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Od Redakcji

Mamy nadzieję, że w tym numerze, już po raz kolejny niemal w całości po-
święconym zabytkom Warszawy, każdy z czytelników znajdzie coś interesu-
jącego dla siebie.

Z Warszawą związana jest także „Wystawa jednego obrazu. Malarstwo z kolek-
cji Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku”, o której szerzej informowaliśmy 
na naszej stronie w internecie. Ekspozycję otwartą 19 października br. w Pałacu 
na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie) będzie można zwiedzać do 
15 kwietnia 2018 r. Do 15 grudnia br. prezentowany jest obraz „Kościuszko w West 
Point” Bolesława Jana Czedekowskiego, pierwszy z trzech przywiezionych z Nowe-
go Jorku. Następne dwa eksponowane będą kolejno: „Lisowczycy: strzelanie z łuku” 
Józefa Brandta − od 15 grudnia 2017 do 15 lutego 2018 r. i „Gamrat i Stańczyk” 
Jana Matejki − od 15 lutego do 15 kwietnia 2018 r.

Pokazanie w Polsce obrazu autorstwa Bolesława Jana Czedekowskiego (1885- 
-1969), na którym Kościuszko przedstawiony został w mundurze generała bryga-
dy amerykańskiej Armii Kontynentalnej z czasów wojny o niepod ległość i z Orde-
rem Cyncynata zawieszonym na szyi bohatera, jest dobrą okazją do przypomnienia, 

że historię ustanowienia tego odznaczenia oraz legen-
dę związaną z dalszymi losami orderu opisaliśmy już na 
naszych łamach w artykule Tajemnica zniknięcia Orderu 
Cyncynata (nr 10, 2009, s. 12-13). Tymczasem w trak-
cie spotkania z dziennikarzami, w przeddzień wernisa-
żu wystawy w warszawskich Łazienkach, pomiędzy Zbi-
gniewem Wawrem, dyrektorem Łazienek, i Markiem Sku-
limowskim, prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, wywią-
zała się krótka rozmowa na temat rzeczywistych losów 
Orderu Cyncynata, należącego niegdyś do Tadeusza Ko-
ściuszki. Jak się okazuje order ten – jeden ze 140 orygi-
nalnych takich odznaczeń, wykonanych ze złota i emalio-
wanych, którymi szczycili się członkowie elitarnego To-
warzystwa Cyncynatów – nigdy nie opuścił Ameryki. Ofia-
rowany przez odznaczonego zimą 1797/1798 Mary Eliza-
beth Armistead (1760-1825), żonie Stevensa Thompso-
na Masona (1760-1803), senatora stanu Virginia, z któ-
rą Kościuszko serdecznie był zaprzyjaźniony, ponad dwie-
ście lat pozostawał własnością tej rodziny. Dopiero przed 

czterema laty wystawiony został na licytację w internecie (Liveauctioneers, lot. 
0156) przez Adelaide Houghton Mason, ostatnią właścicielkę odznaczenia. W wyni-
ku licytacji, która zakończyła się 6 marca 2013 r., order Tadeusza Kościuszki zmie-
nił właściciela. Nieznany nabywca ustalił jego wartość na 34 000 USD, co przy 
20 000 USD, od których rozpoczęto licytację i estymacji 30 000-50 000 USD, nie 
wydaje się kwotą zbyt wygórowaną.

NA	OKŁADCE:	
Marcin Zaleski, „Widok pałacu w Łazienkach 
latem” (fragment), 1836- 
-1838, olej, płótno, wym. 75,5 x 
101,5 cm, w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie (zob. artykuł s. 58-63).

(fot. Krzysztof Wilczyński)  
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BAZYLIKA	W	WIŚLICY	PO	PRACACH	
KONSERWATORSKICH
Zakończyły się prace przy głównym ołta-
rzu bazyliki w Wiślicy. W pracowni kon-
serwatorskiej w Krakowie ołtarz poddany 
został oczyszczeniu, dezynfekcji i  złoce-
niu, a także uzupełnieniu ubytków w or-
namentach. Prowadzone były też pra-
ce w  nawie głównej świątyni, przy bel-
ce tęczowej z  XVII  w. ze znajdującym 
się na niej krucyfiksem. W  trakcie tych 
prac dokonano interesującego odkrycia 
znajdujących się pod warstwą farby ba-
rokowych polichromii. Odtworzono ich 
kształt i  przywrócono pierwotny wzór 
i kolor belki. Dawny wygląd zyskał rów-
nież znajdujący się na belce krucyfiks. 

Przy wiślickiej bazylice planowane są 
również pilne prace związane z odwod-
nieniem kościoła. 

JUBILEUSZ	CENTRALNEGO	OKRĘGU	
PRZEMYSŁOWEGO	W	STALOWEJ	
WOLI
W 2017 r. mija 80 lat od powołania Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego w Sta-
lowej Woli, największego przedsięwzię-
cia gospodarczego Drugiej Rzeczypospo-
litej Polskiej. W związku z tym we wrze-
śniu br. odbyły się uroczyste, ogólnopol-
skie obchody tego wydarzenia. Towa-
rzyszyły im rozmaite imprezy, z  boga-
tym programem artystycznym i  wysta-
wowym. 

8 września 2017  r. odbyła się konferencja 
jubileuszowa pt. „Centralny Okręg Prze-
mysłowy. W kierunku innowacyjnej gospo-
darki w Polsce. Przeszłość / teraźniejszość / 
przyszłość”. Na konferencji przypomniany 
został ważny fragment polskiej historii go-
spodarczej, techniki i wynalazczości zwią-
zanej z dziedzictwem Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Spotkaniu towarzyszyły 
wystawy: „COP i miasto – nowoczesność 
i dziedzictwo”, „COP w obiektywie przed-
wojennych reporterów” i  „Tutaj stał mój 
dom – projekt Pława”.

GDAŃSK	PROTESTANCKI	W	EPOCE	
NOWOŻYTNEJ
W ramach obchodów 500-lecia reforma-
cji w Gdańsku czynna jest (od 2 listopada 
2017 r. do 31 stycznia 2018 r.) w Muzeum 
Narodowym – w Oddziale Zielona Brama 
wystawa „Gdańsk protestancki w  epo-
ce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia 
Marcina Lutra”.
Ogłoszenie 31 października 1517 r. przez 
Marcina Lutra 95 tez zdefiniowało losy 
Europy i świata na kilka następnych stu-
leci. Uznaje się, że jego wystąpienie było 
jednym z  wydarzeń, które symbolicz-
nie kończą okres średniowiecza i  rozpo-
czynają nowożytność. Przyjęta koncep-
cja wystawy w gdańskim muzeum uka-
zuje, jak bardzo dramatyczne były wyda-
rzenia religijne w tamtych czasach. Nurt 
reformacji został poprzedzony zaistnia-

łym na przełomie XV i XVI w. kryzysem 
światopoglądowym, który na ekspozycji 
zilustrowany jest m.in. drzeworytem Al-
brechta Dürera „Ladacznica babilońska”. 
W części dotyczącej Marcina Lutra moż-
na zobaczyć jego autograf oraz korespon-
dencję z gdańską Radą Miejską.
Ideały protestanckie były obecne w  ży-
ciu codziennym gdańszczan, ich kultu-
rze, tworzonej sztuce. Wśród ekspona-
tów są m.in. piaskowy zegar, którym od-
mierzano czas w  kościele, oraz tkaniny 
pochodzące z  pochówków w  gdańskim 
kościele św. Trójcy. Wystawa podejmuje 
również ważny także w dzisiejszych cza-
sach temat tolerancji i nietolerancji doty-
kający różnych wyznań chrześcijańskich 
w Gdańsku.

TARGI	DZIEDZICTWO
W listopadzie 2017  r. odbyła się w War-
szawie kolejna edycja Targów Konserwa-
cji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, 
Wyposażenia Archiwów, Muzeów i  Bi-
bliotek oraz Ogólnopolskie Dni Konser-
watorskie. 
Targi Dziedzictwo od swojej premierowej 
edycji w 2013 r. stały się branżowymi tar-
gami wyposażenia i usług dla archiwów, 
bibliotek i muzeów, obejmują zagadnie-
nia związane z tą dziedziną i dostarcza-
ją fachowej wiedzy z  tego zakresu. Od 
2014 r. poszerzone zostały o sektor ochro-
ny i konserwacji zabytków, który stał się 
dopełnieniem dotychczasowej proble-
matyki ze sfery archiwistyki, bibliotekar-
stwa i muzealnictwa. 
Targi składają się z  części wystawo-
wej oraz konferencyjnej, obejmującej 

najważniejsze i nowe zagadnienia zwią-
zane z  tematyką ochrony, konserwacji, 
wyposażenia, usług i  programów kom-
puterowych, zarządzania dokumenta-
cją, jak również z  pokrewnymi dziedzi-
nami, umożliwiając implementację no-
wych rozwiązań i usług oraz usprawnia-
jąc współpracę i wymianę doświadczeń. 
W tym roku Targom Dziedzictwo towa-
rzyszyła m.in. wystawa pt. „Zabytkowe 
rezydencje w  krajobrazie przygranicz-
nych regionów Polski i  Niemiec”, któ-
ra przygotowana została przez Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa we współpra-
cy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, Wojewódzkimi Kon-
serwatorami z Zielonej Góry i Szczecina 
oraz Konserwatorami Krajów Związko-
wych: Saksonii, Brandenburgii, Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego. 

Bazylika kolegiacka w Wiślicy

Lucas Cranach mł., „Portret Marcina Lutra”, 1564, © 
Wilczyński Krzysztof / Muzeum Narodowe w Warszawie
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MUZEUM	FARMACJI	
NA	WARSZAWSKIEJ	STARÓWCE
Historie leków, trucizn i narkotyków, zre-
konstruowane wnętrza starych aptek, 
zabytkowe meble, narzędzia, naczynia 
tworzą nową ekspozycję główną „Res 
pharmaceuticae” w  Muzeum Farma-
cji (oddziale Muzeum Warszawy). Głów-
ną jej ideą jest upowszechnianie wiedzy 
z zakresu historii farmacji.
W pięciu salach muzeum umieszczo-
no ekspozycje poświęcone historii ap-
tek i  aptekarstwa od czasów starożyt-
nych, surowcom, z  których się wytwa-
rza leki, naczyniom aptecznym, a nawet 
japońskim lekom Kampo.  Jedna z  sal 
– „Forum magistry Antoniny Leśniew-
skiej” − prezentuje postać farmaceutki, 
która stworzyła w Petersburgu pierwszą 
na świecie aptekę z całkowicie żeńskim 
personelem, a w  latach 1934-1937 była 

właścicielką apteki działającej w  War-
szawie przy ul. Marszałkowskiej 72. Mu-
zeum Farmacji nosi właśnie imię Antoni-
ny Leśniewskiej. 
Modernizacja wystawy w  Muzeum Far-
macji została dofinansowana ze środków 
ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go w ramach programu „Wspieranie dzia-
łań muzealnych 2017”.

KOŚCIÓŁ	Z	BRZEŹNA	W	SKANSENIE	
W	KŁÓBCE
W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etno-
graficznym w  Kłóbce udostępnione zo-
stało wnętrze zabytkowego kościoła 
z  Brzeźna jako stała ekspozycja muze-
alna. Zakończył się proces przeniesie-
nia kościoła i  jego rekonstrukcji w  ob-
rębie wsi skansenowskiej. Oprócz prac 
budowlano-konserwatorskich przedsię-
wzięcie obejmowało gromadzenie zabyt-
ków do wyposażenia świątyni. W wyni-
ku licznych kwerend pozyskano ponad 
sto pięćdziesiąt zabytków kościelnych, 
z których dużą część poddano konserwa-
cji. Główne elementy wyposażenia – dwa 

ołtarze z Brzeźna oraz ambonę z kościo-
ła w Ostrowitem koło Lipna przywróco-
no do stanu pierwotnego z XVIII w. dzię-
ki dofinansowaniu w  ramach programu 
ministra kultury i  dziedzictwa narodo-
wego; prace konserwatorskie przy poli-
chromiach kościoła wykonała Pracownia 
Konserwatorska Muzeum Ziemi Kujaw-
skiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Drewniany kościół z Brzeźna pierwotnie 
miał formę ośmiobocznej kaplicy, któ-
ra została wzniesiona w drugiej ćwierci 
XVIII w. obok dworu ówczesnych właści-
cieli wsi. Około 1789  r. dobudowano do 
niej korpus nawy. W wyniku rozbudowy 
powstał kościół salowy z  prezbiterium, 

którego ściany stanowi dawna kaplica. 
W  tym kształcie świątynia funkcjono-
wała do 1914 r. W kolejnych latach bry-
ła budynku ulegała zmianom. Kościół był 
użytkowany do 1996 r., w 2016  r. został 
przekazany muzeum we Włocławku.

JÓZEF	SZERMENTOWSKI	–	
FRANCISZEK	KOSTRZEWSKI
W Muzeum Narodowym w  Kielcach 
w dniach 7 grudnia 2017 r. – 8 kwietnia 
2018  r. czynna będzie wystawa „Józef 
Szermentowski – Franciszek Kostrzew-
ski. Uczeń i  pierwszy mistrz”. Wystawa 
przedstawia drogi twórcze dwóch wy-
bitnych malarzy polskiego realizmu, ich 
wpływ na rozwój malarstwa krajowe-
go i ilustratorstwo, a także związki z re-
gionem świętokrzyskim. Poza przykłada-
mi polskiego malarstwa krajobrazowe-
go i  rodzajowego autorstwa tych arty-
stów, a także przykładami prac ilustrator-

skich oraz satyrycznych zamieszczanych 
w dziewiętnastowiecznej prasie, na wy-
stawie zaprezentowane zostaną również 
wybrane dzieła z  kolekcji zgromadzonej 
przez naczelnika pow. kieleckiego Toma-
sza Zielińskiego, w  którego gościnnym 
domu spotkali się obaj malarze. Na wy-
stawie można będzie obejrzeć około 300 
obiektów malarskich, a także rysunko-
wych oraz graficznych, wypożyczonych 
z  kilkunastu muzeów, najwięcej z  Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.

KONSERWACJA	OBRAZU	
BACCIARELLEGO
Podpisane zostało porozumienie po-
między Ambasadą Turcji w  Warsza-
wie, Zamkiem Królew-
skim w Warszawie – Mu-
zeum oraz firmą CRO-
ATON Konserwacja i  Re-
stauracja Obiektów Dzieł 
Sztuki Sp. z  o.o. na wy-
konanie prac konserwa-
torskich obrazu Marcel-
la Bacciarellego „Pokój 
chocimski” z  Sali Rycer-
skiej. W  ramach porozu-
mienia Ambasada Turcji, 
przy wsparciu Tureckiej 
Agencji Współpracy i  Ko-
ordynacji TIKA, zobowią-
zała się w całości sfinan-
sować te prace. 

Obraz, o wymiarach 340 x 276 cm, na sta-
łe znajduje się w Sali Rycerskiej, wcho-
dzącej w  skład Apartamentu Wielkiego 
króla Stanisława Augusta na pierwszym 

piętrze Zamku Królewskie-
go w  Warszawie. Wymaga 
on kompleksowych prac 
konserwatorskich, mają-
cych na celu powstrzyma-
nie procesów niszczenia, 
a także wydobycie wszyst-
kich jego walorów arty-
stycznych, historycznych 
i estetycznych.
Prace konserwatorskie ob-
razu przeprowadzone będą 
na terenie Zamku Królew-
skiego do 31 marca 2018 r. 
Po ich zakończeniu odbę-
dzie się uroczyste odsłonię-
cie obrazu.

Marcello Bacciarelli, „Pokój 
chocimski”, 1783-1786, © Zamek 
Królewski w Warszawie – Muzeum, 
fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz

Drewniany kościół w skansenie w Kłóbce

Fragment nowej ekspozycji Muzeum Farmacji 
w Warszawie

Franciszek Kostrzewski, „Pejzaż zimowy 
z kościółkiem”, 1857
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Gdy myślimy o malarzach działających w Warszawie w czasach 
panowania Stanisława Augusta, przychodzi nam do głowy stosunkowo 
niewiele nazwisk. A wśród nich zapewne Marcello Bacciarelli, Bernardo 
Bellotto, Jean-Baptiste Pillement, Jan Piotr Norblin, Louis Marteau, 
Joseph Maria Grassi. Sami cudzoziemcy. Potem przypominamy 
sobie o Janie Bogumile Plerschu, Aleksandrze Orłowskim, Franciszku 
Smuglewiczu, Kazimierzu Wojniakowskim czy Zygmuncie Voglu. 
Zastanowiwszy się dłużej, dodamy może jeszcze Mateusza Tokarskiego 
i kilku innych artystów. Tymczasem z moich badań wynika, że 
w ówczesnej stolicy pracowało co najmniej 220 malarzy!

Kim byli i jak żyli 
malarze w Warszawie 
za panowania 
Stanisława Augusta
aleksandra bernatowicz



Precyzyjna liczba artystów działają-
cych w Warszawie w czasie panowa-
nia Stanisława Augusta jest niemoż-
liwa do ustalenia, choćby dlatego, że 

pojawiająca się w źródłach archiwalnych ad-
notacja „malarz” nie zawsze oznaczała osobę 
wykonującą profesję artystyczną. Oczywiście 
trzeba pamiętać, że liczba 220 malarzy obej-
muje artystów różnych generacji. Wszyst-
kich tych, którzy pracowali w stolicy w cią-
gu trzydziestu lat rządów ostatniego polskie-
go króla. 

Struktura narodowościowa tej zbiorowo-
ści także odbiega od potocznych wyobrażeń. 
Jeśli na początku panowania Stanisława Au-
gusta na królewskim dworze przeważali cu-
dzoziemcy, to z czasem – głównie dzięki wy-
siłkom monarchy – pojawiło się tam wielu 
Polaków. Nadal wprawdzie w  najbliższym 
otoczeniu króla dominowali artyści przyby-
li z  zagranicy, i  to spośród nich rekrutowa-
li się ci najwybitniejsi: dobrze wykształceni, 
sprawni warsztatowo, często wywodzący się 
z rodzin o artystycznych tradycjach. Pod ko-
niec istnienia Pierwszej Rzeczypospolitej na-
stąpiła jednak polonizacja środowiska war-
szawskich malarzy. Był to efekt edukacji za-
inicjowanej przez Stanisława Augusta, po-
wołania zamkowej Malarni, wzrostu presti-
żu profesji artystycznej, a także rozluźnienia 
struktury stanowej − coraz częściej za pędzel 
chwytali zubożali szlacheccy synowie. Profe-
sjonalne uprawianie sztuki zaczęto postrze-
gać jako zajęcie godne szlachcica, a może 
nawet jako zatrudnienie stwarzające szan-
sę socjoekonomicznego awansu. Proces ten 
był ściśle związany z  pojmowaniem sztuki, 
a zwłaszcza malarstwa, jako dziedziny nale-
żącej do artes liberales, a zatem kojarzącej się 
nie z fizycznym trudem, lecz z wysiłkiem in-
telektualnym. To czas rosnącej samoświado-
mości artystów – poczucia odrębności zbu-
dowanej na sile własnego talentu i profesjo-
nalnych umiejętności (te i  inne zagadnie-
nia związane z  problemem pozycji społecz-
nej osób trudniących się sztuką zawarte są 
w książce Malarze w Warszawie czasów Sta-
nisława Augusta. Status −aspiracje – twór-
czość, zob. s. 11). 

Różne były w  tej epoce modele arty-
stycznych karier i  drogi awansu. Niewąt-
pliwie największą szansę zdobycia znaczącej 
pozycji zawodowej, a zatem i  socjoekono-
micznej mieli ci, którzy znaleźli się w oto-
czeniu króla lub (i) wywodzili się z  arty-
stycznych rodzin. Około 70 osób otrzymy-
wało pensje z  monarszej szkatuły – uposa-
żenia większości były bardzo skromne, ale 
przeważnie regularne. Spośród tej grupy re-
krutowali się artyści zajmujący najwyższe 
miejsca w  hierarchii dworskiej: Pierwszy 
Malarz Króla – przez cały czas stanowisko 
to piastował Marcello Bacciarelli, oraz pod-
legli mu peintres du roi, czyli malarze na-
dworni. Była też grupa malarzy luźno zwią-
zanych z dworem, nieotrzymujących pensji, 

lecz wykonujących okazjonalnie zlecenia, 
jak choćby Kazimierz Wojniakowski. Arty-
ści funkcjonujący poza dworskim systemem 
musieli sami sobie radzić na kapryśnym 
rynku pracy. Przypomnę, że w  drugiej po-
łowie XVIII w. w stolicy nie było już śladu 
po cechu zrzeszającym malarzy, wprawdzie 

1 | Józef Kosiński, „Portret 
miniaturowy Kazimierza 
Wojniakowskiego”, 
akwarela, gwasz, kość 
słoniowa (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Poznaniu)
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krępującym twórczą swobodę, ale jednocze-
śnie ułatwiającym dostęp do zleceń.

Z oczywistych względów, najwięcej wia-
domo o artystach mniej lub bardziej związa-
nych z  dworem królewskim. Na podstawie 
zachowanych dokumentów można w  wielu 
przypadkach odtworzyć ich sytuację ekono-
miczną, która zawsze była konsekwencją roz-
maitych czynników: nie tylko miejsca zaj-
mowanego w dworskiej hierarchii, ale także 
liczby i jakości zamówień, osobistej zaradno-
ści, sytuacji rodzinnej, a wreszcie gospodar-
czej i politycznej kondycji kraju.

Listę najbogatszych malarzy otwiera Mar-
cello Bacciarelli. Żaden artysta nie mógł się 
z nim równać. Premier peintre du roi i Dyrek-
tor Generalny Budowli Królewskich w  jed-
nej osobie (od 1786 r.), oprócz wysokiej pen-
sji miesięcznej zawierającej zaliczkę za dzie-
ła, otrzymywał sowite honoraria, ponadto 
pieniądze na ekwipaż, na teatr i – przez wie-
le lat – na mieszkanie wraz z  opałem. Król 

szczodrze wynagradzał Pierwszego Malarza 
również dodatkowymi premiami – w  ciągu 
całego swego panowania wyróżnił Baccia-
rellego ponadplanowo, bagatela, aż 23 razy. 
Dość powiedzieć, że dochody tego artysty 
były porównywalne z  poborami marszałka 
dworu Tomasza W.W. Aleksandrowicza. Uj-
mując rzecz żartobliwie, można stwierdzić, 
że król dobrze inwestował, gdyż Bacciarel-
li parokrotnie udzielał mu niemałych poży-
czek (wprawdzie oprocentowanych). 

Wysoką pensją, wynoszącą 40 duka-
tów – choć kilkakrotnie niższą od Baccia-
rellego – mógł poszczycić się Jan Bogumił 
Plersch, główny królewski dekorator. Ko-
rzystną sytuację finansową zawdzięczał on 
jednak przede wszystkim swemu pochodze-
niu – jako syn wybitnego rzeźbiarza Johanna 
Georga Plerscha i  Marii Magdaleny, wywo-
dzącej się z wpływowego i przedsiębiorczego 
rodu Fontanów, stał się dziedzicem niemałe-
go majątku. Pozostali artyści zarabiali znacz-
nie mniejsze kwoty: malarze średniego szcze-
bla od 16 do 22 dukatów, a najniżej uposaże-
ni dostawali od symbolicznych 3 do 10 duka-
tów, ale największym atutem najskromniej-
szej nawet pensji była regularność świadcze-
nia oraz zabezpieczenie w razie choroby i in-
nych losowych zdarzeń, bowiem król wspo-
magał swych artystów w różnych dramatycz-
nych sytuacjach. I sprawa zasadnicza – moż-
liwość uzyskania dodatkowych zleceń od 
dworu, a także od licznej rodziny Stanisława 
Augusta i  innych bywalców królewskich sa-
lonów.

Wysokość honorariów za dzieła malarskie 
to kwestia ciekawa, lecz stosunkowo mało 
znana. W Italii, Francji, Holandii czy w An-
glii, ustalając wartość dzieła, brano najczę-
ściej pod uwagę renomę malarza, format ob-
razu, technikę wykonania i  wreszcie temat, 
przy czym najwyżej wyceniano kompozycje 
narracyjne, zwane storia, czyli przedstawia-
jące określoną fabułę. W ówczesnej Flandrii 
czy we Włoszech istotna była też liczba figur. 
W Wenecji obowiązywały konkretne stawki 
za metr kwadratowy kompozycji – zarówno 
obrazu sztalugowego, jak i malowidła ścien-
nego. Podobnie było we Francji. Najdrożej 
wyceniano – jako najtrudniejsze do wykona-
nia – kompozycje sklepienne.

Nie dysponujemy, niestety, tak precyzyj-
nymi danymi, jak włoscy, holenderscy czy 
francuscy historycy sztuki. Można jednak 

2 | Marcello Bacciarelli, 
„Autoportret w stroju 
polskim”, replika autorska, 
olej, płótno, po 1787 
(w ekspozycji Galerii 
Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach, w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie) 
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przyjąć, że w Polsce posługiwano się podob-
nymi kryteriami, choć nie udało się ustalić, 
czy (i jak) wyceniano metr kwadratowy ma-
lowidła oraz liczbę figur. W  Warszawie za-
zwyczaj mniej płacono artystom zatrudnio-
nym na dworze i pobierającym stałą pensję, 
hojniej zaś wynagradzano tych, którzy wyko-
nywali okazjonalne zlecenia, gdy cenę ustala-
no w drodze negocjacji. Najdroższe były, tak 
jak za granicą, kompozycje narracyjne, gdyż 
malarz musiał wykazać się erudycją i inwen-
cją. Stosunkowo dobrze płacono za malowi-
dła ścienne, ale wymagały one dużego nakła-
du pracy, ekipy wyspecjalizowanych pomoc-
ników, stanowiły zajęcie długoterminowe 
i niełatwe logistycznie. Jeśli stosowano tech-
nikę al fresco, należało malować szybko, wy-
korzystując stosownie przygotowane, mo-
kre partie tynku. Dlatego pomocnikom wy-
płacano „dniówki”, rozliczając osobno każ-
dy dzień pracy. Późną jesienią i zimą na ogół 
wstrzymywano działalność, gdyż trudno 
było dostatecznie osuszyć ściany. Dodajmy, 
że dekoracja partii podsufitowych należała 
do zadań wyjątkowo niewdzięcznych i  wy-
czerpujących fizycznie. 

Niewątpliwie najbardziej opłacalne było 
zawsze malowanie portretów: ludzka próż-
ność i  chęć uwiecznienia swych rysów nie 
słabły nawet w czasach ekonomicznego kry-
zysu. Jednocześnie – jeśli nie przedstawia-
no rąk modela (w Anglii np. obowiązywa-
ła za nie osobna stawka) – wizerunki stano-
wiły stosunkowo nieskomplikowane wyzwa-
nie artystyczne. Renomowany malarz mógł 
za portret zarobić od 25 do 50 dukatów, czy-
li odpowiednio 450 i  900 ówczesnych zło-
tych polskich. Niemało. A najsłynniejsi żą-
dali znacznie wyższych honorariów, choć 
i  tak niższych niż te obowiązujące w  Pary-
żu czy w Londynie. Wedle relacji syna, Mar-
cello Bacciarelli brał na ogół nie więcej niż 
80 dukatów za portret „jeśli malował osobę 
aż do kolan”. Za „Portret Koronacyjny” do-
stał wprawdzie bajeczną sumę 300 dukatów, 
ale było to dzieło wyjątkowe – zarówno pod 
względem klasy artystycznej, jak i  wymowy 
propagandowej.

Oczywiście najtańsze były rysunki, wy-
ceniane ledwie po kilka dukatów za sztukę 
i pejzaże olejne pędzla artystów „bez nazwi-
ska”. Na przykład Karol Kamieński, młodo 
zmarły syn utalentowanego kompozytora, 
za dwa olejne widoki Kazimierza i Ujazdowa 

zarobił tylko 6 dukatów, po 3 za każdą pra-
cę. Tyle, ile kosztował funt przedniej kawy. 
Ale już Jan Piotr Norblin – malarz niezależ-
ny od dworu królewskiego i cieszący się du-
żym uznaniem – osiągał kilkakrotnie wyższe 

3 | 4 | Jan Bogumił 
Plersch, fragmenty 
malowideł ściennych w Sali 
Stołowej w Białym Domku 
w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie: Alegoria 
Ognia (3) i Alegoria 
Wody (4), ok. 1777 
(w archiwum autorki)
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stawki. A zatem rozpiętość cen proponowa-
nych na dworze była znaczna, a  o  kosztach 
dzieła decydowała przede wszystkim reno-
ma malarza. 

Twórczość rzadko jednak gwarantowała 
dostateczne dochody. Aby zarobić na życie, 
malarze na ogół podejmowali dodatkowe za-
jęcia. Najczęściej udzielali lekcji malarstwa, 
zamożniejsi lokowali pieniądze w  jednym 
z domów bankierskich działających w War-
szawie, czasem udzielali kredytów (m.in. 
królowi), inwestowali w  grunty i  nierucho-
mości, jak choćby Jan Bogumił Plersch, który 
wkrótce po śmierci żony nabył grunt w stoli-
cy o powierzchni około 454 m2. 

Najlepiej prosperowali ci artyści, którzy 
pełnili funkcje i  stanowiska, jak Bacciarelli 
czy miniaturzysta Wincenty de Lesseur, od 
1787  r. szambelan Jego Królewskiej Mości. 
Takich szczęściarzy nie było jednak wielu. 
Zresztą, nie wszystkie stanowiska gwaranto-
wały godziwe wynagrodzenie. Mateusz To-
karski, trudniący się na dworze głównie ma-
lowaniem kopii i konserwacją obrazów, pia-
stował mało lukratywną, choć odpowiedzial-
ną funkcję inspecteur des tableaux, a u schyłku 
panowania Stanisława Augusta – inspektora 
Łazienek, nieustannie znajdował się w finan-
sowych tarapatach. Musiał wyżywić dużą ro-
dzinę, a nie odziedziczył żadnego majątku. 

Utrzymywał się z dworskiej pensji, z malowa-
nia kopii i restaurowania obrazów. Całe życie 
mieszkał w  opłacanych przez Kamerę Kró-
lewską mieszkaniach i nigdy nie dorobił się 
nawet własnego powozu. Po 1795 r. zamiesz-
kał na folwarku Garwolińskie, usytuowanym 
tuż za Pałacem Myślewickim na terenie Ła-
zienek, wówczas znacznie przecież oddalo-
nych od centrum Warszawy. Obszerne, sied-
miopokojowe lokum, wyremontowane przez 
królewską Kamerę, nie było zapewne szczy-
tem marzeń artysty przyzwyczajonego do ży-
cia w mieście, gdyż w jednym z listów Tokar-
ski skarżył się królowi, że „będąc w podeszłym 
wieku” (miał wówczas 48 lat) musi piechotą 
chodzić do Zamku „z raportamy”.

Własny powóz, a przede wszystkim dom 
lub mieszkanie stanowiły niewątpliwy wy-
znacznik sukcesu finansowego i  zawodowe-
go. Niektórzy artyści u  progu swej kariery 
wynajmowali mieszkania, by potem awanso-
wać do kategorii posesjonatów.

Zapewne najpiękniej mieszkał Marcel-
lo Bacciarelli. Jego willa przy ul. Okopowej 
(nr hip. 1761) spełniała wszystkie kryteria 
eleganckiej siedziby prominentnego mala-
rza i  wysokiego rangą dworskiego urzędni-
ka. Po drugiej wojnie światowej została, nie-
stety, rozebrana. Usytuowana w pobliżu dro-
gi wiodącej do królewskich Łazienek i ronda 

5 | Karol Kamieński, 
„Ruiny zamku w Lelowie”, 
akwarela, gwasz 
(w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2017           8



mokotowskiego, była dziełem renomowa-
nych architektów – Jana Chrystiana Kam-
setzera i Szymona Bogumiła Zuga. Rezyden-
cja została wzniesiona na sztucznym pagór-
ku i składała się z dwóch części: rotundy (po-
większonej po kilku latach) nawiązującej for-
mą do rzymskiej świątyni Westy oraz z przy-
budówki zbudowanej na planie prostoką-
ta. Powstała całość oryginalna i  efektowna, 
otoczona ogromnym ogrodem o łącznej po-
wierzchni około 11 725 m2. W centrum par-
ku zakomponowano rondo z  układem pro-
mienistych alei, w  narożu południowo-za-
chodnim sadzawkę, a w  części wschodniej 
– zgodnie z  popularnymi wówczas tenden-
cjami – malownicze, kręte alejki. 

Wnętrza willi Bacciarellego prezentowa-
ły się równie efektownie. Niektóre były de-
korowane modnymi malowidłami ścienny-
mi z motywem groteski wzorowanej na Log-
giach Rafaela w  pałacu watykańskim, pełne 
obrazów (zarówno własnych, jak i innych ar-
tystów), miniatur, rzeźb, gipsów, płaskorzeźb 
z  marmuru karraryjskiego, a nawet mozaik. 
Wśród kilkudziesięciu marmurów znalazły 
się różne ekskluzywne przedmioty, jak urny, 
postumenty, kolumny czy dekoracyjne kała-
marze. Nie zabrakło pokaźnego zbioru ksią-
żek. Słowem – była to siedziba zamożnego 
estety, konesera, który osiągnął wysoki sta-
tus społeczny i  ekonomiczny. Jedynym ma-
larzem porównywalnym z Bacciarellim – ale 
tylko w sensie pozycji artystycznej – mógłby 
być Bernardo Bellotto. Niestety, nie wiado-
mo jak była urządzona jego warszawska sie-
dziba. Toteż willa Pierwszego Malarza pozo-
staje jedynym znanym lokum artysty należą-
cego do najściślejszej elity.

A jak mieszkali inni stołeczni artyści? 
Dzięki zachowanemu inwentarzowi, sporo 
wiemy o warunkach, w jakich żył jeden z naj-
ważniejszych malarzy Stanisława Augusta – 
Jan Bogumił Plersch, autor wielu dekoracji 
ściennych w pałacu i pawilonach łazienkow-
skich, a także w Zamku. Jego dom mieścił się 
przy ul. Nalewki (nr hip. 2254) na Murano-
wie, mniej więcej vis-à-vis klasztoru i kościo-
ła bonifratrów, tam gdzie obecnie znajduje 
się powojenna zabudowa. W dokumencie ar-
chiwalnym posiadłość nazywana jest muro-
wanym dworkiem. Na terenie posesji uloko-
wana była także wozownia i stajnia – oba bu-
dynki z muru pruskiego, brukowana studnia, 
sad warzywno-owocowy, a nawet niewielkie 

gospodarstwo, gdyż w  1786  r. zinwentary-
zowano tam „16 kurów”, cztery kaczki i jed-
nego koguta oraz dwa konie, ponieważ – 
w przeciwieństwie do Mateusza Tokarskiego 
– Plersch dysponował własnymi pojazdami: 
dwuosobową karetą oraz kolaską. Sam dom 
urządzono wygodnie, lecz bez ostentacji. 
W pokojach stały meble jesionowe i z drew-
na orzechowego, w jednej sypialni znajdowa-
ło się podwójne łoże dębowe, w  drugiej zaś 
pojedyncze łóżka, przy których ustawiono 
dwa małe stoliki z szufladami. W oknach wi-
siały białe firanki z niedrogiego jedwabiu lub 
płótna oraz zasłony w żółtą i zieloną kratkę. 
O zamożności właścicieli świadczyły przede 

6 | Jan Chrystian 
Kamsetzer, willa 
Bacciarellego (projekt), 
tusz, ołówek, ok. 1780 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

7 | Willa Bacciarellego 
na fotografii z 1931 r. 
(w zbiorach Archiwum 
Fotograficznego Instytutu 
Sztuki PAN)
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wszystkim przedmioty pochodzące z impor-
tu, jak angielskie „farfury”, wiedeńska porce-
lana, lustra czy obrusy z Wrocławia. W jed-
nym z pokojów artysta urządził swą pracow-
nię, gdyż w inwentarzu wymieniono rajzbre-
ty, sztalugi, palety, pędzle, cyrkle, płótna do 
gruntowania, „perspektywę popsutą”, a tak-
że „wzór kompasu do figur parabolicznych” – 
urządzenie pomocne zapewne w  wykreśla-
niu iluzjonistycznych kompozycji ściennych. 
W  tym albo w  innym wnętrzu znalazły się 
dzieła rzeźbiarskie, niewątpliwie odziedzi-
czone po ojcu, Johannie Georgu Plerschu. 
Na ścianach dworku wisiały obrazy – trud-
no dziś stwierdzić, które spośród 23 dzieł 
wymienionych we wspomnianym inwenta-
rzu dekorowały wnętrza, ale zapewne te, któ-
re miały dla mieszkańców domu wartość sen-
tymentalną, artystyczną i finansową. Można 
przyjąć, że były to portrety rodziców Pler-
scha, najdroższy w  prywatnym zbiorze ob-
raz „Noli me tangere” Szymona Czechowi-
cza, autoportret Sylwestra Augusta Mirysa 
czy dwa skromne obrazki na blasze przedsta-
wiające Matkę Boską Częstochowską, a tak-
że ryciny, jak choćby oprawione w ramkach 
i  wyeksponowane za szkłem „Nawrócenie 
św. Pawła”.

Jan Bogumił Plersch zgromadził również 
podręczny księgozbiór o  wybitnie profesjo-
nalnym charakterze. Darmo tam szukać li-
teratury pięknej, modnych voyages czy po-
ematów. Artysta dysponował wyłącznie dzie-
łami potrzebnymi mu do pracy, co zresztą 
trzeba powiedzieć o  niemal wszystkich ów-
czesnych malarzach zamieszkujących War-
szawę. A ściślej o  tych, których księgozbio-
ry są nam znane. Plersch zgromadził pokaź-
ny zbiór rycin reprodukujących malowidła 
różnych mistrzów, m.in. Annibale i  Agosti-
na Carraccich, Charlesa Le Bruna, Rubensa, 
a także dzieło o porządkach architektonicz-
nych Giacomo Barozzi da Vignoli i prace po-
święcone zagadnieniu perspektywy. Wśród 
kupowanych (lub częściowo odziedziczo-
nych po ojcu) książek przeważały zatem pu-
blikacje użyteczne artyście, dla którego zna-
jomość perspektywy i stosunków przestrzen-
nych stanowiła podstawę warsztatu pracy.

Plersch, choć zamożny i  pochodzący 
z  ustosunkowanej rodziny, żył i  mieszkał ra-
czej skromnie. W  każdym razie wyposaże-
nie domu przy ul. Nalewki – przynajmniej 
to, co możemy sobie wyobrazić na podstawie 

rzeczowego spisu przedmiotów – nie stano-
wiło demonstracji statusu królewskiego ma-
larza, tak jak w przypadku willi Bacciarellego.

Inny warszawski freskant, mało zna-
ny Józef Borkowski był z kolei właścicielem 
skromnej kamieniczki „wraz z gruntem dzie-
dzicznym” w prestiżowej lokalizacji przy Kra-
kowskim Przedmieściu (nr hip. 422). On 
także urządził w  swym mieszkaniu pracow-
nię i miał obrazy – nie tylko własnego autor-
stwa – oraz niewielką bibliotekę zawierającą 
oprócz wydawnictw sztychowanych i publi-
kacji niezbędnych do pracy (w tym takich sa-
mych, jak w bibliotece Plerscha) książki ku-
powane dla przyjemności. Taksator majątku 
Borkowskiego wymienił bowiem „160 ksią-
żek różnych w Polskim języku Historycznych, 
Politycznych, Peryodycznych”. Jak sugeruje 
ostatnie określenie, były tam również czaso-
pisma i  tak popularne wówczas ilustrowane 
kalendarze. Borkowski nie należał do elitar-
nej grupy artystów królewskich, choć wyko-
nywał dla dworu okazjonalne zlecenia. Nic 
nie wskazuje także na to, aby wywodził się 
z  rodziny o  artystycznych tradycjach. To-
też nie dziwi, że majątek Borkowskiego był 
znacznie skromniejszy, niż jego wybitnego 
kolegi po fachu, Jana Bogumiła Plerscha.

Można wymienić jeszcze przynajmniej 
kilku malarzy posiadających w  Warszawie 
własne, na ogół skromne domy. Niektórzy są 
zupełnie nieznani historykom sztuki, gdyż 
ani nie zdobyli sławy, ani nie przetrwały ich 
dzieła, ale większość artystów całe życie wy-
najmowała mieszkania, nawet tak wybitni, 
jak Jan Piotr Norblin. Zabawny rysunek jego 
autorstwa pokazuje malarza wraz z żoną, gdy 
wyglądają przez okno, oboje w  nocnej bie-
liźnie. Scenka została naszkicowana zapew-
ne w kamienicy Gniewczyńskiego w Rynku 
Starego Miasta, gdyż to właśnie lokum wy-
najmowali państwo Norblinowie.  

Przeważnie artyści szukali stancji wła-
śnie na Starym lub Nowym Mieście – loka-
lizacja w centrum ułatwiała im bowiem wy-
konywanie zleceń, zwłaszcza gdy nie dyspo-
nowali własnym pojazdem. A przecież tak 
było zazwyczaj. Ponadto pokoje w tej części 
miasta były nieco tańsze niż np. przy presti-
żowym Krakowskim Przedmieściu. Oczy-
wiście najdrożej wyceniano zawsze miesz-
kania na pierwszym piętrze (które akurat 
dla malarzy nie były szczególnie atrakcyj-
ne z  uwagi na słabsze światło) i  od frontu. 
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Jeśli w 1794 r. za lokum na Starym Mieście 
przy Bramie Krakowskiej płacono 50 duka-
tów rocznie, to np. trzy pokoje na drugim 
piętrze w  kamienicy „tylnej” przy Krakow-
skim Przedmieściu można było wynająć za 
60 dukatów.

Malarze warszawscy, działający w  okresie 
panowania Stanisława Augusta, żyli w czasach 
wyjątkowo burzliwych, i jak się okazało, prze-
łomowych. Doszło wówczas do trzech rozbio-
rów państwa, wojny polsko-rosyjskiej, nieuda-
nego powstania kościuszkowskiego i  wreszcie 
do unicestwienia Rzeczypospolitej. We Francji 
dokonała się zbrodnia królobójstwa i krwawa 
rewolucja. Te wszystkie wydarzenia nie mogły 
pozostać bez wpływu na ludzką mentalność, 
choć ta, jak wiadomo, zmienia się najwolniej. 
Wiele dotychczasowych pojęć zostało jednak 
zakwestionowanych, jak choćby przekonanie 
o  niewzruszonej trwałości monarchii. Mala-
rze warszawscy utracili królewskiego mecenasa, 
choć oczywiście obcy władcy panujący w  na-
stępnych latach też potrzebowali artystów, ale 
już nie w tym kształcie i wymiarze. Nieco pa-
radoksalnie, nieszczęśliwe dla kraju wydarzenia 
przyspieszyły proces zdobywania przez malarzy 
większej autonomii i twórczej swobody. Z wol-
na artyści stawali się inteligentami żyjącymi ze 
swego talentu. Ten proces został zainicjowany 

działaniami Stanisława Augusta, władcy oświe-
conego, który, modernizując kraj, dostrzegał 
konieczność wykształcenia polskiej kadry arty-
stycznej.

Aleksandra Bernatowicz

W 2016 r. nakładem Instytutu Sztuki PAN ukazała się książka autorstwa 
Aleksandry Bernatowicz Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augu-

sta. Status – aspiracje – twórczość. 
Autorka, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, stara się w pu-

blikacji odpowiedzieć na pytania: kim byli malarze pracujący w Warszawie 
w drugiej połowie XVIII w., jaka była ich pozycja, kondycja społeczna, po-
chodzenie narodowe, wykształcenie, drogi kariery, zawodowe i ekonomicz-
ne aspiracje, a także dochody z działalności artystycznej i majątki, wresz-
cie − jaki był ich stosunek do politycznych i społecznych wydarzeń (Sejmu 
Czteroletniego, Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej). W czasach 
wyznaczanych przez kolejne rozbiory, zakończonych upadkiem 
państwa i dotychczasowego mecenatu, status artystów zmie-
niał się, w znacznej mierze dzięki ambicjom i inicjatywom Sta-
nisława Augusta. Koniec królewskiego mecenatu przyspieszył 
paradoksalnie proces uzyskiwania przez malarzy autonomii. 
Artysta zaczął przeobrażać się w inteligenta, utrzymującego 
się ze swego talentu. Ten fascynujący okres przełomu autor-
ka próbowała uchwycić na przykładzie indywidualnych losów 
malarzy i oczywiście ich twórczości − podstawy i celu życio-
wych aspiracji. 

Za panowania Stanisława Augusta działało w Warsza-
wie łącznie około 220 malarzy. Podstawowym kryterium, ja-
kie przyjęła autorka, aby uchwycić właściwy potencjał tego 

środowiska, wyróżniając grupę malarzy ściśle związanych z dworem (około 
70 osób), „była stała pensja pobierana z królewskiej szkatuły, nawet ta mini-
malna i w krótkim okresie”. 

We wstępie czytamy, że daty urodzenia wielu malarzy są nieznane, a ich 
związki z Warszawą – niepewne. O niektórych artystach przetrwały tylko nie-
pełne wzmianki archiwalne. Nie ma też pewności, czy można ich nazwać arty-
stami w wypadkach, gdy jedynym śladem ich istnienia są określenia „malarz” 
występujące przy nazwiskach w spisie ludności Warszawy. 

Aleksandra Bernatowicz podkreśla, że w publikacji starała się „odtworzyć 
hierarchię panującą wśród malarzy związanych z dworem królewskim, zdefi-

niować wynikające z niej przywileje i obowiązki”. Na struktu-
rę książki wpłynął wielowątkowy przedmiot rozważań − niektó-
re zagadnienia i informacje powtarzają się, choć w innym kon-
tekście. 

Na końcu publikacji zamieszczonych zostało pięć anek-
sów, w tym spis malarzy działających w Warszawie za pano-
wania Stanisława Augusta i dokumenty dotyczące posiada-
nych przez nich gruntów oraz nieruchomości, indeks osób 
i miejscowości, bibliografia obejmująca źródła rękopiśmien-
ne i drukowane oraz opracowania. Lektura inwentarzy ma-
jątku malarzy i korespondencji z ich mocodawcami to cieka-
we źródło informacji o ambicjach i dążeniach artystów, które 
aktualne są także dziś. 

Spotkanie z książką

WARSZAWSCY	MALARZE	W	OTOCZENIU	KRÓLA

8 | Jan Piotr Norblin, 
„Artysta z żoną wyglądający 
oknem”, pędzel, pióro, tusz, 
1798 (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(ilustracje: fot. 2 – Archiwum 
zdjęciowe Muzeum Narodowego 
w Krakowie; fot. 6 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie; 
fot. 8 − Ligier Piotr / Muzeum 
Narodowe w Warszawie)
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adam włodarczyk

Potrzeba rozjaśnienia mroku pojawiła się wraz z osiadłym trybem 
życia ludzi pierwotnych. Korzystali oni z naturalnych źródeł światła. 
Następnym etapem było odkrycie umiejętności rozpalania ognia 
własnoręcznie. 
Z biegiem kolejnych epok, pod wpływem rozwoju cywilizacji pojawiły 
się różne formy lamp. Poszukiwano też doskonałego paliwa, od 
łuczywa tłuszczowego, aż po oświetlenie elektryczne. Każdy ze 
sposobów oświetlania wymuszał odmienną konstrukcję lamp, a ich 
historia nierozerwalnie wiąże się z burzliwymi losami ludzkości.

Szklany pająk 
u sufitu

Galeria Zwierciadlana w Wersalu z kompletem kryształowych żyrandoli i kandelabrów naściennych z XVIII w.



Lampki oliwne i  kaganki były po-
jemniczkami w  formie zakrytych 
misek z  otworem na knot, na-
stępnie zaczęto stosować pochod-

nie, którym blisko już było do oświetle-
nia wiszącego, jako że umieszczano je w za-
montowanych w  ścianach specjalnych ob-
ręczach z  kutego żelaza. Sprawa oświetle-
nia pomieszczeń przed wiekami nie była 
łatwa. Wnętrza, z  powodu ochrony przed 
chłodem, przez długi czas miały niewielkie 
otwory okienne, zatem wszechobecny był 
półmrok nawet za dnia. Dotyczy to głów-
nie krajów Europy Północnej, Zachodniej 
i  Centralnej, gdzie temperatury były niż-
sze, a dni krótsze. W  południowej części 
kontynentu mieszkania oświetlano wyłącz-
nie po zmroku, gdyż za dnia światło dzien-
ne wpadało do domów przez stosunkowo 
duże okna, drzwi lub dodatkowe świetliki 
pod sufitem bądź bezpośrednio w nim (o ile 
w ogóle domostwo miało strop, który z ra-
cji ciepłego klimatu i  niewielkich opadów 
w niektórych rejonach Morza Śródziemne-
go nie był konieczny). Tutaj bardzo długo 
głównym źródłem światła były lampy oliw-
ne w związku z powszechnym dostępem do 
palnej oliwy. Inaczej sprawa się ma w  kra-
jach położonych na północ i zachód od Mo-
rza Śródziemnego. Im dalej na północ, tym 
trudniej było zdobyć potrzebną do oświe-
tlania oliwę i tym droższy był jej transport. 
Dlatego szukano alternatywnych sposo-
bów utrzymania ognia. Zauważono, że rów-
nie dobrze pali się wosk pszczeli, dając jasne 
światło, przy minimalnym kopceniu i zapa-
chu, w przeciwieństwie do tłuszczy zwierzę-
cych. Tak powstała świeca. Knot z lnu oble-
wano woskiem lub smołą, która była tańsza, 
lecz wydzielała dużo dymu i nieprzyjemne-
go zapachu. 

W związku z  powstaniem świec poja-
wił się problem ich bezpiecznego użytko-
wania. Kształt znany z  lampek oliwnych 
nie nadawał się już do korzystania z nowe-
go źródła światła. Zaczęto wytwarzać róż-
nego rodzaju świeczniki: pojedyncze, po-
dwójne, potrójne itd. Liczba ramion mo-
gła wzrastać wielokrotnie w  stosunku do 

zapotrzebowania. Początkowo były to nie-
wielkie świeczniki stojące, lecz z  czasem 
przybrały bardziej rozbudowaną formę. 
Stojące świeczniki okazały się niewystar-
czającym źródłem światła. Zaczęto podwie-
szać u sufitu specjalne konstrukcje przezna-

czone do umocowania w nich świec. Były to 
pierwsze żyrandole.

Czym jest żyrandol i  skąd jego nazwa? 
Etymologii tego słowa można doszukiwać 
się we francuskim girandole, czyli świecznik, 
lub włoskim girandola, co oznacza ognisty 

1 | Replika starożytnej 
rzymskiej lampy oliwnej 
wykonanej z brązu 
z wczesnochrześcijańskim 
znakiem „Chi-Rho”

2 | Średniowieczny 
krzyżakowy, drewniany 
świecznik, fragment 
miniatury z Le 
livre des tournois, 
francuskojęzycznego 
rękopisu iluminowanego 
autorstwa René d’Anjou, 
1460, Francja (w zbiorach 
Bibliothèque Nationale 
w Paryżu)  
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młynek. Niektóre źródła historyczne poda-
ją, iż żyrandole zaczęły pojawiać się w Europie 
już w XVI w. Miały formę deski uwieszonej na 
powrozach lub łańcuchach (takie rozwiązanie 
stosowano raczej w mniej zamożnych siedzi-
bach) lub przybierały kształt krzyża, na które-
go końcach stawiano świece bądź wbijano je 
na specjalne szpikulce. Podobnie jak w mniej-
szych wersjach, tutaj liczba ramion rosła wraz 
z powierzchnią pomieszczenia. Im było więk-
sze, tym więcej światła potrzebowano, a tym 
samym korzystano z  wielu świec. Takie roz-
wiązanie niosło ze sobą, niestety, konsekwen-
cje w postaci licznych pożarów.

Nie dziwi zatem fakt, że z  czasem ży-
randole wytwarzano także z metalu, łącząc 
ich ramiona obręczami, niejednokrotnie 

bogato zdobionymi, np. w kształcie korony. 
Piękny przykład takiego żyrandola widzimy 
na obrazie Jana van Eycka „Portret małżon-
ków Arnolfinich”. Jest to wspaniały mosięż-
ny (?), sześcioramienny żyrandol o bogatej 
formie, z  bogatą dekoracją w  stylu późne-
go gotyku. Mimo wszystko do produkcji ży-
randoli nadal używano drewna, często rzeź-
bionego, złoconego bądź polichromowane-
go, gdyż było ono materiałem tańszym od 
metali. Niestety, upływ czasu, wojny i inne 
okoliczności sprawiły, że bardzo niewie-
le przedmiotów tego typu przetrwało do 
naszych czasów. Należy dodać też, że jed-
nym z powodów tego jest fakt, iż nawet ów-
cześnie były to niezwykle rzadkie obiekty. 
Przez wiele wieków żyrandole były zarezer-
wowane wyłącznie dla najbogatszych, bied-
niejsi wciąż musieli zadowolić się lampkami 
olejnymi, łuczywami, w najlepszym wypad-
ku świecami, ustawianymi bezpośrednio na 
stole bądź w prostych glinianych czy drew-
nianych świecznikach.

Podstawowa konstrukcja żyrandola 
nie zmieniła się od tamtego czasu. Nie li-
cząc formy i dekoracji podyktowanej cha-
rakterystycznym stylem panującej mody, 
jego główny kształt pozostał taki sam. Nie-
zmiennie był to wiszący obiekt z  miejsca-
mi na świece, wykonany z  metalu bądź 
drewna, późnej z  ceramiki i  szkła. O ile 
metal, drewno i ceramika stanowiły mate-
riał trwały, o tyle szkło było bardzo kruche 
i  delikatne. Miało jednak jedną przewagę 
nad innymi materiałami, mianowicie odbi-
jało i rozpraszało światło, tak słabe w przy-
padku świec. Polerowany metal, złocone 
drewno czy szkliwiona ceramika potrafi-
ły odbić światło, lecz w  stopniu znacznie 
mniejszym niż szkło. Ponadto szkło jest 
przejrzyste, czyli optycznie niematerialne. 
Błysk szkła jest niepowtarzalny i trudny do 
powtórzenia w jakimkolwiek innym mate-
riale.

Szkło w  wiekach średnich było jednak 
bardzo złej jakości, zanieczyszczone, o  zie-
lonkawej barwie, dalekie wciąż od ideału, 
którym był kryształ górski. Dlatego po-
czątkowo dekoracje żyrandoli wykonywa-
no właśnie z kryształu górskiego, ale ten był 
bardzo drogi, trudny w  obróbce i  kruchy. 
Dopiero w  1676  r. angielski szklarz Georg 
Ravenscroft opracował nowy rodzaj szkła. 
Była to masa szklarska z  dużą zawartością 

3 | Jan van Eyck, 
„Portret małżonków 
Arnolfinich”, 1434, olej, 
deska; widoczny świecznik 
sufitowy w kształcie 
żyrandola, mosiężny, w stylu 
późnogotyckim (w zbiorach 
National Gallery w Londynie)
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ołowiu (nie było to zupełnie nowe od-
krycie, tlenek ołowiu w  celu rozjaśnienia 
i  ujednolicenia szkła stosowali już miesz-
kańcy starożytnej Mezopotamii). Metal ten 
powodował oczyszczenie szkła i  podnie-
sienie współczynnika rozproszenia światła 
w wykonanych z niego przedmiotach. Od-
krycie to już na zawsze zmieniło wygląd ży-
randoli. Ich produkcja stała się dużo tańsza 
i łatwiejsza. Oczywiście był to wciąż bardzo 
kosztowny materiał, ale o  wiele mniej niż 
stosowany dotychczas kryształ górski. Do 
mistrzostwa opanowali obróbkę szkła Wło-
si. Około 1700 r. na wyspie Murano zaczę-
li oni produkcję żyrandoli w całości wyko-
nanych z tego materiału, których produkcja 
trwa do dziś. Misternie zdobione motywa-
mi floralnymi zachwycają pięknem i budzą 
podziw, zwłaszcza że nadal wykonuje się je 
ręcznie metodami hutniczymi.

Szkła z  Murano stanowią oddzielną ga-
łąź historii żyrandoli. W  tym samym cza-
sie, gdy na wyspie doskonalono technikę 
pracy w gorącym szkle, na kontynencie po-
wstawały lampy zdobione dodatkowo szli-
fowanymi wisiorami w  kształcie pryzma-
tów. Największy rozkwit sztuka szlifowania 
szkieł żyrandolowych osiągnęła w osiemna-
stowiecznej Francji. Tuż po tym, jak założo-
no tam pierwsze huty, a przy nich szlifier-
nie, rozpoczął się olbrzymi popyt na przed-
mioty szklane, zwłaszcza lustra i żyrandole. 
W 1764 r., za panowania króla Ludwika XV, 
została powołana do życia jedna z  najsłyn-
niejszych hut szkła zajmująca się produk-
cją kryształowych żyrandoli; mieści się ona 
do dnia dzisiejszego w miejscowości Bacca-
rat w  Lotaryngii. Żyrandole tamtych cza-
sów nie miały centralnego korpusu, a na ich 
gruszkowatej klatce-stelażu gęsto rozwie-
szone były płasko szlifowane szkła w kształ-
cie liści dębu, rozetek, gwiazdek, rombów, 
cekinów oraz sterczących obelisków. Deko-
racja często niemal całkowicie przesłania-
ła metalową klatkę żyrandola. Interesujące 
jest to, że ówcześnie używano rzadko dziś 
stosowanych płaskich kryształów i  wiesza-
no tą właśnie, płaską stroną na zewnątrz, 
a szlifowaną do wnętrza żyrandola. Powo-
dowało to odbicie światła dziennego w pła-
skiej powierzchni kryształu, jak w  lustrze, 
co za tym idzie rozjaśnienie nadal mrocz-
nego wnętrza refleksami odbitego światła, 
a po zmroku skumulowanie blasku świec 

i  zwielokrotnienie ich wewnątrz świeczni-
ka za pomocą fasetek wisiorów. Inaczej niż 
dziś, kiedy kryształy wiesza się tylko dla de-
koracji, wtedy były ważnym elementem 
funkcjonalnym żyrandola.

Francja oszalała na punkcie kryszta-
łowych luster i  żyrandoli! Chciał je mieć 
każdy zamożny szlachcic lub arystokrata, 
były wyznacznikiem luksusu i  pozycji spo-
łecznej. Mimo wszystko głównym odbior-
cą stał się dwór królewski. Cały Wersal zo-
stał wyposażony w  kryształowe lustra i  ży-
randole. Szklane paciorki i pryzmaty zwie-
szały się zewsząd, całymi girlandami i  fe-
stonami, migotały pośród złota i  purpury, 
mnożąc w  swych odbiciach przepych pa-
łacu. Francja, będąc dyktatorem panują-
cych mód i  dobrego gustu, stała się wzor-
cem dla innych państw. Stąd wielki popyt 
na migotliwe szklane żyrandole objął całą 
Europę drugiej połowy XVII  w. Zważyw-
szy na dobre kontakty polityczne z Francją, 

4 | Przykład żyrandola 
formowanego ręcznie 
metodą hutniczą 
z wielobarwnego szkła na 
wyspie Murano
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popularność kryształowych lamp nie omi-
nęła także Polski.

Świeczniki szklane zaczęto wytwarzać na 
terenie naszego kraju około połowy XVIII 
stulecia, ale przemysł szklarski działał pręż-
nie w Polsce już wcześniej. Początki rodzi-
mej wytwórczości szklarskiej sięgają pierw-
szej połowy X  w. (Wolin). Badania arche-
ologiczne wyrobów szklarskich pochodzą-
cych z Wolina, Opola, Kruszwicy i Wrocła-
wia (X-XIII w.) wydają się wykluczać możli-
wość produkcji przez te ośrodki specjalnych 
naczyń – miseczek przeznaczonych do ce-
lów oświetleniowych. Między XIV a XVII 
stuleciem na terenach państwa polskiego 
czynnych było ponad 90 hut szkła. Wytwa-
rzały one niewielkie ilości szkła, o dość ni-
skiej jakości, i brak dowodów, że wśród wy-
robów znajdowały się przedmioty służą-
ce do oświetlania. Z  zachowanych opisów 
wynika, że w  XVI i  XVII  w. w  pałacach 
magnackich, dworach szlacheckich, a na-
wet domach mieszczańskich wyroby szkla-
ne występowały dość często. Niestety, tak-
że tutaj brak jednoznacznych dowodów, iż 
wśród tych przedmiotów znajdowały się 
szklane świeczniki. Jedyną znaną dotych-
czas wzmianką o  świecznikach szklanych 
w Polsce w XVII w. jest informacja o trzech 
świecznikach ze szkła w  spisie zawartości 
skarbca Radziwiłłów w Lubeczu.

W połowie XVIII w., wraz ze wspomnia-
ną modą na wyroby kryształowe, zaczyna-
ją powstawać w  Polsce huty szkła kryszta-
łowego. Duże znaczenie dla rozwoju pro-
dukcji szkła luksusowego w Pierwszej Rze-
czypospolitej miała działalność dwóch ma-
nufaktur Radziwiłłowskich: w  Nalibokach 
i  Urzeczu. Decyzję o  ich założeniu podję-
ła księżna Anna Katarzyna z  Sanguszków 
Radziwiłłowa, żona Karola Stanisława Ra-
dziwiłła, kanclerza wielkiego litewskiego. 
Naliboki znajdowały się na trasie łączącej 
Mińsk z  Nowogródkiem, Mińsk ze Słoni-
mem, Wilno z Mozyrem przez Słuck, a na-
wet Wilno z Mińskiem. Hutę założono na 
Litwie, gdzie brakowało wielkich ośrod-
ków szklarskich, więc luksusowe, drogie 
materiały hutnicze musiały być sprowadza-
ne z  zagranicy: Rygi, Królewca i  Gdańska. 
Brak infrastruktury hutnictwa szklarskie-
go jednocześnie zapewniał gwarantowany 
zbyt wyrobów średniej jakości. Prawdopo-
dobnie na początku 1721  r. księżna Anna, 

5 | Żyrandol w stylu 
empire w kaplicy pałacu 
w Compiègne na obrazie 
Josepha Désiré Courta 
„Małżeństwo Leopolda I 
i Luizy z Orleanu” z 1837 r. 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w pałacu 
w Compiègne, Francja)

6 | Żyrandol w stylu empire 
w sypialni cesarzowej Marii 
Luizy w pałacu w Compiègne 
– stan obecny
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przy pomocy swoich zaufanych pracowni-
ków, rozpoczęła za granicą poszukiwania 
mistrzów szklarskich. Ważne było, aby po-
chodzili oni ze znanych rodzin rzemieślni-
czych o  wielowiekowej tradycji hutniczej, 
co gwarantowało fachowe przygotowanie 
oraz kontakty umożliwiające wymianę in-
formacji, np. receptur szklarskich. Księżnej 
udało się zwerbować nieznanego nam z na-
zwiska starszego wiekiem szklarza, który 
przybył do Białej pod koniec 1721 r. Pierw-
sze wyroby wyszły z Naliboków w sierpniu 
1722  r. Oprócz starego hutnika w  hucie 
pracował jego pomocnik Marcin Kibelbeck 
i Wolffgang Landgraff z Bawarii. Po śmier-
ci w 1723 r. nieznanego mistrza szklarskie-
go jego funkcje zarządzające przejął Franci-
szek Fremel, prawdopodobnie Francuz, do 
tej pory pozostający w służbie saskiej. Jego 
zadaniem, jako dyrektora, było urozmaice-
nie asortymentu przez wprowadzenie no-
wych, modnych wzorów.

W Nalibokach produkowano dwa pod-
stawowe rodzaje szkła: „proste”, „białe”, a na 
bazie ostatniego i kolorowe oraz „kryształo-
we”. Z tego szkła wyrabiano: tafle okienne, 
szkło „drobne” stołowe i  szkło luksusowe 
delikatne, kryształowe, początkowo niede-
korowane, potem szlifowane i  „rysowane” 
(rytowane), kiedy przy hucie powstała pra-
cownia szlifierska i „rysownicza”. Kolejnych 
rzemieślników sprowadził sam Fremel. 
Wśród nich należy wymienić: hutnika szkła 
kryształowego Johanna Georga Heinza, „ta-
felnika” Johanna Repsza, szlifierza Johanna 
Georga Ungera oraz rysowników: Hein za 
(nieznanego imienia) i  Johanna Christo-
fa Dreera (Drehera). W  latach czterdzie-
stych XVIII  w. huta nalibocka oraz zwią-
zane z  nią pracownie szlifierska i  rytowni-
cza osiągnęły bardzo wysoki poziom, dzięki 
sprowadzonym z zagranicy rzemieślnikom, 
ale również wykształconym przez nich pol-
skim uczniom, którym mistrzowie zobo-
wiązani byli przekazywać swoją wiedzę. 
W  pierwszej połowie XVIII  w. w  Rzeczy-
pospolitej, na wzór francuski, zapanowała 
moda na posiadanie w pałacach małych ga-
binetów zwierciadlanych lub galerii lustrza-
nych. W  Polsce brakowało zwierciadlarni, 
więc tafle lustrzane sprowadzano z  zagra-
nicy: Poczdamu, Drezna i  Paryża. Księżna 
Anna Radziwiłłowa nosiła się z  zamiarem 
uruchomienia zwierciadlanej manufaktury 

w  swoich dobrach. Wybór padł na Urze-
cze pod Słuckiem. I tym razem Radziwiłło-
wa oparła się na cudzoziemskich mistrzach. 
Huty Radziwiłłów w Urzeczu i Nalibokach 
funkcjonowały do połowy XIX w. Pierwsza 
z  nich została zamknięta w  1846 r., druga 
w 1862 r. 

Wśród zachowanych wyrobów urzec-
kich znajduje się świecznik. Z  polskich 
szkieł osiemnastowiecznych przetrwało bo-
wiem niewiele. Wiadomo jednak, że szkla-
ne świeczniki, stojące, ścienne i wiszące, były 
wówczas w pałacach magnackich i na dworze 
królewskim w  powszechnym użyciu. Z  akt 
huty wiadomo, że w  XVIII  w. produkowa-
no w Polsce kilka rodzajów świeczników wi-
szących i stojących. Odpowiednikiem wyro-
bów francuskich z  huty Baccarat były wzo-
rowane na rodzimych „pająkach” tradycyj-
ne żyrandole z centralnym tralkowym trzo-
nem, od którego odchodziły ramiona wygię-
te w kształt litery „S”, z tulejkami na świece. 
Całość uzupełniały również szklane ozdoby 
na wzór francuski, czyli sterczyny gwiazdy 
i  wisiorki. Był to jednak inny typ świeczni-
ka od produkowanych we Francji. Konstruk-
cji nie tworzyła już „gruszka” z ramion, po-
wrócił trzon, a ramiona były w całości szkla-
ne, podobnie jak w lampach z Murano. 

Dwór francuski, oprócz korzystania z wy-
robów z  własnych hut, składał zamówie-
nia również w  Europie Centralnej, ściślej 

7 | Przykład 
monumentalnego żyrandola 
kryształowego i kryształowej 
balustrady z francuskiej 
Manufaktury Baccarat 
w pałacu Dolmabahçe 
w Stambule
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w Czechach, gdyż stamtąd pochodziły naj-
lepszej jakości wyroby kryształowe oparte 
na unowocześnionym składzie masy szklar-
skiej (dodanie kwasu do ołowiu), zwanej 
„czeskim kryształem”. Odznaczały się one 
większą przejrzystością i silniejszym współ-
czynnikiem rozszczepienia światła, stąd 
tak wielkie zainteresowanie tym rodzajem 

szkła. W  1711  r. bracia Fišer – specjaliści 
w  cięciu kamieniem szkła z  miejscowości 
Turnov – przesiedlili się w  okolice Jablon-
ca i  w  1724  r. założyli zakład specjalizują-
cy się w produkcji kryształowych żyrando-
li. Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące 
eksportu czeskich żyrandoli sięgają 1725 r., 
kiedy to zamówiono żyrandole do pałaców 
Ludwika XV w  Wersalu i  Fontainebleau. 
Sława piękna i elegancji czeskich kryształo-
wych żyrandoli rozprzestrzeniała się szyb-
ko i wkrótce zaczęły zdobić posiadłości kró-
lów, sułtana Osmana III i  rosyjskiej carycy 
Elżbiety. Z okazji koronacji w 1743 r. cesa-
rzowa Maria Teresa poprosiła czeskich ar-
tystów o  stworzenie nowego kształtu ży-
randola, co zaowocowało powstaniem lam-
py o  bardzo charakterystycznej budowie 
i kształcie, powodując, iż stała się ona obiek-
tem pożądania w całej monarchii Habsbur-
gów. Żyrandol, o nazwie Maria Teresa, sta-
nowi obecnie podstawową linię klasyczne-
go oświetlenia kryształowego, wytwarzane-
go do dziś wśród innych wyrobów w firmie 
Preciosa w Czechach.

Osobną i  wcale nieprostą sprawą było 
utrzymanie świeczników wiszących w  czy-
stości oraz wymiana łatwo tłukących się ele-
mentów. Rozkładając świecznik do czysz-
czenia lub przenoszenia, można było zgubić 
lub pomylić elementy i – składając – stwo-
rzyć nową kompozycję. Stłuczone części za-
stępowano innymi, zazwyczaj wykonanymi 
z  nieco innego szkła i  w  innym stylu (np. 
spis inwentarza z Wersalu z 1793 r. wymie-
nia ponad 6000 funtów różnych szklanych 
części do świeczników!). Problem „części 
zamiennych” w przypadku żyrandoli szkla-
nych występuje w  skali nieporównywalnej 
z żadnym innym oświetleniem. Dlatego za-
chowane egzemplarze, zwłaszcza najstarsze, 
w  większości posiadają części nieoryginal-
ne, dodane w latach późniejszych.

Po niezwykle bujnej stylistyce baroko-
wych i  rokokowych żyrandoli szklanych 
przychodzi czas na umiar w  tej dziedzi-
nie, przynosi go epoka napoleońska. Cha-
rakterystyczne świeczniki-fontanny zajęły 
miejsce symbolu ustroju monarchistyczne-
go, jakim były m.in. żyrandole typu „Marie 
Therese”. Głównym elementem empiro-
wych żyrandoli był stelaż, często cyzelowa-
ny w złoconym brązie. Do zwisającej  po-
ziomo z  sufitu obręczy przymocowywana 

9 | Historyzujący żyrandol 
z 1880 r., wykonany 
z kryształów z karkonoskich 
hut szkła – dar cara Rosji 
dla ówczesnej świątyni 
prawosławnej (w kościele 
św. Mikołaja w Pradze)

8 | Żyrandol gazowy 
wykonany z brązu i szkła 
z 1858 r. (obecnie w Izbie 
Wykonawczej, Vermont 
State House w Montpelier, 
Vermont)
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była kopuła, utworzona z  rzędów naniza-
nych na sznureczki bądź druciki szlifowa-
nych koralików szklanych, rozetek lub so-
pelków. Sznury takich samych kryształ-
ków spływały z korony u sufitu aż po brzeg 
misy, na którym umieszczone były ramio-
na świeczników. 

Niesłabnącą popularnością cieszyły się 
kryształowe żyrandole w następnych latach. 
Szczególnie łaskawy był dla nich historyzm, 
który spowodował wzmożony popyt na wy-
roby stylizowane na dawne epoki. Dobra 
passa przeminęła z nadejściem secesji, choć 
style historyzujące zazębiały się niejedno-
krotnie w niektórych krajach z secesją i mo-
dernizmem, co dawało ciekawe, a niekiedy 
zabawne efekty. Na ogół żyrandole history-
zujące nie zmieniały swojego pierwotnego 
kształtu, dodawano ewentualnie niewielkie 
ozdoby, lecz nie doszło do większych mo-
dernizacji w formie. Pojawiła się za to inna 
nowinka w  postaci lamp gazowych, nafto-
wych, a później wykorzystania energii elek-
trycznej i  żarówki. Wówczas wiele ze sta-
rych świeczników dostosowano do nowych 
wymogów.

Na jakiś czas żyrandole kryształowe 
straciły na znaczeniu, choć nadal cieszyły 

się nieznacznym zainteresowaniem. Art 
déco, a później modernizm wprowadziły 
własną stylistykę, w  której nie było miej-
sca na dekoracyjne świecidełka. Następ-
nie wojny światowe oraz zmiany społecz-
ne wpłynęły na spadek popularności tego 
rodzaju oświetlenia, ale obecnie obserwu-
je się powrót do tej stylistyki. Żyrandole 
znów stają się bardziej dekoracyjne, prze-
stają być wyłącznie użytkowym elemen-
tem wnętrza. Ponownie cieszą oko. Mło-
dzi twórcy i  projektanci czerpią z  dawnej 
stylistyki, przenosząc ją na swoje projek-
ty w sposób bezpośredni lub symboliczny. 
Jedynym smutnym akcentem całej sytuacji 
jest zanik dbałości o jakość  materiału. Na 
rynku pojawia się całe mnóstwo stylizowa-
nych lamp wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, zwłaszcza z akrylu. Powoduje to psu-
cie gustów i  rynku, bo akrylowe „kryszta-
łowe żyrandole” są dużo tańsze od szkla-
nych, co sprawia, że stają się niepokojąco 
popularne. Mimo wszystko jest nadzieja, 
że przynajmniej w ten sposób powróci za-
miłowanie do piękna po wielu latach pro-
pagandy brzydoty i  panujących w  sztuce 
polskiej od dziesięcioleci kierunkach anty-
mimetycznej sztuki prowokacji i  niesma-
ku. Oby niezwykły, baśniowy blask krysz-
tału znów u nas zagościł po okresie pogar-
dy dla tego wdzięcznego materiału.

Adam Włodarczyk

11 | Szklany żyrandol 
w stylu art déco, projektu 
Mieczysława Kotarbińskiego, 
eksponowany 
w pokoju do pracy na 
Międzynarodowej Wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych 
i Nowoczesnego Przemysłu 
w Paryżu w 1925 r.

10 | Mosiężny kinkiet 
z kloszami formowanymi 
ręcznie ze szkła metodą 
hutniczą, wykonany w stylu 
secesyjnym, koniec XIX w.
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Muzeum Warszawy 
– modernizacja przestrzeni 
i nowa wystawa

Jeszcze w 1936 r. z  inicjatywy Stefana Starzyńskie-
go, prezydenta Warszawy, oraz Stanisława Lo-
rentza, dyrektora Muzeum Narodowego, powsta-
ło Muzeum Dawnej Warszawy, jako oddział Mu- 

    zeum Narodowego. W  ciągu następnych dwóch lat 
miasto zakupiło trzy kamienice po stronie Dekerta Ryn-
ku Starego Miasta z  przeznaczeniem na ten cel, a Mu-
zeum Narodowe wydzieliło część zbioru o  charakterze 

varsavianistycznym. To wówczas, przed wojną rozpoczął 
się remont dwóch z nich – kamienicy Szlichtingowskiej, 
zwanej też Kleinpoldowską (nr 34), i Pod Murzynkiem 
(nr 36). Trzecia, kamienica Baryczkowska (nr 32), na-
leżąca wcześniej do Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi Przeszłości, była w dość dobrym stanie. Projektantem 
adaptacji na cele muzealne tych trzech kamienic został 
Jan Zachwatowicz, a za konstrukcje odpowiedzialny był 

Z warsztatu konserwatora

1
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Stanisław Hempel. Przyjęto założenie wykonania cien-
kich stropów żelbetowych nad stropami polichromowa-
nymi w kamienicach 32 i 34, a faktycznie wykonano tyl-
ko w kamienicy Kleinpoldowskiej (nr 340). 

Prawie wszystkie kamienice na Starym Mieście w cza-
sie drugiej wojny światowej zostały wypalone, często 

zawalone łącznie z parterami. Najlepiej zachowaną pie-
rzeją rynkową była strona Dekerta. Wykonane przed 
wojną żelbetowe stropy w kamienicy Kleinpoldowskiej 
uratowały trzy drewniane stropy polichromowane w tej 
kamienicy − dwa starsze na pierwszym piętrze i  jeden 
młodszy na drugim. Niestety, takich działań nie podjęto 

.
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w kamienicy Baryczkowskiej i znajdujące się w niej stro-
py przepadły bezpowrotnie.  

Przy podejmowaniu w 2015 r. prac modernizacyjnych 
w  11 kamienicach przeznaczonych w  trakcie odbudo-
wy powojennej na muzeum miasta, wiadomo było, gdzie 
można trafić na pozostałości architektury, a szczegól-
nie wcześniejszy wystrój, a także, że oprócz trzech przed 
wojną przeznaczonych na muzeum kamienic, szczegól-
ną uwagę badawczą należy zwrócić na partery i elewacje 
pozostałych kamienic. Opracowany został program prac 
konserwatorskich, uwzględniający nie tylko rozpoznane 
zachowane relikty zabudowy pochodzące sprzed 1945 r., 
ale także wystrój zarówno elewacji, jak i wnętrz z okresu 
odbudowy. Ocenie poddano również wyposażenie po-
chodzące z okresu tworzenia powojennej ekspozycji. Ma-
jąc na uwadze wpis warszawskiego Starego Miasta na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykładu 
powojennej odbudowy, z tą samą pieczołowitością trakto-
wano wystrój z okresu odbudowy, jak i pozostałości wcze-
śniejsze. Takie podejście oczywiście musiało doprowadzić 
w kilku miejscach do konfliktu starszego z nowszym. 

Przy modernizacji została przyjęta zasada zachowa-
nia całego wystroju związanego z odbudową – dekoracje 
ścian i  sufitów, okładziny stropów, posadzki kamienne 
i drewniane, schody, stolarka drzwiowa (okienna została 
wymieniona 10 lat wcześniej), kraty itp. Usunięciu pod-
legały wszystkie późniejsze przebudowy. Nowe elemen-
ty otrzymały charakter współczesny, głównie z wykorzy-
staniem szkła (ścianki przedzielające i  drzwi przeciw-
pożarowe). Na ścianach zastosowano jeden kolor, biel 

antyczną, z wyjątkiem ścian w pomieszczeniach z orygi-
nalnymi siedemnasto- i osiemnastowiecznymi drewnia-
nymi stropami. 

W parterach, które nie były zniszczone, prace remon-
towe zostały poprzedzone badaniami stratygraficznymi. 
Ku wielkiemu zaskoczeniu, w  kamienicy Pod Murzyn-
kiem, na jednej z  konsol podtrzymujących sklepienie 
w  pomieszczeniu frontowym została odnaleziona deli-
katna dekoracja kwiatowa, pochodząca z XVII w. Dalsze 
poszukiwania uwidoczniły szczątki dekoracji na trzech 
innych wspornikach oraz duże fragmenty sztukaterii. 
Badania w sieni tej kamienicy odsłoniły pod sztukaterią 
z lat pięćdziesiątych XX w. sztukaterię wcześniejszą, de-
likatniejszą i lepszej jakości. Po konsultacjach ze stołecz-
nym konserwatorem zabytków zapadła decyzja o wyeks-
ponowaniu zachowanych malatur oraz przywróceniu 
obu tym pomieszczeniom pierwotnego detalu i kolory-
styki. 

Konserwatorskim wyzwaniem była konserwacja 
dwóch stropów polichromowanych w kamienicy Klein-
poldowskiej. Po zdjęciu warstw brudu, werniksów oraz 

przemalowań okazało się, że kolorystyka obu stropów 
jest wręcz pastelowa, ale uszkodzenia są bardzo duże. 
W związku z tym, biorąc pod uwagę opinię kilku komi-
sji z  udziałem prof. dr hab. Marii Lubryczyńskiej, rze-
czoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, postanowiono pokazać zachowane oryginalne war-
stwy malarskie tych stropów z  ograniczeniem do mi-
nimum ingerencji konserwatorskich. Pomieszczenia, 
w  których znajdują się stropy polichromowane, jako 
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najcenniejsze w muzeum, wyposażono w specjalny sys-
tem gaszenia gazem.  

Równocześnie z opracowywaniem projektowej doku-
mentacji wykonawczej dotyczącej modernizacji kamie-
nic zespół kuratorów muzealnych pod kierownictwem 

Jarosława Trybusia rozpoczął prace nad scenariuszem 
wystawy stałej. Przyjęta koncepcja ekspozycji, oparta na 
bardzo bogatych zbiorach, liczących ponad 300 tys. mu-
zealiów, spowodowała, że każda część historycznych bu-
dynków zaczęła być ważna i stała się czynnym elementem 

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

4 | Dziedziniec za 
kamienicą Kleinpoldowską 
ze zmienionym zadaszeniem 
z dekoracją w technice 
sgraffito, wykonaną w latach 
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doświetlającą klatkę 
schodową kamienicy Pod 
Murzynkiem

6 | 7 | Wystawa główna 
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Warszawskie”, Gabinet 
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opowieści o Warszawie. Aranżacja wystawy, będąca wy-
nikiem konkursu (zwycięzcy − pracownia PL Studio, 
Michał Sokołowski, Patryk Żurawski i  Agnieszka Łań-
ko) miała stanowić tło dla pokazywanych przedmiotów 
i nie stwarzać konkurencji dla architektury. 

Wystawa otrzymała tytuł „Rzeczy Warszawskie”, 
a jej istotą jest ponad 7 tys. przedmiotów ze zbiorów 
muzeum oraz budynki wraz z ich wystrojem. W labi-
ryncie pomieszczeń, niegdyś mieszczańskich dziś prze-
kształconych na cele muzealne, znajduje się 21 gabi-
netów/kolekcji. Obecnie czynnych jest 8 gabinetów, 
pozostałe zostaną zrealizowane do połowy 2018 r. Są 
wśród nich Gabinet Sreber, przedmioty pochodzące 
z  badań archeologicznych w  piwnicach muzealnych, 
ale i  gabinet popularnych pocztówek czy pamiątek. 
Każdy gabinet jest inny nie tylko ze względu na eks-
ponowane przedmioty, ale i na charakter wnętrz i cza-
sem zaskakujący sposób dotarcia (wąskie przejścia, ni-
skie nadproża kamiennych obramień drzwi, zabiego-
we schody, drewniane lub kamienne wysokie lub krę-
te). Szczególne zainteresowanie muzealnych gości bu-
dzi możliwość wejścia na latarnię kamienicy Pod Mu-
rzynkiem, gdzie nie tylko można spojrzeć na Stare 
Miasto z góry, ale i zobaczyć jak funkcjonowała daw-
niej trójtraktowa kamienica staromiejska z przestrze-
nią klatki schodowej, właśnie doświetlonej latarnią. 

Z podobnym pietyzmem, jak zachowaną architektu-
rę oraz jej wystrój, potraktowano też nieliczne elementy 

wyposażenia pochodzące jeszcze z  pierwszej wystawy 
z lat pięćdziesiątych XX w. (wystrój kamienic zawdzię-
czamy głównie projektom autorstwa Stanisława Żaryna 
i Jana Zachwatowicza, a wystawa była dziełem Stanisła-
wa Zamecznika z zespołem). Na szczególną uwagę zasłu-
guje wykonana w  tamtych latach makieta osiemnasto-
wiecznej Warszawy oraz obraz Wojciecha Fangora „Ku-
cie kos”, namalowany w 1954 r., a odsłonięty w 2012 i sy-
gnowany przez autora w 2013 r. 

Ekspozycję uzupełniają sale z  „Danymi warszawski-
mi”, pokazujące historię Warszawy oraz dzieje kamienic, 
w których mieści się muzeum. Jest też sala kinowa z fil-
mem Warszawa nie zapomni, księgarnią, kawiarnią i bi-
blioteką varsavianistyczną. W kamienicach znalazło się 
też miejsce na obszerną przestrzeń wystaw czasowych 
i powierzchnie biurowe. 

Przeprowadzona modernizacja kamienic mieszczą-
cych Muzeum Warszawy nie była zadaniem łatwym, 
gdyż jej celem nie była tylko konserwacja obiektów i zor-
ganizowanie powierzchni wystawienniczych. Dzisiej-
sze wymogi muzealne nakładają na organizatorów i za-
rządców wyposażenie budynków w skomplikowane sys-
temy bezpieczeństwa zarówno pożarowego, jak i  wła-
maniowego, utrzymanie jakości klimatu dla zwiedza-
jących i  zbiorów, dostępności przestrzeni dla osób nie-
pełnosprawnych. Muzeum Warszawy, pomimo zloka-
lizowania w  historycznych budynkach o  bardzo skom-
plikowanej strukturze przestrzennej, dzisiaj wyposażone 

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

8 | Czytelnia biblioteki 
muzealnej, z malowidłami 
z lat pięćdziesiątych XX w., 
przeniesionymi z wydawnictwa 
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9 | Ekspozycja „Dane 
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jest w najnowsze systemy bezpieczeństwa i kontroli. Sys-
temy wentylacyjne zapewniają odpowiedni klimat i nie 
ingerują w  odbiór architektury. Pięć poziomów wysta-
wienniczych – dwa podziemne, parter, dwie kondygna-
cje powyżej parteru − jest dostępnych dla osób niepeł-
nosprawnych.

Program modernizacji Muzeum Warszawy obej-
mował też prace przy elewacjach, dachach i  dziedziń-
cach. Zgodnie z  przyjętą zasadą punktem odniesienia 
dla wystroju i kolorystyki elewacji była odbudowa z lat 
pięćdziesiątych XX w. Elewacje dwóch kamienic, tych 
najlepiej zachowanych ze zniszczeń, Kleinpoldowskiej 
i Pod Murzynkiem, wymagały specjalnych decyzji kon-
serwatorskich. Wydawało się bowiem, że bogata deko-
racja sgraffitowa kamienicy Pod Murzynkiem zacho-
wała się bez zmian z  okresu przedwojennego, jednak-
że w trakcie badań i analiz okazało się, iż jest to rekon-
strukcja z  lat pięćdziesiątych i to wykonana w pośpie-
chu z  marnej jakości materiałów. Całość, i  to zarów-
no wcześniejsze warstwy, jak i  późniejsze, była w  sta-
nie katastrofalnym, stąd decyzja o  ponownej rekon-
strukcji dekoracji, z  zadokumentowaniem zachowa-
nych reliktów. Podobny problem dotyczył elewacji ka-
mienicy Kleinpoldowskiej, z tym że tu należało rozwią-
zać nie tylko kwestię technologiczną, ale też estetycz-
no-ideową. Kamienica ta w  ramach dekorowania ka-
mienic rynkowych z okazji 10-lecia niepodległości po 
1928  r. uzyskała wystrój zaprojektowany przez Zofię 

Stryjeńską, którego w  trakcie powojennej odbudowy 
nie przywrócono. W  czasie przeprowadzonych ba-
dań tynków i  malatur odsłonięto duże, lecz zniszczo-
ne partie dekoracji Stryjeńskiej. Wtedy pojawił się po-
mysł, aby odtworzyć tę dekorację, jednakże argumen-
ty za zachowaniem spójności wystroju całej pierzei z lat 
pięćdziesiątych, poparte wpisem na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, przeważyły. Po zadokumento-
waniu i  zastosowaniu technik oraz materiałów zabez-
pieczających zachowane relikty, postanowiono odtwo-
rzyć wystrój powojenny.  

Tę samą zasadę przyjęto dla elewacji dziedzińców. 
Zmienione zostały tylko przykrycia dziedzińców wy-
konane w  latach dziewięćdziesiątych XX  w. na nowe, 
o  prostszej architekturze i  spełniające wymogi użytko-
we, w  tym przeciwpożarowe. Remontu wymagały też 
dachy, pod którymi zostały ukryte urządzenia technicz-
ne, m.in. wentylatornie. Aby jednak zachować wygląd 
dachów, podjęto decyzję o  przełożeniu dachówki od 
frontu; ewentualne uzupełnienia na połaciach od strony 
dziedzińców miały być wykonane przy użyciu specjalnie 
dobranej nowej dachówki. 

Przeprowadzona modernizacja przyniosła udany 
efekt wyeksponowania wartościowych zabytkowych ele-
mentów architektonicznych w  harmonii ze współcze-
sną, oszczędną elegancją. Same prace budowlane, kon-
serwatorskie oraz realizacja zaplanowanej części wysta-
wy trwały tylko dwa lata, od wiosny 2015 do wiosny 
2017 r. Prace przygotowawcze, w tym prace nad koncep-
cją wystawy i wyprowadzenie eksponatów oraz pracow-
ników z  Rynku Starego Miasta, prace projektowe oraz 
uzgodnienia formalne wraz z uzyskaniem finansowania, 
trwały także dwa lata. Dobre przygotowanie i zarządza-
nie projektem „Modernizacja, konserwacja oraz digitali-
zacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum 
Warszawy przy Rynku Starego Miasta w  Warszawie” 
przez kierownika projektu arch. Joannę Dudelewicz sta-
nowiło jeden z kluczy do sukcesu. Drugim było zapew-
nienie na odpowiednim poziomie finansowania ze stro-
ny m. st. Warszawy oraz wsparcia z funduszy norweskich 
i funduszy EOG, a trzecim − profesjonalni i zaangażo-
wani emocjonalnie w realizację zadania projektanci, wy-
konawcy, nadzór i pracownicy muzeum.  

Ewa Nekanda-Trepka

Więcej informacji na temat historii Muzeum Warszawy i zreali-
zowanego projektu można znaleźć w publikacjach muzealnych: 
Małgorzata Popiołek, Od kamienicy do muzeum: Historia Mu-
zeum Warszawy na Rynku Starego Miasta, Warszawa 2016 oraz 
Sprawozdania Muzeum Warszawy, wydawane od 2014 r., obej-
mujące lata 2013, 2014, 2015 i 2016. Są one dostępne w pełnej 
wersji na stronie internetowej www.muzeumwarszawy.pl w za-
kładce działalność wydawnicza.
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Niespodziewane odkrycia

W poprzednim numerze „Spotkań z  Za-
bytkami” (nr 9-10, 2017, s. 3) zamieści-
liśmy informację o  odnalezieniu pod-
czas konserwacji sarkofagów w  kate-

drze na Wawelu dokumentu z  1874 r., na którym roz-
poznano podpis Jana Matejki. Dokument jest protoko-
łem wykonanych w tamtym czasie prac związanych z po-
trzebą „otwarcia cynowej trumny ze zwłokami s.p. Bar-
bary Zapolanki żony Zygmunta I (*1515) i  córeczki jej 
Anny (*1520)”, ze względu na konieczność wyprosto-
wania „pogiętych ścian i zaradzenie dalszemu rozsuwaniu 
się boków tej prawie nie zawartej trumny”. Przygotowując 
do druku tę lapidarną notkę, dodaliśmy jeszcze, że „Po-
wszechnie znany jest udział malarza w konserwacji sarko-
fagu króla Kazimierza Wielkiego już w czerwcu 1869 r.” 
Czy jednak na pewno?

Podjęta przed stu pięćdziesięciu laty decyzja radnych 
Krakowa, by przypadającą (zgodnie z  ówczesną wie-
dzą) w  1867  r. pięćsetną rocznicę nadania Małopolsce 

statutów wiślickich (obecnie wiadomo, że statut mało-
polski wydano nie później niż w  1362 r.) uczcić prze-
prowadzeniem prac konserwatorskich przy grobach kró-
lewskich na Wawelu dwa lata później zaowocowała sen-
sacyjnym odkryciem. Warto je przypomnieć, ponieważ 
podobne wydarzenia (choć, oczywiście, niemające takiej 
„królewskiej rangi”) zdarzają się także w  naszych cza-
sach. Co zatem wydarzyło się w  podziemiach katedry 
wawelskiej w dniach 14 i 15 czerwca 1879 r. i jakie były 
konsekwencje tych wydarzeń?

Jak pisała Hanna Widacka w  popularnonaukowym 
artykule opublikowanym na stronie internetowej Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie „W zimie 
1867 r., w związku z rocznicą nadania przez Kazimierza 
Wielkiego statutów wiślickich, postanowiono odrestauro-
wać stojący w katedrze wawelskiej wspaniały sarkofag wiel-
kiego króla i prawodawcy, datowany na lata 1370-1380. 
Podczas prac konserwatorskich, gdy odjęto boczne, marmu-
rowe płyty pomnika i dla sprawdzenia wytrzymałości ścia-
ny (do której jedna z nich była przytwierdzona), uderzono 

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

1 | Franciszek Smuglewicz, 
„Sejm w Wiślicy”, przed 1807, 
rysunek tuszem (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)

2 | Jan Styfi wg obrazu 
olejnego Jana Matejki, 
„Wnętrze grobu Kazimierza 
Wielkiego w chwili odkrycia, 
w katedrze na Wawelu, dnia 14 
czerwca 1869 roku”, 1873- 
-1876, drzeworyt (wg 
Kazimierz Władysław Wójcicki, 
Album Jana Matejki, Warszawa 
1873-1876, tabl. XI)

3 | Walery Eljasz-Radzikowski, 
„Korona, berło, jabłko i ostrogi 
znalezione w grobie króla 
Kazimierza Wielkiego”, przed 
1877, drzeworyt (wg Walery 
Eljasz-Radzikowski, Kraków 
dawny i dzisiejszy, Kraków 
1876, s. 18)

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

1

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2017           26



w nią młotem, »wypadło z tej ściany kilka kamieni, a po-
przez otwór w  ten sposób zrobiony pokazało się wnętrze 
grobu i w nim kości Kazimierza Wielkiego«. Stało się to 
14 czerwca 1869 r. Dotąd pomnik królewski uważany był 
– nawet wbrew relacji Długosza – za tzw. cenotaf, czyli 
pusty grobowiec, wzniesiony dla uczczenia pamięci zmar-
łego, którego faktyczny grób znajdował się w innym miej-
scu. Zatem ów fakt odkrycia szczątków był zaskoczeniem 
dla wszystkich” (H. Widacka, Silva Rerum: Odkrycie gro-
bu króla Kazimierza Wielkiego, http://www.wilanow-
palac.art.pl/odkrycie_grobu_krola_kazimierza_wiel-
kiego.html).

Dokładną relację z przebiegu tego sensacyjnego od-
krycia opublikowano w broszurze Lucjana Tomasza Ry-
charskiego Pamiątka odkrycia i pogrzebania zwłok Kazi-
mierza Wielkiego, wydanej w Krakowie na początku lip-
ca 1869 r. (nakładem Księgarni Wydawnictwa Dzieł Ta-
nich i  Pożytecznych w  Krakowie, w  Drukarni „Czasu” 
Wincentego Marcina Kirchmayera, stron 29, z drzewo-
rytem na frontyspisie przedstawiającym „Pomnik Kazi-
mierza Wielkiego na Wawelu”). Czytamy tam m.in.:

„Działo się dnia 15 czerwca 1869 roku w  zakrystii 
kościoła katedralnego krakowskiego, w  obecności Pawła 

Popiela konserwatora zabytków pomnikowych; Jana Ma-
tejki malarza; ks. Ignacego Patyńskiego wikarego katedral-
nego i Dra Józefa Łepkowskiego profesora archeologii w uni-
wersytecie Jagiellońskim, którego o  godzinie 4-ej po połu-
dniu Paweł Popiel zaprasza do trzymania pióra, zeznając: 
iż w dniu 14 b. m. i r. udawszy się po południu wspólnie 
z  majstrem kamieniarskim Fabjanem Hochstimem i  po-
mocnikiem jego Karolem Frycem, do katedry w celu zbada-
nia, jak dalece podstawa pomnika Kazimierza W[ielkie-
go] utrzymać może ciężar płyt marmurowych, gdy te po ich 
zrestaurowaniu w miejsce dawne powrócą; po pierwszém 
zaraz uderzeniu młotem w ścianę tumby (boczną, zachod-
nią) ustąpiły drobne kamienie, któremi ta strona była za-
murowaną, a pokazała się w  głębi próżnia. Po wprowa-
dzeniu tam światła, okazały się zwłoki, o których nie ma 
wątpliwości, iż są [to] Kazimierza W[ielkiego] kości roz-
sypane z przegniłej trumny, rozpadłej na szczątki, a pokry-
te ciężką materyą jedwabną […].

Dnia dzisiejszego (oświadcza dalej Paweł Popiel) ze-
brali się rano w katedrze przy tumbie pomnika Kazimie-
rza W[ielkiego]: Ks. Sylwester Grzybowski prałat katedry 
krakowskiej, Dr T[eofil] Żebrawski budowniczy, Jan Ma-
tejko malarz oraz wspomniany majster kamieniarski wraz 
z swoim pomocnikiem. Otwór wczoraj zrobiony [i tymcza-
sowo zamurowany] rozszerzono, obaczono bliżej istotne 
zwłoki Kazimierza W[ielkiego], w koronie, z berłem, po-
kryte ciężką jedwabną materyą, jeszcze niezbyt zbutwia-
łą. Głębię (wnętrze sarkofagu, to jest tumby) tworzą trzy 
wielkie kamienie ciosowe, z  których są [wykonane] dwie 
podłużne ściany i  wierzch. W  wysokości dwóch stóp nad 
poziomem (posadzki kościelnej, nawy bocznej) na czterech 
szynach żelaznych spoczywała trumna drewniana z zwło-
kami monarchy. Trumna ta rozsypała się w spruchniałki 
– zwłoki upadły na spód tumby. Na kawałkach istnieją-
cych jeszcze szyn pośrodku tumby, utrzymały się niektóre 
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większe kości, okryte oponą na nich obwisłą, ową materyą 
jedwabną wzorzystą. Głowa królewska przodem ku wscho-
dowi obrócona, przybrana w koronę, składająca się z obrę-
czy o pięciu wybiegających z niej liljach. Korona miedzia-
na grubo złocona, sadzona rautami czeskiemi, nieszlifowa-
nemi. W kierunku ręki prawej, na dnie grobu, spostrzeżo-
no berło (raczej górną część jego, połowę, długości cali 14). 
Berło srebrne pozłacane, ze sprzączkami, i z całemi, jesz-
cze nie zbutwiałemi rzemieniami. Przedmioty wymienio-
ne odrysował zaraz dokładnie Jan Matejko.

Być może, że pas, dolna część berła, sprzączki, zapinki, 
a nawet miecz lub jakie części zbroi, zalegają dno grobowej 
tumby, zmięszane tam ze spruchniałkami kości, szat i de-
sek trumny; przecież poszanowanie dla zwłok monarszych, 
odkrytych po wiekach pięciu, nakazało wstrzymać się od 
dalszych poszukiwań”.

Pomimo tych zapewnień nie poprzestano na tym, 
a  do wymienionych w  protokole przedmiotów nale-
ży dodać znalezione w grobie: jabłko królewskie („jabł-
ko świata z  krzyżem, bez kamieni, srebrne, pozłacane”), 
pierścień złoty z  ametystem, ostrogi miedziane pozła-
cane, dziesięć guzików srebrnych od sukni oraz gwoź-
dzie, którymi zbijano trumnę. Konsekwencją zaś tego 
odkrycia było zorganizowanie 8 lipca 1869 r. niezwykłej 

uroczystości – ponownego pochówku „króla chłopów”, 
pogrzebu, który w odczuciu wielu jego uczestników i ob-
serwatorów, a także historyków zajmujących się dziejami 
Polski pod zaborami przekształcił się w jedną z najwięk-
szych i  najbardziej znaczących manifestacji patriotycz-
nych tamtych czasów.

Do podobnie „niespodziewanego”, a nawet „zaska-
kującego” odkrycia, jak czytamy w  krótkim artyku-
le opublikowanym 22 września br. na stronie interneto-
wej Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (Nie-
spodziewane odkrycie w  białołęckim kościele, http://
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zabytki.um.warszawa.pl/content/niespodziewane-
odkrycie-w-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ckim-
ko%C5%9Bciele), doszło niedawno podczas prac remon-
towych prowadzonych w podziemiach kościoła św. Jaku-
ba Apostoła na warszawskim osiedlu Tarchomin (gmina 
Białołęka). Jest ono bezsprzecznie mniejszej rangi, niż od-
nalezienie przed niemal stu pięćdziesięciu laty doczesnych 
szczątków polskiego króla oraz włożonych do jego trumny 
funeraliów, ale pod względem formalnym – porównywal-
ne. I to bez względu na to, że choć dotyczyło ono przed-
stawiciela potężnego i  słynnego nie tylko w Polsce rodu 
Ossolińskich, nie odnosiło się do żadnego z  powszech-
nie rozpoznawalnych jego reprezentantów, lecz… małe-
go dziecka, znanego jedynie z imienia, nazwiska, tytułów 
oraz daty urodzin i śmierci.

„Prawdopodobnie jest to pochówek 5-letniego Ignacego 
Ossolińskiego […], zmarłego w 1775 r. – czytamy w inter-
netowej relacji.

Kościół św. Jakuba Apostoła powstał w 1518 r. Na po-
czątku XVIII w. Tarchomin został zakupiony przez rodzi-
nę Ossolińskich. Z  inicjatywy Franciszka Maksymiliana 
Ossolińskiego w 1720 r. rozpoczęto restaurację i rozbudowę 
świątyni. Miała ona stać się kościołem rodowym Ossoliń-
skich, o czym zaświadcza ozdobna płyta epitafijna umiesz-
czona w posadzce kościoła na styku nawy z prezbiterium, 

z herbem Ossolińskich – Topór i napisem »Aedificat pro-
prias hic ascia moesta ruinas«. Płyta przykrywa zejście 
do krypty przygotowanej jako miejsce spoczynku członków 
rodu. Jednakże w krypcie kościoła pochowano tylko jednego 
członka rodziny, Ignacego Ossolińskiego. Z dostępnych źró-
deł wynika, że trumienkę z kośćmi i tabliczką informacyj-
ną odkryto w 1978 r., w trakcie przebudowy krypty na sal-
kę dla ministrantów. Jednakże nieznane było miejsce po-
nownego pochówku młodego Ossolińskiego.

Od lipca 2017 r. w podziemiu kościoła prowadzone są 
prace konserwatorskie. Po skuciu wtórnych tynków w pół-
nocnej ścianie ukazał się zamurowany otwór. Po rozkuciu 
kilku cegieł okazało się, że za przemurowaniem znajdu-
ją się schody prowadzące niegdyś do krypty z kościoła, od 
góry przesłonięte metalową płytą epitafijną. Dolna partia 
schodów (2 lub 3 stopnie) została przykryta wylewką beto-
nową. Na jej powierzchni ułożono z białej cegły krzyż, do 
którego doklejono ołowianą tabliczkę trumienną Ignacego 
Ossolińskiego”.

Artykuł kończy się informacją, że „Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków zleci dalsze szczegółowe badania 
pochówku”. O zakresie tych badań i wynikających z nich 
ustaleniach poinformujemy naszych czytelników.

Wojciech Przybyszewski

Z opublikowaną 9 lipca 1869 r. na łamach krakowskiego „Czasu” szczegółową relacją z przebiegu ponownego 
pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego można zapoznać się na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”, 
w zakładce „Spotkania PLUS” (http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/spotkania-plus/1/35).

7

4 | „Kazimierz Wielki według 
podobizny z grobowca”, 1869, 
drzeworyt (wg Władysław Ludwik 
Anczyc, Pamiątka odkrycia zwłok 
Kazimierza Wielkiego…, Kraków 
1869)

5 | Aleksander Ziembowski, 
pamiątkowy medalik z brązu 
z napisem: „Ponowny pogrzeb 
króla Kazimierza Wielkiego”, 1869, 
awers (A) i rewers (B) (w zbiorach 
Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

6 | Gotycki kościół św. Jakuba 
Apostoła w Warszawie po 
przeprowadzonym remoncie, widok 
na prezbiterium, stan w 2016 r.

7 | Wnętrze dawnej krypty grobowej 
Ossolińskich w kościele św. Jakuba 
Apostoła w Warszawie podczas prac 
konserwatorskich w 2017 r. 

(zdjęcia: 5 – Jerzy Mąkowski, 6, 7 – Aneta 
Bojanowska / BSKZ)

............................................................
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W sto osiemdziesiątą  
rocznicę urodzin 
i sto pięćdziesiątą śmierci  
Artura Grottgera

Aby jak najlepiej uczcić na łamach tegoroczne-
go warszawskiego numeru „Spotkań z Zabyt-
kami” obchodzoną właśnie sto osiemdziesią-
tą rocznicę urodzin (11 listopada) i sto pięć-

dziesiątą rocznicę śmierci (13 grudnia) Artura Grottge-
ra, powinniśmy zapewne przypomnieć naszym czytelni-
kom dwa słynne cykle rysunków tego wybitnego, przed-
wcześnie zmarłego artysty: „Warszawa I” (1861, obecnie 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) i „War-
szawa II” (1862, w  zbiorach Victoria and Albert Mu-
seum w Londynie), oba liczące po siedem kartonów. Po-
nieważ jednak na naszym rynku antykwarycznym poja-
wiła się nie tak dawno praca sygnowana przez Grottgera, 
związana z jednym z najważniejszych w jego twórczości 
rysunków, znajdującym się obecnie w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Poznaniu „Pochodem na Sybir” (1867, 
określanym też czasem „Pochodem na Sybir II” lub 
„W drodze na Syberię”, dla odróżnienia od mniej znane-
go, zaginionego „Pochodu na Sybir” z 1865 r.), a w jed-
nej z zagranicznych kolekcji znajduje się wczesna kopia 
dwóch kluczowych postaci przedstawionych na tym ry-
sunku, wykonana już inną ręką, ale o  bardzo ciekawej 
proweniencji – proponujemy prezentację tego tematu.

Pierwsza z wymienionych prac to, zgodnie z tytułem 
nadanym przez Agnieszkę Stefańczyk, opisującą rysunek 
na stronie internetowej Galerii Sztuki ATTIS w Krako-
wie (gdzie wystawiony jest na sprzedaż), „Studium po-
staci do pracy »W drodze na Syberię«” – akwarela pod-
rysowana ołówkiem, papier naklejony na karton, wym. 
31,5 x 22 cm (papier), 36 x 26 cm (karton), sygn. l.d.: 
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„A. Grottger”. Na rysunku artysta umieścił pięć posta-
ci (trzech Sybiraków i dwóch pilnujących ich rosyjskich 
żołnierzy), które bez trudu, choć w  nieco zmienionym 
układzie, można rozpoznać na ukończonym dziele.

Drugi z  rysunków – kupiony w  ubiegłym roku do 
zbiorów nowojorskiej Fundacji Rodzinnej Blochów od 
wnuka niemieckiego oficera stacjonującego w  sierpniu 
1944 r. ze swoim oddziałem pod Warszawą – jest kopią 
wykonaną na podstawie pracy Grottgera i  przedstawia 
tylko dwie męskie postacie: stojącego na śniegu, dzielnie 
trzymającego się zesłańca i drugiego – omdlałego, okry-
tego jego płaszczem (na oryginalnym rysunku Grottge-
ra widoczni z lewej strony dzieła). Praca sygnowana jest 
inicjałami „WW” i datowana „dn. 12 / V 873”, a na od-
wrocie znajduje się napis czerwoną kredką: „[?] Duchiń-
skiej” oraz… pieczątka Muzeum Narodowego Polskiego 
w Rapperswilu.

Według przypuszczeń mecenasa Przemysława J. Blo-
cha, prezesa Fundacji Rodzinnej Blochów, autorem wy-
konanego w 1873 r. rysunku mógł być powstaniec stycz-
niowy z  pow. berdyczowskiego, zesłaniec syberyjski 

i artysta amator Władysław Winiarski (1827-1883), któ-
rego kilka prac jeszcze w 1906 r. znajdowało się w zbio-
rach rapperswilskiego muzeum. Jak czytamy jednak w za-
mieszczonym w internecie opisie rysunku (www.acade-
mia.edu/34473090/_Rozszerzone_Powstanie_Stycz-
niowe_w_zbiorach_nowojorskiej_Fundacji_Rodzin-
nej_Blochów), „Przytłaczająca większość z ponad 22 000 
grafik i rysunków, 9 000 fotografii ze zbiorów rapperswil-
skich uległa zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej”. 
Wygląda więc na to, że praca, ofiarowana przed laty do 
zbiorów muzeum w Rapperswilu przez poetkę Sewery-
nę Duchińską, najgorsze już przetrwała. Niewykluczo-
ne też, że w niedługim czasie przekazana zostanie, wraz 
z  dwoma innymi rysunkami o  takiej samej prowenien-
cji, do którejś z  wybranych przez nowojorskiego dar-
czyńcę, mecenasa Przemysława J. Blocha, instytucji kul-
tury w Polsce, być może do zbiorów Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie.

O oryginalnym dziele Artura Grottgera „Pochód na 
Sybir” pisze na następnych stronach Katarzyna Giesz-
czyńska-Nowacka, kustosz Gabinetu Rycin w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu.

redakcja

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

1 | Artur Grottger, „Pochód na Sybir I”, 1865, rysunek ofiarowany przez 
artystę na loterię fantową na rzecz Funduszu Wdów i Sierot po Artystach 
w Wiedniu

2 | Artur Grottger, „Studium postaci do pracy »W drodze na Syberię«”, 
akwarela, podrysowanie ołówkiem, papier

3 | Władysław Winiarski?, szkic według rysunku Artura Grottgera z 1867 r. 
„Pochód na Sybir”, 1873, ołówek, karton

(ilustracje: 1 – wg Jan Bołoz Antoniewicz, „Grottger”, Lwów 1910, tabl. po s. 232;  
2 – Galeria Sztuki ATTIS w Krakowie; 3 – Fundacja Rodzinna Blochów w Nowym Jorku)
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Wokół jednego zabytku

Tematyka związana z  losem 
zesłańców na Sybir znalazła 
szczególne miejsce w twór-
czości Artura Grott gera, 

artysty wrażliwego na ludzką niedo-
lę i  szczerego patrioty. Przebywając 
w  Wiedniu, nie brał udziału w  po-
wstaniu styczniowym, lecz jego młod-
szy brat Jarosław został zesłany na Sy-
berię. Po zdławieniu powstania przez 
Rosjan brat podzielił los wielu ty-
sięcy mężczyzn. Najpierw siedzie-
li w  więzieniach, następnie grupami 
i  najczęściej pieszo przemierzali roz-
ległe obszary Rosji. Bogate żniwo ze-
brała śmierć wśród zesłańców. Prze-
marznięci, wyczerpani, niedożywie-
ni i chorzy umierali, zanim dotarli na 
miejsce przeznaczenia.

Grottger znał te realia z  opowie-
ści. Tematyka syberyjska przewija się 
w  kilku jego pracach, z  których trzy 
są tak samo zatytułowane. Pierw-
szą, zaginiony dziś „Pochód na Sy-
bir”, Grott ger narysował na tape-
cie w 1865 r. w Wiedniu. Drugi „Po-
chód” namalował farbami olejny-
mi w  tym samym roku. Reprodukcja 
dzieła, znajdująca się w  monografii 
Grottgera pióra Jana Bołoz Antonie-
wicza (Lwów 1910), przedstawia ko-
lumnę idących więźniów. Na jej koń-
cu wycieńczonego, upadającego męż-
czyznę stara się podtrzymać wierny 
towarzysz. Trzecia – to rysunek znaj-
dujący się w  Muzeum Narodowym 
w Poznaniu; powstał on podczas po-
bytu Grottgera w  Paryżu w  styczniu 

1867  r. W  odróżnieniu od poprzed-
nich nazywany jest również, co wyda-
je się bardziej trafne, „Na etapie”.

To największych rozmiarów dzieło 
Grottgera ma wymiary 74,7 x 125,7 
cm. Wykonane zostało na papierze 
czarną i  białą kredką i  przedstawia 
scenę postoju polskich jeńców pędzo-
nych na Wschód (tzw. etap).

W śnieżnym pejzażu kilkudzie-
sięciu mężczyzn stoi na wprost kon-
wojenta na koniu i  dwóch dużych, 
szczekających zajadle psów. Z  prawej 

Pochód na Sybir
..............................................................................................................................................

| Artur Grottger, „Pochód na Sybir. Na etapie”, 
1867, rysunek kredką na papierze, wym. 74,7 
x 125,7 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu)

...............................................................................
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strony, otoczony drewnianymi balami 
graniczny słup wyznacza pewien etap 
drogi. Tłem jest bezkresna przestrzeń, 
złowroga i  bezlitosna dla słabych, co 
podkreśla szkielet na śniegu otoczony 
padlinożernym ptactwem. Zajmują-
ce dużą część kompozycji niebo przy-
tłacza ciężkimi, śnieżnymi chmurami.

Grottger oszczędnymi środkami 
technicznymi, przy perfekcyjnie pro-
wadzonej kresce, oddał dramat sytu-
acji. Uwagę przykuwają jeńcy. Pomi-
mo trudów podróży i zmęczenia pre-
zentują godne postawy i  odwagę na 
twarzach. Przegrani, lecz dumni gó-
rują nad zwycięzcami – wrzeszczącym 
konwojentem wspomaganym przez 
psy i  ledwo zarysowanymi w  tle po-
staciami pozostałych Rosjan. Grott-
ger pisał o  jeńcach w  listach: „Szereg 
postaci mizernych z pozoru a wspania-
łych na duszy”. Bohaterowie przedsta-
wienia budzili w sercach Polaków na-
dzieję, że naród nie podda się całko-
witemu zniewoleniu. Dlatego też po-
mimo cenzury reprodukcje rysun-
ku wykonane w  technice fotograficz-
nej (Atelier Awita Szuberta w Krako-
wie, papier albuminowy, wym. 23,6 
x 32,4 cm) czy litografii (Franciszek 

Hanfstängle, premia TPSP w Krako-
wie za rok 1870, wym. arkusza: 51 x 
68 cm, wym. kompozycji: 27,4 x 45,8 
cm) trafiały do wielu polskich domów.

Karton drugiego „Sybiru” już 
w  lutym 1867  r. trafił do hrabiego 
Jana Działyńskiego z Kórnika. Grott-
ger z hrabią poznali się w Hôtel Lam-
bert, gdy Działyński z  żoną, księżną 
Izabelą Czartoryską, mieszkał u  te-
ściów. Przebywał na emigracji, gdyż za 
działalność konspiracyjną w  przygo-
towaniach do powstania został w kra-
ju skazany zaocznie na karę śmierci 
i sekwestr majątków.

„Pochód na Sybir. Na etapie” po-
kazany został w  tym samym roku na 
Wystawie Światowej w Paryżu.

Po ułaskawieniu hrabiego przez 
rząd pruski i  powrocie Działyńskich 
do Wielkopolski w  1869  r. rysunek 
trafił do zbiorów Izy Działyńskiej. 
Jan w  czasie pobytu za granicą poży-
czał od żony znaczne sumy pieniędzy 
na cele społeczne i  tak się zadłużył, 
że oddał jej w  zamian zamek w  Go-
łuchowie, zapisany mu przez ojca Ty-
tusa Działyńskiego. Czartoryska, już 
wtedy wytrawna kolekcjonerka, prze-
budowała stare mury, nadając im 

kostium francuski i urządziła w zam-
ku prywatne muzeum. Przewod-
nik po muzeum z  1929 r., autorstwa 
pierwszego kustosza zbiorów gołu-
chowskich Nikodema Pajzderskiego, 
umieszcza pracę Grottgera na parte-
rze klatki schodowej.

W czasie drugiej wojny świato-
wej „Pochód” trafił do jednej ze skład-
nic dzieł sztuki, utworzonych przez 
Niemców w  Poznaniu. W  1947  r. 
dzieło zostało przekazane do poznań-
skiego Muzeum Narodowego.

„Pochód na Sybir”, jak wiele prac 
Grottgera, urzeka sposobem wykona-
nia, wydobywającym ekspresję roz-
grywającego się dramatu. Warto jed-
nak pamiętać, że upływ czasu, naświe-
tlenie, wilgotność i temperatura zbrą-
zowiły tło papieru pierwotnie w kolo-
rze écru, a czarna kredka rozmyła wy-
raziste kontury, nadając temu w  za-
myśle czarno-białemu, fotograficzne-
mu dziełu bardziej malarski charakter. 
Trudno nie oprzeć się pytaniu, jaką 
siłę oddziaływania miała praca w mo-
mencie powstania?

Katarzyna  
Gieszczyńska-Nowacka

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, działający od 
2016 r., jest nową instytucją kultury, służącą pogłębieniu refleksji nad 

polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami XX w. − nie-
mieckim i sowieckim. Najważniejszy projekt Ośrodka, „Zapisy Terroru”, to 
internetowa, polsko-angielska baza świadectw, nowoczesne przedsięwzięcie 
z pogranicza badań naukowych, popularyzacji historii i kultury pamięci, za-
wierająca relacje obywateli polskich z okresu drugiej wojny światowej. W in-
ternetowej bazie gromadzone są zapisy w języku polskim, angielskim (co po-
zwoli trafić materiałom do obiegu międzynarodowego) oraz skany oryginal-
nych dokumentów. 

W 2017 r. wydana została przez Ośrodek Badań nad Tota-
litaryzmami książka Zapisy Terroru. Warszawa, przygotowana 
na podstawie internetowego zasobu informacji. Stanowi ona 
premierowy tom serii wydawniczej, w której będą publikowa-
ne wspomnienia tysięcy Polaków, ich rodzin i bliskich – świa-
dectwa wybrane z poszczególnych części Polski. W większo-
ści są to zeznania składane przed powołaną w 1945 r. Głów-
ną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (od 1949 r. 
Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich). Pierwszy 
tom serii wydawniczej Zapisy Terroru zawiera świadectwa 
mieszkańców Warszawy i jej najbliższych okolic.  

Wstęp do książki napisała wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin. W tekstach 
autorstwa pracowników Ośrodka opisany został przypadek 
Warszawy jako miasta, które przeżyło własną śmierć i przed-

stawiony rys historyczny działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Nie-
mieckich/Hitlerowskich w Polsce. 

W dalszej części książki zamieszczone są szczególnie ważne dla nas zapi-
sy zeznań profesorów Jana Zachwatowicza i Stanisława Lorentza z 1946 r., 
dotyczących dokonanych przez Niemców w czasie wojny zniszczeń pol-
skich instytucji i obiektów kultury oraz losów ich pracowników. Duże wra-
żenie wywierają wybrane świadectwa przedstawicieli ludności cywilnej War-
szawy opisujące niemiecki terror: politykę rasową czy eksterminację Pola-
ków w więzieniach na Pawiaku, przy Al. Szucha i na Gęsiówce. Przejmują-

ce są zamieszczone tu relacje osób, których najbliżsi ginęli 
w masowych egzekucjach, a także relacje z zagłady Żydów. 
Książkę kończą świadectwa dotyczące powstania warszaw-
skiego oraz rzezi Woli. W publikacji zamieszczono unikato-
we zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego, Archiwum Więzienia Pawiak, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Historii Mówio-
nej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta.

Książka ukazała się w czasie obrad 41. sesji Komite-
tu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie i była oka-
zją do przedstawienia międzynarodowym gościom fenomenu 
Warszawy jako miasta, które podniosło się z ruin.

Więcej informacji na temat działalności Ośrodka Badań 
nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz projektu 
„Zapisy Terroru” znaleźć można w internecie (www.obnt.pl, 
ZapisyTerroru.pl). 

Spotkanie z książką

ZAPISY	TERRORU.	WARSZAWA
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1945 r. budownictwa gospodarczego, 
związanego z  obsługą dawnych ma-
jątków ziemskich. Położone są na po-
łudnie od pałacu, w  kierunku Powsi-
na, po obu stronach obecnej ul. Sta-
nisława Kostki Potockiego. Pochodzą 
z końca XVIII i początku XIX w. oraz 

z  drugiej połowy tego stulecia. A są 
tam takie smaczki, jak wspaniała neo-
gotycyzująca holendernia zaprojek-
towana przez Piotra Aignera, wznie-
siona w 1810 r., dom ekonoma autor-
stwa tegoż architekta czy też monu-
mentalny zespół browaru i spichlerza.

Spichlerz w Wilanowie
..............................................................................................................................................

Wilanów to słowo klucz, 
jednoznacznie koja-
rzące się ze wspaniałą 
rezydencją króla Jana 

III Sobieskiego, a później Szaniaw-
skiej, Potockich i  Branickich. Wspa-
niały pałac, pełen uroku park i  wie-
le innych dzieł architektury towarzy-
szących siedzibie magnackiej jest po-
wszechnie znanych i  budzą zachwyt 
zwiedzających. Aby jednak taka sie-
dziba mogła funkcjonować, to nie-
zbędne było zaplecze ekonomiczne, 
w  tamtych czasach dobra ziemskie 
i związany z nimi kompleks folwarcz-
ny. Tłumy zwiedzających Wilanów 
ścierają parkiety pałacu, wydeptują 
ścieżki parkowe i nic nie wiedzą o od-
dalonych o  kilkaset metrów zabudo-
waniach gospodarczych. Z  rozbudo-
wanego kiedyś zespołu do dziś zacho-
wało się kilka budynków. Owszem, 
nie wzbudzają one takich zachwy-
tów, jak rezydencja i  tylko grono hi-
storyków i konserwatorów docenia ja-
kość i rangę tych obiektów, ale są one 
istotnym świadectwem ginącego po 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

1 | Widok spichlerza od 
południowego zachodu

2 | Fragment elewacji 
południowej 

3 | Przekrój i plan spichlerza, 
na podstawie pomiaru 
T. Putowskiego z 1960 r. 
opracował K. Guttmejer

4 | Okno na piętrze w elewacji 
południowej, widoczne 
oryginalna ościeżnica, 
skrzydła oraz rozkuwane kraty 
hakowe – harpunowe

................................................
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Spichlerz zasługuje na szczególną 
uwagę. Wraz ze stojącym na północ 
bliźniaczym kubaturowo (bryła nieco 
odmienna i  przebudowana) dawnym 
browarem tworzy regularny minize-
spół architektoniczny, rozdzielony 
dawnym dziedzińcem gospodarczym. 
Uderza przede wszystkim skala bu-
dynku. Rozciągnięty na prawie 60 m, 
szeroki na 14 m, ma dwie kondy-
gnacje oraz wyniosły czterospadowy 
dach, kryjący następne dwie kondy-
gnacje magazynowe. Płaskie, pozba-
wione detalu elewacje mają regular-
nie rozmieszczone małe, charaktery-
styczne dla tej funkcji okienka, a dłu-
gie połacie dachu są przecięte dwoma 
pasami otworów wentylacyjnych. Tak 
ukształtowana bryła sprawia dość mo-
numentalne wrażenie.

Zaskakują dopracowane propor-
cje w  planie i  podziale funkcjonal-
nym spichlerza. Skrajne partie bu-
dynku, z  wewnętrznymi podziała-
mi i  podpiwniczone, miały pierwot-
nie odmienne przeznaczenie od głów-
nej przestrzeni spichlerza. Wskazuje 
na to przesklepienie piwnic oraz par-
teru w  części wschodniej. Tutaj za-
chwycają regularnie rozpięte kolebki 
z  lunetami, które w  dwóch pomiesz-
czeniach mają prawie 10 m rozpię-
tości. Przechowywano tu zapewne 

produkty rolne wymagające bar-
dziej stabilnej temperatury. Piwni-
ca pod skrajnym pomieszczeniem zo-
stała niestety po 1945 r. przebudowa-
na i wstawiono wówczas nad nią strop 
Kleina. Obecne mieszkania w  czę-
ści zachodniej wybudowano zapew-
ne po połowie XIX  w. Z  tego okre-
su pochodzą wtórnie wstawione skle-
pienia piwnic o  łuku odcinkowym, 
wsparte na łękach, wzniesione z  in-
nej cegły niż całość spichlerza, wymu-
rowana z  grubej, prawie „gotyckiej” 

cegły. Nie wiadomo, jak mogła pier-
wotnie wyglądać ta partia, nie moż-
na wykluczyć, że była analogiczna do 
części wschodniej. Już po 1960 r. po-
większono okna w  tutejszych miesz-
kaniach, których nadproża wchodzą 
w profil gzymsu wieńczącego. 

Główna, magazynowa przestrzeń 
spichlerza obejmuje więcej niż po-
łowę budynku w  centralnej par-
tii na parterze, większą część piętra 
oraz całą przestrzeń poddasza. Tutaj 
już występuje charakterystyczna dla 

4
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I jeszcze jedna zaskakująca niespo-
dzianka dla konserwatorów − kilka 
okien w  części magazynowej na pię-
trze, pochodzących z końca XVIII w. 
Umieszczone są na zewnątrz w szero-
kich ościeżnicach, są dwuskrzydłowe, 
ze szczeblinowym podziałem skrzy-
deł na cztery kwatery. Mają profilo-
wane krawędzie, obejmujące ramiak 
i  szczeblinki, a poszczególne elemen-
ty łączone są drewnianymi kołecz-
kami. Kowalskie, zewnętrzne, hako-
we zawiasy narożnikowe charaktery-
zują dekoracyjnie wycięte końców-
ki, podobnie same narożniki. Jedno 
okno na piętrze w elewacji północnej, 
trzecie od wschodu, wyróżnia od po-
zostałych klasycznie wyprofilowany 
od wewnątrz masywny, półwałkowy 
słupek i  bardziej rozbudowany pro-
fil szczeblinek. Jest to najciekawsze 
okno w budynku. Dość licznie zacho-
wały się rozkuwane kraty hakowe, tzn. 
rozcięte kowalsko listwy stalowe z ha-
kiem wygiętym w  formie harpuna. 
Takie elementy ciesielstwa i  stolarki 
okiennej, w mieście wypalonym przez 
Niemców w  1944  r. i  pozbawionym 
przykładów sprzed końca XIX  w., to 

bardzo cenne pozostałości oryginal-
nej substancji budowlanej. Można 
jeszcze dodać, że zachowały się pier-
wotne posadzki z  cegieł i  ceglanych 
kwadratowych płyt oraz masywne, 
drewniane, drabiniaste schody.

Data powstania oraz autorstwo 
spichlerza nie są znane, ale na mapie 
dóbr wilanowskich „Planta Jeneralna 
Pałacu Wilanowskiego z  Ogrodem” 
1790-1793 (w zbiorach AGAD) ze-
spół browaru ze spichlerzem-słodow-
nią jest już widoczny, natomiast nie 
ma go na szkicu sytuacyjnym do pro-
jektu nowej holenderni, wykonanym 
przez Szymona Bogumiła Zuga około 
1784  r. (w zbiorach Gabinetu Rycin 
BUW). Zatem można przyjąć, że ze-
spół powstał pomiędzy 1784 a 1793 r. 
Jest jednak pewien szkopuł z datacją. 
Badania dendrochronologiczne wy-
konane przez prof. Tomasza Ważne-
go jesienią 2008 r. wykazały, że więźba 
dachowa zbudowana została z  drew-
na ściętego około 1829 r., lecz bada-
nia te nie objęły belek stropowych na 
parterze i  piętrze. Belki te wykonane 
są z  innego materiału niż więźba i  są 
zupełnie inaczej obrobione, zapewne 

pomieszczeń magazynowych przezna-
czonych na produkty zbożowe drew-
niana konstrukcja nośna. Na osi po-
dłużnej są ustawione jeszcze w  obu 
kondygnacjach masywne murowane 
filary, ale na parterze po bokach to-
warzyszą im drewniane słupy wspiera-
jące strop. Wszystkie te elementy cie-
sielstwa, przekroje belek stropowych, 
podciągów i  profilowanie wsporni-
ków robią duże wrażenie. Prawdzi-
wym jednak rarytasem dla konserwa-
torów jest dwupoziomowa więźba da-
chowa − w  dolnej kondygnacji trzy 
rzędy stolców stojących na grubych 
belkach stropowo-wiązarowych (30 
x 30 cm), z  mieczami wzdłużnymi, 
dźwigające płatwie pośrednie, na któ-
rych leżą jętki podpierające krokwie; 
w górnej kondygnacji już tylko jętka. 
Zwracają uwagę wycinane w  zamki 
łączenia poszczególnych elementów, 
słupów, mieczy i płatwi. Widoczne są 
montażowe znaki ciesielskie spod sie-
kiery i  dłuta, ale kolejność znakowa-
nia jest niezgodna z ustawieniem wią-
zarów, prawdopodobnie wskutek ich 
przestawienia podczas montowania 
więźby na obiekcie. 

5
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oraz rzadkim przykładem osiemna-
stowiecznego spichlerza w tym regio-
nie. Zachował prawie 95% oryginal-
nej substancji zabytkowej, od struk-
tury murów sklepień, stropów i więź-
by, po unikatową stolarkę okienną. 
W skali Warszawy jest obiektem uni-
katowym i bardzo wartościowym.

Stan zachowania spichlerza wila-
nowskiego nie jest najlepszy. Od daw-
na był nieużytkowany, sporadycznie 
służył za magazyn sprzętu rolniczego. 
Jego wieloletni powojenny właściciel, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego, nie miał od dawna pomysłu 
na jego zagospodarowanie. Stąd dość 
opłakany stan obiektu, elewacji, sto-
larki, wnętrza; zadbany był dach i za-
bezpieczone otwory okienne. Dobrze 
się zatem stało, że obiekt ten został 
przejęty przez Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w  Wilanowie. Uchroni to 
spichlerz przed dalszą destrukcją i po-
zwoli z czasem przywrócić go do wła-
ściwego stanu, a przede wszystkim 
jako integralny element rezydencjo-
nalnego zespołu wilanowskiego – po 
czasochłonnych i  kosztownych pra-
cach oraz adaptacji do nowej funk-
cji – będzie mógł być udostępniony 
zwiedzającym Wilanów. Wierzę, że 
dyrekcji muzeum starczy determina-
cji na realizację tego przedsięwzięcia.

Karol Guttmejer

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

starsze, natomiast krokwie łączone są 
na nakładkę, nie na czopy, co potwier-
dzałoby datowanie określone przez 
prof. Ważnego. W świetle badań den-
drochronologicznych, analizy karto-
grafii i  materiału budowlanego moż-
na postawić tezę, że budynek został 
wzniesiony w XVIII w., przed 1793 r., 
lecz około 1829  r. otrzymał nową 
więźbę dachową, co być może wiązało 
się z  powiększeniem przestrzeni ma-
gazynowej. Brak także przekazów hi-
storycznych dotyczących autorstwa 
spichlerza. Niewątpliwie regularność 
założenia zespołu browaru i  spichle-
rza, rozmiar budynku, forma archi-
tektoniczna i  jego poprawna regular-
ność świadczą o tym, że projektantem 
był architekt, a nie przeciętny budow-
niczy. W tym czasie pracował dla Wi-
lanowa Szymon Bogumił Zug. Ten ar-
chitekt wznosił także budynki gospo-
darcze. Nie można więc wykluczyć, że 

to on zaprojektował wilanowski spi-
chlerz około 1790 r.

Budynek jest obecnie jednym 
z  sześciu spichlerzy zachowanych 
w  granicach dzisiejszej Warszawy, 
oprócz spichlerza przy klasztorze 
sióstr szarytek przy ul. Tamka oraz la-
musa przy klasztorze sióstr wizytek, 
jednym z  trzech osiemnastowiecz-
nych spichlerzy w  mieście, ale tylko 
jednym z tych trzech o czytelnej pier-
wotnej formie. Jest drugim w  War-
szawie pod względem wielkości i  jed-
nym z  największych na Mazowszu 

5 | Przesklepione pomieszczenie we wschodniej 
części na parterze; widoczna masywna kuta 
ankra

6 | Fragment głównego pomieszczenia 
na parterze spichlerza z murowanymi 
i drewnianymi słupami nośnymi

7 | Więźba dachowa, poziom główny, widoczne 
trzy rzędy stolców stojących z mieczami

(zdjęcia: Karol Guttmejer, 2006 r.)

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

7

6

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2017    |   37



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W stoczni w tym czasie budowano ta-
bor holowniczy, a także barki socjalne 
dla robotników. W latach 1933 i 1934 
zbudowano pochylnię, na którą wcią-
gane były statki do remontu i na któ-
rej umieszczono sześć wind ręcznych 
do obsługi sześciu wyciągów. W por-
cie stacjonował tabor pływający Pań-
stwowego Zarządu Wodnego w War-
szawie, którego siedziba mieściła się 
w  budynkach po zachodniej stronie 
kanału wjazdowego.

W 1939 r. port i stocznia czernia-
kowska nie uległy większym uszko-
dzeniom; stocznię wykorzystywano 
do remontów taboru pływającego, 
przejętego przez okupanta. W  cza-
sie powstania warszawskiego port stał 
się miejscem ciężkich walk z udziałem 
powstańców ze zgrupowania „Kry-
ska”. Po przejęciu stoczni Niemcy spa-
lili wszystkie budynki oraz wywieźli 
lub zatopili maszyny i urządzenia.

W 1945  r. w  budynkach admini-
stracyjnych ponownie zorganizowa-
no Państwowy Zarząd Wodny; stocz-
nia była jednym z  najszybciej uru-
chomionych po wojnie przedsię-
biorstw. Wojnę w dobrym stanie prze-
trwał statek „Dniestr” i  pogłębiarka 
„Smok  I”, dzięki którym wydobyto 

wiele zatopionych jednostek i  pod-
dano je naprawie. W  stoczni rozpo-
częto budowę stalowych barek „typu 
czerniakowskiego” o  ładowności 125 
ton, przeznaczonych do prac przy re-
gulacji Wisły z  wykorzystaniem gru-
zu z  ruin miasta. Biuro Odbudowy 
Stolicy postanowiło zgodnie z przed-
wojennymi planami przeznaczyć Port 
Czerniakowski do celów sportowo- 
-turystycznych. W  1969  r. Warszaw-
ska Stocznia Rzeczna została posta-
wiona w  stan likwidacji i  już oko-
ło 1972  r. rozebrano jej zabudowa-
nia. Obecnie, po remoncie z  2014  r. 
w porcie znajduje się przystań do cu-
mowania prywatnych jachtów i łodzi. 
Niestety, relikty pochylni i oryginalne 
obrukowania stoków kanału i  zimo-
wiska uległy zniszczeniu.

Port na Saskiej Kępie. W połowie 
XIX  w. inż. Teodor Urbański opra-
cował projekt (nie został zrealizowa-
ny) dużego rzecznego portu na Pra-
dze, który miał być zlokalizowany 
w  rejonie wsi Gocławek. W  1888  r. 
w  Warszawskim Okręgu Komuni-
kacji opracowywano kolejny pro-
jekt portu umiejscowionego na tere-
nach Wilczej Kępy i części Pastwiska 

Wiślane porty stolicy
..............................................................................................................................................

Na Wiśle znane były miej-
sca załadunku i  rozła-
dunku statków oraz ich 
zimowiska, lokalizowa-

ne w  starych korytach rzeki. Rozwój 
żeglugi parowej w  XIX  w. spowodo-
wał jednak potrzebę budowy sztucz-
nego portu rzecznego z  odpowied-
nią infrastrukturą do obsługi statków. 
Pierwsze takie porty powstały w War-
szawie powyżej Solca i za Saską Kępą 
− w 511. i 513. km Wisły, kolejny na 
Żeraniu.

Port Czerniakowski. W  1884  r. 
w  wyniku powodzi w  Warszawie na-
stąpiła zmiana koryta Wisły. Na Sol-
cu rzeka utworzyła łachę (określe-
nie bocznego ramienia rzeki lub jej 
dawnego koryta-starorzecza, wypeł-
nionego stojącą wodą) i  przesunęła 
się o  550 m na wschód. Zatwierdzo-
no wówczas plan regulacji Wisły; kie-
rownikiem robót został inż. Lucjan 
Wilhelm Kwiciński. To właśnie on 
uznawany jest za projektanta Portu 
Czerniakowskiego.

W 1903 r. w prasie ukazała się in-
formacja o  zatwierdzeniu przez wła-
dze projektu budowy przystani po-
wyżej Solca dla statków rządowych, 
miejskich i  prywatnych. Mniej wię-
cej w tym okresie powstała też rządo-
wa stocznia. W  obrębie portu funk-
cjonowały już od lat pięćdziesiątych 
XIX  w. prywatne warsztaty budowy 
statków, należące do firmy „Andrzej 
hr. Zamoyski i Współka”, a od lat sie-
demdziesiątych XIX  w. do Żeglugi 
Parowej na Wiśle „Maurycy Fajans”. 
Port powstał w  celu zimowania, bu-
dowy i  remontów taboru pływające-
go, wykorzystywanego do prac regula-
cyjnych na Wiśle. Z założenia nie peł-
nił funkcji handlowych.

Po pierwszej wojnie świato-
wej port i  stocznia zostały przeję-
te przez polską administrację wodną. 

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

1 | Plan sytuacyjny konstrukcji 
nabrzeży Portu Czerniakowskiego 
z 1934 r.

2 | Port Czerniakowski w 1936 r.

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

1
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Skaryszewskiego. W  1905 i  1910  r. 
Magistrat Warszawski dwukrotnie 
rozpoczynał i przerywał jego budowę. 
W  1916  r. kolejny raz bezskutecznie 
wznowiono ją w  okupowanej przez 
Niemców Warszawie.

W odrodzonej Rzeczypospoli-
tej sięgnięto do rosyjskiego projek-
tu Warszawskiego Okręgu Komuni-
kacji. Port handlowy na Saskiej Kępie 
miał być centralnym punktem prze-
ładunkowym towarów przybywają-
cych do stolicy drogą wodną. Pro-
jekt generalny portu opracowany zo-
stał z  inicjatywy Ministerstwa Robót 
Publicznych. Przewidywał on budo-
wę dziewięciu basenów portowych; 
jedna grupa czterech basenów miała 
być zlokalizowana po zachodniej stro-
nie nasypu kolejowego linii średnico-
wej, drugą grupę czterech basenów 
planowano po jej wschodniej stronie. 
Wszystkie baseny miały być połączo-
ne wspólnym basenem łącznikowym, 
założonym równolegle do wału wiśla-
nego i  krzyżującym się z  kolejową li-
nią średnicową. Autorem projektu 

generalnego portu był profesor Poli-
techniki Warszawskiej Karol Pomia-
nowski, a kierownikiem budowy inż. 
Kazimierz Rodowicz.

W 1919 r. rozpoczęto pierwsze ro-
boty budowlane, prowadziło je Pol-
skie Towarzystwo Budowlane Spółka 
Akcyjna, jedno z największych przed-
siębiorstw budowlanych w  Drugiej 
Rzeczypospolitej. W  ciągu 12-letnie-
go okresu budowy do 1931  r. ukoń-
czono całkowicie basen nr 2 i  basen 
nr 3 do połowy szerokości wraz z pir-
sem pomiędzy basenami oraz częścio-
wo kanał wjazdowy z  rzeki. Nabrze-
ża, wykonane z  bloków betonowych, 
posadowiono na palach drewnia-
nych, bitych w  piątkę i  ujętych obu-
stronnie w  drewniane ścianki szczel-
ne. Na jesieni 1931 r. doprowadzono 
bocznicę normalnotorową od Dwor-
ca Wschodniego.

W pierwszej połowie lat trzydzie-
stych XX w. port intensywnie rozwi-
jał się. W 1936 r. na skutek starań za-
rządu miasta wstrzymano jego roz-
budowę, która kolidowała z  planami 

urbanistycznymi prezydenta Warsza-
wy Stefana Starzyńskiego, dotyczą-
cymi reprezentacyjnej dzielnicy wil-
lowej i  wystawowej na Saskiej Kępie. 
W  1939  r. port stał się jednym z  ce-
lów bombardowań, uległa wówczas 
zniszczeniu część magazynów, spa-
lił się nowoczesny magazyn „Cukro-
portu”, uszkodzone zostały żelbeto-
we nabrzeża. Podczas walk o  Pragę 
w 1944 r. zrujnowana została znaczna 
część obiektów na jego terenie.

W 1945  r. port został przeję-
ty od władz wojskowych przez Pań-
stwowy Zarząd Wodny w  Warsza-
wie. W  1958  r. stał się bazą tabo-
ru pływającego „Żeglugi Warszaw-
skiej”. Zapewne około 1963  r. Port 
Praski otrzymał nową formalną na-
zwę Port Warszawa-Praga. W  latach 
1975-1977 w  porcie przeładowywa-
no na specjalne barki samochody Fiat 
125p oraz ciągniki rolnicze Ursus, 
które przewożono transportem wod-
nym. W latach 1977-1978 ze względu 
na zły stan techniczny nabrzeży prze-
niesiono z  portu przeładunek piasku 
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budowane jest nowoczesne osiedle 
mieszkaniowe.

Port Żerański. W  1910  r. rosyj-
skie Ministerstwo Komunikacji opra-
cowało koncepcję drogi wodnej Wi-
sła-Dniepr. Pomysł miał na celu ska-
nalizowanie Bugu od Brześcia do Mał-
kini oraz budowę kanału długości 90 
km z Małkini do Warszawy. W latach 
1914-1916 opracowano wstępny pro-
jekt, obejmujący także pierwszą ogól-
ną koncepcję kanału między Wisłą 
koło Warszawy a Bugiem koło Zegrza. 
W  1919  r. drogę wodną Wschód- 
-Zachód włączono do przedłożone-
go Sejmowi RP programu rozbudowy 
polskich dróg wodnych. W  1926  r. 
komisja Ligi Narodów opowiedzia-
ła się za budową tej drogi. Autorem 
większości projektów Portu na Że-
raniu oraz kanałów żeglugowych był 
inż. Tadeusz Tillinger.

Port na Żeraniu i  przylegająca do 
niego część Kanału Obwodowego 
miała być wylotem do Wisły Kanału 
Wschodniego (drogi wodnej – Wisła- 
-Dniestr). Na podobieństwo du-
żych europejskich miast jego reali-
zacja stworzyłaby ze stolicy węzeł 
dróg wodnych. Projekt kanału War-
szawa-Bug (Żerań-Zegrze) stanowił 

integralną całość z  projektem Portu 
na Żeraniu. Na wiosnę 1919 r. rozpo-
częto roboty ziemne. Prace wstrzyma-
no na skutek wojny polsko-bolszewic-
kiej i dopiero w 1933 r. je wznowiono. 
W latach 1933-1938 wykonano jedy-
nie częściowy wykop basenu portowe-
go i wąski kanał odwadniający o dłu-
gości 2,5 km.

Do planów inż. Tillingera powró-
cono w  pierwszych latach powojen-
nych. Koncepcja budowy Portu Żerań-
skiego i  kanału Żerań-Zegrze związa-
na była z projektowanym spiętrzeniem 
wód Narwi. Droga wodna Wschód- 
-Zachód miała być jedną z  najważ-
niejszych inwestycji opracowane-
go w  1950  r. 6-letniego planu rozwo-
ju gospodarczego Polski, miała służyć 
wywozowi polskiego węgla i  dowozo-
wi krzyworoskiej rudy dla Huty „War-
szawa”. W 1951 r. rozpoczęto pierwsze 
prace na żerańskiej wydmie, jednak już 
w 1953 r. ograniczono realizację Kana-
łu Żerań-Zegrze do czwartego kilome-
tra – w rejonie „Faelbetu”, gdzie zapro-
jektowano port zakładowy. Zakład ten 
zbudował później basen portowy, po-
łączony wąskim kanałem z  Kanałem 
Żerańskim. W okres schyłku stalinow-
skiej industrializacji i militaryzacji Pol-
ski wpisuje się zakończenie projektu 

i  kruszywa do Portu Żerańskiego. 
Formalnie zamknięto port handlowy, 
który od tego czasu stał się bazą i  zi-
mowiskiem taboru pływającego „Że-
glugi Warszawskiej”. Po jej likwida-
cji na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX w. rozpoczęła się degradacja 
portu; po prywatyzacji na jego terenie 

4

3

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

3 | Plan sytuacyjny konstrukcji nabrzeży portu 
na Saskiej Kępie z 1934 r.

4 | Ogólny widok Portu Handlowego na Saskiej 
Kępie, 1938 r.
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administrowany był przez „Żeglugę 
Warszawską” i otrzymał formalną na-
zwę Port Handlowy Warszawa-Żerań. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX  w. „Żegluga Warszawska” uległa 
likwidacji, wtedy też port utracił zna-
czenie gospodarcze.

Anna Mistewicz
 Zbigniew Tucholski
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drogi wodnej Wschód-Zachód oraz 
znaczące ograniczenie programu por-
tu i  kanału. Ze względu na koniecz-
ność zapewnienia bezawaryjnej pra-
cy elektrociepłowni zdecydowano się 
na oszczędnościowy wariant realizacji 
projektu.

W 1955  r. podjęto decyzję o  bu-
dowie całego Kanału Żerańskiego, od 
Wisły do Nieporętu. Inwestycja mia-
ła na celu zapewnienie ciągłości pra-
cy Elektrociepłowni „Żerań” i  utwo-
rzenie drogi wodnej dla barek o  ła-
downości 300 ton, od Wisły do Nie-
porętu wraz z  planowanym Jeziorem 
Zegrzyńskim. Basen portowy między 
śluzą a ul. Modlińską nazwano base-
nem administracyjnym. Na prawym 
brzegu basenu znajdowała się Elek-
trociepłownia „Żerań”. Dla jej potrzeb 

wykonano przeładunkowe nabrze-
że węglowe, które nigdy nie zosta-
ło wykorzystane do przewozu węgla 
w barkach. Ze względu na wstrzyma-
nie realizacji projektu użeglownie-
nia Bugu, zbudowano Kanał Żerański 
wraz ze śluzą im. inż. Tadeusza Tillin-
gera, a port zrealizowano tylko czę-
ściowo – z trzema basenami portowy-
mi. Od czasu uruchomienia w 1963 r. 

5 | Wylot do Wisły kanału odwadniającego 
z portu na Żeraniu, 1935 r.

6 | Port żwirowy na Żeraniu, 1963 r.

(ilustracje: 1, 3 – ze zbiorów Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie; 2, 4, 5 – ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego w Warszawie; 6 – wg  „Stolica”, 
nr 50, 1963 / fot. Henryk Jurko)

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

5
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Położniczego). Samo Towarzystwo 
zostało założone nieco wcześniej, 
w  1881  r. dekretem Aleksandra III, 
i szybko stało się liderem ubezpieczeń 
dobrowolnych w  imperium rosyj-
skim. Do 1906 r. założono biura w 16 
miastach, w  tym w  Warszawie (zob. 
Strahowoje obszczestwo «Rosija», 
„Sobaka”, nr 26, 2005).  

Działka przy Marszałkowskiej zo-
stała zakupiona w lutym 1897 r. przez 
Warszawski Oddział Towarzystwa 
z  przeznaczeniem na budowę biu-
ra. O kształcie budynku zadecydował 

konkurs, który został rozstrzygnię-
ty na początku kolejnego roku, na ko-
rzyść architektów Piotra Brukalskiego 
i Ottona Gehliga (zob. Księga pamiąt-
kowa Warszawskiego Oddziału To-
warzystwa Ubezpieczeń „Rossya”, wy-
dana z  powodu otwarcia nowowznie-
sionego gmachu Towarzystwa w  War-
szawie, przy ulicy Marszałkowskiej, 
w  1900 roku, [S.l.:] 1900, s. 2). Kie-
rownictwo nad budową objął Wła-
dysław Marconi, który, bazując na 
nagrodzonym projekcie, dostosował 
go do potrzeb i  wymagań instytucji. 

„Skarb” w dawnym gmachu  
Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego „Rossya”

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

Idąc ulicą Marszałkowską w War-
szawie, mało kto zwraca uwa-
gę na budynek banku, zajmują-
cy parcelę między ulicami Sien-

kiewicza i  Moniuszki, a jeszcze rza-
dziej domyśla się, że wewnątrz zacho-
wały się świadectwa jego przedwo-
jennej świetności. Gmach Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego „Rossya”, 
bo on jest trzonem obecnie istnieją-
cego budynku, został wzniesiony w la-
tach 1898-1900, na miejscu kamie-
nicy należącej do Szpitala Dzieciąt-
ka Jezus (pełniącej funkcję Instytutu 

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

1 | Gmach 
Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego 
„Rossya” w Warszawie, 
proj. Władysław 
Marconi, elewacja 
frontowa 
(repr.: „Zodczij”, 
nr 12, 1900, tabl. 58) 

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

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2017           42



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

„przepyszny portyk” z  ciemnozielo-
nego granitu gniewańskiego z Podo-
la, zegar z wypisaną dewizą instytu-
cji „Czas to pieniądz” oraz dekoracja 

rzeźbiarska dłuta Leopolda Wasil-
kowskiego, z  dominującą nad ele-
wacją figurą kobiety – alegorią elek-
tryczności, ślącej za pośrednictwem 
dekoracyjnej latarni „promienie 
gwoli usługom ludzi”, jak stwierdza 
autor księgi pamiątkowej. Gmach 
w  stylu „renesansu nowoczesnego” 
nie wzbudzałby aż takiego zainte-
resowania, gdyby nie nowinki tech-
niczne: oprócz kanalizacji, wodo-
ciągów, centralnego ogrzewania 
i  instalacji elektrycznej, w  budyn-
ku wprowadzono wentylację oraz 

Współpracownikami Marconiego byli 
m.in. architekt Stanisław Grocho-
wicz (główny kierownik biura tech-
nicznego), Marian Zieliński (główny 
przedsiębiorca) oraz nieznani z  imie-
nia majster robót budowlanych Wąso-
wicz, podmajster robót budowlanych 
Tomaszewski i  majster robót ciesiel-
skich Baum. 

Bryła budynku została wzniesio-
na jeszcze w 1898 r., wkrótce też ka-
mienicy nadano właściwą, eksklu-
zywną i  monumentalną, formę ar-
chitektoniczną. Dzięki swojej loka-
lizacji pięciopiętrowy gmach był do-
skonale eksponowany z trzech stron 
– główne wejście zlokalizowano od 
strony Marszałkowskiej, zaoblone 
narożniki zaakcentowano kopułami, 
bogata dekoracja architektoniczna 
elewacji uzyskała swój wyraz dzię-
ki odpowiednim materiałom oraz 
wykonawcom prac. Roboty stolar-
skie wykonał zakład Tworkowskie-
go i  Grmela, ślusarskie (ozdobne) 
warszawska Fabryka Wyrobów Że-
laznych, Konstrukcji i  Ornamen-
tów „H. Zieleziński”, krycie dachu 
i  roboty ozdobne z  blachy wykonał 
p. Zwejgbaum (być może był to Je-
remiasz Zwejbaum, odnotowany 
w  Skorowidzu mieszkańców miasta 
Warszawy z  przedmieściami na rok 
1854), a dachówki z  łupku ułoży-
ła firma L. Pauli. Szczególną dumą 
Towarzystwa była dekoracja głów-
nego wejścia, na którą składał się 

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

2 | Gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
„Rossya” w Warszawie (fotografia wg „Przegląd 
Techniczny”, t. 39, nr 27, 1901, tabl. 45)

3 |  Budynek PKO w Warszawie 
(ul. Marszałkowska róg Sienkiewicza) w trakcie 
realizacji, 1949 r. (wg Warszawa Stolica 
Polski, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, 
wikipedia) 
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1  stycznia 1900  r., a  całkowicie od-
dany do użytkowania siedem mie-
sięcy później.

Kierowany niezmiennie przez 
Henryka Barylskiego Oddział Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego „Rossya” 
został zamknięty w 1915 r., w związ-
ku z  ofensywą wojsk niemieckich 
w  czasie pierwszej wojny światowej. 
Najprawdopodobniej po wojnie wła-
ścicielem budynku, po likwidacji To-
warzystwa, było państwo rosyjskie, 
skoro w aktach Komitetu Likwidacyj-
nego ds. Rosyjskich Osób Prawnych 
jeszcze w 1928 r. wzmiankowane jest 
mienie Towarzystwa Ubezpieczeń 
„Rosja” (Likwidatura mienia b. To-
warzystwa Ubezpieczeń „Rosja”, Do-
kumentacja administracyjna l. 1938- 
-1939, 2/37/0/6/81, Archiwum Akt 
Nowych). W  1944  r. budynek stał 
się kwaterą Komendy Obszaru War-
szawskiego AK, a w  wyniku obstrze-
lań i bombardowań z przełomu sierp-
nia i  września 1944 został częściowo 
uszkodzony i wypalony. Pomimo dość 
znacznych zniszczeń, zastosowane 
po raz pierwszy w  Warszawie stropy 
Kleina zdały egzamin (P. T., Gmach 
Towarzystwa Ubezpieczeń „Rossya”, 
w  Warszawie, „Przegląd Techniczny”, 
nr 27, 1901, s. 257-258, tabl. XLV, 
XLVI). W  1945  r. Wydział Inspek-
cji Budowlanej dzielnicy Śródmie-
ście wstrzymał samowolną rozbiór-
kę budynku, dopuszczając częścio-
wy demontaż ścian i  zabezpieczenie 
konstrukcji w  celu usunięcia zagro-
żenia budowlanego (PKO Marszał-
kowska róg Świętokrzyskiej, Doku-
mentacja administracyjna Biura Pro-
jektów Budownictwa Ogólnego, M 
128-124, Archiwum Państwowe m.st. 
Warszawy). W  1946  r. zdecydowa-
no o  rozbiórce kondygnacji powyżej 
drugiego piętra. Zadania tego pod-
jął się prof. Bohdan Lachert, który 
w  projekcie przewidział m.in. zacho-
wanie reprezentacyjnej klatki scho-
dowej, westybulu z  kolumnadą na 
pierwszym piętrze oraz zasadniczego 
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instalację ciepłej wody, wydzielono 
pomieszczenia pralni i  suszarni pa-
rowej, magla oraz pomieszczenia sa-
nitarne dla służby. W  lokalach za-
montowano telefony, a komunikację 
zapewniały cztery windy elektrycz-
ne sprowadzone z  Berlina. Wszyst-
kie urządzenia techniczne związa-
ne z  obsługą budynku umieszczono 
w piwnicy, która „wskutek stosownie 
urządzonej izolacyi ze wszech stron” 
zabezpieczała lokatorów przed ha-
łasem. Budynek miał charakter 

użytkowo-mieszkalny. Parter, dzię-
ki zastosowaniu wielkich witryn 
okiennych, doskonale spełniał swo-
ją handlową funkcję, pomieszcze-
nia Towarzystwa, do którego prowa-
dziła reprezentacyjna klatka scho-
dowa wprost z  ul. Marszałkow-
skiej, znajdowały się na piętrze (bel-
-étage), mieszkania, przeciętnie 
o powierzchni ok. 216 m² i 400 m², 
na wyższych piętrach. Gmach Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego „Ros-
sya” zamieszkany został częściowo 

4

4-6 | Fragmenty klatki schodowej 
w przebudowanym budynku PKO

(zdjęcia: 4-6 – Aldona Tołysz) 

................................................................................
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warszawskich. Decyzja Bohdana La-
cherta o  zachowaniu zasadniczego 
charakteru niższych pięter gmachu 
pozwoliła na pozostawienie w niemal 
niezmienionym kształcie reprezenta-
cyjnej klatki schodowej, która zgod-
nie z  pierwotnym projektem prowa-
dziła wyłącznie do pomieszczeń biu-
rowych Towarzystwa. Tym samym 
rozbiórka wyższych pięter w  żaden 
sposób nie wpłynęła na przebieg scho-
dów oraz formę balustrad. A to one 
właśnie stanowią pokaz mistrzow-
skiego warsztatu Fabryki Wyrobów 
Żelaznych, Konstrukcji i  Ornamen-
tów H.[Hieronim] Zieleziński, zna-
nej obecnie głównie dzięki wykona-
niu balustrady pomnika Adama Mic-
kiewicza projektu Zenona Chrza-
nowskiego (1898). Firma ta, wyko-
nując prace m.in. dla Zamku Kró-
lewskiego, kościoła Wszystkich Świę-
tych czy pałacu Kronenberga, zdobyła 
uznanie już przed 1872 r., „bez żadnéj 

zewnętrznéj ozdoby, znaku świadczą-
cego o  zakładzie wyrobów ślusarskich, 
bez ogłaszania się w  pismach” (B.K., 
Fabryka ślusarska Zielezińskiego, „Zo-
rza”, nr 1, 1872, s. 8). Wydaje się, że 
właśnie doskonały warsztat zdecydo-
wał o  powierzeniu Zielezińskiemu 
prac nad schodami żelaznymi, porę-
czami, galeryjkami na dachu, kratka-
mi przy windach i  głównym wejściu. 
O poziomie firmy świadczy zachowa-
na balustrada reprezentacyjnej klatki 
schodowej.

Założenie klatki schodowej jest 
dość przeciętne, zastosowano bowiem 
schody dwubiegowe powrotne, z  po-
destami i  szeroką duszą, która mia-
ła nadać całości charakter monumen-
talny. Wydaje się, że w  tym wypad-
ku wygrała ekonomia, każąca zastą-
pić tradycyjny westybul z  paradnymi 
schodami obszernym, ale jednak nieco 
skromniejszym układem. Rekompen-
satą było zastosowanie marmurowej 

układu funkcjonalno-przestrzennego 
(do  pierwszego piętra włącznie). Za-
równo ukształtowanie elewacji, jak 
i wnętrza zyskało uznanie Rady Arty-
stycznej, a także przedstawiciela przy-
szłego użytkownika, PKO. W  mar-
cu 1948  r. nadbudowa budynku była 
już zaawansowana, prace zakończo-
no w  1949  r. Przebudowa i  adapta-
cja gmachu dokonana przez Lacherta 
w duchu modernizmu pozwalała jesz-
cze domyślać się historii czy też wzbu-
dzać refleksję nad tym, co kryje się 
wewnątrz budynku. Zaskakujące, jak 
niewiele trzeba było, aby przekształce-
nia dokonane w latach 1997-1998 za-
tarły te nawarstwienia, tworząc z ele-
wacji gmachu przy ul. Marszałkow-
skiej 124 budynek przeciętny.

Tymczasem w  gmachu dawne-
go Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
„Rossya” kryje się skarb, rzadko spo-
tykany w  ocalałych do dnia dzisiej-
szego przedwojennych kamienicach 

5 6
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W 2016 r. nakładem Archiwum Państwowego w Warszawie i Muzeum Uni-
wersytetu Warszawskiego wydana została publikacja Kronika Pałacu Ka-

zimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego autorstwa Huberta Kowalskiego 
i Jerzego Miziołka.

Tytułowa Kronika… to należący do niezwykle cennego dla varsavianistów 
Zbioru Korotyńskich, zachowany do dziś w Archiwum Państwowym w War-
szawie rękopis, stanowiący dla badaczy dziejów Uniwersytetu Warszawskie-
go i miłośników historii Warszawy bezcenne źródło historycz-
ne. Feliks Paweł Jarocki, wybitny naukowiec i administrator 
budynków uniwersyteckich, które podlegały jego kurateli po 
zamknięciu uczelni w wyniku represji po powstaniu listopa-
dowym, dokładnie odnotowywał wszystkie przekształcenia 
w latach 1812-1846 na terenie dawnej rezydencji królew-
skiej (Villa Regia) przy Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie, która stała się w drugiej dekadzie XIX w. siedzibą Uni-
wersytetu. 

Książka składa się z trzech rozdziałów. Opisany w nich zo-
stał Feliks Paweł Jarocki, przybliżony okres tworzenia pierwszej 
wyższej uczelni w Warszawie oraz zacytowany tekst Kroniki Pa-
łacu Kaźmierowskiego z 34 ostatnich lat. Opublikowano faksy-

mile całego rękopisu, jego transkrypcję i rozbudowany komentarz. Do roku aka-
demickiego 2012/2013 Kronika… była zapomniana, nie odnotowano jej nawet 
w haśle poświęconym Jarockiemu w Polskim Słowniku Biograficznym. Omawia-
na publikacja jest więc pierwszym wydaniem cennego tekstu w całości.

Książka, przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, 
stanowi kolejne opracowanie dziejów wyższej uczelni w Warszawie. Nie tyl-
ko przybliża atmosferę tamtych niezwykłych lat, gdy stolica stawała się 

prężnym ośrodkiem akademickim, ale również pozwala wy-
jaśnić wiele nieścisłości i zagadek związanych z poszczegól-
nymi gmachami uniwersyteckimi. Dużym jej walorem są do-
pełniające treść ilustracje, w większości pochodzące z archi-
wum Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, z Gabinetu Ry-
cin BUW, ze zbiorów AGAD, IS PAN, MNW, Biblioteki Narodo-
wej i Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Warto zwrócić również uwagę na szczegółową bibliogra-
fię, odwołującą czytelników do wielu źródeł drukowanych.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla spo-
łeczności uniwersyteckiej, ale na pewno zwróci uwagę 
wszystkich miłośników Warszawy i zainteresowanych dzieja-
mi polskiej edukacji.

Spotkanie z książką

KRONIKA	PAŁACU	KAZIMIERZOWSKIEGO

balustrad charakterystyczne dla prze-
łomu XIX i XX w. Dzieje się tak dla-
tego, że właśnie na ten okres przypada 
odejście od tralek żeliwnych na rzecz 
balustrad metalowych, które dopiero 
czekały na wypracowanie stylu. Ele-
mentem wspólnym dla tych poszuki-
wań jest stosowanie grubych w  prze-
kroju, prostokątnych lub owalnych 
prętów wygiętych w esownice i spira-
le, wypełniających całe przestrzenie 
przęseł. Raczej rzadkie wprowadze-
nie motywu zoomorficznego świad-
czy jednak o  indywidualnym podej-
ściu, a  być może także stanowi od-
wołanie do tradycji rzemieślniczych 
dawnej Warszawy, której przykłady 
znaleźć można było licznie w  świąty-
niach i przedwojennych kamienicach 
staromiejskich, tak wdzięcznie opi-
sanych przez Wiktora Gomulickie-
go w niewielkiej książce Piękno War-
szawy z 1915 r. Pomimo tragicznej hi-
storii budynku balustrada zachowała 
się w bardzo dobrym stanie, a nielicz-
ne ubytki i  uszkodzenia elementów 
dekoracyjnych, powłoki malarskie 
i współczesny pochwyt nie umniejsza-
ją walorów tego małego dzieła kowal-
stwa artystycznego.

Aldona Tołysz 

okładziny schodów oraz dekoracyj-
nych balustrad. Patrząc na skromne 
płaszczyzny ścian i sufitów, można je-
dynie przypuszczać, że wnętrze było 
znacznie bogatsze. W  połowie westy-
bulu, przedzielonego obecnie wtórny-
mi ściankami, znajdują się założone na 
łuku paradne schody o  pięknej, mięk-
kiej linii, ujęte z obu stron niskim co-
kołem z  jednorodnych bloków mar-
murowych. Opracowanie to zastoso-
wano także przy pierwszych czterech 
stopniach dolnego biegu, o  eleganc-
kiej, delikatnie wygiętej krawędzi stop-
nicy. Schody westybulu zaakcentowa-
ne zostały niezwykle dekoracyjnymi 
słupkami z przęsłem balustrady po pra-
wej i właściwą klatką schodową po le-
wej stronie. Pomimo dość szczelnych 
i  licznych warstw powłok malarskich, 
dostrzec można finezję tych elemen-
tów, z  ażurową kulą ujętą u  dołu i  u 
góry koszyczkiem z  trybowanych liści 
z  brązu, subtelną dekoracją kolejnych 
pierścieni słupków oraz ornamentacyj-
ną linią esownic i spiral wypełniających 
poszczególne przęsła. Sama balustrada 
składa się z  powtarzalnych, choć, jak 
to bywa w przypadku kowalskiej robo-
ty, nieidentycznych elementów z  mo-
tywem głowy smoka (węża) o rozwar-
tej paszczy. Trudno stwierdzić, czy 

dekoracja ta ma symboliczne znacze-
nie. Jeśli tak, to wiązać je należałoby ra-
czej z bogactwem, siłą i władzą (auto-
rytetem), jednak w tym przypadku na 
plan pierwszy zdecydowanie wybija 
się manierystyczna i plastyczna forma. 
Głowa smoka ukształtowana zosta-
ła z  dość grubego w  przekroju kawał-
ka metalu, który nacinany i  ciągniony 
formuje pysk o  wydatnych nozdrzach 
i  pofałdowanej skórze. Przechodzi on 
w  nastroszony grzbiet aż do spiral-
nie zwiniętej taśmy, rozchodzącej się 
na kolejne rozgałęzienia, wypełniające 
całe przęsło. Spod warstw farby gdzie-
niegdzie wyłania się płytkie i niepozor-
ne oko potwora, uzbrojonego w  po-
kaźne kły i dekoracyjnie wywinięty ję-
zyk. O dominującej funkcji ornamen-
talnej zdaje się świadczyć także opraco-
wanie wywiniętej spiralnie dolnej war-
gi smoka, przekształcającej się w  pun-
cowane akantowe liście i  podkreślają-
ce graficzność układu wyżłobienie po-
środku taśmy od strony duszy klatki 
schodowej. 

Balustrada w dawnym gmachu To-
warzystwa Ubezpieczeniowego „Ros-
sya” nie nawiązuje do niezwykle ce-
nionego już w chwili powstania ogro-
dzenia pomnika Mickiewicza, wpisu-
jąc się raczej w  poszukiwania formy 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Starówka została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO  
jako spójna koncepcja odbudowy, 
której elementy tworzą jednorod-
ną całość i  są harmonijnie powiązane 
pod względem stylistycznym. Usuwa-
nie lub wymiana oryginalnych detali 
oraz form plastycznych prowadzi do 
degradacji i  zubożenia zabytku. Dla-
tego tak ważne jest zachowanie staro-
miejskich semaforów.

W ramach realizowanych od 
2012 r. prac konserwatorskich na ele-
wacjach kamienic na Starym Mie-
ście, współfinansowanych przez m.st. 
Warszawę, odnowione zostały tak-
że zabytkowe semafory i  wysięgniki. 

Po pracach powrócił na fasadę dzban 
w  Rynku Starego Miasta 13 – szyld 
dawnego sklepu ze szkłem i porcelaną, 
wykonany najprawdopodobniej przez 
plastyków Spółdzielni Pracy Ręko-
dzieła Artystycznego „ORNO”. Od-
nowiono także syrenkę wraz z  opra-
wą metaloplastyczną witryny anty-
kwariatu przy ul. Piwnej 20. Pełno-
plastyczna figura syrenki wraz z deko-
racją witryny została zaprojektowana 

Zabytkowe szyldy 
na warszawskiej Starówce

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

Szyldy semaforowe są jednym 
z  najbardziej charakterystycz-
nych elementów zdobniczych 
warszawskiej Starówki. Zwra-

cają uwagę oryginalną formą i  precy-
zją wykonania. Metaloplastyczne se-
mafory zostały zaprojektowane w  ra-
mach spójnego programu aranżacji 
plastycznej Starego Miasta i stanowią 
integralny element zabytku wpisane-
go na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Stare Miasto zostało odbudowa-
ne jako osiedle mieszkaniowe z  sze-
rokim zapleczem usługowym i kultu-
ralno-oświatowym. W  przyziemiach 
wielu kamienic powstały sklepy, loka-
le gastronomiczne, muzea i galerie. To 
właśnie dla tych miejsc zaprojektowa-
no szyldy semaforowe, które wkrótce 
stały się wizytówką zabytku. Na war-
szawskiej Starówce zachowała się do 
dziś większość oryginalnych semafo-
rów, wykonanych podczas powojen-
nej odbudowy. Tematyka przedsta-
wień nawiązuje do charakteru loka-
li użytkowych w  parterach, np. szyld 
Cepelii z  motywem ludowym, logo 
Orbisu z globusem, wywieszka Biblio-
teki Publicznej z  sówką, szyld daw-
nego sklepu pasmanterii z  guzikiem 
i igłą czy też zegar reklamujący zakład 
zegarmistrzowski. Osobną kategorią 
są legendy warszawskie, ilustrowane 
przez bazyliszka, syrenkę i  egzotycz-
ne zwierzęta lub fantastyczne stwory 
z elementami ze świata fauny i flory.

Zabytkowe semafory powstały 
w  dwóch etapach: w  okresie odbu-
dowy Starego Miasta, w  latach pięć-
dziesiątych i  sześćdziesiątych oraz 
na początku lat siedemdziesiątych 
XX w. Niestety, nie wszystkie dotrwa-
ły do czasów obecnych. Warszawska 

1 | Szyld semaforowy z syrenką zdobiący dawną 
księgarnię Państwowego Przedsiębiorstwa 
„Dom Książki” przy ul. Piwnej 20, proj. Maria 
Owczarczyk

...............................................................................
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przez rzeźbiarkę Marię Owczarczyk 
dla księgarni Państwowego Przedsię-
biorstwa „Dom Książki”. Z kolei przy 
ul. Piwnej 51/53 od strony ul. Wą-
ski Dunaj odnowiono dwa wysięgni-
ki z  ozdobnym motywem ornamen-
talnym – pozostałości po dawnych 
wywieszkach. Zachowane w  pier-
wotnych miejscach wysięgniki mogą 
w  przyszłości posłużyć do montażu 
nowych szyldów.

Staromiejskie szyldy powstawały 
w trakcie odbudowy i są dziełem zna-
komitych projektantów: konserwa-
torów, architektów, budowniczych, 

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

plastyków i  rzemieślników. Rozdy-
sponowywaniem zamówień na pro-
jekty z zakresu sztuk użytkowych dla 
realizacji publicznych zajmowały się 
Pracownie Sztuk Plastycznych (PSP). 
Instytucja ta, podlegająca ministrowi 
kultury i sztuki, finansowana z budże-
tu centralnego, tworzyła zorganizo-
waną strukturę na terenie całego kra-
ju, zatrudniając artystów do poszcze-
gólnych zleceń. Na terenie warszaw-
skiego Starego Miasta realizacje te 
obejmowały m.in. wystrój wnętrz in-
stytucji kultury i  lokali użytkowych 
(sklepów, restauracji czy też kawiar-
ni) oraz projekty szyldów. Takie prace 
traktowane były przez artystów jako 
zajęcie zarobkowe, dające jednak dużą 
swobodę twórczą i docierające do sze-
rokiej rzeszy odbiorców. Metalopla-
styczne szyldy na terenie odbudowa-
nej Starówki, oprócz informowania 
o  funkcji danego lokalu, traktowane 
były jako ozdoba architektury. Jedną 
z artystek zaangażowanych przez PSP 
była Maria Owczarczyk. Rzeźbiarka 
zaprojektowała m.in. zachowany do 
dziś semafor przy ul. Piwnej 35, w for-
mie barwnej witrażowej lampki w me-
talowej oprawie, a także, wspomnianą 
już, pełnoplastyczną metalową rzeź-
bę syrenki dla księgarni Państwowe-
go Przedsiębiorstwa „Dom Książki” 
przy ul. Piwnej 20. Szyldy te powsta-
wały we współpracy z rzemieślnikiem 
Aleksandrem Wiśniewskim.

Współczesne reklamy umieszcza-
ne na kamienicach Starego Miasta są 
eksponowane we wspólnej przestrze-
ni publicznej i  ich autorzy powinni 

uszanować wygląd zabytkowych bu-
dynków. Estetykę wielu elewacji szpe-
cą, niestety, przeskalowane nowocze-
sne szyldy, jaskrawe makiety lodów 
i gofrów, krzykliwe naklejki w oknach 
i  witrynach. Repertuar obcych styli-
stycznie form dopełniają: wybujała 
roślinność zawieszona najczęściej nad 
portalami lub oplatająca zabytkową 
metaloplastykę, neony czy też oświe-
tlenie ledowe lub pulsacyjne. Elemen-
ty te przesłaniają zabytkowe elewacje 
i ich wystrój, wprowadzając dysonans 
estetyczny, który deprecjonuje klimat 
i wizerunek Starówki.

Od 2014  r. Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, wychodząc 
naprzeciw potrzebie uporządkowania 
estetyki zabytkowej przestrzeni Stare-
go Miasta, prowadzi program poświę-
cony zachowaniu i ochronie staromiej-
skich semaforów. W  ramach projek-
tu w  2015  r. przygotowano publika-
cję poświęconą zabytkowym semafo-
rom: Szyldy na Starym Mieście w War-
szawie. Dobre praktyki dla właścicie-
li i  użytkowników, określającą wytycz-
ne dla reklamy zewnętrznej w obszarze 
zabytku. W 2016 r. opracowano popu-
laryzatorską grę edukacyjną memory: 
Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. 
W roku bieżącym stołeczny urząd kon-
serwatorski zorganizował konferen-
cję naukową poświęconą problematy-
ce ochrony zabytkowej metaloplastyki: 
„Powojenna metaloplastyka – element 
genius loci ośrodków staromiejskich”. 
Podczas tego wydarzenia zaprezento-
wano przykłady zabytkowej metalo-
plastyki z  Gdańska, Lublina i  Olszty-
na, natomiast problem zarządzania re-
klamą w historycznej przestrzeni mia-
sta przedstawił Kraków, dzieląc się do-
świadczeniami z  wprowadzonego na 
obszarze Starego Miasta parku kultu-
rowego. Konferencji towarzyszyła wy-
stawa plenerowa „Zabytkowe szyldy 
z  warszawskiej Starówki – metalopla-
styczne dzieła sztuki”.

Projekt poświęcony ochronie i za-
chowaniu zabytkowych szyldów jest 
prowadzony przez Annę Jagiellak 
i Paulinę Świątek.

Anna Jagiellak
 Paulina Świątek

2 | Rzeźbiarka Maria Owczarczyk na tle planszy 
z wystawy „Zabytkowe szyldy z warszawskiej 
Starówki – metaloplastyczne dzieła sztuki”

3 | Gra edukacyjna – memory: Szyldy na Starym 
Mieście w Warszawie, opracowana przez Biuro 
Stołecznego Konserwatora Zabytków

...............................................................................
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WOKÓŁ TRADYCJI

głównie w  bajkach, pojawia się jako 
środek transportu wykorzystywany 
przez nie do latania. Podobną funk-
cję miała mieć również miotła (pomie-
tło, pomyło) na długim trzonku, służą-
ca do oczyszczania pieca chlebowego 
po wypieku.

Wielkość łopaty (szybru, wiosła) 
uzależniona była od gabarytu i  głę-
bokości pieca. Łopata to deska po-
dłużna lub zaokrąglona, węższa lub 
szersza, robiona przeważnie z  jedne-
go kawałka drewna. Służyła do wkła-
dania i  wyjmowania chleba z  pieca. 

Do pieczenia chleba
.........................................................................................................................................

Muzea etnograficzne gro-
madzą m.in. kolek-
cje związane z  dawny-
mi sposobami przygo-

towywania pożywienia na wsiach. 
Wśród nich znajdują się sprzęty służą-
ce do wypieku chleba. Są to narzędzia 
do obsługi pieca chlebowego: wygar-
niacz do węgli i  miotła do czyszcze-
nia pieca, łopata do chleba oraz na-
czynia związane bezpośrednio z przy-
gotowywaniem ciasta na chleb − niec-
ka i dzieża.

Używano ich nie tylko do celów 
kulinarnych. Miało to niewątpliwie 
bezpośredni związek z  rolą, jaką od-
grywał sam chleb w  życiu mieszkań-
ców dawnych wsi. Chleb był symbo-
lem pożywienia, dostatku i  pomyśl-
ności. Wykorzystywano go również 
w  obrzędach, lecznictwie i  w  magii. 
Z wypiekiem chleba związanych było 
wiele przesądów. Dotyczyły one przy-
gotowywania ciasta i  pieczenia bo-
chenków, jak również przeznaczo-
nych do tego celu przedmiotów.

Hak do wygarniania węgli (kocze-
ga, kociuba, ożóg) to narzędzie złożo-
ne z  długiego trzonka i  poprzecznej 
główki. Najczęściej wykonywano je 
z  drewna lub z  drewnianego trzonka 
i metalowej części wygarniającej, któ-
rą niekiedy robiono po prostu z  mo-
tyki. Kociubę wykorzystywano do roz-
garniania żaru na dnie pieca przed 
włożeniem do niego bochenków.

Wierzono, że przedmiot ten, jako 
że związany jest z  chlebem, pokar-
mem świętym, ma moc odstraszania 
żywiołów. Dlatego też w czasie gradu 
i burzy wystawiano go przed domem 
lub kładziono go na progu, aby zapo-
biec uderzeniu pioruna w  budynek. 
Wiązany był również ze złymi moca-
mi. W przedstawieniach czarownic, 
...............................................................................

1 | Łopata do chleba, wygarniacz do węgli, 
miotła do oczyszczania pieca
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Podobnie jak w  przypadku ożoga, 
używano jej do ochrony domu przed 
piorunami i  gradobiciem. Panowa-
ło przekonanie, że odstrasza demony 
i  płanetniki odpowiedzialne za wy-
wołanie burzy. Stanowi dla nich znak, 
że dom jest strzeżony przez narzędzie 
mające kontakt z  boskim pokarmem 
− chlebem.

Z drugiej jednak strony, podobnie 
jak w przypadku ożoga, łopatę chlebo-
wą wiązano ze złymi mocami, ponie-
waż także miała służyć czarownicom 
do latania. Natomiast w bajce o Jasiu 
i  Małgosi łopata chlebowa posłużyła 
dzieciom do pokonania zła, którego 
symbolem była Baba Jaga.

Łopatę chlebową wykorzystywa-
no również w  tradycyjnej medycynie 
ludowej. Stosowano ją zarówno do le-
czenia, jak i stawiania diagnozy. Dzie-
ci chore na gruźlicę leczono, kąpiąc 

je w  wodzie z  resztkami ciasta chle-
bowego zeskrobanymi z  łopaty. Aby 
stwierdzić, jakie są rokowania u cięż-
ko chorego, zalecano posadzić go na 
łopacie chlebowej i  trzy razy wsu-
nąć go do nagrzanego pieca chlebo-
wego. „Jak się spoci, to na życie”, wró-
żono. Wsadzanie łopaty do pustego 
pieca przyjmowano jako złą wróżbę. 

WOKÓŁ TRADYCJI

Mawiano: „Po śmierć poszła łopata lub 
po jakie nieszczęście dla domu”.

Niecka (kopońka, kopanka, kopon-
ka) była jednym z  naczyń służących 
do przygotowania chleba. Wykony-
wano ją z kawałka drewna, najczęściej 
techniką drążenia. Służyła zarówno 
do zaczyniania, jak i  wyrobu ciasta 
chlebowego. Używana była także do 
kąpania niemowląt. Panowało prze-
konanie, że dziecko kąpane w niecce, 
w  której wyrabia się ciasto na chleb, 
będzie jak ono dobrze i zdrowo rosło, 
a dziewczynki będą się mogły cieszyć 
w przyszłości gładką cerą.

Dzieżę wykorzystywano, podob-
nie jak nieckę, do wyrobu ciasta chle-
bowego, jednak jej rola w  tradycyj-
nej kulturze ludowej była o wiele waż-
niejsza. Z dzieżą wiązało się najwięcej 
przesądów, była też istotnym elemen-
tem w obrzędach rodzinnych. Wyro-

bem dzież zajmowali się fachowi rze-
mieślnicy − bednarze. Robione były 
z  drewnianych klepek, przeważnie 
z  drewna liściastego. Starano się uży-
wać do tego celu drewna dębowego, 
ponieważ panowało przekonanie, że 
w  „dębinowej” dzieży ciasto będzie 
się najlepiej udawało, będzie „silne jak 
dąb”, „będzie zdrowe”. Kogo nie stać 

było na taką dzieżę starał się, aby cho-
ciaż kilka lub jedna klepka były dębo-
we. Klepki do wyrobu dzieży należało 
brać z  jednego pnia i ustawiać je tak, 
jak układają się słoje drzewa. Gdy-
by ustawiono je w  inny sposób, cia-
sto chlebowe nie udawałoby się. Uwa-
żano, że do wyrobu dzieży najlepszy 
jest materiał z drzewa, w które uderzył 
piorun. Dawało to gwarancję, iż cia-
sto będzie w niej szybko rosło. Za naj-
lepsze i najcenniejsze uchodziły dzie-
że dziedziczone w rodzinie z pokole-
nia na pokolenie, o których mawiano 
że są „przyzwyczajone do chleba”.

Nową dzieżę należało zakwasić, 
czyli przygotować do użytku. Rozra-
biano w  niej mąkę z  wodą i  pozosta-
wiano na kilka dni, aby powstał w niej 
„zakwas”, który dawał początek póź-
niejszym wypiekom. Ponieważ dzieża 
była dla gospodarstwa ważnym sprzę-

tem, starano się przechowywać ją 
w  odpowiednim, suchym, przewiew-
nym i  czystym miejscu, najczęściej 
w komorze, co chroniło przed pleśnią. 
Po wypieku chleba dzieży nie myto 
i  nie zeskrobywano z  jej ścianek cia-
sta, aby nie rozeschła (przestawała być 
wtedy szczelna). Poza tym resztki cia-
sta wykorzystywano przy następnym 

2
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pieczeniu do przygotowania zaczynu 
na nowy chleb.

Wierzono, że dzieży nie należy 
pożyczać, ponieważ „boi się cudzych 
progów” i  „uroku” („złych oczu”). Je-
żeli już do tego dochodziło, to nale-
żało ją na drogę przykrywać, aby „zło 
nie miało do niej dostępu”. Osoba, któ-
ra pożyczała dzieżę, oddawała ją z ka-
wałkiem ciasta mówiąc: „Panie Boże 
zapłać”. Kiedy podejrzewano, że ktoś 
zauroczył dzieżę lub została ona „ze-
psuta”, czyli „zaparzona”, czego zna-
kiem było to, że się chleb w  niej nie 
udawał, przystępowano do jej „odczy-
niania” lub „odparzania”. Okadzano 
wtedy dzieżę święconymi ziołami, na-
stępnie przecierano jej wnętrze cebu-
lą. Jeżeli nie odnosiło to skutku, sto-
sowano inne metody. Stawiano na-
czynie dnem do góry na progu domu, 
w dno wbijano nóż i wrzącą wodą po 
nożu i  dnie polewano kilkakrotnie 
dzieżę, mówiąc: „Jak cię zaparzyłam, 
tak cię odparzam”. Stosowano także 
„podkurzanie”. Gospodyni brała ce-
bulę, sól, kaszę jęczmienną lub gęsi 
puch, mieszała to z  trzema patycz-
kami ze starej miotły, podpalała i dy-
mem okadzała naczynie. Stawiano też 
dzieżę do góry dnem i uderzano w nią 
miotłą, mówiąc: „A pamiętaj, abyś mi 
się sprawiła”.

WOKÓŁ TRADYCJI

Najważniejszą rolę odgrywa-
ła dzieża w  czasie wesela, dokładnie 
w  rozplecinach i  oczepinach, obrzę-
dach symbolizujących przejście ko-
biety ze stanu panieńskiego do sta-
nu małżeńskiego. Zwyczaj dokonywa-
nia oczepin przy użyciu dzieży znany 
był we wszystkich regionach Polski, 
różnił się tylko szczegółami i  teksta-
mi pieśni śpiewanych w czasie obrzę-
du. Dzieżę uważano za symbol płod-
ności. Wierzono, że cecha ta przenie-
sie się na młodą mężatkę i dzięki temu 
będzie mogła mieć dużo dzieci. Po-
twierdza to chociażby fragment przy-
śpiewki weselnej: „Moja matusiu daj-
cie dzieżki. Będą ładne dziateczki”.

Zazwyczaj pannę młodą sadza-
no na „posadzie”, czyli dzieży posta-
wionej dnem do góry i przykrytej ko-
żuchem odwróconym włosiem na ze-
wnątrz lub poduszką. W czasie ocze-
pin śpiewano np.: „Do dzieży, moja 
Marysiu, do dzieży! / Niech ci się war-
koczyk rozszerzy”.

Było też w zwyczaju, że matka lub 
matka chrzestna witała młodych po-
wracających z  kościoła chlebem, le-
żącym na wieku od dzieży. Miało to 
wróżyć młodej parze powodzenie 
i sprawić, że przyszłej gospodyni „da-
rzył się”, czyli udawał się wypiek chle-
ba. Bywało, że panna młoda, jadąc 

na wozie do domu męża, siedziała na 
przewróconej dzieży, przy niej jechała 
skrzynia z wianem, a wszystko po to, 
aby „majątek młodej tak wzrastał, jak 
ciasto w dzieży”.

W niektórych regionach na dzieży 
odwróconej dnem do góry i przykry-
tej białym obrusem stawiano potra-
wy wigilijne, wierząc, że w  kolejnym 
roku będzie urodzaj i domownicy nie 
zaznają głodu. Znany był również na 
polskich wsiach przesąd, który mówił, 
iż członkowie rodziny zmarłego, po 
wyniesieniu trumny z domu, powinni 
zajrzeć do dzieży, aby „zmarły nie sta-
wał im w oczach”.

Niecka, dzieża, łopata chlebowa, 
ożóg − to sprzęty, o  których najwię-
cej mogą powiedzieć chyba już tyl-
ko etnografowie. Dla osób odwie-
dzających muzea etnograficzne to ar-
chaiczne eksponaty, których funk-
cje i  sposób wykorzystania często są 
obecnie prawie nieznane, wymagają-
ce dokładnego opisania. Znaczenie 
symboliczne i  magiczne tych przed-
miotów, które w  życiu dawnych 
mieszkańców wsi odgrywały tak 
ważną rolę, jest współcześnie mało 
zrozumiałe i często być może niewia-
rygodne.

Grażyna Szelągowska

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

2 | Dzieża

3 | Niecka

(wszystkie obiekty w zbiorach 
Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu; zdjęcia archiwalne: 
1, 3 – Bohdan Horbaczewski, 
2 – Andrzej Ciechanowski)

...........................................
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Srebrna neogotycka zastawa 
stołowa Aleksandra i  Barba-
ry Kelchów wykonana przez 
pracownię Fabergé to obok 

cesarskich prezentów wielkanoc-
nych, zwanych jajami Fabergé, naj-
ważniejsze zaginione arcydzieło ro-
syjskiej sztuki złotniczej XIX w. Była 
jednym z  najbardziej podziwianych 
i  najdroższym wytworem ze srebra, 
wykonanym przez pracownię Faber-
gé. Jest to również dzieło o wyjątko-
wej historii, które przez sto lat ucho-
dziło za bezpowrotnie stracone. Za-
skakującym ostatnim aktem w  jego 
dziejach jest odnalezienie w  2017  r. 
przedmiotów pochodzących z zasta-
wy w prywatnej kolekcji w Polsce.

Neogotycka zastawa Kelchów po-
wstała na zamówienie Aleksandra 
i  Barbary Kelchów, a jej powstanie 
było związane z  budową i  urządza-
niem wnętrz ich nowego pałacu w Pe-
tersburgu. Aleksander i Barbara two-
rzyli niezwykłą parę, aspirującą do zaj-
mowania ważnego miejsca w  elicie 
ówczesnej stolicy Rosji. Aleksander 
pochodził z rodziny o tradycjach woj-
skowych, nagrodzonej za służbę tytu-
łem szlacheckim. Barbara była dzie-
dziczką wielkiej fortuny milionera 
i właściciela syberyjskich kopalń złota 
Iwana Bazanowa. W  1890 r., w  dniu 
18  urodzin Barbara odziedziczyła 

majątek, szacowany na 8 mln rubli. Jej 
największym marzeniem było zaist-
nienie na dworze cesarskim w Peters-
burgu. Aby to osiągnąć, postanowiła 
zbudować wspaniały, reprezentacyjny 
pałac, który miał się stać modnym sa-
lonem stolicy Rosji.

Pałac Kelchów w Petersburgu zo-
stał przebudowany i urządzony w la-
tach 1896-1898 w  stylu europej-
skiego historyzmu. Projektujący re-
zydencję architekci, Wasyl Schöne, 
Włodzimierz Czagin i  Karol 
Schmidt, inspirowali się francuskim 

Odnaleziony fragment 
neogotyckiej zastawy 
Kelchów

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

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

1 | Odnalezione przedmioty z neogotyckiej 
zastawy stołowej Kelchów wykonanej w pracowni 
Fabergé
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i  angielskim gotykiem, francuskim 
renesansem, włoskim i  niderlandz-
kim barokiem oraz stylami rokoko 
i  empire. Najważniejszym pomiesz-
czeniem w  pałacu była reprezenta-
cyjna gotycka jadalnia, a jako najcen-
niejsza ozdoba jadalni została zamó-
wiona srebrna zastawa. 

Zastawa była dziełem wybitnie 
reprezentacyjnym, przeznaczonym 
nie tylko do użytku, ale również do 
stałej ekspozycji w  specjalnych kre-
densach i  bufetach znajdujących się 
w jadalni. Według źródeł Barbara za-
życzyła sobie, aby dekoracja i styl za-
stawy nawiązywały do wystroju wnę-
trza tego pomieszczenia. Realizując 
jej życzenie, złotnicy Fabergé ozdo-
bili zastawę smokami, liliami heral-
dycznymi, koronami, tarczami i mo-
nogramem w kształcie litery „K”.

Barbara Kelch uwielbiała wyroby 
z  pracowni Karola Fabergé. W  tam-
tym czasie Fabergé był najbardziej 
cenionym i  najsłynniejszym złot-
nikiem w  Rosji. Od 1892  r. Barba-
ra była jego klientką i  jednym z naj-
ważniejszych mecenasów. Posiada-
ła wiele dzieł wykonanych przez tego 

złotnika, m.in. drogocenną biżuterię, 
ozdobne naczynia ze srebra zdobio-
ne emalią, ramki do fotografii i  ne-
frytowe przybory do pisania. W  la-
tach 1898-1905 Aleksander zamó-
wił u Fabergé siedem najwyższej kla-
sy prezentów wielkanocnych w  for-
mie jajek, które były prezentami dla 
ukochanej żony. Kolekcja należąca 
do Barbary Kelch była największym 
zbiorem jajek Fabergé wykonanym 
dla osoby prywatnej.

Pomysł wykonania zastawy po-
wstał około 1896 r., ale projekty zle-
cono najprawdopodobniej dopiero 
w  1899  r. Projekty wykonał znako-
mity rosyjski architekt Fiodor Szech-
tel, który stale współpracował z firmą 
Fabergé. W  1900  r. zastawa została 
wykonana w  moskiewskiej pracowni 
Fabergé i w tym samym roku dostar-
czono ją i  umieszczono na półkach 
kredensów w jadalni pałacu Kelchów 
w  Petersburgu. Aleksander zapłacił 
za zastawę ogromną sumę 125  000 
rubli. Cena ta czyni z  zastawy naj-
droższe dzieło Fabergé ze srebra, ja-
kie kiedykolwiek zostało wykona-
ne. Niestety, do tej pory nie udało 

się odnaleźć w  archiwach rachunku 
za zastawę wystawionego przez Fa-
bergé.

W obecnym stanie badań losy za-
stawy Kelchów są słabo rozpoznane. 
W 1902 r. zastawa została pokazana 
na wystawie dzieł Fabergé, urządzo-
nej w  pałacu barona Pawła von De-
rvisa. Była to jedyna wystawa dzieł 
Fabergé zorganizowana za życia Pio-
tra Karola Fabergé. Patronat nad tym 
prestiżowym wydarzeniem roztoczy-
ły cesarzowa Aleksandra Fiodorow-
na i  cesarzowa wdowa Maria Fiodo-
rowna. Pokazano wówczas najcen-
niejsze artystycznie dzieła wykonane 
przez pracownię Fabergé w  okresie 
60 lat jej działalności. W  założeniu 
organizatorów wystawy prezentowa-
no na niej wyłącznie dzieła członków 
rodu Romanowów oraz najwyższej 
arystokracji. Jedyne odstępstwo od 
tej zasady stanowiła „Smocza zastawa 
Kelchów”, jedyne dzieło należące do 
osoby, która nie miała arystokratycz-
nych korzeni. Zastawa została wysta-
wiona w  jednym z  pomieszczeń, na 
specjalnie ustawionym stole. Poka-
zano bogato przystrojony kwiatami 
surtout de table, dwa świeczniki i wy-
sokie patery, obok których ułożono 
półmiski, misy oraz talerze, sosjerki 
i sztućce w zestawie na 12 osób.

Kolejna informacja o zastawie po-
chodzi z  około 1905 r., kiedy to zo-
stały wykonane zdjęcia wnętrz pa-
łacu Kelchów w  Petersburgu. Na 
dwóch fotografiach uwieczniono 
znajdujące się w jadalni kredensy, na 
których widać ustawioną zastawę. Są 
to jedyne znane dziś zdjęcia, na któ-
rych widać „Smoczą zastawę” znaj-
dującą się jeszcze w  jadalni pałacu 
Kelchów w Petersburgu.

W 1905  r. dwa dramatyczne wy-
darzenia miały wpływ na losy zasta-
wy: wojna rosyjsko-japońska, która 
osłabiła kondycję syberyjskich przed-
siębiorstw Barbary i  finanse rodzi-
ny Kelchów, oraz w tym samym roku 
odejście Barbary od Aleksandra i  jej 
wyjazd z  Petersburga do Moskwy. 
Barbara zabrała ze sobą pieniądze, 

2 | Jadalnia w pałacu Kelchów w Petersburgu
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biżuterię i  najcenniejsze dzieła sztu-
ki, w tym zastawę i kolekcję jajek Fa-
bergé. Wkrótce też wyjechała na sta-
łe z  Rosji i  zamieszkała w  Paryżu. 
Wszystko wskazuje na to, że zastawa 
pozostała w Moskwie w pałacu Baza-
nowych. Tymczasem pałac w Peters-
burgu został zastawiony i sprzedany. 

Losy zastawy w  okresie od 1905 
do 1918  r. są całkowicie nieznane. 
W  1917  r. wybuchła rewolucja lu-
towa, która obaliła cara Mikołaja  II, 
a  w  październiku władzę w  Rosji 
przejęli bolszewicy. W kraju przepro-
wadzono nacjonalizację, w  efekcie 
której majątki arystokratów i  prze-
mysłowców stały się własnością pań-
stwa. Według zgodnej opinii history-
ków zastawa została skonfiskowana 
i  następnie przetopiona. W  realiach 
rewolucji i  kryzysu gospodarcze-
go wartość srebra użytego do wyko-
nania zastawy była wyższa niż samo 
dzieło. Od tamtego czasu, przez na-
stępne 100 lat, o  zastawie Kelchów 
nie mamy żadnych informacji, jak 
również żadna jej część nie zosta-
ła ujawniona na rynku antykwarycz-
nym lub w znanych kolekcjach.

Sytuacja zaskakująco zmieni-
ła się w 2016 r. Na rynku antykwa-
rycznym pojawiła się grupa wyko-
nanych ze srebra przedmiotów po-
chodzących z  pracowni Faber-
gé. Wśród nich znajdowały się dwa 
noże (większy do serwowania ryb, 
a mniejszy do ich filetowania) sy-
gnowane puncą Fabergé, wykonane 

w  niespotykanym w  dorobku tej 
pracowni stylu neogotyckim. Dzie-
ła były pokryte patyną, wskazują-
cą na dłuższy upływ czasu bez pod-
dawania ich zabiegom konserwują-
cym. Zbiór oferowano na sprzedaż, 
ale nie znalazł nabywcy i  uległ roz-
proszeniu. Omawiane noże znala-
zły się w  mniejszym zbiorze pięciu 
dzieł pochodzących z  pracowni Fa-
bergé. Zainteresowane antykwariaty 
lub osoby prywatne uznawały odna-
lezione sztućce z  zastawy Kelchów 
za „dziwne”, nietypowe dla stylu 
Fabergé i  przez to mające mniejszą 
wartość i wiarygodność.

Historia zakupionych sztućców 
nie została w  pełni rozpoznana. Na 

podstawie trudnych do potwierdze-
nia informacji udało się jedynie usta-
lić, że żołnierz rosyjski, który w cza-
sie rewolucji październikowej był 
członkiem oddziałów konfiskujących 
i  przetapiających skarby sztuki nale-
żące do rosyjskiej arystokracji, otrzy-
mał noże jako „zapłatę”. Na począt-
ku lat dwudziestych XX w. w nie do 
końca ustalonych okolicznościach 
żołnierz zabytki te sprzedał. W  ten 
sposób znalazły się one w posiadaniu 
rodziny polskiego lekarza i trafiły do 
Polski. W czasie drugiej wojny świa-
towej zostały zakopane i dzięki temu 
przetrwały. Po 1945  r. pozostawały 
w dalszym ciągu w rękach tego same-
go właściciela. Z biegiem lat rodzina 
zapomniała o  posiadanym skarbie. 
Dopiero w  2016 r., po śmierci dys-
ponującego nim członka rodziny zo-
stały ponownie odkryte i  wystawio-
ne na sprzedaż. Dwukrotnie sprzeda-
ne  trafiły w  końcu do kolekcjonera 
ze Śląska.

W styczniu 2017  r. sztućce zo-
stały poddane ekspertyzie w  celu 

3 | Monogram w kształcie litery „K” zdobił 
jadalnię w pałacu Kelchów i trzonki noży zastawy

4 | Wystawa prac Fabergé w 1902 r., na stole 
zastawa stołowa Kelchów

5 | 6 | Noże do ryb z zastawy stołowej Kelchów

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

3
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potwierdzenia ich autentyczności 
i odtworzenia historii. Badania prze-
prowadził autor tego artykułu, histo-
ryk sztuki, badacz dziejów pracow-
ni Fabergé i  złotnictwa rosyjskiego. 
Po potwierdzeniu ich autentyczności 
pojawiła się fantastyczna w  tamtym 
momencie hipoteza, że mogą one 
być częścią zastawy Kelchów. Kolej-
ne szczegółowe kilkumiesięczne ba-
dania zabytków, zachowanej iko-
nografii oraz dokumentów, a także 

szerokie konsultacje potwierdziły tę 
hipotezę. 

Na podstawie analizy cech złotni-
czych stwierdzono, że zabytki zosta-
ły wykonane w  moskiewskim oddzia-
le pracowni Fabergé. Ciekawe okaza-
ło się odkrycie charakterystycznego 
zniekształcenia punc znajdujących się 
na większym nożu, które pokazuje ko-
lejność ich przybijania, co jest jednym 
z  dowodów poświadczających ich au-
tentyczność. Zgromadzenie całej do-
stępnej ikonografii, na którą składa-
ją się zachowane projekty wykonane 
przez Szechtela, zdjęcia zastawy z 1902 
i  1905  r. oraz oryginalne zdjęcia wy-
konane w  1900  r. w  pracowni Faber-
gé pozwoliły potwierdzić podobień-
stwo cech odnalezionych noży z  za-
stawą Kelchów. Nie wszystkie bada-
nia przyniosły oczekiwany efekt. Nie 
udało się odnaleźć zamówienia zasta-
wy i rachunku wystawionego przez Fa-
bergé. Natomiast konsultacje, przepro-
wadzone ze specjalistami z całego świa-
ta zajmującymi się Fabergé, z  kurato-
rami kolekcji i  muzeów, z  ekspertami, 
rzeczoznawcami, autorami publika-
cji oraz antykwariuszami i  specjalista-
mi pracującymi w domach aukcyjnych, 
potwierdziły, że do 2017 r. żadne czę-
ści zastawy Kelchów nie pojawiły się 
na rynku antyków ani nie znajdują się 
w żadnej znanej kolekcji Fabergé.

Zastawa stołowa Aleksandra i Bar-
bary Kelchów różni się charakterem 
od innych dziewiętnastowiecznych 

zabytków tego rodzaju. Typowa re-
prezentacyjna zastawa stołowa, skła-
dająca się z wielu naczyń i przedmio-
tów o rozmaitym przeznaczeniu, była 
wykonana w jednym stylu oraz deko-
rowana w  jednolity sposób. Orna-
menty i dekoracje na wszystkich czę-
ściach zastawy były do siebie podob-
ne lub nawiązywały do określone-
go motywu. Nadawało to całej zasta-
wie jednorodny charakter. Tymcza-
sem zastawa Kelchów została wyko-
nana w  stylu neogotyckim, ale pro-
jektujący ją Fiodor Szechtel celowo 
wprowadził do dekoracji poszcze-
gólnych naczyń wielką różnorodność 
form. Niektóre ozdobił motywa-
mi architektonicznymi, jak np. wy-
sokie patery na owoce i  świeczniki, 
inne ukształtował w obłych formach 
z ornamentami roślinnymi, jak wazy 
na zupę, a jeszcze inne, jak sosjerki 
i  misy, uformował w  fantastycznych 
kształtach roślinno-zwierzęcych. Ta 
rozmaitość dekoracji tworzy wraże-
nie, że poszczególne naczynia nie są 
częściami jednej zastawy. Był to celo-
wy zamysł Aleksandra Kelcha i  Fio-
dora Szechtela. Zastawa miała spra-
wiać wrażenie, że była zbierana przez 
wieki i przekazywana następnym po-
koleniom. Informacja o  tym zamia-
rze znajduje się w przekazach źródło-
wych. Pomimo tej różnorodności, 
w  dekoracji zastawy odnaleźć moż-
na kilka motywów wspólnych, które 
zgodnie z intencją zamawiających łą-
czą styl zastawy z  dekoracją wnętrza 
jadalni w  pałacu Kelchów. Motywy 
te to przede wszystkim gotycka ar-
chitektura, smoki, tarcze z monogra-
mem, korona i lilia. 

Najważniejsze motywy dekora-
cyjne widnieją na odnalezionych 
sztućcach należących do zastawy. Ich 
dekoracja wykonana jest w stylu neo-
gotyckim. Noże mają bogato zdo-
bione trzonki, na których znajdu-
ją się motywy dekoracyjne i  symbo-
le identyfikujące zastawę. W  końco-
wej części trzonki, mające kształt gra-
niasty, ozdobione są wklęsłym mo-
tywem gotyckiej arkady, a na stronie 
przedniej znajduje się relief w  for-
mie zwieńczonej koroną tarczy z mo-
nogramem w  kształcie litery „K” 

5

6
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i  szarfy. W  dolnej części uchwytu 
znajduje się ornament z  motywem 
lilii. Tylna część trzonka jest skrom-
niejsza. Jej dekorację tworzą gotyc-
ka arkada i  dwie lilie. Mocowanie 

ostrzy noży ukształtowane jest w for-
mie dekoracyjnych pierścieni. Ostrza 
noży ozdobione są grawerowaną de-
koracją, składającą się ze stylizowa-
nego fryzu arkadowego, zakończone-
go motywem roślinnym. Noże mają 
znaczne rozmiary i wagę. Ich dekora-
cja jest identyczna z dekoracją sztuć-
ców przedstawionych na zdjęciu ze 
zbiorów rodziny Fabergé.

„Smocza zastawa” Kelchów wy-
konana przez pracownię Fabergé to 
największe arcydzieło ze srebra, ja-
kie wykonano w  tej pracowni. Po-
twierdzają to słowa Eugeniusza Fa-
bergé, który w  1937  r. napisał w  li-
ście skierowanym do Henry’ego  
Bainbridga (pierwszego biografa Fa-
bergé): „To było najważniejsze dzieło 
ze srebra jakie wykonaliśmy”. Zastawa 

była również najdroższym dziełem 
wykonanym ze srebra w  pracowni 
Fabergé w  czasie 76 lat jej istnienia. 
Warto również wspomnieć, że przed-
mioty w  stylu gotyckim są niezwy-
kle rzadkie w dorobku pracowni Fa-
bergé. Tymczasem był to jeden z ulu-
bionych stylów samego Piotra Karola 
Fabergé. W tym właśnie stylu zbudo-
wał swój dom w Petersburgu, w któ-
rym mieszkał i w którym znajdowały 
się sklep i pracownie złotnicze.

Odnalezienie części gotyckiej za-
stawy stołowej Aleksandra i  Barba-
ry Kelchów daje nadzieję, że pomi-
mo zniszczeń dokonanych w  burzli-
wych czasach rewolucji październi-
kowej i drugiej wojny światowej oraz 
pomimo upływu lat, wiele spośród 
uznawanych za zaginione dzieł Fa-
bergé mogło przetrwać i wciąż czeka 
na swojego odkrywcę.

Adam Szymański

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

7 | Sygnatura pracowni Fabergé

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

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest 
książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybit-

nych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są lito-
grafie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wy-
dawnictw portretowych. 

Jak czytamy w pierwszym rozdziale, „W świadomości zbiorowej współ-
czesnych Polaków wyobrażenie wyglądu polskich królów i królowych oraz na 
trwałe zapisanych w historii Polski książąt, a także księżniczki Dobrawy (Dą-
brówki) niemal powszechnie identyfikowane jest z ich wizerunkami przedsta-
wionymi w »Poczcie królów polskich Jana Matejki (1838-1893)«”. Autor roz-
wija ten wątek, prezentując najnowsze serie portretowe z wizerunkami pol-
skich władców i porównuje je ze słynnym Matejkowskim dziełem. 

Kolejną część książki stanowi zestawienie najważniejszych wydanych 
w serii i pojedynczych wydań litografii z lat 1820-1864 z portretami polskich 
królów, książąt i innych wybitnych postaci historycznych, 
w tym serie wydawnicze Aleksandra Chodkiewicza, Ludwi-
ka Letronne’a, Piotra Pillera, Adolfa Pecqa, Adama Dzwon-
kowskiego i Maksymiliana Fajansa.

Następny rozdział zawiera omówienie fotografii w for-
macie cartes de visite z portretami wybitnych Polaków 
oraz wizerunków księcia Adama Jerzego Czartoryskie-
go i jego rodziny z wydawanych na emigracji w Paryżu 
broszur księdza Tomasza Praniewicza. Część kolejna na-
tomiast opowiada historię składu rycin, materiałów pa-
pierniczych i malarskich warszawskiego wydawcy Fran-
ciszka Daziary przy Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie oraz przegląd najważniejszych wydawnictw z litogra-
fiami zamawianych przez tego nakładcę we Francji, a po 

jego śmierci w 1860 r. kontynuowanych przez brata Józefa. Na uwagę za-
sługuje również podjęta przez Wojciecha Przybyszewskiego analiza serii li-
tografii przedstawiających polskie stroje ludowe – Ubiory polskie (Costu-
mes Polonais), pierwszego znaczącego wydawnictwa zrealizowanego przez 
Franciszka Daziarę w paryskim zakładzie Rose-Josepha Lemerciera, „w od-
niesieniu do której, już z chwilą wprowadzenia pierwszych plansz do han-
dlu, pojawiło się zarówno wiele pochwał, jak i krytycznych uwag, a z cza-
sem także nieporozumień dotyczących liczby wykonanych rycin, ich dato-
wania, a nawet określenia autorów wzorów rysunkowych”. Autor porów-
nuje tę serię z bazą danych, zawierających informacje o wydaniach francu-
skich grafik i fotografii w XIX w., umieszczoną na stronie internetowej Uni-
wersytetu w Chicago, i dokonuje wielu nowych ustaleń.

Do Franciszka Daziary Wojciech Przybyszewski wraca w następnym roz-
dziale, gdzie analizuje zamówioną przez warszawskiego wydawcę u Rose-Jo-

sepha Lemerciera, a dotychczas nieopracowaną edycję 29 
plansz z całopostaciowymi portretami wybitnych Polaków, 
które zostały wydane w Paryżu w latach 1856-1862; przed-
stawia tu również autora rysunków Antoniego Ziemięckiego 
oraz autorów litografii Antoine’a Maurina, Christiana Schult-
za i Jeana-Alexandre’a Duruy’a.

Bogatą treść uzupełniają rozbudowane przypisy, indeks 
osób i katalog.

Książkę Portrety królów i wybitnych Polaków... wyróż-
nia staranna szata graficzna. Treść uzupełniona jest 155 ilu-
stracjami, w większości prezentującymi zbiory Biblioteki Na-
rodowej.

Publikacja przeznaczona jest dla czytelników interesują-
cych się litografią, na pewno sięgną też po nią varsavianiści. 

Spotkanie z książką

PORTRETY	KRÓLÓW	I	WYBITNYCH	POLAKÓW
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1946-1948 był dyrektorem Mu-
zeum Polskiego w  Rapperswilu, za-
warł związek małżeński z córką ban-
kiera Catherine von Ernst, założył 
także własną firmę, co umożliwi-
ło mu realizowanie pasji kolekcjo-
nerskich i  artystycznych. Muzeum 
otwarte zostało w  1984 r., w  po-
mieszczeniach dawnego klasztoru 
zamku von Ernstów w  Muri, z  za-
miarem „przekazania przyszłym po-
koleniom Pola ków prawdziwej histo-
rii Rzeczypospoli tej”. Profil muzeal-
nych zbiorów można śmiało okre-
ślić mianem skarbnicy narodowej. 
Znajdowały się tam pamiątki histo-
ryczne, sztychy, mapy, numizma-
ty, militaria i  oporządzenie wojsko-
we, a także archiwalia rodzinne, fo-
tografie, odznaczenia i  dyplomy. 
Część zbiorów została zinwentary-
zowana przez specjalistów z  Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.

Muzeum w  Muri stało się znane 
w  środowiskach emigracyjnych, od-
wiedzali je również przedstawiciele 
polskich władz państwowych: m.in. 
premier Hanna Suchocka, prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, Władysław 
Bartoszewski, Leszek Moczulski oraz 
wielu rodaków z  kraju i  zagranicy.   
Zygmunt Stankiewicz zmarł tragicz-
nie 27 lutego 2010 r.

Na aukcji w  Monachium wysta-
wiono kilkaset obiektów. Inwen-
tarz sporządzony przez specjalistów 

z  warszawskiego Muzeum Narodo-
wego liczy ich ponad tysiąc. Co się 
stało z  pozostałymi? Może zainte-
resują się tym właściwe instytucje 
w  kraju? Autorowi pozostaje, nie-
stety, tylko odnotować fakt, że wła-
śnie przestaje istnieć część polskie-
go dziedzictwa kulturowego za gra-
nicą, świadectwo tradycji i aktywno-
ści polskiej emigracji w  Szwajcarii, 
tym cenniejsze, że ufundowane pa-
sją i działalnością publiczną jednego 
człowieka.

Mariusz Pilus

Polskie Muzeum w Muri 
wystawione na sprzedaż

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

Pod koniec sierpnia br. nie-
miecki dom aukcyjny Her-
mann Historica w  Mona-
chium rozesłał ulotkę zapo-

wiadającą najbliższą aukcję (6-17 li-
stopada 2017 r.). Dom ten specjali-
zuje się głównie w  sprzedaży broni 
i militariów, ale w ofercie znajdują się 
również dzieła sztuki oraz rzemiosło 
artystyczne. Na zapowiadanej aukcji 
miało znaleźć się też kilka interesu-
jących poloników, w  tym niezwykle 
rzadki sztandar Związku Powstań-
ców Śląskich oraz fragment zbroi hu-
sarskiej z  XVII  w. W  nocie prowe-
niencyjnej zaznaczono, że obiekty 
te pochodzą z  prywatnego Polskie-
go Muzeum Historycznego w  Muri 
w  Szwajcarii – z  kolekcji Zygmunta 
Stankiewicza.

Opublikowany pełny katalog au-
kcji potwierdza, niestety, to, czego 
można się było domyślać – zbiory 
Polskiego Muzeum w  Muri właśnie 
zostały wystawione na sprzedaż (li-
cytację zaplanowano na 11 listopada 
br.) i wszystko na to wskazuje, że już 
wkrótce przestanie ono istnieć.

Twórca Muzeum, Zygmunt 
Stankiewicz urodził się w  Białym-
stoku w  1914  r. Walczył w  kampa-
nii wrześniowej, później służył w 2. 
Dywizji Strzelców Pieszych, z  któ-
rą znalazł się w Szwajcarii i  tam też 
został internowany. Po wojnie za-
mieszkał w  Szwajcarii, w  latach 

| Sztandar Związku Powstańców Śląskich 

 (fot. Hermann Historica)

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

Katalog aukcji dostępny jest pod adresem:
https://www.hermann-historica.de/de/objekte?aid=159&Lstatus=0&pagesize=96
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Biedermeier  
– nowe spojrzenie
..........................................................................................................................

kompleksowego omówienia biederme-
ieru, już od początku zainteresowa-
nia nim istniały tendencje ogranicza-
jące jego zakres do meblarstwa, ukształ-
towania wnętrz czy też rzemiosła arty-
stycznego, co w  pierwszych dziesięcio-
leciach XX  w. wiązało się z  odżyciem 
idyllicznej wizji tego nurtu i  tęsknotą 
za dawnymi dobrymi czasami” (A. Ko-
zak, A. Rosales Rodríguez, Od kurato-
rek, [w:] Biedermeier, Muzeum Naro-
dowe w  Warszawie, Warszawa 2017, 
s. 11, 12). Może więc to szersze, wy-
kraczające poza dziedzinę meblarstwa 

rozpoznanie interesującego nas tu sty-
lu nie zostało jeszcze u nas dostatecz-
nie spopularyzowane, i to może ono – 
będąc de facto nowym spojrzeniem na 
biedermeier – jest największą atrakcją 
warszawskiej ekspozycji?

Przyjmuje się, że nazwa bieder-
meier szerzej przyjęła się w  Europie 

około 1880 r.; dla porównania w Pol-
sce – dopiero w  latach sześćdziesią-
tych XX  w. Profesor Jan Białostocki, 
wybitny historyk sztuki i  niepodwa-
żalny autorytet w  tej dziedzinie, po-
wszechnie u nas znany jako autor wie-
lokrotnie wznawianej książki Sztu-
ka cenniejsza niż złoto (jej pierwsze 

wydanie ukazało się w  1963 r.) nie 
używa jeszcze tego terminu. Oma-
wiając kryzys w  sztuce, który ujaw-
nił się w Europie na przełomie XVIII 
i XIX w., wspomina o nie najlepszych 
relacjach pomiędzy twórcą dzie-
ła sztuki i  jego odbiorcą: „Zerwa-
nie tradycji, które nastąpiło pod koniec 

Otwarta w  pierwszych 
dniach października br. 
w  Muzeum Narodowym 
w  Warszawie wystawa 

„Biedermeier” przyciąga wciąż szero-
kie rzesze publiczności i nic nie wska-
zuje na to, by w ostatnim miesiącu jej 
trwania (zamknięcie wystawy zapla-
nowano na 7 stycznia 2018 r.) miało 
się to zmienić. Co ciekawe, niektórzy 
z  losowo wybranych przez nas gości 
muzeum – zanim zapoznali się z eks-
pozycją – mogli pochwalić się znajo-
mością nawet tak szczegółowej wie-
dzy, jak pochodzenie nazwy biederme-
ier (od nazwiska bohatera drukowa-
nych w prasie w latach 1855-1857 sa-
tyrycznych wierszy Ludwiga Eichrod-
ta i Adolfa Kuβmaula; bohater ów był 
wcieleniem… ciasnoty umysłu i braku 
wyższych aspiracji), ale niemal wszy-
scy, na pytanie: „– Z czym kojarzy się 
Pani/Panu nazwa tego stylu?”, odpo-
wiadali: „– No, jak to? Z meblami bie-
dermeierowskimi”.

Tymczasem kuratorki wystawy – 
Anna Kozak i Agnieszka Rosales Ro-
dríguez – we wstępie do katalogu eks-
pozycji wyjaśniają, że „W najszerszym 
znaczeniu biedermeier łączono z histo-
rią, polityką, sztuką, literaturą, mu-
zyką i  modą w  latach 1815-1848. 
Przykładem może być książka Maxa 
von Boehna, Biedermeier. Deutsch-
land von 1815-1847 (Berlin 1920), 
a z bliższego nam czasu podręcznikowe 
opracowanie zagadnienia przez Wil-
liego Geismeiera, Biedermeier (Leip-
zig 1986), którego autor określa to zja-
wisko jako »mieszczańską epokę kultu-
ralną«, przejawiającą się we wszystkich 
dziedzinach kultury i sztuki”. W innym 
jednak miejscu dodają: „Poza próbami 

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

1 | Kanapa, Kolbuszowa, Jan Turek, ok. 1820-
-1830, drewno sosnowe, jaworowe z fornirem 
orzechowym, wys. 90 cm, szer. 143,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej)
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XVIII wieku, sprawiło, że twórca pozo-
stał sam. Ani cech, ani dawna Akade-
mia, ani służba królowi, czy Kościołowi 
nie mogły go już chronić czy utrzymać. 
W  miejsce wielkich mecenasów poja-
wił się mieszczański bogacz. W  miej-
sce utartej tradycji ikonograficznej poja-
wiła się poważna swoboda wyboru […] 
pracy, stylu, ujęcia. Tu właśnie poja-
wił się też nowy istotny problem. Smak 
mieszczaństwa, tej klasy społecznej, 
która w krótkim czasie odbyła drogę od 
skromnych warunków życiowych do bo-
gactwa, nie rozwinął się wraz z  wzro-
stem znaczenia jej reprezentantów. 
Toteż w  wieku XIX, po raz pierwszy 
w dziejach sztuki, nastąpił głęboki kon-
flikt pomiędzy sztuką i  odbiorcą. Wy-
bitne i  wysoko później oceniane dzieła 
pozostawały niezrozumiane i  lekcewa-
żone. Nagradzano wysoko dzieła mier-
ne a ich autorów czyniono członkami 
Akademii. Sztuka nowatorska i  twór-
cza musiała się rozwijać w ustawicznej 
walce, w  opozycji przeciwko głupocie, 

niezrozumieniu, brakowi smaku me-
cenasów mieszczańskich; na oficjal-
nych salonach triumfowały dzieła pry-
mitywne, schlebiające sentymentalnym 
upodobaniom bogatych kupców, dzieła, 
które dziś pokutują w muzealnych ma-
gazynach” ( J. Białostocki, Sztuka cen-
niejsza niż złoto. Opowieść o sztuce eu-
ropejskiej naszej ery, t. II, Warszawa 
1991, s. 281-282). I chociaż nie ma 
wątpliwości, że profesor opisał w tych 
kilku zdaniach zmiany zachodzące 
w  dziedzinie sztuk plastycznych za-
uważalne przede wszystkim w najważ-
niejszych stolicach kulturalnej Euro-
py, to jednak czyż nie jest to także nie-
co zawoalowany opis narodzin nowe-
go, lokalnego stylu (związanego tery-
torialnie przede wszystkim z  krajami 
niemieckimi i  Danią, ale promieniu-
jącego na porozbiorową Polskę, Cze-
chy, Węgry i  Rosję), którego wytwo-
ry (trochę niezauważenie) przetrwa-
ły nie tylko burzliwe lata obu świa-
towych wojen, lecz także pozornie 

nieprzychylne mieszczańskiemu stylo-
wi czasy PRL-u. Co więcej, jak słusz-
nie pisze w  przedmowie do katalogu 
wystawy Agnieszka Morawińska, dy-
rektor Muzeum Narodowego w War-
szawie, „Powielane wzory biederme-
ierowskich kanap i  serwantek, wbrew 
swemu mieszczańskiemu rodowodowi, 
stały się [w Polsce] częścią stylu dwor-
kowego, a potem »byłoziemiańskiego«, 
kultywowanego w miastach, kiedy dwo-
rów już nie było. W procesie odtwarza-
nia zniszczonego w czasie ostatniej woj-
ny dziedzictwa produkowano »bieder-
meiery« w  Henrykowie i  wypełniano 
nimi odbudowywane pałace i  gmachy 
państwowe” (Biedermeier…, s. 9).  Czy 
zatem do owych miernych, wręcz pry-
mitywnych dzieł schlebiających sen-
tymentalnym gustom bogatych kup-
ców zaliczylibyśmy także dzieła sztu-
ki pokazywane właśnie na wystawie 
w warszawskim muzeum?

Zacznijmy od drobiazgów. Coś 
z  tych pokutujących w  muzealnych 

2
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magazynach artefaktów udało się 
„odkurzyć” i  wynieść na salony. I tu 
pierwsze (pozytywne) zadziwienie, 
bo kto widział, by na wystawie o  ta-
kim prestiżu pokazywać… spluwacz-
ki (kraszuarki), dziś już całkowicie za-
pomniane, choć w miejscach publicz-
nych używane w  Polsce jeszcze w  la-
tach pięćdziesiątych XX w.? Na eks-
pozycji są dwie. Obie dobrej rzemieśl-
niczej roboty.

Z kolei podjęte już przed kilku 
laty przygotowania do omawianej tu 
wystawy zaowocowały wieloma spek-
takularnymi odkryciami, do których 
niewątpliwie zaliczyć można ustalenie 
autorstwa i  roku wykonania rysunku 
akwarelą i  gwaszem „Widok wnętrza 
salonu” (z fortepianem firmy Fryde-
ryk Buchholtz w Warszawie na pierw-
szym planie), z dawnej kolekcji Radzi-
wiłłów w  Nieborowie, rozpoznane-
go jako dzieło Wincentego Kasprzyc-

kiego – kolejne pozytywne zadziwie-
nie. Autorzy tego odkrycia (Piotr 
Kibort i  Stefan Mieleszkiewicz) już 
przed dwoma laty mieli okazję po-
dzielić się nim z  uczestnikami sesji 
naukowej w  Muzeum w  Nieborowie 
i  Arkadii (Oddział Muzeum Naro-
dowego w  Warszawie), zorganizowa-
nej z okazji siedemdziesięciolecia nie-
borowskiego muzeum. Dopiero jed-
nak na wystawie „Biedermeier”, gdzie 
rysunek jest eksponowany, w  peł-
ni możemy podziwiać kunszt wyko-
nania i  inne jego zalety. „Bez wątpie-
nia dziełem Kasprzyckiego, i  to sygno-
wanym, jest widok wnętrza […] salo-
nu, który do tej pory uchodził za ano-
nimowy – czytamy w artykule przygo-
towanym na jubileuszową sesję w Nie-
borowie. Podpis artysty, subtelnie poło-
żony ołówkiem, milimetrowej zaledwie 

wysokości, przez długie dziesięciole-
cia pozostawał niezauważony pod szy-
bą chroniącą papier. Dopiero zdjęcie 
szkła pozwoliło zidentyfikować na środ-
ku dolnego marginesu między kompo-
zycją a złoconą i wytłaczaną fazą wie-
deńskiej oprawy napis: »Kasprzycki 
del. 1839.ru«. Nadal nie wiadomo jed-
nak, jakie wnętrze przedstawia ten mi-
strzowski, niezwykle precyzyjny rysu-
nek” (P. Kibort, S. S. Mieleszkiewicz, 
Widoki wnętrz mieszkalnych ze zbio-
rów Radziwiłłów z  Nieborowa – cen-
ne źródło wiedzy o historii osób i przed-
miotów, [w:] Nieborów i Arkadia – 70 
lat Muzeum. Księga pamiątkowa, Nie-
borów 2015, s. 271).

To tylko dwa takie, wybrane 
dla przykładu, eksponaty z  wysta-
wy. Wszystkich obiektów, rozmiesz-
czonych w  siedmiu salach przezna-
czonych na ekspozycje czasowe na 
pierwszym piętrze muzeum, jest po-

nad czterysta (!), a samych biederme-
ierowskich mebli – blisko sto. Część 
mebli zestawiono w postaci trzech, za-
aranżowanych specjalnie na potrze-
by tej ekspozycji kompletów salono-
wych, które wzbogacono obrazami, 
zegarami i innymi przedmiotami, mo-
gącymi funkcjonować w  tego typu 

wnętrzach. Pozostałe – prezentują-
ce niezwykłe bogactwo form, użytych 
materiałów i  przeznaczenia – roz-
mieszczono w taki sposób, by można 
je było podziwiać z bliska.

Obrazy, miniatury portretowe 
i  ryciny, których zebrano na wysta-
wie ponad sto, nie epatują widza gło-
śnymi nazwiskami ich twórców. Nic 
w  tym dziwnego, ponieważ, mó-
wiąc np. o  malarstwie, trzeba pamię-
tać, że biedermeier nie wpisał na listę 
najwybitniejszych światowych twór-
ców w  tej dziedzinie sztuki ani jed-
nego takiego artysty. Biedermeie-
rowskich mistrzów możemy nato-
miast podziwiać (i tak też odbierane 
jest to na wystawie) za precyzję w ob-
razowaniu podjętego tematu i  wyso-
ki kunszt wykonania dzieła. Dobrym 
tego przykładem jest także namalowa-
na w 1844 r. praca urodzonego i dzia-
łającego w  Szczecinie, Augusta Lu-

dwiga Mosta „Portret rodziny Kühn”, 
doskonale wpisująca się w  konwen-
cję biedermeierowskiej sceny rodza-
jowej we wnętrzu. W  obrazie tym 
artysta podkreślił „etos mieszczań-
skiego, protestanckiego życia domowe-
go i rodzinnego, z jego cnotami skrom-
ności, powściągliwości, pracowitości 

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

2 | Wincenty Kasprzycki, „Widok wnętrza 
salonu”, 1839, akwarela, gwasz, papier, 
wym. 21,7 x 31,5 cm (w zbiorach Muzeum 
w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

3 | August Ludwig Most, „Portret rodziny 
Kühn”, 1844, olej, płótno, wym. 55 x 68,5 cm 
(własność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, depozyt w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie)

...............................................................................
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i małżeńskiej wierności. […] Reprezen-
tacyjny charakter rodzinnego portre-
tu podkreśla bogaty i pełen smaku wy-
strój salonu. Chłodne promienie świa-
tła słonecznego wpadające przez wyso-
kie okno do wnętrza przydają szlachet-
ności ukazanej scenie. Okna osłania-
ją modne wówczas, pastelowe, wzorzy-
ste zasłony ze złotymi chwostami. Wnę-
trze zostało umeblowane biedermeie-
rowskim garniturem, dopełnionym cen-
nymi tkaninami – dywanem, serwetą, 
zaopatrzone w wykwintne wyroby rze-
miosła artystycznego. Na szczycie wyso-
kiej, mahoniowej sekretery, pośród wi-
szących na ścianie obrazów umieszczo-
ne zostało antykizujące męskie popier-
sie, podkreślające kulturalne zaintere-
sowania bohaterów” (Ewa Gwiazdow-
ska, Dariusz Kacprzak, Portret rodzin-
ny we wnętrzu, „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 3-4, 2015, s. 50).

Nieco odmienne, choć pod wzglę-
dem kompozycji bliskie obrazowi 
Mosta, jest dzieło wiedeńskiego ma-
larza Ferdinanda Georga Waldmülle-
ra „Adopcja” (1847), którego tema-
tem jest poważna, moralizatorska sce-
na: uboga, zapewne owdowiała matka 
w  obecności notariusza oddaje syna 
zamożnym przedstawicielom ówcze-
snego mieszczaństwa.

Osobnej uwagi wymagają zebrane 
na wystawie pejzaże – od zimnych, 
realistycznie ukazanych widoków 

Szczecina, autorstwa Ludwiga Edu-
arda Lütkego, aż po niezwykle cie-
pły w  klimacie, niemal idylliczny 
„Widok pałacu w Łazienkach latem”, 
warszawskiego mistrza wedut i  ko-
ścielnych wnętrz Marcina Zaleskie-
go (ilustracja na okładce naszego pi-
sma). Ich uzupełnieniem są tak mod-
ne w  tym czasie, czerpiące wzory 
z tradycji siedemnastowiecznego ma-
larstwa niderlandzkiego, martwe na-
tury ( Jan Chrucki, „Martwa natura 
z  lornetką”) i  kompozycje kwiatowe 
Henryki Beyer, Antoniego Kolasiń-
skiego czy znanego nam tylko z  na-
zwiska Ridlera, malarza wielkofor-
matowych obrazów z  przedstawie-
niami kwiatów w wazonie i owoców, 
realizowanych zapewne z  przezna-
czeniem nie do kameralnych miesz-
czańskich salonów, lecz bardziej oka-
załych wnętrz pałacowych.

Spośród wielu znajdujących się 
na wystawie wyrobów rzemiosła ar-
tystycznego – porcelany, szkła, złot-
nictwa i  jubilerstwa, a także tka-
nin, ubiorów, dziecięcych zabawek 

5
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............................

4 | Ferdinand 
Georg 
Waldmüller, 
„Adopcja”, 1847, 
olej, deska, 
wym. 62,5 x 79 
cm (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego we 
Wrocławiu)

5 | Henryka 
Beyer, „Kwiaty”, 
ok. 1827, olej, 
płótno, wym. 
82 x 67,5 cm 
(w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie) 

............................
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i  przedmiotów, które „miały nie tyl-
ko służyć wygodzie [ich użytkowni-
ków], ale i  cieszyć oko”, czyli „Rzeczy 
w  kulturze biedermeieru”, jak nazwał 
je Olaf Żakowski w tytule swego ese-
ju zamieszczonego w  katalogu, trud-
no byłoby wybrać jakiś jeden ekspo-
nat szczególnie interesujący i  niero-
zerwalnie związany z  tematem eks-
pozycji lub grupę takich ekspona-
tów. Ich bogaty wybór (ponad 230 
różnego rodzaju zabytkowych przed-
miotów!) mógłby być podstawą do 

zorganizowania osobnego, choć zwią-
zanego (co oczywiste) ze stylem bie-
dermeier, muzealnego pokazu.

Wojciech Przybyszewski

Wystawę „Biedermeier” w  Muzeum Na-
rodowym w  Warszawie (Aleje Jerozolim-
skie  3) można zwiedzać od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10.00-18.00, w piątki w godz. 
10.00-21.00. W  poniedziałki muzeum jest 
nieczynne. We wtorki wstęp wolny do gale-
rii stałych.

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawie „Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Warszawie towarzyszy 
katalog pod tym samym tytułem, przygotowany według koncepcji auto-

rek ekspozycji Anny Kozak i Agnieszki Rosales RodrΊguez. Bogato ilustrowana 
publikacja wprowadza w kulturę pierwszej połowy XIX w., nazywaną także ro-
mantyzmem „niższej rangi” lub „udomowionym romantyzmem”. Zaprezen-
towane w dziesięciu rozdziałach dzieła malarstwa, rysunki i ryciny, a także 
rzemiosło artystyczne: meble, porcelana, szkło, srebra, stroje, biżuteria i roz-
maite przedmioty – zabawki, sztambuchy, bibeloty, pozwalają poznać upodo-
bania i gusty ich ówczesnych odbiorców i użytkowników. 

We wstępie napisanym przez kuratorki czytamy m.in.: „O ile w większo-
ści opracowań i katalogów wystaw ubiegłego stulecia biedermeier wiąza-
no z klasą średnią [...], to najnowsze badania wykazały, że nie był on tylko 
przejawem gustu mieszczańskiego, ale również dworskiego 
i arystokratycznego […]”.

Wprowadzeniem do każdego rozdziału są eseje, któ-
rych autorzy omawiają różnorodne przejawy stylu biederme-
ierowskiego, dając jednocześnie wszechstronny obraz oby-
czajowości tego czasu. Agnieszka Rosales RodrΊguez roz-
waża temat biedermeieru w malarstwie, a Izabella Wier-
cińska zajmuje się miniaturami portretowymi, bez których 
„trudno wyobrazić sobie modne wnętrze biedermeierow-
skie, a w szczególności buduar lub gabinet”. O biederme-
ierowskim rysunku i akwareli pisze Piotr Kibort, podkreśla-
jąc m.in., że były one związane z amatorską twórczością wy-
edukowanej elity. 

Kolejny esej – autorstwa Marcina Romeyko-Hurka i Ewy Frąckowiak − do-
tyczy grafiki, której tematem były nie tylko motywy literackie i baśniowe czy 
krajobraz przyrodniczy, ale także przemiany kulturowe. W tekście Stanisława 
Stefana Mieleszkiewicza opisane zostały biedermeierowskie meble: rozwój 
ich form, materiały i technologie, podstawowe typy i odmiany mebli, sposo-
by dekorowania, funkcjonalność. Wanda Załęska z kolei przedstawia charak-
terystyczne dla stylu biedermeierowskiego przedmioty z porcelany, których 
produkcja oscylowała między wytworami elitarnymi i kierowanymi do szer-
szego odbiorcy. 

Wprowadzeniem do rozdziału poświęconego wyrobom ze szkła jest esej 
Justyny Wierzchuckiej, która omawia szkło biedermeierowskie wytwarzane na 
Śląsku, będącym od średniowiecza ważnym europejskim ośrodkiem szklar-

skim. Ewa Orlińska-Mianowska i Monika Janisz opisują na-
tomiast ubiory i tkaniny produkowane w latach 1815-1848, 
a Ewa Martyna-Michalska − biżuterię i inne wyroby z metali. 

W ostatniej części zatytułowanej Varia Olaf Żakowski 
przedstawia drobne przedmioty charakterystyczne dla stylu 
biedermeierowskiego, m.in. lalki, sztambuchy, figurki, notesy.

W notach katalogowych znajdziemy podstawowe informa-
cje o obiektach, m.in.: datowanie, technika, wymiary, sygna-
tury, miejsce przechowywania w wypadku przedmiotów wy-
pożyczonych, numer inwentarza, daty zakupu lub przekazania 
obiektu do danego muzeum.

Ciekawa szata graficzna, reprodukcje bardzo dobrej jako-
ści, czytelny układ – to dodatkowy atut publikacji. 

Spotkanie z książką

SZTUKA	UDOMOWIONEGO	ROMANTYZMU

6 | Filiżanka jasmin na lwich łapach, 
z portretem ks. Józefa Poniatowskiego oraz 
spodek, porcelana, farby naszkliwne, złocenia, 
wys. filiżanki 13,3 cm, średnica spodka 15,5 
cm, Wiedeń, Cesarska Manufaktura Porcelany 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

7 | Pucharek, Czechy, Huta w Neuwelt (obecnie 
Nový Svĕt), szkło, szlifowane, złocone, 
wys. 12,7 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(ilustracje: 1 – fot. Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej; 2 – fot. Zbigniew Doliński; 3 – fot. 
Muzeum Narodowe w Szczecinie; 4 – fot. Arkadiusz 
Podstawka; 5 – fot. Krzysztof Wilczyński; 6 – fot. Piotr 
Ligier; 7 – fot. Muzeum Narodowe w Warszawie)
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W ciągu bez mała ostat-
nich 20 lat jednym 
z  ważniejszych tema-
tów podejmowanych 

przez muzealników na całym świe-
cie są muzealne magazyny zbiorów. 
Trwają dyskusje nad ich rolą i  jako-
ścią. Określane są standardy przecho-
wywania zabytków, opracowywane 
podręczniki dobrych praktyk. Żywa 
jest dyskusja o  potrzebie demokraty-
zacji muzeów i  dopuszczenia zwie-
dzających do zbiorów zamkniętych 
w magazynach.

Odpowiadając na te postulaty, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie we wrześniu br. zainauguro-
wało otwarcie nowej przestrzeni ma-
gazynowo-ekspozycyjnej, na którą 
przeznaczono pomieszczenia w  za-
bytkowym, przyległym do południo-
wego skrzydła pałacu Pawilonie Mar-
coniego, tzw. Markoniówce. Budy-
nek zawdzięcza swą nazwę architek-
tom włoskiego pochodzenia Leandro-
wi i  Władysławowi Marconim, któ-
rzy na przełomie XIX i XX w. zmie-
nili w osiemnastowiecznym pawilonie 
łazienkowym księżnej Izabeli Lubo-
mirskiej układ wnętrz i  nadbudowa-
li nad nim piętro. Do czasu wybuchu 
drugiej wojny światowej w  Pawilonie 
Marconiego mieściły się prywatne po-
koje mieszkalne właścicieli pałacu. Po 
wojnie, kiedy pałac stał się własnością 
skarbu państwa i  utworzono w  nim 
muzeum, w Markoniówce urządzono 
biura pracowników oraz pracownię 
konserwatorską i atelier fotograficzne.

W 2013  r. decyzją dyrektora mu-
zeum, Pawła Jaskanisa, w  zabytko-
wym budynku rozpoczęto prace mo-
dernizacyjne, zmierzające do zorgani-
zowania nowoczesnych magazynów 
zbiorów częściowo udostępnianych 
publiczności. Prace nad inwestycją 
trwały niecałe pięć lat. W efekcie zre-
alizowano nowoczesną koncepcję ma-
gazynu, który nie jest przechowalnią 
gorszych, niepotrzebnych przedmio-
tów, a wręcz przeciwnie − jest bazą 
ekspozycji stałej, sercem muzeum, 
przestrzenią dynamiczną. Pomiędzy 
obszarem magazynu a ekspozycją ma 
zachodzić wymiana, tak by obiektom 
szczególnie wrażliwym np. na światło 
ograniczać czas eksponowania. Będą 
one ze względów bezpieczeństwa 

cyklicznie wymieniane i  będą odpo-
czywały w  niedostępnych dla światła 
częściach magazynu.

Magazyny zbiorów w Markoniów-
ce zostały zorganizowane następują-
co: na drugim piętrze, bezpośrednio 
skomunikowana z  salami pałacowy-
mi, mieści się Galeria Magazynowa 
i pracownia konserwatorska, w której 
można obserwować na bieżąco pracę 
konserwatorów. Stanowią one część 
ekspozycyjną. Przestrzeń ta w  nowa-
torskiej formie łączy funkcje magazy-
nowe i  wystawiennicze. Mieszczą się 
tam magazyny stale udostępniane pu-
bliczności. W  pozostałej części dru-
giego piętra oraz na pierwszym pię-
trze i  na parterze usytuowane są na-
tomiast magazyny zamknięte, gdzie 

Magazyny zbiorów 
w Muzeum Pałacu  
Króla Jana III w Wilanowie

.........................................................................................................................................
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przebywać mogą jedynie opiekunowie 
zbiorów i za zgodą dyrektora specjali-
ści badający zabytki. Przedmioty po-
grupowane są materiałami i  rodzaja-
mi kolekcji, tak by odpowiadały sobie 
tematycznie i znaczeniowo. Na parte-
rze znajdują się: magazyny platerów 
i militariów, jak również magazyn ce-
ramiki europejskiej i  magazyn szkła, 
do których można zajrzeć przez okna. 
Varia, czyli przedmioty „różne”, ulo-
kowano na pierwszym piętrze, obok 
jest magazyn tkanin i  papieru. Na 
drugim piętrze znajdują się: magazyn 
laki oraz udostępniane publiczności 
magazyny sztuki Azji, sreber i brązów 
złoconych oraz militariów i zegarów.

U podstaw zrealizowanej inwesty-
cji leżało przekonanie, iż dobrej jako-
ści system przechowywania jest naj-
istotniejszym elementem profilakty-
ki muzealnej, ale też pragnienie udo-
stępnienia zwiedzającym chociaż czę-
ści tych skarbów, które do tej pory 
ukryte były w  zamkniętym magazy-
nie. Oba te postulaty wydają się trud-
ne do spełnienia naraz, ponieważ 
z pozoru są sprzeczne. Dlatego już na 
wstępie należało określić zagrożenia, 
a następnie zaproponować stosowne 
rozwiązania. Wiadomo, że czynnika-
mi ryzyka przyspieszającymi niszcze-
nie i  starzenie się materiałów są: za-
nieczyszczenia i  skażenia powietrza, 
niestabilne warunki klimatyczne, zbyt 

wysoki lub za niski poziom wilgotno-
ści oraz światło dzienne, które zawie-
ra groźne promienie UV. Udostępnia-
jąc wrażliwe obiekty zwiedzającym, 
nie tylko potęgujemy działanie po-
wyższych czynników, ale też naraża-
my zbiory na dodatkowe zagrożenia, 
m.in. uszkodzenia mechaniczne spo-
wodowane np. aktami wandalizmu 
czy nieuwagą, nie mówiąc już o takich 
zjawiskach katastrofalnych, jak kra-
dzież czy pożar.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienio-
ne elementy, zdecydowano, że zabytki, 
z niewielkimi wyjątkami we wszystkich 

magazynach, zostaną umieszczone 
w  szczelnych, oszklonych gablotach, 
zaopatrzonych w  systemy sygnaliza-
cji włamania oraz bezpieczne, lamino-
wane szkło o  zwiększonej odporno-
ści na przebicie i rozbicie. Postawiono 
wymóg, aby gabloty zostały zbudowa-
ne z  materiałów obojętnych chemicz-
nie, czyli takich, które nie emitują lot-
nych związków organicznych (LZO), 
jak np. kwasy mrówkowy, octowy, for-
maldehyd, związki siarki czy chlorki, 
ponieważ powodują one degradację 
materii zabytkowej, mogą przyspieszać 
korozję metalu, powodować niszczenie 

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

1 | Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, 
Galeria Magazynowa 
– Pracownia Konserwacji 
Malarstwa

2 | Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, 
Galeria Magazynowa 
– ekspozycja sztuki 
Azji, widoczne 
fragmenty dekoracji 
ściennych w postaci 
pełnofigurowych 
wyobrażeń kobiet, 
z boku, w głębi „kołderka 
Marysieńki”

3 | Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, 
Galeria Magazynowa 
– ekspozycja sztuki Azji

.......................................... 2
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zharmonizowane z  charakterem 
wnętrz. Dlatego pomieszczenia i  ga-
bloty magazynowe w  obszarach nie-
dostępnych dla zwiedzających zacho-
wują minimalistyczny, laboratoryj-
ny charakter, natomiast w  przestrze-
ni ekspozycyjnej umieszczono gablo-
ty stylizowane na drewniane szafy.

Poza kryterium konserwatorskim, 
kluczem wyboru muzealiów do pre-
zentacji w przestrzeniach Galerii Ma-
gazynowej oraz niedostępnych czę-
ściach magazynów, było pragnienie 
zachowania ich układu zespołami, po-
krywającymi się z  klasyfikacją mery-
toryczną nadaną w  inwentarzu głów-
nym. Znalazła tu bezpieczne schro-
nienie grupa obiektów kwalifikowa-
nych głównie jako rzemiosło arty-
styczne. Eksponowane są one w gabi-
netach, w układzie amfiladowym.

Aby wejść do przestrzeni Gale-
rii Magazynowej, każdy z  odwie-
dzających ma okazję przejścia przez 
wnętrza zwane Pokojami Chińskimi 
i  Myśliwskimi. Jest to część dawnych 

apartamentów prywatnych rodzi-
ny Potockich, urządzonych w  pierw-
szej połowie XIX w. W pewnym sen-
sie uzupełniały one niezachowa-
ną do dzisiaj przestrzeń, zwaną po-
kojami chińskimi mieszczącymi się 
w  korpusie pałacu, a zaaranżowany-
mi i urządzonymi jeszcze przez Stani-
sława Kostkę Potockiego. Ekspozycja 
tych pomieszczeń wprowadza nas te-
matycznie i  tworzy ciągłość z  kolek-
cją otwierającą Galerię Magazynową. 
Stanowią ją obiekty usunięte z  eks-
pozycji w związku ze zmianami aran-
żacji wnętrz po remontach i  konser-
wacjach przeprowadzonych w  latach 
pięćdziesiątych XX  w. w  korpusie 
głównym pałacu. Od lat w dużej czę-
ści były przechowywane w magazynie. 
Nie było bowiem przestrzeni, któ-
ra mogłaby pomieścić usunięte z  pa-
łacu dekoracje i  wyposażenie. Szcze-
gólnie bolesny był to fakt w  stosun-
ku do unikatowych osiemnastowiecz-
nych dekoracji ściennych w  postaci 
pełnofigurowych wyobrażeń kobiet, 

papieru itp. Dodatkowo wyposażo-
no je w  specjalne filtry neutralizujące 
szkodliwe związki chemiczne, powsta-
jące wewnątrz szczelnych gablot, a po-
chodzące bądź z  powietrza zewnętrz-
nego (tlenki siarki, azotu), bądź od sa-
mych zabytków zbudowanych z  ma-
terii organicznej (np. celulozy, wełny, 
drewna, skóry).

Przeniesione do nowych magazy-
nów zbiory zostały posegregowane 
przede wszystkim pod kątem mate-
riałów, z których je wykonano, a więc 
w każdej gablocie znajdują się przed-
mioty o  podobnych wymaganiach. 
Osobno przechowywane są obiekty 
ze szkła czy metalu, a osobno z drew-
na czy papieru, osobno te dekorowa-
ne laką. W  ten sposób pogrupowane 
obiekty są zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniami powietrza, m.in. przed 
pyłem i kurzem. Stabilizacja i  regula-
cja wilgotności względnej, dostosowa-
nej do specyfiki poszczególnych ma-
teriałów, zachodzi na poziomie ga-
blot, w których rozmieszczono odpo-
wiednio kondycjonowane absorbery 
wilgotności. Chroni to zabytki przed 
gwałtownymi zmianami warunków 
klimatycznych, np. w  razie krótko-
trwałej awarii systemu wentylacji czy 
zwiększonej frekwencji publiczności.

Żeby zapobiec szkodliwemu dzia-
łaniu promieniowania ultrafioletowe-
go, gabloty ekspozycyjne wyposażono 
w  wysokiej klasy oświetlenie ledowe. 
Gabloty w  magazynach zamkniętych 
dla publiczności są pozbawione we-
wnętrznego oświetlenia.

Przeszklone ściany i przejrzyste roz-
mieszczenie zabytków wewnątrz ga-
blot umożliwiają zwiedzającym bliski, 
a zarazem bezpieczny kontakt z obiek-
tem, a opiekunom zapewniają łatwy 
ogląd i kontrolowanie stanu przedmio-
tu bez konieczności każdorazowego 
dotykania go i wyjmowania z szafy.

Zgodnie z  tą koncepcją gabloty 
stanowią rodzaj kapsuł, chroniących 
wrażliwe muzealia przed bezpośred-
nim wpływem środowiska zewnętrz-
nego. Tym samym możliwa staje się 
bezpieczna prezentacja bezcennych 
zbiorów zwiedzającym.

Projektując pomieszczenia, zadba-
no też o to, by meble były estetycznie 
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zabawki-miniaturki. Wszystkie dato-
wane są, podobnie jak zbiory ze ste-
atytu, na XVIII i XIX w.

Dwukondygnacyjną ścianę po le-
wej stronie wnętrza wykorzystano do 
budowy szafy, umożliwiającej atrak-
cyjną ekspozycję cennych i  dekora-
cyjnych tekstyliów. Na wałkach wi-
doczne są prawie w  całości rozwi-
nięte, dotychczas schowane w  cze-
luściach magazynu tkaniny z  prze-
łomu XVII i  XVIII  w. One rów-
nież w  przyszłości będą wymienia-
ne. Na pierwszym planie zawieszono 
tzw. kołderkę Marysieńki. Jedwab-
na kapa na łoże z  drugiej połowy 
XVII w., darowana do zbiorów wi-
lanowskich przez Romana Sangusz-
kę, wiąże się z legendą dotyczącą kró-
la Jana III i jego małżonki. W litera-
turze wymieniane są trzy takie kapy 
– jedna znajduje się w domu Matejki 
w Krakowie, druga (zaginiona) zwią-
zana była ze zbiorami wilanowskimi, 
a trzecia ze zbiorami w Podhorcach. 
Właśnie ta ostatnia jest tożsama 

z  prezentowaną obecnie w  Wilano-
wie. Dalekowschodnia tkanina de-
korowana jest orientalnymi ptakami 
z  bajecznie kolorowymi rozpostar-
tymi skrzydłami, w centrum otoczo-
nymi ornamentem roślinno-kwiato-
wym. Jej kopia znajduje się w aparta-
mentach królewskich pałacu. Poni-
żej prezentowane są oryginalne bry-
ty genueńskiego weluru, z  zamówie-
nia Elżbiety Sieniawskiej z pierwszej 
ćwierci XVIII w., zdobiące jeszcze do 
niedawna ściany Sypialni Króla i Ga-
binetu Holenderskiego. Uświada-
miają one gościom stopień degrada-
cji obiektów objętych w  magazynie 
ochroną.

Narożny pokój Galerii Magazyno-
wej przeznaczony został do przecho-
wywania poziomo rozłożonych tka-
nin oraz fragmentów kolekcji milita-
riów i zegarów. Miłośnicy broni zwró-
cą uwagę na arkebuzy i broń myśliw-
ską oraz zespół szyszaków i  hełmów 
karacenowych turbanowych z  XVI 
i XVII w. Szafy z zegarami zapełniają 

malowanych gwaszem na papierze, 
służących swego czasu jako tapety. 
Obecnie, rzadko spotykane w  kolek-
cjach europejskich, po konserwa-
cji prezentowane są w  wachlarzowa-
tych gablotach usytuowanych w  na-
rożach sali. W szafach warto zwrócić 
uwagę na zespół porcelanowych tale-
rzy i  wazonów reprezentujących ja-
pońskie i chińskie wyroby z przełomu 
XVIII i  XIX  w. Widoczne są naczy-
nia z  dekoracją w  typie Imari (z do-
minantą kolorów czerwonego, niebie-
skiego i złotego), famille rose (w kolo-
rze delikatnej różowej emalii uzyski-
wanej z  koloidalnego złota), famille 
verte (z przewagą bladej zieleni) oraz 
biała porcelana z kobaltową dekoracją 
podszkliwną, niekiedy z  naszkliwny-
mi złoceniami. Reprezentowana jest 
również biała porcelana blanc de Chi-
ne, produkowana w  Dehua. Przykła-
dem wzajemnych inspiracji europej-
skich i  dalekowschodnich są wyroby 
na miedzi dekorowane emalią malar-
ską, tzw. kantońską od rejonu jej pro-
dukcji. Osobliwością opodal są dzie-
ła ze steatytu, popularnie zwanego ka-
mieniem mydlanym lub słonińcem. 
Tę skałę metamorficzną można było 
łatwo rzeźbić ze względu na dużą za-
wartość talku. 

W prezentowanych zbiorach, po-
chodzących zapewne z  zakupów Po-
tockich, znajduje się kilkanaście 
osiemnasto- i  dziewiętnastowiecz-
nych figurek. Obok nich interesują-
ce wydają się większe figury posta-
ci chińskich, w ich oryginalnych stro-
jach, w  całości wykonane z  suszo-
nej gliny. Kolejną z  szaf przeznaczo-
no do prezentacji szczególnie wraż-
liwych obiektów. Co trzy miesiące 
będą wymieniane w  niej eksponaty 
czułe na światło, odpoczywające na-
stępnie w  zupełnych ciemnościach. 
W  pierwszej kolejności przygotowa-
no do pokazu przedmioty dekorowa-
ne laką, w  tym szkatułki, tacki oraz 

4 | 5 | Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, Galeria Magazynowa – ekspozycja 
sreber i brązów 

(zdjęcia: 1 – Zbigniew Reszka, 2-5 – Wojciech Holnicki)

................................................................................
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czasomierze europejskie oraz jeden ja-
poński oczekujący na konserwację. 
Najstarszy w  tym zbiorze zegar wie-
życzkowy, datowany na XVI w., wią-
zany jest z dynastią Wettinów, dwa ze-
gary kominkowe z XIX w. pochodzą 
z  warsztatu Michaela Krantza, war-
szawskiego zegarmistrza pracującego 
m.in. dla Potockich.

Ostatnia z sal pełni funkcję skarbca. 
Gromadzi przedmioty ze srebra złoco-
nego, srebra, brązu złoconego oraz pla-
terowane. Można tu oglądać elemen-
ty serwisów stołowych, toaletowych, 
sztućców oraz bogate dekoracje środka 
stołu, zwane surtout de table. W  więk-
szości wykonane zostały w  paryskich 
warsztatach dostawców dworu: Jeana- 
-Baptiste’a-Claude’a Odiota, Martina 
Guillaume’a Biennais czy Pierre’a-Phi-
lippe’a Thomire’a. Zarówno kolekcje ze 
srebra, jak i z brązu złoconego należą do 
najbardziej reprezentacyjnych w  zbio-
rach polskich. Ozdobą jest oczekująca 
na konserwację augsburska taca, wyko-
nana w warsztacie H. J. Maira w końcu 
XVII w. To najwyższej klasy obiekt de-
koracyjny, zdobiony płytkami z kryszta-
łu górskiego, otoczonymi szlachetnymi 
kamieniami oraz efektownymi partiami 
emalii malarskiej, z wyobrażeniem owo-
ców i  bajecznie kolorowych dekoracji 
roślinnych. 

Tam, gdzie było to możliwe, do-
datkowo nad szafami zawieszono ob-
razy ze zbiorów wilanowskich. Są to 
portrety rodzinne oraz panujących, 
niekiedy zwracają uwagę wiszące 
obok siebie bliźniacze kopie przygo-
towywane na potrzeby wyposażenia 
kolejnych rezydencji.

O atrakcyjności Galerii Maga-
zynowej stanowić będzie jej zmien-
ność dyktowana wymogami konser-
watorskimi. Ponadto znajdzie w  niej 
miejsce wiele obiektów, które w  naj-
bliższych miesiącach będą wycofa-
ne z  ekspozycji z  powodu rozpoczy-
nanego, dwuletniego remontu piętra 
wilanowskiego pałacu. Dzięki nowo 
otwartej przestrzeni będą mogły 
wciąż być oglądane przez odwiedzają-
cych królewską rezydencję.

Agnieszka Pawlak 
Joanna Paprocka Gajek

z  ważnych węgierskich muzeów – 
głównie z Muzeum Janusa Pannoniu-
sa w Peczu oraz z Węgierskiej Galerii 
Narodowej w Budapeszcie.

Zasygnalizowane w  tytule wysta-
wy pierwsze trzydziestolecie XX w. to 
czas intensywnych zmian w życiu na-
rodu węgierskiego – pierwsza wojna 
światowa, koniec panowania Habs-
burgów, upadek Austro-Węgier, po-
dział kraju. Zaistniałe przemiany po-
lityczno-społeczne znalazły swoje 

Węgierscy 
moderniści
w Zamku Królewskim 
w Warszawie

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

„Modernizm na Węgrzech 
1900-1930” to wysta-
wa wieńcząca obcho-
dy Roku Kultury Wę-

gierskiej w  Polsce. Jest to prezentacja 
odbiegająca od stereotypowych sko-
jarzeń, odsłaniająca perspektywę na 
mało znaną u  nas część dziedzictwa 
artystycznego. W salach Zamku Kró-
lewskiego w  Warszawie zgromadzo-
no przeszło sto dzieł sztuki wypoży-
czonych specjalnie na tę okoliczność 
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miejscowości Nagybánya (obecnie 
Baia Mare w Rumunii). Młodzi adep-
ci sztuki, poza pobytami w  Nagy-
bánya, w  miarę możliwości, kształ-
cili się również nad Sekwaną, gdzie 
zachwyciły ich najnowsze tenden-
cje, kierunki intelektualne oraz sty-
le w sztuce. Wzorowali się na francu-
skich neoimpresjonistach.

Spośród tworzących w  Nagy-
bánya młodych wyodrębniła się grupa 
Ośmiu – pierwsze stricte awangardo-
we ugrupowanie na Węgrzech. Wśród 
– jak wskazuje nazwa – ośmiu człon-
ków grupy znaleźli się: Károly Kern-
stok, Róbert Berény, Dezső Czigány, 
Béla Czóbel, Ödon Márffy, Dezső 
Orbán, Bertalan Pór i Lajos Tihanyi. 
To właśnie ich twórczości poświęco-
ne są dwie kolejne sale na wystawie. 
Zaprezentowano tu pełne ekspresji 
portrety oraz barwne pejzaże przed-
stawiające m.in. pałac w  Körtvélyes, 
gdzie zaprzyjaźniona z  nimi artystka 
oraz mecenaska Anna Lesznai prowa-
dziła salon artystyczny. Członkowie 
grupy Ośmiu świadomie zachowywali 

dystans zarówno do oficjalnie wspie-
ranego akademizmu, historyzmu, jak 
i  masowo zalewających galerie sztuki 
obrazów o charakterze komercyjnym. 
Ich twórczości nie da się zaklasyfiko-
wać jako jednego odrębnego stylu. 
Powinno się raczej mówić o jednocze-
snym wykorzystaniu różnych kierun-
ków stylistycznych i  elementów for-
malnych. Fowizm czy kubizm poja-
wiają się w obrazach członków grupy 
jedynie pośrednio, w  poszczególnych 
elementach. Nie da się jednak nie za-
uważyć, że często podążali ślada-
mi Matisse’a, Gauguina i  Cézanne’a. 
Twórczość tego ostatniego stanowi-
ła dla Ośmiu główny punkt odniesie-
nia. Z dziedzictwem Cézanne’a moż-
na wiązać fakt, że jednym z  bardziej 
lubianych przez nich rodzajów kom-
pozycji stała się złożona z  kilku ele-
mentów martwa natura na stole. Nie-
obce były im również przedstawienia 
ukazujące akty i  sceny kąpieli w  ple-
nerze, które podziwiać można w  ko-
lejnej z  zamkowych sal wystawien-
niczych. Formacja Ośmiu działała 

odzwierciedlenie również w kulturze, 
czego czytelny, niezwykle barwny ob-
raz stanowią zaprezentowane na Zam-
ku Królewskim prace.

Wystawę otwiera część poświę-
cona inspiracjom francuskim, gdzie 
zaprezentowano malarstwo Józsefa 
Rippla-Rónaiego. Obrazy jego pędz-
la charakteryzuje przede wszystkim 
intensywny koloryt, znamienny dla 
dzieł francuskich fowistów, do któ-
rych wyraźnie odwoływał się Rippl- 
-Rónai. Odnoszący sukcesy w  Pa-
ryżu malarz stał się autorytetem dla 
młodych, którzy, zbuntowani wo-
bec dotychczasowego sposobu po-
strzegania sztuki, założyli kolonię ar-
tystyczną w  malowniczo położonej 

2

1 | Lajos Tihanyi, „Portret Lajosa Fülepa”, 1915, 
olej, płótno, wym. 77,5 x 95 cm 

2 | Béla Kádár, „Klaun”, 1921, olej, karton, 
wym. 67 x 49 cm 

3 | Lajos Tihanyi, „Hiszpanka”, ok. 1926, olej, 
płótno, wym. 100 x 80 cm

...............................................................................
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

krótko, w  latach 1909-1914, organi-
zując w tym czasie jedynie trzy wspól-
ne wystawy. Radykalne jednak poglą-
dy i  nowoczesne ujęcia kompozycyj-
ne członków grupy silnie wzburzyły 
konserwatywne, dotychczas spokojne 
wody oficjalnego życia artystycznego 
Budapesztu.

Wraz z wybuchem pierwszej woj-
ny światowej nastały zmiany na wę-
gierskiej scenie artystycznej. Naj-
większy wkład w  modernizację ów-
czesnej sztuki miał Lajos Kassák oraz 
skupieni wokół niego młodzi aktywi-
ści. Związani z  redagowanymi prze-
zeń czasopismami „A Tett” („Czyn”) 
oraz „MA” („Dziś”) wykazywali dą-
żenia nie tylko plastyczne, ale i  li-
teracko-polityczne. Dzięki zastoso-
waniu nowej typografii, wykorzysta-
niu krajowych i  zagranicznych re-
produkcji, ukierunkowanym progra-
mowo tekstom i  recenzjom wystaw 
„MA” wniosło nową jakość do ów-
czesnego życia artystycznego. Efek-
tywność tych działań umacniały pre-
zentacje w  stworzonej przy czasopi-
śmie galerii. Obrazy i  grafiki ich au-
torstwa to kompilacja futuryzmu, 
kubizmu, ekspresjonizmu, a potem 

również konstruktywizmu i  neopla-
stycyzmu. Na łamach „MA” swo-
je prace publikowali Lajos Tihanyi, 
József Nemes Lampérth, János Mat-
tis Teutsch, Béla Uitz. W prawie każ-
dym numerze Sándor Bortnyik pre-
zentował swoje linoryty. Można je 
również obejrzeć w największej z  sal 
wystawowych.

Oficjalna polityka kulturalna 
otwarcie nie tolerowała radykalnego 
charakteru obu czasopism, toteż dzia-
łalność prasowa węgierskich aktywi-
stów została zawieszona. W  1920  r. 
udało się reaktywować „MA”, tym ra-
zem już nie w Budapeszcie, a w Wied-
niu, na emigracji, która po klęsce po-
niesionej przez Węgry w  wojnie sta-
ła się zjawiskiem dosyć powszechnym 
wśród węgierskich artystów. Malarze, 
rzeźbiarze i graficy wyjeżdżali nie tyl-
ko do Wiednia, ale i do Berlina, Wei-
maru, Moskwy.

Niektórzy mieli możliwość zapre-
zentowania swoich dzieł w  Berlinie 
– w galerii Der Sturm oraz w związa-
nym z  nią czasopiśmie. Z  Der Sturm 
współpracował również László Mo-
holy-Nagy – malarz, fotograf, filmo-
wiec; ikona nie tylko węgierskiej, ale 

i europejskiej awangardy. Uwiedziony 
wielkomiejskim dynamizmem, estety-
ką maszyn, konstrukcją, porzucił ma-
larstwo figuratywne, a na jego obra-
zach zaczęły pojawiać się łączone z li-
terami i cyframi motywy mostów, kół 
i torów kolejowych. W 1923 r. na spe-
cjalne zaproszenie Waltera Gropiu-
sa Moholy-Nagy przyjechał do szkoły 
Bauhausu, gdzie wykładał i  pracował 
do 1928 r. Do Weimaru, a później do 
Dessau, przybyło za nim następne po-
kolenie młodych, utalentowanych wę-
gierskich plastyków.

Marta Zdańkowska

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

4 | Sándor Bortnyik, ilustracja do czasopisma 
„MA”, nr I, 1921, papier, ręcznie kolorowane 
wzory z szablonów, wym. 30,5 x 24 cm 

5 | Frigyes Frank, „Mimi”, 1928, olej, płótno, 
wym. 160 x 73 cm 

(ilustracje: 1, 3 – © Węgierska Galeria Narodowa 
w Budapeszcie; 2, 4, 5 – © Muzeum Janusa 
Pannoniusa w Peczu)

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

Ekspozycja „Modernizm na Węgrzech 1900-1930” została zorganizowana przez Muzeum Janusa Pannoniusa 
w Peczu, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Można ją 
oglądać do 7 stycznia 2018 r. w Zamku Królewskim, w salach wystaw czasowych na drugim piętrze.
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uwagę różne czynniki: funkcję 
pierwotną, materiał, z którego 
wzniesiona została zasadnicza 
część zabytku, rodzaj własno-
ści czy przynależność wyznanio-
wą obiektów sakralnych i cmen-
tarzy. Tak ukierunkowane bada-
nia umożliwiły przedstawienie 
stanu zachowania obiektów pod 
kątem ogólnego stanu technicz-
nego, stanu zachowania histo-
rycznej substancji oraz stanu 
zachowania historycznej formy, 
udało się także zdiagnozować 
zagrożenia. 

W jakim stanie są budynki 
użytkowane niezgodnie z pier-
wotnym przeznaczeniem? Czy 
zabytkom służy własność pry-
watna? Jaka jest zależność po-
między wielkością i statusem 
administracyjnym miejscowo-
ści a ogólnym stanem znajdu-
jących się na ich terenie zabyt-
ków?

Na te i inne pytania odpowia-
da Raport o stanie zachowania 
zabytków nieruchomych w Pol-
sce (księga A i C), który zawiera 
szczegółowe analizy, dane staty-
styczne, wnioski oraz rekomen-
dacje.

☐

obiektów chronionych prawem 
oraz wskazanie występujących 
zagrożeń. Eksperci przeprowa-
dzili kontrolę wszystkich obiek-
tów wpisanych do rejestru zabyt-
ków nieruchomych w dwóch eta-
pach – od analizy gabinetowej 
dokumentów po lustrację tereno-
wą zabytków.

Interesujące są wyniki prze-
prowadzonych badań. Stwier-
dzono np., że najczęstszymi 
przyczynami zagrożeń zabytków 
są: brak zabezpieczenia, brak 
bieżących prac konserwatorskich 
i pielęgnacji, brak użytkowania 
oraz zużycie konstrukcji i mate-
riału. Wskazywano również za-
grożenia wynikające z niewła-
ściwie prowadzonych inwestycji 
w obrębie obiektów, np. moder-
nizacji, rozbudów lub w ich oto-
czeniu albo infrastruktura komu-
nikacyjna, nowe budynki w bez-
pośrednim sąsiedztwie. 

Godne uwagi są też uzupeł-
niające, wieloaspektowe ba-
dania terenowe zabytków nie-
ruchomych, które przeprowa-
dzono w 2016 r. Próbie staty-
stycznej poddano 1303 obiek-
ty wpisane do rejestru. Celem 
było zbadanie stanu ich zacho-
wania. Wzięto przy tym pod 

Jednym z zadań Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa jest 

monitorowanie stanu zachowa-
nia i ocena wartości dziedzic-
twa kulturowego oraz analizo-
wanie zagrożeń dla dziedzic-
twa. Efektem obszernego ba-
dania będzie wydany przez NID 
w końcu 2017 r. Raport o sta-
nie zachowania zabytków nie-
ruchomych w Polsce (księgi 
A i C). Jest to pierwsze tak ob-
szerne opracowanie, analizu-
jące kwestie związane ze sta-
nem zachowania zabytków nie-
ruchomych i archeologicznych 
wpisanych do rejestru zabytków 
w naszym kraju.

Weryfikacji poddano wszystkie 
zamieszczone w rejestrze zabytki 
nieruchome (w tym zabytki archi-
tektury i budownictwa, założenia 
zieleni i cmentarze) oraz arche-
ologiczne. Głównym celem było 
określenie faktycznego zasobu 

Raport o stanie zachowania zabytków 
nieruchomych w Polsce

ROZMAITOŚCI

W 2017 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej wydało książkę autorstwa 
Teresy Dudek Bujarek Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany. Kolekcja 

Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. To pierwsze tak kompleksowe opra-
cowanie dotyczące życia i twórczości Juliana Fałata przygotowane na podsta-
wie kolekcji prac i archiwaliów ze zbiorów muzeum, a jednocześnie to kolejna, 
po wydanych trzech tomach korespondencji malarza z lat 1874-1916, waż-
na publikacja dotycząca Fałata, opracowana przez bialskie muzeum. Punktem 
wyjścia do rozważań nad twórczością artysty jest szczegółowa analiza zgro-
madzonych tu prawie 90 prac malarza i ponad 2600 obiektów archiwalnych.

We wstępie do książki przedstawiona została krótka historia powstania 
Fałatówki – muzeum biograficzno-artystycznego malarza, które jest Oddzia-
łem Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, oraz zarys tworzenia muzeal-
nej kolekcji.

 Na potrzeby publikacji prace artysty podzielono na kil-
ka grup tematycznych, którym odpowiadają poszczególne 
rozdziały książki.

W pierwszym rozdziale, zatytułowanym Wizerun-
ki przedstawione zostały autoportrety Fałata oraz malo-
wane przez niego portrety najbliższej rodziny, przyjaciół, 
znajomych i gości odwiedzających artystę w pracowni. Są 
to zarówno portrety dosłowne, jaki i szkice symboliczno-
metaforyczne pochodzące z różnych lat i okresów twór-
czych oraz studia i typy portretowe. Kolejna część książ-
ki − W knieję, miast ze strzelbą, szedł ze szkicownikiem za-
wiera obrazy o tematyce myśliwskiej, najczęściej omawia-

ne przez badaczy twórczości Fałata. Znajdują się tu prace w bezpośredni spo-
sób odnoszące się do przygotowań do polowania, obrazy upolowanej zwierzy-
ny i sceny powrotu z łowów. Z notatnika podróżnika – pejzaże miejskie i pod-
miejskie to z kolei zbiór panoramicznych widoków Krakowa, impresyjne wra-
żenia z podróży po Austrii i Słowenii oraz pejzaże Torunia. Wodne rozlewiska 
w Osieku koło Oświęcimia i obrazy z Tatr i Podhala oraz prace powstałe w By-
strej na Śląsku zebrane zostały w końcowej części książki.

 Osobny rozdział poświęcony jest analizie jednego obrazu ze zbiorów bial-
skiego muzeum – „Mężczyzna na koniu na tle klasztoru w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej” (znany pod różnymi tytułami). Praca doczekała się wielu interpre-
tacji, a niedokończony, naszkicowany wizerunek przypisuje się różnym oso-
bom. Teresa Dudek Bujarek opowiada się za wersją przedstawienia na ob-

razie bernardyńskiego zakonnika, wracającego z kalwaryj-
skiego monasteru.

Publikacja uzupełniona została kilkoma szkicami rysun-
kowymi oraz  wspomnieniami Juliana Fałata zaczerpnięty-
mi z jego obszernej korespondencji. Na końcu książki za-
mieszczono chronologiczny spis wystaw, na których pre-
zentowane były prace malarza i związane z nim archiwa-
lia oraz kalendarium życia i twórczości artysty przygoto-
wane przez Marię Aleksandrowicz. Na uwagę zasługują re-
produkcje prac malarza, przygotowane przez Alicję Mig-
dał-Drost, która jest również autorką oprawy graficznej po-
zycji. Wszystkie teksty podano z tłumaczeniem na język an-
gielski. 

Spotkanie z książką

KOLEKCJA	OBRAZÓW	JULIANA	FAŁATA
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projektu Akademia Aktywnego 
Varsavianisty, którego druga edy-
cja właśnie dobiega końca. 

Zgodnie z definicją rewitali-
zacja to kompleksowe działanie 
obejmujące przestrzeń miejską, 
sferę gospodarczą i obywatelską 
rozumianą jako udział wszyst-
kich grup społecznych i wieko-
wych w rewitalizacji. Organizato-
rom w sposób szczególny zależało 
na tym, aby w działania rewitali-
zacyjne włączyć także młodzież 
z Pragi. Wygląda na to, że się 
udało! Na konkurs wpłynęło bli-
sko 30 prac. Uznanie jury zdoby-
ły zaproponowane przez uczniów 
koncepcje murali na elewację jed-
nego z budynków dawnej stalow-
ni na Pradze przy ul. Szwedzkiej. 

Który projekt zwycięży? Dowiemy 
się wkrótce. Trwają ostatnie roz-
mowy członków jury z właścicie-
lem obiektu, bowiem zapropono-
wany przez młodzież mural zosta-
nie zrealizowany! 

Projekt Akademia Aktywne-
go Varsavianisty jest realizowa-
ny przy dofinansowaniu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Partnerami zadania 
są Fundacja Hereditas oraz Mia-
sto Stołeczne Warszawa Dziel-
nica Praga-Północ. Patronatem 
medialnym Akademię Aktywne-
go Varsavianisty objęły „Spo-
tkania z Zabytkami”, miesięcznik 
„Stolica” oraz portal interneto-
wy warszawa.pl.

☐

Mural na ścianie nieczynnej fa-
bryki, galeria w starej kamie-

nicy, a może plenerowy klub fit-
ness na zaniedbanym skwerze? 
Redakcja magazynu ilustrowa-
nego „Stolica” już po raz dru-
gi zaprosiła warszawską mło-
dzież do zaproponowania wła-
snych koncepcji rewitalizacji za-
bytków i zdegradowanych prze-
strzeni miasta. Oczywiście po od-
powiednim przygotowaniu: wcze-
śniej blisko stu uczniów z czte-
rech szkół – gimnazjów i lice-
ów z Pragi i Targówka – wzię-
ło udział w wykładach i warszta-
tach terenowych, prowadzonych 
przez historyków sztuki, architek-
tów i plastyków. Młodzież zwie-
dzała te obszary miasta, które już 
poddane zostały działaniom rewi-
talizacyjnym bądź na rewitalizację 
czekają. A wszystko to w ramach 

Zaprojektuj Warszawę, w jakiej chciałbyś mieszkać!

ROZMAITOŚCI

1 | Uczniowie Gimnazjum nr 30 
im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warszawie przed jednym 
z budynków dawnej stalowni 
na warszawskiej Pradze

2 |Jeden z projektów muralu, 
autorstwa Oliwii Kiełtyki

3 | Uczestniczka spotkania 
edukacyjnego o rewitalizacji, 
Wiktoria Juśkiewicz

..........................................................
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P R E N UM E R ATA
W 2018 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”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Bartłomiej	Wojciech	Durak	z	Kolbuszowej	– Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek, Kronika Pałacu Kazi-
mierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego, wyd. Archiwum Państwowe w Warszawie i Muzeum Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2016
Tadeusz	Pruciak	z	Widzowa – Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli 
i użytkowników, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2015 oraz  Elizeum. Podziemny salon księ-
cia. Dla przyjaciół i pięknych pań, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2016 
Mirosława	Czerwińska-Kożuch	 z	Miłobądza – Katalog zabytków sztuki. Warszawa Nowe Miasto, 
wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
Marta	Sosińska	z	Torunia	– Anna Mistewicz, Zbigniew Tucholski, Wiślane porty Warszawy. Historia in-
frastruktury żeglugi śródlądowej stolicy, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2017
Biblioteka	Seminarium	Metropolitalnego	Archidiecezji	Warszawskiej – Biedermeier, katalog wy-
stawy, wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017

WOKÓŁ	HERBATY,	KAWY	
I	CZEKOLADY

W 2016 r. ukazała się kolejna publikacja z po-
pularnonaukowej serii 200 lat muzeum wi-

lanowskiego − książka Wokół herbaty, kawy 
i czekolady, autorstwa Aleksandry Przeździec-
kiej-Kujałowicz.  

Publikacja jest ilustrowanym przewodnikiem 
po znajdujących się w zbiorach wilanowskiego 
muzeum akcesoriach do przyrządzania, podawa-
nia oraz spożywania herbaty, kawy i czekolady, 
przybliża również czytelnikowi kulturę picia po-
pularnych napojów  w ciągu ponad dwóch stu-
leci.

Autorka pisze we wstępie: „Pasja kolekcjo-
nerska oraz patriotyczna świadomość kolejnych 
mieszkańców pałacu wilanowskiego sprawiły, 
że w zbiorach Muzeum znajdują się dziś liczne 
pamiątki związane z królem Janem III, twórcą 
i pierwszym mieszkańcem rezydencji”, a wśród 
nich dzieła rzemiosła artystycznego i przedmio-
ty codziennego użytku. Aleksandra Przeździec-
ka-Kujałowicz nawiązuje również do czynnej 
w 2014 r. w wilanowskim muzeum wystawy „Wo-
kół herbaty, kawy i czekolady”, która prezento-
wała zbiory muzealiów związanych z kulturą sto-
łu, a następnie omawia historię pojawienia się 
i ekspansji w Europie trzech egzotycznych uży-
wek oraz cytuje poświęcone im fragmenty utwo-
rów literackich i listów, publikacji w gazetach czy 
inwentarzach z XVII-XIX w. 

Część katalogowa 
podzielona została na 
podrozdziały prezentu-
jące w porządku chro-
nologicznym grupy eks-
ponatów służących do 
spożywania herbaty, 
kawy i czekolady. I tak w 
rozdziale przedstawia-
jącym naczynia do pi-
cia herbaty znajdują się 
porcelanowe i kamion-

kowe czarki, kubek, filiżanki i imbryk, emaliowa-
ny flakon, srebrna buliera, srebrna pozłacana ły-
żeczka, kryształowy flakon, porcelanowe naczy-
nia na konfitury i samowar ze srebra, naczynia 
do serwowania kawy prezentowane są przez ka-
mionkowe, fajansowe i porcelanowe dzbanki i fi-
liżanki, cukiernice ze srebra i z porcelany, mie-
dziany dzbanuszek do mleka, filiżankę ze szkła 
hialitowego i srebrne szczypce do cukru, a wśród 
naczyń do picia czekolady znajdują się porcela-
nowa dwuuszna filiżanka i czekoladnica.

Noty katalogowe opracowane zostały na 
podstawie schematu: nazwa obiektu, miejsce 
jego wykonania, datowanie, materiał i technika 
wykonania, wymiary, numer inwentarzowy, in-
formacja o pochodzeniu, ogólna charakterysty-
ka, informacje historyczne i ikonograficzne.

Opublikowana kolekcja nie tylko umożliwia 
poznanie bogatej kolekcji zabytków z wilanow-
skich zbiorów, ale również daje okazję do pozna-
nia różnorodności tworzyw reprezentowanych 
przez omawiane obiekty oraz możliwość obser-
wacji zmienności form i dekoracji przedmiotów 
użytkowanych przez miłośników trzech aroma-
tycznych naparów.




