi w czasie, kie-
dy portretował Helcię i  Stasia. „Uczące się 
dzieci” przedstawione zostały podczas lek-
tury abecadlnika, obrazkowej książeczki dla 
dzieci, z której w XIX w. poznawano pierw-
sze, wybrane przez wydawców takich pod-
ręczników ze szczególną starannością słowa. 
Abecadlnik otwarty jest na stronach ozna-
czonych literami „O” i  „P”, ale niezbyt wy-
raźnie namalowane obrazki nie pozwalają 
odgadnąć, co przedstawia pokazywany pal-
cem przez Stasia rysunek. Jeśli jednak po-
równać ten obraz z innym „rodzinnym” por-
tretem „Rodziną malarza – lekcją geografii”, 

namalowanym dziesięć lat później w Paryżu 
przez Józefa Szermentowskiego (olej, płótno, 
wym. 45,6 x 55 cm, w zbiorach Muzeum Hi-
storii Kielc), artystę, który niekoniecznie in-
spirował się „Portretem Stasia i Helci” Satur-
nina Świerzyńskiego, moglibyśmy – per ana-
logiam – zaproponować nadanie krakow-
skiemu obrazowi nowego, w niewielkim tyl-
ko stopniu zmodyfikowanego tytułu: „Por-
tret Stasia i Helci, dzieci malarza – lekcja hi-
storii”.

Drugi z  wybranych z  Kolekcji Rodzi-
ny Mroczkowskich obrazów Saturnina Świe-
rzyńskiego – „Widok Tyńca”, 1868, olej, płót-
no, wym. 59,5 x 72,5 cm, sygnowany na od-
wrociu: „Widok Tyńca / od południowo za-
chodniej strony malował / Saturnin Świerzyń-
ski / 1868 roku / w Krakowie” (w katalogu wy-
stawy „Gra obrazów” poz. 238) – nie wyma-
ga tak szczegółowej analizy. Malarz odnoto-
wał tę pracę w Spisie obrazów pod roczną datą 
„1868” – „[Nr] 268. Marzec. Widok Tyńca ze 
skał piekarskich. Kupiony na Wystawie Kra-
kows[kiej za] 400 zł.” i dopisał na marginesie: 
„wygrał obraz Tyńca P[an] Popielecki Józef ad-
j[unkt] sądowy [sądu powiatowego w Dąbro-
wach (obecnie Dąbrowa Tarnowska), oddzia-
le sądu obwodowego] w Tarnowie”, a w odno-
szących się do tego samego roku Wydatkach 
Malarskich i  Rysunkowych zanotował tylko: 
„22 / 5. Odźwiernemu z Wyst[awy Towarzy-
stwa Sztuk Pięknych w Krakowie] przy zakup-
nie Tyńca [dałem] 2 [złote reńskie]”.

Podobnie ujętych „Widoków na Tyniec” 
artysta namalował kilka. Żaden z  nich nie 
był jednak wyłącznie „pięknym podkrakow-
skim pejzażem”. Odzwierciedlał bowiem świa-
dome spojrzenie malarza na trzy znajdujące 
się tam historyczne budowle, wszystkie o du-
żym emocjonalnym i  symbolicznym znacze-
niu. Spojrzenie pierwsze – to widok na znaj-
dujące się w centrum obrazu, na drugim pla-
nie ruiny dawnego opactwa tynieckiego oo. 
benedyktynów, o  których Aleksandra Kryp-
czyk, opisując inną wersję obrazu (Saturnin 
Świerzyński, „Widoku na Tyniec”, 1867, olej, 
tektura, w  zbiorach Muzeum Narodowego 
w  Krakowie) słusznie zaznaczyła, że: „Ma-
lując opuszczony i  mocno zniszczony tyniecki 
klasztor, Świerzyński realizował postulat ów-
czesnej krytyki, głoszącej potrzebę opiewania 
w  rodzimym malarstwie uroków poszczegól-
nych regionów kraju, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zabytków i miejsc ważnych dla polskiej 

8 | Saturnin	Świerzyński,	
„Widok	Tyńca”,	1868,	olej,	
płótno,	wym.	59,5	x	72,5	
cm	(w	Kolekcji	Rodziny	
Mroczkowskich)

9 | Saturnin	Świerzyński,	
„Widok	Tyńca”,	1867,	olej,	
tektura,	wym.	30,5	x	36	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)	
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historii i kultury” (http://www.imnk.pl/galle-
rybox.php?dir=SU233). Spojrzenie drugie – 
to spojrzenie na majaczącą na odległym wzgó-
rzu podkrakowskich Bielan (z lewej, na ostat-
nim planie) majestatyczną sylwetę świątyni 
kamedułów „tak wyraźnie rysującej się w  da-
lekich perspektywach widokowych okolic Kra-
kowa”, budowli o  dwóch monumentalnych 
wieżach, które „dodano, gdy pojawiła się myśl 
o  rozwinięciu pielgrzymkowego miejsca kultu 
maryjnego […]” (Zbigniew Bania, Kameduli 
w Polsce, [w:] Kameduli w Warszawie 1641-
-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, 
Warszawa 2016, s. 109). Wreszcie spojrzenie 
trzecie – na ledwie widoczny na horyzoncie, 
po prawej stronie, niewymagający już żadnych 
dodatkowych komentarzy Kopiec Kościusz-
ki. Wisła, królowa rzek polskich, szeroko roz-
lana na pierwszym planie i niknąca w oddali 
za zakrętem wcinającego się między wapienne 
wzgórza rzecznego koryta, na wszystkich tych 
obrazach pełni odmienną, choć równie waż-
ną funkcję – równoważy kompozycję każdego 
z malowideł i dodaje obrazom jakże oczekiwa-
nego, pięknego kolorytu.

Wydaje się, że jedynym zachowanym dzi-
siaj dziełem w  twórczości Saturnina Świe-
rzyńskiego, na którym malarz zdecydował się 
umieścić Kopiec Kościuszki w  centrum ob-
razu, a przy tym na niezbyt odległym planie, 
jest obraz olejny na płótnie, nad którym arty-
sta pracował w listopadzie i grudniu 1876 r., 
opisany w Spisie obrazów pod numerem 343: 

„Widok na Mogiłę Kościuszki, Bielany i Wolą 
z góry Wawelu, wys[okość] 62½, szer[okość] 
86 [cm], darowany Doktorowi Ostyngero-
wi w 1879 2 / 5”. Praca ta od pięćdziesięciu 
lat znajduje się w  zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, gdzie – choć na jej od-
wrociu zachował się sporządzony ręką mala-
rza napis: „Widok z pod Wawelu / na Mogiłę 
Kościuszki / Bielany i Wolą / malował / Świe-
rzyński Saturnin / 1876”, a na wystawie w To-
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie w 1877 r. była pokazywana  pod tytu-
łem „Widok od przewozu pod zamkiem na 
kopiec Kościuszki” – funkcjonuje z  niezbyt 
precyzyjną nazwą: „Widok Krakowa”.

Wojciech Przybyszewski

Za pomoc w  zebraniu ilustracji do artykułu skła-
dam serdeczne podziękowania: Panu Jerzemu Kro-
gulcowi (właścicielowi Kolekcji Rodziny Mrocz-
kowskich); Pani Barbarze Fomicz oraz Panu Paw-
łowi Kozerskiemu (Muzeum Piastów Śląskich 
w  Brzegu); Paniom: Agacie Ralskiej i Sylwii Ło-
pateckiej (Muzeum Narodowe w Krakowie); Panu 
Stanisławowi Chałupczakowi (Muzeum Narodo-
we w Kielcach) oraz Panu Bartłomiejowi Tamboro-
wi (Muzeum Historii Kielc). Osobno dziękuję Pani 
Agnieszce Janczyk (Zamek Królewski na Wawelu 
– Państwowe Zbiory Sztuki) za udostępnienie mi 
fragmentów nieopublikowanej dysertacji naukowej 
na temat życia i twórczości Saturnina Świerzyńskie-
go oraz zgodę na ich wykorzystanie w artykule.

10 | Saturnin	Świerzyński,	
„Widok	na	Kopiec	Kościuszki	
spod	Wawelu”	(„Widok	
Krakowa”),	1876,	olej,	
płótno,	wym.	62	x	86,5	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)	

(ilustracje: 1, 2, 8 – fot. 
Jerzy Stemplewski / Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu; 
3, 4 – BN POLONA; 5, 6, 9, 
10 – Pracownia Fotograficzna 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie; 7 – Muzeum 
Historii Kielc)
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Patriotyczną legendę Tadeusza 
Kościuszki utrwaliła literatura, bar-
dzo bogata jest jego ikonografia 
w  dziełach plastycznych. Wizerun-
ki naczelnika przechowywano w wie-
lu polskich domach, czego wyrazem 
może być Mickiewiczowski opis dwo-
ru w  Soplicowie, gdzie „[...] portre-
ty na ścianach wisiały. / [...] Kościusz-
ko w czamarce krakowskiej, z oczyma / 
podniesionymi w  niebo, miecz oburącz 
trzyma; / Takim był, gdy przysięgał na 
stopniach ołtarzów, / Że tym mieczem 
wypędzi z  polski trzech mocarzów, / 
Albo sam na nim padnie”.

Wizerunki Kościuszki, upo-
wszechniane na biżuterii i  pamiąt-
kach, wzorowane były na równie licz-
nych portretach graficznych, malar-
skich czy medalierskich, a często sta-
nowiły ich kompilację. Kościusz-
ko przedstawiany był najczęściej jako 
bohater spod Racławic, w  sukmanie 
i czapce krakusce, czy na galopującym 
koniu. Galanteria nawiązywała tak-
że często do przysięgi na Rynku kra-
kowskim, przedstawiając bohatera ze 
wzniesioną do góry szablą.

Obok tradycyjnych pierścieni, bro-
szek, szpilek i medalionów powstawały 
różne przedmioty pamiątkowe: zegary 
i  zegarki, porcelanowe filiżanki, srebr-
ne kubeczki, tabakierki, fajki, brelocz-
ki, klamry do pasów, guziki, przyciski 
na biurko czy kałamarze. Dzisiaj wręcz 
zadziwia inwencja w wykonywaniu ta-
kiej patriotycznej galanterii, zwłaszcza 
tej z drugiej połowy XIX w.

Postać naczelnika to motyw zde-
cydowanie dominujący w  dekoracji 

pamiątek, wykonanych dla uczczenia 
powstania kościuszkowskiego, ale wy-
korzystywano także inne symbole tra-
dycji kościuszkowskiej: kosy, postacie 
kosynierów, czapki krakuski.

Kosynierzy to żołnierze pieszych 
formacji ochotniczych i  milicyjnych 
tworzonych przez pospolite ruszenie. 
Ich uzbrojenie stanowiły kosy bojo-
we – z ostrzem osadzonym na sztorc. 
Formacja ta pojawiła się w  Polsce po 
raz pierwszy w  czasie insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Pomysł na tworzenie 
tego rodzaju jednostek przypisuje się 
właśnie Tadeuszowi Kościuszce. Od-
działy kosynierów wsławiły się w cza-
sach powstania kościuszkowskiego, 
ale brały udział także w  innych kam-
paniach wojennych na terenie Polski. 
Z uwagi na improwizowany charakter 
uzbrojenia, oddziały te były charakte-
rystyczne dla działań wojennych par-
tyzanckich i  powstańczych. Dewizą 
kosynierów było hasło „Żywią i  Bro-
nią”, które umieszczano na ich sztan-
darach.

Ku czci bohatera
..............................................................................................................................................

Nazwisko Kościuszki do 
dzisiaj jest dla Polaków 
synonimem równości, 
wolności i  sprawiedli-

wości społecznej. Jego żywa pamięć 
i wciąż rozbudowywana legenda pod-
trzymywała naród na duchu w  trud-
nych czasach niewoli. Przedmioty 
związane z  jego osobą i  wydarzenia-
mi z  czasów insurekcji zyskały rangę 
relikwii.

Wśród zachowanych historycz-
nych pamiątek, wiązanych z  powsta-
niem kościuszkowskim są obrącz-
ki z napisem: „Oyczyzna obrońcy swe-
mu”. Kościuszko nadawał je za zasługi 
wojenne w okresie insurekcji. Według 
tradycji, wykonano je ze złota z prze-
topionych złotych medali Virtuti Mi-
litari przesłanych do obozu Kościusz-
ki przez króla Stanisława Augusta. 
Odważnych żołnierzy i wspierających 
powstanie cywilów naczelnik nagra-
dzał także pamiątkowymi zegarkami, 
tabakierkami, spinkami i  pierścienia-
mi indywidualnymi.

Kościuszko cieszył się sławą boha-
tera już za życia, zwłaszcza od chwi-
li przysięgi na krakowskim Ryn-
ku. Szczególny kult jego osoby na-
stąpił jednakże po śmierci naczelni-
ka. Upowszechniły go uroczystości 
patriotyczno-żałobne: sprowadze-
nie w  1818  r. jego zwłok do Krako-
wa i  złożenie ich w  katedrze na Wa-
welu oraz rozpoczęcie w 1820 r. sypa-
nia pamiątkowego Kopca Kościuszki 
w Krakowie. Wyrazem czci Kościusz-
ki była również wzmożona wówczas 
produkcja galanterii patriotycznej, 
wykorzystującej kościuszkowskie em-
blematy. Patriotica przywołujące te 
symbole powstawały także później 
– w  związku z  celebrowaniem kolej-
nych rocznic wybuchu powstania, 
śmierci naczelnika, a również w okre-
sie powstań narodowych i manifesta-
cji patriotycznych. 

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

1 | Plakietka	okolicznościowa	„W	setną	rocznicę	
śmierci	Tadeusza	Kościuszki”,	około	1917,	
srebro,	złocenie,	sztancowanie,	wyrób	polski

2 |	Pierścień	z	wizerunkiem	Tadeusza	Kościuszki,	
około	1820,	złoto	dęte,	sztancowanie,	Kraków,	
jubiler	Pietrasz	(?)

1

2
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Czapka krakuska nawiązuje do 
tzw. czapki wolności, jednego z  sym-
boli rewolucji francuskiej. Czerwo-
na czapka frygijska, osadzona na pice 
– znak wolności społecznej − w  pol-
skiej symbolice przybrała kształt lu-
dowej czapki chłopskiej, obszytej ba-
rankiem czerwonej rogatywki. Na bi-
żuterii i  innych pamiątkach patrio-
tycznych rogatywka bywała umiesz-
czana nad tarczą herbową zamiast ko-
rony królewskiej.

W bogatej kolekcji pamiątek pa-
triotycznych, które przechowywane 
są w  Muzeum Warszawy nie mogło 
zabraknąć obiektów związanych z  in-
surekcją kościuszkowską. Udało nam 
się pozyskać różne typy takiej galan-
terii. Mamy zatem pierścienie, bro-
sze, wisiorki, klamry, zegarki, wyro-
by ze szkła i  ceramiki, hafty. Najbar-
dziej typowe i  najliczniej zachowane 
kościuszkowskie patriotica to: pier-
ścienie, medaliki, guziki, breloczki 
czy szpilki. Na pamiątkach z naszych 
zbiorów zazwyczaj widnieje wizeru-
nek Kościuszki. Tego typu biżuterię 
wykonywano z różnych metali, przed-
mioty różniły się też pewnymi szcze-
gółami kompozycyjnymi i odmienny-
mi przedstawieniami wizerunku bo-
hatera. Często pojawia się również 
motyw kos i czapki krakuski.

Jednym z przykładów takiej galan-
terii jest złoty pierścień z  kolistą tar-
czą w  formie miniaturowego meda-
lionu. Na nim umieszczono wizeru-
nek Tadeusza Kościuszki w  popier-
siu, w  mundurze generalskim, z  sza-
blą wzniesioną do góry. Na obrączce, 
z obu stron tarczy, rytowane są ukwie-
cone gałązki. 

W zbiorach Muzeum Warszawy są 
także klamry do pasa z portretem Ko-
ściuszki. Moda na tego typu galante-
rię datowana jest na okres powstania 
styczniowego. Jednym z najnowszych 
nabytków jest pozyskany w  2016  r., 
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go, srebrny wisior z  popiersiem Ko-
ściuszki. Wisior powstał na przełomie 
XIX i  XX  w. Jest to ażurowa kom-
pozycja z  kotwicy oplecionej sznu-
rem i  lanc oraz na awersie: popiersia 
Tadeusza Kościuszki, a na rewersie: 

3 |	Wisior	z	popiersiem	Tadeusza	Kościuszki	
i	Orłem	Białym,	przełom	XIX	i	XX	w.,	srebro,	
metal,	emalia,	sztancowanie,	wycinanie,	
emaliowanie,	Galicja,	złotnik	„FZ”

4 |	Wisior	z	popiersiem	Tadeusza	Kościuszki	
i	motywem	kotwicy,	1890-1910,	srebro,	emalia,	
Kraków,	Karol	Czaplicki	(?)

5 |	Broszka	z	wizerunkiem	Tadeusza	Kościuszki	
na	fotografii	przedstawiającej	fragment	litografii	
z serii Portrety królów i wybitnych Polaków 
wydawnictwa	Franciszka	Daziary,	około	1914,	
metal,	szkło,	papier	albuminowy,	wyrób	polski

6 |	Breloczek	w	kształcie	Orła,	z	wizerunkiem	
Kościuszki	na	piersiach,	przełom	XIX	i	XX	w.,	
metal,	odlew,	cyzelowanie,	wyrób	polski

7 |	Breloczek	z	popiersiem	Tadeusza	Kościuszki,	
1916,	metal,	sztancowanie,	oksydowanie,	wyrób	
polski

4

3

5

6

7
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z  tanich materiałów pamiątek, po-
wstawały egzemplarze pojedyncze, 
odznaczające się starannością kompo-
zycji i wykonania.

W zbiorach Muzeum Warszawy 
znajdują się dwa porcelanowe cybu-
chy fajek z dekoracją z motywami ko-
ściuszkowskimi. Na jednej z nich jest 
przedstawiony kosynier, na drugiej 
Kościuszko w bitwie pod Maciejowi-
cami. Modne w okresie biedermeieru 

fajki były często dekorowane scenami, 
odwołującymi się do polityki i aktual-
nych wydarzeń.

Kosynier przedstawiony na pierw-
szej fajce trzyma w  jednej ręce roz-
winięty sztandar z  Orłem, w  drugiej 
kosę. W  metalowe zamknięcie cybu-
cha wmontowana jest moneta pięcio-
złotowa z  czasów Królestwa Polskie-
go. Główka drugiej, niedawno zaku-
pionej fajki dekorowana jest malowa-
ną sceną wzorowaną na obrazie Vic-
tora Adama, ukazującą naczelnika na 
koniu na tle bitwy pod Maciejowi-
cami.

Wśród przechowywanych w  Mu-
zeum Warszawy pamiątek kościusz-
kowskich na uwagę zasługują też dwa 
szklane puchary. Na jednym z  nich 
widnieje przedstawienie kosyniera, na 
drugim – Tadeusz Kościuszko na ga-
lopującym koniu oraz dwóch kosynie-
rów, również jadących konno. Tego 
typu puchary i szklanice ze szkła szli-
fowanego, rżniętego i  rytowanego 
produkowano masowo około poło-
wy XIX w. w hutach na ziemiach cze-
skich i  śląskich. Dekoracja wykorzy-
stująca polskie motywy patriotyczne 
powstawała z myślą o polskich nabyw-
cach, m.in. bywalcach pobliskich ku-
rortów.

Do najciekawszych i  najcenniej-
szych pamiątek w Muzeum Warszawy 

emaliowanej tarczy z Orłem, oplecio-
nych wstęgą z  sylwetką Orła w koro-
nie. Zbliżony w  formie jest inny wi-
sior w  zbiorach muzeum – w  kształ-
cie kotwicy, oplecionej liną ze skrę-
conego drutu srebrnego, z  dwoma 
skrzyżowanymi po bokach sztandara-
mi. Na ich tle z  jednej strony apliko-
wana jest tarcza trójpolowa pod ko-
roną królewską, z herbami Polski, Li-
twy i  Ukrainy. Pola herbów wypeł-
nia czerwona, niebieska i  biała ema-
lia. Z drugiej strony wisiorka jest wy-
cięte po konturze popiersie Kościusz-
ki. Obie zawieszki wykonane zostały 
ze srebra w krakowskich pracowniach 
złotniczych. Są to typowe przykła-
dy popularnej, masowo produkowa-
nej biżuterii patriotycznej, montowa-
nej z  gotowych elementów z  patrio-
tycznymi motywami, zestawianymi 
w  różnych konfiguracjach. Poszcze-
gólne segmenty powstawały z  blachy 
srebrnej lub z  innego metalu. Za po-
mocą różnego rodzaju sztanc na bla-
sze odbijano konkretne motywy, któ-
re następnie wycinano po konturze, 
czasem uzupełniano np. emalią. Me-
toda ta pozwalała w stosunkowo szyb-
ki i mało kosztowny sposób przygoto-
wać wiele egzemplarzy pamiątek.

Obok tych najbardziej popular-
nych, mechanicznie powielanych 

8 9

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

8 |	Zegarek	kieszonkowy	
z	miniaturą	portretu	
Tadeusza	Kościuszki,	1845,	
złoto,	emalia,	mosiądz,	
stal,	szkło,	Genewa,	firma 
Patek	i	Spółka

9 |	Zegarek	kieszonkowy	
z	portretami	Tadeusza	
Kościuszki	(na	awersie)	
i	księcia	Józefa	
Poniatowskiego	(na	
rewersie),	połowa	XIX	w.,	
złoto,	emalia,	mosiądz,	
stal,	szkło,	Genewa,	
Pateck	&	Cie	(wytwórnia	
naśladująca	wyroby	firmy	
Patek	i	Spółka)

10 |	Portret	Tadeusza	
Kościuszki,	około	1917,	nić	
wełniana,	paciorki,	tektura,	
haft	na	kanwie,	Warszawa,	
Fabryka	Robót	Salonowych	
i	Kościelnych	„St.	Wysocki”

.............................................
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zaliczyć należy zegarki kieszonkowe 
ozdobione patriotyczną dekoracją. To 
przedmioty ekskluzywne. Dwa z nich 
powstały w znanej, czynnej do dzisiaj 
wytwórni luksusowych czasomierzy – 
firmie założonej w 1839 r. przez An-
toniego Norberta Patka. Ten polski 
zegarmistrz został zmuszony do emi-
gracji po powstaniu listopadowym. 
Razem z  Czechem Franciszkiem 
Czapkiem założyli firmę, która wkrót-
ce zasłynęła z zegarmistrzowskich pre-
cjozów, łączących niezwykle precyzyj-
ne nowoczesne mechanizmy z  biżu-
teryjnymi obudowami. Złote koper-
ty artystycznie ozdabiano emalią, in-
krustacją czy grawerunkiem. Dekora-
cje projektowano często na konkretne 
zlecenie zamawiającego. Wśród klien-
tów Patka było wielu Polaków, to dla 
nich powstawały często zegarki z  pa-
triotyczną dekoracją, np. z  wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej lub Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Zamówienia można było skła-
dać w  Genewie, ale od lat czterdzie-
stych XIX w. działały już przedstawi-
cielstwa Patka w Warszawie.

Na kopercie pierwszego z  na-
szych zegarków widnieje miniatu-
rowy portret Kościuszki w  popier-
siu, wykonany na podstawie znane-
go stalorytu Antoniego Oleszczyń-
skiego z  1828  r., ujęty owalną deko-
racyjną ramką z  motywami gałązek 
lauru, dębu i  akantu. Dekoracja jest 
monochromatyczna, wykonana ema-
lią. Do zegarka dołączone są kluczy-
ki, szylkretowe etui oraz współczesny 
atest firmy „Patek Philippe”. Dowia-
dujemy się z  niego, że zegarek ozna-
czony numerem 1383 został zakupio-
ny w tej firmie w 1850 r. przez klien-
ta Smorczewskiego za sumę 295 fran-
ków szwajcarskich.

Kolejny w  naszej kolekcji patrio-
tyczny zegarek z  pracowni Patka ma 
na tarczy wyryte wyobrażenie Orła 
i Pogoni, zwieńczone krzyżem wśród 
promieni, z gałązkami palmowymi po 
bokach. Na kopercie jest grawerowa-
ny wizerunek Tadeusza Kościuszki, 
w sukmanie i czapce krakusce, na ga-
lopującym koniu.

Na złotej, zdobnej w roślinne mo-
tywy kopercie następnego zegarka są 

dwa portrety: na awersie Kościuszki, 
na rewersie księcia Józefa Poniatow-
skiego. Kościuszko przedstawiony jest 
w głębokim popiersiu, w ujęciu en tro-
is quarts, w czamarze (?) i czapce fry-
gijskiej, ozdobionej pióropuszem i ko-
tylionem, ze wstęgą z  krzyżem Vir-
tuti Militari na szyi. U dołu krzyżują 
się gałązki laurowe, a portret otoczo-
ny został fantazyjną, wielolistną ramą. 
Ten zegarek powstał w Genewie w fir-
mie naśladującej wyroby Patka. 

Interesującym przykładem ko-
ściuszkowskiego patrioticum jest ce-
ramiczna polichromowana statuetka, 
przedstawiająca naczelnika na koniu, 
z uniesioną do góry dłonią. Jest ubrany 

w sukmanę i czapkę krakuskę. Elemen-
ty ubioru Kościuszki i imitująca trawę 
podstawa pomalowane zostały z  uży-
ciem intensywnych ciepłych odcieni 
zieleni, żółcieni, czerwieni i błękitu. Fi-
gurka ma fałszywą sygnaturę wytwór-
ni porcelany w  Korcu. To prawdopo-
dobnie wyrób rocznicowy – powstał 
około 1894 lub 1917  r. W  zbiorach 

11 |	Figurka	porcelanowa	z	postacią	Tadeusza	
Kościuszki	na	koniu,	około	1894	lub	1917,	
porcelana	szkliwiona,	malatura	barwna,	wyrób	
polski

(zdjęcia: 1, 2, 4-9 – Adrian Czechowski, Igor Oleś,  
3 – Igor Oleś, 11 – Krzysztof Skrabek)

...............................................................................
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Świecie 21 w Warszawie. O wytwórni 
informuje etykieta przyklejona na re-
wersie haftu. Portret powstał zapewne 
około 1917 r., w związku z setną rocz-
nicą śmierci naczelnika. Przedstawia 
Kościuszkę w  sukmanie i  czapce kra-
kusce, z orderem Virtuti Militari i od-
znaczeniem Cyncynata. Uproszczo-
ny rysunek i ograniczona paleta barw-
na sprawia, że ostateczny efekt jest bli-
ski karykatury, ale – przez swoją na-
iwność − wzruszający. Podobny wa-
lor mają dwa hafty z motywem kosy-
niera, dzierżącego w  dłoniach kosę 
i sztandar z Orłem. To ten sam wzór, 
powtórzony na dwóch obiektach. Je-
den haft zdobi okładkę notatnika, 
drugi jest niedokończony: na kanwie 
z impregnowanego płótna czyjaś ręka 
wyhaftowała postać kosyniera. O nie-
wprawności wykonawcy świadczy re-
wers – pełen splątanych nitek.

Postać Tadeusza Kościuszki 
i inne motywy przywołujące pamięć 

insurekcji kościuszkowskiej poja-
wiały się w  galanterii patriotycznej 
często i konsekwentnie przez blisko 
dwa wieki. Świadczy to niewątpli-
wie o szacunku, jaki wzbudza osoba 
naczelnika wśród kolejnych pokoleń 
Polaków, niezależnie od zmieniają-
cych się okoliczności politycznych 
i  społecznych. Kościuszko chętnie 
tytułowany jest ideowym patronem 
wielu narodowych inicjatyw. I cho-
ciaż nierzadko można mówić o nad-
używaniu kościuszkowskiej trady-
cji (co piętnowali chociażby satyry-
cy tej miary, co Tadeusz Boy-Żeleń-
ski czy Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski), to bezsprzecznie traktować na-
leży Kościuszkę jako bohatera na-
rodowej wyobraźni, jeden z symbo-
li narodowej tożsamości w  kulturze 
popularnej, czytelnej dla każdego 
Polaka.

Agnieszka Dąbrowska

Muzeum Warszawy jest również cera-
miczne puzderko toaletowe z naniesio-
nymi techniką kalkomanii wizerunka-
mi Kościuszki i  księcia Poniatowskie-
go, z  tarczą z Orłem i  skrzyżowanymi 
sztandarami czerwono-białymi. To od-
wrotne rozmieszczenie czerwieni i bie-
li pozwala sądzić, że szkatułka nie po-
wstała na ziemiach polskich, zapewne 
pochodzi z terenów czeskich, z począt-
ku XX w.

Przykładem pamiątek o  niewiel-
kiej wartości materialnej, ale cennych 
z  uwagi na swój ładunek emocjonal-
ny są w naszych zbiorach hafty. Mamy 
trzy przykłady takich zabytków, od-
wołujących się do ikonografii insurek-
cji kościuszkowskiej. Portret Tadeusza 
Kościuszki, haftowany na kanwie ście-
giem krzyżykowym, z użyciem pacior-
ków to dzieło działającej od lat sześć-
dziesiątych XIX  w. Fabryki Robót 
Kościelnych i Salonowych Stanisława 
Wysockiego, z  siedzibą przy Nowym 

.........................................................................................................................................
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słomianą strzechą. Elewację frontową 
poprzedzał ganek, pokryty dwuspa-
dowym dachem, wspartym na czte-
rech drewnianych filarach. Ludwik 
Tadeusz Kościuszko (1700-1758) 
herbu Roch III, miecznik brzeski, 
pułkownik 3. Pułku Straży Przedniej 
Buławy Polnej Litewskiej przeniósł 
się do niego z rodowych Siechnowicz 
i  w  1740  r. ożenił z  Teklą z  Ratom-
skich (1715-1768). Miał z nią czwór-
kę dzieci, które przychodziły na świat 
w Mereczowszczyźnie: Annę Barbarę 
Krystynę, Józefa, Katarzynę i Andrze-
ja Tadeusza Bonawenturę. 

Najmłodszy z nich, znany bardziej 
pod jednym imieniem, to Tadeusz 

Dworek Kościuszków 
w Mereczowszczyźnie

Mereczowszczyzna koło 
Kosowa Poleskiego − 
leżąca dzisiaj w  obwo-
dzie brzeskim na Bia-

łorusi − była jednym z  licznych fol-
warków kosowskiego majątku, należą-
cego na początku XVIII w. do Sapie-
hów. W  1733  r. Jan Fryderyk Sapie-
ha przekazał ten folwark, jako zastaw 
za sumę 54 500 zł polskich, Ludwiko-
wi Kościuszce, właścicielowi rodowe-
go majątku w  Siechnowiczach, leżą-
cego również w  obwodzie brzeskim, 
a nadanego w 1458 r. jego przodkowi 
przez Kazimierza Jagiellończyka. 

W Mereczowszczyźnie znajdo-
wał się już niewielki dworek, zbudo-
wany prawdopodobnie dla zarządcy 
folwarku. Był to budynek parterowy, 
modrzewiowy, z  wysokim, łamanym, 
czterospadowym dachem, pokrytym 

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

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

1 |	Dworek	Kościuszków	na	rysunku	Michała	
Kuleszy	z	1845	r.

2 |	Dworek	Kościuszków	na	rysunku	Franciszka	
Kostrzewskiego	z	1880	r.
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Kościuszko. Urodził się 4 lutego 
1746 r. Wprawdzie niektórzy autorzy 
podają datę 30 listopada 1745 r. jako 
dzień jego urodzin, a Siechnowicze 
jako miejsce, gdzie przyszedł na świat, 
ale przeczy tym informacjom wpis 
w  księdze parafialnej pod numerem 

478 oraz tablica w  kossowskim ko-
ściele o  następującej treści: „1746 12 
lutego Wielmożny Rajmund Korsak, 
Przeor XX Dominikanów Hoszczer-
skich, ochrzcił niemowlę, prawych ro-
dziców syna, imieniem Andrzej-Ta-
deusz-Bonawentura, J. Wielmożnych 

Ludwika-Tadeusza-Tekli z Ratomskich 
Kościuszków, miecznych Wojewódz-
twa Brzeskiego”. Gdzie by się jednak 
nie urodził, dzieciństwo i  młodzień-
cze lata spędził w Mereczowszczyźnie. 

Kiedy w 1758 r. zginął z rąk zbun-
towanych chłopów ojciec Kościuszki, 

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

3 | Dworek w okresie 
międzywojennym

4 |	Odbudowany	dworek	
w	2004	r.

5 |	Salonik	w	dworku	
Kościuszków

6 |	Kuchnia

...................................................
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Tadeusz zmuszony był pomagać mat-
ce w prowadzeniu gospodarstwa, któ-
rego prawo własności na rzecz rodziny 
Kościuszków potwierdził w  1756  r. 
Jan Józef Sapieha. W  1764  r. Jan Je-
rzy hr. Flemming, następny po Sapie-
hach właściciel kossowskiego mająt-
ku, wypłacił Tekli Kościuszko sumę 
należną za Mereczowszczyznę zosta-
jącą w zastawie, i Kościuszkowie prze-
nieśli się do rodowych Siechnowicz. 
Tymczasem dwór, którego byli wła-
ścicielami przez 31 lat, niszczał. Do-
piero w 1857 r. Wandalin Pusłowski, 
kolejny pan na Kossowie, powodo-
wany głębokim szacunkiem do Tade-
usza Kościuszki, odrestaurował budy-
nek dworski pod nadzorem Michała 
Ostromęckiego, absolwenta Instytu-
tu Gospodarstwa Wiejskiego w  pod-
warszawskim Marymoncie, zmienia-
jąc nieco jego wygląd przez pokry-
cie dachu gontem. W  1859  r. Mere-
czowszczyznę odwiedził ksiądz Fran-
ciszek Sęczykowski i  pozostawił taki 
jej opis: „Dwór nieduży z gankiem na 
dwóch kolumnach. W  drugiej od wej-
ścia z  sieni komnacie stoi proste drew-
niane łóżko, przykryte narzutą. Nad 
nim wisi deseczka z  napisem: na tym 
łóżku i w tym miejscu urodził się słyn-
ny Tadeusz Kościuszko”. Ganek dwo-
ru w  tym opisie jest zupełnie inny 
niż przedstawiony przez Napoleona 
Ordę. Na jego rysunku, wykonanym 
między 1872 a 1875 r., ganek ma for-
mę dużego portyku, z  ośmioma ko-
lumnami. Cały dwór jest zresztą dość 
masywny, siedmioosiowy, z  sześcio-
ma dużymi, prostokątnymi oknami 
w elewacji frontowej i trzema w szczy-
towej. (Na rysunku Ordy widnieje 
też pałac zbudowany w 1838 r. przez 
Wandalina Pusłowskiego w  pobliżu 
dworku Kościuszków). Natomiast na 
rysunku Franciszka Kostrzewskiego 
z  1880  r. ganek jest dużo skromniej-
szy, sześciokolumnowy, niesprawiają-
cy wrażenia portyku, elewacja fron-
towa ma cztery okna, szczytowa dwa. 
Na obu tych rysunkach dwór pokryty 
jest strzechą, podczas gdy Wandalin 
Pusłowski polecił pokryć go gontem 
i taki dach widzimy na zdjęciu wyko-
nanym po pierwszej wojnie świato-
wej. Fotografia ta pokazuje także dwa 

małe, okrągłe okna znajdujące się po 
obu stronach ganku, które nie były 
widoczne na rysunkach Ordy i  Ko-
strzewskiego.

W okresie międzywojennym dwór 
był remontowany i  w  1936  r. utwo-
rzono w nim skromne muzeum z pa-
miątkami po Tadeuszu Kościuszce. 
Działania wojenne w  trakcie drugiej 

wojny światowej jakoś go omijały, na-
tomiast strawił go całkowicie ogień 
podłożony 3 sierpnia 1942  r. przez 
partyzantów sowieckich, mających na 
celu unicestwienie „pańskiej” siedzi-
by. Przez następne 60 lat miejsce po 
dworze ziało pustką. W 1996 r. został 
powołany w USA Komitet Odbudo-
wy Domu Rodzinnego Kościuszki, 
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nadać wygląd z czasów, gdy mieszka-
ła w  nim rodzina Kościuszków. Nie-
stety, zabrakło oryginalnych pamiątek 
po naczelniku. 

Można natomiast obejrzeć ko-
pie portretów Tadeusza Kościuszki 
i  jego rodziców oraz babki i  dziadka 
ze strony ojca, fotokopie różnych do-
kumentów, graficznie przedstawione 

drzewo genealogiczne rodziny i  jej 
herb rodowy Roch III, repliki sier-
mięg, sukman i butów oficerskich, no-
szonych podczas insurekcji kościusz-
kowskiej, powstańcze kosy i kopię sza-
bli naczelnika, fotografie jego pomni-
ków wzniesionych w różnych krajach. 
W  ustawionych pod ścianami gablo-
tach znajdują się pamiątkowe meda-
le i  banknoty z  wizerunkiem Tade-
usza Kościuszki, kopie nadanych mu 
odznaczeń i  orderów. W  jednej z  ga-
blot umieszczone są przedmioty zna-
lezione podczas poprzedzających od-
budowę dworku prac archeologicz-
nych. Są to fragmenty ceramicznych 
naczyń i piecowych kafli, kilka gwoź-
dzi, zniszczone okulary, kłódka, klam-
ka, małe buteleczki. Na ścianie jedne-
go z pomieszczeń wiszą fotokopie ob-
razów i rysunków Tadeusza Kościusz-
ki, wykonanych przez niego w  latach 
1769-1774, gdy był słuchaczem pa-
ryskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. 
Ich widok może bardzo zdziwić tury-
stów znających go tylko jako najwyż-
szego naczelnika Siły Zbrojnej Na-
rodowej w  czasie insurekcji kościusz-
kowskiej oraz jako amerykańskiego 
generała, uczestnika wojny o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki. 

W sieni dworku wiszą zdjęcia wy-
konane w latach trzydziestych XX w., 
przez fotografa z Kosowa Poleskiego, 
Józefa Szymańczyka, a w  podpiwni-
czeniu, w  którym zachowały się ory-
ginalne sklepienia, zaaranżowana jest 
ekspozycja etnograficzna. Na życze-
nie zwiedzających pracownicy mu-
zeum wyświetlają krótkometrażowe 
filmy o Tadeuszu Kościuszce w języku 
białoruskim i  polskim, ale objaśnie-
nia pod eksponatami napisane są tyl-
ko w języku białoruskim.

Katarzyna i Jerzy  
Samusikowie

staraniem którego – przy finanso-
wym wsparciu białoruskich władz ob-
wodu brzeskiego – dwór odbudowa-
no w  2004  r. i  przeznaczono na mu-
zeum Tadeusza Kościuszki. Dzięki 
przetrwałym fundamentom nowy bu-
dynek stanął dokładnie w tym samym 
miejscu, w którym znajdował się pier-
wotny dwór. Jego wnętrzu starano się 

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

7 |	Fotokopie	obrazów	pędzla	Tadeusza	
Kościuszki	

8 |	Kamień	przy	dworku	upamiętniający	
wielkiego	„syna	ziemi	białoruskiej”

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)
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7

8

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2017           34



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Śladami Kościuszki 
po Polesiu

Osiem dni po urodzinach 
w Mereczowszczyźnie, 12 
lutego 1746  r. drugi syn 
Ludwika Tadeusza i  Te-

kli Kościuszków został ochrzczony 
imionami Andrzej Tadeusz Bonawen-
tura w  parafialnym kościele Świętej 
Trójcy w  Kosowie Poleskim. Chrztu 
udzielił ojciec Rajmund Korsak, prze-
or dominikanów z pobliskiego Hosz-
czewa. Siedemnastowieczny drewnia-
ny kościółek spłonął w  1872  r., toteż 
w 1878 r. zastąpił go nowy, murowa-
ny, przejmując tradycję kościuszkow-
skiego chrztu. Zwłaszcza że przenie-
siono doń nie tylko największą świę-
tość – obraz Matki Bożej Łaskawej, 
ale i starą kamienną chrzcielnicę. Pod 
koniec 1909  r. proboszcz kosowski 
ks. Paweł Obolewicz utworzył komi-
tet w celu zbiórki darów na odnowie-
nie kościoła i ufundowanie marmuro-
wej tablicy oraz popiersia Kościuszki. 
Rosyjscy urzędnicy uznali oficjalnie 
ogłoszoną akcję za antypaństwową, 
a proboszcz na wniosek samego mini-
stra spraw wewnętrznych Piotra Sto-
łypina został usunięty z parafii.  

Dziś w  prezbiterium kosowskiej 
świątyni widnieje pod medalionem 
z  portretem Kościuszki brązowa ta-
blica z polskim przekładem łacińskie-
go zapisu w księdze parafialnej i pie-
częcią Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. W  kościele przechowywana 
jest też inna tablica, która w 1996 r. 
miała być odsłonięta w miejscu dwo-
ru w Mereczowszczyźnie, gdy powo-
łano komitet jego odbudowy. Mimo 
że jest dwu- czy nawet trójjęzyczna 
(polsko-białoruska z  napisem pod 
wizerunkiem naczelnika: „Pour vo-
tre liberte et la notre”), pomija kwe-
stię pochodzenia („wielki syn tych 

.........................................................................................................................................
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   Spotkania z Zabytkami       9-10  2017    |   35



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

ziem”), a podpis brzmi: „W 250 rocz-
nicę urodzin społeczność międzynaro-
dowa”, władze białoruskie nie zgodzi-
ły się na jej umieszczenie ani wów-
czas, ani później. Na głazie przed 
dworem znalazła się w końcu tablica 
z tekstem wyłącznie białoruskim.

Choć wersja o  urodzinach Tade-
usza w  opuszczonych przez jego ojca 
Siechnowiczach nie uchodzi za zbyt 
prawdopodobną, miejscowość ta, 
położona niedaleko miasteczka Ża-
binka, godna jest uwagi jako gniaz-
do rodu Kościuszków-Siechnowic-
kich herbu Roch III od czasów Ka-
zimierza Jagiellończyka. W  Siech-
nowiczach Wielkich stoi drewnia-
na cerkiew św. Mikołaja, ufundowa-
na przez Kościuszków jako unicka na 

początku XVIII  w. (przebudowana 
w 1867 r.). W dziedzicznych Siechno-
wiczach Małych Tadeusz przebywał 
krótko u rodziny w 1775 r., a na dłu-
żej zamieszkał po powrocie z Amery-
ki, w latach 1784-1789. Wedle trady-
cji posadził wówczas lipową aleję, któ-
ra istnieje do dziś. Dwór zniszczał już 
w  XIX  w., a na miejscu późniejszego 
domu Bułhaków po drugiej wojnie 
światowej stanął parterowy budynek 

szkoły, nie tak dawno zlikwidowanej. 
Pozostała jednak „Izba pamięci Tade-
usza Kościuszki” ze skromną planszo-
wą ekspozycją. Równie skromną ta-
bliczkę dedykowano – po białorusku 
– „Bohaterowi dwóch kontynentów Ta-
deuszowi Kościuszce 1746–1817 sław-
nemu synowi od wdzięcznej ojczyzny”. 
Przed budynkiem natomiast, na ce-
glanym postumencie, stoi pamiątka 
najcenniejsza – betonowe popiersie 
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naczelnika, wykonane po 1930  r. 
przez Balbinę Świtycz-Widacką 
w  nieodległym powiatowym Kobry-
niu. Rzeźba ta, jedyny pomnik Ko-
ściuszki na Białorusi, ma barwną, war-
tą przypomnienia historię.

W 1912  r. odsłonięto w  Kobry-
niu monument upamiętniający lokal-
ne zwycięstwo wojsk rosyjskich nad 
francuskimi 15 lipca 1812  r. Na wy-
sokim cokole w formie zgeometryzo-
wanej skały umieszczony został orzeł 
z brązu z laurowym wieńcem w dzio-
bie. Podczas pierwszej wojny świato-
wej, gdy Polesie zajęli Niemcy, zdjęli 
orła, by pozyskać cenny metal. W Pol-
sce niepodległej okazały obiekt dłu-
go stał pusty. W 1923 r. umieszczono 
na nim jedynie małą metalową tabli-
cę, dedykowaną 57. pułkowi piechoty 
wielkopolskiej, który wyzwolił mia-
sto we wrześniu 1920 r. Dopiero w la-
tach trzydziestych na cokole stanę-
ło betonowe popiersie Tadeusza Ko-
ściuszki. Pomnik rosyjskiego zwycię-
stwa stał się pomnikiem polskiego bo-
hatera, walczącego z Rosjanami, sym-
bolicznym rozrachunkiem z przeszło-
ścią. Balbina Świtycz-Widacka za-
mieszkała w  Kobryniu po ukończe-
niu w  1929  r. krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (była uczennicą Kon-
stantego Laszczki). W  Państwowym 
Gimnazjum Żeńskim im. Marii Ro-
dziewiczówny uczyła rysunku, robót 
ręcznych i gimnastyki oraz prowadzi-
ła pracownię rzeźbiarską.

Po sowieckiej agresji we wrze-
śniu 1939  r. Kościuszko musiał znik-
nąć z  cokołu. Zdemontowaną, ale na 
szczęście nierozbitą rzeźbę wywiezio-
no w  końcu do Brześcia. W  1951  r. 
rosyjski pomnik w  Kobryniu został 
zrekonstruowany. Gdy w  1988  r., na 
fali tzw. pieriestrojki, do Siechnowicz 
pozwolono pojechać Barbarze Wa-
chowicz, piszącej książkę o  Kościusz-
ce, miejscowe władze postanowiły się 
wykazać. W  zakamarkach twierdzy 
brzeskiej udało się odszukać popier-
sie, które po uzupełnieniu obtłuczo-
nego nosa ustawiono przed siechno-
wicką szkołą.

W 1755  r. Tadeusz Kościuszko 
wraz ze starszym o trzy lata bratem Jó-
zefem rozpoczął blisko pięcioletnią 

naukę w  kolegium pijarów w  Lubie-
szowie na południowym Polesiu. Nie 
wyjeżdżał daleko, nieco ponad 100 
km od domu, pozostając w wojewódz-
twie brzesko-litewskim. Dziś taka po-
dróż byłaby trudniejsza, bo w  konse-
kwencji świadomie ahistorycznego 
wytyczenia przez Stalina granic daw-
nych republik sowieckich, Lubieszów 
znalazł się na Ukrainie i   łatwiej jest 
dostępny od strony Wołynia. Pijarska 
szkoła powstała w 1693 r., a w drugiej 
połowie XVIII  w. była jedną z  lep-
szych w Rzeczypospolitej. Istniała do 
1834 r., gdy wraz z klasztorem zosta-
ła zlikwidowana przez Rosjan. Ko-
ściół św. Jana Ewangelisty, budowany 
właśnie w czasach Kościuszki, stał się 
wówczas parafialnym. Po 1945  r. zo-
stał zamknięty, a w 1960 r. wysadzony 
w powietrze. Zachował się natomiast 
masywny gmach klasztorny na pla-
nie prostokąta, z  wewnętrznym dzie-
dzińcem. W środku pozostały sklepie-
nia i częściowo pierwotny rozkład po-
mieszczeń (mieszczących dziś różne 
instytucje). W tympanonie głównego 
portalu przetrwała tablica z  lat Dru-
giej Rzeczypospolitej, upamiętniają-
ca najsławniejszego ucznia (z błędem 
w datowaniu): „TU KSZTAŁCIŁ SWĄ 
/ WZNIOSŁĄ DUSZĘ I UMYSŁ / TA-
DEUSZ KOŚCIUSZKO / 1753-1759”.

Naczelnik Kościuszko nigdy się 
nie ożenił i  nie miał dzieci, ale jego 

bliżsi i  dalsi krewni pozostali na Po-
lesiu, skoligaceni z  innymi rodzina-
mi o  znanych w  dziejach Polski na-
zwiskach. Na nowym cmentarzu ka-
tolicko-prawosławnym w  Kobryniu 
(za rzeką Muchawiec), w  pierwszej 
alejce na prawo od bramy, w wydzie-
lonej kwaterze odnajdziemy trzy na-
grobki z przełomu XIX i XX w. Spo-
czywa tu używający historycznego 
przydomka „Ś. P. / STANISŁAW / KO-
ŚCIUSZKO / SIECHNOWIECKI / UR. 
7 MARCA 1848 R. / ZM. 22 GRUDNIA 
1889”, a  obok niego „Ś. P. / ANTONI-
NA / Z KOŚCIUSZKÓW / TRAUGUT-
TOWA / MICKIEWICZOWA / ZM. 
6 PAŹDZ. 1906”. Była ona żoną naj-
pierw Romualda Traugutta, a później 
Franciszka Mickiewicza, bratanka po-
ety. Najciekawszy jest jednak prosty 
krzyż na cokole, stojący na grobie – 
jak napisano – ostatniego z  rodu na-
czelnika, który zmarł młodo we Fran-
cji, na Lazurowym Wybrzeżu, ale spo-
czął w rodzinnej ziemi:

„Ś. P. / MIROSŁAW / KOŚCIUSZ-
KO / OSTATNI Z  RODU / TADE-
USZA / KOŚCIUSZKI / ZM. 26 LUTE-
GO 1914 R. / W MENTONIE / PRZE-
ŻYWSZY LAT 26 / NAJUKOCHAŃ-
SZEMU / NIEODŻAŁOWANE-
MU / BRATU / DZIECI KALIKSTA / 
NAR BUTTA”.

Jarosław Komorowski
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pruskim, Donnersmarckowie zacho-
wali w  dalszym ciągu swoje pozycje 
arystokratyczne.

W XIX  w. rozpoczął się wiel-
ki proces industrializacji Górnego 
Śląska. Donnersmarckowie, w  tym 
także i  hrabiowie linii tarnogórsko- 
-świerklanieckiej, aktywnie włączy-
li się w  działalność pozyskiwania ko-
palń, hut i  innych zakładów przemy-
słowych. Karol IV Łazarz doszedł 
do wielkiego majątku jako właściciel 

lub udziałowiec w  przedsięwzięciach 
związanych z  górnictwem i  hutnic-
twem. Zdołał też znacznie powięk-
szyć swoje dobra ziemskie. Kontynu-
atorem jego działalności okazał się 
jego syn Guido, który doprowadził 
swój majątek do ogromnej fortuny, 
tak że w  ówczesnym cesarstwie nie-
mieckim znalazł się w  gronie najbo-
gatszych potentatów gospodarczych. 
Taka pozycja umożliwiła mu finan-
sowanie nie tylko własnych inwesty-
cji na miejscu, lecz także i  zagranicz-
nych. Powiązania z najwyższymi oso-
bistościami cesarstwa doprowadzi-
ły z czasem do uzyskania przez niego 

w  1901  r. rodowego tytułu książę-
cego.

Główną siedzibą hrabiów z  linii 
tarnogórskiej był położony w  pobli-
żu Tarnowskich Gór zamek w Świer-
klańcu. Wzniesiony został za czasów 
panowania Piastów w  XIV  w., jako 
fortalicja książąt cieszyńskich i  ole-
śnickich. Przy samym końcu XV  w. 
przeszedł na rzecz książąt opolskich, 
a na początku XVI w. stał się lennem 
Hohenzollernów. Z  kolei w  1618  r. 

cesarz Rudolf II Habsburg przeka-
zał w  zastaw Łazarzowi I Starszemu 
ziemię bytomską i bogumińską wraz 
z  zamkiem w  Świerklańcu. Jego syn 
Łazarz II Młodszy otrzymał już do-
bra i  zamek na własność dziedzicz-
ną. Po wyodrębnieniu się w  następ-
nych pokoleniach dwóch głównych 
linii zamek stał się główną siedzibą 
linii tarnogórsko-świerklanieckiej. 
Gdy w  drugiej połowie XIX  w. po-
budowano w obrębie parku nowy re-
prezentacyjny pałac, w obiekcie zam-
kowym umieszczono administra-
cję dóbr hrabiowskich, a potem ksią-
żęcych.

Świerklaniec
.........................................................................................................................................

Dawne założenie rezyden-
cjonalne w  Świerklań-
cu, mimo utraty najważ-
niejszych obiektów: zam-

ku i  pałacu, stanowi teraz atrakcyjny 
teren rekreacyjny. Zachowane wśród 
rozległego parku obiekty zabytkowe: 
Dom Kawalerów, dawny ogród przed-
pałacowy, kordegarda i kościół z mau-
zoleum przypominają czas świetności 
tego miejsca. 

Począwszy od drugiej połowy 
XVI  w., przez cztery wieki znaczą-
ce miejsce w  historii Górnego Śląska 
zajmował pochodzący z  węgierskie-
go Spisza szlachecki ród Henckel von 
Donnersmarck. Od samego począt-
ku jego członkowie wykazywali się 
wielkimi zdolnościami w  pomnaża-
niu swojego majątku. Z czasem ta roz-
gałęziona bardzo rodzina zwiększała 
swój stan posiadania w różnych miej-
scach Górnego Śląska. Urodzony jesz-
cze w  Lewoczy na Spiszu protopla-
sta rodu Łazarz wszedł w  posiadanie 
Bytomia i  Bogumina. Wraz z  budo-
waniem pozycji materialnej Łazarz  I 
i  jego następcy zadbali o  pozyskiwa-
nie coraz większych godności i  przy-
wilejów w  ramach cesarstwa rzym-
skiego. 

Wnuk Łazarza I Jerzy Fryderyk, 
który stał się właścicielem Tarnow-
skich Gór, dał początek linii tarno-
górskiej. W  stosunku do innych li-
nia ta wykazywała odporność na po-
działy, co przyczyniło się do zacho-
wywania większej własności. Don-
nersmarckowie z  czasem zróżnicowa-
li się pod względem wyznaniowym, 
gdy hrabia z linii bytomskiej Karol Jó-
zef przeszedł na katolicyzm. Linia tar-
nogórska pozostała przy protestanty-
zmie. Obie linie znane później jako 
bytomsko-siemianowicka i  tarnogór-
sko-świerklaniecka uważane były za 
główne gałęzie rodu. Kiedy z końcem 
XVIII w. Śląsk znalazł się w państwie 
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Średniowieczny zamek był skrom-
nym obiektem warownym z  obwo-
dowymi murami obronnymi na pla-
nie elipsy. Przy wjeździe znajdowa-
ła się wieża obronna, całość otoczona 
była nawodnioną fosą. Nieznane jest 
pierwotne zagospodarowanie wnętrza 
zamku. Późniejsze przebudowy do-
prowadziły do powstania przy murach 

mieszkalnych skrzydeł skupionych 
wokół prostokątnego dziedzińca. 
Ostateczny kształt został nadany zam-
kowi w XIX w., gdy dokonano znacz-
nej rozbudowy w  stylu neogotyckim 
części od strony wjazdowej. Wzniesio-
no dwa boczne skrzydła, w ten sposób 
utworzony został zewnętrzny otwar-
ty dziedziniec wejściowy ze środkową 

partią flankowaną dwiema czworokąt-
nymi wieżami. Później jeszcze środko-
wą partię nadbudowano jedną kondy-
gnacją i  podwyższono wieże. Bramo-
wy wjazd otrzymał nową oprawę z pa-
sem loggiowym powyżej. Utrzymano 
elipsowaty kształt starej części, z  do-
daniem jednej kondygnacji. Do ze-
wnętrznego narożnika prawego skrzy-
dła dostawiona została okrągła wieża. 
Wieże i  mury rozbudowanego zam-
ku zakończono krenelażem. Tak prze-
kształcona budowla zamkowa prze-
trwała do 1945 r., lecz, niestety, zosta-
ła wówczas zniszczona pożarem. Zruj-
nowane, ale zachowane w dużej części 
pozostałości uzyskały nawet w 1957 r. 
wpis do rejestru zabytków, nie podję-
to jednak ich odbudowy. Ostatecznie 
władze terenowe otrzymały zgodę na 
ich wyburzenie, co zostało zrealizowa-
ne w  1962  r. (zob. „Spotkania z  Za-
bytkami”, nr 3-4, 2011, s. 70-72).

Przy końcu lat sześćdziesiątych 
XIX  w. hrabia Guido podjął decyzję 
o  budowie nowej siedziby w  Świer-
klańcu. W  pewnej odległości od sta-
rego zamku, pośród wielkiego zało-
żenia parkowego ze stawem w  jego 
centralnej części miała powstać wol-
no stojąca rezydencja. Jednocześnie 

.....................................
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z  paryskim środowiskiem twórczym. 
Po rozstaniu z  mężem związała się 
z  majętnym hrabią Guido Henckel 
von Donnersmarck. Nowa sytuacja 
życiowa otworzyła jej wiele możliwo-
ści w finansowaniu przedsięwzięć bu-
dowlanych i artystycznych. Z tych za-
sobów w  prestiżowym miejscu Pary-
ża wzniesiono nowy pałac przy Ave-
nue des Champs-Élysées 25. Ponad-
to w  okolicach Paryża nabyty został 
siedemnastowieczny pałac w  Pont-
chartrain w  pobliżu Wersalu i  Ram-
bouillet. Paryski pałac zrealizowa-
ny był w stylu nawiązującym do rene-
sansu francuskiego. Natomiast w  ar-
chitekturze pałacu w  Pontchartrain 
zauważalne są cechy stylów z  okresu 

panowania Ludwika XIII i  począt-
ków panowania Ludwika XIV: syme-
tria całego założenia, dziedziniec ze-
wnętrzny wokół części frontowej i pa-
wilonów bocznych, ryzality na osi 
i boczne w elewacji ogrodowej, użycie 
w elewacjach partii ceglanych w połą-
czeniu z  kamiennymi. Rezydencja ta 
przypisywana jest François Mansar-
towi, którego wzorcowym obiektem 
pałacowym był Maison sur Seine, na-
zwany później Maisons-Laffitte.

Rozpoczęcie budowy nowej re-
zydencji w  Świerklańcu zbiegło się 
w czasie z prowadzeniem działań wo-
jennych w  1870  r. pomiędzy Francją 
i  Niemcami. Po ich zakończeniu na-
stąpiła przerwa we wzajemnych rela-
cjach obu państw. Ten polityczny izo-
lacjonizm nie naruszył jednak twór-
czego środowiska artystycznego. Sztu-
ka francuska była nadal ceniona i na-
śladowana. Tak się też stało w  przy-
padku nowego pałacu w Świerklańcu, 
któremu nadano francuską formę sty-
lową. Realizacja tego przedsięwzięcia 
została zlecona architektom francu-
skim. Pracami projektowymi pokiero-
wał Hector Lefuel, architekt zajmują-
cy w Paryżu wysoką pozycję zawodo-
wą, a zatrudniony był przy tak presti-
żowej inwestycji, jak rozbudowa Luw-
ru. W procesie budowy zaangażowani 
zostali inni architekci i artyści, w wy-
posażaniu zaś gotowego obiektu bra-
ły udział paryskie firmy dekoratorskie.

Niewątpliwie związki markizy 
de Païva ze sztuką francuską i  zdo-
byte doświadczenia w  działalno-
ści inwestycyjnej stały się decydują-
ce przy wyborze formy stylowej pała-
cu w Świerklańcu. Największy bezpo-
średni wpływ na powzięcie konkret-
nej decyzji miał przykład architek-
tury pałacu w  Pontchartrain. Nowy 
obiekt był większy niż pałac podpary-
ski, reprezentował styl mansartowski, 
z pełnym zachowaniem symetryczno-
ści całego założenia. Dziedziniec ze-
wnętrzny zgrupowany wokół korpusu 
głównego i  skrzydeł bocznych przy-
mknięty został półkolistym ogrodze-
niem z bramą pośrodku. Elewację od 
strony ogrodu z ryzalitami na osi i po 
obu bokach przedłużono obustron-
nie niższymi galeriami z  pawilonami 

projektowany obiekt miał nawiązy-
wać do wielkich założeń pałacowych 
z terenu Francji, co przesądziło o jego 
charakterze stylowym. W  tym czasie 
wzorce architektury i  sztuki francu-
skiej cenione były nie tylko w krajach 
europejskich, ale także i w pozaeuro-
pejskich. Wykorzystywano i  stosowa-
no je w  wielu nowych realizacjach. 
Osobą, która zadecydowała o  przyję-
ciu w  Świerklańcu orientacji francu-
skiej była pierwsza żona hrabiego Te-
resa, która przez długi czas przebywa-
ła w  Paryżu jako żona portugalskie-
go arystokraty pod nazwiskiem mar-
kiza de Païva. Prowadziła wówczas 
salon artystyczny umożliwiający jej 
nawiązywanie szerokich kontaktów 
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„francuski” okres w  Świerklańcu. Od 
tego czasu następne inwestycje na te-
renie założenia pałacowego realizo-
wane były przez architektów niemiec-
kich. W stosunku do istniejącej już re-
zydencji nie były to jednak obiekty 
kontrastowe, lecz raczej neutralne.

W latach 1896-1897 na obrze-
żach parku, w  północno-zachodniej 
jego części zbudowany został nie-
wielki kościół ewangelicki. Projektan-
tem obiektu był architekt Julius Ra-
schdorff, związany miejscem urodze-
nia z Pszczyną, a zawodowo działają-
cy w  Kolonii i  Berlinie. Wśród wielu 
swoich realizacji był twórcą anglikań-
skiego kościoła św. Jerzego w  kom-
pleksie pałacowym Monbijou w Berli-
nie. Gdy hrabia Guido zdecydował się 
na budowę kościoła w Świerklańcu, to 
o jego zaprojektowanie zwrócił się do 
Raschdorffa. Na podstawie wykona-
nej przez tego architekta dokumenta-
cji zrealizowany został kościół w  sty-
lu neogotyckim, podobny w  skali do 
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w  rodzaju alkierzy. W  ceglano-ka-
miennych elewacjach nastąpiło wy-
raźne podkreślenie podziałów pio-
nowych i  poziomych z  jednocze-
snym ograniczeniem dekoracji. Za-
stosowano mansartowskie dachy nad 
głównym korpusem, wyniosłe dachy 
w partiach ryzalitowych i wysokie ko-
miny. Wyposażeniem wnętrz pałacu 
zajmowała się francuska firma Chri-
stofle, współpracująca ze znanymi ar-
tystami paryskimi, takimi jak deko-
rator Charles Rossigneux i rzeźbiarze 
Ernest-Eugène Hiolle i August-Nico-
las Cain.

Taras pałacu z  systemem scho-
dów zejściowych integralnie łączył 
się z  ogrodem przedpałacowym, za-
projektowanym w  tradycji siedemna-
stowiecznych ogrodów francuskich. 
Kompozycja całości była ściśle osio-
wa, rozplanowanie zaś geometryczne 
z  trzema basenami wodnymi i  kwiet-
nikami między nimi. Pośrodku naj-
większego basenu umieszczono rzeź-
biarską fontannę. Wachlarzowo roz-
warte schody prowadziły do dolnej 
części nadbrzeżnej, z przystanią na osi 
całego założenia, która oznaczona zo-
stała wysokim metalowym masztem. 
Kompozycję ogrodową uzupełniały 
dzieła rzeźbiarskie w formie odlewów 
metalowych.

Rzeźby do odlewów wykonane 
zostały przez rzeźbiarza francuskie-
go Emmanuela Frémieta. Był on arty-
stą wielce uzdolnionym i  bardzo ak-
tywnym, kształconym przez znanego 
rzeźbiarza François Rude’a. Najbar-
dziej znanym jego dziełem, ze wzglę-
du na eksponowaną lokalizację, był 
konny pomnik Joanny d’Arc na pl. 
Piramid w  Paryżu. Frémiet zasłynął 
przede wszystkim z rozmaitości w od-
twarzaniu scen z życia zwierząt, ale był 
także autorem wielu pomników, zdol-
nym malarzem i  ilustratorem. Kie-
dy zwrócono się do niego o  wykona-
nie dzieł rzeźbiarskich do Świerklań-
ca, to zgodnie ze swoją specjalnością 
wyrzeźbił cztery dynamiczne kompo-
zycje przedstawiające walczące ze sobą 
zwierzęta. Powstałe w Paryżu żeliwne 
odlewy tych rzeźb ustawione zostały 
obustronnie na cokołach przy obrze-
żach mniejszych basenów wodnych. 

Usytuowana w  centralnym miej-
scu ogrodu przedpałacowego żeliw-
na fontanna wzorowana była na pary-
skiej fontannie przy Avenue de l’Ob-
servatoire z  czterema postaciami ko-
biecymi podtrzymującymi glob nie-
bieski ze znakiem Zodiaku. Jest to 
dzieło rzeźbiarza Jean’a Baptiste’a  
Carpeaux przy udziale Emmanuela 
Frémieta, który opracował dolną par-
tię z rzeźbami zwierząt morskich. Od-
miennie nieco zaprojektowana zosta-
ła fontanna w  Świerklańcu, zamiast 
czterech postaci są trzy postacie ko-
biece podtrzymujące glob. Niezna-
ny jest twórca tej grupy rzeźbiarskiej. 
W oprawie rzeźbiarskiej basenu z pła-
skorzeźbioną roślinnością wodną zna-
lazły się żeliwne wyobrażenia smoków 
morskich i  trytonów. Ze względu na 
rodzaj i charakter tej części przypusz-
cza się, że twórcą ich mógł być Emma-
nuel Frémiet.

Wraz ze śmiercią żony hrabie-
go Teresy w  1880  r. skończył się 

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

4 |	Pawilon	
koncertowy	
z	lodownią	

5 |	Rzeźby	żeliwne	
w ogrodzie 
przedpałacowym	
przy	lewym	
basenie	bocznym	
−	zebra	i	lwica,	
jeleń	i	niedźwiedź	

6 |	Kościół	
ewangelicki	
(obecnie	katolicki	
Matki	Boskiej	
Częstochowskiej)	
od	strony	parku	

..............................
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berlińskiego, jednonawowy, bez wy-
dzielonego prezbiterium. Całość po-
większona została niewielką dobudo-
wą, przeznaczoną na zakrystię z  em-
porą nad nią, kruchtę boczną z  pod-
cieniem i  zadaszenie przed głównym 
wejściem. Partie wejściowe otrzyma-
ły dekoracyjną konstrukcję drewnianą 
podtrzymującą zadaszenie. Wszystkie 

części kościoła przekryte zostały stro-
mymi dachami z wysokościowym ak-
centem w postaci wieżowej sygnatury 
z bardzo strzelistym hełmem. W ścia-
nach szczytowych nawy dekoracyj-
nymi elementami były duże ostro-
łukowe otwory maswerkowe wypeł-
nione witrażami. We wnętrzu pozo-
stawiono otwartą więźbę dachową, 

z  dekoracyjnie opracowanymi ele-
mentami.

Nieco później, w  latach 1903- 
-1905 do kościoła dobudowane zo-
stało mauzoleum rodowe z  kryptą. 
Z kościołem połączono je ceglano-ka-
miennym krużgankiem, z  ostrołuko-
wymi maswerkowymi arkadami wy-
pełnionymi witrażami. Krużganek 
zakończony jest aneksem z  portalo-
wym wejściem do mauzoleum. Pła-
ski jego dach, odwodniony za pomo-
cą rzeźbiarsko ukształtowanych rzy-
gaczy, zwieńczono kamienną balu-
stradą. Rozwiązane na planie krzyża 
greckiego mauzoleum przekryte zo-
stało stromymi dachami, z wyniesioną 
częścią środkową w  formie ostrosłu-
pa, zakończonego figurą anioła. Za-
równo elewacje kościoła, jak i mauzo-
leum mają ceglano-kamienny wystrój. 
Szczytowe elewacje mauzoleum ozdo-
bione są rozetami. W całości zrealizo-
wany zespół, składający się z kościoła, 
krużganka i mauzoleum, odznacza się 
jednorodną architekturą. 

W latach 1903-1906 w  niewiel-
kiej odległości od pałacu wzniesiony 
został Dom Kawalerów. Zaprojekto-
wał go berliński architekt Ernst von 
Ihne. Nowy obiekt w  standardach 
miał być dostosowany do rangi zna-
komitych gości odwiedzających wła-
ściciela Świerklańca, a wśród nich ta-
kich, jak cesarz Wilhelm II z jego świ-
tą. Wolno stojący budynek o  cha-
rakterze pałacowym zaprojektowa-
no na planie zbliżonym do kwadratu, 
ze środkowymi ryzalitami w czterech 
elewacjach. Ceglane ściany z kamien-
nym detalem stanowią nawiązanie do 
francuskiej architektury pałacu, nato-
miast w  całości widoczne są wpływy 
renesansu włoskiego. Oś fasady pod-
kreśla trójboczny ryzalit zamknięty 
w  górnej części łukowatym ujęciem 
z książęcym rodowym kartuszem her-
bowym. W dolnej jego części wejście 
poprzedzone jest podcieniem z  pod-
jazdem i  schodami. Taras powyżej 
ograniczony tralkową balustradą do-
stępny jest poprzez półokrągły otwór 
balkonowy na piętrze. Balustrado-
wa attyka z  wazonami kryjąca płaski 
dach stanowi zwieńczenie całości bu-
dynku. Bardzo starannie opracowany 

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

7 | 8 |	Dom	
Kawalerów	(7)	
i	fragment	
jego	wnętrza	(8)

9 |	Kordegarda	przy	
wejściu	do	parku	
–	obecnie	Urząd	
Stanu	Cywilnego	
w	Świerklańcu

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 

.......................................
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został wystrój osiowej partii fronto-
wej, a także otworów okiennych, pila-
strów i opasek elewacyjnych. We wnę-
trzu centralną częścią jest owalny hol 
z reprezentacyjnymi schodami prowa-
dzącymi do sal na pierwszym piętrze. 
Górą hol doświetlony został prze-
szkloną płaską kopułą.

Na początku XX  w. oprócz ko-
ścioła z  mauzoleum i  Domu Kawale-
rów w  obrębie założenia pałacowego 
pobudowano przy bramie wejściowej 
kordegardę, na obrzeżu ogrodu pawi-
lon koncertowy z lodownią oraz zajazd 
na zewnątrz ogrodzenia. Całe założe-
nie objęte jest rozległym parkiem kra-
jobrazowym. Przed jego powstaniem 
był to teren podmokły, poprzecina-
ny strumieniami. W latach 1868-1877 
według projektu berlińskiego ogrodni-
ka Gustawa Meyera realizowany był na 
tym obszarze nowy układ ogrodowy. 
Przy jego urządzaniu wykorzystano 
istniejące cieki wodne, przede wszyst-
kim do utworzenia stawu przed pała-
cem o  urozmaiconej linii brzegowej. 
Uporządkowaną sieć wodną realizowa-
no w połączeniu z mostkami, kaskada-
mi i przystanią nad stawem. Wprowa-
dzany różnorodny drzewostan z gatun-
ków krajowych i zagranicznych wyko-
rzystywano do tworzenia kompozy-
cji krajobrazowych. Jedynym terenem 
w  parku zorganizowanym w  odmien-
nym stylu było tylko otoczenie pałacu 
w  postaci regularnie rozplanowanego 
ogrodu francuskiego. 

Spadkobierca księcia Guida – Gu-
idotto, syn z  drugiej jego żony Kata-
rzyny z domu Slepcow, był właścicie-
lem Świerklańca do 1945  r. Nieste-
ty, w tym to roku, a więc przy samym 
końcu drugiej wojny światowej, za-
mek i  pałac zostały ograbione i  spa-
lone. Pozostały ruiny obu obiektów, 
jednak i  one doczekały się całkowi-
tej rozbiórki, pałac w  1961, a zamek 
w  1962  r. Podejmowano wprawdzie 
próby ich zachowania i  ewentualnej 
odbudowy, lecz ostatecznie nie przy-
niosły one rezultatów. Od zagłady 
uchroniły się pozostałe obiekty: Dom 
Kawalerów, kościół z  mauzoleum, 
kordegarda, pawilon koncertowy z lo-
downią, zajazd, leśniczówka i zabudo-
wa gospodarcza. Zachowała się też ta-
rasowa partia przedpałacowa od stro-
ny stawu z  elementami rzeźbiarski-
mi. Nie zachowało się natomiast wy-
posażenie pałacu i  Domu Kawale-
rów, odzyskane później jego poje-
dyncze obiekty i  przedmioty znajdu-
ją się obecnie w posiadaniu Muzeum 
w Tarnowskich Górach. 

W okresie powojennym park 
i  pozostałe jeszcze obiekty zarządza-
ne były przez wielokrotnie zmienia-
jące się instytucje. Obecnie parkiem 
zarządza Gminny Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji w  Świerklańcu. Po zbu-
rzeniu zamku i  pałacu najważniej-
szym obiektem w dawnym zespole jest 
Dom Kawalerów, nazywany teraz Pa-
łacem Kawalera. Budynek służy celom 

gastronomicznym i hotelowym, głów-
nie zaś organizowanie są w nim oko-
licznościowe przyjęcia, przede wszyst-
kim weselne. Użytkowany stale za-
chował swoją pierwotną architektu-
rę. W  przeciwieństwie do niego po-
wojenne losy kościoła z  mauzoleum 
były mniej pomyślne. W 1957 r. prze-
jęty został przez miejscową para-
fię. Wkrótce jednak, w  1959  r., po 
wprowadzeniu opłat na terenie par-
ku, stał się niedostępny. Nieużytko-
wany, bez należytego nadzoru, był ła-
twym obiektem do dokonywania ra-
bunków i dewastacji. Dopiero na po-
czątku lat osiemdziesiątych XX w. po-
nownie odzyskała go miejscowa para-
fia i  po dokonaniu gruntownego re-
montu stał się jej filialną świątynią.

W całym zespole pałacowym bar-
dzo eksponowanym elementem była 
brama wejściowa w ogrodzeniu przy-
mykającym zewnętrzny dziedziniec. 
Szczęśliwie została ocalona, nie pozo-
stawiono jej jednak na miejscu. W la-
tach pięćdziesiątych przeniesiono ją 
z  fragmentem metalowego ogrodze-
nia do Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie i umiesz-
czono w  ogrodzeniu Ogrodu Zoolo-
gicznego. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych wpisano do rejestru zabyt-
ków kamienną oprawę bramy, a póź-
niej, w  2012  r., metalowe segmenty 
dawnego ogrodzenia.

Po otrzymaniu w  2013  r. dota-
cji finansowych i  wykonaniu opinii 
konserwatorskiej zachowane żeliwne 
obiekty ogrodu przedpałacowego zo-
stały poddane konserwacji. Jednocze-
śnie wyremontowano baseny wodne 
z  kamiennymi oprawami i  odnowio-
ne elementy umieszczono w  2014  r. 
na pierwotnych miejscach. 

Wobec utraty rezydencji dawny 
jej ogród przedpałacowy i  ceglano- 
-kamienny wystrój elewacyjny Domu 
Kawalerów są obecnie jedynymi miej-
scami związanymi ze sztuką francu-
ską. Odnowione żeliwne elementy: 
fontanna, towarzyszące jej z obu stron 
rzeźby i maszt na przystani wyznacza-
ją znowu osiowy układ założenia pała-
cowego. 

Stanisław Grzelachowski
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Jest to pierwsza w  dorobku pol-
skiego muzealnictwa wystawa po-
święcona zjawisku łowów „pod pió-
rem”, zrealizowana z  inicjatywy Pol-
skiego Klubu Sokolników Polskie-
go Związku Łowieckiego „Gniaz-
do Sokolników”, obchodzącego wła-
śnie 45-lecie istnienia, oraz Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt 
„Sokół”. Poza wymienionymi grupa-
mi pasjonatów, honorowy patronat 
nad przedsięwzięciem sprawuje tak-
że Marszałek Województwa Lubel-
skiego, Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, Międzynarodowe Stowarzysze-
nie na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony 
Ptaków Drapieżnych IAF.

W zamyśle pomysłodawców i  or-
ganizatorów prezentacja ma stać 
się ważnym wydarzeniem nie tylko 

dla środowiska sokolników, ale po-
przez wszechstronne ujęcie zagad-
nienia oraz międzynarodowy charak-
ter przedstawić zwiedzającym zwy-
czaj układania ptaków drapieżnych 
na ziemiach polskich w  odniesieniu 
do rozwoju tego sposobu polowania. 
Dzięki współpracy ze specjalistami 
jest także próbą pokazania sokolnic-
twa „dodającego łowiectwu skrzydeł” 

i  ocieplającego atmosferę wokół kry-
tykowanego często myślistwa.

Zgodnie z  założeniami meryto-
rycznymi wystawa pokazuje barwność 
obyczaju, mnogość zagadnień oraz 
rozległość zjawiska – nie tylko teryto-
rialną, ale także ikonograficzną i  kul-
turową. Podejmowany temat sokol-
nictwa ma odległą genezę, złożoną tra-
dycję i  bogaty repertuar dzieł sztuki. 
Stanowi zatem doskonałą okazję do 
przedstawienia wielorakich obiektów, 
zarówno zabytkowych, jak i współcze-
snych, zaprezentowania adekwatnych 
scen myśliwskich oraz dekoracji w ma-
larstwie i grafice, na tkaninach, w wy-

robach rzemiosła artystycznego, a na-
wet w sztuce nagrobnej.

Aranżacja ekspozycji ukazuje glo-
balne praktykowanie tego starożytne-
go zajęcia w  ciągu tysiącleci i  odsyła 
do różnych aspektów sokolnictwa: hi-
storycznych, obyczajowych, kulturo-
wych, typologicznych, zoologicznych.

Choć specjaliści w  tej dziedzi-
nie zgodnie podkreślają narodziny 

Żywa tradycja sokolnictwa
.........................................................................................................................................

Muzeum Zamoyskich 
w  Kozłówce intry-
gującym zawołaniem 
„CHWAL ĆWIK!” za-

prasza na wystawę czasową, ukazują-
cą odwieczny i  nadal pielęgnowany 
zwyczaj polowania z ptakami drapież-
nymi.

Główne hasło ekspozycji oznacza 
typowe dziś pozdrowienie sokolni-
ków, odnoszące się do dawnego okre-
ślenia wytresowanego, „wyćwiczone-
go” ptaka łowczego. Choć staropol-
skie w brzmieniu, zostało ukute dopie-
ro w  latach siedemdziesiątych XX  w. 
w związku z odrodzeniem się tej gałę-
zi myślistwa. Współczesny termin o ar-
chaicznych konotacjach odsłania cią-
głość zjawiska uwzględnioną w  pod-
tytule ekspozycji – „Żywa tradycja so-

kolnictwa” − a uhonorowaną i formal-
nie docenioną przez urzędy zajmujące 
się ochroną dóbr kultury. Wydarzenie 
stanowi bowiem odpowiedź na decyzję 
ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego o  wpisaniu sokolnictwa – jako 
żywej tradycji – na Krajową Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowe-
go, prowadzoną przez Narodowy In-
stytut Dziedzictwa.

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

1 |	Piastowskie	brakteaty	z	wizerunkiem	władcy	
z	sokołem,	XII-XIII	w.,	srebro	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)
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sokolnictwa na różnych obszarach 
w tym samym czasie, to często wska-
zuje się azjatyckie korzenie zwyczaju. 
Ten kierunek ilustrują efektowne ja-
pońskie drzeworyty i zwoje z częstym 
motywem ptaków drapieżnych, uję-
tych na malowniczo giętej sośnie, na 
tle wzburzonych spiętrzonych fal czy 
na dłoni dostojnego młodzieńca.

Popularność tej prestiżowej roz-
rywki możnych na Bliskim Wscho-
dzie odzwierciedla obraz Stanisława 
Chlebowskiego z  1873  r., przedsta-
wiający „Polowanie sułtana z  sokoła-
mi”. Z  tematyką płótna korespondu-
je raróg stepowy w  tzw. uzbrojeniu 
arabskim, wyposażony m.in. w  typo-
wy kapturek (karnal) z  „harmonijką” 
do regulowania obwodu, usadowio-
ny na charakterystycznie zdobionym 
berle. Orientalnego klimatu dopeł-
niają współczesne rekwizyty: karwasz 
(rękawica w  formie tuby) oraz paki-
stańska ozdobna uprząż dla krogul-
ca. Z tej części świata pochodzą cera-
miczne perskie plakiety w kobaltowej 
tonacji z wizerunkami konnych sokol-
ników o swoistych rysach twarzy.

O rozpowszechnieniu zjawiska 
w krajach europejskiej Północy świad-
czą choćby malarskie i graficzne dzieła 

holenderskich czy niemieckich arty-
stów. Bogactwo przedstawień i  reali-
zacji ikonograficznych pokazuje po-
wstały w  przestrzeni ekspozycji swo-
isty „gabinet rycin”, z  miedzioryta-
mi i  akwafortami datowanymi na 
XVI-XVIII w.

Rozkwitające w  średniowieczu, 
podbudowane eposem rycerskim ry-
tuały polowania z  ptakami drapież-
nymi w  dawnej Polsce zaznaczają się 
w  takich dziełach, jak gotycki kafel 
ze sceną królewskich łowów, średnio-
wieczna rękojeść noża w  formie po-
staci sokolniczki czy piastowskie jed-
nostronne monety (tzw. brakteaty) 
z wyobrażeniami władcy z sokołem na 
dłoni.

Współczesne obiekty poświęco-
ne tej gałęzi myślistwa to barwne pra-
ce Janusza Towpika (1934-1981). Go-
beliny oraz intarsje zrealizowane nie-
dawno na podstawie dużo wcześniej-
szych projektów artysty przenoszą nas 
w  baśniową kolorową knieję, fanta-
styczne stepy i wytworny klimat pań-
skich łowów.

Ważny dział ekspozycji tworzy fa-
chowa literatura umieszczona na tle 
portretu Mateusza Cygańskiego, au-
tora słynnego prekursorskiego dzieła 

2 |	Kopia	płyty	z	zachodniego	boku	tumby	
grobowca	króla	Władysława	Jagiełły	w	katedrze	
wawelskiej:	tarcza	z	herbem	ziemi	wieluńskiej,	
cokół	z	sokołem	i	psem,	1910,	płaskorzeźba,	
odlew	gipsowy	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie)

3 |	Charles	William	Sharpe	wg	Fredericka	
Taylera,	„Młody	Sokolnik”,	1858,	akwaforta	
(w	zbiorach	Muzeum	Zamoyskich	w	Kozłówce)

4 |	Kafel	ceramiczny	„Sokolnik”,	pierwsza	
połowa	XIX	w.,	farby	podszkliwne,	modelowanie	
plastyczne,	Persja	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Kielcach)

3

4
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Myślistwo ptasze, opublikowanego 
w  1584  r. Unikatowe, kolejne wyda-
nie tego podręcznika z 1618 r. znajdu-
je się w  gablocie wśród późniejszych 
reprintów, a także innych opracowań 
tematu, poradników, przewodników 
z  zakresu ornitologii łowieckiej, nie-
odłącznie inspirowanych sztandarową 
„pomocą naukową”.

Centrum ekspozycji, zarówno 
w  aranżacji, jak i  w  warstwie mery-
torycznej, jest otwarta „ptaszarnia”, 

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

WOKÓŁ TRADYCJI

dająca przegląd szponiastych osobni-
ków używanych w  sokolnictwie. Pre-
paratom dermoplastycznym towarzy-
szą opisy ornitologiczne, zaczerpnię-
te m.in. z  książki Mateusza Cygań-
skiego Myślistwo ptasze. Z przedstawi-
cielami rodziny sokołowatych (raróg, 
kobuz, sokół wędrowny, pustułka), 
jastrzębiowatych (krogulec, jastrząb 
zwyczajny, orzeł przedni) zestawione 
są gatunki zwierząt padających ofiarą 
dziennych drapieżników (czapla, ba-
żanty, cietrzewie, kuropatwa, kaczka 
krzyżówka, zając szarak, królik euro-
pejski).

Wystawa jest także okazją do pod-
sumowania dotychczasowej działalno-
ści „Gniazda Sokolników”, funkcjonu-
jącego przy Polskim Związku Łowiec-
kim od 1972  r. i  dziś obejmującego 
około 140 członków. Kilkudziesięcio-
letnią historię Klubu unaocznia przede 
wszystkim kronika z napisem na okład-
ce „De arte venandi cum avibus Gniaz-
do Sokolników w  Polsce reaktywowa-
ne 19.XII.1972”, ilustrowana pracami 

Grzegorza Dzika i Henryka Mąki. Ak-
tywność zrzeszonych pokazują pamiąt-
ki z  łowów, okolicznościowe druki, 
medale, odznaczenia, publikacje. A re-
alne wyobrażenie treningu i  wypra-
wy z ćwikiem dają elementy ekwipun-
ku i niezbędnego wyposażenia, zarów-
no ptaka łowczego (różnego typu kap-
turki, dzwoneczki, obrączki, pęta), jak 
i  myśliwego (klasyczna torba, rękawi-
ce, wabidła, werbliki, dłużce).

Pokaz uzupełniają tablice infor-
macyjne opracowane na podstawie 
tekstów specjalistów oraz materiały 
dotyczące układania ptaków zaczerp-
nięte z  dawnych numerów „Łowca 
Polskiego”.

Obiekty prezentowane na wysta-
wie pochodzą z zaprzyjaźnionego sło-
wackiego muzeum w  Świętym Anto-
nie, kilkunastu krajowych instytucji 
muzealnych i  bibliotecznych, organi-
zacji myśliwskich i  sokolniczych oraz 
z kolekcji prywatnych.

Karolina Wilkowicz

Wystawa	 „Chwal	 ćwik!	 Żywa	 tradycja	 sokolnictwa”	 (kurator	 wystawy:	 Karolina	 Wilkowicz,	 aranżacja	
plastyczna:	 Anna	 Fic-Lazor)	 czynna	 jest	 w	 budynku	 teatralni	 na	 terenie	 zespołu	 pałacowo-parkowego	
w	Kozłówce	od	9	czerwca	do	29	października	2017	r.	Następnie	w	ramach	współpracy	zostanie	przekazana	
Muzeum	Łowiectwa	 i	 Jeździectwa	w	Warszawie	 i	tam	udostępniona	od	16	listopada	2017	r.	(w	Światowym	
Dniu	Sokolnictwa)	do	końca	kwietnia	2018	r.

5 |	Raróg	stepowy	(Falco cherrug),	preparat	
dermoplastyczny	samca	w	tzw.	uzbrojeniu	
arabskim	(w	zbiorach	Polskiego	Klubu	
Sokolników	Polskiego	Związku	Łowieckiego	
„Gniazdo	Sokolników”)

6 |	Gobelin	„Polowanie	na	dropie”,	realizacja	
współczesna	wg	projektu	Janusza	Towpika	
z	1979	r.	dla	Zamku	w	Krasiczynie	(w	zbiorach	
prywatnych)

(zdjęcia: Marta Grzeszczak-Szyszka)

...............................................................................
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

funkcję pisarza. W  późniejszych la-
tach Stefański regularnie nie wywią-
zywał się z obowiązków narzucanych 
przez cech: nie przychodził na ob-
rady cechu, a także na procesje i  na 
msze za zmarłych współbraci. Moż-
na sądzić, że był zamożny, ponieważ 
nie uchylał się od nakładanych na 
niego kar, przekazując systematycz-
nie wosk na świece do cechowej ka-
plicy. Pozostawał także przez wiele lat 
w sporze z cechem, gdyż nie dopusz-
czał innych rybaków do stawu prze-
znaczonego na teren łowiecki dla kil-
ku osób. Do ostateczności starsi cechu 

zostali doprowadzeni oszustwem Ste-
fańskiego, kiedy to wraz z  rybakiem 
Błażejem Sasorskim sprowadził spo-
za Krakowa więcej skrzyń z  rybami, 
niż na to zezwalano. Nasycił w  ten 
sposób lokalny rynek, uniemożliwia-
jąc zarobek współbraciom. W 1759 r. 
cech nałożył karę na dwóch winowaj-
ców. Stefański swe winy miał odkupić 
sprawieniem nowej chorągwi przed 

Chorągiew krakowskiego 
cechu rybaków

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

W Muzeum Historycz-
nym Miasta Krako-
wa znajduje się chorą-
giew cechu rybaków 

krakowskich i  kazimierskich. Nale-
ży ona do najstarszej części zbiorów, 
przekazanych do muzeum na począt-
ku lat pięćdziesiątych XX w. z Archi-
wum Aktów Dawnych Miasta Kra-
kowa (obecnie Archiwum Narodo-
we w Krakowie), w którym na przeło-
mie XIX i XX w. gromadzono obiek-
ty związane z historią miasta.

Bławat chorągwi uszyty jest z  de-
likatnej, czerwonej, jedwabnej tkani-
ny i ozdobiony dwustronnymi aplika-
cjami z  gładkich, także jedwabnych, 
materiałów (żółty, kremowy, niebie-
ski i  brązowy), wszytymi w  otwo-
ry w  płachcie. Kontury aplikowa-
nych motywów namalowane są ciem-
ną farbą, a fakturom, takim jak rybie 
łuski czy fałdy szat Matki Bożej pró-
bowano nadać trójwymiarowość po-
przez walorowe cieniowanie. Na cho-
rągwi przedstawiono Orła Białego 
w koronie, czyli godło państwa, i żół-
tą rybę odnoszącą się do rybackiego 
fachu. Wizerunek Matki Bożej Apo-
kaliptycznej nawiązuje niewątpliwie 
do ołtarza cechu rybaków w  koście-
le św. Katarzyny na krakowskim Kazi-
mierzu, w którym znajdował się obraz 
Matki Boskiej, zwanej Rybacką. Na 
bławacie, po obu stronach Marii, na-
szyto inicjały „L S”, a u dołu chorągwi 
napis: „AD 1764”.

Historię chorągwi można od-
tworzyć dzięki archiwaliom. Inicja-
ły „L  S” odnoszą się do Wawrzyńca 
(czyli Laurentiusa) Stefańskiego, za-
radnego i  niepokornego członka ce-
chu rybaków, pełniącego w  nim na 
początku lat pięćdziesiątych XVIII w. 

1 | Chorągiew	cechu	rybaków	krakowskich	
i	kazimierskich,	1764,	stan	przed	konserwacją

............................................................................... 
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procesją Bożego Ciała w 1760 r. Z zo-
bowiązania wywiązał się jednak (i to 
po licznych upomnieniach) dopie-
ro w  1764  r., co można wywniosko-
wać z  daty naszytej na bławacie. Co 
ciekawe, pomimo wcześniejszych nie-
porozumień z cechem, w latach 1762- 
-1764 Stefański pełnił funkcję pryma-
sa (starszego) cechu. Chorągiew prze-
kazał więc zapewne w  ostatnim roku 
sprawowania urzędu, co odnotowa-
no skrzętnie późniejszym dopiskiem: 
„chorągiew solvit”.

Rybacy „pod chorągwią” uczest-
niczyli w  procesjach ku czci św. 

Stanisława (z katedry wawelskiej do 
kościoła na Skałce) oraz Bożego Cia-
ła. Na prośbę trynitarzy brali tak-
że udział w  procesjach Bractwa Je-
zusa Nazareńskiego oraz w  nabożeń-
stwach organizowanych przez augu-
stianów, w  których świątyni znajdo-
wał się ich ołtarz cechowy. Nic dziw-
nego, że chorągiew, wystawiana na 
działanie kapryśnej aury przez wiele 
lat, dotrwała do naszych czasów po-
darta i  w  kilku częściach. W  2014  r. 
z  licznych fragmentów tkaniny zre-
konstruowano bławat i  aplikowa-
ne przedstawienia, a następnie całość 

zdublowano i zabezpieczono z wierz-
chu siatką poliestrową. Obecna kon-
serwacja ma za zadanie przywrócenie 
zabytkowi wyglądu możliwie najbar-
dziej zbliżonego do pierwotnego oraz 
umożliwienie eksponowania go. Bia-
ła siatka zostanie zastąpiona dostoso-
wanymi kolorystycznie materiałami, 
a cały obiekt wzmocniony. Już nieba-
wem chorągiew będzie udostępnio-
na gościom Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa.

Konserwacja chorągwi, przepro-
wadzana w  warszawskich Polskich 
Pracowniach Konserwacji Zabytków 
S.A., jest możliwa dzięki dofinanso-
waniu uzyskanemu w  ramach Pro-
gramu Ministra Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego „Wspieranie działań 
muzealnych”.

Katarzyna Moskal

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

Spotkanie z książką

W 2017	r.	ukazała	się	wydana	przez	Wydawnictwo	Naukowe	PWN	książka	autorstwa	Marty	Grzywacz	–	Obrońca skarbów. Karol Estreicher w po-
szukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki. Marta	Grzywacz,	dziennikarka,	absol-
wentka	Wydziału	Prawa	UW	przeprowadziła	wiele	wywiadów	z	ludźmi	kultury	
i	opracowała	dużo	materiałów	o	tematyce	historycznej.

Książka	nie	jest	biografią	Karola	Estreichera.	To	raczej	utrzymany	w	stylu	po-
pularyzatorskim	zbiór	opowieści	o	losach	skradzionych	dzieł	sztuki,	fabularyzowa-
ny	reportaż	o	działalności	Estreichera,	który	od	wybuchu	drugiej	wojny	światowej	
je	ratował,	a	jednocześnie	próba	przypomnienia	w	szerszej	formie	jego	sylwetki.	

Akcja	książki	rozpoczyna	się	tuż	przed	wybuchem	drugiej	wojny	świato-
wej,	gdy	33-letni	wówczas	Karol	Estreicher	jest	doktoran-
tem	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim.	 Do	 ewakuacji	 dzieł	
sztuki	przygotowuje	się	niemal	cała	Europa.	Do	podbitych	
krajów	wkroczy	wkrótce	armia	wykształconych	złodziei	na	
usługach	Hitlera,	z	prominentnymi	funkcjonariuszami	Her-
mannem	Göringiem	i	Hansem	Frankiem	na	czele.	Ich	celem	
staną	się	kościoły,	muzea	i	zbiory	prywatne.	

Autorka	opisuje	trudną	drogę,	 jaką	trzeba	było	poko-
nać,	aby	odzyskać	przynajmniej	część	wywiezionych	z	Pol-
ski	przez	Niemców	dzieł	sztuki.	Stara	się	również	odpowie-
dzieć	na	kilka	pytań,	m.in.	dlaczego	Hitler	kazał	okradać	
okupowane	kraje	 z	 cennych	dzieł?	Czy	można	było	 temu	
zapobiec?	Jak	natrafiono	na	ślad	zaginionych	obiektów?	

Jednym	 z	 ważniejszych	 wątków	 książki	 jest	 sprawa	
skradzionego	ołtarza	Wita	Stwosza.	Niemcy	wywieźli	oł-
tarz	z	Polski	w	październiku	1939	r.	Karol	Estreicher	nie	

mógł	sobie	tego	wybaczyć	−	to	on	nalegał	na	rozebranie	zabytku,	on	zna-
lazł	mu	 schronienie	 poza	 Krakowem,	 a	 więc	 ułatwił	 grabież.	 Za	 wszel-
ką	 cenę	 musiał	 to	 naprawić.	 Po	 wojnie,	 razem	 z	 ołtarzem	 Wita	 Stwo-
sza,	obrazami	Canaletta,	mieczem	koronacyjnym	królów	polskich,	Biblią 
Gutenberga	i	setkami	innych	zabytków,	Estreicher	przywiózł	do	Krakowa	
także	„Damę	z	gronostajem”	Leonarda	da	Vinci,	co	 jednak	nie	spotkało	
się	z	wdzięcznością	rodziny	Czartoryskich.	Paradoksalnie	Estreicher	miał	
przeciwko	sobie	także	polski	rząd	na	uchodźstwie.	Ponieważ	chciał	zwra-
cać	zagrabione	dzieła	sztuki	komunistycznej	Polsce,	londyńska	emigracja	
uznała	go	za	zdrajcę.

W	książce	opisana	jest	też	kierownicza	praca	Karola	Es-
treichera	w	Biurze	Rewindykacji	Strat	Kulturalnych	przy	Mi-
nisterstwie	Prac	Kongresowych	w	Londynie,	 które	 zbiera-
ło	informacje	z	okupowanej	Polski	i	przekazywało	je	w	for-
mie	 raportów	 rządom	 alianckim	 na	 Zachodzie.	 Efektem	
tych	działań	było	opracowanie	w	 języku	polskim	 i	angiel-
skim	w	1944	r.	(pod	redakcją	Estreichera)	liczącego	ponad	
pięćset	stron	katalogu	Straty kultury polskiej pod okupacją 
niemiecką 1939-1944.	

Omawianą	 tu	 publikację	 Obrońca skarbów…	 wydano	
w	 twardej	 oprawie,	 z	wkładką	na	papierze	 kredowym	oraz	
z	 kolorowymi	 i	 czarno-białymi	 fotografiami,	 pochodzącymi	
w	większości	ze	zbiorów	Narodowego	Archiwum	Cyfrowego.	
Na	końcu	zamieszczona	została	bibliografia	i	indeks	osób.	

Książkę	można	nabyć	(cena:	49	zł)	w	księgarni	Wydaw-
nictwa	Naukowego	oraz	w	księgarniach	na	terenie	kraju.

OBROŃCA	SKARBÓW

2 | Ryba	−	aplikacja	na	chorągwi,	stan	przed	
konserwacją

(zdjęcia: Tomasz Kalarus / Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa)

...............................................................................
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ZBIORY I ZBIERACZE

Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich, który obchodzi 
w tym roku 200-lecie istnie-
nia, posiada bogaty księgo-

zbiór obejmujący niemal 1 000 000 
woluminów. Szczególne miejsce zaj-
muje w nim kolekcja starych druków, 
zwłaszcza zbiór inkunabułów oraz 
szesnastowiecznych polskich druków, 
niezwykle cennych ze względu na ich 
wartość dla badaczy literatury, kul-
tury i  historii. Ich główną częścią są 
książki będące niegdyś własnością za-
łożyciela Zakładu, Józefa Maksymilia-
na Ossolińskiego, który, przekazując 
swój księgozbiór jako dar fundacyj-
ny, zapoczątkował długą tradycję ofia-
rowania darów do biblioteki Ossoli-
neum. Wśród ksiąg pozyskanych tym 
sposobem w  ossolińskiej kolekcji in-
kunabułów i  szesnastowiecznych po-
loników znajdują się druki podaro-
wane przez ludzi kultury i nauki ( Jan 
Paweł Woronicz, Aleksander Weryha 
Darowski, Wacław Hanka), przedsta-
wicieli polskiej szlachty i  arystokracji 
(Henryk Lubomirski, Ponińscy z Ho-
ryńca) czy duchowieństwa (Grze-
gorz Michał Szymonowicz). Kolek-
cja powiększyła się także dzięki depo-
zytom, które z  czasem przechodziły 
na własność Zakładu (Pawlikowskich 
z Medyki, Cieńskich z Okna, Chrza-
nowskich z  Moroczyna), oraz dzięki 
księgozbiorom przyłączonym w  cza-
sie drugiej wojny światowej lub tuż 
po niej (Dzieduszyckich z Poturzycy, 
Baworowskich ze Lwowa, Branickich 
z Suchej). 

Józef Maksymilian Ossoliński po-
siadał w  swoich zbiorach m.in. jeden 

z  najstarszych druków polskich pt. 
Expositio in Psalterium Jana Turre-
krematy, drukowany około 1475  r. 
w  Krakowie przez Kaspra Straube-
go, oraz wrocławski druk Kaspra Ely-
ana z tego samego okresu pt. Donatus 
moralisatus autorstwa Jana Gersona. 
Kasper Straube, niemiecki drukarz 
wędrowny, w  czasie swojego poby-
tu w  Krakowie wydrukował w  sumie 
cztery dzieła: almanach na rok 1474, 
Explanatio in Psalterium Jana Turre-
krematy (dwa warianty z ok. 1475 r.), 
Opus restitutionum Franciszka de Pla-
tea w 1475 r. oraz Opuscula św. Augu-
styna z przełomu 1476 i 1477 r. Trzy 
z nich, a więc prawie komplet (bez al-
manachu), posiada Ossolineum. Eg-
zemplarz komentarza do psalmów 
Turrekrematy ze zbiorów J. M. Osso-
lińskiego ma wyjątkową cechę – jed-
na z kart jest niezadrukowana. Z ko-
lei Donatus moralisatus jest dosto-
sowaną do chrześcijańskich warto-
ści adaptacją gramatyki łacińskiej 
(głównie pierwszej księgi, nazywanej 
Ars minor) autorstwa Eliusza Dona-
ta, rzymskiego gramatyka z IV w. n.e. 
Jego drukarz, Kasper Elyan, urodzo-
ny w Głogowie w rodzinie mieszczań-
skiej, po studiach w Krakowie i Erfur-
cie wrócił na Śląsk, by uruchomić we 
Wrocławiu drukarnię, która działa-
ła w latach 1475-1482. Spod pras wy-
szło wówczas jedynie 9 dzieł w 12 wy-
daniach. Donatus moralisatus z kolek-
cji fundatorskiej jest jednym z dwóch 
egzemplarzy wydania zachowanych 
w  całości (drugi egzemplarz znajdu-
je się w seminarium w Pelplinie; poza 
tym egzemplarz zdefektowany – bez 

pierwszych pięciu kart – przecho-
wywany jest w  Rosyjskiej Bibliotece 
Narodowej w  Petersburgu). W  zbio-
rach Zakładu znajdują się także dzie-
ła z  tego samego okresu drukowane 
w  oficynach zachodnich. Pięknie ilu-
minowany jest wolumin zawierają-
cy dwa, razem oprawne, wydania Bi-
blii drukowane w Norymberdze: frag-
ment z 1476 oraz całość z 1480 r. 

Wielką rzadkością bibliograficzną 
– na świecie, oprócz ossolińskiego, za-
chował się jeszcze tylko jeden egzem-
plarz – jest modlitewnik Horae Beatae 
Mariae Virginis ad usum Parisiensem, 

Inkunabuły 
i szesnastowieczne polonika 
z kolekcji Ossolineum

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

1 |	Inicjał	z	wizerunkiem	św.	Hieronima	przy	
tekście	jego	Listu 53	do	św.	Paulina,	którym	
zwyczajowo	od	IX	w.	rozpoczynano	większość	
Biblii	w	języku	łacińskim;	Biblia latina. 
Additiones Menardi monachi	(Nürnberg:	Ant.	
Koberger,	14	IV	1480.	2°.	Sygn.	XVI.532	adl.)

...............................................................................
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wydany w  Paryżu 9 kwietnia 1499  r. 
z  tekstem w  języku starofrancuskim 
i  łacińskim. Godzinki, czyli modli-
tewnik używany w  prywatnych na-
bożeństwach przez władców i  ary-
stokrację, wydrukowano na pergami-
nie i  ozdobiono złoconymi inicjała-
mi kolorowanymi na niebiesko i czer-
wono. Początek stanowi cyzjojan, czy-
li kalendarz wierszowany, po którym 
następują modlitwy o  Męce Pańskiej 
przypisywane Grzegorzowi Wielkie-
mu; ich recytowanie miało zapewnić 
kilkadziesiąt tysięcy lat odpustu. Na-
stępnie pojawiają się fragmenty Ewan-
gelii, m.in. początek Ewangelii według 
św. Jana, rodzaj formuły chroniącej 
przed złem i niebezpieczeństwem. Po 
nich następuje dopiero część właściwa 
modlitewnika, czyli tzw. małe oficjum 
Najświętszej Marii Panny. Na końcu 

są psalmy pokutne, litania do Wszyst-
kich Świętych, modlitwy za zmar-
łych, godzinki o  św. Krzyżu, wezwa-
nia do świętych, modlitwy w  języku 
łacińskim i  francuskim do odmawia-
nia w  różnych okolicznościach, np. 
przeciwko burzy bądź za tych, którzy 
wyruszają w podróż itp., oraz godzin-
ki o Matce Bożej Bolesnej. Większość 
z wymienionych części godzinek i hor 
w  małym oficjum poprzedzona jest 

całostronicowym drzeworytem ze 
scenami biblijnymi. Sam tekst w  ję-
zyku łacińskim obramowany jest na-
tomiast drzeworytowymi ilustracjami 
przeplatanymi cytatami biblijnymi, 
stanowiącymi nieraz całe cykle. 

Egzemplarz ossoliński modlitew-
nika oprawiono w  drugiej połowie 
XVI  w. w  warsztacie paryskim; ob-
leczono go brązową skórą cielęcą, na 
której wytłoczono złotem dekorację 
à  centre et coins. W  centrum kompo-
zycji znajduje się plakieta z  wzorem 
linearno-roślinnym, na której wytło-
czono prawdopodobnie nazwisko 
właściciela: GEOFFROY na okładzi-
nie górnej oraz NOËL na okładzinie 
dolnej. Druk podarował Ossolineum 
biskup Jan Paweł Woronicz, który 
przekazał go przez ręce Henryka Lu-
bomirskiego, kuratora Zakładu Naro-

dowego im. Ossolińskich, ok. 1824- 
-1829 r., co odnotowuje rękopiśmien-
ny wpis na książce: „Ofiaruje JW. Bi-
skup krakowski Woronicz do Instytutu 
Narodowego Imienia Ossolińskiego we 
Lwowie na ręce Henryka Lubomirskie-
go dziedzicznego kuratora”.

Unikatowy charakter ma inny mo-
dlitewnik – przeznaczone dla kobiet 
Modlitwy nabożne wszem białłym gło-
wom należące, które wyszły spod pras 

drukarni Mikołaja Szarffenbergera 
w Krakowie w 1587 r. Książka, dedy-
kowana królowej Annie Jagiellonce, 
zawiera modlitwy codzienne, które 
białogłowa „we wszelakich potocznych 
potrzebach swoich i  bliźniego swoje-
go używać może”, modlitwy odmawia-
ne podczas mszy, nieszporów, o Męce 
Pańskiej, pokutne, przed i  po przyję-
ciu Najświętszego Sakramentu oraz 
modlitwy za zmarłych. Druk, uni-
katowy pod względem bibliograficz-
nym, ma także niezwykłe cechy eg-
zemplarza, a mianowicie piękną, ory-
ginalną oprawę z  czerwonego aksa-
mitu, srebrną plakietę z wizerunkiem 
Ukrzyżowania, okuciami i zapinkami 
oraz cyzelowanymi, złoconymi obcię-
ciami, na których wzory w formie serc 
i fleur-de-lys pomalowano na czerwo-
no, niebiesko i zielono. Książka trafi-

ła do Zakładu w 1939 r., gdy włączo-
no do zbiorów ossolińskich ocalałe ze 
zniszczeń wojennych fragmenty bi-
blioteki Dzieduszyckich z Poturzycy.

Kolekcja szesnastowiecznych po-
loników w  zbiorach ossolińskich na-
leży do najcenniejszych i  najbogat-
szych w  kraju. Jej trzon – aż 1420 
spośród 4124 egzemplarzy – stano-
wią druki z  kolekcji założycielskiej 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. 

2 3
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Choć Ossolineum „darami stoi”, jed-
nak rzadkie i cenne inkunabuły i po-
lonika zdobywano także w  inny spo-
sób, m.in. walcząc o nie na lwowskich 
aukcjach antykwarycznych. Stani-
sław Przyłęcki, który gromadził książ-
ki dla biblioteki Gwalberta Pawlikow-
skiego w  Medyce, tak opisywał w  li-
ście do niego w  1845  r. dużą aukcję 
książek po Józefie Kraińskim, kanoni-
ku i proboszczu bełzkim: „Byłoby dla 
mnie największą przyjemnością, gdy-
bym był mógł więcej kupić książek na 
licytacji po księdzu Kraińskim, ale i  tę 
odrobinę musiałem brać wstępnym bo-
jem, bo licytanci nie zważali na cenę 
i tylko z wielką trudnością można było 
przyjść do nabycia jakiego rzadszego 
dzieła, zapłaciwszy za nie bardzo wy-
soko. Biblioteka Ossolińskiego zabiera-
ła wszystko to prawie, czego nie posia-
dała jeszcze […]. Była to prawdziwa 
walka między bibliomanami!” Biblio-
teka Ossolińska nabyła wówczas m.in. 
pierwsze wydanie traktatu Mikoła-
ja Kopernika De revolutionibus or-
bium coelestium, wydrukowane w No-
rymberdze w 1543 r., przełomowe dla 
świata nauki dzieło, którego, jak ma-
wiają współcześni badacze, „nikt nie 
czytał”, lecz któremu sławą w  świecie 
bibliofilskim dorównuje jedynie first 
folio Szekspira.

Wśród pierwodruków polskich 
autorów epoki renesansu w  zbiorach 
ossolińskich znajdują się też dzie-
ła Jana Kochanowskiego, Mikoła-
ja Reja, Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Szymona Szymonowica, 

Piotra Skargi i  wielu innych czoło-
wych przedstawicieli polskiej kultu-
ry i nauki w XVI w. Ossolineum po-
siada największy w  Polsce zbiór dzieł 
J. Kochanowskiego drukowanych 
w  latach 1561-1641. W  nienaruszo-
nym stanie przetrwały one drugą woj-
nę światową i  zostały w  całości ewa-
kuowane do Wrocławia. Do tych 48 
tytułów w  45 woluminach z  kolekcji 
ossolińskiej należy dodać przywiezio-
ne wówczas także 3 dodatkowe druki: 
ze zdeponowanej w lwowskim Ossoli-
neum kolekcji Pawlikowskich (1 dzie-
ło z  XVII  w.) i  wspomnianej już ko-
lekcji Dzieduszyckich z  Poturzycy 
(2  druki z  XVII  w.). We Wrocławiu 
do lwowskich kochanovianów dołą-
czyło kolejnych 41 dzieł, które naby-
to wraz z  księgozbiorami zabezpie-
czonymi drogą kupna lub pozyska-
no jako dar (np. od miasta Wrocław 
z kolekcji Tadeusza Różewicza). Łącz-
nie zatem biblioteka Ossolineum po-
siada 89 dzieł Jana Kochanowskiego, 
wśród których znajdują się prawdzi-
we perełki bibliofilskie. Zakład, jako 
jedyna biblioteka w  Polsce, przecho-
wuje oryginalne pierwsze wydanie 
dzieł zbiorowych poety pt. Ian Kocha-
nowski wydane w  Krakowie w  Dru-
karni Łazarzowej na przełomie 1585 
i  1586  r. i  Pieśni Iana Kochanowskie-
go księgi dwoie z  1586  r. (mają je też 

Saska Państwowa i Uniwersytecka Bi-
blioteka w  Dreźnie, Biblioteka Pu-
bliczna Landu Wirtembergia w Stutt-
garcie oraz Herzog August Bibliothek 
w  Wolfenbüttel), unikatowe pierwo-
druki pierwszych drukowanych dzieł 
Kochanowskiego: Zuzanny z  hym-
nem Czego chcesz od nas Panie z około 
1562 r., Zgody z 1564 r., Satyra z oko-
ło 1564  r. czy jeden z  trzech zacho-
wanych w  kraju egzemplarzy pierw-
szego wydania Odprawy posłów grec-
kich z 1578 r. Wyjątkową popularno-
ścią w ciągu wieków cieszył się szcze-
gólnie hymn, uznawany przez bada-
czy za manifest programowy renesan-
su, który już u współczesnych Kocha-
nowskiemu budził podziw i  szybko 
zaczął być powielany w kancjonałach 
katolickich i  protestanckich. Pierwo-
druk Pieśni Iana Kochanowskiego księ-
gi dwoie był natomiast długo niezna-
ny badaczom; trafił do Ossolineum na 
początku XX w., a publiczności został 
szerzej udostępniony w 1953 r., kiedy 
Zakład wydał jego reprint.

W zbiorach ossolińskich szesna-
stowiecznych poloników znajdują się 
także druki będące niegdyś w  posia-
daniu wybitnych ludzi kultury i nauki 
tejże epoki. Andrzej Frycz Modrzew-
ski podpisał się w książce swojego au-
torstwa pt. Querela de contemptione 
legis divinae in homicidas (Kraków, 

2 |	Oprawa	dzieła	Horae Beatae Mariae Virginis 
ad usum Parisiensem (Paris:	Thielman	Kerver,	
9	IV	1499.	8°.	Sygn.	XV.14)	z	wytłoczonym	
nazwiskiem	właściciela:	NOËL GEOFFROY

3 |	Oprawa	modlitewnika	pt.	Modlitwy nabożne 
wszem białłym głowom należące	(Kraków:	
Mikołaj	Scharffenberger,	1587.	8°.	Sygn.	
XV.O.27)

4 |	Strona	tytułowa	pierwszego	wydania	
De revolutionibus orbium coelestium	Mikołaja	
Kopernika	(Norimbergae:	Johannes	Petreius,	
1543.	2°.	Sygn.	XVI.F.4048)

5 | Jan Kochanowski, Pieśni Iana 
Kochanowskiego księgi dwoie	(Kraków:	Druk.	
Łazarzowa,	1586.	4°.	Wyd.	A	oryg.	Sygn.	XVI.
Qu.2036)

................................................................................
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1546), którą ofiarował Radzie 
Miejskiej Krakowa: „Viris clarissimis 
senatoribus urbis Cracoviensis An-
dreas Fricius donavit”. Piotr Skarga 
zanotował na druku pt. Conciliatio 
locorum communium totius Scripturae 
Sacrae (Antwerpia, 1557) autorstwa 
Serafina Cumirano: „Petrus Scarga 
Can[onicus] Leop[oliensis]”. Egzem-
plarz jest wyjątkowo cenny także ze 
względu na unikatowy supereksli-
bris Piotra Skargi z herbem Prus, któ-
ry potwierdza kwestionowane niekie-
dy szlachectwo tego najważniejszego 
przedstawiciela polskiej kontrrefor-
macji. 

Unikatowy charakter ma także su-
perekslibris na egzemplarzu Iuris pro-
vincialis quod Speculum Saxonum 
nuncupantur libri III Mikołaja Jaskra 
(Kraków, 1535); należał niegdyś do 
Marka Szarffenbergera, krakowskie-
go drukarza, z  którego oficyny wy-
szła m.in. wspomniana wyżej Odpra-
wa posłów greckich. Na ten tłoczony na 
okładzinie znak własnościowy składa-
ją się inicjały „N[icolaus] S[charffen-
berger]” i plakieta z sygnetem drukar-
skim oficyny Scharffenbergerów. 

Wśród ciekawych znaków wła-
snościowych uwagę zwraca także je-
den z  najstarszych polskich ekslibri-
sów umieszczony w  mszale krakow-
skim drukowanym w  Wenecji przez 
Piotra Lichtensteina w 1532 r. – nale-
żał on do Piotra Wedelicjusza z Obor-
nik. Wedelicjusz, lekarz i bibliofil, po-
siadał dużą jak na owe czasy bibliote-
kę, a swe książki opatrywał supereksli-
brisami i  wpisami rękopiśmiennymi. 
Ekslibris ossoliński Wedelicjusza, któ-
ry został wykonany przez drzeworyt-
nika z kręgu mistrzów szkoły podüre-
rowskiej, wyróżnia się wysokim po-
ziomem wykonania w  porównaniu 
do innych pierwszych polskich eksli-
brisów i bezsprzecznie należy do naj-
piękniejszych szesnastowiecznych 

znaków własnościowych. W  zbio-
rach Zakładu znajduje się także eg-
zemplarz z  rzadkim superekslibri-
sem Wedelicjusza na dziele Friedricha 
Schencka von Tautenburg pt. Tomus 
primus viridarii conclusionum iuridi-
carum (Schwäbisch Hall, 1537). 

Ossolineum posiada ponadto np. 
książki z  humanistycznej bibliote-
ki Szymona Szymonowica pt. Rerum 
a  Carolo Caesare Augusto in Africa 
bello gestarum Commentari (Antwer-
pia, 1554) i  dwujęzyczne Głównych 
o wierze artykułów księgi Jana Herbur-
ta (Kraków, 1568/9), tym cenniejsze 
obecnie, że prawie cały księgozbiór 
poety spłonął wraz z Biblioteką Ordy-
nacji Zamojskiej w 1944 r.

Za najpiękniejszy stary druk prze-
chowywany w  zbiorach Ossolineum 
uchodzi mszał krakowski o  sygnatu-
rze XVI.F.4053, który wyszedł spod 
pras Jana Hallera na przełomie 1515 
i 1516 r. Staranność i artyzm jego wy-
konania widać już na poziomie ty-
pograficznym. Do jego druku Hal-
ler użył bardzo dobrej, gęstej czarnej 
farby, starannie zestawiając i  odbija-
jąc znaki nutowe. Kanon został wy-
tłoczony na pergaminie, a poszcze-
gólne karty mszału ozdobiono ilumi-
nowanymi inicjałami oraz bordiurą 
z motywami roślinno-architektonicz-
nymi. Pierwszym właścicielem druku 
był Jan Szykowski, altarzysta katedry 
krakowskiej i  proboszcz w  Gnojnie 
(zm. ok. 1535  r.), którego nazwisko 
pojawia się na malowanym ekslibrisie 

z  herbem Prus I: „Joannes Schikow-
sky”. Herb okolony jest renesanso-
wym wieńcem z  liści ostrokończyste-
go akantu, który czterokrotnie prze-
wiązano wstęgami. Drzeworyty z wi-
zerunkiem herbu (instytucji lub osób 
prywatnych) z identycznym wieńcem 
służącym jako jego obramowanie po-
jawiały się także w  drukach Floriana 
Unglera oraz na oprawach krakow-
skich. W  ossolińskim egzemplarzu 
mszału dołączono przed Kanonem 
karty z  odręcznie napisanym na po-
czątku XVI w. tekstem mszy Missa de 
dulcissimo et sacratissimo nomine do-
mini Jesu, którą odprawiano, zapalając 
trzy świece w  celu uzyskania trzech 
tysięcy lat odpustu. Zakazał jej So-
bór Trydencki, uznając za szkodliwy 
przesąd odmawianie wszelkich mo-
dlitw w  określonej ilości i  przy okre-
ślonej liczbie świec. Sam mszał, pomi-
mo swego reprezentacyjnego charak-
teru, był długo w użyciu – ręcznie ko-
lorowana figura Chrystusa na krzyżu 
jest wyraźnie przybrudzona w  okoli-
cach kolan, co wskazuje, że to właśnie 
miejsce było całowane przez księdza 
podczas mszy.

Cenny jest także rzadki mszał 
wrocławski z pierwszymi drukowany-
mi nutami na ziemiach polskich, uni-
katowe drobne druki muzyczne, ru-
brycelle, których Ossolineum posiada 
największą kolekcję w Polsce, „monu-
menta” z  królewskiej biblioteki Zyg-
munta Augusta, różnorodna produk-
cja wydawnicza drukarni żydowskich, 

6 |	Kanon	na	pergaminie	z	mszału	krakowskiego	
Missale Cracoviensis dyocesis	(Kraków:	Jan	
Haller,	29	XI	1515	−	1	II	1516.	2°.	Sygn.	
XVI.F.4053)

(zdjęcia: 2 – Andrzej Niedźwiecki) 

................................................................................
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Z okazji jubileuszu Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich (ZNiO), w gmachu głównym, 
przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu, do 30 li-
stopada br. czynna jest wystawa „200 lat Osso-
lineum – 1817-2017”. Kuratorami ekspozycji 
są: dr Łukasz Koniarek i dr Marta Pękalska, 
projektantem aranżacji: prof. Marek Staniele-
wicz, a producentem: Alicja Przestalska. Wy-
stawa jubileuszowa prezentuje burzliwe dzieje 
ZNiO, opowiada jego lwowską historię oraz 
przypomina powojenne wydarzenia z histo-
rii Zakładu mieszczącego się już wówczas we 
Wrocławiu. Wstęp na wystawę bezpłatny.
Z kolei w dniach od 18 do 20 października 
2017 r., z tej samej okazji i w tym samym miej-
scu, odbędzie się konferencja naukowa „200 
lat Ossolineum – Konferencja jubileuszowa”, 
na którą zgłoszonych zostało blisko sześćdzie-
siąt referatów z Polski i Ukrainy.

Więcej informacji: https://
ossolineum.pl/index.php/200-
lat-ossolineum-konferencja-
jubileuszowa/
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cyrylickich, czeskich i  innych, któ-
re podkreślają wielonarodowościo-
wy charakter Rzeczypospolitej szla-
checkiej, unikatowe inkunabuły, jak 
Orationes św. Brygidy z około 1488 r., 
pięknie iluminowane egzemplarze Bi-
blii… Nie sposób wymienić tu wszyst-
kich cymeliów, które przez lata zbie-
rano i  chroniono z  myślą, by je opi-
sał Ossoliński, prace przodków na-
szych zgromadzone doszły do potom-
nych. Godne uwagi jest to, że zarów-
no fundator, jak i  jego następcy po-
szukiwali i  włączali do biblioteki nie 
tylko dzieła, które uchodziły za ma-
rzenia każdego bibliofila i wzbudzały 
wielkie emocje kolekcjonerskie, takie 
jak opisywane inkunabuły i szesnasto-
wieczne rzadkie polonika. Dużą część 
zbiorów ossolińskich stanowią małe 
formy literackie z  XVI-XVIII  w.: ka-
lendarze, kazania, liryka okazjonalna, 
dokumenty życia codziennego. Choć 
niepozorne, stanowią one nieocenio-
ny materiał do prac badawczych, dla-
tego często określa się je mianem „po-
mników historii narodowej”. Wszyst-
kie te zabytki drukowane przetrwa-
ły w Ossolineum 200 lat burzliwej hi-
storii Polski, tym cenniejszą stanowiąc 
dla niej wartość.

Agnieszka Franczyk-Cegła

W Krakowie, jak podaje Jerzy Zie-
liński, wybitny znawca historii pocz-
tówki i  autor wielu publikacji na ten 
temat, od połowy ostatniego dziesię-
ciolecia XIX  w. do produkcji pocz-
tówek z  widokami miasta wykorzy-
stywano powszechnie klisze Kriege-
ra. Korzystała z  nich większość wy-
dawców kart pocztowych, działają-
cych w  Krakowie na przełomie XIX 
i XX w. i jeszcze długo później. Natan 
udostępniał też cenny zbiór negaty-
wów do publikacji w rozmaitych wy-
dawnictwach. Sam również fotogra-
fował zwłaszcza zachodzące w  mie-
ście zmiany. Jego autorstwa są wido-
ki świeżo wytyczonych arterii oraz 

Natan Krieger,  
krakowski fotograf

W 1889  r. zmarł w  Kra-
kowie Ignacy Krieger, 
znakomity fotograf, 
którego specjalno-

ścią były widoki miasta, sprzedawane 
w  dużych nakładach turystom i  piel-
grzymom. Jego śmierć nie oznaczała 
jednak końca działalności istniejące-
go od 1860  r. zakładu fotograficzne-
go. Atelier przejął jedyny syn Ignace-
go, Natan, który wraz z młodszą sio-
strą Amalią pracował od lat w  zakła-
dzie i uczył się fachu pod okiem ojca 
(zob. „Spotkania z  Zabytkami”, nr 
7-8, 2017, s. 51-53). Rodzeństwo po-
zostawiło w  nazwie imię założyciela 
firmy jako rozpoznawalną już markę.

Natan Krieger urodził się 
w 1844 r. w Lipniku w pow. bialskim 
i  jako kilkunastolatek przeprowadził 
się wraz z rodziną do Krakowa. Wła-
śnie to miasto stało się jego miłością. 
Prowadzony przez niego zakład foto-
graficzny wykorzystywał odziedziczo-
ne po ojcu klisze, oferując do sprze-
daży widoki Krakowa i wizerunki ty-
pów ludowych. Pewną konkurencją 
dla nich stała się jednak karta kore-
spondencyjna wprowadzona do obie-
gu w Austro-Węgrzech w 1869 r. Po-
czątkowo był to tylko prosty kartonik 
z  wydrukowanym znaczkiem opłaty 
pocztowej, ale już kilka lat później po-
jawiły się karty z  ilustracją wykonaną 
techniką litografii. Z chwilą wprowa-
dzenia do ich produkcji światłodru-
ku powstały widokówki oparte na fo-
tografiach. Szybko też pojawiło się za-
interesowanie kolekcjonowaniem ilu-
strowanych kart pocztowych. Wysyła-
no je z miejsc, których widoki przed-
stawiały, zarówno do znajomych, jak 
i na swój domowy adres, i przechowy-
wano w specjalnych albumach. 

1 |	Natan	Krieger,	ok.	1870	r.,	odbitka	
albuminowa,	wym.	8,6	x	5,5	cm

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

..........................................................................................................................
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pierzei ulic z  nowo wybudowanymi 
kamienicami i  gmachami użyteczno-
ści publicznej, dokumentował budo-
wę Teatru Miejskiego i  krakowskich 
wodociągów, uwiecznił także pierw-
szą i  drugą − ostateczną wersję po-
mnika Adama Mickiewicza. Zmiany 
to nie zawsze nowe przedsięwzięcia. 
Dzięki fotografiom Kriegera znamy 
także wygląd nieistniejącej obecnie, 
dawnej zabudowy Krakowa. Szcze-
gólnie cenne są klisze przedstawiają-
ce budynki kościoła i  zespołu klasz-
torno-szpitalnego Duchaków. Te ist-
niejące od średniowiecza budynki ro-
zebrano decyzją rady miejskiej, która 

w 1886 r. postanowiła na ich miejscu 
wybudować teatr miejski.

Postać Natana Kriegera upamięt-
nił w  swoich wspomnieniach Bolesław 
Drobner, działacz socjalistyczny. Foto-
graf był zaprzyjaźniony z  jego rodzica-
mi − Anną i Romanem, i często odwie-
dzał ich dom, by poczytać „jaśniepań-
ski” dziennik „Czas”. Drobnerowie byli 
właścicielami sklepu z  artykułami go-
spodarczymi, a ich firma wydawała ilu-
strowane cenniki i katalogi, które zdobi-
ły fotografie Krakowa z zakładu Kriege-
rów. Drobner wspomina, jak to fotograf 
głośno oświadczał, że nie lubi tracić cza-
su na fotografowanie ludzkich twarzy. 

Jego miłością były krakowskie zabytki 
i  często, wybierając się „na zdjęcia” do 
któregoś z  kościołów, zabierał ze sobą 
młodego Bolesława.

Natan Krieger był członkiem To-
warzystwa Miłośników Historii i Za-
bytków Krakowa oraz fotografem 
jego organu „Rocznika Krakowskie-
go”. Wykonywał zdjęcia na zlecenie 
Grona Konserwatorów Galicji Za-
chodniej, Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Akademii Umiejętności i  Akade-
mii Sztuk Pięknych, muzeów, a także 

2 |	Reprezentacyjna	zabudowa	ul.	Basztowej	
wzdłuż	krakowskich	Plant,	przełom	XIX	i	XX	w.,	
klisza	szklana	wykonana	w	technice	żelatynowo- 
-srebrowej,	wym.	21	x	27	cm

3 |	Mauzoleum	św.	Jana	Kantego	w	kościele	
św.	Anny	w	Krakowie,	ok.	1890,	klisza	szklana	
wykonana	w	technice	żelatynowo-srebrowej,	
wym.	27	x	21	cm

4 | Strona ze Złotego kodeksu pułtuskiego, 
zwanego	też	Ewangeliarzem płockim,	przełom	
XIX	i	XX	w.,	klisza	szklana	wykonana	w	technice	
żelatynowo-srebrowej,	wym.	27	x	21	cm

5 |	Katedra	na	Wawelu	–	latarnia	kopuły	kaplicy	
Zygmuntowskiej	w	trakcie	prac	renowacyjnych,	
1891,	klisza	szklana	wykonana	w	technice	
żelatynowo-srebrowej,	wym.	27	x	21	cm

6 |	Dunajec	pod	Melsztynem,	przed	1894,	klisza	
szklana	wykonana	w	technice	żelatynowo- 
-srebrowej,	wym.	21	x	27	cm

7 |	Kopalnia	węgla	kamiennego	„Artur”	w	Krzu	
(dawnej	wsi	położonej	w	obrębie	Trzebini),	przełom	
XIX	i	XX	w.,	klisza	szklana	wykonana	w	technice	
żelatynowo-srebrowej,	wym.	21	x	27	cm

(fot. 1 − Max Pflaum, Berlin, reprod. Marcin Gulis)

................................................................................
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prywatnych kolekcjonerów. Kiedy 
w 1891 r. przystąpiono do restauracji 
katedry na Wawelu, to właśnie Krie-
gerowi powierzono wykonanie doku-
mentacji fotograficznej stanu zacho-
wania zniszczonej budowli i jej wyglą-
du po przeprowadzeniu prac konser-
watorskich.

Tematem jego prac był jednak nie 
tylko Kraków, jego widoki, zabytki, 

dzieła sztuki, archiwalne pamiąt-
ki i starodruki. Natan Krieger często 
wyjeżdżał w  teren, zwłaszcza w  la-
tach dziewięćdziesiątych XIX  w. 
Na przełomie lat osiemdziesiątych 
i  dziewięćdziesiątych XIX  w. wy-
konał dokumentację kolekcji Dzia-
łyńskich w  Gołuchowie, uwiecznia-
jąc też jej właścicielkę hrabinę Izabe-
lę z  Czartoryskich Działyńską, oraz 

zamek, odrestaurowany w  latach 
1872-1885.

W 1894  r. urządzono we Lwowie 
Powszechną Wystawę Krajową, która 
miała pokazać osiągnięcia nauki, sztu-
ki, techniki, gospodarki i  przemysłu 
Galicji. Na tę wystawę Natan Krieger 
przygotował serię fotografii ukazują-
cych prace przy regulacji rzek, m.in. 
Wisły, Dunajca, Sanu, Prutu i  Dnie-
stru, a także nowo wybudowane lub 
właśnie budowane na nich mosty. 
Prawdopodobnie na zamówienie wła-
ścicieli wykonał zdjęcia zabudowań 
kopalnianych i  hutniczych w  Trzebi-
ni, Krzu, Chrzanowie i Jaworznie.

W tych podróżach znacznym udo-
godnieniem dla fotografa było wpro-
wadzenie do działalności atelier no-
wej techniki – bromo-srebrowo-żela-
tynowej, zwanej suchą płytą. Wyna-
lazł ją w  1871  r. brytyjski lekarz Ri-
chard Leach Maddox (1816-1902). 
Metoda ta polegała na pokryciu szkla-
nej kliszy żelatyną, będącą nośnikiem 
dla substancji światłoczułej, a jej wiel-
ką zaletą było to, że nie trzeba było 
wykorzystać kliszy zaraz po jej przy-
gotowaniu. Nowa technika umożli-
wiła fabryczną produkcję negatywów. 
Kriegerowie prawdopodobnie już 
pod koniec życia Ignacego rozpoczę-
li eksperymenty z tą nowością, jednak 
dopiero Natan wprowadził ją na stałe.

Ostatnie lata życia Kriegera na-
znaczone były chorobą. Zmarł 7 maja 
1903  r. Nekrologi, które ukazały się 
w prasie, opisywały go jako wyborne-
go znawcę sztuki i  zamiłowanego jej 
wielbiciela, najlepszego znawcę pa-
miątek krakowskich, które fotografo-
wał z  prawdziwym znawstwem, jako 
niedościgniony specjalista. Dzięki ar-
tystycznym reprodukcjom szerzył też 
znajomość zabytków Krakowa dale-
ko poza granicami miasta. Podkreśla-
no, że znany był szeroko w kręgach ar-
cheologów i historyków sztuki. Doce-
niając jego rolę, Towarzystwo Miło-
śników Historii i Zabytków Krakowa 
złożyło na trumnie fotografa wieniec 
„zasłużonemu koło pamiątek krakow-
skich”. Swój wieniec złożyło także Mu-
zeum Książąt Czartoryskich. 

Ewa Gaczoł

ZBIORY I ZBIERACZE
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

W Muzeum Południo-
wego Podlasia w Bia-
łej Podlaskiej czyn-
na jest (do 5 listopa-

da br.) wystawa „Radziwiłłowie. Bia-
ła. Podlasie”, na której możemy zo-
baczyć liczne portrety i  rodzinne pa-
miątki wchodzące w skład unikatowej 
kolekcji Macieja Radziwiłła, przedsta-
wiciela jednego z  potężniejszych ma-
gnackich rodów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i  dawnej Rzeczypospoli-
tej. Miejscem ekspozycji są nowe sale 
bialskiego muzeum, mieszczące się 
w  zachodniej oficynie dawnego pała-
cu, którego fundatorem był Aleksan-
der Ludwik Radziwiłł, ojciec Domi-
nika Mikołaja, kanclerza litewskiego 
i ordynata kleckiego.

Biała Podlaska, zwana dawniej Bia-
łą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską, 

przez niemal trzysta lat pozostawała 
w  rękach nieświeskiej linii tego rodu, 
a następnie jej bezpośrednich spadko-
bierców. Rodowi Radziwiłłów mia-
sto zawdzięcza wzrost znaczenia, a tak-
że swój niepowtarzalny charakter, owia-
ny splendorem książęcej rezydencji. 
Z imieniem tego rodu związany jest tak-
że herb miasta oraz najcenniejsze zabyt-
ki miejskiej architektury – barokowe 
kościoły i  budynki klasztorne, gmach 
Akademii Bialskiej, pozostałości zało-
żenia pałacowego. Do dzisiaj w  wielu 
miejscach, na dekoracjach rzeźbiarskich 
i polichromiach, widnieje czarny książę-
cy orzeł z rodowym herbem Trąby.

Kolekcja Macieja Radziwiłła, syna 
Alberta Hieronima Mikołaja Radzi-
wiłła i  Anny z  Czartoryskich, pol-
skiego finansisty, działacza społeczne-
go i biznesmena, od lat gromadzącego 

Radziwiłłowie 
na wystawie w muzeum  
w Białej Podlaskiej

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

dzieła sztuki i  pamiątki historyczne 
związane z dziejami swojej słynnej ro-
dziny, została po raz pierwszy udo-
stępniona w  kraju przed szeroką pu-
blicznością. 

Na wystawie możemy obejrzeć wi-
zerunki protoplastów rodu, począw-
szy od Mikołaja Radziwiłła „Stare-
go” i  Jana „Brodatego”, poprzez takie 
słynne postacie, jak Mikołaj Radziwiłł 

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

1 |	Autor	nieznany,	„Dominik	Radziwiłł”,	XIX	w.,	
olej,	płótno,	wym.	75	x	55	cm

2 |	Autor	nieznany,	„Franciszka	Urszula	
z	Wiśniowieckich	Radziwiłłowa”,	XVIII	w.,	olej,	
płótno,	wym.	94	x	71	cm

3 |	Autor	nieznany,	„Karol	Stanisław	Radziwiłł	
Panie	Kochanku”,	druga	poł.	XIX	w.,	olej,	
płótno,	wym.	115	x	89	cm

(zdjęcia: Piotr Jamski)

2 3
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warsztatu Cranachów, ale i  tropy sy-
gnalizujące długie trwanie mody na 
Cranacha od okresu świetności jej 
mistrza około 1520  r., przez ogrom-
ną i  wielorako zróżnicowaną produk-
cję rodzinnego przedsiębiorstwa oraz 
licznych współczesnych i późniejszych 
naśladowców, aż po świadectwa arty-
styczne sięgające XX  w. Dominujące 
ekspozycyjnie malarstwo, ale też cieka-
wy zestaw drzeworytów, zwykle mar-
ginalnie wspominanych w  kontekście 
obrazów, a tu pokazywanych wyłącz-
nie jako ilustracje starodruków (zasoby 
wrocławskiej Biblioteki Uniwersytec-
kiej oraz organizatora wystawy), które 
wyraziście ujawniają rolę książki jako 
głównego medium eksportu idei inte-
lektualnych i artystycznych.

Moda na Cranacha 
we Wrocławiu
..........................................................................................................................

Mija właśnie – bagatela – 
pół tysiąca lat od trak-
towanego dziś jako po-
czątek reformacji, le-

gendarnego przybicia słynnych 95 tez 
Lutra do drzwi kościoła w Wittenber-
dze 31 października 1517  r. W  na-
szym mało zróżnicowanym wyznanio-
wo, a właściwie katolickim kraju rocz-
nica ta przeszłaby zapewne bez więk-
szego echa, gdyby nie muzealnicy, ma-
jący pod swą opieką liczne material-
ne ślady kultury protestanckiej, jako 
dziedzictwo historii zwykle słabiej 
związanej z polską państwowością, bo 
stanowiące składnik krajobrazu kultu-
rowego ziem, które po 1945 r. stały się 
polskie. Nie dziwi więc, że rocznico-
we wystawy organizowane są w  Mu-
zeum Śląskim w  Katowicach, w  Mu-
zeum Narodowym w  Gdańsku czy 
w pogranicznej niegdyś Wschowie.

Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu ma inną propozycję. Nie prote-
stantyzm z  centralną postacią Lutra, 
ale malarstwo i grafika, które odegra-
ły w  promocji nowych idei niespoty-
kaną wcześniej rolę, są przedmiotem 
zainteresowania autorów wystawy 
„Moda na Cranacha” (czynnej od 31 
października do 30 grudnia br.).

„Modowy” tytuł ciekawie i  szero-
ko określa horyzont wystawy oraz to-
warzyszącego jej katalogu z kilkoma in-
teresującymi esejami i  obszernymi ha-
słami. Perspektywa lokalna – śląska czy 
wręcz wrocławska, ale i  wittenberska 
oraz środkowoeuropejska. Relacje arty-
styczne środowisk: Wrocławia wobec 
Wittenbergi, Cranacha oraz współcze-
snych mu saskich i  śląskich twórców, 
artystów krążących w  jego orbicie lub 
konkurujących z nim, takich jak Georg 
Lemberger czy Erhard Altdorfer. Uwa-
ga skupiona na czasach działalności 

Rudy, Barbara Radziwiłłówna czy Bo-
gusław Radziwiłł. Znaczna część eks-
pozycji poświęcona jest właścicielom 
Białej, od Mikołaja Krzysztofa Radzi-
wiłła „Sierotki” po zmarłego w 1813 r. 
napoleońskiego pułkownika księcia 
Dominika Radziwiłła. Na wystawie są 
nie tylko portrety wszystkich „hrabiów 
na Białej”, lecz także piękne wizerunki 
ich znanych żon i córek, a wśród nich 
prawdziwe dzieła sztuki portretowej 
autorstwa m.in. Marcella Bacciarellego 
czy Jana Chrzciciela Lampiego. Ekspo-
zycję uzupełniają medale portretowe, 
ryciny z  przedstawieniami dawnych 
rezydencji, starodruki, mapy i  tkani-
ny pochodzące z  manufaktur Radzi-
wiłłowskich oraz wykonane współcze-
śnie tablice przedstawiające genealogię 
rodu, od czasów najdawniejszych po 
współczesne.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Na-
rodowego Muzeum Sztuki w Mińsku 
(Białoruś) i Ambasady Rzeczypospo-
litej Polskiej w Mińsku udało się tak-
że pokazać na wystawie pięć cennych 
płócien ze zbiorów tego muzeum, 
m.in. portret królowej Marii Kazimie-
ry Sobieskiej, spowinowaconej z  ro-
dziną Radziwiłłów i goszczącej często 
na bialskim zamku. (W Mińsku na 
początku roku była dostępna pierwsza 
odsłona ekspozycji).

☐

1 |	Georg	Lemberger,	„Bóg	stwórca”,	1523,	
drzeworyt	w	Das Allte testament deutsch, Michel 
Lotter,	Wittenberga	1525	(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu)

...............................................................................
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W ich kontekście znakomicie 
sprawdzają się media nam współcze-
sne. Pozwalają one odwiedzającym 
wystawę nie tylko spojrzeć na otwartą 
stronicę zabytkowego starodruku, ale 
także przejrzeć na ekranie całość lub 
zapoznać się z  wyborem drzeworyt-
niczych ilustracji. Wśród takich dzieł 
jest m.in. Passional Christi und An-
tichristi (1521) w  wydaniu strasbur-
skim, kopiujący Cranachowski pier-
wowzór, Testament wrześniowy z dru-
karni Michela Lottera (1522) z  cy-
klem apokaliptycznych, całostronico-
wych drzeworytów Lucasa Cranacha 

i  wydane przez Georga Rhawa Hor-
tulus animae i Symbola (1547, 1548), 
obficie okraszone użytymi wtór-
nie Cranachowskimi drzeworytami 
(m.in. znakomite „Męczeństwa apo-
stołów”).

Konteksty stworzone w  ra-
mach ekspozycji pozwalają odkry-
wać kształtowanie się, modyfikacje 
i  wędrówkę kompozycji drzewory-
tów, naśladowanych i swobodnie ada-
ptowanych przez innych twórców, 
w  rysunkach i  nadających im monu-
mentalny format malowidłach. Naj-
bardziej spektakularny ciąg takich 

zależności można prześledzić na wy-
obrażeniu Boga Ojca jako stworzy-
ciela świata. Odnajdziemy go w drze-
worycie Lembergera (1523), Crana-
chowskim frontispisie z  Biblii Luffta 
(1534), wrocławskim rysunku (ok. 
1535), a wreszcie na epitafijnym ob-
razie upamiętniającym wrocławskie-
go patrycjusza Niclasa Jenckwitz-Po-
sadowskiego (1537), jako deklarację 
wiary („wierzę w  Boga Ojca, stworzy-
ciela nieba i ziemi”) i ufności w zmar-
twychwstanie.

Wystawa stała się okazją do pre-
zentacji unikatowych, trudno dostęp-
nych i  do niedawna w  ogóle niezna-
nych rysunków. Jest to kilka prac wro-
cławskich z  roku około 1535, rysun-
ków piórkiem kopiujących m.in. gra-
fiki Dürera oraz Cranacha i  Mono-
gramisty MS z  Biblii w  edycji Han-
sa Luffta, ale i dokonujących transfor-
macji niektórych kompozycji na pro-
jekty obrazów epitafijnych (Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu). Większy 
zestaw zawiera album wykonanych 
kredką studiów portretowych promi-
nentnych i anonimowych wrocławian 
– dumnych patrycjuszy, ich żon i có-
rek w  ujęciach oficjalnych i  prywat-
nych (np. w  chorobie), rysowanych 
w większości ad vivum, ale i post mor-
tem, choć także z  natury (Biblioteka 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wśród obrazów koneserzy znaj-
dą sporo dzieł dotąd właściwie nie-
znanych. Uwagę przyciąga „Salome 
z  głową św. Jana Chrzciciela”, wypo-
życzona na wystawę z  Budapesztu. 
Nie tak dawno udało się zrekonstru-
ować niezwykłą historię tego obrazu, 
który był już we Wrocławiu w końcu 
XVI  w., najprawdopodobniej odzie-
dziczony po Lucasie Cranachu mł. 
przez jego córkę Barbarę, żonę tutej-
szego lekarza. Kiedy ulegający magii 
mody na Cranacha cesarz Rudolf II li-
stem z Pragi poinformował radę mia-
sta, że chciałby nabyć dzieło tego mi-
strza przedstawiające Judytę z  głową 
Holofernesa, a znajdujące się podob-
no we Wrocławiu, rajcowie – w  do-
brze rozumianym własnym intere-
sie – nabyli ową Salome (informa-
cja o  temacie była jak widać nieści-
sła) i  wysłali cesarzowi w  podarunku 
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z należycie czołobitnym listem. Dzie-
ło powędrowało później do Wiednia, 
było ozdobą Belwederu, potem re-
zydencji w  Bratysławie, by ostatecz-
nie trafić właśnie do Budapesztu. Na 
czas wystawy „wrócił” też do Wro-
cławia Cranachowski „Portret księż-
nej Barbary” (po 1537), polskiej kró-
lewny, córki Kazimierza Jagielloń-
czyka, żony księcia saskiego – obraz 
ze zbiorów berlińskich, eksponowa-
ny jako depozyt w tutejszym Muzeum 
Sztuk Pięknych od 1880  r. do cza-
su ostatniej wojny. Z  kościoła św. Ja-
kuba w Nysie przyjechał na wrocław-
ską wystawę jeden z niewielu zidenty-
fikowanych obrazów Hansa Dürera 

„Czternastu świętych wspomożycie-
li” (1524), okazały i  efektowny, choć 
po części przemalowany, a przypomi-
nający nieco w kompozycji „Adorację 
Trójcy Świętej” (1511), znane dzie-
ło jego sławnego brata Albrechta ze 
zbiorów wiedeńskich. Bliżej, bo z ko-
ściółka na wrocławskich Swojczycach, 
wypożyczono dwa z  niegdyś trzech 
obrazów z  1516  r., kupionych około 
1830  r. w  południowych Niemczech 
przez ówczesnego właściciela majątku 
i podarowanych świątyni. I bezimien-
ny dziś twórca „Ukrzyżowania” oraz 
„Zmartwychwstania”, i dziewiętnasto-
wieczny ofiarodawca pozostawali bez 
wątpienia pod wrażeniem malarstwa 
Lucasa Cranacha.

Ciekawie prezentują się pokazywa-
ne w  różnych kontekstach obrazy ślą-
skie, a raczej wrocławskie z  lat 1520- 
-1550. Tworzą one dwie dość wyraźne 
grupy, które wydaje się łączyć nie tyl-
ko czas powstania. Pierwsza, to dzieła 
pochodzące z lat dwudziestych XVI w. 
– „Pokutujący św. Hieronim” z Głogo-
wa, niemal dotąd nieznana „Madonna 

na sierpie księżyca” z zakrystii katedry 
wrocławskiej, „Wskrzeszenie Łazarza” 
z  epitafium Balthasara Bregela (1522) 
oraz „Pożegnanie Chrystusa z  Marią” 
z  epitafium Hansa Starczedela (1528) 
– oba ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu oraz nietypowa 
ikonograficznie, a znakomita „Wielka 
Święta Rodzina” z wrocławskiego Mu-
zeum Archidiecezjalnego. Wszystkie 
one ujawniają znaczenie Cranachow-
skich inspiracji dla wrocławskiego ma-
larstwa w fazie przekroczenia już przez 
tutejszych mistrzów progu sztuki no-
wożytnej. Druga grupa to nieco tyl-
ko późniejsze, ale już stylowo zaawan-
sowane obrazy, dla których wskazuje 
się szersze spektrum inspiracji – obok 
Cranacha także inni twórcy kręgu wit-
tenberskiego, głównie drzeworytni-
cy przygotowujący ilustracje do Biblii 
i  postylli Lutra, ale też sztuka nider-
landzka i włoska. Malowidła te pocho-
dzą z  kościołów protestanckich i  dziś 
znajdują się w  zbiorach Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu: „Bóg stwór-
ca” (1537) z epitafium Nicolausa Jenc-
kwitza, „Ukrzyżowanie” (1542) z epi-
tafium Tilmana Hertwiga, „Zmar-
twychwstanie” (1543) z  epitafium 
medyka Matthiasa Przybyły zwanego 
Auctusem, „Spotkanie Chrystusa z set-
nikiem z  Kafarnaum” (1545) z  epita-
fium Balthasara Mehla, „Wywyższenie 
węża miedzianego” z epitafium Nicla-
sa Uthmanna i „Tablica Prawa i Łaski” 
w  epitafium pioniera wrocławskiej re-
formacji, zaprzyjaźnionego z  Filipem 
Melanchtonem Johanna Hessa – oba 
ostatnie z 1547 r. Na ich tle jasno wy-
kazują swą odrębność dwie inne śląskie 
prace z  tego czasu: „Wygnanie prze-
kupniów ze Świątyni” w epitafium ka-
nonika Laurentiusa Potschela (1539) 
z Muzeum Archidiecezjalnego oraz le-
gnickie „Ukrzyżowanie” (1541) z epi-
tafium Balthasara von der Heide, po-
darowane niedawno do zbiorów jasno-
górskich.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza 
na programowo luterańską kompozy-
cję „Tablicy Prawa i Łaski”, przygoto-
waną w  wersji drzeworytniczej przez 
Lucasa Cranacha st. już w  1529  r., 
a transponowaną na stronę tytuło-
wą Biblii w  edycji Luffta w  1541  r. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

2 |	Malarz	wrocławski,	„Wielka	Święta	Rodzina”,	
1520-1530,	tempera	z	olejnymi	laserunkami,	
deska,	wym.	114	x	82	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Archidiecezjalnego	we	Wrocławiu)

3 |	Malarz	wrocławski,	„Tablica	Prawa	i	Łaski”,	
1547,	tempera	z	olejnymi	laserunkami,	deska,	
wym.	118	x	116	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)

...............................................................................
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Sztuk Pięknych stało się szczęśliwym 
posiadaczem niewielkiego, lecz nie-
zwykłej urody obrazu „Adam i  Ewa” 
(1510) – dziś ozdoby kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, wy-
pożyczonego przez nie wraz z kilkoma 
innymi pierwszy raz od 1945 r. Two-
rzą one Cranachowski rdzeń wrocław-
skiej ekspozycji. Uwagę zwiedzających 
skupia jednak niewątpliwe chef d’oeu-
vre – „Madonna pod jodłami” z wro-
cławskiej katedry (1510), nie tak daw-
no święcąca triumfy na wystawie Cra-
nacha w  Düsseldorfie. Zestawio-
na w  ekspozycji (podobnie jak na co 
dzień we wrocławskim Muzeum Ar-
chidiecezjalnym) z kopią, która umoż-
liwiła kradzież obrazu w  latach po-
wojennych, tym mocniej ujawnia swą 
magiczną urodę, mistrzostwo pędz-
la i  szlachetność barw. Burzliwe losy 
„Madonny pod jodłami” przypomi-
nają powieść detektywistyczną. Fał-
szerstwo i zamianę oryginału na kopię 
odkryto dopiero w  1961  r., a „urato-
wany przed komunistami” obraz Cra-
nacha trafił na zachodni rynek sztu-
ki. Powszechnie znane jednak pocho-
dzenie dzieła uniemożliwiało oficjal-
ne transakcje i  doprowadziło do za-
kończenia jego wędrówki i  przekaza-
nia do Wrocławia latem 2012  r. Kil-
ka innych, nieobecnych na wystawie 
obrazów, jak choćby „Adam”, stano-
wiący parę z wrocławską „Ewą” (wize-
runki niegdyś wycięte z większej kom-
pozycji, w  XVII  w. „ubrane” w  stroje 

oraz na „Spotkanie Chrystusa z  set-
nikiem” – temat spotykany nieczęsto 
w  sztukach plastycznych, a we Wro-
cławiu podjęty za jednym z  drzewo-
rytów postylli ilustrujących słowa 
Ewangelii na kolejne święta roku ko-
ścielnego. Na wystawie zobaczyć moż-
na i  taki drzeworyt, i  malarską reali-
zację z czasów cranachowskich, a tak-
że jego późniejsze o pół wieku, stylo-
wo odmienne już wcielenie w niedaw-
no odnalezionym obrazie z  wrocław-
skiego epitafium Balthasara Tilischa 
(1591). Prestiż środowiska wittenber-
skiego w  dziedzinie teologii i  sztuki 
przez jakiś czas nawzajem się wzmac-
niały. Obraz „Chrystus mówi o  zna-
kach poprzedzających Sąd Ostatecz-
ny” (1567) z  epitafium Hansa Moh-
renberga autorstwa Tobiasa Fend-
ta, awangardowego we wrocławskiej 
perspektywie manierysty, jest stylo-
wo bliski sztuce Lamberta Lombarda, 
ale jedynie modernizuje i  wzbogaca 
schemat kompozycyjny zaczerpnięty 
z odpowiedniego drzeworytu postylii 
opracowanego przez Monogramistę 
AW u progu lat trzydziestych XVI w.

Nieliczne obrazy stworzone przez 
Dürera i – dla odmiany – bardzo licz-
ne stworzone przez Cranacha i  jego 
synów, jego warsztat, szkołę i krąg za-
wsze były darzone zainteresowaniem 
i  stanowiły przedmiot pożądania. 
Tworząc w  latach międzywojennych 
kolekcję malarstwa o  ambicjach po-
nadlokalnych, wrocławskie Muzeum 

współczesnych mieszczan) wciąż po-
zostaje poza zasięgiem muzealników – 
albo ich nie odnaleziono, albo ich sta-
tus własnościowy budzi wątpliwości.

Poszukujących odmiennego typu 
atrakcyjności przyciągają inne dzie-
ła ze zbiorów warszawskich, znako-
micie wpisujące się swą dwuznaczną, 
a zarazem moralizatorską tematyką 
w gust popularny. Jednym z nich jest 
„Niedobrana para” (1537) – lubież-
ny starzec obejmujący łasą na pienią-
dze dziewczynę, obraz znany z  wielu 
realizacji, a artystycznie nie najgorszy 
z  nich. Drugim, nie mniej pod tym 
względem atrakcyjnym malowidłem 
jest „Herkules u  Omfale” (1537), 
scena – jakbyśmy to dziś powiedzie-
li – genderowa, ośmieszająca zniewie-
ścienie mężczyzny zrodzonego do roli 
mocarza i bohatera, lecz zniewolone-
go siłą kobiety i  akceptującego rolę 
prządki czy służebnej.

Nie wydaje się, by wspomniane 
pół tysiąclecia, które dzieli widzów od 
powstania prezentowanych na wysta-
wie dzieł stanowiło barierę trudną do 
pokonania. Elegancka i starannie wy-
ważona plastycznie aranżacja sprzy-
ja odwiedzającym – tworzy oprawę 
wysmakowaną, rozwiązując potrze-
by niełatwej tu ekspozycji z  niemal 
edytorskimi efektami i wykorzystując 
efekty zderzenia dawności ze współ-
czesnym minimalizmem.

Marek Pierzchała

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

4 |	Lucas	Cranach	st.,	„Salome	
z	głową	św.	Jana	Chrzciciela”,	
1526-1530,	tempera,	olej,	deska,	
wym.	73,5	x	54	cm	(w	zbiorach	
Szépmüvészeti	Múzeum	
w	Budapeszcie)

5 |	Lucas	Cranach	st.,	„Madonna	
pod	jodłami”,	ok.	1510,	
tempera,	deska,	wym.	70,3	x	
56,5	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Archidiecezjalnego	we	Wrocławiu)

.......................................................
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Puławskie muzeum miało charakter 
sentymentalno-romantyczny. O war-
tości muzealnego obiektu – w  Puła-
wach nazywanego zawsze pamiątką – 
nie decydowała tylko jego jakość arty-
styczna, lecz przede wszystkim powią-
zanie go z  konkretną postacią histo-
ryczną, wydarzeniem bądź miejscem. 
I nawet arcydzieła sztuki, obrazy Le-
onarda da Vinci i Rafaela, miały zna-
czenie przede wszystkim jako pamiąt-
ki. Pierwszy, uchodzący za wizeru-
nek kochanki króla Francji Francisz-
ka I, przypominał tego króla, w  któ-
rego objęciach miał podobno umie-
rać Leonardo, drugi był pamiątką po 
artyście, któremu – jak pisała Izabela 

W budynku starego kra-
kowskiego Arsena-
łu Miejskiego, który 
w  latach siedemdzie-

siątych XIX  w. otrzymał na cele mu-
zealne od Krakowskiej Gminy ksią-
żę Władysław Czartoryski, czynna 
jest wystawa „Najcenniejsze. Kolekcja 
Książąt Czartoryskich”. Jest to pokaz 
kilkuset dzieł sztuki i  pamiątek histo-
rycznych prezentujący niezwykłe bo-
gactwo i różnorodność tej kolekcji, na 
którą składają się antyczne sarkofagi, 
marmury i wazy, średniowieczne ema-
lie i wyroby z kości słoniowej, renesan-
sowe i  barokowe malarstwo polskie 
i  europejskie, europejskie i  oriental-
ne tkaniny, ceramika, militaria, szkła, 
srebra, rękopisy iluminowane, rysun-
ki i ryciny oraz dokumenty historyczne 
i  starodruki. Jest to pierwszy publicz-
ny pokaz tej kolekcji po przejęciu jej 
przez państwo w wyniku transakcji po-
między ministrem kultury i  dziedzic-
twa narodowego Piotrem Glińskim 
a  fundatorem Fundacji Książąt Czar-
toryskich Adamem Karolem Czarto-
ryskim, dokonanej 29 grudnia 2016 r.

Kolekcja Książąt Czartoryskich, 
znajdująca się pod opieką Muzeum 
Narodowego w  Krakowie, ma długą 
i piękną historię, niepozbawioną dra-
matycznych wydarzeń. Jej początki 
wiążą się z otwarciem w 1801 r. w Pu-
ławach przez Izabelę z  Flemmingów 
Czartoryską pierwszego w Polsce pu-
blicznego muzeum. W dwóch specjal-
nie wzniesionych budynkach: Świą-
tyni Sybilli (zwanej też Świątynią Pa-
mięci) oraz Domu Gotyckim (1809) 
zebrane zostały liczne pamiątki po 
sławnych Polakach: królach, hetma-
nach, bohaterach walk narodowo-wy-
zwoleńczych oraz po słynnych posta-
ciach europejskiej historii i  kultury. 

Czartoryska – „choć miał wielu god-
nych siebie następców, żaden mu jed-
nak nie wyrównał w doskonałości” (Ka-
talog pamiątek złożonych w Domu Go-
tyckim w  Puławach, Biblioteka Czar-
toryskich, rkps 2917, t. III, s. 2). 

Powstanie listopadowe spowo-
dowało upadek puławskiego mu-
zeum. Zbiory, szczęśliwie wywiezio-
ne z  Puław przed wejściem Moska-
li, przechowywane potem przez pe-
wien czas w  Sieniawie, trafiły w  koń-
cu do emigracyjnej siedziby Czar-
toryskich w  Paryżu, mieszczącej się 
w Hôtel Lambert na Wyspie Świętego 
Ludwika. Zajął się teraz nimi Włady-
sław Czartoryski, wnuk Izabeli, który 

Kolekcja Książąt Czartoryskich  
− ekspozycja w krakowskim Arsenale

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

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

1 |	Hans	Suess	von	
Kulmbach,	„Święta	
Katarzyna	Aleksandryjska”,		
1511,	tempera	na	desce,	
wym.	56	x	38	cm	

.........................................
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okazał się wytrawnym kolekcjonerem 
i w ciągu kilku dziesięcioleci wydatnie 
powiększył kolekcję, zmieniając istot-
nie jej charakter. Z sentymentalno-ro-
mantycznego zbioru pamiątek prze-
kształcił ją w  zgodny z  wymogami 
współczesnego muzealnictwa zbiór 
dzieł sztuki o wysokich walorach arty-
stycznych, ułożony według kryteriów 
historii sztuki. 

W latach siedemdziesiątych 
XIX  w. Władysław Czartoryski zde-
cydował się przenieść kolekcję do Pol-
ski i  ulokował ją w  Krakowie, gdzie 
w  1876  r. otwarte zostało Muzeum 
Książąt Czartoryskich. Wyposażone 
z  czasem w  efektowny sprzęt ekspo-
zycyjny – dębowe, rzeźbione i toczo-
ne gabloty różnych kształtów – mu-
zeum to stało się jedną z  najważniej-
szych atrakcji turystycznych Krako-
wa. Boleśnie dotknięte hitlerowski-
mi grabieżami utraciło w  czasie woj-
ny wiele bezcennych obiektów, po-
śród których znalazł się „Portret mło-
dzieńca” Rafaela, co stanowi najdo-
tkliwszą stratę całego polskiego mu-
zealnictwa w  zakresie obcego malar-
stwa. Po wojnie, w  1950  r. Muzeum 
Czartoryskich zostało włączone do 
Muzeum Narodowego w  Krakowie 
jako Oddział Zbiory Czartoryskich. 
W 1991 r. powstała Fundacja Książąt 
Czartoryskich, której muzealne i  bi-
blioteczne zbiory stały się depozytem 
w  Muzeum Narodowym. W  2016  r. 

cała ta wspaniała kolekcja przeszła na 
własność państwa.

Obecna wystawa łączy ze sobą sen-
tymentalno-romantyczny zbiór pa-
miątek Izabeli Czartoryskiej i  prze-
myślaną starannie pod kątem histo-
rycznym i artystycznym kolekcję sztu-
ki Władysława Czartoryskiego. Łą-
czy też dwa zasadnicze nurty tego mu-
zeum: rodzimy, polski, o wyraźnie na-
rodowo-patriotycznym charakterze, 
i  europejski, akcentujący zachodnią 
historię i  kulturę. Niestety, nie uda-
ło się, z  różnych przyczyn, odtwo-
rzyć na wystawie specyficznego kli-
matu dawnego Muzeum Czartory-
skich, stanowiącego rodzaj rezerwatu 
tradycyjnego, dziewiętnastowieczne-
go muzealnictwa, brak też na tej wy-
stawie, noszącej tytuł „Najcenniejsze”, 
bezwzględnie najcenniejszego w  Pol-
sce dzieła malarstwa europejskiego, 
„Damy z  gronostajem” Leonarda da 
Vinci (jest ono prezentowane w Gma-
chu Głównym Muzeum Narodowego 
w Krakowie). Czarno-białe fotografie 
obrazów Leonarda i  Rafaela, osadzo-
ne w  dziewiętnastowiecznych neore-
nesansowych ramach, w  których ob-
razy te wystawiane były do 1939  r., 
przypominają tę parę Wielkich Nie-
obecnych.

Wędrówka po wielkiej sali Arse-
nału, wypełnionej po brzegi obraza-
mi, rzeźbami, tkaninami, militaria-
mi, meblami i  licznymi wyrobami 

artystycznego rzemiosła, stwarza oka-
zję do przeżycia osobliwej przygody 
intelektualnej, w której za pośrednic-
twem tych wszystkich dzieł wywoła-
ne zostaną z przeszłości słynne posta-
cie Biblii (prorok Eljasz, Judyta, Iza-
ak i Rebeka) i greckiej mitologii (Dio-
nizos, Herakles, Danae), wielcy wład-
cy Europy (cesarz Karol V, królowie 
Franciszek I i  Henryk VIII, Napole-
on) i Polski ( Jagiellonowie, Stefan Ba-
tory, Jan III Sobieski), bohaterowie 
walk niepodległościowych (Wilhelm 
Tell, Tadeusz Kościuszko, książę Jó-
zef Poniatowski), a także poeci (Dan-
te, Petrarka, Tasso, Szekspir), muzycy 
(Chopin) i  filozofowie ( Jean Jacques 
Rousseau, Wolter).

Jak we śnie, zobaczymy tu nieco-
dzienne zestawienia niektórych dzieł, 
łamiące chronologiczny porządek. 
I tak Zeus odwiedzający Danae z bruk-
selskiego arrasu (ok. 1520) spotyka 
się z  grupą rzymskich marmurowych 

2 |	Jan	Matejko,	„Polonia”	(„Zakuwana	Polska”,	
„Rok	1863”),	1864,	olej,	płótno,		wym.	159	x	
232	cm	

3 |	Urna	(wg	projektu	Ignacego	Potockiego)	
z	fragmentem	czaszki	Bolesława	Chrobrego,	
wziętym	w	1801	r.	przez	Tadeusza	Czackiego	
z	katedry	poznańskiej

4 |	Pracownia	Łukasza	Cranacha	Mł.,	„Rodzina	
Jagiellonów”,	ok.	1556,	olej,	blacha	miedziana,	
każda	miniatura:	19,7	x	17,8	cm,	oprawione	
razem	w	XIX	w.;	w	rzędzie	górnym:	Zygmunt	
I	stary,	Bona	Sforza,	Zygmunt	II	August,	jego	
pierwsza	żona	Elżbieta	Austriaczka,	druga	żona	
Barbara	Radziwiłłówna,	w	rzędzie	dolnym:	
trzecia	żona	Zygmunta	Augusta	Katarzyna	
Austriaczka	i	jego	cztery	siostry:	Izabela,	
Katarzyna,	Zofia	i	Anna

...............................................................................
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rzeźb, Herakles z  bykiem kreteńskim 
z  antycznej mozaiki z  Ostii z  wyrzeź-
bionym przez florenckiego artystę re-
nesansowym Heraklesem walczącym 
z  lwem nemejskim, egipskie portre-
ty grobowe (II, III w.) z polskimi por-
tretami trumiennymi (ok. 1700), egip-
ska stela grobowa Merera (ok. 2160 - 
-2055 p.n.e) z  polską chorągwią po-
grzebową (XVII w.), a polskie urny za-
wierające szczątki Bolesława Chrobre-
go, Mikołaja Kopernika, Stefana Czar-
nieckiego i  Stanisława Żółkiewskiego 
z  etruskimi i  egipskimi sarkofagami, 
w  których spoczywają mumie dwóch 

egipskich kobiet: Tachenemti i  Asete-
machbit, śpiewaczki w świątyni Amo-
na w Tebach.

Warto przyjrzeć się uważniej nie-
którym dziełom i  odczytać zawarte 
w  nich treści. Na majolikowym wło-
skim talerzu (poł. XVI  w.) ogląda-
my pojedynek Zerbina z Mandrykar-
dem, opisany przez Ariosta w poema-
cie Orland szalony, renesansowe ob-
razy włoskie przedstawiają m.in. Ju-
dytę z  głową Holofernesa, dwie pary 
słynnych kochanków: Parysa i  Hele-
nę oraz Tristana i Izoldę, a także dra-
matyczną scenę pomiędzy Brutusem 
i Porcją, która by udowodnić mężowi, 

że nie wyda, nawet gdyby ją torturo-
wano, tajemnicy przygotowywane-
go przezeń spisku przeciw Juliuszo-
wi Cezarowi, wbiła sobie nóż w nogę. 
Na szufladach i drzwiczkach drewnia-
nego, dekorowanego intarsją Kabine-
tu (Cheb, 1648) rozgrywają się sce-
ny biblijne i dworskie, przedstawiają-
ce wiele odzianych we wspaniałe stro-
je postaci na tle wnętrz pałacowych 
i ogrodów. Nad Kabinetem wisi srebr-
nolita tkanina perska, z pierwszej po-
łowy XVII w., z dziewczętami podle-
wającymi kwiaty cykorii, według tra-
dycji pochodząca ze spódnicy carycy 

Anny Romanowej, panującej w latach 
1730-1740.

Bardzo interesujące są dzieje nie-
których dzieł. Oto okazały obraz oł-
tarzowy przedstawiający „Zwiasto-
wanie” (zob. okładka), pochodzą-
cy z  kolegiaty św. Michała na Wzgó-
rzu Wawelskim, pozyskany do zbio-
rów przez Izabelę Czartoryską w bar-
dzo osobliwy sposób. Będąc w  Kra-
kowie, w  1802  r., zastała ona na Wa-
welu kompletnie zrujnowany ko-
ściół, który „przez dwie zimy napeł-
niał się deszczem, śniegiem, nawet i lo-
dem. To wszystko tak zaskorupiało, że 
jak pierwszy raz weszłam, nic wśród 

gruzów rozeznać nie można było! Cie-
kawa czyliby jakie się tam nie znajdo-
wały nadgrobki – opisywała później 
to swoje piękne kolekcjonerskie do-
świadczenie – prosiłam o  pozwolenie 
żebym mogła te gruzy wywieźć. Z  po-
czątku bardzo pracowicie szła robota, 
dlatego że zimową porą i  że śniegiem 
wszystko zmieszane, i zamarzłe, trzeba 
było rąbać i podważać drągami. Po dłu-
giej pracy nagrobków nie znaleziono 
ale we trzech ołtarzach trzy piękne od-
kryto obrazy. Jeden środkowy ze Szko-
ły Włoskiej, dwa boczne ze Szkoły nie-
mieckiej które oba znajdują się w  Go-

tyckim Domu” (Katalog pamiątek…, 
t. I, s. 175; drugi obraz, niepokazywa-
ny na wystawie, to krakowskiego na-
śladowcy Michała Lancza z Kitzingen 
„Zaśnięcie Matki Boskiej” (ok. 1530), 
obecnie w  ekspozycji Muzeum Czar-
toryskich w Puławach).

Izabela Czartoryska nie dowie-
działa się nigdy, że ten obraz, w  tak 
niezwykły sposób pozyskany do jej 
zbiorów, jest arcydziełem krakow-
skiego malarstwa czasów zygmun-
towskich. Nie rozeznała znaku „G” 
umieszczonego w  górnej partii obra-
zu, odnoszącego się do Malarza Jerze-
go (Georgius). Nie wiedziała też, że 
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pod postacią klęczącego u stóp anioła 
duchownego sportretowany został ka-
nonik katedry wawelskiej Jakub Mo-
nopedes, który ufundował ten obraz 
dla kolegiaty św. Michała.

Podczas pobytu w Krakowie uda-
ło się Izabeli Czartoryskiej pozyskać 
jeszcze kilka innych obiektów, po-
śród których znalazła się moskiewska 

chorągiew, zwana chorągwią „carów 
Szujskich”, przedstawiająca Madonnę 
z aniołami na tle niebiańskiej Jerozo-
limy. Podobno zdobyta w bitwie pod 
Kłuszynem w  1610  r., złożona zosta-
ła jako wotum przy Konfesji św. Sta-
nisława w  Katedrze Wawelskiej. Iza-
beli Czartoryskiej udało się przeko-
nać kanoników katedry, że właściw-
szym miejscem dla tej chorągwi, zdo-
bytej na wrogiej Polsce Rosji, będzie 
puławska Świątynia Sybilli, uznawa-
na powszechnie za narodowy Pante-
on Polaków.

Kilkanaście pokazanych na wy-
stawie obiektów ma charakter sen-
tymentalnych relikwii, bardzo cha-
rakterystycznych dla romantycznego 
muzealnictwa. Jedną z  nich jest de-
ska pochodząca być może z  krzesła 

Williama Szekspira, zakupiona przez 
Izabelę Czartoryską w  domu poety 
w Stratfordzie nad Avonem. „[…] wy-
znać muszę, że za pierwszym spojrze-
niem na krzesło Shakespeare’a przy-
rzekłam sobie, że je jakimkolwiek bądź 
sposobem dostać muszę i  że do Domu 
Gotyckiego przewiezione będzie” (Ka-
talog pamiątek…, t. III, s. 38) – opi-

sywała później tę swoją, godną po-
dziwu, determinację, właściwą wiel-
kim kolekcjonerom. Po długich i dra-
matycznych rozmowach z  właściciel-
ką krzesła, przy protestach i  krzy-
kach głuchoniemej dziewczyny, po-
noć spokrewnionej z  Szekspirem, 
udało się księżnej Izabeli nabyć tylko 
oparcie krzesła, które kazała oprawić 
w ozdobny brązowy futerał w kształ-
cie krzesła. Na wystawie po raz pierw-
szy od dwustu lat możemy oglądać tę 
stratfordzką deskę, wyjętą z  relikwia-
rza, podobnie jak oglądamy też, wy-
jęte z  podobnego relikwiarza, krze-
sło Jana Jakuba Rousseau. Warto zaj-
rzeć za oparcie metalowego futera-
łu tego krzesła, do którego przytwier-
dzona została jeszcze jedna senty-
mentalna pamiątka: nóżka od fotela 

na kółkach, na którym poruszał się 
w  ostatnich miesiącach życia Wolter, 
w swoim domu w Ferney.

W ozdobnych naczynkach oglą-
damy jeszcze inne relikwie: szcząt-
ki Cyda, hiszpańskiego bohatera śre-
dniowiecznych walk z  Maurami, 
i  jego żony Chimeny oraz średnio-
wiecznego francuskiego zakonnika − 

filozofa Abelarda i Heloizy, jego uko-
chanej z  lat młodości, przysłane do 
Puław przez barona Dominique Vi-
vant Denona, z  poświadczeniem ich 
autentyczności przez Alexandra Le-
noira, twórcę Muzeum Pomników 
Francuskich (1795). Z  kolei kustosz 
skarbca Świętego Runa w  Brukseli, 
Baydaels von Zittaert, przysłał do Pu-
ław siedem części wspaniałej, bogato 
dekorowanej renesansowej zbroi na 
rycerza i konia, należącej do arcyksię-
cia Albrechta VII, gubernatora Nider-
landów. Warto pamiętać o  tych kon-
taktach Izabeli Czartoryskiej z ważny-
mi postaciami europejskiego muzeal-
nictwa tamtych czasów, jak też o tym, 
że puławskie muzeum należy do naj-
wcześniejszych europejskich muzeów 
publicznych, sąsiadując na ich liście 

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

5 |	Rembrandt	Harmenszoon	van	
Rijn,	„Krajobraz	z	miłosiernym	
Samarytaninem”,	 
1638,	olej,	deska	dębowa,	 
wym.	46,5	x	66	cm

6 |	Maria	Cecylia	Cosway,	
„Portret	księżnej	Izabeli	
Czartoryskiej”,	1790,	olej,	płótno,	
wym.	83	x	42	cm

(zdjęcia: 1-5 – Muzeum Narodowe 
w Krakowie, 6 – fot. Mirosław Żak)

.......................................................
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z  takimi muzeami, jak Rijksmuseum 
w Amsterdamie (założone w 1800 r., 
najpierw w  Hadze), Muzeum Naro-
dowe w  Budapeszcie (1802) i  urzą-
dzane przez barona Vivant Denona – 
w tym samym czasie kiedy Czartory-
ska otwierała Świątynię Sybilli – mu-
zeum w Luwrze.

Wśród wielu poloników zgroma-
dzonych na wystawie warto zwró-
cić uwagę na rzeźbiony w  kości sło-
niowej, czternastowieczny mały ołta-
rzyk ze scenami męki Chrystusa, któ-
ry według tradycji należał do królo-
wej Jadwigi, wenecką misę z emaliowa-
nej miedzi (XVI  w.), ponoć dar mia-
sta Warszawy dla królowej Anny Jagiel-
lonki, pamiątki po jej mężu królu Ste-
fanie Batorym (szabla i  złocone szko-
fie na szyszak i  czapkę), renesansową 
tarczę zwaną „Wróżebną”, przedstawia-
jącą zwycięską bitwę walczącego pod 
znakiem Krzyża cesarza Konstanty-
na z poganinem Maksencjuszem, ofia-
rowaną Janowi III Sobieskiemu przed 
wyruszeniem pod Wiedeń, szable Ta-
deusza Kościuszki i pałasz księcia Józe-
fa Poniatowskiego, wydobyty z Elstery 

po jego śmierci w bitwie pod Lipskiem 
w 1813 r., kurtkę generała Jana Henry-
ka Dąbrowskiego i odlew dłoni Fryde-
ryka Chopina.

Na wystawie znalazł się także nie-
dokończony obraz Jana Matejki „Za-
kuwana Polska”. Zakupił go od arty-
sty, w  1879  r., Władysław Czartory-
ski, by umieścić w  Sali Polskiej kra-
kowskiego muzeum, jako rodzaj tra-
gicznego kontrapunktu wobec wy-
stawionych tam obrazów ukazują-
cych dawną świetność Polski, portre-
tów królów (m.in. zbiorowy portret 
rodziny Jagiellonów z  pracowni Łu-
kasza Cranacha Młodszego) i bohate-
rów narodowych. Wystawienie w mu-
zeum w owym czasie, kiedy obowiązy-
wały akademickie normy dzieła sztuki 
starannie wykończonego, obrazu za-
ledwie podmalowanego, było ewene-
mentem. W odczuciu Czartoryskiego 
ten „błotem malowany” obraz, jedy-
ny obraz Matejki na temat wydarzeń 
mu współczesnych, prawdopodobnie 
uznany przez artystę za nieudany, naj-
trafniej oddawał atmosferę apatii i pa-
nującej po zakończonym klęską po-
wstaniu styczniowym niewiary Pola-
ków w możliwość odzyskania niepod-
ległości. Matejko ukazał na tym obra-
zie upadek powstania, klęskę trzech 
narodów: polskiego, litewskiego i ru-
skiego, które to powstanie proklamo-
wały. Kobieta w żałobnej sukni, uosa-
biająca Polskę, zakuwana jest w  kaj-
dany pod okiem generała Berga, któ-
ry rozprawił się z powstaniem w Kró-
lestwie, Ruś odrywana jest od niej siłą 
przez moskiewskiego żołnierza, a trup 
Litwy leży u  stóp generała Murawie-
wa Wieszatiela, który stłumił krwawo 
powstanie na Litwie. Wszystko dzieje 
się w  sprofanowanym przez rosyjskie 
wojsko kościele. Zwiedzający Mu-
zeum Czartoryskich w  1948  r. Pablo 
Picasso kazał sobie dokładnie wytłu-
maczyć ten obraz, który zapewne ko-
jarzył mu się z własną „Guernicą”, uka-
zującą okrutną wojnę przetaczającą 
się przez zwykłe ludzkie domostwo.

Zwiedzając wystawę w  Arsenale, 
nie można oczywiście pominąć „Kra-
jobrazu z  miłosiernym Samarytani-
nem” Rembrandta, jednego z  najcen-
niejszych dzieł malarskich w  polskich 

zbiorach muzealnych. Przywieziony do 
Polski przez francuskiego malarza Jana 
Piotra Norblina, sprowadzonego do 
naszego kraju przez Czartoryskich, ob-
raz dostał się do ich rąk dosyć późno, 
niedługo przed końcem Puław. W  je-
dynym drukowanym katalogu Domu 
Gotyckiego, wydanym w 1828 r. zapi-
sany został jako „Widok burzy olejno 
malowany przez Rembrandta” (Poczet 
pamiątek zachowanych w  Domu Go-
tyckim w  Puławach, Warszawa 1928, 
s. 106, nr 12914). Izabela Czartoryska 
nie dopatrzyła się w tym pejzażu sceny 
z  miłosiernym Samarytaninem, opisa-
nej w  Ewangelii św. Łukasza. Właści-
wy temat obrazu rozpoznano dopiero 
pod koniec XIX w. Obraz namalowa-
ny został w bardzo zróżnicowany spo-
sób, farba w niektórych miejscach po-
łożona jest bardzo delikatnie, a w  in-
nych narzucona na deskę wręcz brutal-
nie, z  głębokimi rysami wydrapanymi 
w  niej trzonkiem pędzla. Rembrandt 
ukazuje ten głęboki etyczny problem 
– postawę człowieka wobec nieszczę-
ścia drugiego człowieka – w trzech róż-
nych planach czasowych. Pierwszym 
jest czas biblijny, na który wskazują lu-
dzie w  orientalnych strojach (kapłan, 
lewita, Samarytanin) i  palmowe drze-
wo wpisane w  północną roślinność, 
drugim czas Rembrandta: siedemna-
stowieczna Holandia z  wiatrakami na 
murach miasta, realistycznie odtwo-
rzonym powozem z  tamtych czasów 
i akcesoriami myśliwych polujących na 
ptaki ukryte w  przydrożnym drzewie, 
wreszcie czas trzeci, określony przez 
widoczne na obrazie góry, nieobecne 
w  płaskiej Holandii, współtworzące 
ogólny krajobraz theatrum mundi (te-
atru świata), będący uniwersalną sce-
nerią dla przedstawionego na obrazie 
wydarzenia, które odbyło się zarówno 
kiedyś, jak i teraz, które ciągle w świe-
cie się powtarza. Ów ponadczasowy 
wymiar „Krajobrazu z miłosiernym Sa-
marytaninem” stanowi o  tym, że ten, 
jeden z  kilku zaledwie samodzielnych 
krajobrazów Rembrandta, jest praw-
dziwym arcydziełem.

U wejścia na wystawę oglądamy 
portrety założycieli i  twórców kolek-
cji, wizerunek Izabeli Czartoryskiej 
pędzla Kazimierza Wojniakowskiego, 
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Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w  Ro-
manowie 28 lipca br. 
obchodziło jubileusz 

55-lecia istnienia oraz 130. rocznicę 
śmierci autora Starej baśni. Z tej oka-
zji warto przybliżyć pokrótce historię 
romanowskiego muzeum. 

Majątek Romanów od XVII w. był 
własnością rodu Sapiehów. W 1802 r. 
dobra nabyli Anna i  Błażej Malscy, 
dziadkowie Józefa Ignacego Kraszew-
skiego. W  latach 1806-1812 wybu-
dowali klasycystyczny, murowany 
dwór z  gankiem oraz kaplicę dwor-
ską św. Anny, zaprojektowaną praw-
dopodobnie przez Jakuba Kubickie-
go. Od 1847 r. właścicielami byli Jan 
i  Zofia Kraszewscy, rodzice pisarza. 
W  1857  r. majątek stał się własno-
ścią Kajetana, najmłodszego brata au-
tora Hrabiny Cosel. Po pożarze dwo-
ru w  1858  r. Kajetan przystąpił do 
jego odbudowy według projektu war-
szawskiego architekta Józefa Kubec-
kiego. Rozbudował poddasze, ganek 
od frontu zastąpił portykiem z  ko-
lumnami w porządku doryckim i bal-
konem, na kalenicy dachu, pomię-
dzy kominami, umieścił platformę 
do obserwacji nieba. Dostawił rów-
nież balkon i taras od strony ogrodo-
wej. W  1870  r. wzniósł nową bramę 
wjazdową – dwie wieżyczki w  stylu 
„romantycznym”. Po śmierci Kajetana 
w 1896 r. dobra przejął jego młodszy 
syn Krzysztof, a później wnuczki Ma-
ria i  Paulina. Paulina z  Kraszewskich 
i Jan Rościszewscy, ostatni właściciele, 

namalowany przez Józefa Grassie-
go portret jej męża Adama Kazimie-
rza Czartoryskiego, okazały portret 
Władysława Czartoryskiego autor-
stwa Teodora Axentowicza. Jest tu tak-
że popiersie Adama Jerzego Czartory-
skiego, syna księżnej Izabeli, który za-
kupił dla niej obrazy Rafaela i Leonar-
da da Vinci, i  który w  1790  r. odbył 
wraz z matką podróż po Anglii i Szko-
cji. Podróż ta była dla księżnej Izabe-
li ważną inspiracją dla stworzenia wła-
snej kolekcji sztuki. Portret księżnej 
Izabeli, namalowany w Londynie przez 
Marię Cecylię Cosway, zamyka galerię 
wizerunków Czartoryskich.

Pozostają jeszcze, zachowane 
szczęśliwie do naszych czasów, klucze 
puławskich budynków muzealnych, 
Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego. 
Pierwszy, w  kształcie antycznego ka-
duceusza, znaku bożka Hermesa, opa-
trzony jest greckim napisem: „Mne-
mes anoigo Hieron” (Otwieram Świą-
tynię Pamięci), na drugim widnie-
je napis zaczerpnięty z  Eneidy Wer-
gilego: „Dux Femina Facti” (Kobieta 
wodzem czynu), ujmujący lapidarnie 
niezwykłe dokonanie księżnej Izabeli 
Czartoryskiej, jakim było stworzenie 
pierwszego w Polsce narodowego mu-
zeum i  zapoczątkowanie tych wspa-
niałych zbiorów, których wybór oglą-
damy na wystawie. Wystawa w  kra-
kowskim Arsenale stanowi zapowiedź 
ponownego otwarcia Muzeum Czar-
toryskich – po wieloletnim remoncie 
– w pełnym jego wymiarze.

Janusz Wałek
dokonali przy okazji remontu pew-
nych zmian – rampę podjazdową za-
stąpili szerokimi, frontowymi scho-
dami. W  1938  r. opuścili Romanów. 
Opustoszały dwór w  1943  r. spłonął. 
W  następnym roku na teren zespo-
łu dworsko-parkowego wprowadzi-
ło się Leśnictwo Wisznice i  w  grani-
cach parku wybudowało leśniczówkę. 
Ruiny czekały na odbudowę. Dzię-
ki związkom tego miejsca z  Józefem 
Ignacym Kraszewskim Romanów nie 
podzielił smutnego losu wielu dwo-
rów szlacheckich. Dla pisarza był to 
kraj lat dziecięcych. Przebywał tu od 
1813 do 1824 r., wychowywany przez 

Jubileusze 
w muzeum 
w Romanowie
.........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1

Bilety	na	wystawę	„Najcenniejsze.	Kolekcja	
Książąt	Czartoryskich”	w	Arsenale	Muzeum	
Czartoryskich	 upoważniają	 do	 wstępu	
na	 pokaz	 obrazu	 „Dama	 z	 gronostajem”	
w	 Gmachu	 Głównym	 MNK	 od	 23	 czerwca	
2017	 do	 8	 kwietnia	 2018	 r.	 Ceny:	 bilet	
normalny	 –	 17	 zł,	 bilet	 ulgowy	 –	 11	 zł	
(więcej	 informacji	 na	 stronie	 internetowej:	
mnk.pl).	
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dziadków Malskich i  prababkę Kon-
stancję Nowomiejską, którą nazy-
wał drugą matką. Przesiąknięty wy-
jątkową atmosferą tego domu zainte-
resował się literaturą, historią, sztu-
ką i muzyką. Stąd również został po-
słany do szkoły – Akademii Bialskiej 
w  Białej Podlaskiej dawnej Radziwił-
łowskiej.

W 1958 r. Wojewódzka Rada Na-
rodowa w  Lublinie podjęła uchwa-
łę o  odbudowie dworu z  przezna-
czeniem na Muzeum Józefa Ignace-
go Kraszewskiego. Projekt odbudo-
wy z  adaptacją na muzeum opraco-
wał Czesław Gawdzik, architekt lu-
belski. Prace remontowe trwały w  la-
tach 1959-1962. Muzeum otwarto 

28  lipca 1962  r. – dokładnie w  150. 
rocznicę urodzin pisarza. Było to waż-
ne wydarzenie kulturalne, bowiem na 
literackiej mapie Polski pojawiło się 
muzeum tytana pracy literackiej.

Pierwszym dyrektorem został Wa-
cław Czech, nauczyciel i działacz spo-
łeczny z  Włodawy, główny inicjator 
powstania placówki. Z  historią mu-
zeum związana jest także postać An-
toniego Trepińskiego, warszawskiego 
dziennikarza i  bibliofila, który przez 
wiele lat był konsultantem meryto-
rycznym muzeum i autorem pierwszej 
ekspozycji stałej. Dzięki jego pomocy 
udało się również zgromadzić cenny 
zbiór pamiątek związanych z Józefem 
Ignacym Kraszewskim.

W ostatnim trzydziestoleciu 
w  muzeum zaszły istotne zmiany. 
Rozpoczęto prace restauracyjne, któ-
re trwały z  przerwami od 1983 do 
2013  r. Przywrócono wygląd dworu 
z czasów Kajetana. Tu trzeba podkre-
ślić duże zasługi wieloletniej dyrek-
torki Anny Czobodzińskiej-Przyby-
sławskiej. W  1987  r. zdjęto poprzed-
nią ekspozycję. Scenariusz nowej 
opracowała Zofia Wolska-Grodecka, 

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

1 |	Portret	Józefa	Ignacego	
Kraszewskiego	z	1867	r.,	
fotografia	wykonana	
w	atelier	Bernharda	Branda	
i	Józefa	Edera	w	„Hotelu	
Angielskim”	we	Lwowie

2 |	Muzeum	Józefa	
Ignacego Kraszewskiego 
w	Romanowie	–	widok	od	
strony	bramy	wjazdowej

3 |	Salon,	fragment	
ekspozycji	stałej

...............................................
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pradziada Nowomiejskiego, modli-
tewnik Korona Niebieska z  1727  r. 
przekazywany w  rodzinie z  pokole-
nia na pokolenie, z autografami Józefa 
Ignacego i Kajetana, oraz rękopis po-
wieści Starosta warszawski i  wiele in-
nych. Z  biegiem lat kolekcja stale się 
powiększała. Sporą jej część stanowią 
dary. Cenne i ciekawe rękopisy, foto-
grafie i  przedmioty rodzinne przeka-
zali Jeremiasz i Jan Rościszewscy, po-
tomkowie ostatnich właścicieli. Duży 
zbiór, liczący 317 obiektów, w 2010 r. 
podarował prezydent RP Bronisław 
Komorowski, którego rodzina była 
skoligacona z  Kraszewskimi. Dar ten 
składa się z  dokumentów rodowych 
z kolekcji Kajetana i  jego syna Bogu-
sława, korespondencji, rękopisów Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego i innych 
wartościowych pamiątek.

Przez ponad pół wieku działal-
ności muzeum zgromadziło niemal 
kompletny zbiór wydanych dzieł pi-
sarza oraz wiele dziewiętnastowiecz-
nych czasopism, z którymi współpra-
cował. Są tu też prace plastyczne Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego – 5 ob-
razów olejnych, 3 akwarele, 148 ry-
sunków, a także pokaźna galeria jego 
portretów olejnych, graficznych, fo-
tograficznych. Wśród rękopisów do 
najcenniejszych należą Starosta war-
szawski i  dziennik ze szkicownikiem 

z podróży do Odessy z 1843 r. Kolek-
cję uzupełniają rodzinne dokumenty, 
zdjęcia i  listy oraz zbiór medali, me-
dalionów, exlibrisów i monet.

Ekspozycję stałą poszerzają wysta-
wy czasowe, prezentujące mniej zna-
ne, a ważne aspekty życia i twórczości 
Kraszewskiego, oraz działalność edu-
kacyjna, skierowana przede wszyst-
kim do dzieci i młodzieży szkolnej. 

Jednym z  ważnych zagadnień 
związanych z  twórczością pisarza jest 
jego podróżopisarstwo. Kraszewski 
uwielbiał podróżować. Zaczął od wo-
jaży krajowych. W  latach 1830-1853 
odbył wiele wędrówek po Litwie, Po-
lesiu i Wołyniu, dwukrotnie także od-
wiedził Odessę nad Morzem Czar-
nym. Przywoził z nich zapiski i rysun-
ki, w  żadną bowiem przejażdżkę nie 
wybierał się bez notatnika i  szkicow-
nika. Plonem krajowych podróży są 
utwory: Wspomnienia Polesia, Woły-
nia i  Litwy, Obrazy z  życia i  podróży 
i Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Bu-
dżaku. Rysunki pisarza ilustrują dru-
gie wydanie Wspomnień Polesia (Pa-
ryż, 1850), natomiast szkice z  dzien-
nika podróży do Odessy z  1843  r. 
ozdobiły wydanie Wspomnień Ode-
ssy z  1985  r. Krajowym wędrówkom 
była poświęcona wystawa „Polesia 
czar i  uroda naddniestrzańskich ste-
pów, czyli podróże Kraszewskiego po 
Kresach”, zorganizowana w Romano-
wie w 1995 r. 

Na krajowych wojażach nie po-
przestał. W  maju 1858  r., już jako 
doświadczony podróżnik, rozpo-
czął pięciomiesięczną grand tour po 
Europie Zachodniej. Podejmując 
ją, zamierzał zweryfikować swój ob-
raz cywilizacji Starego Kontynen-
tu, lepiej poznać tradycje, dorobek 

a uzupełnień dokonały Anna Czobo-
dzińska-Przybysławska i Halina Kost-
ka-Chybowska. Nowa ekspozycja sta-
ła z  1987  r., mieszcząca się w  sied-
miu salach, jest szczegółową prezen-
tacją życia i  twórczości pisarza na tle 
wnętrz szlacheckiego dworu z drugiej 
połowy XIX w.

Po remoncie w 2012 r. dodatkowa 
sala przeznaczona została Kajetano-
wi Kraszewskiemu, postaci niezwykle 
ciekawej, lecz pozostającej w  cieniu 
swego wielkiego brata. Kajetan, wzo-
rowy gospodarz, za którego czasów 
Romanów przeżywał okres świetno-
ści, zajmował się także literaturą – na-
pisał kilka utworów w  formie gawęd 
szlacheckich, opracował monogra-
fię rodu. Ponadto grał na fortepianie 
i komponował, posiadał bibliotekę li-
czącą 10 000 tomów, zgromadził ko-
lekcję około 80 portretów postaci hi-
storycznych. Zajmował się też mete-
orologią i astronomią.

Istotą każdego muzeum są zbio-
ry. Zalążkiem kolekcji w  Romano-
wie stał się dar Janusza Kraszewskie-
go, wnuka Kajetana. Składał się on 
z pamiątek po pisarzu i jego rodzinie, 
ocalonych z  pożogi obu wojen świa-
towych. Wśród nich znajdowały się 
m.in. porcelanowa zabawka i  papie-
rośnica J. I. Kraszewskiego, miniatura 
babki Anny Malskiej, rękojeść szabli 

4 |	Józef	Ignacy	Kraszewski,	„Wspomnienie	
Włoch”,	1858,	litografia,	Zakład	Litograficzny	
Rose-Josepha	Lemerciera	w	Paryżu

5 |	Józef	Ignacy	Kraszewski,	„Winiarnia	
»Si	vende	vino«	w	Wenecji”,	1863,	akwaforta,	
odbitka	późniejsza	Jacka	Gaja	z	oryginalnej	płyty	
(1976)

6 |	Józef	Ignacy	Kraszewski,	„Pejzaż	
z	zamkiem”,	1864,	rysunek	sepią

................................................................................
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wypraw i są ciekawym źródłem infor-
macji na temat sztuki, artystów i hi-
storii miejsc, które pisarz zobaczył. 
Swoje wrażenia utrwalał także w pra-
cach plastycznych, w listach pisanych 
do rodziny i  przyjaciół oraz w  spra-
wozdaniach wysyłanych do prasy 
warszawskiej.

Z okazji obchodzonego jubile-
uszu właśnie wojaże europejskie są te-
matem wystawy „Kartki z podróży Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego” (czyn-
nej do 15 października br.). Jej naj-
ciekawszą część stanowią prace pla-
styczne Józefa Ignacego Kraszewskie-
go powstałe w czasie trwania podróży 
i  później, ale nią inspirowane, wśród 
których znajduje się szkicownik po-
darowany przez Marię z  Kraszew-
skich Strzemboszową, wnuczkę pisa-
rza, wypożyczony z Muzeum Narodo-
wego w  Warszawie. Prezentowane są 
również ilustracje z pierwszego wyda-
nia Kartek z podróży, ikonografie po-
loników, tropionych cierpliwie przez 
pisarza na całej trasie, a także portre-
ty rodaków, których odwiedził w cza-
sie swoich podróży. Wystawę zamyka-
ją portrety i  dzieła polskich pasjona-
tów podróży z  XIX  w. Eksponowa-
ne obiekty pochodzą ze zbiorów wie-
lu polskich bibliotek i  muzeów, oraz 
własnych. Wystawę dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Dominik Litwiniuk

myśli kultury europejskiej oraz do-
pełnić studia z  historii sztuki. Trasa 
wiodła przez Austrię, Włochy, Fran-
cję, Belgię i Niemcy. Relacje z tej po-
dróży i  kilku następnych ukazały się 
w  dwutomowym dziele Kartki z  po-
dróży 1858-1864 r. (Warszawa 1866, 
1874). Stanowią one opis kilku 

Książka	Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy	to	wydana	w	2016	r.	
pozycja	z	serii	Muzeologia. Teoria – praktyka – podręczniki,	przygotowy-

wanej	przez	Towarzystwo	Autorów	i	Wydawców	Prac	Naukowych	UNIVERSI-
TAS	we	współpracy	z	Muzeum	Pałacu	Króla	Jana	III	w	Wilanowie	i	Polskim	Ko-
mitetem	Narodowym	ICOM.	

Pomysł	publikacji	pojawił	się	przy	okazji	I	Kongresu	Muzealników	Polskich,	
który	odbył	się	w	Łodzi	w	dniach	23-25	kwietnia	2015	r.	Projekt	zapisu	wy-
wiadów,	przeprowadzonych	w	relacji	mistrz-uczeń,	narodził	się	z	przekonania,	
że	wiedza	zawodowa	i	związane	z	nią	osobiste	doświadczenia	praktyczne	wy-
jątkowych	i	zasłużonych	dla	muzeów	postaci	wymagają	utrwalenia	i	przekaza-
nia	ku	powszechnemu	pożytkowi	współczesnym	i	potomnym.

Rozmówcy	 tworzą	 grono	 doświadczonych	 muzealników,	
uczestników	 i	 zarazem	Gości	Honorowych	Kongresu.	Lektu-
ra	 wywiadów	 z	 autorytetami,	 wśród	 których	 są	 Jerzy	 Czaj-
kowski,	Zofia	Gołubiew,	Mariusz	Hermansdorfer	(w	tym	wy-
padku	wywiad	zastąpiony	został	opowieścią	rozmówcy),	Te-
resa	Jabłońska,	Jerzy	Litwin,	Janusz	Odrowąż-Pieniążek,	Jan	
Ostrowski,	Andrzej	 Rottermund,	Wojciech	Suchocki,	 Roman	
Tubaja	i	Stanisław	Waltoś	stanowi	cenną	lekcję.	Nieskrępowa-
ne	pragmatyką	kongresowych	założeń	i	związane	formą	dia-
logu	wypowiedzi	wzbogacają	refleksję	o	polskim	muzealnic-
twie.	Spontaniczne	formy	tych	wypowiedzi	różnią	się	od	kon-
wencji	referatów	wygłaszanych	na	Kongresie,	stanowiąc	jed-
nocześnie	ich	uzupełnienie.

Jak	czytamy	we	wstępie	„Książka […] jest również świadectwem trudno 
uchwytnego dziedzictwa niematerialnego, jaką może być wartościowa, zro-
dzona w dialogu myśl, inspirująca do późniejszych jej praktycznych uciele-
śnień w muzeach”.

Formuła	wywiadów	była	otwarta,	a	rozmówcy	swobodnie	dobierali	tema-
ty.	Jest	tu	więc	miejsce	na	wspomnienia	związane	z	nie	zawsze	łatwymi	po-
czątkami	wykonywania	 zawodu	muzealnika,	 ze	 spotykanymi	na	drodze	 za-
wodowej	nauczycielami	czy	mentorami,	rozważania	o	specyfice	profesji	mu-
zealnika,	 a	 także	wiele	 osobistych	 przemyśleń	 czy	 nawet	 anegdot.	 Trudno	
wskazywać	bardziej	lub	mniej	interesujące	wątki	tych	rozmów,	warto	jednak	

wspomnieć	o	podjętym	przez	Zofię	Gołubiew	problemie	coraz	
częstszej	multidyscyplinarności	współczesnych	muzeów.	

Przeprowadzający	 rozmowy	 (a	 są	 wśród	 nich	 Jarosław	
Gałęza,	 Michał	 Niezabitowski,	 Maria	 Anna	 Potocka,	 Doro-
ta	 Folga-Januszewska,	 Paweł	 Jaskanis,	 Jarosław	 Klejnoc-
ki,	Michał	Kępski,	Teresa	Lasowa),	pomysłodawcy	publika-
cji	 i	 członkowie	Komitetu	Programowego	Kongresu,	wyka-
zali	się	nie	tylko	wiedzą	i	doświadczeniem,	ale	też	talentem	
dziennikarskim.	

Książka	dostępna	 jest	za	symboliczną	opłatą	w	księgarni	
Muzeum	Pałacu	Króla	 Jana	 III	w	Wilanowie,	można	 ją	 także	
zamówić	w	księgarni	internetowej	pałacu	(sklep.wilanow-pa-
lac.pl)	oraz	w	księgarni	internetowej	Wydawnictwa	Universi-
tas	(www.universitas.com.pl).	

Spotkanie z książką

MUZEA,	MUZEALIA,	MUZEALNICY
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wpisów,	a	w	jednym	zredukowa-
no	ten	zakres.

Wśród	 wpisanych	 na	 Listę	
ośmiu	dóbr	kultury	z	 terenu	Eu-
ropy	znalazł	się	–	co	dla	nas	bar-
dzo	ważne	–	kolejny	obiekt	z	Pol-
ski:	 kopalnia	 ołowiu,	 srebra	
i	 cynku	 w	 Tarnowskich	 Górach	
(zob.	 „Spotkania	 z	 Zabytkami”,	
nr	5-6,	2017,	s.	8-15).	Pozosta-
łe	miejsca	z	Europy	to:

 Weneckie	 fortyfikacje	
z	XV-XVII	w.	(Chorwacja,	Czar-
nogóra,	 Włochy)	 –	 piętnaście	
fortyfikacji	 rozsianych	 pomię-
dzy	regionem	Lombardii	we	Wło-
szech	 a	 wschodnim	 wybrzeżem	
Adriatyku.	 Fortyfikacje	 „Sta-
to	 da	 Terra”	 chroniły	 Republikę	
Wenecką	 od	 północnego	 zacho-
du,	a	fortyfikacje	„Stato	da	Mar”	
−	 szlaki	 morskie	 i	 porty	 Adria-
tyku	od	wschodu.	Wpisem	obję-
to	m.in.	mury	Bergamo	w	Lom-
bardii,	 system	 obronny	 miasta	
Palmanova	 koło	 Udine	 w	 regio-
nie	Friuli	oraz	 fortyfikacje	w	Pe-
schiera	 del	 Garda	 koło	 Werony.	
Wzniesione	 w	 czasach	 Republi-
ki	 Weneckiej	 budowle	 fortyfika-
cyjne	znajdują	się	także	w	dwóch	
dawnych	republikach	Jugosławii.	
Są	to	częściowo	zachowane	for-
tyfikacje	w	 Zadarze	w	 Chorwacji	
oraz	 mury	 obronne	 miasta	 Szi-
benik	 z	 szesnastowieczną	 forte-
cą	św.	Mikołaja.	Z	kolei	w	Koto-
rze	w	Czarnogórze	zachowały	się	
fortyfikacje	 wzniesione	 ogrom-
nym	 nakładem	 kosztów	 ponie-
sionych	przez	Senat	Wenecji.	

Kujataa:	subarktyczny	kra-
jobraz	 rolniczy	 w	 Grenlan-
dii	 (Dania)	 −	 kraina	 rolnicza,	
stanowiąca	 świadectwo	 histo-
rii	nordyckich	zbieraczy	i	myśli-
wych,	 przybyłych	 na	 te	 tereny	
w	X	w.	z	Islandii	oraz	nordyckich	
rolników,	 eskimoskich	 myśli-
wych	 i	 społeczności	 rolniczych	
Eskimosów.	 Kultury	 nordyc-
ka	 i	eskimoska	stworzyły	krajo-
braz	kulturowy	oparty	na	rolnic-
twie,	pasterstwie	i	polowaniu	na	
ssaki	morskie.	Krajobraz	ten	jest	
przykładem	 najwcześniejszego	

Doroczna,	 41.	 sesja	 Komite-
tu	 Światowego	 Dziedzictwa	

tym	 razem	 odbyła	 się	 w	 Krako-
wie	w	dniach	2-12	lipca	2017	r.	
(„Spotkania	 z	 Zabytkami”,	 nr	
7-8,	2017,	 s.	7).	Wzięło	w	niej	
udział	 około	 2000	 delegatów:	
przedstawicieli	21	państw	repre-
zentowanych	w	Komitecie	Świa-
towego	 Dziedzictwa,	 członków	
delegacji	 103	 państw-sygnata-
riuszy	Konwencji	UNESCO,	przed-
stawicieli	międzynarodowych	or-
ganizacji	 doradczych	 UNESCO,	
pozarządowych	 organizacji	 mię-
dzynarodowych	i	krajowych	oraz	
dziennikarzy.	 Sesja	 ta	 była	 zor-
ganizowana	 w	 ścisłej	 współpra-
cy	 z	 Centrum	Światowego	Dzie-
dzictwa	UNESCO	w	Paryżu;	obra-
dy	prowadził	prof.	Jacek	Purchla,	
przewodniczący	Polskiego	Komi-
tetu	 ds.	 UNESCO.	 Polskiej	 dele-
gacji	 przewodniczył	 prof.	 Piotr	
Gliński,	 wiceprezes	 Rady	 Mini-
strów	 i	 minister	 Kultury	 i	 Dzie-
dzictwa	Narodowego,	 a	 podczas	
jego	nieobecności	–	prof.	Sławo-
mir	Ratajski,	sekretarz	generalny	
Polskiego	Komitetu	ds.	UNESCO.	

Głównym	organizatorem	sesji	
było	Ministerstwo	Kultury	i	Dzie-
dzictwa	 Narodowego;	 pełno-
mocnikiem	 rządu	 ds.	 przygoto-
wania	 tego	przedsięwzięcia	była	
prof.	 Magdalena	 Gawin,	 podse-
kretarz	stanu	w	MKiDN,	General-
ny	 Konserwator	 Zabytków.	 Pra-
ce	 organizacyjne	 i	 merytorycz-
ne	 z	 ramienia	MKiDN	 koordyno-
wał	Narodowy	Instytut	Dziedzic-
twa,	 a	 główni	 współorganizato-
rzy	 to:	 Ministerstwo	 Spraw	 Za-
granicznych	i	władze	miasta	Kra-
kowa	we	współpracy	 z	Minister-
stwem	Administracji	i	Spraw	We-
wnętrznych.	

W	 Krakowie	 Komitet	 Świa-
towego	 Dziedzictwa	 podjął	 de-
cyzję	 o	 wpisaniu	 na	 Listę	 Świa-
towego Dziedzictwa 21 no-
wych	miejsc.	W	ten	sposób	liczba	
miejsc	 na	 Liście	wynosi	 obecnie	
1073.	Wśród	nowych	wpisów	 są	
trzy	dobra	przyrodnicze	i	osiem-
naście	 dóbr	 kultury.	 Ponad-
to	 w	 czterech	 przypadkach	 roz-
szerzono	 zakres	 wcześniejszych	

Światowe dziedzictwo

1 | Weneckie	fortyfikacje	na	terenie	Chorwacji,	Czarnogóry	i	Włoch

2 | Kujataa,	subarktyczny	krajobraz	rolniczy	w	Grenlandii

3 | Jaskinie	i	pozostałości	epoki	lodowcowej	na	terenie	Szwabskiej	Jury	
w	Niemczech

4 | Taputapuatea	–	plac-dziedziniec	na	wyspie	Raiatea,	Polinezja	
Francuska	

5 | Sobór	Zaśnięcia	Matki	Bożej	i	monastyr	w	Swijażsku	w	Rosji

6 | Afrodyzja,	miasto	w	Turcji

7 | The	English	Lake	District,	krajobraz	kulturowy	w	Wielkiej	Brytanii

1

2

3
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w	Badenii-Wirtembergii	 w	 połu-
dniowo-zachodniej	 części	 Nie-
miec.	Archeolodzy	odkryli	w	nich	
ponad	50	 figurek	 oraz	 8	 instru-
mentów	 muzycznych	 (fletów	
wykonanych	 z	 ptasich	 kości	 lub	
kłów	 mamuta),	 które	 powsta-
ły	 35-43	 tys.	 lat	 temu.	 Wśród	

znalezionych	 zabytków	 znajduje	
się	wykonana	z	kła	mamuta,	wy-
soka	 na	 31	 cm	 figurka	 człowie-
ka-lwa	 oraz	 liczne	 figurki	 zwie-
rząt,	a	w	jednej	z	jaskiń	odkryto	
rzeźbę	Wenus,	uznawaną	za	naj-
starsze	 na	 świecie	 przedstawie-
nie	kobiety.

Taputapuatea	 na	 wyspie	
Raiatea,	 Polinezja	 Francuska	
(Francja)	 −	 plac-dziedziniec,	
w	 centrum	 którego	 znajduje	 się	
wzniesiony	 pionowo	 kamień.	
Place	 takie,	 zwane	marae,	 były	
uznawane	 w	 Polinezji	 za	 miej-
sca	 stykania	 się	 świata	 żyjących	
ze	światem	zmarłych.	Taputapu-
atea,	 uważana	 za	 religijne	 cen-
trum	 wschodniej	 Polinezji,	 jest	
świadectwem	 cywilizacji	 Maohi	
–	 przodków	 dzisiejszych	 miesz-
kańców.	 Stamtąd	 rozpoczyna-
ła	się	kolonizacja	dalszych	wysp,	
na	których	zakładano	nowe	ma-
rae,	zawierające	kamień	zabrany	
z	wyjściowego	punktu.

Sobór	 Zaśnięcia	Matki	 Bo-
żej	 i	 monastyr	 w	 Swijażsku	
(Rosja)	 –	 ośrodki	 prawosławnej	
chrystianizacji	 Powołża,	 regionu	
zamieszkanego	 przez	 ludy	 ugro-
fińskie	 i	 Tatarów.	 Sobór,	 wznie-
siony	w	połowie	XVI	w.,	kandydo-
wał	 na	 Listę	 UNESCO	 na	 podsta-
wie	 kryterium	 dotyczącego	 wza-
jemnych	wpływów	różnych	kultur.	
Ikonografia	 fresków	 na	 ścianach	
świątyni	 jest	 zgodna	 nie	 tylko	
z	motywami	biblijnymi,	ale	 i	nie-
którymi	 rozdziałami	 Koranu.	 Był	
to	 celowy	 zabieg	 twórców	 świą-
tyni	−	prawosławie	wprowadzano	
w	tym	regionie	na	obszarach	bę-
dących	pod	wpływem	kultury	mu-
zułmańskiej.	Pod	względem	archi-
tektury	 świątynia	 łączy	 wpływy	
dominującej	w	XVI	w.	architektury	
pskowskiej	z	elementami	architek-
tury	 moskiewskiej	 i	 stylem	miast	
Powołża,	 tworząc	 w	 ten	 sposób	
unikatową	 całość.	 Wzbogaciły	 ją	
w	 XVIII	 w.	 elementy	 baroku	 mo-
skiewskiego,	 wprowadzone	 pod-
czas	przebudowy	soboru.	We	wnę-
trzu	znajduje	się	unikatowy	zespół	
fresków	z	XVI	i	początku	XVII	w.

Afrodyzja	 (Turcja) –	 mia-
sto	antyku,	 jedno	z	najważniej-
szych	 na	 świecie	 miejsc	 arche-
ologicznych	 okresów	 greckiego	

i	 rzymskiego.	 Chociaż	 naj-
starsze	 odkryte	 ślady	 obecno-
ści	 ludzkiej	 na	 tym	 terenie	 po-
chodzą	 z	 neolitu,	 lata	 świetno-
ści	 miasta	 przypadają	 na	 okres	
między	 II	w.	p.n.e.	a	VI	w.	n.e.	
Na	 obszarze	 ok.	 5	 km2	 znajdu-
ją	się	liczne	przykłady	rzymskich	
budowli	 publicznych,	 takich	 jak	
zrekonstruowany	 prawie	 w	 ca-
łości	 z	 oryginalnych	 marmu-
rowych	 fragmentów	 w	 1991	 r.	
Tetrapylon,	 czyli	 monumental-
na	 brama,	 która	 stanowiła	 nie-
gdyś	 część	 drogi	 prowadzącej	
do	 świątyni	Afrodyty,	 czy	 jeden	
z	największych	i	najlepiej	zacho-
wanych	 w	 całym	 obszarze	 ba-
senu	 Morza	 Śródziemnego	 sta-
dion,	 który	 mieścił	 30	 tys.	 wi-
dzów.	Na	terenie	miasta	odkryto	
też	 liczne	 posągi	 bogów,	 hero-
sów,	 cesarzy,	 oratorów,	 filozo-
fów,	a	 także	miejscowych	 spor-
towców.	

The	 English	 Lake	 District	
(Wielka	 Brytania)	 –	 krajobraz	
kulturowy	 na	 terenie	 parku	 na-
rodowego	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	
położonego	 w	 hrabstwie	 Cum-
bria.	 Znajdują	 się	 tu	 m.in.	 naj-
wyższy	szczyt	Anglii	Scafell	Pike	
(978	m	n.p.m.)	oraz	największe	
i	najgłębsze	jezioro	−	Winderme-
re.	Region	słynie	z	pięknych	wi-
doków	i	tras	turystycznych,	wio-
dących	 wzdłuż	 gór	 i	 polodow-
cowych	 dolin,	 a	 także	 hodowli	
owiec,	w	tym	szczególnej	odmia-
ny	 Herdwick.	 Malowniczy	 kra-
jobraz	 Lake	 District	 od	 zawsze	
przyciągał	 poetów	 i	 malarzy,	
w	szczególności	romantyków.

W	 czasie	 obrad	 Komitetu	
Światowego	Dziedzictwa	w	 Kra-
kowie	 zweryfikowano	 również	
nieco	 Listę	 Światowego	 Dzie-
dzictwa	 w	 Zagrożeniu.	 Wpi-
sano	 na	 nią	 historyczne	 cen-
trum	 Wiednia,	 wycofano	 nato-
miast	 dwa	 obiekty	 przyrodnicze	
w	Afryce:	Park	Narodowy	Komoé	
i	Simien.	Ogółem	obecnie	na	tej	
Liście	znajdują	się	54	miejsca.

Ponadto	na	41.	sesji	dyskuto-
wano	na	 temat	decyzji	 dotyczą-
cych	 niektórych	 miejsc	 wpisa-
nych	na	Listę	Światowego	Dzie-
dzictwa,	m.in.	Puszczy	Białowie-
skiej.	

☐

wprowadzenia	 rolnictwa	 na	 te-
reny	arktyczne	oraz	nordyckiego	
osadnictwa	poza	Europą.

Jaskinie	 oraz	 pozo-
stałości	 epoki	 lodowco-
wej	 na	 terenie	 Szwabskiej	
Jury	 (Niemcy)	 −	 sześć	 jaskiń	
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W 2006	 r.	 ukazał	 się	 pierwszy	 tom	polsko-niemieckiej	 serii	wydawniczej	Zabytki sztuki w Polsce,	przygotowanej	przez	Instytutu	Herdera	w	Mar-
burgu	przy	współpracy	z	Narodowym	Instytutem	Dziedzictwa	w	Warszawie;	
poświęcony	był	zabytkom	Śląska.	W	2016	r.	opublikowany	został	długo	ocze-
kiwany	kolejny	tom,	pod	redakcją	Wojciecha	Bałusa	i	Dietmara	Poppa,	tym	
razem	przybliżający	zabytki	Małopolski.	Publikacja	powstała	w	ramach	grantu	
badawczego	realizowanego	w	NID-zie	ze	środków	Ministerstwa	Nauki	i	Szkol-
nictwa	Wyższego	i	jest	wzorowana	na	zainicjowanej	w	1905	r.	przez	Georga	
Dehio	serii	przewodników	po	Niemczech;	charakteryzuje	ją	właśnie	przewod-
nikowy	format	i	duża	objętość	(1686	stron!).

Katalog	Zabytki Sztuki w Polsce.	Małopolska	 to	pierwsze	
kompendium,	powstałe	w	dwóch	wersjach	językowych	w	wyni-
ku	współpracy	polskich	i	niemieckich	instytucji	oraz	naukow-
ców,	które	opisuje	zabytki	dziedzictwa	kulturowego	w	histo-
rycznym	 regionie	 południowo-zachodniej	 części	 Polski,	 nie-
zbędne	specjalistom	i	przydatne	wszystkim	zainteresowanym	
najcenniejszymi	 zabytkami	Małopolski	 i	 dziedzictwem	 kultu-
rowym	kraju.	

Opracowanie,	obejmujące	wybór	ponad	3	tys.	najważniej-
szych	zabytków	sztuki	(w	układzie	alfabetycznym	według	nazw	
miejscowości	–	od	Adamowa	po	Żywiec),	zostało	przygotowa-
ne	na	podstawie	najnowszego	stanu	badań.	Wszystkie	obiek-

ty	opisano	według	schematu:	datowanie,	krótki	rys	historyczny,	przebudowy,	
technika,	w	której	zabytek	został	zbudowany,	jego	usytuowanie	w	danej	miej-
scowości,	elementy	wnętrza.	Towarzyszące	części	katalogowej	teksty	wstęp-
ne	stanowią	skrótowe	wprowadzenie	w	rozwój	regionu	w	aspekcie	historycz-
nym	i	historyczno-artystycznym	od	średniowiecza	aż	po	czasy	współczesne,	
z	uwzględnieniem	takich	tematów,	jak	m.in.	ośrodki	artystyczne	Małopolski,	
patronat	 artystyczny,	 inspiracje	 i	 typowe	 rozwiązania	 artystyczne,	 tenden-
cje	 stylistyczne	 czy	mechanizmy	wymiany	 koncepcji	 artystycznych.	 Osobne	
rozdziały	poświęcone	zostały	sztuce	cerkiewnej	i	pochodzenia	bizantyńskie-

go	(od	okresu	piastowskiego	po	XX	w.)	oraz	zabytkom	historii	
i	kultury	Żydów.	Tom	został	ponadto	zaopatrzony	w	mapy	po-
glądowe,	plany	wybranych	miejscowości,	założeń	urbanistycz-
nych,	najważniejszych	budowli	i	zespołów	oraz	dopełniony	ob-
szernym	(ponad	80	stron!)	indeksem	twórców.

Katalog	 Zabytki Sztuki w Polsce.	 Małopolska	 ukazał	 się	
równocześnie	w	Niemczech	pod	tytułem	Dehio-Handbuch der 
Kunstdenkmäler in Polen.	Kleinpolen.	Książka	nie	jest	przezna-
czona	do	sprzedaży	(wydana	została	w	nakładzie	1000	egz.),	
można	 ją	 otrzymać	 bezpłatnie	 w	 Bibliotece	 Instytutu	 Histo-
rii	 Sztuki	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 (30-001	 Kraków	 ul.	
Grodzka	53,	tel.	12	663	18	45,	mail:	biblioteka.ihs@uj.edu.pl)	
lub	zamówić	wysyłkę	pocztową.

Spotkanie z książką

ZABYTKI	SZTUKI	W	POLSCE.	MAŁOPOLSKA

dowodem	były	 sprzedawane	 ob-
razy	 oraz	 otrzymana	 nagroda	 –	
srebrny	medal	za	obraz	„Obozo-
wisko	Cyganów”	na	Powszechnej	
Wystawie	 w	 Wiedniu	 w	 1873	 r.	
Po	opuszczeniu	Monachium	prze-
niósł	 się	do	Paryża,	 skąd	wyjeż-
dżał	m.in.	do	Algieru.	Wrócił	do	
Polski	 na	 stałe	 w	 1888	 r.	 i	 za-
mieszkał	w	Warszawie.	Odbywał	
wiele	 podróży	 po	 kraju,	 spora-
dycznie	 bywał	 też	 we	 Włocław-
ku.	 Efektem	 tych	 pobytów	 były	
rysunki,	 na	 których	 uwiecznił	
fragmenty	 rodzinnego	 miasta.	
Zmarł	w	Warszawie	w	1923	r.

Obrazy	 tego	artysty	są	 rzad-
kością	 na	 rynku	 antykwarycz-
nym,	 można	 je	 odnaleźć	 zale-
dwie	 w	 kilku	 polskich	 muze-
ach.	 Najbardziej	 cenione	 są	 te	
z	okresu	monachijskiego,	z	któ-
rego	 pochodzi	 zakupione	 przez	
muzeum	 dzieło.	 Obraz,	 malo-
wany	 skrupulatnie	 i	 czysto,	 ma	
precyzyjnie	 przemyślaną	 struk-
turę	 kompozycyjną.	 Wyjątkowe	
jest	 w	 nim	 zwłaszcza	 światło,	
które	nadaje	widokowi	przejrzy-
stości.

Zakupione	 dzieło	 Walerego	
Brochockiego	można	oglądać	do	
16	października	2017	r.	we	Wło-
cławku,	 na	 wystawie	 w	 gmachu	
Zbiorów	Sztuki	 przy	 ul.	 Zamczej	
10/12.

Krystyna	Kotula

pozyskanej	z	Ministerstwa	Kultury	
i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach	 programu	 „Kolekcje	Muze-
alne	 2017”	 oraz	 wsparcia	 finan-
sowego	Samorządu	Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego.

Walery	 Brochocki	 urodził	 się	
w	 1847	 r.	 Po	 studiach	 w	 Szko-
le	 Sztuk	 Pięknych	 w	 Warszawie,	

w	pracowni	pejzażysty	Christiana	
Breslauera,	wyjechał	w	1869	r.	na	
kilka	lat	doskonalić	swój	warsztat	
malarski	 do	 Monachium.	 Znalazł	
się	w	Szkole	Hermana	Anschütza,	
później	 w	 pracowni	 pejzażysty	 –	
Adolfa	Heinricha	Liera.

W	 Monachium	 szybko	 zaczął	
odnosić	znaczące	sukcesy,	czego	

Muzeum	 Ziemi	 Kujawskiej	
i	 Dobrzyńskiej	 we	 Włocław-

ku	 zakupiło	 obraz	 „Pejzaż	 wiej-
ski	 ze	 sztafażem”,	 namalowa-
ny	w	1872	r.	w	Monachium	przez	
Walerego	 Brochockiego	 –	 wybit-
nego	malarza	 i	 rysownika	 pejza-
ży,	 pochodzącego	 z	 Włocławka.	
Zakup	 był	możliwy	 dzięki	 dotacji	

Cenny nabytek

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

| Walery	Brochocki,	„Pejzaż	wiejski	
ze	sztafażem”,	1872,	olej,	płótno,	
wym.	57	x	87,5	cm	
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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.	

KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Nagrody otrzymują:

Lidia	Ryczek	z	Krakowa	−	Jacek	Witecki,	Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej,	wyd.	Mu-
zeum	Narodowe	we	Wrocławiu,	Wrocław	2017
Adam	Kołowski	z	Legionowa	−	Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicie-
li i użytkowników,	wyd.	Miasto	Stołeczne	Warszawa,	Warszawa	2015
Wanda	Sasanowicz	z	Wołowa	−	Beata	Małgorzata	Wolska,	Malczewscy. Figura syna / The Son Figu-
re, katalog	wystawy,	wyd.	Muzeum	Narodowe	w	Szczecinie,	Szczecin	2017
Anna	 Laskowska	 z	 Krakowa	 −	 Tomasz	 Wójcik, Skarby UNESCO,	 wyd.	 Grupa	 Wydawnicza	 Foksal	
sp.	z	o.o.,	Warszawa	2016
Centrum	Informacji	Turystycznej	w	Łodzi	−	Tomasz	Wójcik,	Zamki i pałace,	wyd.	Grupa	Wydawnicza	
Foksal	sp.	z	o.o.,	Warszawa	2016

Ponadto	 wszyscy	 nagrodzeni	 otrzymują	 książkę	Muzea, muze-
alia, muzealnicy. Ważne rozmowy,	 wyd.	 Towarzystwo	 Autorów	
i	Wydawców	Prac	Naukowych	UNIVERSITAS,	Muzeum	Pałacu	Kró-
la	Jana	III	w	Wilanowie,	Polski	Komitet	Narodowy	ICOM,	Warsza-
wa-Kraków	2016

Spotkanie z książką

SŁOWNIK	ARCHITEKTÓW	
I	BUDOWNICZYCH

Od	wydania	 jedynego	 kompendium	 leksykogra-
ficznego	 poświęconego	 twórcom	 architektury	

pracującym	na	historycznych	ziemiach	polskich	mi-
nęło	ponad	80	lat	(Stanisław	Łoza,	Słownik archi-
tektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziem-
ców pracujących w Polsce,	Warszawa	1930,	II	wyd.	
1954).	Przed	kilkoma	laty	w	kręgu	Pracowni	Sztu-
ki	Dawnej	Instytutu	Sztuki	PAN	zrodził	się	pomysł	
opublikowania	nowego	leksykonu	i	w	2016	r.	uka-
zał	 się	 Słownik architektów i budowniczych śro-
dowiska warszawskiego XV-XVIII wieku	pod	redak-
cją	 naukową	 Pawła	 Migasiewicza,	 Hanny	 Osiec-
kiej-Samsonowicz	i	Jakuba	Sito.	

Wydanie	 poprzedzone	 zostało	 szczegółową	
kwerendą	naukową	w	Archiwum	Koronnym,	w	ar-
chiwach	 akt	magnackich,	 sądowych	 i	 kościelnych	
Polski,	Włoch	i	Saksonii.	Obszerna	publikacja	(509	
stron)	obejmuje	550	biogramów	architektów	i	bu-
downiczych,	 z	 tego	 57	 biogramów	 architektów	
pierwszoplanowych	 o	 randze	 europejskiej	 (mają	
one	charakter	małych	monografii,	pełnych	zaska-
kujących	 obyczajowo	 szczegółów),	 78	 krótszych	
not	architektów	 i	budowniczych	nieco	mniej	 zna-
nych	oraz	417	krótkich	haseł	osobowych.	

Autorzy	 zdecydowali	 się	 na	 zawężenie	 teryto-
rialne	publikacji	 do	Warszawy	 i	 czasowe	do	okre-
su	od	pierwszej	połowy	XV	w.	(zaczęli	się	tam	poja-
wiać	pierwsi	znani	z	imie-
nia	 budowniczowie)	 do	
1795	r.	(trzeciego	rozbio-
ru	i	ostatecznego	upadku	
Rzeczypospolitej	 Obojga	
Narodów).

Swoje	 biogramy	 w	
słowniku	 mają	 wszyscy	
zaangażowani	 w	 proces	
budowy	rzemieślnicy:	bu-
downiczowie,	 mistrzo-
wie	 murarscy,	 kamienia-
rze	 i	 cieśle.	Pominięto	 rzemieślników	etapów	wy-
kończeniowych,	niemających	wpływu	na	ostatecz-
ny	kształt	budowli:	szklarzy,	kowali,		ślusarzy,	zdu-
nów,	stolarzy,	snycerzy	czy	malarzy.	

Noty	 słownikowe	 w	 modelowym	 układzie	 za-
wierają	 dane	 biograficzne	 (w	 wypadku	 budowni-
czych	o	nieustalonej	narodowości	podano	łacińskie	
formy	imion	występujących	w	źródłach),	charakte-
rystykę	stylu,	portrety	danych	osób	(ikonografia),	
chronologiczny	wykaz	dzieł	potwierdzonych	i	atry-
buowanych,	bazę	źródłową	i	bibliografię.	Informa-
cje	 zawarte	w	 biogramach	 odzwierciedlają	 skom-
plikowaną	 sytuację	 prowadzenia	 ówczesnych	 pro-
jektów	i	ich	dokumentowania.	W	wielu	wypadkach	
trudno	 rozstrzygnąć	 podział	 obowiązków	 wszyst-
kich	osób	biorących	udział	w	pracach	budowlanych.	

Bibliografia	 uporządkowana	 została	 chronolo-
gicznie,	w	przypadku	źródeł	archiwalnych	skupio-
no	się	przede	wszystkim	na	tych,	które	nie	zosta-
ły	 dotychczas	 uwzględnione;	 osobno	 przytoczono	
źródła	drukowane.

Tę	wartościową	publikację	można	nabyć	(cena:	
60	zł)	m.in.	w	siedzibie	Instytutu	Sztuki	PAN	(00-
950	Warszawa,	ul.	Długa	26/28,	e-mail:	iswydaw-
nictwo@ispan.pl,	faks	22	504	82	92)	i	w	Księgar-
ni	 Historycznej	 w	 Warszawie	 (00-140	 Warszawa,	
Al.	Solidarności	105,	tel.	22	652	19	59).
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