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Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

Rok 2018 jest niezwykle ważnym w dziejach naszej państwowości rokiem obcho-
dów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest też Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, którego koordynacji w Polsce podjęło się Mię-

dzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (s. 2); „Spotkania z Zabytkami” są jednym 
z patronów medialnych ERDK 2018.

Lista wydarzeń odbywających się już teraz i planowanych z obu tych okazji jest bar-
dzo długa, a są wśród nich m.in. liczne wystawy muzealne. Zacznijmy jednak prze-
wrotnie od wystawy, która nie jest związana ani ze stuleciem odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, ani z dziedzictwem kulturowym Europy, ale stanowi pokłosie sensacyj-
nego odkrycia dokonanego w Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru przez 
polskich archeologów – dr. Miłosza Giersza i dr Patrycję Prządkę-Giersz, we współpra-
cy z peruwiańskimi badaczami. Dlaczego to takie ważne? Odnaleziono tam pierwszy 
królewski, nienaruszony grobowiec preinkaskiej cywilizacji Wari, co okrzyknięto jednym 
z dziesięciu najważniejszych odkryć 2013 r. według amerykańskiego magazynu „Archa-
eology” i uhonorowano Nagrodą National Geographic Traveler 2013 w kategorii nauko-
we odkrycie (czerwiec 2014). Do tej pory ekspozycja prezentowana była jedynie w Li-
mie. Od 15 grudnia 2017 do 27 maja 2018 r. mauzoleum Castillo de Huarmey można 
zobaczyć po raz pierwszy w Europie, na wystawie „Skarby Peru. Królewski grobowiec 

w Castillo de Huarmey” w Państwowym Mu-
zeum Etnograficznym w Warszawie. Według jej 
organizatorów: „Badanie dziejów Wari jest nie-
zwykle istotne dla zrozumienia początków im-
perium Inków. Wiedza o przedinkaskiej cywili-
zacji była jednak do tej pory niewielka. Wszyst-
kie znane pozostałości mauzoleów należących 
do ówczesnych elit zostały dawno ograbione 
lub z upływem czasu znacznie zniszczone. Pol-
scy archeolodzy jako pierwsi odkryli i zbada-

li nienaruszony oraz kompletny królewski grobowiec Wari. Na wystawie prezentowa-
nych jest łącznie około 150 obiektów z Narodowego Muzeum Archeologii, Antropolo-
gii i Historii Peru w Limie, w tym skarby odkryte przez polsko-peruwiańską ekipę w Ca-
stillo de Huarmey”. 

O innych wystawach muzealnych piszemy na kolejnych stronach w numerze: „Józef 
Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” w Muzeum Narodo-
wym w Kielcach (s. 61-65), „Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy” w Willi Caro, Od-
dział Muzeum w Gliwicach (s. 66-67), „Seweryn Mielżyński (1804-1872)” w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu (s. 68-69); o wystawie „Najcenniejsze. Muzeum Książąt Czar-
toryskich” w krakowskim Arsenale (Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krako-
wie), czynnej już tylko do 8 kwietnia br., pisaliśmy we wcześniejszych numerach. Tym 
razem nie piszemy „jest w czym wybierać”, ale zachęcamy: to trzeba zobaczyć!

Zachęcamy także do lektury artykułu pod tajemniczym tytułem Recently restored, 
którego autor, prof. Robert Kunkel (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), 
ujawnia niektóre mniej znane szczegóły związane z niedawną odbudową dworku Ko-
ściuszki w Mereczowszczyźnie na Białorusi (s. 43-46). Oczywiście, zapraszamy również 
do przeczytania pozostałych artykułów w numerze. Miłej lektury!

NA	OKŁADCE:	
Fragment obrazu „Pojmanie Samsona” – 
głowa Dalili, XVIII w. (w zbiorach Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie) (zob. artykuł 
na s. 30-34).

(fot. Katarzyna Bazgier)

Plakat wystawy w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie
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RAPORT	O	STANIE	ZACHOWANIA	
ZABYTKÓW	NIERUCHOMYCH	
W	POLSCE
W Auli Akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie 12 grudnia 2017  r. odby-
ła się uroczysta prezentacja publikacji 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa pt. 
Raport o  stanie zachowania zabytków 
nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisa-
ne do rejestru zabytków (księgi rejestru 
A i  C) (zob. „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr  11-12, 2017, s. 71). Raport, przygo-
towany w ramach realizacji zadań Kra-
jowego programu ochrony i opieki nad 
zabytkami na lata 2014-2017, powstał 
na podstawie całościowych danych 
zgromadzonych przez Instytut w latach 

2009-2015, podczas terenowej wery-
fikacji zabytków nieruchomych i  ba-
dań terenowych, przeprowadzonych 
w  2016  r. na reprezentatywnej grupie 
zabytków. Publikacja zawiera szcze-
gółową prezentację zasobu i  stanu za-
chowania zabytków wpisanych do re-
jestru (księgi A i C), z uwzględnieniem 
ich funkcji, czasu powstania i materia-
łu z  wyodrębnieniem obiektów wpisa-
nych na listę Pomników Historii i  Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
Według prof. Małgorzaty Rozbickiej 
„Raport jest pierwszym kompleksowym 
opracowaniem wieloaspektowo oma-
wiającym, w  oparciu o  aktualną wie-
dzę o  zasobie zabytków wpisanych do 

rejestru, stan zachowania zabytków 
nieruchomych w Polsce. Materiał będą-
cy wynikiem wieloletniej pracy Instytu-
tu, stanowi również zbiór rekomenda-
cji i  może służyć określeniu niezbęd-
nych działań mających na celu popra-
wę stanu obiektów zabytkowych, a tym 
samym zwiększenie szans na ich zacho-
wanie dla przyszłych pokoleń”. 
Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz 
z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego opublikował również ra-
port z  badań społecznych dotyczących 
dziedzictwa kulturowego pt. Polacy wo-
bec dziedzictwa. Tom ten inicjuje serię 
wydawniczą poświęconą prezentowaniu 
wyników badań na ten temat. 

KAPLICA	KRÓLEWSKA	W	PŁOCKU	
PO	KONSERWACJI
Po trwających od 2016 r. pracach konser-
watorskich udostępniona została zwie-
dzającym Kaplica Królewska w katedrze 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w  Płocku. Spoczywają tu średniowiecz-
ni władcy Polski: Władysław I Herman 
i  Bolesław III Krzywousty. Płocka kate-
dra, wybudowana w  latach 1130-1144, 
jest jedną z  pięciu najstarszych w  Pol-
sce. Jest to zarazem największa nekro-
polia Piastów, gdzie pochowani są m.in. 
książęta mazowieccy. Znajdująca się 
w niej Kaplica Królewska, zwana mazo-
wieckim Wawelem, słynie z takich skar-
bów, jak sarkofag projektu Zygmunta Vo-
gla, późnorenesansowe epitafium prała-
ta Pawła Głogowskiego, neobarokowy 

ołtarz z  kratą projektu Stefana Szyllera, 
polichromie z początku XX w.  
W trakcie przeprowadzonych ostatnio 
prac konserwatorskich w kaplicy odtwo-
rzono brakujące malowidła i  złocenia, 
odnowiono ołtarz, oczyszczono kratę, od-
restaurowano posadzkę, ściany pokryto 
specjalnymi tynkami. 

DZIEDZICTWO	KULTUROWE	PUSZCZY	
BIAŁOWIESKIEJ
Rozpoczął się projekt „Inwentaryza-
cja dziedzictwa kulturowego” w  pol-
skiej części Puszczy Białowieskiej – ba-
dania w  ramach usługi naukowo-ba-

dawczej pt. „Ocena stanu różnorodno-
ści biologicznej w Puszczy Białowieskiej 
na podstawie wybranych elementów 
przyrodniczych i  kulturowych – konty-
nuacja”. Głównym celem działań jest 
rozpoznanie nieznanych dotychczas za-
sobów zabytkowych znajdujących się 
na terenie tej części Puszczy Białowie-
skiej i  weryfikacja stanowisk archiwal-
nych, przy wykorzystaniu głównie nie-
inwazyjnych technologii badawczych 
i innowacyjnych metod. Kolejny cel pro-
jektu to opracowanie interdyscyplinar-
nego programu ochrony zasobów kul-
turowych i  przyrodniczych. Projekt re-
alizowany jest przez konsorcjum, które-
go liderem jest Instytut Badawczy Le-
śnictwa, a głównym wykonawcą zada-
nia „Inwentaryzacja dziedzictwa kultu-
rowego” – Fundacja Hereditas.

EUROPEJSKI	ROK	DZIEDZICTWA	
KULTUROWEGO	
Rok 2018 Unia Europejska ogłosiła Eu-
ropejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturo-
wego (ERDK). Jego celem jest zachęce-
nie jak największego grona osób do od-
krywania i  poznawania europejskiego 
dziedzictwa, do wzmocnienia poczucia 
przynależności do wspólnej europej-
skiej rodziny, a także pokazanie dzie-
dzictwa kulturowego w  całej jego róż-
norodności. W związku z  tym w ciągu 
2018  r. odbędą się w  całej Europie ty-
siące związanych z  tą tematyką wy-
darzeń.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na 
współpracy instytucji unijnych, państw 
członkowskich i lokalnych władz z sekto-
rem dziedzictwa, lokalnymi społecznościa-
mi i organizacjami pozarządowymi. Decy-
zją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego koordynatorem działań związanych 
z ERDK 2018 w Polsce jest Międzynarodo-
we Centrum Kultury w Krakowie. Jego dy-
rektorem od 2 stycznia br. jest Agata Wą-
sowska-Pawlik, która zastąpiła na tym 
stanowisku prof. Jacka Purchlę. MCK po-
dejmie w  ramach ERDK 2018 różnorod-
ne aktywności o charakterze badawczym, 
edukacyjnym oraz informacyjnym. Fragment Puszczy Białowieskiej

Fragment wnętrza Kaplicy Królewskiej w Płocku 
po konserwacji
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ARCHIWALIA	TOnZP	PRZEKAZANE	
DO	ARCHIWUM	AKT	NOWYCH

Dokumenty dotyczące działalności pe-
tersburskiego Koła Towarzystwa Opie-
ki nad Zabytkami Przeszłości w Warsza-
wie z  okresu 1916-1921 zostały przeka-
zane przez dr. inż. Krzysztofa Grabowiec-
kiego do Archiwum Akt Nowych. Wśród 

tych dokumentów są m.in.: statut Stowa-
rzyszenia Ochrony Zabytków oraz proto-
koły i  sprawozdania Koła TOnZP w  ów-
czesnym Piotrogrodzie (dziś Sankt Peters-
burg) z  okresu 1916-1921. Ponadto zbiór 
zawiera wykazy, inwentarze, wskazów-
ki lokalizacji poloników, referaty wygło-
szone na spotkaniach Koła TOnZP i opra-
cowania, w  tym dotyczące rewindykacji 
zabytków muzealnych w  sprawie zabyt-
ków polskich na Kresach, pamiątek pol-
skich w Ermitażu, korespondencję z okre-
su 1919-1920 prezesa delegacji polskich 
w  Komisjach Reewakuacyjnej i  Specjal-
nej, Polskiej Komisji Likwidacyjnej, kore-
spondencję z  oddziałami i  pełnomocni-
kami TOnZP w  Smoleńsku, Astrachaniu 
i Moskwie, spisy członków i pełnomocni-
ków TOnZP, opis aktywności petersbur-
skiego Koła TOnZP, rękopis opracowania 
Aleksandra Pawłowskiego pt. Działalność 
moja w ochronie Zabytków Polskich w Pe-
tersburgu w latach 1919-1921. Zbiór uzu-
pełniają druki i pisma ulotne TOnZP.
Przekazane dokumenty pozwolą na uzu-
pełnienie wiedzy dotyczącej działalności 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości na terenie Rosji.

GOTYCKIE	MALOWIDŁA	W	KOŚCIELE	
ŚW.	JERZEGO	W	CIESZYNIE
W trakcie prac konserwatorskich w ko-
ściele św. Jerzego w  Cieszynie odkry-
to zachowane fragmentarycznie gotyc-
kie polichromie. Tworzą je trzy zespo-
ły. Najstarszy, powstały w  drugiej po-
łowie XV  w., jest związany z  dekora-
cją nawy. Główną oś tego przedstawie-
nia tworzy statyczna, o  wydłużonych 
proporcjach, sylwetka Ukrzyżowane-
go Chrystusa. Drugi zespół malowideł 
wiąże się z odsłoniętym w prezbiterium 

przedstawieniem świętego biskupa 
w  stroju pontyfikalnym, najprawdopo-
dobniej św. Mikołaja. Za najmłodsze 
z  odkrytych malowideł uznano deko-
rację malarską podłucza tęczy z pierw-
szych lat XVI w. Dekoracja ta na tle or-
namentu roślinno-kwiatowego przed-
stawia dwóch świętych – św. papieża 
Klemensa oraz św. Mikołaja. 
Wartość odkrytego cieszyńskiego zespo-
łu polichromii podkreśla fakt, iż gotyc-
kich malowideł ściennych w  Polsce za-
chowało się stosunkowo niewiele.

PRACE	KONSERWATORSKIE	 
W	ZAMKU	W	ŁAŃCUCIE

Muzeum − Zamek w Łańcucie rozpoczy-
na nowy, wielki projekt. Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 
placówce wielomilionową dotację na re-
monty i konserwację, która ma przywró-
cić dawną świetność rezydencji. 
Odnowiona zostanie elewacja zam-
ku i  otaczający go park. Wyremontowa-
ne będą także nieczynne od zakończenia 
wojny łaźnie rzymskie, jeden z  nielicz-
nych takich obiektów w Polsce. Łaźnie, 
czyli zamkowe spa, były wyposażone 

w najnowocześniejsze na ówczesne cza-
sy urządzenia do kąpieli, masaży, a na-
wet elektroterapii. Korzystali z  nich go-
spodarze zamku i ich goście z całej Euro-
py. Po remoncie będą je mogli zobaczyć 
także turyści.

JUBILEUSZ	„CENNYCH,	BEZCENNYCH,	
UTRACONYCH”

„Cenne, bezcenne, utracone” – jedyne 
w  Polsce czasopismo poświęcone spra-
wom rewindykacji i  restytucji utracone-
go dziedzictwa kulturowego – obchodzi-
ło w ubiegłym roku 20 lat istnienia. Z tej 
okazji 1 grudnia na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się uroczystość ju-
bileuszowa. 
Pismo publikuje informacje o dziełach za-
grabionych w czasie drugiej wojny świato-
wej oraz o bieżących stratach – obiektach 

sztuki i  zabytkach skradzionych z kościo-
łów, galerii, prywatnych zbiorów czy mu-
zeów. Zawiera również artykuły o  zagro-
żeniach i  stratach kultury, które powstały 
w wyniku pożarów i  kradzieży, o polskim  
dziedzictwie za granicą i  jego ochronie 
(zob. też Spotkanie z książką, s. 71).
Przy tej okazji przypominamy, że zacząt-
kiem „Cennych, bezcennych, utraco-
nych” był cykl Katalog strat, prowadzony 
przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicz-
nych, a ukazujący się na łamach „Spo-
tkań z Zabytkami” w latach 1993-1995. 

REMONT	PRZEDPROŻY	RATUSZA	
I	DWORU	ARTUSA
Trwają prace remontowe przy przedpro-
żach ratusza i Dworu Artusa w Gdańsku. 
Obejmują one demontaż elementów ka-
miennych, usunięcie tynków, wzmocnie-
nie i naprawę konstrukcji fundamentów, 
ścian i stropów, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej oraz ponowny montaż 
elementów kamiennych.
Prace przy przedprożach są częścią 
większego projektu rewitalizacji Ratu-
sza Głównego Miasta i Dworu Artusa, 
realizowanego w  ramach regionalne-
go programu operacyjnego woj. pomor-
skiego na lata 2014-2020. Jego koszt 
to prawie 6,5 mln zł, z  czego 3 mln zł 

pochodzi z dotacji ze środków Unii Eu-
ropejskiej.
W ramach projektu odbywa się również 
remont Komory Palowej Ratusza Główne-
go Miasta, w której muzeum zamierza zor-
ganizować salę wystaw czasowych oraz 
toalety dla niepełnosprawnych. W  trak-
cie konserwacji na jednej ze ścian Komo-
ry odkryto fresk przedstawiający ukrzyżo-
wanego Chrystusa. Kiedyś Komora pełni-
ła funkcję kaplicy dla miejskich rajców.
W planach jest też remont Sieni Ekono-
mistów w  Dworze Artusa. Zabytkowa 
przestrzeń ma zostać przystosowana do 
pełnienia funkcji nowoczesnej recepcji 
w  zabytku, w  którym często odbywają 
się oficjalne uroczystości.

Fragment odkrytych polichromii w kościele św. Jerzego 
w Cieszynie

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Uroczystość przekazania dokumentów
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☐ Panie Profesorze, minęło już trochę czasu od chwili, gdy 
odebrał Pan nominację na stanowisko Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z tym też związa-
na była częściowa reorganizacja struktury pracy tego urzę-
du w Warszawie, a także zakresu jego kompetencji, polega-
jąca na przejęciu niektórych zadań realizowanych do nie-
dawna przez Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków. 
Rozmawiamy pod koniec 2017 r. – to dobry moment, by 
spojrzeć na te wydarzenia z pewnej już perspektywy czaso-
wej, a także by wskazać, jakie działania chciałby Pan pod-
jąć w przyszłości.

– Przejąłem ten urząd w bardzo trudnym momencie. 
Niemal codziennie ukazywały się bardzo krytyczne arty-
kuły o działalności wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków i o złych urzędowych decyzjach. Złe były stosunki ze 
Stołecznym Konserwatorem, trwał permanentny konflikt. 
Również przedstawiciele Kurii Diecezjalnej i biskupi ordy-
nariusze składali protesty do wojewody i do innych urzę-
dów przeciwko rozmaitym decyzjom wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Trwał konflikt wszystkich z urzędują-
cym wojewódzkim konserwatorem. Moim podstawowym 
zadaniem było przerwanie tego stanu rzeczy, uporządko-
wanie spraw prowadzonych przez urząd, uporządkowanie 
jego struktury i rozpoczęcie nowego otwarcia i nowej poli-
tyki konserwatorskiej.

☐ Czy to się już Panu udało, czy może podjęte w tym kie-
runku działania są jeszcze w trakcie realizacji?

– O tym świadczą wyniki. W ciągu ostatnich miesię-
cy nie było żadnych negatywnych artykułów, negatywnych 
wypowiedzi, także na forach publicznych nie pojawiły się 
żadne krytyczne głosy dotyczące podejmowanych w tym 
czasie wielu bardzo trudnych decyzji. Bardzo dbam, żeby 
wszystkie decyzje były profesjonalne, odpowiednio przy-
gotowane, aby niepotrzebnie nie angażować się w spory 
czy konflikty.

☐ Jesteśmy już po uroczystości wpisania kolejnych polskich 
obiektów na listę Pomników Historii. Jak to wygląda na 
Mazowszu? 

− Niestety, wygląda to źle, co jest rezultatem wielolet-
nich zaniedbań moich poprzedników, braku wyobraźni, 
braku perspektyw i braku myślenia koncepcyjnego. Ma-
zowsze jest w Polsce, obok woj. dolnośląskiego, wojewódz-
twem o największej liczbie zabytków. Tymczasem licz-
ba Pomników Historii z tego regionu jest, niestety, bar-
dzo niewielka i nie były podejmowane szersze inicjatywy 
w tej dziedzinie. Kiedy przejąłem urząd konserwatora, na-
tychmiast zwróciłem się do podwładnych o przygotowanie 
propozycji na listę Pomników Historii z terenu Mazowsza. 
Wskazałem, które obiekty w mojej opinii powinny być ta-
kimi pomnikami.

☐ Jakie to są obiekty?

− W tej chwili mamy już gotowe dokumentacje kilku 
obiektów, kilka kolejnych dokumentacji jest w przygoto-
waniu. Wierzę głęboko, że w następnym rozdaniu Pomni-
ków Historii, które nastąpi w pierwszej połowie przyszłego 
roku, znajdą się na liście co najmniej trzy-cztery Pomniki 
Historii z Mazowsza. Jakie zaproponujemy obiekty? Naj-
bardziej zaawansowana jest procedura uznania za Pomnik 
Historii Wzgórza Katedralnego w Płocku. Zespół ten bez-
dyskusyjnie powinien być ogłoszony Pomnikiem Historii. 
Kolejnym obiektem, który na to miano zasługuje, jest ko-
legiata w Pułtusku.

☐ Czy sama kolegiata?

− Kolegiata wraz z otoczeniem. Okazało się bowiem, 
że jest to dużo prostsza procedura niż wpisywanie miasta. 
W przyszłości planuję rozszerzenie tego wpisu. Kolejny wnio-
sek to zamek w Czersku. Wniosek ten jest obecnie procedo-
wany i mam nadzieję, że zamek w Czersku również zostanie 

Moim celem jest profesjonalna 
konserwacja zabytków 
–  rozmowa z prof. Jakubem Lewickim, Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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uznany za Pomnik Historii. Przygotowanie dokumentacji do-
tyczącej Czerska było także okazją do bardzo ważnych decy-
zji konserwatorskich zmieniających zakres ochrony zamku 
w Czersku. Zaproponowaliśmy m.in. zmianę kierunku wjaz-
du do zamku. Podjąłem decyzję o powrocie do historycznego 
wjazdu, a więc główna droga wjazdowa będzie wiodła wzdłuż 
murów obronnych zamku i prowadziła przez wjazd historycz-
ny. Rezygnujemy z dochodzenia poprzez teren kościoła i są-
siadującej parafii, co było ahistoryczne i bardzo szkodliwe dla 
tamtejszej parafii. Zamek w Czersku wymaga bardzo wielu 
działań konserwatorskich. W latach ubiegłych prowadzone 
były remonty budowlane, bo tak, niestety, muszę je określić. 
Mury zamkowe zostały znacznie przekształcone, poszczegól-
ne uzupełnienia wykonano z różnej cegły, niektóre fragmen-
ty są nieczytelne. Zamek wymaga podjęcia dużych prac kon-
serwatorskich. Będę się za nimi opowiadał i zobaczymy, w ja-
kim kierunku one pójdą. Na pewno będzie to uporządkowa-
nie i konserwacja obecnej struktury.

☐ Panie Profesorze, dotknął Pan bardzo ważnego tema-
tu zamków na Mazowszu. Myślę tu o Ciechanowie, Liwie, 
Iłży. Te trzy obiekty w ostatnim czasie zmieniły się. Do-
szła dodatkowa tkanka. Nie wszystkim to się podoba, ale 
są tacy, którzy są zachwyceni. 

− Każdy z tych zamków ma odrębną historię. Zamek 
w Ciechanowie jest przykładem zbyt daleko posuniętej in-
gerencji w zabytek. Jest to efekt wieloletniego sporu dwóch 
wykluczających się stanowisk: stanowiska ortodoksyjnego, 

czyli ortodoksyjnej rekonstrukcji, i całkowicie współcze-
snej adaptacji. Tutaj wybrano drogę trzecią, czyli minimali-
styczną współczesną adaptację, która po realizacji wcale nie 
okazała się taka minimalistyczna i, niestety, w opinii spe-
cjalistów obniżyło to wartość zabytkową obiektu. Też dą-
żyłem do wpisania zamku w Ciechanowie na listę Pomni-
ków Historii, ale przeprowadzone prace na tyle obniżyły 
jego wartość, że wręcz to uniemożliwiają. 

☐ Zatem nie byłby Pan zachwycony, gdyby miał być reali-
zowany ten rozszerzony program, czyli budowanie kolej-
nego, tzw. dużego domu w obrębie zamku w Ciechanowie?

− Trudno mi opowiadać o szczegółach, dlatego że kon-
kretnego projektu realizacyjnego jeszcze nie ma, są tylko 
projekty wykluczające się i nie wiadomo co dalej. 

Jeśli chodzi o zamek w Iłży, jest to obiekt bardzo dro-
gi mojemu sercu. Byłem jednym z jego pierwszych mono-
grafistów – było to dokładnie 20 lat temu. Od tego czasu 
przeprowadzono dalsze badania zabytku. Były wykonane 
prace, które wzmocniły mury i podniosły ich koronę. My-
ślę, że prace te poszły w dość dobrym kierunku. Z kolei na-
krycie wieży zamkowej szklanym hełmem zostało bardzo 
krytycznie odebrane. 

A zamek w Liwie? Wydaje się, że realizowany tam pro-
jekt wzbudził najmniejsze kontrowersje. Liw to miejsce 
pełne uroku. Polecam każdemu odwiedzenie Liwa, a nie-
daleko znajduje się Węgrów, który też polecam do zoba-
czenia.

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

| Profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków

(fot. Agnieszka Żukowska)

..............................................................................
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☐ Jesteśmy na Mazowszu, a Mazowsze to także bardzo 
cenne zabytki drewniane. Czy w Pana ocenie są one bez-
pieczne? 

− Zabytki drewniane są jednym z moich priorytetów 
na Mazowszu. O tym świadczą liczne wpisy obiektów 
drewnianych, m.in. wpis zabytków Otwocka do woje-
wódzkiej ewidencji zabytków, co wymusza ich ochronę. 
Staram się także o wpis zabytków znajdujących się na li-
nii otwockiej. Podjąłem również działania w kierunku 
ochrony drewnianych kościołów, w tym także zabezpie-
czenia ich przed pożarem. Rozmawiałem już prawie ze 
wszystkimi biskupami diecezjalnymi z terenu Mazow-
sza, namawiając do ochrony sakralnych zabytków drew-
nianych. Największym problemem są opuszczone ko-
ścioły. Takich budowli, niestety, na Mazowszu mamy 
sporo. Są parafie, gdzie zbudowano nowe świątynie 
w  sąsiedztwie tych starych i opuszczonych. Jest to po-
ważny problem. Apeluję, żeby na przyszłość nie wzno-
sić nowych świątyń w sąsiedztwie świątyń zabytkowych, 
dlatego że to skazuje je na opuszczenie, zapomnienie, 
a nawet na zniszczenie.

☐ A co z kolei z kościołami murowanymi, np. w Czerwiń-
sku nad Wisłą?

− Czerwińsk jest także bardzo bliski memu sercu, 
chciałbym, aby ten zespół sakralny też znalazł się na liście 
Pomników Historii, chciałbym zainicjować dotyczące go, 

1

2
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rozległe badania. Jest to niewątpliwie nasza wielka mazo-
wiecka perła.

☐ Może więc jeszcze słowo o mazowieckich pałacach. Czy 
są jakieś nowe pomysły na ich rewitalizację?

− W swojej prawie rocznej już praktyce konserwatorskiej 
objechałem wiele pałaców. Stan niektórych z nich był bardzo 
pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo zachęcam wszystkich do 
obejrzenia pałacu w Nowej Wsi po przeprowadzonych wzor-
cowych pracach. Serce mi rosło, jak oglądałem ten zabytek. 
Jest to jeden z niewielu okazałych zabytkowych obiektów po-
zostających w rękach prywatnych. A to już rzadkość. Myślę, że 
po uzgodnieniu z właścicielami można go zwiedzać.

☐ Przejdźmy teraz do Warszawy, też jest na Mazowszu. 
Do jej zabytków i jej problemów. Czy Krakowskie Przed-
mieście wymaga jeszcze dopełnienia? Myślę tu konkretnie 
o jednym obiekcie, o Pałacu Karasia. Czy jest Pan zwolen-
nikiem jego rekonstrukcji?

− Temat jest mi bardzo dobrze znany. Pod moim kierun-
kiem nawet powstały prace poświęcone jego odbudowie. 

Pytanie nie powinno brzmieć czy, ale jak? Było kilka pro-
jektów odbudowy tego zabytku w dość dziwnej współcze-
snej architekturze, jestem temu zdecydowanie przeciwny. 
Jeśli już, to tylko w wiernej formie historycznej i ewentu-
alnie z nowoczesnymi wnętrzami. Można rozważyć klatkę 
schodową z wkomponowaniem oryginalnych fragmentów, 
bo zachowało się kilka dawnych fragmentów pałacu, nato-
miast reszta – jak najbardziej forma współczesna. Myślę, że 
byłoby to dobre przedsięwzięcie i warto o tym rozmawiać.

☐ Parking na jego miejscu nie jest dobrą wizytówką salo-
nu stolicy…

− Myślę, że w tym rejonie potrzebny jest duży parking 
podziemny, który schowałby intensywny ruch samochodo-
wy w okolicy i uporządkowałby przestrzeń.

☐ A inne pałace? Od lat trwają dyskusje o Pałacu Brühla, 
Pałacu Saskim…

− Panie redaktorze, chętnie umówię się z Panem, by 
szerzej porozmawiać na ten temat. Teraz mogę powiedzieć 
jedynie, że z Pałacem Saskim szykuję wielką niespodzian-
kę, rozmawiam także z moimi przełożonymi, którzy cał-
kowicie podzielają mój pogląd, że na stulecie niepodległo-
ści Rzeczypospolitej powinna rozpocząć się wielka odbu-
dowa Pałacu Saskiego i sąsiednich budynków. Pałac Brühla 
też mógłby być symbolem niepodległości. Była to siedziba 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wykonano wówczas 

1 | Widok na Wzgórze Katedralne w Płocku

2 | Wnętrze kolegiaty w Pułtusku

3 | Zamek w Czersku z lotu ptaka

...........................................................................................................................
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zachwycające wnętrza, zaprojektowane tuż przed wybu-
chem drugiej wojny światowej przez Bohdana Pniewskie-
go. Może tam powinno wrócić w przyszłości nasze Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych.

☐ Mówimy o dużych odbudowach, o dużych problemach 
do rozwiązania, a są także sprawy dotyczące oceny tego, 
czy przywracać jeszcze dawną tkankę zabytkową w takim 
miejscu, jak np. na terenie Starego Miasta, które jest wpisa-
ne na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

− To jest sprawa bardzo skomplikowana. Niestety, ja bar-
dzo krytycznie oceniam realizacje na terenie Starego Miasta, 
szczególnie kamienice w sąsiedztwie pl. Zamkowego, gdzie 
po wielu dyskusjach powstał budynek przeskalowany, niepa-
sujący do otaczającej zabudowy. To, niestety, nie były dobre 
decyzje. Nie uważam też, że otoczenie Nowego Miasta jest 
miejscem do budowy nowych apartamentowców, bo rów-
nież takie pomysły są. Będę chciał chronić ten rejon.

☐ Na początku rozmowy mówiliśmy o pewnej wizji dzia-
łań konserwatorskich na terenie Mazowsza. Czy chciałby 
Pan jeszcze coś dodać?

− Przede wszystkim uważam, że należy rozpocząć pla-
nową politykę konserwatorską na Mazowszu. Trzeba okre-
ślić priorytety działań, które powinny być stopniowo re-
alizowane. Inicjatywy urzędu konserwatorskiego nie mogą 
być chaotyczne i skoncentrowane na realizacji bieżących 
zadań i na wydawaniu decyzji o charakterze interwencyj-
nym. Planowane przedsięwzięcia powinny dotyczyć ca-
łego Mazowsza. Praca Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nie powinna polegać na koncen-
trowaniu się na sprawach dotyczących Warszawy i na nie-
ustannym konkurowaniu ze Stołecznym Konserwatorem 
Zabytków.

Planuję uruchomienie rozmaitych programów kon-
serwatorskich, np. programu ochrony i konserwacji miej-
scowości uzdrowiskowych, programu ochrony i promo-
cji architektury drewnianej, a także osobnego programu 
ochrony i konserwacji architektury drewnianej, określanej 

4 | Kościół św. Mikołaja w Gąsiorowie

5 | Pałac w Nowej Wsi

(zdjęcia: 1 – Piotr Kiciak, 2 – Iwona Kowalska, 3 − © Polska z drona / eholiday.pl)

...........................................................................................................................
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Wśród wielu jubileuszy, związanych z rocznicą stulecia odzyskania niepod-
ległości Polski, obchodzić też będziemy w tym roku stulecie wydania 

pierwszego w Polsce aktu prawodawczego, którego celem była ochrona naro-
dowego dziedzictwa kultury – dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 
z dnia 31 października 1918 r.

Obchodom towarzyszyć będzie opublikowana w roku ubiegłym przez Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Narodowy Instytut Dziedzictwa książka 
pod redakcją Kamila Zeidlera i Magdaleny Marcinkowskiej, zatytułowana De-
kret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki 
i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzic-
twa kultury. Dekret, wydany jeszcze przed datą przyjmowaną 
jako data odzyskania niepodległości, był aktem szczególnym. 
Najwyższy organ odradzającego się państwa wyjątkowe znacze-
nie nadał kulturze i sztuce narodowej oraz ochronie jej mate-
rialnych składników.

Kamil Zeidler i Magdalena Marcinkowska zaprosili do współ-
pracy nad publikacją grupę prawników (akademików i prakty-
ków); 36 autorów reprezentuje najważniejsze ośrodki uniwersy-
teckie w Polsce, a także Narodowy Instytut Dziedzictwa, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy In-
stytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Według koncepcji Kamila Zeidlera i Magdaleny Marcinkowskiej najlepszym 
sposobem uczczenia wydania aktu prawodawczego jest napisanie do niego ko-
mentarza. Każdy z autorów publikacji dostał zadanie opisania swoich rozważań 
dotyczących jednego z 35 artykułów dekretu w formie autorskiego eseju (wy-
jątkiem był art. 22, z którym zmierzyło się dwóch badaczy). Eseje zostały przy-
gotowane według schematu, na który składały się odpowiedzi na trzy pytania: 
jak było?, jak jest?, jak być powinno? Nie są to teksty stricte naukowe, lecz wła-
sne przemyślenia autorów. W rezultacie w publikacji dokonano podsumowania 

tego, co przez sto lat wydarzyło się w prawie ochrony dziedzic-
twa kultury, i opracowano wnioski na przyszłość. 

Kamil Zeidler i Magdalena Marcinkowska podkreślają we 
wstępie, że nie zawsze podzielają prezentowane w esejach po-
glądy, ale „otwarta dyskusja i akceptacja poglądów innych niż 
nasze prowadzą do rozwoju myśli, a co za tym idzie, nauki pra-
wa ochrony dziedzictwa kultury oraz w efekcie – samego pra-
wa właśnie”. 

W publikacji zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję 
przepisów dekretu zgodnie z zasadą przytaczania aktów nor-
matywnych bez ingerencji w ich treść.

Na końcu książki zamieszczono zestawienie źródeł prawa, 
orzecznictwa i wykaz literatury. 

Spotkanie z książką

ESEJE	O	PRAWIE	OCHRONY	DZIEDZICTWA	KULTURY

potoczną nazwą „świdermajer”. Ważne jest też stworzenie 
programu ochrony oraz promocji architektury średnio-
wiecznej i nowożytnej, a także wypracowanie zasad ochro-
ny architektury militarnej, ochrony konserwacji architek-
tury kolejowej, czy wreszcie architektury modernistycznej 
na Mazowszu. 

Dla mnie głównym celem pracy Urzędu Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora będzie profesjonalna 
konserwacja, a nie domorosłe prace budowlane, i taki jest 
przekaz mojego urzędu: chcemy działać profesjonalnie.

Rozmawiał: Wojciech Przybyszewski 

5
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Przedproża występowały w XV-XVII w. w wielu miastach wchodzących 
w skład Związku Hanzeatyckiego lub mających powiązania z tą 
średniowieczną kompanią handlową, jednakże tylko w Gdańsku 
uzyskały one niebywale okazałą i niezwykle dekoracyjną postać. 
Te wysunięte przed lico kamienic elementy architektoniczne były 
wręcz idealnym miejscem do wyrażania programów ideowych. Bogaty 
repertuar wyobrażeń zdobiących płyty przedprożowe, stanowiący 
manifestację poglądów mieszczańskiej elity, podlegał nieustannym 
zmianom. Przedstawiano głównie najbardziej charakterystyczne 
dla gdańskiej sfery tematy: religijne, mitologiczne i alegoryczne.

Gdańskie 
nowożytne 
przedproża

alicja scheffs



Mianem przedproża określamy 
okolony balustradami, podpiw-
niczony taras, który wzniesio-
ny ponad poziom ulicy rozcią-

ga się przed fasadą domu, zajmując zazwyczaj 
całą jej szerokość. Na taras prowadzą kilkustop-
niowe schody, ujęte u podstawy słupkami bądź 
kamiennymi kulami. Przedproża łączą więc 
w sposób architektoniczny schody, podest oraz 
szyję piwnicy. W tej klasycznej formie ukształ-
towały się już w połowie XVII w. Początkowo 
wznoszone były z drewna, później do ich bu-
dowy zaczęto używać wapienia, piaskowca i ce-
gły. Sam termin „przedproże”, będący dwudzie-
stowiecznym tworem językowym, wskazuje 
na element znajdujący się przed wejściem, ale 
związany z domem. Różni się tym samym od 
stosowanego do końca ubiegłego wieku termi-
nu Beyschlag (używano go już w XVI w.), któ-
ry należy rozumieć jako coś przyłączonego czy 
wręcz przybitego. W tej właśnie nazwie powin-
no się upatrywać okoliczności powstania spe-
cyficznych przedproży gdańskich. 

Przedproża były charakterystyczne dla 
architektury bogatych miast handlowych, 

geograficznie usytuowanych w obrębie Mo-
rza Bałtyckiego i Północnego. Ich prymityw-
ne formy powstawały już w XIV w. w takich 
ośrodkach miejskich, jak Toruń, Elbląg, Lu-
beka oraz Rostock. Możemy przypuszczać, 
że również i  w  Gdańsku pojawiły się one 
w  tym właśnie okresie. Hipotezę tę popie-
rają późniejsze grafiki z widokami ulic, pre-
zentujące bogactwo form średniowiecznych 
przedproży oraz zarządzenia Rady Miejskiej, 
w których zabraniano bądź zezwalano na ich 
budowę. Po krótkim czasie przedproża stały 
się ulubionym motywem architektonicznym 
Gdańska. To właśnie tu uzyskały najokazal-
szą i  najbardziej dekoracyjną postać, stano-
wiąc swoisty przykład anektowania prze-
strzeni publicznej w sferę prywatną. 

Przedproża występowały głównie przy 
domach szczytowych, ponieważ taki ro-
dzaj zabudowy umożliwiał odprowadzenie 
wody deszczowej po bokach elewacji, chro-
niąc przy tym wejście do domu przed zala-
niem. Uzyskaną w ten sposób przestrzeń za-
budowywano różnymi kramami, budami, 
ewentualnie użytkowymi przedsionkami. 

1 | Ulica Mariacka 
w Gdańsku, widok 
współczesny
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2 | Carl Theobald 
Gregorovius, 
„Kamienice 
z przedprożami”, 
1838, rysunek 
tuszem i akwarelą na 
papierze, wym. 20,8 
x 13,2 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Gdańsku)
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Na wykształcenie przedproży w  Gdańsku 
zasadniczy wpływ miały częste wylewy Mo-
tławy oraz potrzeba podniesienia przestrze-
ni przed progiem ponad poziom ciągle pod-
makającego gruntu. Poza obszarem zalewo-
wym przedproża rozwinęły się z  miejskich 
przybudówek frontowych. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że średniowieczne źle brukowane 
ulice pełne były błota i  brudu, przedproża 
chroniły sień przed nieczystościami i  ku-
rzem. Pełniły również funkcję magazynów 
bądź też służyły do wystawiania towarów na 
sprzedaż. Z czasem zaczęły być wykorzysty-
wane jako miejsca rekreacji i spotkań towa-
rzyskich.

Do naszych czasów przetrwała w Gdań-
sku, niestety, tylko niewielka część tych 
ozdobnych tarasów. Pierwsze istotne zmia-
ny w  rozlokowaniu i  wyglądzie przedproży 
można datować na wiek XIX, kiedy to wraz 
z rozwojem śródmieścia doszło do przebudo-
wy sieci ulicznej. Zwiększając przelotowość 
ciągów komunikacyjnych, usuwano z  nich 

3 | Georg Ferdinand 
Gregorovius, „Kamienice 
przy ulicy Łagiewniki”, 
1843, rysunek ołówkiem, 
tuszem, akwarelą i gwaszem 
na papierze, wym. 22,7 x 
16 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Gdańsku)

4 | Johann Carl Schultz, 
„Przedproże kamienicy 
przy ul. Korzennej, róg 
Bednarskiej”, 1867, rysunek 
ołówkiem, piórem i tuszem 
na kalce, wym. 23,5 x 28,7 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Gdańsku)
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przedproża. Kolejne, o  wiele większe stra-
ty nastąpiły w  wyniku działań wojennych, 
głównie wiosną 1945  r., kiedy to zniszcze-
niom uległo 80-90% centralnej części Głów-
nego Miasta. Pierwsze prace budowlane, po-
legające przede wszystkim na odgruzowywa-
niu, rozpoczęto już w 1946 r., a w 1949 przy-
stąpiono do rekonstrukcji Głównego Miasta. 
Podczas wielkiego odgruzowywania wszyst-
kie kamienne detale rzeźbiarskie były wy-
wożone do składnicy konserwatorskiej, skąd 
w  większości wracały na swoje pierwotne 
miejsca. Na tych odcinkach ulicznych, gdzie 
było to realne i możliwe, starano się bardzo 
pieczołowicie przy wykorzystaniu jak naj-
większej liczby zachowanych autentycznych 
elementów kamiennych odtwarzać przed-
proża. Ewenementem jest tu ul. Mariacka, 
jedyna, na której przywrócone prawie w ca-
łości przedproża są autentyczne nie tylko 
w formie, lecz i na ogół w tworzącej je sub-
stancji.

Jedną z  cech charakterystycznych dla 
gdańskich kamienic jest bogactwo elemen-
tów zdobniczych. Przedproża były tą częścią 
gdańskiego domu, na której w dużej mierze 
skupiała się jego dekoracja. Ze względu na 
szczególne, ogólnodostępne miejsce ekspo-
zycji, wyobrażane na przedprożach treści sta-
nowiły swoistą manifestację poglądów wła-
ściciela. Ukazywano na nich głównie najbar-
dziej reprezentatywne dla gdańskiej sfery te-
maty: religijne, mitologiczne i alegoryczne.

Przedstawienia religijne, stanowiące 
najmniej liczną grupę dekoracji, występu-
ją głównie w  formie wizualizacji tematów 

biblijnych. Przy ul. Mariackiej 2 znajduje się 
pochodzące z pierwszej połowy XVIII w., ro-
kokowe, częściowo zrekonstruowane przed-
proże z  przedstawieniami ukazującymi Do-
brego Pasterza i  Miłosiernego Samarytani-
na. Na tej samej ulicy pod nr. 17 osadzone 
jest przedproże, którego rokokowa, powsta-
ła w  drugiej połowie XVIII  w. prawa płyta 
przedstawia Sen Jakuba. Na przedprożu zre-
konstruowanym według przekazów ikono-
graficznych, przy ul. Długi Targ 18, znajdu-
ją się cztery dekorowane scenami biblijny-
mi płyty. Podążając od lewej strony, są to wy-
obrażenia prezentujące: Ofiarę Izaaka, Miło-
siernego Samarytanina, Nawrócenie Szaw-
ła oraz Daniela w  jaskini lwów. To ostat-
nie przedstawienie odnaleźć można rów-
nież wśród dekoracji zdobiącej przedpro-
że umieszczone przy ul. Św. Ducha 121. Na 
ażurowej balustradzie osadzone są dwie ka-
mienne płyty o wolutowym wykroju. Pocho-
dzą one z drugiej ćwierci XVIII w., a zdobio-
ne są płaskorzeźbionymi scenami biblijnymi 
z Księgi Daniela: na lewej przedstawiony jest 
Sen Nabuchodonozora, a na prawej Daniel 
w jaskini lwów.

Do silniej reprezentowanych na przedpro-
żach programów należały te związane z tema-
tyką mitologiczną. W  przedprożu znajdują-
cym się obecnie przy ul. Długi Targ 9, a odbu-
dowanym z  użyciem autentycznych elemen-
tów z ul. Długiej 76, osadzona jest oryginal-
na, pochodząca z pierwszej połowy XVIII w. 
płyta barokowa. Przedstawiona na niej zosta-
ła Leda z  łabędziem oraz stojący przed nią 
Eros, uzbrojony w kołczan i strzały. 

5

5 | 6 | Płyty 
balustrady przedproży 
z przedstawieniami Dobrego 
Pasterza, ul. Mariacka 2 (5) 
i Snu Nabuchodonozora, 
ul. Św. Ducha 121 (6)

6
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Przy ul. Mariackiej 29, w  balustradzie 
przedproża osadzona jest barokowa płyta 
z  płaskorzeźbą ukazującą Wenus na delfi-
nie. Płyta ta pierwotnie znajdowała się przy 
ul. Piwnej 57. Temat Wenus występuje rów-
nież na znajdującej się do 1953  r. w  zbio-
rach Stadtmuseum w Gdańsku płycie, któ-
ra następnie została przekazana konserwa-
torowi wojewódzkiemu. Niestety, jej dal-
sze losy nie są znane. Wykonanie tego re-
liefu przypisuje się Johannowi Heinricho-
wi Meissnerowi. W  ikonografii wizerunek 
Wenus, będącej boginią miłości, ma zwią-
zek z  łowiectwem, postrzeganym jako te-
mat erotyczny. Ze względu jednak na gdań-
skie realia, można znaleźć jeszcze jedno wy-
jaśnienie dla tego przedstawienia. Wenus 
może być tu również opiekunką wolnych, 
pozazawodowych zajęć oraz patronką ko-
lekcjonerstwa. Na dużą popularność, jaką 

w  Gdańsku cieszył się ten temat, wskazu-
je również Márton Csombor, który pisze, 
że „lud pruski bardziej oddany jest niewo-
jowniczej Wenerze niż dzielnemu Marsowi” 
(M. Csombor, Podróż po Polsce, tłum. J. Śla-
ski, Warszawa 1961). Wizerunki dwójki 
antycznych bogów: Junony i Apolla zapre-
zentowane są na płytach przedprożowych 
znajdujących się obecnie przy ul.  Długi 
Targ 45, pierwotnie płyty te były umiesz-
czone w  balustradzie przedproża przy 
ul. Korzennej 43. 

Przy ul. Piwnej 54 znajduje się przedpro-
że odtworzone z  wykorzystaniem oryginal-
nej, pochodzącej z około 1760 r., rokokowej 
płyty. Wykonane na niej reliefowe przedsta-
wienie Apolla zabijającego Cyklopów w od-
wecie za śmierć Eskulapa przypisywane jest 
artyście z  kręgu Johanna Heinricha Meis-
snera. 

8

8 | 9 | Płyty 
z przedstawieniami Ledy 
z łabędziem, ul. Długi 
Targ 9 (8) i  Apolla, 
ul. Długi Targ 45 (9)

7 | Płyta 
z przedstawieniem Snu 
Jakuba, ul. Mariacka 17

9

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2018    |   15



Tematy przedstawień alegorycznych wy-
stępujące na przedprożach wpisują się w sze-
roki repertuar motywów gdańskiej ikonogra-
fii. Jest to grupa dekoracji związana z realia-
mi życia w  Gdańsku, składa się na nią wie-
le wątków uwarunkowanych zarówno moral-
nym, intelektualnym, jak i praktycznym wy-
miarem istnienia. Kluczowymi wyobrażenia-
mi dla tej sfery są personifikacje cnót, przed-
stawienia sztuk wyzwolonych i czterech pór 
roku. 

Dekoracje o  charakterze etycznym zo-
brazowane są poprzez wizerunki cnót. Przy-
pisywane Meissnerowi personifikacje Pie-
tas i  Prudentii znajdują się na dwóch ka-
miennych płytach, prezentowanych w  ple-
nerowym lapidarium Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. W 2003 r. w Domu Aukcyjnym 
Sotheby’s sprzedano dwie kamienne płyty sy-
gnowane i datowane Strietzki 1726. Pocho-
dziły one ze zbiorów Hermana Bugena Falka 
w  Calsclough House, Winsford, Cheshire, 
który urodził się w 1820 r. w Gdańsku, skąd 
osiemnaście lat później przeniósł się do Che-
shire. Wykonawcą płaskorzeźbionej dekora-
cji tych płyt jest Cristoph Stritski (Strzycki). 
Pierwsza z nich przedstawia kobiecą personi-
fikację Spes, druga natomiast jest kobiecym 
wyobrażeniem Concordii.

Zobrazowania sztuk wyzwolonych oraz 
pozostałych nauk znajdujących się poza tym 
kręgiem należały do najbardziej popularnych 
tematów ikonograficznych, co wiązało się ze 

wzrastającą rolą uniwersytetów. W  Gdań-
sku przedstawienia te trzeba rozumieć jako 
nawiązanie do roli nauki i edukacji w życiu 
bogatego mieszczaństwa. Przyjęty tu model 
kształcenia był manifestacją elitarnego po-
dejścia do nauki, która nie służyła zdoby-
ciu konkretnej zawodowej wiedzy, lecz była 
elementem wychowania. Alegorie związa-
ne z pojęciem nauk oraz sztuk wyzwolonych 
znane są z  płyt przedprożowych kamieni-
cy znajdującej się przy ul. Mariackiej 25. To 
zrekonstruowane w  latach siedemdziesią-
tych XIX w. przedproże zostało zestawione 
na pierwotnym miejscu z  wykorzystaniem 
czterech, autentycznych barokowych płyt, 
na których, patrząc od lewej strony, przedsta-
wione są personifikacje Geografii, Biologii, 
Astronomii i Medycyny. W domu pod nr. 36 
przy tej samej ulicy znajduje się płyta z wize-
runkiem Geometrii.

Alegorie związane z  naturą są reprezen-
towane głównie poprzez wyobrażenia czte-
rech pór roku. Przedstawienia te należą do 
bardzo pojemnych znaczeniowo, jednak 
najczęściej wpisywane w  nie treści wiążą 
się z wędrówką czasu oraz z wyobrażeniem 
dobrobytu lub obfitości bądź pojęciem ko-
smicznego ładu. Tak szerokie spektrum in-
terpretacji sprawia, że swoje odzwierciedle-
nie znajduje tu zarówno idea vanitas, jak 
i  carpe diem. Personifikacje czterech pór 
roku związane są z  realiami życia w  Gdań-
sku, uzmysławiają wpływ świata przyrody na 

10 | Płyty 
z personifikacjami Spes 
i Concordii (w ofercie Domu 
Aukcyjnego Sotheby’s 
w Londynie) 
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los człowieka oraz obrazują zależność wystę-
pującą pomiędzy obfitością i  dobrobytem. 
Te związane z  praktycznym wymiarem ży-
cia przedstawienia wyrażają nadzieję na do-
bre plony, od których zależy bogactwo mia-
sta i powodzenie jego mieszkańców. Przy ul. 
Mariackiej 6 znajduje się przedproże zre-
konstruowane w 1963 r., przy użyciu auten-
tycznych elementów kamieniarki. W  jego 
balustradzie osadzone są dwie pochodzące 
z drugiej połowy XVIII w., barokowe płyty, 
przypisywane Johannowi Heinrichowi Me-
issnerowi. Ukazane są na nich płaskorzeź-
bione personifikacje Wiosny i Lata. Te same 
dwie pory roku były przedstawione w deko-
racji przedproża znajdującego się przy ul. 
Piwnej 15, ich wykonanie przypisywane jest 
także Meissnerowi. Niestety, płyta z  perso-
nifikacją Lata zaginęła, a ocalała z  licznymi 
ubytkami płyta ukazująca Wiosnę znajdu-
je się dziś przy ul. Św. Ducha 105. Personifi-
kacja Wiosny, również przypisywana Meis-
snerowi, znalazła się wśród dekoracji przed-
proża z ul. Mariackiej 37, natomiast wszyst-
kie cztery pory roku były ukazane na przed-
prożu znajdującym się przy ul. Chlebnickiej 
14 i 14a. Do dziś zachowała się tylko płyci-
na z personifikacją Jesieni, przypisywana ar-
tyście z  kręgu Meissnera. Znajduje się ona 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdań-
sku. Pozostałe płyciny uważa się za zaginio-
ne bądź zniszczone. Na ich pierwotnym 
miejscu ustawione są płyty, które stanowią 
rekonstrukcję całego zespołu.

Przedstawione gdańskie przedproża 
mają szczególną wartość, jako najliczniejszy 

w Europie tego typu zespół. W dużej mie-
rze są to oryginalne dzieła sztuki gdań-
skiej, które w znaczący sposób wpłynęły na 
kształtowanie się oblicza ulic. Zamiłowa-
nie mieszkańców do tych specyficznych ele-
mentów architektonicznych spowodowa-
ło, że nawet wkraczająca w przestrzeń miej-
ską technika nie zdołała pozbawić Gdań-
ska tego towarzyszącego przedprożom uro-
ku. Dziś pieczołowicie zrekonstruowane za-
chwycają jak dawniej niezwykłym bogac-
twem form oraz umiejętnym połączeniem 
funkcji użytkowej i estetycznej. Wpisały się 
tym samym na trwałe w miejski krajobraz, 
stanowiąc wysokiej wartości ekspozycję, ob-
razującą dokonania sztuki architektonicz-
no-rzeźbiarskiej.

Alicja Scheffs

12 | Płyta z alegorią Zimy, 
ul. Chlebnicka 14

(ilustracje: 1, 5-9, 
11, 12 – fot. Alicja Scheffs; 
2-4 – fot. © Grzegorz 
Nosorowski / Muzeum 
Narodowe w Gdańsku; 
10 – wg katalogu aukcji 
„European sculpture and works 
of art 900-1900”, London, 
19.03.2003, lot.75)

11 | Płyta z personifikacją 
Medycyny, ul. Mariacka 25

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2018    |   17



Artystom tworzącym w okresie międzywojennym zawdzięczamy 
ugruntowanie mitu malowniczości polskiej wsi i miasteczka. Pejzaż 
kulturowy prowincji, pomimo wszechobecnej biedy, stanowił dla nich 
niewyczerpane źródło malowniczych motywów. Jedną z artystek, 
które patrzyły na świat przez „różowe okulary malowniczości”, była 
zapomniana dziś warszawska graficzka, Aniela Cukier. Poszukując 
urokliwych rustykalnych pejzaży i fantazyjnej małomiasteczkowej 
architektury, kreowała baśniowy, nieco sentymentalny obraz miejsc, 
które stanowiły temat jej drzeworytów. 

Rustykalna idylla
piotr cyniak



Iza przyjeżdżała do miasteczka jak inni, 
niby dla zdrowia i niby dla spokoju pra-
cy. Ale ani tej dbałości o zdrowie (nie ką-
pała się w rzece), ani tej pracy nikt u niej 

nie widział. W  ogóle nie widziało się nicze-
go z jej życia poza roztargnionym uśmiechem 
i  spojrzeniem pełnym wyrzutu. Iza czasami 
pokazywała swoje (realistyczne) drzeworyty 
– już w ramkach. Nie pytała kolegów o rady, 
nie zwierzała żadnych wątpliwości […]. Iza 
mieszkała prawie na szczerej wsi; chałupka 
stała w berberysowym gąszczu na stoku wzgó-
rza. W dole przy drodze piętrzyło się kilka go-
spodarstw już zupełnie chłopskich”. Bohaterka 
cytowanego fragmentu opowiadania Kłam-
stwo Marii Kuncewiczowej, zamieszczonego 

w  zbiorze Dwa księżyce, była inspirowana 
postacią warszawskiej graficzki, Anieli Cu-
kier. Nigdy już nie dowiemy się, w  jakim 
stopniu literacka Iza odzwierciedlała rzeczy-
wisty charakter i  osobowość Cukierówny. 
Można odnieść wrażenie, że Kuncewiczowa 
celowo przerysowała sylwetkę Izy, aby mo-
gła stanowić punkt wyjścia do krytyki te-
atralizacji życia artystycznego w  Kazimie-
rzu Dolnym. Wydaje się, że pisarka uchwy-
ciła jednak kilka istotnych cech Cukierów-
ny, świadczących o jej upodobaniu do rusty-
kalnych scenerii i pracy w odosobnieniu. 

Aniela Cukier urodziła się w rodzinie ży-
dowskiej w Warszawie w 1900 r. Początkowo 
uczęszczała do prywatnej szkoły malarstwa 

1 | Aniela Cukier, 
„Domy bliźniacze 
w Krzemieńcu”, 1935, 
drzeworyt, wym. 24 x 32 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

„
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Konrada Krzyżanowskiego. W  latach 1923- 
-1931 studiowała w  warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych malarstwo, grafikę i  witraż, 
u  Tadeusza Pruszkowskiego i  Mieczysława 
Kotarbińskiego, Edwarda Czerwińskiego oraz 
Wojciecha Jastrzębowskiego. Jako dojrzała ar-
tystka tworzyła głównie barwne drzeworyty. 
W  Muzeum Nadwiślańskim w  Kazimierzu 
Dolnym przechowywany jest jedyny zacho-
wany obraz olejny, który można hipotetycz-
nie wiązać z Cukierówną. Graficzka mieszka-
ła na stałe w Warszawie, natomiast w miesią-
cach letnich chętnie wyjeżdżała do niewiel-
kich miasteczek, takich jak Kazimierz Dolny, 
Krzemieniec, Wiśniowiec, Puck i Nowe Mia-
sto nad Pilicą. Kazimierz Dolny odwiedzała 
wielokrotnie, m.in. latem 1924, 1929 i 1938 r. 

W Krzemieńcu przebywała Aniela Cu-
kier w  lipcu i  sierpniu 1934  r. Jej pobyt 

2 | Aniela Cukier, 
„Domki na przedmieściu 
Krzemieńca”, przed 1944, 
drzeworyt, wym. 26,2 
x 31,8 cm (w zbiorach 
Muzeum Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie)

3 | Aniela Cukier, „Stare 
Miasto w Warszawie”, przed 
1933, drzeworyt barwny, 
wym. 35,3 x 25,4 cm 
(w zbiorach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego 
w Warszawie)
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w wołyńskim miasteczku został sfinansowa-
ny przez warszawski Instytut Propagandy 
Sztuki w  ramach stypendiów artystycznych 
fundowanych w  celu stworzenia w  Krze-
mieńcu nowej kolonii artystycznej. Prace 
wykonane podczas wizyty w  mieście naro-
dzin Juliusza Słowackiego artystka prezen-
towała na dwóch lokalnych wystawach, zor-
ganizowanych w  Krzemieńcu jesienią 1934 
i  1935  r. W  ramach podziękowania za go-
ścinne przyjęcie napisała nieco laurkowy ar-
tykuł, opublikowany w  warszawskim cza-
sopiśmie „Arkady” w  1936  r. Krzemieniec 
scharakteryzowała w  nim jako romantycz-
ne, malownicze miasteczko, wyróżniające się 
pięknym pejzażem, dumną przeszłością oraz 
bogatym życiem naukowym i kulturalnym. 

W 1933  r. Cukierówna wzięła udział 
w  zorganizowanej w  Warszawie I  Między- 

 narodowej Wystawie Drzeworytów. Uczest-
niczyła w  życiu artystycznym stolicy, nale-
żąc do Związku Zawodowego Polskich Ar-
tystów Plastyków. Jak wynika ze spisu człon-
ków związku, w  1936  r. mieszkała przy ul. 
Marszałkowskiej 51. W 1938 r. w warszaw-
skim Instytucie Propagandy Sztuki odbyła 
się monograficzna wystawa jej twórczości. 
Ekspozycja przeszła niemal bez echa. Lako-
niczne wzmianki o  wystawie zamieszczono 
jedynie w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Pla-
styce” i „Głosie Plastyków”. W czasie wojny 
artystka była ukrywana na tzw. aryjskich pa-
pierach. Zmarła z wyczerpania w 1944 r.

Podejmując próbę rekonstrukcji twór-
czości Anieli Cukier, można napotkać duże 
trudności. W  trakcie powstania warszaw-
skiego uległa zniszczeniu znaczna część 
jej dorobku. Paradoksem jest, że więcej 

4 | Aniela Cukier, „Wnętrze 
saloniku”, 1933, linoryt 
barwny, wym. 33,6 x 32 cm 
(w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)
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wiadomo o  warsztacie twórczym artystki, 
niż o  efektach jej pracy. Przetrwały tylko 
nieliczne autorskie odbitki drzeworytów, 
kilkanaście dwustronnych klocków drzewo-
rytniczych oraz kilkaset rysunków. Zacho-
wane szkice dokumentują przede wszystkim 
pobyt artystki w Krzemieńcu i Wiśniowcu. 

Na podstawie przetrwałych muzealiów 
można zrekonstruować sposób pracy Cu-
kierówny. Wykonywała ona w plenerze wie-
le rysunków o zróżnicowanym stopniu pre-
cyzji. Obok swobodnych szkiców scenek ro-
dzajowych i fragmentów pejzażu odnajdzie-
my również drobiazgowe studia poszczegól-
nych budynków. Niektóre rysunki podkolo-
rowywała akwarelą, traktując je jako barw-
ne notatki przydatne przy tworzeniu drze-
worytów. Inne akwarele stanowiły nato-
miast pełnoprawne, skończone kompozy-
cje, przeznaczone do eksponowania na wy-
stawach. Jako matryc graficznych używa-
ła artystka zazwyczaj klocków wykonanych 
z miękkiego drewna, przede wszystkim lipo-
wego. Niekiedy, dla ułatwienia pracy, nakle-
jała na klocek linoleum. Zarys kompozycji 
nanosiła na klocek ołówkiem. Cukierówna 
często rezygnowała z tworzenia danej kom-
pozycji, podejmując próbę odmiennego jej 

zredagowania w  kolejnym klocku. Świad-
czą o tym m.in. nieukończone matryce gra-
ficzne, które przechowywane są w kilku war-
szawskich muzeach. W jej dorobku przewa-
żają drzeworyty barwne. W nielicznych ry-
cinach czarno-białych artystka stosowała za-
równo białe linie na czarnym tle, jak i  linie 
czarne umieszczone na tle białym. Białe śla-
dy cięcia dominują jedynie w kilku kompo-
zycjach, takich jak „Widok z okna” i „Dom-
ki na przedmieściu Krzemieńca”. Do najlep-
szych rycin Cukierówny należy czarno-biały 
drzeworyt „Domy bliźniacze w  Krzemień-
cu”, w którym artystka z dużą swobodą połą-
czyła techniki cięcia negatywowego i pozy-
tywowego. Faktura drzeworytnicza jej prac 
była zazwyczaj mało zróżnicowana. Do naj-
bardziej drobiazgowo i  różnorodnie opra-
cowanych zalicza się drzeworyt „Domki na 
przedmieściu Krzemieńca”. Uwagę zwraca-
ją w  nim krzyżujące się białe linie, tworzą-
ce charakterystyczną kratkę na ścianach bu-
dynków.

Cukierówna tworzyła dwa typy drzewo-
rytów barwnych. Nieliczne kompozycje wy-
konywała na zasadzie kolażu barwnego, ze-
stawiając ze sobą dwie lub trzy barwy odbi-
jane z osobnych klocków. W świadomy spo-
sób prymitywizowała w  nich kształty bu-
dynków, dążąc do jak największej syntezy 
form. Ryciny te oddziałują na widza przede 
wszystkim jednolitymi płaszczyznami nasy-
conych barw. Przykładami tego typu prac są 
m.in.: „Stare Miasto w  Warszawie”, „Góra 
Bony w Krzemieńcu” oraz „Motyw z Kazi-
mierza”. W ostatniej z wymienionych rycin 
Cukierówna zastosowała dodatkowo tech-
nikę cieniowania. Nadrukowując na siebie 
barwę czerwoną i zieloną, uzyskała wrażenie 
zróżnicowania tonalnego poszczególnych 
fragmentów kompozycji. Znacznie częściej 
artystka stosowała technikę pozwalającą na 
tworzenie monotypii. W  klocku dla kolo-
ru czarnego wykonywała wówczas podsta-
wowy zarys kompozycji, wybierając znacz-
ną część miąższu drzewnego z  powierzch-
ni matrycy. Na drugim klocku, przeznaczo-
nym do odbijania kolorów, zaznaczała dłut-
kiem pola barwne, które wypełniała następ-
nie poszczególnymi kolorami. Taką tech-
nikę zastosowała w  rycinach: „Wnętrze sa-
loniku”, „Kazimierz Dolny – Góra Trzech 
Krzyży” i „Rynek Starego Miasta w Warsza-
wie”. W  nielicznych kompozycjach, m.in. 

5 | Aniela Cukier, 
„Motyw z Kazimierza”, 
1932, drzeworyt barwny, 
wym. 25 x 24,6 cm 
(w zbiorach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego 
w Warszawie)
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w  „Pejzażu z  okolic Wiśniowca”, Cukie-
równa nanosiła barwy na niemal gładką po-
wierzchnię klocka, nie wyznaczając cięcia-
mi ich granic. Poszczególne odbitki niektó-
rych spośród wielobarwnych drzeworytów 
artystka tworzyła przy użyciu odmiennych 
zestawów kolorów. W  drzeworytach barw-
nych chętnie „rozrzeźbiała” jednolite płasz-
czyzny kolorów swobodnymi cięciami, wy-
znaczającymi detale architektoniczne. Po-
szczególne kształty wydzielał zazwyczaj cha-
rakterystyczny grzebień, utworzony z  pro-
stopadłych kresek, rozmieszczonych równo-
miernie wzdłuż linii prostej. 

Można wyróżnić trzy główne tematy, do 
których artystka powracała wielokrotnie: 
przedstawienia ogrodów, widoki Warsza-
wy oraz pejzaże małomiasteczkowe. Drze-
woryty Cukierówny przyciągają uwagę po-
godnym, idyllicznym nastrojem. Artyst-
ka poszukiwała w  pejzażu tylko tego, co 

piękne i radosne, omijając świadectwa ludz-
kiej biedy i cierpienia. Można odnieść wra-
żenie, że w jej kompozycjach trwa nieustan-
na „niedziela życia”, pełna spokoju i wycisze-
nia. Subtelna, prymitywizująca stylizacja li-
nii w połączeniu z antynaturalistyczną kolo-
rystyką przyczyniały się do kreowania nieco 
naiwnego, baśniowego obrazu świata. Nie-
zależnie od tego, czy artystka stosowała na-
sycone błękity i żółcienie, czy też zestawiała 
ze sobą wiele przełamanych barw, ostateczny 
efekt nie miał nic wspólnego z realizmem. 

Patrząc na drzeworyty Cukierówny, nie-
trudno przypomnieć sobie wypowiedzi Izy 
z  Dwóch księżyców. Bohaterka Kuncewi-
czowej, krytykując postawę artystów przy-
jeżdżających do Kazimierza Dolnego, tymi 
słowami zwróciła się do Jeremiego, którego 
pierwowzorem był malarz Antoni Micha-
lak: „Jeremi także jest kłamcą! Boga niby tro-
pi wszystkimi swoimi zmysłami. Boskiego niby 

6 | Aniela Cukier, 
„Widok z Biblioteki 
Ordynacji Krasińskich 
przy ulicy Okólnik”, 
1933, drzeworyt barwny, 
wym. 24,5 x 29,7 cm 
(w zbiorach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego 
w Warszawie)
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sensu jest ciekaw w tym, na co patrzy. To nie-
prawda! On to robi przez pychę. Bo się wsty-
dzi patrzeć zwyczajnie, jak dziecko, patrzeć 
tylko, że świat jest taki ładny i niezrozumia-
ły”. Czytając opowiadanie Kuncewiczowej, 
można odnieść wrażenie, że pisarka nie da-
rzyła Anieli Cukier przesadną sympatią, ale 
nawet jeśli w  krzywdzący sposób przeryso-
wała jej poglądy, to uchwyciła najprawdo-
podobniej istotny aspekt nastawienia artyst-
ki do życia: pokorę wobec piękna i  tajem-
niczości świata. Z  prac Cukierówny prze-
bija niekłamany podziw dla piękna natury. 
W ramach cyklu ogrodowego stworzyła ona 
drzeworyty, takie jak „Agawa”, „Altana”, „Na 
tarasie” oraz „Ogród podmiejski”. Głównym 
tematem tych prac była harmonijna koegzy-
stencja człowieka i natury, zarówno podczas 
pracy, jak i w chwilach relaksu. 

Zafascynowanie Anieli Cukier pięknem 
przyrody jest wyraźnie dostrzegalne rów-
nież we wspomnianym wyżej tekście o Krze-
mieńcu, zamieszczonym w czasopiśmie „Ar-
kady”. Opisując pejzaż i  zabytki miastecz-
ka, zwróciła uwagę na ślady działalności za-
służonego botanika zatrudnionego w  la-
tach 1808-1832 w  Liceum Wołyńskim, 
prof. Willibalda Bessera: „gdy mowa o prof. 
Besserze, muszę wspomnieć o  górze Czerczy. 
U  podnóża Czerczy uderza mocny kadziel-
ny zapach, wzmagający się w  miarę wcho-
dzenia na górę. Zapach płynie jakby z ziemi, 
z drobnych kwiatów, które w kształcie białych 
gwiazdek pokrywają zbocza góry. Jest to gatu-
nek goździków górskich, które posiał na Czer-
czy prof. Besser. O – jakże uroczy i niemate-
rialny pomnik stworzyłeś sobie – profesorze!” 
(Aniela Cukier, Krzemieniec Wołyński, „Ar-
kady”, nr 6, 1936, s. 346). 

W dorobku Cukierówny odnajdziemy 
również idylliczne pejzaże wiejskie i  mało-
miasteczkowe. Ich nieodłącznymi składni-
kami były motywy niewielkiego drewniane-
go domu oraz drzewa. Do najciekawszych 
kompozycji tego typu należy barwny drze-
woryt „Motyw z Kazimierza”. Interesującym 
przykładem idyllicznej interpretacji pod-
miejskiego krajobrazu był z  pewnością tak-
że „Pejzaż z okolic Wiśniowca”. Niestety, nie 
zachowała się żadna odbitka tej ryciny. Pew-
ne wyobrażenie o jej wyglądzie stwarzają za-
chowane klocki dla barw i koloru czarnego. 
Najistotniejszymi akcentami tego drzewo-
rytu były ekspresyjne, stylizowane drzewa 

o  postrzępionych koronach i  niewielkie 
domy umieszczone w głębi kompozycji. Pra-
ce o podobnej tematyce tworzyli w okresie 
międzywojennym zarówno graficy, jak i ma-
larze, m.in. Leon Kosmulski, Stefania Dre-
tler-Flin, Szejna Efron, Bolesław Baake i Eu-
geniusz Arct. Nie tylko Cukierówna po-
strzegała pejzaż Wołynia jako idealne wcie-
lenie rustykalnej idylli. Świadczy o tym ckli-
wy opis wsi położonej w  okolicach Krze-
mieńca, który wyszedł spod pióra malar-
ki Leokadii Bielskiej-Tworkowskiej: „Zna-
lazłam w  Żołobach miejsce urocze, nawet 
właściwie łatwe i  efektowne jako temat, ale 
tak czarodziejsko wdzięczne, jak rozkokieto-
wana młoda prześliczna dziewczyna. Te cer-
kiewki, drzewa i drzewka, góry w dali i lasy, 
pola w kratkę i słońce, przed zachodem skryte 
za chmurą […] zupełnie romantyczna przygo-
da! Plastycznie temat bardziej na grafikę niż 
na malarstwo” (Leokadia Bielska-Tworkow-
ska, Notatki z  Krzemieńca, „Pion”, nr 13, 
1938, s. 5). 

Drzeworyty i  rysunki Cukierówny wpi-
sują się również w  sentymentalno-roman-
tyczny nurt postrzegania polskiego pejzażu, 
propagowany pod hasłem fotografii ojczy-
stej przez Jana Bułhaka. Z tą różnicą, że Cu-
kierówna nie przejawiała większego zainte-
resowania motywem polskich dworów zie-
miańskich, stanowiących dla Bułhaka jedną 
z „pereł w koronie” polskiego pejzażu. Anie-
la Cukier z  upodobaniem szkicowała i  ry-
towała przede wszystkim wernakularną ar-
chitekturę polskich wsi i  miasteczek. Na-
wet w  rodzinnej Warszawie zachwycały ją 
głównie zabytkowe mieszczańskie kamieni-
ce, zwyczajne podwórka okolic Starego Mia-
sta i małomiasteczkowa zabudowa zatopio-
na w zieleni ogrodów. 

Począwszy od przełomu XIX i XX stu-
lecia architektura wernakularna cieszyła 
się niesłabnącą popularnością wśród ma-
larzy, grafików i  architektów, poszukują-
cych korzeni polskiej architektury. Inte-
resowała jednak nie tylko tych twórców, 
którzy pragnęli dotrzeć do źródeł polsko-
ści. Nieregularne, fantazyjne budynki, na-
znaczone piętnem zniszczenia stanowiły 
doskonałą pożywkę dla miłośników este-
tyki malowniczości, cieszącej się niesłab-
nącym zainteresowaniem począwszy od 
końca XVIII stulecia. Wzrost zaintere-
sowania architekturą i  pejzażem wsi oraz 
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miasteczek można tłumaczyć rozmaicie. 
Niezaprzeczalnie był jednak wyrazem kry-
zysu koncepcji wielkiego miasta, rozumia-
nego jako specyficzny fenomen kulturowy. 
Postawa Cukierówny, przedkładającej ma-
lowniczą zabudowę warszawskiego Okól-
nika nad modernistyczną architekturę 
wielkomiejskich kamienic, nie była zatem 
niczym wyjątkowym. Poszukując w  pej-
zażu drewnianych domów ocienionych 

drzewami oraz skromnej miejskiej zabudo-
wy skupionej wokół starych kamienic i ko-
ściołów, artystka uciekała od gwaru nowo-
czesnego miasta. Wtapiając się w pozornie 
idylliczną rzeczywistość małego miastecz-
ka, tworzyła własną utopię pięknego świa-
ta, w którym nie było miejsca na brzydotę 
i cierpienie. 

Piotr Cyniak

7 | Aniela Cukier, 
„Kazimierz Dolny – Góra 
Trzech Krzyży”, 1933, 
drzeworyt barwny, wym. 
24,7 x 18,7 cm (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)

(fot. 1 – Piotr Ligier)
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wartości progowych” w ramach Piąte-
go Programu Ramowego Badań, Roz-
woju Technicznego i Prezentacji Unii 
Europejskiej. 

Chociaż ewolucja działalności 
konserwatorskiej w  MNK trwa nie-
przerwanie od momentu założe-
nia muzeum w  1879  r., to kluczowe 
znaczenie dla obecnej pozycji miało 
utworzenie w 2003 r. w Pionie Głów-
nego Konserwatora własnego Labora-
torium Analiz i Nieniszczących Badań 
Obiektów Zabytkowych LANBOZ.  
Idea zorganizowania specjalistyczne-
go laboratorium badawczego wyni-
kła przede wszystkim ze świadomości 

istnienia koncepcji „three-legged sto-
ol”, czyli ścisłej współpracy w  dzia-
łalności konserwatorskiej pomiędzy 
konserwatorem, historykiem sztu-
ki i  naukowcem, jako podstawowe-
go schematu współpracy przy nauko-
wym opracowywaniu i  konserwacji 
muzealiów, a równocześnie potrze-
by stałego doskonalenia zasad i  me-
tod szeroko pojętej muzealnej polity-
ki konserwatorskiej ochrony i  opra-
cowywania zbiorów, zgodnie z aktu-
alnymi międzynarodowymi standar-
dami.

W pierwszych latach podstawo-
wy profil działalności LANBOZ-u 

LANBOZ – piętnaście lat 
badań interdyscyplinarnych 
w Muzeum Narodowym w Krakowie

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

Współczesna konserwa-
cja muzealna opiera 
się na wiedzy, nauce, 
badaniach i  interdy-

scyplinarnej współpracy specjalistów 
różnych dziedzin w  ramach danego 
muzeum, ale także pomiędzy różnymi 
instytucjami w kraju i za granicą. Pod-
stawową jej cechą jest wyraźnie okre-
ślona trójpolowość działania: równo-
cześnie z  interwencyjnymi zabiegami 
przy obiektach prowadzi się szeroko 
pojęte działania prewencyjne, a jed-
ne i  drugie są wspierane przez anali-
zy i  badania naukowe z  zakresu fizy-
ki, chemii czy biologii. Jak pokazuje 
międzynarodowa praktyka, tylko taka 
synergia daje gwarancję optymaliza-
cji działań nacelowanych na skutecz-
ną konserwatorską ochronę zbiorów 
na podstawie obiektywnych wyników 
badań naukowych. 

Muzeum Narodowe w  Krako-
wie (MNK) od wielu dekad należy 
do czołowych instytucji muzealnych, 
prowadzących właśnie tak zdefinio-
waną działalność konserwatorską. 
Potwierdzeniem tego są kolejne waż-
ne realizacje konserwatorskie, bieżąca 
działalność prewencyjna oraz liczne 
naukowo-badawcze projekty krajowe 
i europejskie, w których MNK uczest-
niczy od 2000 r. Wtedy jako pierwsze 
polskie muzeum wzięło udział w mię-
dzynarodowym naukowo-badawczym 
projekcie z  zakresu konserwacji pre-
wencyjnej: IMPACT „Innowacyjne 
modelowanie poziomów zanieczysz-
czeń w  muzeach i  konserwatorskich 1
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„Sybilla 2006” za badania z  zakresu 
zastosowania komputerowej analizy 
obrazu w  nieniszczących badaniach 
obiektów zabytkowych prowadzo-
nych we współpracy z Instytutem Me-
chaniki Górotworu PAN.

Znając potrzeby oraz stawia-
jąc sobie szersze cele, MNK podjęło 
w  2007  r. ambitną inicjatywę rozsze-
rzenia działalności i  przekształcenia 
LANBOZ-u w  nowoczesną jednost-
kę naukową, prowadzącą badania spe-
cjalistyczne o randze światowej, inspi-
rującą współpracę z  grupami badaw-
czymi spoza muzeum, upowszechnia-
jącą wiedzę, szkolącą młodych bada-
czy i konserwatorów. Zgodnie z nową 
strategią zatrudniono kolejnych na-
ukowców, poszerzono współpracę ze 
specjalistami w zakresie nauk ścisłych 
z innych instytucji i rozpoczęto inten-
sywne przygotowywanie wniosków 
aplikacyjnych do konkursów w  ra-
mach krajowych i międzynarodowych 
programów. Efektem pracy zwięk-
szonego do sześciu osób zespołu, zło-
żonego z  fizyków, konserwatorów, 

chemika i  historyka sztuki, były ko-
lejne projekty badawcze i  pozyska-
ne środki finansowe, które umożli-
wiły prowadzenie badań na najwyż-
szym światowym poziomie, zatrud-
nienie dodatkowych osób, zakup no-
woczesnej aparatury badawczej i – co 
bardzo ważne – międzynarodową wy-
mianę doświadczeń. Od pierwszego 
projektu IMPACT w 2000 r. do roku 
2017 MNK uczestniczyło i  w  dużej 
części koordynowało 17 projektów 
naukowo-badawczych z  zakresu sze-
roko pojętej konserwacji muzealnej.

Zakres działalności laboratorium 
wyszedł znacznie poza prowadzenie 
analiz nieniszczących, badań tech-
nologicznych i  pomiarów wspierają-
cych podstawowe prace konserwator-
skie. Profil działalności objął specja-
listyczne badania w  szeroko pojętej 
nauce o  dziedzictwie, np. mechani-
zmów powstawania fizycznych i  che-
micznych zniszczeń obiektów czy 
działania z zakresu prewencji konser-
watorskiej, mające na celu opracowa-
nie długofalowych strategii ochrony 

obejmował głównie badania tech-
nologiczne obiektów muzealnych 
oraz pomiary i  monitoring warun-
ków przechowywania, eksponowania 
i transportu dzieł sztuki. Początkowo 
zadania były realizowane przez trzy-
osobowy zespół, złożony z konserwa-
tora, fizyka i  chemika, którzy współ-
pracowali z  konserwatorami muzeal-
nymi. Powstanie laboratorium i  pro-
fil jego działalności zostały docenio-
ne przez środowisko muzealne, co za-
owocowało przyznaniem II nagrody 
w  jubileuszowej 25. edycji Konkursu 
na Wydarzenie Muzealne Roku „Sy-
billa 2004” w  kategorii Dokonania 
z  zakresu działalności naukowej. Ko-
lejne wyróżnienie w  tej samej kate-
gorii LANBOZ otrzymał w Konkur-
sie na Wydarzenie Muzealne Roku 

1 | Komisja ekspercka powołana przez LANBOZ 
do badania obrazu Jana Matejki „Bolesław 
Chrobry ze Świętopełkiem przy Złotej Bramie 
w Kijowie”, będącego własnością prywatną

2 | Wnętrze laboratorium

.............................................................................. 
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obejmującej fotografię makro- i  mi-
kroskopową w  różnych zakresach 
spektralnych promieniowania optycz-
nego – w świetle widzialnym, ultrafio-
lecie, podczerwieni oraz w świetle so-
dowym, badania rentgenowskie, ba-
dania materiałów metodami spektro-
skopowymi przy użyciu przenośnych 
spektrometrów przystosowanych do 
badania dzieł sztuki w  miejscu ich 
ekspozycji lub magazynowania. 

W 2017  r., podobnie jak w  la-
tach poprzednich, choć w coraz więk-
szej skali, prace badawcze w laborato-

rium MNK realizowane były w kilku 
obszarach. Pierwszy to badania bie-
żące nakierowane głównie na wspar-
cie codziennej działalności placówki, 
np. rozpoznanie techniki i  technolo-
gii wykonania muzealiów, ocena stanu 
zachowania lub analiz historycznych. 
Badania koncentrują się na wsparciu 
działań prowadzonych bezpośred-
nio przy obiektach przez konserwa-
torów i historyków sztuki, w tym ana-
liz historycznych lub ekspertyz doty-
czących autentyczności dzieł sztuki. 
Drugi obszar to zapewnienie wysokie-
go poziomu konserwatorskiej ochro-
ny zbiorów, ich bezpiecznego prze-
chowywania i  udostępniania, czyli 
konserwacja prewencyjna i  długofa-
lowe strategie zarządzania zbiorami. 

Trzeci obszar to badania podstawo-
we z zakresu nauk ścisłych, dotyczące 
problemów nierozwiązanych w  ska-
li międzynarodowej. Badania takie 
mają zawsze charakter wyodrębnione-
go projektu badawczego, często reali-
zowanego w ramach konsorcjum pla-
cówek badawczych. Ważnym elemen-
tem prowadzenia badań jest budowa-
nie sieci współpracy z muzeami i pla-
cówkami naukowymi w kraju i za gra-
nicą. Czwarty, najnowszy obszar dzia-
łań to Krajowe Centrum Badań nad 
Dziedzictwem, czyli projekt, którego 

celem jest doskonalenie działalności 
muzealnej w  Polsce poprzez szerokie 
udostępnienie potencjału sprzętowe-
go i  kadrowego LANBOZ-u innym 
placówkom muzealnym.

Rola laboratorium dla polskiego 
środowiska muzealniczego objawiała 
się również w stale rosnącej liczbie wy-
konywanych dla innych instytucji eks-
pertyz i badań. Widząc ogólnokrajowe 
potrzeby w tej dziedzinie, a równocze-
śnie dysponując bardzo nowocześnie 
wyposażonym laboratorium i  kompe-
tentnymi specjalistami, MNK podję-
ło starania mające na celu szersze udo-
stępnienie potencjału LANBOZ-u in-
nym muzeom. W 2015 r. MNK w ra-
mach współpracy z  Narodowym In-
stytutem Muzealnictwa i  Ochrony 

zbiorów. Prace badawcze prowadzo-
ne w  ramach projektu FIBER „Bez-
pośrednie monitorowanie odkształ-
ceń tkanin w  celu ochrony zabytko-
wych obiektów tekstylnych i  pod-
obrazi” zaowocowały rozpoznaniem 
własności mechanicznych i  stop-
nia degradacji zabytkowych tka-
nin oraz budową czujnika światło-
wodowego do pomiarów odkształ-
ceń w  tkaninach zabytkowych, nato-
miast wynikiem projektu ANOXIA  
„Bezpieczna ekspozycja w  muzeach 
dzieł sztuki wrażliwych na fotodegra-
dację” było znalezienie bezpiecznej 
metody stałej ekspozycji dzieł sztuki 
wrażliwych na światło i  opracowanie 
metodyki testów pozwalających na 
dokonanie ich właściwej selekcji.

Determinacja w rozwoju i dosko-
naleniu kompetencji naukowo-ba-
dawczych specjalistów pracujących 
w MNK (głównie naukowców, kon-
serwatorów i  kustoszy), stanowią-
ca warunek sine qua non dla realiza-
cji zarówno misji MNK, jak i  celów 
statutowych, doprowadziła do for-
malnego uregulowania działalno-
ści naukowej i  przyznania Muzeum 
Narodowemu w  Krakowie statusu 
jednostki naukowej, zgodnie z  obo-
wiązującymi przepisami. W  2010  r. 
MNK, jako pierwsze muzeum 
w  Polsce, otrzymało status jednost-
ki naukowej w  grupie nauk o  sztu-
ce i  twórczości artystycznej i  dzięki 
temu otrzymuje środki z MNiSW na 
działalność statutową. 

LANBOZ, jako jeden z  trzech 
podstawowych elementów „klasycz-
nego” schematu „three-legged stool”, 
miał i  cały czas ma bardzo znaczący 
wkład w realizację i  ewolucję działal-
ności naukowej w  MNK. Piętnaście 
lat istnienia i  stały rozwój zaowoco-
wały przede wszystkim zbudowaniem 
kompetentnego zespołu specjalistów 
(jedenaście osób w 2017 r.) oraz zgro-
madzeniem nowoczesnej bazy apara-
turowej, co w  obydwu przypadkach 
stanowi unikatową sytuację w  skali 
kraju. Laboratorium dysponuje obec-
nie najnowocześniejszymi technika-
mi umożliwiającymi prowadzenie ba-
dań technologicznych i  dokumen-
tacyjnych w  zakresie analizy obrazu, 
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opracowania strategii ochrony dla 
dzieł sztuki mających szczególne zna-
czenie dla kultury oraz wykonanie 
ekspertyz interdyscyplinarnych.  Pra-
cownicy LANBOZ-u wykonali wie-
lostronne badania i  opracowali stra-
tegie ochrony m.in. dla rękopisu Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza z  ko-
lekcji Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu, średniowiecz-
nych malowideł w  Kaplicy Trójcy 

Świętej na Zamku w  Lublinie, forte-
pianu Chopina z  Narodowego Insty-
tutu Fryderyka Chopina w Warszawie 
i  wielu innych wybitnych i  ważnych 
dóbr kultury.

Działania LANBOZ-u wprowa-
dzają Muzeum Narodowe w  Krako-
wie do elitarnej, międzynarodowej 
grupy placówek muzealnych prowa-
dzących szerokie badania w  zakresie 
nauk wspierających ochronę i konser-
wację zbiorów oraz posiadających ra-
cjonalne i  stale udoskonalane nauko-
we metody zarządzania zbiorami. Pra-
cownicy Laboratorium zainicjowa-
li i prowadzili działania o charakterze 
organizacyjnym stymulujące rozwój 
w  Polsce nowoczesnych badań nad 
ochroną dziedzictwa: koordynowali 

prace Zespołu Ekspertów przy Mini-
strze Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, opracowującego krajowe prio-
rytety badawcze w  tej dziedzinie, za-
inicjowali powołanie w  Polskim Ko-
mitecie Normalizacyjnym Komite-
tu Technicznego 311 ds. Konserwa-
cji Dóbr Kultury oraz uczestniczą 
w Grupie Roboczej 12 „Gabloty” Ko-
mitetu Technicznego 346 Europej-
skiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Rola i pozycja Laboratorium objawia 
się również w rosnącej liczbie eksper-
tyz i badań wykonywanych we współ-
pracy z  innymi polskimi i  zagranicz-
nymi muzeami, jak również na zlece-
nie sądów, domów aukcyjnych czy ko-
lekcjonerów prywatnych. 

W przyszłości zespół LANBOZ-u, 
w  ramach szeroko pojętej działalno-
ści muzealnej MNK, planuje konty-
nuację działań we wszystkich czte-
rech przedstawionych obszarach po-
przez dalszy rozwój specjalistycznych 
badań o  randze światowej, zwłasz-
cza w  zakresie kompleksowych ba-
dań zabytków i  konserwacji prewen-
cyjnej, zarówno we współpracy z gru-
pami badawczymi w  Polsce, jak i  za 
granicą. Badania obejmą też zabytki 

Zbiorów (NIMOZ) powołało do ży-
cia projekt o nazwie Krajowe Centrum 
Badań nad Dziedzictwem (KCBD), 
które od 2016 r. jest dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Podstawowym ce-
lem KCBD jest doskonalenie działal-
ności muzealnej w Polsce poprzez sze-
rokie udostępnienie potencjału sprzę-
towego i kadrowego MNK innym pla-
cówkom muzealnym. 

Projekt KCBD jest formułą opty-
malną dla polskiego muzealnictwa ze 
względu na efektywne wykorzystanie 
specjalistów LANBOZ-u i  już zgro-
madzonej aparatury badawczej oraz 
elastyczne dostosowanie działalno-
ści do rzeczywistych potrzeb placó-
wek muzealnych. Utworzenie Kra-
jowego Centrum Badań nad Dzie-
dzictwem pozwoliło na wsparcie me-
rytoryczne z  zakresu badań techno-
logicznych obiektów oraz praktycz-
nej ochrony zasobów dziedzictwa, 
zwłaszcza placówek nieposiadających 
odpowiedniego wyposażenia i eksper-
tów. W  latach 2015-2017 siedemna-
ście muzeów z całej Polski zgłosiło do 
realizacji 45 projektów dotyczących 
badań technologicznych obiektów, 

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

3 | Wykonywanie zdjęć 
w światłach analitycznych 
podczas badań malowideł 
w Kaplicy Trójcy Świętej 
na Zamku w Lublinie

4 | Przygotowanie do badań 
obrazu „Ekstaza świętego 
Franciszka” z kolekcji Muzeum 
Diecezjalnego w Siedlcach

(zdjęcia: 1, 2 – Piotr Frączek,  
3 – Joanna Sobczyk)
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Obraz „Pojmanie Samso-
na” ze zbiorów Muzeum 
Zamkowego w  Pszczy-
nie jest dziełem zagadko-

wym. Brak jakichkolwiek źródeł – pi-
sanych, ikonograficznych bądź ust-
nych – uniemożliwia ustalenie jego 
historii. Nie wiadomo czy znalazł się 
w zasobach muzeum jako pozostałość 
po mieniu dawnych właścicieli zamku 
– książąt pszczyńskich, czy też jest już 
nabytkiem muzealnym. Datowane na 
wiek XVIII płótno łączono z kręgiem 
barokowej sztuki śląskiej, w tym z pra-
cownią malarską Michaela Willman-
na (1650-1706).

Malarz przedstawił na nim epi-
zod ze starotestamentowej opowie-
ści o Samsonie, zawartej w Księdze Sę-
dziów. Izraelski bohater i sędzia, uro-
dzony w  czasie, gdy lud Izraela znaj-
dował się w czterdziestoletniej niewo-
li filistyńskiej, ukazany został w chwi-
li pojmania przez Filistynów po tym, 
jak zdradziła go ukochana Dalila (Sdz 
16, 4-21). Ten dramatyczny moment 
był często wybierany przez artystów 
baroku, dawał bowiem możliwość wy-
korzystania wielu środków charakte-
rystycznych dla tego stylu, a więc ru-
chu, teatralności, efektów lumini-
stycznych czy pełnej dynamiki, opar-
tej na diagonalach kompozycji. Głów-
nym elementem układu kompozycyj-
nego pszczyńskiego obrazu jest kon-
wulsyjnie wygięte ciało leżącego Sam-
sona, pętanego przez trzech opraw-
ców. Na lewo od nich, przy krze-
śle, widoczna jest Dalila, na prawo 
zaś mężczyzna dzierżący w  ręku no-
życe, którymi obcięto włosy Samso-
na, a za nim postać kobieca w pobliżu 

nakrytego tkaniną stołu z  naczynia-
mi. W  tle pojawia się grupa Filisty-
nów, uzbrojona w  halabardy i  włócz-
nie. Artysta posłużył się wieloma mo-
tywami pojawiającymi się w  innych 
ujęciach tego tematu, podejmowane-
go chociażby przez Petera Paula Ru-
bensa, Guercina, Antoona van Dyc-
ka lub Antonia Molinariego. Wśród 
nich można wymienić m.in. aranżację 
sceny w otwierającym się na krajobraz 
wnętrzu z udrapowaną czerwoną sto-
rą, a także obecność dodatkowej po-
staci kobiecej, która w  przekazie bi-
blijnym nie jest wymieniana. 

W nieznanym okresie dzieło ze 
zbiorów pszczyńskich zostało prze-
malowane, co spowodowało znaczne 
zatarcie jego pierwotnej warstwy ma-
larskiej. W  bliżej nieokreślonym cza-
sie poddano go także pracom konser-
watorskim, w trakcie których założo-
no m.in. płótno dublażowe. By usta-
lić zakres oraz czas przemalowań oraz 
zabiegów konserwatorskich, jak rów-
nież potwierdzić datowanie obra-
zu i ustalić krąg artystyczny, muzeum 
postanowiło poddać płótno specjali-
stycznym badaniom. Przeprowadzo-
no je w  Laboratorium Analiz i Nie-
niszczących Badań Obiektów Za-
bytkowych (LANBOZ) w  Krako-
wie w  ramach konkursu na wykona-
nie projektów badawczych ogłoszo-
nego przez Krajowe Centrum Ba-
dań nad Dziedzictwem organizowa-
ne przez Muzeum Narodowe w  Kra-
kowie oraz Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów.

Postawione pytania badawcze do-
tyczące czasu powstania obrazu „Poj-
manie Samsona” oraz zastosowanej 

„Pojmanie Samsona” 
– badania technologiczne 
obrazu
.......................................................................................................................................

sztuki współczesnej, które stanowią 
nowe wyzwanie w  obszarze ochrony 
dziedzictwa. Kontynuowany będzie 
własny program badawczy, mający na 
celu stworzenie bazy danych spektral-
nych materiałów referencyjnych, da-
jących różne informacje o  materia-
łach wykorzystywanych przez arty-
stów. Planowany jest także rozwój ba-
dań związanych z  zarządzaniem ry-
zykiem dla zbiorów. Metoda ta, co-
raz szerzej stosowana przez muzea na 
całym świecie, pozwala na optymalne 
podejmowanie decyzji z  zakresu pre-
wencji konserwatorskiej i  najbardziej 
efektywne wykorzystanie środków na 
ochronę zbiorów przez nadanie prio-
rytetu największym zagrożeniom. Ko-
lejnym obszarem, w  którym specja-
liści z  MNK mogliby wspierać inne 
muzea, są usługi konserwatorskie. Pla-
nowane jest włączenie do działalno-
ści KCBD kompleksowych projek-
tów konserwatorskich realizowanych 
przez interdyscyplinarne zespoły spe-
cjalistów. Przykładem, który potwier-
dził takie potrzeby, była przeprowa-
dzona w  MNK w  2016  r. konserwa-
cja obrazu El Greca „Ekstaza świętego 
Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach.

Ważnym elementem szeroko po-
jętej działalności konserwatorskiej 
w  MNK jest popularyzacja wiedzy 
z  zakresu ochrony zbiorów. Pracow-
nicy MNK wydają we współpracy  
z NIMOZ broszury upowszechniają-
ce zagadnienia ochrony zbiorów i ich 
bezpiecznego udostępniania. Obec-
nie przygotowywane są publikacje 
dotyczące metodologii postępowania 
z  zagrożeniami wywołanymi przez or-
ganizmy żywe oraz światła w muzeum. 
Organizowane będą także kolejne se-
minaria i warsztaty szkoleniowe prze-
znaczone dla wszystkich zaintereso-
wanych naukowo-badawczym podej-
ściem do konserwatorskiej ochrony 
dziedzictwa narodowego.

Janusz Czop  
Julio M. del Hoyo-Meléndez 

Anna Klisińska-Kopacz  
Barbara Łydżba-Kopczyńska  

Joanna Sobczyk  
Barbara Świątkowska
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nieuzbrojone w  nowoczesną aparatu-
rę analityczną.  

Wykonane w  LANBOZ-ie foto-
grafie obrazu z użyciem różnych źró-
deł promieniowania elektromagne-
tycznego dostarczyły wielu interesu-
jących informacji o  stanie zachowa-
nia, a także o budowie i sposobie wy-
konania dzieła. Ze względu na duży 
format płótna (236 x 344 cm), a tak-
że w  celu uzyskania fotografii o  wy-
sokiej rozdzielczości wszystkie zdję-
cia wykonywano we fragmentach, 

które następnie złożone zostały w ca-
łość. Sfotografowano w  ten sposób 
obraz w  świetle widzialnym, fluore-
scencji wzbudzonej ultrafioletem, bli-
skiej podczerwieni, a także w promie-
niach rentgena. Dokumentację stanu 
zachowania stanowią przede wszyst-
kim zdjęcia w świetle widzialnym i ul-
trafiolecie. Przedstawiają one nie naj-
lepszy stan zachowania obrazu, a tak-
że ujawniają ślady licznych zabiegów 
konserwatorskich. Wyraźnie czytel-
ne są miejsca, w  których usuwano 

werniks, widoczne są także ślady do-
dawania kolejnych warstw wernik-
su. Wyraźne smugi od pędzla i zacie-
ki świadczą o odświeżaniu werniksem 
zmatowiałych fragmentów kompozy-
cji. Na zdjęciu UV najbardziej czytel-
ne są jednak retusze i przemalowania 
warstwy malarskiej. Występują one 
w  postaci ciemnych plam o  różnych 
kształtach i  intensywności. Zlokali-
zowane są w wielu miejscach na całej 
powierzchni, ale największe znajdują 
się w prawej i lewej części kompozycji. 

Retusze w znacznej mierze wykracza-
ją poza obszar uszkodzenia warstwy 
malarskiej, przykrywając jej oryginal-
ne fragmenty.

Dużo ciekawszych informacji do-
starcza fotografia w  bliskiej podczer-
wieni, a także radiografia cyfrowa. Po-
zwoliły one wniknąć w  głąb struktu-
ry malowidła i pokazać sposób malo-
wania, ukazując różne fazy powstawa-
nia dzieła. Okazuje się, że scena poj-
mania Samsona, którą obserwujemy 
gołym okiem, nie była pierwotnym 

techniki malarskiej wymagały zbudo-
wania programu badawczego łączą-
cego zarówno nieinwazyjne, jak i  in-
wazyjne metody, wymagające pobra-
nia mikropróbek. W  celu jak najpeł-
niejszego poznania materiałów malar-
skich zastosowano techniki elemen-
tarne dostarczające informacji o  skła-
dzie pierwiastkowym pigmentów 
(XRF) oraz techniki molekularne po-
zwalające na zidentyfikowanie zasto-
sowanych spoiw (FT-IR). Badania te, 
uzupełnione  fotografiami zarejestro-

wanymi w  różnych długościach pro-
mieniowania elektromagnetycznego 
(VIS, UV, IR, RTG) oraz analizą stra-
tygrafii z zastosowaniem mikroskopii 
skaningowej z  mikroanalizą rentge-
nowską (SEM-EDS), ujawniły kolej-
ne etapy procesu twórczego, niemoż-
liwe do odkrycia przez oko ludzkie 

1 | Obraz „Pojmanie Samsona”, XVIII w., olej, 
płótno, wym. 236 x 344 cm (w zbiorach Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie) 

................................................................................
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Przeprowadzone za pomocą XRF 
nieinwazyjne badania składu pier-
wiastkowego warstw malarskich po-
zwoliły na ustalenie zastosowanej 
przez artystę palety pigmentów. Ob-
raz przedstawiający „Pojmanie Sam-
sona” namalowano przy użyciu ogra-
niczonej palety barw, zawężonych do 
ciepłej, brązowej tonacji. Karnacje 
Samsona oraz trzymających go Filisty-
nów uzyskano z mieszaniny bieli oło-
wiowej, żółtej ochry i  domieszki ver-
milionu. Ciepłe, brązowe cienie uzy-
skano z pigmentów żelazowych – um-
bry bądź ochry czerwonej. Światła 
w karnacjach naniesiono ochrą żółtą, 
rozbieloną bielą ołowiową. Bielą oło-
wiową zaznaczono też białą opaskę 
na czole mężczyzny. Czerwone detale 

w  postaci opaski na włosach kobie-
ty czy fragmentu siedziska namalo-
wano vermilionem. Brązowe podło-
że naniesiono umbrą. Szare fragmenty 
napierśników i  włóczni namalowano 
rozbieloną umbrą z  domieszką czer-
ni kostnej, niebieskie światła uzyska-
no z  ultramaryny położonej na war-
stwie bieli ołowiowej. Scenę pojma-
nia Samsona zamyka od góry czerwo-
na kotara namalowana ochrą czerwo-
ną. Widoczne po prawej stronie nie-
bo naniesiono ultramaryną rozbielo-
ną bielą ołowiową. Wykryta na pod-
stawie RTG postać Dalili była ubrana 
w jasną suknię, prawdopodobnie bia-
łą, otrzymaną z  bieli ołowiowej, lub 
błękitną, namalowaną bielą ołowiową 
z domieszką ultramaryny – uzyskano 

zamysłem artysty, lecz budowana była 
stopniowo i ulegała znacznym mody-
fikacjom. Fotografia w  bliskiej pod-
czerwieni (IR) ujawnia autorskie 
zmiany kompozycji, których malarz 
dokonał w czasie pracy nad obrazem. 
Pentimenti widoczne są w kilku miej-
scach: z prawej strony obrazu, w par-
tii nieba widnieje zarys postaci z unie-
sionymi rękoma (częściowo widocz-
nej także na zdjęciu VIS), natomiast 
w górnej, lewej części widoczne są za-
rysy kilku włóczni (niewidocznych 
na zdjęciu VIS), co świadczy o  tym, 
że ta część sceny także miała pierwot-
nie swoją wcześniejszą wersję. Spo-
sób opracowania kompozycji malar-
skiej najlepiej obrazuje radiogram cy-
frowy obrazu. Dzięki dużej zawartości 
w warstwie malarskiej pigmentów do-
brze absorbujących promieniowanie, 
a szczególnie bieli ołowiowej, wyraź-
nie widoczny jest sposób operowania 
pędzlem, przede wszystkim w  opra-
cowaniu jasnych partii obrazu. Dzię-
ki radiografii odczytane z  poprzed-
nich fotografii informacje o zmianach 
kompozycji dokonanych przez mala-
rza uzupełnione zostały bardzo inte-
resującym szczegółem. W  lewej czę-
ści obrazu wyraźnie widoczna jest sie-
dząca postać kobiety (zapewne Dali-
li). W  ostatecznej wersji w  tej części 
kompozycji znajduje się krzesło, a po-
stać kobiety stoi, odwrócona tyłem 
do głównej sceny pojmania. Pierwot-
ne założenie z  siedzącą postacią ko-
biety ulegało także nieznacznym mo-
dyfikacjom. Świadczą o tym widoczne 
przesunięcia fałdów jej sukni, a przede 
wszystkim różne pozycje ułożenia gło-
wy. Po prawej stronie twarzy siedzącej 
kobiety widać zarysy dwóch różnych 
jej wersji. Opisana już wcześniej zmia-
na (widoczna na zdjęciu IR) w prawej, 
górnej ćwiartce obrazu, także czytel-
na jest na radiogramie. Potwierdza się 
tym samym obecność postaci z  unie-
sionymi rękoma, a dokładna analiza 
zdjęcia RTG pozwala dostrzec także 
jej modyfikacje świadczące o poszuki-
waniu odpowiedniej formy (przesu-
nięcia dotyczą prawej ręki). W tej czę-
ści obrazu widoczna jest także korek-
ta kształtu kolumny oraz ręki podtrzy-
mującej włócznię.

2

3
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pigmentów datujących. Na ich pod-
stawie można określić ramy czaso-
we, kiedy powstał dany obiekt. Na-
turalna ultramaryna była stosowana 
od XIV do końca XVIII w., a w wie-
ku XIX popularna stała się ultrama-
ryna syntetyczna.

Przeprowadzone badania umożli-
wiły również identyfikację przemalo-
wań oraz określenie czasu ich powsta-
nia. W warstwie przemalowań wykry-
to biel cynkową, a w niebieskich frag-
mentach nieba błękit pruski i  błękit 
kobaltowy, które są charakterystycz-
ne dla okresu od XIX  w. do czasów 
współczesnych.

Badania spoiw wykonane techni-
ką spektroskopii w zakresie podczer-
wieni (FT-IR) pozwoliły stwierdzić 

w  badanym obiekcie obecność spo-
iwa olejnego.

W celu przeprowadzenia anali-
zy stratygrafii z całego obszaru dzieła 
wybranych zostało 10 punktów, z któ-
rych pobrano próbki warstwy malar-
skiej; po ich zatopieniu w żywicy i ze-
szlifowaniu powstały przekroje po-
przeczne. Dla otrzymanych w  ten 
sposób próbek wykonano fotogra-
fie mikroskopowe w  świetle widzial-
nym pod stukrotnym powiększeniem. 
Próbki pobrane z  obszaru, gdzie wy-
stępują najbardziej widoczne autor-
skie zmiany, wykazują złożoną straty-
grafię – dokładnie widać kolejne war-
stwy nakładane przez artystę. Przykła-
dem może być prawa górna część ob-
razu, w  której zaobserwować można 
postać z  uniesionymi rękoma i  póź-
niejsze modyfikacje formy. Próbka 
pobrana w tym obszarze ma wyraźne 
trzy warstwy niebieskiego pigmentu 
(niebo) pokrywane przez artystę in-
nymi barwami podczas zmian kom-
pozycji. Mikroskopowa analiza straty-
grafii pozwala na wizualne rozpozna-
nie budowy warstw malarskich, ob-
serwację ziaren pigmentów oraz służy 
jako technika diagnostyczna, wspiera-
jąca badania warstw malarskich, pro-
wadzonych za pomocą spektroskopii 
skaningowej z EDS.

Badania SEM-EDS wykonane na 
przekrojach poprzecznych, a charak-
teryzujące się wysoką rozdzielczością 
przestrzenną oraz czułością detek-
cji pozwoliły na ustalenie materiałów 
malarskich obecnych w  kolejnych 
warstwach stratygraficznych. Grunt 
barwy ciepłożółtej został przygoto-
wany na bazie żółtej ochry i  ugru. 
Obecne we wszystkich przekrojach 
charakterystyczne ciemnobrązowe 
podmalówki wykonane zostały z  za-
stosowaniem umbry ze śladową ilo-
ścią czerni kostnej oraz bieli ołowio-
wej, a niekiedy również vermilionu. 
Badania warstw malarskich potwier-
dziły zastosowanie bieli ołowiowej, 

dzięki temu równowagę dla błękitne-
go nieba namalowanego po przekąt-
nej. Podobną kompozycję do Dalili 
namalowanej po lewej stronie obrazu 
możemy odnaleźć w  dziele Antoona 
van Dycka ze zbiorów Muzeum Hi-
storii Sztuki w Wiedniu. 

Wykryte w  wyniku analizy XRF 
pierwiastki pozwoliły stwierdzić 
obecność siedmiu farb w  oryginal-
nej warstwie malarskiej badanego 
obrazu: bieli ołowiowej, vermilionu, 
ochry żółtej i  ochry czerwonej, um-
bry, ultramaryny, czerni kostnej. Nie-
stety, biel ołowiowa, vermilion, czerń 
kostna oraz naturalne pigmenty że-
lazowe nie należą do grupy pigmen-
tów datujących, natomiast pigment 
niebieski zaliczany jest do grupy 

2-5 | Fotografie obrazu: we fluorescencji 
wzbudzonej ultrafioletem (2), w świetle 
widzialnym (3), w bliskiej podczerwieni (4) 
i w promieniach rentgena (5)

............................................................................
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poprzecznych pobranych z  miejsc, 
gdzie znajduje się zamalowana postać 
kobiety, potwierdzono wcześniejsze 
przypuszczenia, iż jej suknia barwy 
niebiesko-białej została namalowana 
ultramaryną i  rozjaśnioną bielą oło-
wiową. 

Podsumowując, realizacja projek-
tu dostarczyła wielu informacji na te-
mat procesu powstawania dzieła, jego 
budowy i  przekształceń, a  wreszcie 

stanu zachowania. Mają one niezwy-
kle istotne znaczenie nie tylko dla 
opracowania właściwego programu 
konserwatorskiego, ale również dla 
dalszych badań nad historią obrazu.

Muzeum Zamkowe w  Pszczy-
nie planuje zorganizowanie wystawy 
„Odkryć  zakryte”, która ma prezen-
tować wyniki badań trzech zrealizo-
wanych wspólnie z  Krajowym Cen-
trum Badań nad Dziedzictwem pro-
jektów (oprócz badań obrazu „Poj-
manie Samsona” także badań „Portre-
tu księżnej Daisy von Pless” autorstwa 
Reginalda Arthura z 1896 r. oraz pię-
ciu szesnastowiecznych obrazów reli-
gijnych na desce).

Piotr Frączek
Anna Klimek

 Anna Klisińska-Kopacz
Barbara Łydżba-Kopczyńska

Michał Obarzanowski
Sylwia Smolarek-Grzegorczyk

czerwonej i  żółtej ochry, umbry, ul-
tramaryny i  vermilionu należących 
do oryginalnej palety malarskiej oraz 
błękitu pruskiego i  bieli cynkowej 
występujących w  obszarach przema-
lowań. Ponadto stwierdzono obec-
ność śladowej ilości żółcieni cynowo- 
-ołowiowej zastosowanej w  karnacji 
Samsona, która nie została wykryta 
podczas badań XRF. Również dzię-
ki badaniom SEM-EDS przekrojów 

Wydany w 2017 r. kolejny tom z serii katalogów zbiorów Zamku Królew-
skiego na Wawelu poświęcony jest arrasom − najważniejszej kolekcji po-

wstałej 460 lat temu do ozdoby wawelskiej rezydencji. Publikacja autorstwa 
Marii Hennel-Bernasikowej i Magdaleny Piwockiej z Działu Tkanin Zamku Kró-
lewskiego na Wawelu stanowi podsumowanie wieloletnich badań obu auto-
rek nad kolekcją arrasów. 

W katalogu badaczki podkreśliły, że przez co najmniej 120 lat od opusz-
czenia warsztatów w Brukseli arrasy Zygmunta Augusta były w doskonałym 
stanie. Największe i w dużej mierze nieodwracalne zniszczenia nastąpiły po 
ich wywiezieniu w 1795 r. do Rosji. Tam arrasy zdobiły siedziby carskie: były 
skracane i cięte na mniejsze części w zależności od pomieszczenia, które mia-
ły zdobić. Najbardziej ucierpiały bordiury i krawędzie tkanin, ze względu na 
różne metody ich mocowania do ścian. Po wybuchu drugiej 
wojny światowej tkaniny zostały ewakuowane i na 20 lat trafi-
ły do Kanady. Zbiór wrócił na Wawel dopiero w 1961 r. „Trud-
no dziś uwierzyć, że […] kolekcja Zygmunta Augusta wciąż 
istnieje i nadal jest polskim skarbem narodowym” – czyta-
my w katalogu.

Tom, będący kompleksowym studium królewskiego zbio-
ru, zawiera pełny opis katalogowy i analizę wszystkich tkanin. 
W siedmiu esejach opisano badania oraz stan zachowania ko-
lekcji, scharakteryzowano poszczególne jej elementy i podję-
to próbę określenia jej miejsca w brukselskiej produkcji tapi-
seryjnej XVI w.; poglądy te skonfrontowano z dorobkiem na-

ukowym zachodnioeuropejskich badaczy. Część katalogowa podzielona zo-
stała na arrasy biblijne, werdiury (w tym arrasy krajobrazowo-zwierzęce, her-
bowe naddrzwiowe, herbowe nadokienne), groteski (w tym arrasy herbowe, 
monogramowe, meblowe, podokienne, arkadowe). Oddzielnie przedstawio-
no arras z herbem Polski i herbem Korczak oraz arras „Dawid przed Saulem”. 

W aneksie opisane zostały dwa arrasy przechowywane poza Wawelem: 
„Upadek moralny ludzkości” (w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie) 
i „Groteska z postaciami trzymającymi rogi obfitości” (w zbiorach Rijksmu-
seum w Amsterdamie). Zamieszczono tu zestaw znaków miejskich Brukse-
li zachowanych na arrasach, znaków warsztatów tkackich, oznaczenia litero-
wo-cyfrowe, inwentarze i spis wystaw, w czasie których prezentowano arrasy 
z kolekcji króla Zygmunta Augusta. 

Noty katalogowe zawierają podstawowe informacje: dato-
wanie, materiał, wymiary, numery inwentarzy, opisy tapise-
rii, ich historię, obecny stan zachowania oraz autorskie ko-
mentarze. Publikację uzupełnia obszerna bibliografia, indeks 
osób i miejscowości, a także zestawienie nazwisk konserwato-
rów arrasów w latach 1922-2015. Kompletny materiał ilustra-
cyjny pozwala czytelnikowi odkryć, zwłaszcza w zbliżeniach 
i fragmentach, niezwykłe piękno tych arcydzieł sztuki tapi-
seryjnej XVI w.

Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy dla zain-
teresowanych sztuką renesansu i nowożytnego rzemiosła ar-
tystycznego. 

Spotkanie z książką

ARRASY	KRÓLA	ZYGMUNTA	AUGUSTA

6 | Prace przy obrazie w pracowni 
konserwatorskiej Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie

(zdjęcia: 1 –  archiwum Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie; 2-5 – LANBOZ; 6 – Katarzyna  Bazgier) 

................................................................................
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literatury po 1795  r., nazywanej cza-
sami literaturą rozrachunkową, któ-
ra poszukiwała przyczyn upadku Rze-
czypospolitej, narodziła się także nie-
zwykła potrzeba polskiego bohatera, 
stąd taka sława Radziwiłłówny. Zresz-
tą Polacy, wychowani pod berłami 
królów, poszukiwali swojego ideału 
władcy o nieskażonych cechach. Kult 
królowej na początku XIX w. przybie-
rał na sile, skoro władze carskie zabro-
niły w 1821 r. wystawić dzieło Feliń-
skiego.

Legenda Barbary nadal jednak po-
jawiała się na kartach dzieł literac-
kich Klementyny z  Tańskich Hoff-
manowej, Juliana Ursyna Niemce-
wicza, Dominika Magnuszewskie-
go czy Edwarda Odyńca. Wykreowa-
ny w polskim romantyzmie mit wpły-
nął na malarstwo. Proces transpono-
wania tematów z  literatury do ma-
larstwa około 1850  r. uznać moż-
na za jeden z  istotniejszych. Tym sa-
mym temat Radziwiłłówny pojawiał 

się w twórczości: Władysława Łuszcz-
kiewicza („Zygmunt August i  Bar-
bara Radziwiłłówna”, 1853), Alek-
sandra Lessera („Śmierć Barbary Ra-
dziwiłłówny”, 1859), Józefa Simmle-
ra („Śmierć Barbary Radziwiłłówny”, 
1860) czy też w  późniejszej konty-
nuacji tematu przez tego samego ma-
larza w  „Młodości Zygmunta Augu-
sta” (1872), by wreszcie poprzestać 
na dziełach Jana Matejki „Zygmunt 
i  Barbara” (1864) oraz „Twardowski 
wywołujący ducha Barbary Radziwił-
łówny przed Zygmuntem Augustem” 
(1884). Malarze w  swych obrazach 
wybierali trzy zasadnicze wątki histo-
rii. Pierwszy z  nich to scena śmierci 
Radziwiłłówny, drugi to ukazywanie 
się jej zjawy wywoływanej przez Twar-
dowskiego, trzeci przedstawiał zako-
chanych i  zwiastował zagrażające im 
niebezpieczeństwo. Wśród wymienio-
nych obrazów największą popularno-
ścią cieszył się Simmlerowski wariant 
przedstawienia. Notabene do niego 

Czy obraz można przeczytać?
........................................................................................................................................

W pewnej mierze polską 
sztukę XIX w. określić 
można mianem po-
wrotów, powrotów do 

określonych tematów. Obok wielkich 
inspiracji pojawiających się w  sztu-
ce tego okresu, takich jak np. motyw 
Matki Ukrainy, dziedzictwa sarmaty-
zmu czy alegorii zniewolonej Ojczy-
zny, artyści ukazywali poszczególnych 
bohaterów, by wspomnieć chociażby 
o  poecie Kochanowskim, astronomie 
Koperniku, uczestniku walk narodo-
wowyzwoleńczych Kościuszce czy 
o  księciu Poniatowskim. Pośród tego 
zasłużonego grona znajdowała się po-
stać polskiej królowej i wielkiej księż-
nej litewskiej Barbary Radziwiłłów-
ny. Aby zrozumieć fenomen fascyna-
cji tą postacią, sięgnąć trzeba do źró-
dła mitu, jaki wytworzył się na po-
graniczu tragedii porozbiorowej i po-
czątków romantycznej estetyki w pol-
skiej kulturze.

Zygmunt August Józefa Wybic-
kiego, tragedia Pawła Czajkowskie-
go o  tym samym tytule oraz Barba-
ra Radziwiłłówna Franciszka Ważyka 
zapoczątkowały apologię żony Zyg-
munta Augusta. Na fali tego zainte-
resowania, 23 lutego 1817  r. wysta-
wiona została po raz pierwszy sztu-
ka Alojzego Felińskiego Barbara Ra-
dziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach 
(wyd. 1820). Utwór ten był najważ-
niejszym dziełem dla kulturowego wi-
zerunku Radziwiłłówny w  pierwszej 
połowie XIX w. Wpłynął na postrze-
ganie Barbary przez pryzmat alegorii 
dawnej Polski, którą unicestwili obcy 
najeźdźcy, co w tragedii odzwierciedla 
otrucie królowej przez lekarza Bony. 
To ze specyficznej sytuacji polskiej 

Z warsztatu historyka sztuki

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

1 | Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna. 
Tragedia w pięciu aktach,  Kraków 1820 (strona 
tytułowa)

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2018    |   35



śmiercią, tyle tylko, że jej twarz była 
rozświetlona, oczy miała zamknięte, 
a ręce złożone na piersi. Król, będący 
początkowo w  amoku, przytomnie-
jąc, zerwał się i  wykrzykiwał w  stro-
nę ukochanej, próbując ją pochwy-
cić. Interweniować musieli towarzy-
szący mu dwaj dworzanie, jednak po-
mimo tego widmo znikło, a zagniewa-
ny Twardowski zawołał, aby przynie-
siono światło.

Drugim impulsem wpływającym 
na obraz Gersona mogło być dzieł-
ko Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Mistrz Twardowski (Lwów 1874). 
W  książce powieściopisarza prze-
czytać można, że traumatyczne wy-
darzenia rozegrały się w obitej mate-
riałami, ciemnej sali, przy czarno na-
krytym stole, a w  tle dostrzec moż-
na było zawieszony na ścianie kru-
cyfiks i dogasający w kominie ogień. 
W  tej scenerii król zasiadł na krze-
śle, a Twardowski kazał zasłonić wi-
zerunek Chrystusa i rozłożył na stole 
swoje przybory. Poprosił także wład-
cę o  pukiel włosów Barbary, który 
schowany był w  czarnej książeczce 
przepasanej złotą klamrą. Wreszcie, 
w  czasie palenia włosów Radziwił-
łówny w  lampie, wśród dymu prze-
pełniającego komnatę, pojawił się 
duch nieboszczki. Piękna jej postać 
powoli sunęła przez otwarte drzwi 
w  stronę króla, który, początkowo 
milcząc, z czasem przemówił do uko-
chanej, co spowodowało tragedię. 
Twardowski bowiem, podobnie jak 
w utworze Siemieńskiego, przestrze-
gał władcę, aby pod żadnym pozo-
rem nie próbował nawiązać kontak-
tu ze zmarłą. Nagły przypływ emo-
cji Zygmunta Augusta odmienił ob-
licze królowej. Wtedy król zemdlał. 
Towarzyszący mu służący wybiegł 
z  krzykiem po światło, a Twardow-
ski tajemniczo znikł z  pałacowych 
komnat.

Podobna historia, a jednak dwa 
odmienne opisy. W  dużej mierze 
skupiające się na próbie zarysowania 
mrocznego klimatu w duchu roman-
tycznego gotycyzmu. W  obu poja-
wiają się Twardowski i król, a ich re-
akcje są podobne. Sceny te różni z ko-
lei podejście do opisu pomieszczenia, 

metoda przywoływania ducha, a za-
razem wizerunek zmarłej. Literacką 
konfrontację obrazów Siemieńskie-
go i  Kraszewskiego warto wreszcie 
zestawić z obrazem Gersona. W tym 
kontekście Piotr Kopszak podkre-
ślał ważki akcent „poetyckości” ma-
larskiego dzieła: „Tym razem, odcho-
dząc od ideałów »naukowego« ma-
larstwa historycznego w  stronę po-
ezji, [artysta] ukazał scenę wywoły-
wania jej ducha przez Twardowskiego. 
To może najbardziej poetycki z  histo-
rycznych obrazów Gersona, w których 
zwykle starał się odtwarzać przeszłość, 
opierając się na ścisłej wiedzy starożyt-

niczej” (P. Kopszak, Wojciech Gerson, 
Warszawa 2007, s. 52).

Na płótnie jesteśmy świadkami 
dramatycznego spektaklu, rozgrywa-
jącego się na naszych oczach. W cen-
tralnej partii dzieła dostrzegamy przy-
kucającą postać Twardowskiego z pa-
łeczką w  ręce, najprawdopodobniej 
służącą do czytania zaklęć. Czarno-
księżnik zabrania się ruszać wzburzo-
nemu królowi, wyciągającemu ręce, 
by pochwycić ukochaną. Całej sce-
nie przygląda się dwoje małych dzie-
ci, znajdujących się przy dwóch prze-
ciwnych krańcach obrazu. Wszystkie 

nawiąże w sposobie kompozycji Jacek 
Malczewski w jednej z wersji „Śmierci 
Ellenai”, to także literacki temat, po-
wzięty z  Anhellego Juliusza Słowac-
kiego.

Wśród wielu rozwiązań motywu 
Radziwiłłówny warto zwrócić uwa-
gę na jeden szczególnie intrygujący, 
na obraz z 1886 r. zatytułowany „Zja-
wa Barbary Radziwiłłówny” Wojcie-
cha Gersona, znajdujący się w  zbio-
rach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. Ten olej na płótnie ma spore roz-
miary (281 x 189 cm) i łączy w sobie 
tradycje akademicką (wielkość dzie-
ła, sposób malowania zmierzający do 
„fini”), romantyczną (poetyka obra-
zu) oraz realistyczno-historyzującą 
(sposób przedstawienia całej sceny, 
pewne wyobrażenie o  renesansowym 
sztafażu). Czytanie obrazu Gersona 
może mieć charakter dwojaki. Z  jed-
nej strony wynika z ówczesnej estetyki 
szukającej inspiracji w literaturze i hi-
storii, a z drugiej z metodologii oglą-
du dziewiętnastowiecznych obrazów 
zaproponowanej już w XX w.

Pierwszy z  przywołanych sposo-
bów dotyczy przypuszczalnych lite-
rackich inspiracji. Uwagę warto skie-
rować nie tylko w stronę poczytnych 
w tym czasie pisarzy, ale także na tek-
sty prozatorskie, ze względu na szcze-
gółowość opisu. Pierwszym z  nich 
są Wieczornice Lucjana Siemieńskie-
go (Wilno 1854). W  utworze tym 
Twardowski pojawia się w  godzinie 
duchów i  przestrzega króla, aby nie 
dał się porwać emocjom i nie próbo-
wał kontaktować się z ukochaną, po-
nieważ mogłoby to skutkować zemstą 
umarłych. Wiadomo też, że cała ak-
cja rozgrywa się gdzieś w  podziem-
nej, ogromnej sali, w  której czarno-
księżnik, przygotowując się do ry-
tuału, narysował okrąg, rozkazując 
przy tym wynieść stamtąd wszystkie 
światła. Przebywający w sali uczestni-
cy magicznego obrzędu poczuli lek-
ki powiew wiatru, kiedy czarnoksięż-
nik wypowiadał zaklęcia z księgi, jed-
nak o  północy podmuch ustał. Wte-
dy przeraziły wszystkich wypadają-
ce z zawiasów drzwi i pojawiająca się 
postać Radziwiłłówny. Królowa wy-
glądała jak w  ostatnim dniu przed 

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

2 | Warsztat Lucasa Cranacha mł., „Barbara 
Radziwiłłówna”, ok. 1565, olej na miedzi 
(w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)

3 | Wojciech Gerson, „Zjawa Barbary 
Radziwiłłówny”, 1886, olej, płótno (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu)
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wraz z  kotarą prawie całą przestrzeń 
obrazu. Skupia w  ten sposób uwagę 
widza, ale i pozbawia scenę nadmier-
nych szczegółów. Dostrzec tylko moż-
na krzesło, dywan i  być może zarys 
sławnego królewskiego arrasu w  tle. 
Zatem dzieło, oprócz głównego te-
matu i  kilku podstawowych charak-
terystycznych postaci, nie odtwarza 
wiernie literackich scen, a wykazuje 
wobec nich sporą autonomię. Poten-
cjalne źródło inspiracji należy trakto-
wać z dystansem, dostrzegając pewną 
wspólnotę myśli, charakterystyczną 
dla tego okresu.

Na obraz warto jednak spojrzeć 
przez pryzmat czasu wyobrażonego, 
czyli pojęcia zaproponowanego przez 
prof. Marię Poprzęcką (M. Poprzęc-
ka, Czas wyobrażony. O sposobach 
opowiadania w  polskim malarstwie 
XIX wieku, Warszawa 1986). Autor-
ka stawia tezę, iż w XIX w. dominu-
je „literacki styl odbioru” dzieła ma-
larskiego, co pozwalałoby przeczytać 
obraz. Podłoże tej koncepcji stanowi 
strategia „owocnego momentu”, kul-
minacyjnego dla całej sceny, związa-
nego z  głównym wydarzeniem. Per-
cepcja odbioru w  powiązaniu z  wie-
dzą jest kluczem do odczytania spo-
sobu upływu czasu w płótnie, zrozu-
mienia sensu dzieła. Widz zawieszo-
ny zostaje między przewidywaniem 
przyszłego a przywoływaniem prze-
szłego, między wyobraźnią a pamię-
cią. Na płótnie Gersona atmosferę tę 
buduje tytuł, odesłanie do kontekstu 
literackiego, a zarazem wydarzenia 
historycznego, wybór motywu, ge-
sty postaci, relacje między nimi. Ak-
tywna percepcja dopełnia to, co su-
gestywne w  obrazie. W  tym świetle 
zrozumieć można obecność dwojga 
dzieci na płótnie. Jedno z nich, znaj-
dujące się przy lewej krawędzi obra-
zu, zwiastuje pojawienie się zjawy. To 
właśnie romantyzm nadawał dzie-
ciom niesamowite zdolności czucia 
tego, co ziemskie i duchowe. Stąd też 
mały chłopczyk spogląda w głąb po-
mieszczenia, choć jego spojrzenie nie 
skupia się na duchu Radziwiłłówny. 
W  centrum dzieła widz jest świad-
kiem pojawienia się Barbary, prze-
strogi Twardowskiego i  reakcji Zyg-
munta, a więc kulminacyjnej sceny. 
Z  kolei chłopiec po prawej krawę-
dzi obrazu zakrywa twarz, jest świa-
domy skutków postępowania króla. 
Wie, że zjawa zniknie. W ten sposób 
komentuje niejako dalsze losy tej hi-
storii. Dzieło Gersona jest zatem cią-
giem osobliwych sekwencji utrwala-
jących mit. Upłynąć musi trochę cza-
su, zanim pojawią się pierwsze prace 
historyków, które odkryją jak fałszy-
we było oblicze idealizowanej, pol-
skiej królowej.

Arkadiusz Krawczyk

te postacie znajdują się tuż przed od-
słoniętą kurtyną, będącą jednocześnie 
areną rozgrywających się wydarzeń, 
a  z  drugiej strony strefą oddzielają-
cą żywych od umarłej Radziwiłłów-
ny. Królowa, ubrana w białą, zwiewną 
szatę, zdaje się kroczyć w stronę Zyg-
munta Augusta, przytrzymując jedną 
dłonią skrawek sukni, a drugą trzyma-
jąc na łonie, choć nie była brzemien-
na. Wpatrzona jest w  ukochanego, 
a  jej rysy według niektórych badaczy 
przypominają twarz Madonny. Barba-
ra, osnuta białym dymem wydobywa-
jącym się z kadzidła na ziemi, zapełnia 

3
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Wokół jednego zabytku

Wiek XVIII nazywany 
jest złotym wiekiem 
kultury mieszkanio-
wej i  zarazem złotym 

wiekiem meblarstwa artystycznego. 
Rokoko pełne radosnej energii oraz 
powściągliwy i  elegancki klasycyzm 
wciąż zachwycają harmonią złoco-
nych ornamentów, szlachetnymi bar-
wami egzotycznych gatunków drew-
na, połyskiem i  fakturą jedwabnych 
tkanin, zdobiących tapicerowane me-
ble i  ściany pałacowych wnętrz. Wy-
rafinowane kształty, będące w  istocie 
ponadczasową syntezą piękna, ciągle 
jeszcze stanowią podstawę dobrego 
współczesnego wzornictwa.

Wiek XVIII również w  Rzeczy-
pospolitej, pod wpływem osiągnięć 
Zachodu, przyniósł głębokie zmiany 
w  sposobie urządzania wnętrz. Daw-
ną codzienną surowość siedzib sar-
mackich, przystrajanych od święta lub 
przy okazji odwiedzin ważnych gości 
kosztownymi wschodnimi tkaninami 
i  drogocennymi sprzętami, zastąpiły 
stałe dekoracje ścian i  komplety me-
bli zamawiane do konkretnego wnę-
trza. Ksiądz Jędrzej Kitowicz, świa-
dek owej epoki, ubolewał, iż niejeden 
szlachcic pod wpływem żony i cudzo-
ziemskiej mody doprowadził majątek 
do bankructwa, siląc się na wspania-
łość swego domu ( J. Kitowicz, Opis 
obyczajów i  zwyczajów za panowania 
Augusta III, Poznań 1840). Te narze-
kania jednak na pewno nie dotyczy-
ły księcia wojewody Michała Hiero-
nima Radziwiłła i  jego żony Heleny 
z  Przeździeckich, gdyż książę pozba-
wiony w  dążeniu do bogactwa skru-
pułów moralnych i zarazem doskona-
le gospodarujący pozyskanym mająt-
kiem sprawił, że należeli oni do najbo-
gatszych ludzi w  kraju. Pałac w  Nie-
borowie, będący letnią rezydencją 
księstwa, choć nie należał do najwięk-
szych rezydencji magnackich owych 

czasów, był siedzibą przyjmującą bez 
kompleksów głowy koronowane (go-
ścili tu Stanisław August Poniatowski, 
Fryderyk Wilhelm i Aleksander I).

W 1784  r. pod kierunkiem Szy-
mona Bogumiła Zuga przebudowane 
zostało skrzydło wschodnie pałacu. 
Na pierwszym piętrze od północy po-
jawiła się wówczas, istniejąca do dziś, 
elegancka klasycystyczna sypialnia. 
Świetnie zakomponowane na planie 
prostokąta wnętrze, wpisane w  sie-
demnastowieczne mury, zorganizowa-
ne zostało wokół alkowy flankowanej 
z jednej strony niszą z piecem, a z dru-
giej niszą okienną.

Umieszczone w  alkowie łóżko 
w sypialni księcia wojewody pierwot-
nie miało namiotowy pawilon, zwień-
czony kopułą baldachimu. Inwenta-
rze pałacu w  Nieborowie pozwala-
ją stwierdzić, że w takiej postaci prze-
trwało ono do trzeciej ćwierci XIX w. 
Za rządów ks. Zygmunta Radziwił-
ła, znanego z wyprzedania najcenniej-
szych fragmentów nieborowskich ko-
lekcji sprzętów, dzieł sztuki i  księgo-
zbioru, łóżko zostało zdemontowa-
ne i wyniesione do składu pod wieżą. 
Następny właściciel Nieborowa, ksią-
żę Michał Piotr Radziwiłł, przywró-
cił łóżko do sypialni, ale już bez bal-
dachimu. W  takim stanie zachowa-
ło się ono do czasów współczesnych. 
W  2016  r. po zbadaniu struktury 
mebla odkryto oryginalne elementy 
przeznaczone do zamontowania me-
talowego stelaża, służącego mocowa-
niu i  drapowaniu tkanin, w  związku 
z czym podjęto decyzję o rekonstruk-
cji namiotowego pawilonu z baldachi-
mem. Dodatkowo, bazując na opisach 
inwentarzowych, zdecydowano o wy-
konaniu tkaninowych opraw okien-
nych i oprawy alkowy oraz schodków 
do łóżka. Prace rekonstrukcyjne prze-
prowadzono na podstawie opracowa-
nia Małgorzaty Podkańskiej, która 

dokonała analizy osiemnastowiecz-
nych materiałów ikonograficznych 
i  opisowych oraz istniejących współ-
cześnie realizacji. 

Warto wspomnieć, iż podczas 
prac konserwatorskich na drewnia-
nej strukturze łóżka zrekonstruowa-
no powłokę tzw. bieli polerowanej, 
imitującą powierzchnię marmurową. 
Do rekonstrukcji pokryć tapicerskich, 
zasłon, baldachimu i  innych elemen-
tów łóżka użyto jedwabnej tkaniny 
adamaszkowej w  typie wzoru Dama-
sco della palma. Tkaninę wykonała na 
wzór zniszczonego oryginalnego ada-
maszku w  1970  r. Łódzka Spółdziel-
nia „Rękodzieło Artystyczne” na po-
trzeby przeprowadzanego wówczas 
remontu. Wystarczający zapas tka-
niny przechowywano w  muzealnym 
magazynie. Jedwabną taftę i  pozosta-
łe tkaniny na oprawy okienne i opra-
wę alkowy wykonała w Lyonie słynna 
firma Tassinari & Chatel, a jedwabne 
pasmanterie powstały w Paryżu w re-
nomowanej manufakturze Declercq. 
W  wyniku prac przeprowadzonych 
przez pracownię konserwatorską Fun-
dacji Ochrony Mebli Zabytkowych 
oraz Dziedzictwa Kultury w  Polsce 
D.O.M., Sypialnia Księcia Wojewo-
dy odzyskała swój osiemnastowieczny 
charakter, stając się z  powrotem jed-
ną z najpiękniejszych sypialni w stylu 
klasycystycznym w Polsce.

Nieborowskie łóżko jest klasycz-
nym przykładem łóżka w  typie lit 
à  la polonaise, czyli tłumacząc z  fran-
cuskiego: łóżka w  stylu polskim. Ten 
typ mebla stał się popularny we Fran-
cji w drugiej połowie XVIII w. Jedno-
cześnie informacje o  takich łóżkach 
można odnaleźć w  źródłach ikono-
graficznych i  inwentarzach bogatych 
rezydencji na terenie całej Rzeczy-
pospolitej. Nazwa, jaką nadali Fran-
cuzi – łóżko w  stylu polskim, której 
notabene zaczęto używać w  Polsce 

Łóżko à la polonaise 
..............................................................................................................................................
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dopiero w XX w., odnosi się z  jednej 
strony do łóżek metalowych z namio-
towym pawilonem rozpowszechnio-
nych w  państwie polsko-litewskim 
oraz w  Saksonii, z  drugiej strony jest 
wyrazem mody na „polskość” zwią-
zanej z  popularnością, jaką zdobyła 
w  społeczeństwie francuskim Maria 
Leszczyńska – Polka będąca w latach 
1725-1768 królową Francji.

Formę lit à la polonaise tworzy 
baldachim w  formie kopułki z  lam-
brekinem, zintegrowany z  drewnia-
nymi przyczółkami łóżka za pomocą 
metalowych żeber ukrytych w  zasło-
nach. Zasłony w ciągu dnia związywa-
no na rogach łóżka, a na noc można 

było je rozłożyć tak, że tworzyły ro-
dzaj szczelnie otaczającego posłanie 
namiotu. Dzięki temu śpiący był od-
izolowany od pomieszczenia, co za-
pewniało intymność, większy kom-
fort cieplny i  ochronę przed insek-
tami. W  ciągu dnia zaścielone łóżko 
przykrywano jedwabną kapą, ozdo-
bioną jedwabnymi pasmanteriami. 
Do kanonu dekoracji klasycystycz-
nego łóżka, z  przyczółkami o  rów-
nej wysokości, należały ozdobne wał-
ki umieszczone symetrycznie wzdłuż 
krótszych boków i  ewentualnie po-
duszki kładzione wzdłuż dłuższego 
boku. Całość tej struktury, w  której 
dekoracji piękna tkanina odgrywała 

dominującą rolę, stanowiła manife-
stację komfortu i  bogactwa. Nie bez 
znaczenia są tu podświadome kono-
tacje z  wywodzącym się ze starożyt-
ności znaczeniem baldachimu, któ-
ry w  postaci tkaninowego zadaszenia 
nad głową władcy czy kapłana ozna-
czał miejsce wyjątkowe i  święte, cze-
go ślad zawarty jest również w staro-
polskich terminach „niebo”, „podnie-
bie”. Sam termin baldachim według 
Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta 
Glogera pochodzi od słowa baldach, 
oznaczającego jedwabno-złotą tka-
ninę produkowaną w  wiekach śred-
nich w Bagdadzie. We Francji i w in-
nych krajach Europy Zachodniej łóż-
ko w stylu polskim jest jednym z naj-
popularniejszych typów łóżka z  bal-
dachimem. Jest ono wykorzystywane 
nie tylko w  ekspozycjach historycz-
nych wnętrz, ale funkcjonuje we wnę-
trzach prywatnych, hotelowych, jest 
przedmiotem handlu antykwarycz-
nego oraz jest wykonywane współcze-
śnie w nowoczesnych wersjach. 

Nieborowskie łóżko, co zasługu-
je na szczególne podkreślenie, jest, jak 
na razie, jedynym zachowanym w pol-
skich zbiorach muzealnych zabytko-
wym łóżkiem w  typie lit à la polona-
ise. Być może z  czasem wpłynie na 
polskich projektantów mebli i  tak jak 
w  Turcji można w  każdym dobrym 
sklepie meblowym kupić współczesne 
adaptacje innego francuskiego łóżka 
w typie à la turc, tak w Polsce wzbogaci 
naszą kulturę mieszkaniową powszech-
nie dostępne łóżko w stylu polskim.

Paweł K. Krawczyk

| Łóżko à la polonaise z Pałacu w Nieborowie 
po konserwacji

(fot. Klara Czachorowska-Zarosa)

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

27 października ubiegłego roku w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie (siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie) odbyła się uroczysta prezentacja opisanego w artykule łóżka à la polonaise 
po przeprowadzonej konserwacji. Podczas spotkania zebrani mieli też okazję zapoznać się z towarzyszącą temu 
wydarzeniu publikacją Powrót łóżka à la polonaise do Sypialni Wojewody w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, 
pierwszym z serii popularnonaukowych zeszytów Muzeum w Nieborowie i Arkadii, które mają ukazywać się raz w roku.
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pod wodzą chana Mengliego I Gere-
ja i  zmienili nazwę na Kara Kermen 
– Czarna Twierdza. Jej centrum sta-
nowił czworokątny zamek, otoczo-
ny podwójną linią murów z piętnasto-
ma basztami. Już rok później oddzia-
ły wojewody kijowskiego Jerzego Paca 
zrujnowały fortecę, ale zdobyć jej nie 
zdołały. W 1497 r. hetman Konstanty 
Ostrogski rozbił pod Kara Kermen ar-
mię tatarską. Do rywalizacji włączyli 
się Turcy i ostatecznie w 1526 r. zajęli 
nadmorski rejon, a zamek przemiano-
wali na Aczi Kale – Twierdzę przy Uj-
ściu. Określenie to stało się źródłem 
nazwy Oczaków.

Obok zamku wyrosło miasto, ale 
jego mieszkańcy nie mogli liczyć na 
spokój. Królowie Polski niezmien-
nie rościli sobie prawa do tych tere-
nów, zwanych Polem Oczakowskim, 
a  przez Turków Jedysanem. W  in-
strukcji z  1540  r. do rozmów z  Tur-
cją napisano: „My granic oczakowskich 
wskazywać nie możemy, bo Oczaków 

jest króla Jmci i stoi na gruncie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, i  z  dawnych 
czasów k’temu państwu należał i trzy-
many był”. Dyplomacja musiała ustą-
pić sile oręża. W 1536 r., podczas po-
ścigu za Tatarami plądrującymi Bra-
cławszczyznę, aż do brzegu morza za-
puścił się rotmistrz Bernard Pretwicz, 
jeden z  najsławniejszych obrońców 
kresowych granic Rzeczypospolitej. 
Obdarzony starostwem barskim i do-
brami w  podolskiej Szarawce, wie-
lokrotnie powracał w  okolice Ocza-
kowa, gromiąc przeciwników tak, że 
nadano mu przydomki Murus Podo-
liae (mur Podola) i  Horror Tartaro-
rum (postrach Tatarów). Przysłowie 
mówiło, że „za pana Pretwica wolna 
od Tatar granica”. Zawziętość staro-
sty groziła jednak wojną z  Imperium 
Osmańskim, toteż Zygmunt August 
w  1552  r. przeniósł go w  głąb kraju, 
do Trembowli.

Z okresem walk z Turcją w XVI w. 
wiąże się niezwykły obiekt ze zbiorów 

Zdobycie Oczakowa
..............................................................................................................................................

Opisując tarczę herbową, 
zawieszoną w  Świątyni 
Sybilli w  Puławach, hi-
storyk Łukasz Gołębiow-

ski ze zrozumiałą w  warunkach po-
rozbiorowej niewoli patriotyczną eg-
zaltacją przypominał: „Orzeł Biały, 
znamię Polaków, przez lat tysiąc ula-
tywał swobodnie od Gór Karpackich 
do Dźwiny, od brzegów Odry do Dnie-
pru, od Bałtyckiego do Czarnego Mo-
rza” (Alina Aleksandrowicz, Róż-
ne drogi do wolności, Puławy 2011, 
s.  220). Wizja Polski „od morza do 
morza”, często przywoływana w XIX, 
ale i  w  XX stuleciu, wyrażać miała 
narodowe resentymenty i  aspiracje. 
Henryk Sienkiewicz, ku pokrzepie-
niu serc i na przekór rosyjskiej cenzu-
rze, pisał w Ogniem i mieczem o Rze-
czypospolitej jako potędze, „której 
brzegi oblewały dwa morza” – choć 
wiedział doskonale, że dla XVII w. to 
anachronizm. Brzegów Morza Czar-
nego sięgała bowiem nie tyle Polska, 
co złączone polityczną unią w Horo-
dle (1413) państwo polsko-litewskie 
jedynie od końca XIV do początku 
XVI  w. A miejscem, w  którym war-
to o tym pamiętać, jest Oczaków, dziś 
senne miasteczko na Ukrainie, nie-
gdyś potężna twierdza.

Zajęcie w  1398  r. przez księcia 
Witolda czarnomorskiego wybrze-
ża pomiędzy Dniestrem a Dnieprem 
oznaczało konflikt Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego z  tatarską Złotą 
Ordą, a następnie z Chanatem Krym-
skim. By swe zdobycze utrwalić, Wi-
told około 1415  r. wzniósł na cyplu 
przy ujściu (limanie) Dniepru forte-
cę, której nadano nazwę Daszów. Nie-
wiele o niej wiadomo ponad to, że sta-
nowiąc przez blisko stulecie połu-
dniową bramę jagiellońskiego pań-
stwa (od 1471 r. w granicach woj. ki-
jowskiego), była stale rozbudowywa-
na. W  1492  r. Daszów zajęli Tatarzy 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

1 | Płyta 
z przedstawieniem walki 
Turka z Europejczykiem 
(w zbiorach Muzeum 
Krajoznawczego 
w Chersoniu)

2 | Cerkiew św. Mikołaja 
w Oczakowie

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

1
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Muzeum Krajoznawczego w  Cher-
soniu. Nieporadnie płaskorzeźbio-
na płyta z wapienia w kształcie trape-
zu (wym. 93 x 73/91 cm), niegdyś być 
może umieszczona we wnęce nad bra-
mą, przedstawia parę walczących. Tu-
rek z  szablą i  buzdyganem ściera się 
z  Europejczykiem zbrojnym w  szpa-
dę oraz toporek bojowy. Najbardziej 
intrygujące jest nakrycie głowy owe-
go przeciwnika, przypominające 
nam dziś nie tyle hełm typu morion, 
co…  melonik. W muzealnym katalo-
gu napisano, że „odzież Europejczyka 

pozwala […] wykluczyć jego przyna-
leżność do polskiego wojska” (Rari-
ties of the Kherson Museum, Cher-
soń 2010, s. 56) – zapominając jed-
nak o stale obecnych w armii Rzeczy-
pospolitej oddziałach cudzoziemskie-
go autoramentu. Relief pochodzić 
może z Oczakowa bądź też z położo-
nej na wschód od Chersonia, na gra-
nicy z  Rzeczpospolitą, fortecy Kyzy 
Kermen (Dziewicza Twierdza, obec-
nie miasto Berysław).

Od końca XVI  w. łupieżcze wy-
prawy przeciw Turcji podejmowali 

zaporoscy Kozacy, płynąc śmigły-
mi łodziami – czajkami Dnieprem 
do limanu i  dalej na Morze Czarne. 
Po drodze często napadali na Ocza-
ków, niszcząc miasto. Z  drugiej stro-
ny okręty tureckie przy oczakowskim 
cyplu atakowały Kozaków, powracają-
cych ze zdobyczą. Około 1633 r. Szy-
mon Starowolski w  Discursie o  woj-
nie tureckiej zaproponował obsadze-
nie Oczakowa i zbudowanie tam wła-
snej floty wojennej. Jeszcze w 1646 r. 
polskie wojska podeszły pod twier-
dzę, pustosząc okolice. Gdy po rebe-
lii Chmielnickiego Zaporoże zagarnę-
ła Rosja, Oczaków zniknął z  polskiej 
historii. W długotrwałe wojny z Tur-
cją uwikłało się natomiast państwo ca-
rów, w miarę wzrostu potęgi zyskując 
coraz większą przewagę.

W 1783  r. Rosja zaanektowa-
ła Krym, zlikwidowała chanat, by na-
stępnie uderzyć na wybrzeża Mo-
rza Czarnego. 6 (17) grudnia 1788 r., 
po długotrwałym oblężeniu, piecho-
ta pod dowództwem Aleksandra Su-
worowa gwałtownym, krwawym 
szturmem zdobyła twierdzę Ocza-
ków. Szturm ten jest uważany za je-
den z  triumfów rosyjskiego oręża. 
Dziś przypomina o  nim – obok róż-
norodnych upamiętnień – jedynie 
cerkiew św. Mikołaja, zaadaptowa-
na wkrótce po zwycięstwie z główne-
go meczetu fortecy, z minaretem jako 
wieżą-dzwonnicą. Przebudowywana 
w  XIX  w., nie zachowała wyraźnych 
śladów muzułmańskiej świątyni. Ru-
iny tureckiej twierdzy, rozbierane na 
budulec, stopniowo zniknęły i  obec-
nie nie pozostał po nich żaden ślad.

W dobie porozbiorowej do tak od-
ległej miejscowości Polacy niemal nie 
docierali. Jedynie Antoni Andrzejow-
ski, niestrudzony wędrowiec, przy-
rodnik i  krajoznawca z  Krzemieńca, 
odwiedził Oczaków w 1822 r.: „Mia-
sto, czyli raczej miasteczko to, rodząc 
wspomnienie wielkiej epoki rozwalina-
mi ogromnej twierdzy, swoją szczupło-
ścią (bo zaledwie więcej nad czterdzie-
ści domów liczy) przywodzi na myśl 
wędrownikowi znikomość rzeczy ludz-
kich. Tu pod orężem rosyjskim upa-
dła ottomańska potęga” (Rys botanicz-
ny krain zwiedzonych w  podróżach 2
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pieniądze. Urażony na honorze pre-
zentuje wojskowe odznaczenia:

„Ten medal za Oczaków, ten za 
Izmaiłów,

Ten za bitwę pod Nowi, ten za 
Prejsiż-Iłów,

Tamten za Korsakowa sławną rej-
teradę

Spod Zurich; a miał także i za mę-
stwo szpadę”.

Chwilę później dodaje jeszcze 
z dumą, że „Oczakowskie dzieło / Było 
krwawe”. Krzyż za zdobycie Oczako-
wa ustanowiony został w  kwietniu 
1789  r. Na awersie ma napis „Ocza-
ków wzięty 6 grudnia 1788”, a na re-
wersie „Za służbę i  dzielność”. Dziś 
to muzealny i  kolekcjonerski „biały 
kruk”. Pozostałe odznaczenia kapitan 
Ryków otrzymał za szturm tureckiej 

pomiędzy Bohem i  Dniestrem…, Wil-
no 1823, s. 31-32).

Dwanaście lat później Oczaków 
doczekał się nieoczekiwanej nobilita-
cji, trafiając na karty narodowej epo-
pei. W  dziesiątej księdze Pana Tade-
usza sprzyjający Polakom dawny żoł-
nierz Suworowa, kapitan Nikita Ry-
ków, „Moskal, lecz dobry człowiek”, 
z oburzeniem odrzuca oferowane mu 

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

3 | January Suchodolski, 
„Szturm Oczakowa”, 
1853 (w zbiorach 
Muzeum Artylerii, Wojsk 
Inżynieryjnych i Wojsk 
Łączności w Petersburgu)

4 | Upamiętnienie 225. 
rocznicy szturmu, park 
Zwycięstwa w Oczakowie, 
2013

(zdjęcia: 1, 2, 4 – Jarosław 
Komorowski)

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

3
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twierdzy Izmaił w  1790  r. oraz walki 
z napoleońską Francją w 1799 r. pod 
Novi w  Piemoncie i  Zurichem oraz 
w  1807  r. pod Pruską Iławą (Preus-
sisch Eylau).

W 1853 r. artystyczną wizję sław-
nego ataku stworzył – ponoć na za-
mówienie cara Mikołaja I – January 
Suchodolski, rówieśnik Mickiewi-
cza. Powstaniec listopadowy i stypen-
dysta rosyjskiego rządu utrwalał na 
płótnach wojenne dzieje Polaków od 
Warny poprzez Kircholm, Jasną Górę 
i Wiedeń aż po Somosierrę i Raszyn – 
ale też sukcesy Iwana Paskiewicza pod 
Karsu i Achalcyche w kolejnej wojnie 
z Turcją w 1828 r. (zob. Leszek Nowa-
liński, January Suchodolski – pierw-
szy polski malarz batalista, „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 9-10, 2012, s. 54- 
-57). Został za to uhonorowany człon-
kostwem Cesarskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w  Petersburgu. „Szturm 
Oczakowa” (olej, płótno, wym. 230 
x 345 cm) znajduje się obecnie w pe-
tersburskim Muzeum Artylerii, Wojsk 
Inżynieryjnych i Wojsk Łączności. Do 
Muzeum Narodowego w  Szczecinie 
trafił natomiast zakupiony w  1976  r. 
w  łódzkiej Desie, znacznie mniejszy 
(wym. 52 x 76 cm) obraz przygoto-
wawczy „Wzięcie twierdzy Oczakowa 
w  1788 roku”, różniący się wieloma 
szczegółami. Brak na nim zwłaszcza 
równoważącej kompozycję postaci ro-
syjskiego żołnierza, stojącego na szań-
cu z lewej strony. Suchodolski inspiro-
wał się też wyraźnie własnym „Sztur-
mem na mury Saragossy” (1845).

Dzisiejszy Oczaków w  nazwach 
ulic, pomnikach i muzealnych ekspo-
zycjach identyfikuje się także z rosyj-
ską historią, a obok dawnych upamięt-
nień pojawiają się nowe. W  2013  r. 
miejscowi krajoznawcy dla uczcze-
nia 225. rocznicy szturmu umieścili 
w parku Zwycięstwa, koło szkoły mu-
zycznej kamień ze stosownym napi-
sem i  sporządzoną na kamiennej pły-
cie reprodukcją obrazu Suchodolskie-
go. Jest zatem tak, że w centrum ukra-
ińskiego miasta zwycięstwo Rosjan 
nad Turkami sławi obraz polskiego 
malarza.

Jarosław Komorowski

rocznicowe, o  co uparcie upomina-
ła się miejscowa Polonia, zwłaszcza 
Związek Polaków na Białorusi.

W końcu 2002  r. władze w  Brze-
ściu podjęły uchwałę o  odbudowie 
dworu Tadeusza Kościuszki i umiesz-
czeniu w nim muzeum pamięci boha-
tera. Zakończenie prac przy odbudo-
wie wyznaczono początkowo na nie-
realny termin w  lipcu 2003  r., póź-
niej przesunięto na 1 czerwca 2004 r., 
w  końcu otwarcie muzeum wyzna-
czono na przypadającą w 2006 r. 260. 
rocznicę urodzin Tadeusza Kościusz-
ki. Opracowania dokumentacji pod-
jęło się biuro „Briestriestawracijapro-
jekt” pod kierunkiem architekta Wła-
dymira Kozłowa. Wojewoda brzeski 
poinformował za pośrednictwem pra-
sy, że białoruskie władze liczą na po-
moc, w tym finansową, państw, z któ-
rymi – jak to określił – związana jest 
biografia Kościuszki. W  szczególno-
ści liczono na rozsiane po całym świe-
cie fundacje kościuszkowskie oraz am-
basady krajów, w których żył i działał 
Kościuszko – a więc Stanów Zjedno-
czonych, Francji, Polski, Szwajcarii. 

Lokalne władze zamierzały prze-
znaczyć na rozpoczęcie prac przy od-
budowie domu Kościuszki 50 mln 
rubli, czyli równowartość około 25 
tys. euro, a w  odbudowanym dworze 

W ubiegłorocznym wrze-
śniowo-październiko-
wym numerze „Spo-
tkań z  Zabytkami”, 

w  bloku poświęconym Tadeuszowi 
Kościuszce, ukazał się artykuł autor-
stwa Katarzyny i  Jerzego Samusików 
Dworek Kościuszków w  Mereczowsz-
czyźnie (nr 9-10, 2017, s. 31-34). Ar-
tykuł ten wymaga szerszego komenta-
rza na temat narodzin idei oraz prze-
biegu zakończonej w 2004 r. odbudo-
wy spalonego w  czasie drugiej wojny 
światowej dworu, w  którym przyszły 
Naczelnik spędził dzieciństwo.

Osiemnastowieczny drewniany 
dwór w  Mereczowszczyźnie wielo-
krotnie był rysowany, wzmiankowa-
ny i  odwiedzany jako miejsce pamię-
ci po bohaterze, jednak nie mamy in-
formacji o  zachowanych w  nim pa-
miątkach z czasu dzieciństwa Naczel-
nika. W  końcu XIX  w. budynek był 
już w  tak złym stanie, że miejscowy 
właściciel ziemski wybudował go pra-
wie na nowo. W ramach inwentaryza-
cji budownictwa drewnianego przez 
Zakład Architektury Polskiej studen-
ci Wydziału Architektury Politech-
niki Warszawskiej, Stefan Putowski 
i  Tadeusz Kaszubski, w  1926  r. wy-
konali pomiar budynku (Zbiory Za-
kładu Architektury Polskiej WAPW, 
alb. 204). Podczas drugiej wojny świa-
towej miejscowi partyzanci bez szcze-
gólnego powodu podpalili dwór, któ-
ry uległ całkowitej zagładzie.

W pobliżu miejsca, w którym stał 
dwór po wojnie położono kamień 
z  tablicą upamiętniającą miejsce uro-
dzin Kościuszki. Pod tym kamieniem 
od czasu uzyskania niepodległości 
przez Białoruś dyplomaci Polski, Sta-
nów Zjednoczonych, Litwy i  Fran-
cji w każdą rocznicę urodzin bohate-
ra (4 lutego) składali wieńce i kwiaty. 
Władze obwodu brzeskiego organizo-
wały również z tej okazji uroczystości 

Recently restored
..............................................................................................................................................

| Odbudowany dworek w Mereczowszczyźnie, 
2004 r.

(fot. Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

...............................................................................
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odbudowy siedziby rodowej Ko-
ściuszków (niewątpliwie także w  wy-
niku starań powstałego w  USA już 
w  1996  r. Komitetu Odbudowy 

Domu Rodzinnego Kościuszki), były 
Stany Zjednoczone, których ambasa-
da w Mińsku przekazała na ten cel do-
tację w wysokości 28 tys. dolarów.

zaplanowano umieszczenie muzeum. 
Pierwszym i  bodaj jedynym kra-
jem, który w  latach 2003-2004 za-
czął realnie dofinansowywać projekt 

1

2
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Ministerstwo Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego w  Polsce, do któ-
rego zwrócili się Białorusini, prze-
słało prośbę o  kwerendę archiwalną 

w polskich zbiorach do Ośrodka Do-
kumentacji Zabytków, którego ów-
czesny dyrektor, będący równocze-
śnie opiekunem zbiorów naukowych 

Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej, wykonał kopię pomia-
ru dworu Kościuszki, dostarczoną na-
stępnie za pośrednictwem minister-
stwa do biura projektowego w  Brze-
ściu. Fakt ten, który umożliwił wznie-
sienie w miarę wiernej repliki dworu, 
nie został jednak odnotowany przez 
białoruskie agencje informacyjne.

W końcu maja 2003 r. rozpoczęły 
się badania archeologiczne. Prowadził 
je znany badacz, doktor Wiaczesław 
Sobol. Dokładne położenie dworu 
nie było znane. Nie spodziewano się, 
że zachowały się jakiekolwiek relik-
ty budynku, całkowicie zniszczonego 
pod koniec drugiej wojny światowej. 
Po ustaleniu jednak miejsca spod tra-
wy wyłoniły się kamienne podwaliny 
drewnianych ścian oraz ceglane, mu-
rowane piwnice. Podczas prac odna-
leziono setki przedmiotów pochodzą-
cych w  większości z  XVII-XVIII  w. 
– wyroby żelazne, ceramikę, monety. 
Według opinii białoruskich specjali-
stów, znaleziska te mają dużą wartość 
historyczną. Po raz pierwszy na Biało-
rusi, na tak niewielkim terenie odna-
leziono tak wielką liczbę przedmio-
tów. Jak oświadczyli badacze, umożli-
wią one historykom w przyszłym mu-
zeum pełne przedstawienie obrazu ży-
cia tej epoki w  konkretnym punkcie 
osadniczym na przykładzie rodzin-
nej siedziby Kościuszki. Przy wyko-
pach pracowali ochotniczo uczniowie 
i krajoznawcy z Kosowa.

23 września 2004  r. ambasa-
dor USA na Białorusi George Krol, 
w obecności innych dyplomatów oraz 
przedstawicieli władz Białorusi i  licz-
nie zgromadzonych przedstawicie-
li miejscowego społeczeństwa, do-
konał otwarcia odbudowanego dwo-
ru. W uroczystości udział wzięli rów-
nież ambasadorzy Polski, Litwy, Fran-
cji i  Szwajcarii. W  swym przemówie-
niu ambasador Krol wyraził głęboką 
wdzięczność za realizację tego przed-
sięwzięcia oraz stwierdził, że „dom ten 
jest znaczącym symbolem ścisłych histo-
rycznych związków między narodami 
amerykańskim i białoruskim”.

W kolejną rocznicę, 4 lutego 
2005 r., ambasador Krol wraz z kade-
tami z  Akademii Wojskowej w  West 

1-4 | Zachowane 
w Zbiorach 
Wydziału 
Architektury 
Politechniki 
Warszawskiej 
(alb. 204) rysunki 
pomiarowe 
dworu Kościuszki, 
będące częścią 
inwentaryzacji 
wykonanej 
w 1926 r. 
przez Stefana 
Putowskiego 
i Tadeusza 
Kaszubskiego: 
widok frontowy (1), 
rzut poziomy (2), 
okno z dworku (3), 
szczegół więźby 
dachowej (4)
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w  Akademii Wojskowej w  West-Po-
int, w oddziałach rękopisów czołowych 
amerykańskich bibliotek… Ale, to co 
najcenniejsze z  wyjazdu, przywiozłem 
130 kopii oryginalnych dokumentów”.

Uroczystości we dworze Ko-
ściuszki weszły na trwałe do kalen-
darza dyplomatycznych spotkań. 
4 lutego 2007  r. kolejny ambasa-
dor USA na Białorusi, Karen Ste-
wart, wraz z  towarzyszącymi osoba-
mi przybyła do Mereczowszczyzny, 
gdzie razem z  dyplomatami z  Polski 
i Litwy oraz przedstawicielami miej-
scowych władz złożyła kwiaty, zwie-
dziła muzeum i  wygłosiła przemó-
wienie. W  oficjalnym komunikacie, 
w którym poinformowano o tym wy-
darzeniu, dwór określony został już 
nie jako zbudowany na nowo, lecz je-
dynie „recently restored” (współcze-
śnie odrestaurowany). Wydaje się, że 
wkrótce będzie oczywiste, że dwór 
Kościuszków stał tu zawsze.

Odbudowa dworu Kościuszki 
wpisuje się znakomicie w ciągłą dys-
kusję teoretyków i  praktyków kon-
serwacji zabytków dotyczącą proble-
mu „autentyczności”: czy stanowi 

o  niej oryginalność formy budow-
li, czy też zachowanie substancji – 
materiału, z  którego ją wzniesiono, 
niezależnie od późniejszych znisz-
czeń lub przekształceń. Nikt chyba 
nie podważa oryginalności symfonii 
wielokrotnie wykonywanej na pod-
stawie kompozytorskiej partytu-
ry, choć i  dyrygent, i  muzycy w  or-
kiestrze są za każdym razem inni. 
Taką „partyturą” dla budynku jest 
zestaw rysunków projektowych lub 
inwentaryzacyjnych, a także tożsa-
mość materiału i technologia budo-
wy. Zważywszy możliwość indywi-
dualnych interpretacji szczegółów, 
obiekt każdorazowo jest ten sam, 
choć może niecałkowicie taki sam. 
Szczególnie, gdy, jak w  przypadku 
dworu w  Mereczowszczyźnie, jed-
nego z  licznych drewnianych dwo-
rów drobnej szlachty dawnej Rze-
czypospolitej, o  jego zabytkowości 
stanowi wartość historyczna zwią-
zana z  miejscem narodzin bohatera 
kilku narodów, nie zaś wartość ma-
terialna lub artystyczna.

Robert Kunkel

Point ponownie odwiedził dwór, 
przekazując przyszłemu muzeum 
komputer i  symboliczne pamiątki 
z Akademii – flagę, portret Kościusz-
ki i czapkę kadeta.

W tym samym roku gościł w Sta-
nach Zjednoczonych przewodni-
czący białoruskiej fundacji obywa-
telskiej Kościuszki Leanid Naściar-
czuk. W  Departamencie Stanu uzy-
skał on zapewnienie, że USA nadal 
będą wspierać projekt muzeum. W re-
zultacie spotkania Białoruś zaczę-
ła otrzymywać dokumenty historycz-
ne, fotokopie i  inne materiały, doty-
czące bohatera trzech narodów. Były 
to – jak oświadczył Naściarczuk – ko-
pie listów Kościuszki do prezyden-
tów Waszyngtona i Jeffersona oraz in-
nych generałów, a także wiele pozycji 
literatury, wydawnictw ilustrowanych 
i plakatów. „My nic nie mamy – mó-
wił Naściarczuk. Amerykanie pierw-
si odpowiedzieli na nasze prośby. By-
łem w  bibliotece publicznej Kongresu 
USA, w  archiwum historycznym No-
wego Jorku, w  Amerykańskiej Funda-
cji Tadeusza Kościuszki, w  Centrum 
Historii Wojskowości w  Waszyngtonie, 

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

Pod koniec 2017 r. opublikowany został X, jubileuszowy tom zapocząt-
kowanego przez Stanisława Sławomira Nicieję w 2012 r. cyklu Kresowa 

Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, poświęconego miejscowo-
ściom znajdującym się na Kresach. W tomie tym opisane zostały Złoczów, Za-
dwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce i Zasmyki. 

Publikacja ma podobną konstrukcję jak poprzednie. W pierwszym rozdzia-
le szczegółowo opisane zostało miasto leżące na wschód od Lwowa – Zło-
czów, i związane z nim znane postacie, m.in. historyk Władysław Pobóg-Ma-
linowski, chemik Roald Hoffmann, politolog Zbigniew Brzeziński, ksiądz Jan 
Cieński, słynny narciarz i łyżwiarz Roman Hubert Hupałowski czy obrońca pol-
skiego wybrzeża we wrześniu 1939 r. – płk Stanisław Dąbek. 
Najważniejszy w dziejach Złoczowa (tradycja wywodzi jego 
nazwę od otaczających go złotych łanów zbóż) był okres, gdy 
siedzibę mieli tu Sobiescy. Ojciec króla, Jakub Sobieski, ufor-
tyfikował miasto i wzniósł murowany zamek obronny, w któ-
rym dziś znajduje się muzeum i galeria obrazów.

Ze Złoczowa przenosimy się do Zadwórza, leżącego na tra-
sie kolejowej do Lwowa i Tarnopola. Zadwórze nazywane jest 
polskimi Termopilami. To tutaj 318 żołnierzy osłoniło swoimi 
ciałami Lwów przed inwazją bolszewicką, co ułatwiło zwycię-
stwo armii polskiej pod Warszawą w sierpniu 1920 r. Stani-
sław Sławomir Nicieja wędruje kolejno do wsi Kozaki, w wy-
niku decyzji jałtańskich przesiedlonej po wojnie do Pyrzan 
na ziemi lubuskiej, następnie jedzie do wsi Gańczary, która 

w XIX w. była własnością Witolda Dunin-Borkowskiego, zapomnianego dziś 
dramaturga i konesera sztuki. Wśród mieszkających tu rodzin wyróżniała się 
rodzina Samborskich, kultywująca pamięć o tradycjach kresowych wyniesio-
nych z rodzinnego domu.

Kolejny rozdział tomu poświęcony jest historii wołyńskiego miasteczka 
Łanowce, gdzie osiedli legioniści Piłsudskiego i zajęli się pracą organiczną 
na roli.

Ostatnim opisanym w tomie miejscem jest wieś Zasmyki, od 1944 r. ko-
lebka 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Autor przypomina hi-
storię wzlotu i klęski tej legendarnej formacji wojskowej, przypomina sylwet-

ki jej żołnierzy i kronikarzy opisujących czyny militarne ko-
legów. 

W całym tomie czytelnicy znajdą opisy dziejów wielu Kre-
sowian i ich rodzin, wzbogacone ikonografią, unikatowym 
zbiorem zdjęć z albumów rodzinnych, fotografii prasowych, 
pocztówek, dokumentów i reprodukcjami obrazów. Imponu-
jący jest również indeks osób, gdzie zamieszczono ponad ty-
siąc nazwisk. 

Warto dodać, że dziesięć wydanych już tomów Kresowej 
Atlantydy liczy prawie trzy tysiące stron druku. Książki z se-
rii nie tylko przywołują mało znane fakty z przeszłości, ale 
też przypominają, że – jak to podkreśla we wstępie Stani-
sław Sławomir Nicieja − „historii Polski nie można zamykać 
w granicach obecnego państwa polskiego”. 

Spotkanie z książką

KRESOWA	ATLANTYDA	–	TOM	X
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węgielny. Projekt świątyni na pla-
nie spłaszczonej elipsy o  wymia-
rach 21,5 x 12,5 m wykonał archi-
tekt hrabiowski Georg Ludwig Schir-
meister. Pierwszy etap budowy prze-
biegał pod nadzorem mistrza mu-
rarskiego Döringa z  Oleśnicy (nie-
znane są imiona niektórych artystów 

i  rzemieślników biorących udział 
w budowie świątyni) oraz mistrza cie-
sielskiego Joachima Krummeno; cie-
śla był odpowiedzialny m.in. za wyko-
nanie unikatowej konstrukcji szczytu 
wieży. Od 1766 r. prace kontynuował 
przybyły z Milicza dworski mistrz bu-
dowlany Ernest Ferdynand Klose, 

Kościół ewangelicki 
w Pokoju

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

Pokój to miejscowość po-
łożona koło Opola w  cen-
tralnej części woj. opolskie-
go. W XVIII w. była to zna-

na rezydencja magnacka hrabiego 
Carla Christiana Erdmanna (1716- 
-1792) z  rodziny von Württemberg- 
-Oels. Książę oleśnicki  wybrał tę oko-
licę na założenie letniej rezydencji, na 
wzór  Karlsruhe w  Badenii-Wirtem-
bergii, i  nazwał osadę również Carl-
sruhe, co oznacza „spokój Karola”. 
W XIX w. w parku przylegającym do 
pałacu odkryto źródła wód mineral-
nych, dzięki którym Pokój stał się zna-
nym uzdrowiskiem, modnym wśród 
śląskiej arystokracji i  szlachty. Układ 
urbanistyczny miejscowości charak-
teryzuje się unikatowym, radialnym 
założeniem, w centrum znajdował się 
pałac z  promieniście odchodzącymi 
od niego alejami. Od 1903  r. Pokój 
stał się siedzibą królewską ze względu 
na to, że wymarła linia męska Erdma-
nów i miejscowość przypadła królowi 
pruskiemu Wilhelmowi II. W 1945 r. 
większość obiektów dóbr pałacowych 
i  zdroju została zniszczona przez Ar-
mię Czerwoną. Jedną z  nielicznych, 
cennych, architektonicznych pozosta-
łości po latach świetności Pokoju jest 
późnobarokowy kościół ewangelic-
ki im. Księżnej Zofii wraz z  cmenta-
rzem, na którym spoczywa wielu zna-
mienitych mieszkańców miejscowo-
ści. Był to pierwszy kościół ewangelic-
ki na Górnym Śląsku. 

Świątynię ulokowano poza za-
budową placu pałacowego. Budowę 
rozpoczęto 30 października 1764  r., 
a w  maju 1765  r. położono kamień 

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

1 | Kościół ewangelicki w Pokoju
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napisem „Furahtlos und trew”, co zna-
czy „nieustraszony i wierny”. W przy-
budówce znajduje się również żeliw-
ne, barokowe epitafium upamiętnia-
jące mistrza kowalskiego, który wy-
konał w  świątyni elementy żeliwne. 

Napis na epitafium brzmi: „Tu spo-
czywa w Bogu ten, który zmarł w  sta-
nie bożego błogosławieństwa, pan Jo-
han Freidrich Pfabe, kowal wytwa-
rzający broń, mistrz ciągnięcia dru-
tu i  wyrywający zęby, na królewskiej 

który wraz z synem Ernestem Gottlie-
bem Klose wykonał m.in. sztukaterie 
we wnętrzu. 

Do jednonawowego kościoła ar-
chitekt zaplanował cztery przybu-
dówki z  osobnymi wejściami o  za-
okrąglonych narożach. Zakrystię 
umieścił w przybudówce wschodniej; 
jej wnętrze zdobią portrety książąt 
oraz księży miejscowej parafii. Nad 
zakrystią znalazła się biblioteka z cen-
nym księgozbiorem i  pozostałościa-
mi woluminów książęcych, ocalałych 
po pożarze pałacu w  1798  r. Dodat-
kowo, pod przybudówką znajduje się 
grobowiec rodziny książęcej. Spoczy-
wa tu książę Carl Christian, jego żona 
i dzieci. W przybudówce zachodniej, 
pełniącej funkcję kruchty, po obu jej 
stronach można zobaczyć odlewy 
z  brązu z  przedstawieniem herbu ro-
dziny Württemberg. Ta uproszczo-
na wersja herbu została zatwierdzo-
na po 1817  r. przez księcia Wilhel-
ma  I, po objęciu przez niego władzy 
królewskiej w Wirtembergii. Herb za-
opatrzono wówczas staroniemieckim 

2 | Ołtarz ambonowy

3 | Chrzcielnica

4 | Kartusz herbowy książąt wirtembersko-oleśnickich na loży 
kolatorskiej
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Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
W ciągu lat instrument w Pokoju wy-
magał napraw i  strojenia: w  latach 
1994, 2008 i  2010 przeprowadzone 
zostały kolejne prace mające na celu 
renowację organów i  utrzymanie ich 
w  dobrym stanie. Dzięki tym stara-
niom wykorzystywane są do dziś nie 
tylko podczas nabożeństw, ale rów-
nież na corocznych koncertach w  ra-
mach Festiwalu Muzyki Zabytkowych 
Parków i  Ogrodów im. Carla Marii 
von Webera. Celem wydarzenia jest 
upamiętnienie pobytu kompozytora 
w Pokoju w  latach 1806 i 1807. We-
ber skomponował w  Carlsruhe dwie 
symfonie, wariacje fortepianowe op. 
7 oraz Koncert waltorniowy. Pobyt 
w rezydencji był również inspiracją do 
stworzenia opery Wolny strzelec.

Wejście do kościoła, od strony po-
łudniowej, umieszczone jest w  wieży, 
mającej formę wysmukłego obelisku, 
którą pierwotnie zdobiła mitra ksią-
żęca, a obecnie wiatrowskaz z  napi-
sem „1773”. Wieża kościoła przewyż-
sza szczyt dachu o  14,5 m, a bok jej 
podstawy ma 6,8 m. Schodami moż-
na dostać się z  niej do dwóch pięter 
stylowych empor, obiegających wnę-
trze kościoła od południa i  północy 
oraz do wbudowanej w  nie od połu-
dnia loży kolatorskiej wraz z  dwoma 
mniejszymi lożami po bokach. Wej-
ście to niegdyś było dostępne jedy-
nie dla rodziny książęcej. Kolatorium 

ma bogatą rokokową dekorację grze-
bykową, a na suficie znajdują się stiu-
ki o  motywie kwitnącej gałęzi. Pier-
wotnie lożę wieńczył rzeźbiony orzeł 
śląski, a balustradę herb księcia, ozdo-
biony najznamienitszym i najstarszym 
jednoklasowym odznaczeniem Króle-
stwa Danii – Orderem Słonia, który 
zachował się do dziś. Order ten został 
przyznany za zasługi w  1801  r. Wil-
helmowi Frydrychowi Württemberg, 
który w armii duńskiej w stopniu ge-
nerała walczył w bitwie o Kopenhagę. 

Wystrój kościoła w Pokoju utrzy-
many jest w  tonacji kremowobia-
łej, wzbogaconej złoceniami rokoko-
wych listew gzymsowych czy ozdób 
snycerskich. Elementom o  moty-
wach roślinnych nadano barwy zielo-
no-czerwone. Rokokowe balustrady 
i  styl muszelkowy zaczerpnięto z  re-
pertuaru schyłku baroku. Cennym 
dziełem jest bogato rzeźbiony wklę-
sło-wypukły ołtarz ambonowy, uję-
ty w  dwie pary kolumn. Wypełnia-
ją go cztery malowidła. Dwa z  nich, 
znajdujące się nad amboną ołtarzową 
i  w  predelli, przedstawiają Ostatnią 
Wieczerzę i  Przemienienie Pańskie. 

kuźnicy kluczborskiej. Zmarł 19 
czerwca 1766  r., lat 64”. Jest to jed-
no z  pierwszych dzieł żeliwnego od-
lewnictwa artystycznego na Górnym 
Śląsku, odlane w  tzw. Hucie Klucz-
borskiej (Kreuzburgerhütte) koło Za-
gwiździa, założonej przez Fryderyka 
II Wielkiego w latach 1754-1755. 

W przybudówce znajdują się rów-
nież schody prowadzące do chó-
ru muzycznego z  organami. Instru-
ment, o  bogatej dekoracji grzebyko-
wej z  umieszczonym pośrodku kar-
tuszem herbowym książąt wirtem-
bersko-oleśnickich i  Okiem Opatrz-
ności w  zwieńczeniu, wykonany zo-
stał w  czerwcu 1774  r. Twórcą or-
ganów był Christian Siegmund Pu-
chert z  Oleśnicy. Miały jeden ma-
nuał, który obsługiwał dziesięć gło-
sów, oraz pedał obsługujący trzy gło-
sy. W sierpniu 1828 r. organista i kon-
struktor – Daniel Meiser rozbudował 
je, dodając drugi manuał, a w 1905 r. 
poddane zostały kolejnej odbudowie 
przez świdnicką firmę Schlag & Söch-
ne Schweidnitz, która odpowiadała 
za ich konserwację do 1945 r. Zakład 
założony w  1891  r. przez Christiana 
Gotlieba Schlaga był najbardziej zna-
ną firmą zajmującą się budową oraz 
konserwacją organów na Śląsku. Sta-
nowił kontynuację firmy Gottfrie-
da Klose z  Brzegu, którego dziełem 
są m.in. organy w  ewangelickim ko-
ściele w Świdnicy, wpisanym na Listę 

5 | Żeliwne epitafium upamiętniające mistrza 
kowalskiego

6 | Zdobienia na żeliwnym epitafium

(zdjęcia: Krzysztof Spałek) 

..............................................................................
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Zwiedzających pałac w  Koc-
ku może zaskoczyć fakt, że 
jest to obecnie Dom Opie-
ki Społecznej przeznaczony 

dla ludzi samotnych i  schorowanych 
z Kocka i  jego okolic. Pensjonariusze 
mieszkają w oficynach, a w samym pa-
łacu jest kilka pomieszczeń admini-
stracyjnych. Dawni zamożni właści-
ciele pałacu z  pewnością nie przewi-
dywali takich rezydentów w  swojej 
siedzibie.

Budynek istniał już w  XVI  w., 
kiedy zapewne w  znacznie odmien-
nej formie należał do rodziny Fir-
lejów. Znaczącą przebudowę prze-
szedł w  końcu XVIII  w. Jej autorem 
był Szymon Bogumił Zug, działający 

na zlecenie Anny z  Sapiehów Jabło-
nowskiej. Dzięki akwareli Zygmun-
ta Vogla wiemy, jak okazale wyglądała 
wówczas ta książęca rezydencja.

W pierwszej połowie XIX w. obiekt 
znalazł się w  rękach rodziny Żółtow-
skich, którzy zlecili kolejną przebudowę 
pałacu Henrykowi Marconiemu. Forma 
nadana przez niego budowli w  swym 
zasadniczym zrębie zachowała się do 
naszych czasów. To właśnie herby Żół-
towskich: „Ogończyk” i  „Jastrzębiec” 
zdobią tympanon fasady. Najbardziej 

Pałac w Kocku 
jako luksusowy 
przytułek
.......................................................................................................................................

Wykonał je w  1775  r. malarz dwor-
ski z  Oleśnicy G. M. Beuthes. Po-
zostałe dwa, umieszczone po bo-
kach, upamiętniają Zmartwychwsta-
nie i  Wniebowstąpienie. Ich twór-
cą jest inny oleśnicki artysta – Jo-
hann Georg Ernst (1703-1774). Ten 
mało znany barokowy artysta jest 
obecnie uważany za jednego z  naj-
bardziej utalentowanych i najciekaw-
szych malarzy śląskich epoki baroku 
(do października 2017  r. w  gliwic-
kiej Willi Caro na wystawie „Niezna-
ne arcydzieła, nieznani mistrzowie. 
Malarstwo barokowe na Śląsku na 
nowo odkryte” można było obejrzeć 
trzydzieści znakomitych dzieł, od-
szukanych na plebaniach, w  kościo-
łach, klasztorach i muzealnych maga-
zynach, a wśród nich m.in. wyjątko-
we dzieło pędzla Ernsta o  tematyce 
świeckiej „Dziewczynka z  synogar-
licą”, zob. „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 7-8, 2017, s. 63-64). Od sierpnia 
2017 r. trwają gruntowne prace kon-
serwatorskie ołtarza.

Obok ołtarza usytuowana jest 
w  kształcie spłaszczonej bulwy roko-
kowa chrzcielnica, z 1775 r., która kil-
ka lat temu została odremontowana. 
Za nią znajduje się tablica upamięt-
niająca poległych w  pierwszej wojnie 
światowej. Innym dziełem sztuki se-
pulkralnej jest płyta upamiętniająca 
poległych w  wojnach napoleońskich 
w 1813 r. Jak głosi napis, trzech człon-
ków parafii oddało życie za króla i oj-
czyznę. Dwóch zmarło przed Pary-
żem, a jeden koło Lucerny. 

Kościół w  Pokoju oddano do 
użytku w  1771  r., ale prace na ze-
wnątrz budowli zakończyły się dopie-
ro w 1773 r. Gruntowny remont świą-
tyni przeprowadzono w  1823  r., po 
tym, jak w 1821 r. podczas burzy pio-
run uszkodził wieżę. Kolejny, duży re-
mont odbył się w  latach 1849-1850 
i  wówczas zamontowany został wia-
trowskaz.

Izabela Spielvogel  
Krzysztof Spałek

Autorzy dziękują ks. Enaszowi Kowal-
skiemu za poświęcony czas i  udostępnie-
nie kościoła dla potrzeb tego artykułu.

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

1 | Zygmunt Vogel, „Widok Kocka z pałacem 
od zajazdu”, 1796, rysunek tuszem na papierze, 
wym. 33,9 x 49 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

1
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Zjednoczenia Mechanizacji Budow-
nictwa „ZREMB”. Planowano wyko-
rzystanie budynku na ośrodek szkole-
niowo-wypoczynkowy dla pracowni-
ków przedsiębiorstwa.

Prace remontowe i adaptacyjne ru-
szyły z wielkim rozmachem w 1977 r. 
Niezbędną dokumentację projektową 
wykonały Pracownie Konserwacji Za-
bytków. To wielkie tempo miało oczy-
wiście dobre i  złe strony. W  pierw-
szej kolejności przeprowadzono wy-
mianę więźby dachowej i związanego 
z  nią stropu nad pierwszym piętrem. 
Wymieniono i  unowocześniono in-
stalacje.

Równocześnie prowadzono prace 
typowo konserwatorskie, np. oczysz-
czanie dekoracji sztukatorskich, zde-
formowanych przez wieloletnie 

nakładanie kolejnych warstw far-
by. Korzystnie zmieniono lokali-
zację jedynego zachowanego, bar-
dzo pięknego pieca. Schowany wcze-
śniej w ciemnym kącie głównej klat-
ki schodowej został obecnie wyeks-
ponowany w  centralnej wnęce hal-
lu wejściowego. Wymagało to jed-
nak obniżenia pieca o jedną warstwę 
kafli, aby mógł się zmieścić w  nieco 
mniejszej wnęce. Do ogrzewania pa-
łacu służyły również liczne marmu-
rowe kominki, które zachowały się 
chyba w komplecie.

Dzięki albumom fotograficznym 
potomków rodziny Żółtowskich uda-
ło się zrekonstruować kamienne ba-
lustrady tarasu ogrodowego. Pod ta-
rasem rozebrano ścianki zamykające 
pięć wielkich owalnych grot.

W trakcie prac zdarzyły się tak-
że sensacyjne odkrycia konserwator-
skie. W pomieszczeniu nr 5, w glifach 
okiennych odsłoniły się piękne biało- 
-niebieskie stiuki, z centralnie umiesz-
czonymi rozetkami. W  pomieszcze-
niu nr 1, pod przypadkowo odbitym 
tynkiem ukazało się malarstwo z mo-
tywem roślinnym w  stylu pompejań-
skim. W jednej z sal parteru, pod po-
mieszczeniem nr 2 znalazło się zamu-
rowane dawne przejście z otaczającym 
je malarstwem iluzjonistycznym.

widocznym elementem tej przebudowy 
była zmiana dachów mansardowych na 
dwuspadowe.

Historia pałacu ma również swoją 
dramatyczną kartę. To właśnie tu bo-
haterski generał Franciszek Kleeberg 
6 października 1939 r. musiał podpi-
sać akt kapitulacji kończący kampanię 
obronną wojsk polskich. Stąd prze-
wieziono go do niemieckiej niewoli, 
gdzie zmarł już dwa lata później. 

Po wojnie w  pałacu zlokalizowa-
no Szkołę Rolniczo-Mechanizacyjną. 
Dawne salony zamieniły się w szkolne 
klasy. Szybko następowała degradacja 
w  ten sposób użytkowanych wnętrz 
i pogarszał się ogólny stan techniczny 
budynku.

Nadzieją na zmianę losu stało się 
zainteresowanie pałacem bogatego 

2 | Początek remontu dachu

3 | Oczyszczanie rozety z nawarstwień farby

4 | Taras ogrodowy po rewaloryzacji

................................................................................
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Orzechowskiego. Bojąc się nagłośnie-
nia sprawy i w konsekwencji opóźnień 
w  realizacji napiętego harmonogra-
mu robót, zażądał on natychmiasto-
wego, ponownego zatynkowania zna-
lezisk i zatajenia sprawy. Pełnomocnik 
Ministerstwa Kultury mający nad-
zór konserwatorski nad remontem 
– mgr inż. arch. Jacek Cydzik ugiął 
się przed tym żądaniem. Kalkulował, 
i chyba słusznie, że korzyści z prowa-
dzonych prac są znacznie większe niż 
chwilowe straty. Sądził, że w przyszło-
ści znajdzie się czas i pieniądze na po-
nowne odsłonięcie i  wyeksponowa-
nie tych ważnych elementów dawne-
go wystroju. Znacznie trudniej będzie 
przywrócić dawny układ „piano nobi-
le” po wyburzeniu ściany między sa-
lami nr 3 i nr 7. To naruszenie histo-
rycznego układu pomieszczeń wiąże 
się z narzuconym przez inwestora wy-
mogiem zorganizowania wielkiej sali 
konferencyjnej.

Już nie wymogiem, ale chyba ka-
prysem inwestora było zainstalowanie 
przed fasadą wielkiej fontanny, o for-
mie stylizowanej na barokową. Nigdy 
wcześniej żadnej fontanny tu nie było.

Trwałym śladem pośpiesznego re-
montu są jeszcze mosiężne okucia sto-
larki okiennej i  drzwiowej, prymityw-
nie odlane, niewycyzelowane, z  wi-
docznymi kawernami. A przecież wy-
konawca miał do dyspozycji kilka ory-
ginalnych, zachowanych okuć, świad-
czących o kunszcie dawnego rzemiosła.

Podobnie prymitywnie wykonano 
barierkę tarasu nad portykiem elewa-
cji południowej, z zespawanych stalo-
wych płaskowników. Na starych zdję-
ciach widoczna jest barierka z  ryt-
micznym układem żeliwnych smu-
kłych kolumienek. Nic nie zapowia-
da, aby obecna funkcja pałacu mo-
gła ulec zmianie w  najbliższych la-
tach. Wciąż więc nie mogą się speł-
nić marzenia nieżyjącego już inż. Jac-
ka Cydzika o ponownym odsłonięciu 
i  wyeksponowaniu znalezisk konser-
watorskich z 1977 i 1978 r. Nie wol-
no jednak zapomnieć o ich istnieniu. 
A  na  razie zwiedzajmy pałac i  jego 
piękne zielone otoczenie. Warto.

Wiesław Olszowicz

Kilka remontowanych pomiesz-
czeń miało ściany pokryte bardzo 
zniszczonymi tapetami. Tapety klejo-
no nie bezpośrednio na murze, ale na 
podkładzie ze starych gazet. Dzięki 
tym gazetom można wnioskować, że 

tapety pojawiły się w pałacu w latach 
dwudziestych XIX w.

Niestety, nie wszyscy byli za-
dowoleni z  tych odkryć. Zaniepo-
koiły one koordynatora prac z  ra-
mienia inwestora – inż. Tadeusza 

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

5 | Schemat układu 
pomieszczeń pierwszego 
piętra po wyburzeniu 
ściany

6 | Stiukowa dekoracja 
odkryta w rozglifieniu 
okna

7 | Zamurowane dawne 
przejście z dekoracją 
iluzjonistyczną

(ilustracje: 1 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie; 
fot. 2-4, 6, 7 – Wiesław 
Olszowicz)

6

5
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do 1926  r. Osiemdziesięcioletnia 
wówczas fotografka, borykająca się 
z  problemami zdrowotnymi, a także 
z szalejącą w odrodzonej Rzeczpospo-
litej hiperinflacją, przekazała wielo-
tysięczny zbiór szklanych negatywów 
i  wyposażenie atelier gminie miasta 
Krakowa. Dzięki tej darowiźnie ta 

jakże krucha i  cenna kolekcja, prze-
chowywana pierwotnie w  Muzeum 
Przemysłowym, a teraz w  Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa, prze-
trwała do dziś.

Obecnie bardzo trudno jedno-
znacznie rozstrzygnąć, które z  fo-
tografii zostały wykonane przez 

Ostatnia właścicielka 
zakładu fotograficznego 
Kriegerów

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

Na Wzgórzu bł. Bronisła-
wy w  Krakowie stoi nie-
wielki ośmioboczny ko-
ściółek św. Małgorzaty. 

Poniżej nad brzegiem Wisły wznosi 
się obronny klasztor ss. norbertanek 
wraz z kościołem św. Augustyna i św. 
Jana Chrzciciela. Malowniczy widok 
na obie budowle został uwieczniony 
na jednym ze szklanych negatywów 
z  zakładu fotograficznego Kriegerów. 
W kadrze znalazł się także cień apara-
tu padający na stok wzniesienia, a po 
jego bokach cienie dwóch osób. Jest 
to jedyna fotografia ukazująca Nata-
na Kriegera i jego siostrę Amalię przy 
pracy.

Amalia urodziła się w  1846  r. 
w  Lipniku w  pow. bialskim i  czter-
naście lat później przeprowadziła się 
wraz z rodziną do Krakowa, gdzie jej 
ojciec Ignacy uruchomił zakład foto-
graficzny na rogu Rynku Głównego 
i ul. Św. Jana. Dość wcześnie zaintere-
sowała się pracą fotografa. Początko-
wo często pozowała ojcu, by wkrótce 
stać się jednym z pracowników atelier 
i  razem ze starszym bratem Natanem 
poznawać tajniki zawodu pod okiem 
Ignacego. Po śmierci ojca w  1889  r. 
rodzeństwo odziedziczyło cieszący się 
renomą zakład i  zgromadzoną kolek-
cję szklanych negatywów. Choć ofi-
cjalnie firmę przejął Natan, to jed-
nak prowadzili ją wspólnie, zwłaszcza 
że brat często przyjmował zamówie-
nia wymagające wyjazdów z Krakowa. 
Samodzielną właścicielką rodzinne-
go atelier została Amalia w 1903 r., po 
śmierci Natana, i kierowała zakładem 

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

1 | Amalia 
Krieger, fot. Natan 
Krieger, lata 
dziewięćdziesiąte 
XIX w., klisza 
szklana wykonana 
w technice 
żelatynowo- 
-srebrowej, wym. 
16,6 x 12 cm

..............................
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Ignacego, a które przez Natana czy 
Amalię. Jednym z  powodów takiego 
stanu rzeczy stała się decyzja rodzeń-
stwa, by po śmierci Ignacego zostawić 
jego imię w  nazwie firmy i  sygnować 
nim również fotografie wykonywa-
ne przez siebie. Z zachowanych listów 
do konserwatora Stanisława Tomko-
wicza, dotyczących uregulowania ra-
chunków za wykonane zdjęcia, wie-
my, że nawet korespondencję służ-
bową Amalia podpisywała imieniem 
ojca.

Prowadząc samodzielnie firmę, 
Amalia Krieger kontynuowała pra-
ce rozpoczęte przez swych poprzed-
ników, udostępniając kolekcję klisz 
na potrzeby rozmaitych wydawnictw. 
Po śmierci Natana zajęła jego miejsce 
w  Towarzystwie Miłośników Histo-
rii i  Zabytków Krakowa. W  1904  r. 43

2
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ukazał się kolejny numer publikowa-
nego przez nie „Rocznika Krakow-
skiego”, w  całości poświęcony histo-
rii i  kulturze Krakowa. Tom był bo-
gato ilustrowany zdjęciami, z których 
większość − ponad 150 fotografii – 
stanowiły prace z atelier Kriegerów.

Amalia kontynuowała także 
współpracę z  krakowską Akademią 
Umiejętności i  Muzeum Narodo-
wym. Fotografowała najstarsze pol-
skie dokumenty do publikacji doty-
czących polskiej paleografii profeso-
rów Władysława Semkowicza i  Sta-
nisława Krzyżanowskiego. Wyko-
nała zdjęcia przedstawiające obrazy 
z  galerii hrabiów Branickich w  Su-
chej, podarowane w 1910 r. Muzeum 
Narodowemu przez Julię z  Potoc-
kich Branicką, których autorami byli 
m.in. Marcello Bacciarelli i Per Krafft 
Starszy.

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

2 | Widok na kościółek św. Małgorzaty 
i klasztor ss. norbertanek wraz z kościołem 
św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, fot. 
Amalia i Natan Krieger, ok. 1900, klisza 
szklana wykonana w technice żelatynowo- 
-srebrowej, wym. 21 x 27,5 cm

3 | Baszta zwana Basztą Kościuszki przy 
ul. Podwale, 1908, klisza szklana wykonana 
w technice żelatynowo-srebrowej, wym. 
20,9 x 26,9 cm

4 | Model „Pochodu na Wawel” Wacława 
Szymanowskiego, 1912, klisza szklana 
wykonana w technice żelatynowo- 
-srebrowej, wym. 26 x 31 cm

5 | Pilot, druga dekada XX w., klisza 
szklana wykonana w technice żelatynowo- 
-srebrowej, wym. 16,4 x 11,9 cm

.....................................................................
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Amalia Krieger fotografowa-
ła też Kraków, możemy jej przypisać 
wszystkie negatywy, które powstały 
po śmierci Natana w  1903  r. Do ko-
lekcji już istniejącej dodała zdjęcia 
nowo powstałych obiektów, takich 
jak Dom Pod Globusem wzniesiony 
w  latach 1904-1906 według projek-
tu Franciszka Mączyńskiego i  Tade-
usza Stryjeńskiego jako siedziba Izby 
Handlowo-Przemysłowej. Wykona-
ła fotografie dwóch nowych królew-
skich nagrobków w  katedrze wawel-
skiej – Władysława Warneńczyka i Ja-
dwigi, których autorem był Antoni 
Madeyski. Uwieczniła także ufundo-
wany przez Ignacego Paderewskiego 
pomnik Grunwaldzki, który w 1910 r. 
stanął na pl. Matejki. W 1908 r. Ama-
lia wzięła udział w konkursie fotogra-
ficznym dedykowanym staremu Kra-
kowowi; organizatorem konkursu 
było Towarzystwo Miłośników Hi-
storii i Zabytków Krakowa wraz z kra-
kowskim Towarzystwem Fotografów 
Amatorów. Dwa lata później ukazał 
się wydany w  miękkiej oprawie, dość 
cienki album pt. Kraków, składają-
cy się z  piętnastu tablic fotograficz-
nych, będących pokłosiem konkur-
su, w  którym wzięli udział zarówno 

fotografowie-amatorzy, jak i  właści-
ciele krakowskich zakładów fotogra-
ficznych. Wśród nagrodzonych zna-
lazła się także fotografia „Baszta Ko-
ściuszki” Amalii Kriegerówny. Foto-
grafia ta przedstawia bramę wjazdo-
wą do posiadłości Wodzickich, w któ-
rych dworze Tadeusz Kościuszko spę-
dził noc z 23 na 24 marca 1794 r., po-
przedzającą przysięgę na krakowskim 
rynku. Piętrowa brama, zwana Basz-
tą Kościuszki, zamykająca malowni-
czo perspektywę ul. św. Anny, w chwi-
li wykonania fotografii była już jedyną 
pozostałością rozebranej w 1893 r. po-
sesji. W 1909 r., mimo protestów i ku 
powszechnemu oburzeniu (Tadeusz 
Boy-Żeleński poświęcił tej sprawie sa-
tyryczny wierszyk Lament pana radcy 
nad basztą Kościuszki) została w ciągu 
jednej nocy rozebrana przez właścicie-
la, kupca Jana Kantego Federowicza, 
późniejszego prezydenta Krakowa. Na 
uzyskanym placu zbudował on okaza-
łą kamienicę czynszową.

Amalia współpracowała także 
z  artystami. Wykonała m.in. zdjęcia 
obrazów Jacka Malczewskiego, będą-
ce obecnie cenną dokumentacją, uka-
zującą zarówno znane dzieła tego ma-
larza, jak i  te zaginione. Uwieczniła 

również prace Leona Wyczółkowskie-
go, Józefa Pankiewicza czy Wincente-
go Wodzinowskiego. Fotografowała 
jednak nie tylko dzieła uznanych ar-
tystów, lecz także twórców młodego 
pokolenia, m.in. należących do Gru-
py Pięciu Vlastimila Hofmana, Ty-
mona Niesiołowskiego i Mieczysława 
Jakimowicza. Bywała również w  pra-
cowniach rzeźbiarzy: Konstantego 
Laszczki i  Wacława Szymanowskie-
go, który był autorem monumental-
nego projektu rzeźbiarskiego zatytu-
łowanego „Pochód na Wawel”. Ama-
lia sfotografowała zarówno glinia-
ny model „Pochodu”, jak i jego odlew 
gipsowy w większej skali, a także kilka 
z figur wystawionych w Pałacu Sztuki 
w 1912 r.

Fotografka pozostawiła także bo-
gatą kolekcję portretów pojedynczych 
osób i całych grup. Do jej atelier tra-
fiała głównie klientela z  przedmieść 
i  okolic Krakowa, a w  czasie pierw-
szej wojny światowej i  tuż po jej za-
kończeniu żołnierze rozmaitych for-
macji. W ostatnich latach życia Ama-
lia Krieger skupiła się wyłącznie na fo-
tografii portretowej. Zmarła 21 wrze-
śnia 1928 r.

Ewa Gaczoł

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

Do najbardziej spektakularnych uroczystości publicznych w państwie Gryfi-
tów należały pochówki książęce. Zachowały się opisy ceremonii pogrze-

bowych ponad dwudziestu członków dynastii pomorskiej. Ceremonie te mia-
ły przede wszystkim ogromne znaczenie polityczne. Wokół zmarłego władcy 
gromadzili się przedstawiciele wszystkich ówczesnych warstw społecznych, 
a prezentowane wówczas chorągwie pogrzebowe z emblematami heraldycz-
nymi symbolizowały jedność księstwa.

Pamięć o rodzie Gryfitów przetrwała w ocalałych budow-
lach – zamkach, świątyniach, w literaturze, wytworach sztu-
ki i rzemiosła, natomiast brakowało publikacji poświęconej 
ich sarkofagom. Lukę tę wypełnia wydana w 2017 r. przez 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie książka Pompa fu-
nebris książąt z dynastii Gryfitów (pod red. naukową Ma-
rii Łopuch), będąca jednocześnie katalogiem wystawy sta-
łej o tej samej nazwie, którą można zwiedzać w szczeciń-
skim zamku. 

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Wprowadze-
niem do każdego rozdziału są eseje, których autorki – ba-
daczki epoki − przedstawiają pochówki z rodu Gryfitów, da-
jąc jednocześnie wszechstronny obraz obyczajowości tego 
czasu i przybliżając szeroki kontekst historyczny wystawy, 
opisują zabytkowe książęce trumny na historycznym, reli-

gijnym i obyczajowym tle epoki, ceremoniał pogrzebowy i jego symbolikę 
oraz analizują utwory poetyckie o niezwykłej formie tzw. poezji kunsztow-
nej, poświęcone zmarłym książętom. Maria Łopuch zajmuje się funeraliami 
pomorskich Gryfitów, a Joanna A. Kościelna – ich nowożytnym ceremoniałem 
pogrzebowym z lat 1531-1654. Agnieszka Borysowska analizuje z kolei po-
ezję w drukach żałobnych dedykowanych Gryfitom. Trzon publikacji stanowią 
szczegółowe opisy sarkofagów szczecińskich (Barbara Ochendowska-Grze-

lak), sarkofagów wołogoskich i darłowskich (Marzena Gło-
dek) oraz sarkofagów słupskich (Anna O. Sujecka). 

W opracowanych przez Barbarę Ochendowską-Grzelak 
notach katalogowych sześciu paradnych trumien Gryfitów, 
oprócz dokładnych opisów sarkofagów znajdziemy krótkie 
życiorysy pochowanych tu pięciu książąt i jednej księżnej 
oraz podstawowe informacje: datowanie, miejsce produk-
cji, technikę, wymiary, napisy epitafijne. Dopełnieniem ka-
talogu są materiały źródłowe związane z pochówkiem księ-
cia pomorskiego Bogusława XIII w 1606 r. – opis ceremonii 
pogrzebu i mowa pogrzebowa na jego cześć (w tłumaczeniu 
Tomasza Grzelaka).

Wszystkie teksty zostały opublikowane ze streszczeniami 
w językach angielskim i niemieckim. Tom uzupełniają bar-
dzo dobrej jakości ilustracje, bibliografia i indeks.

Spotkanie z książką

POMPA	FUNEBRIS	POMORSKICH	GRYFITÓW
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ich potencjału można uznać za swo-
istą niegospodarność. 

Ideowy plan sposobu funkcjono-
wania nowego oddziału MHK, któ-
ry ostatecznie nazwano Thesaurus 

Cracoviensis – Centrum Interpre-
tacji Artefaktów, ukształtował się 
za sprawą dwóch impulsów. Pierw-
szym było pragnienie otwarcia maga-
zynów dla publiczności i  pokazania 

Thesaurus Cracoviensis
.........................................................................................................................................

W 2002  r. w  Muzeum 
Historycznym Miasta 
Krakowa przystąpio-
no do prac koncepcyj-

nych nad generalnym remontem Pa-
łacu pod Krzysztofory. Uznano wów-
czas, że zabytkowe i  cenne wnętrza 
Krzysztoforów powinny po remon-
cie służyć głównie celom wystawien-
niczym. Podjęto zatem decyzję o wy-
prowadzeniu z  budynku pałacowego 
funkcji magazynowych. Konsekwen-
cją takiego podejścia była decyzja 
o budowie nowych magazynów, które 
właśnie teraz muzeum otwiera.

Po wielu latach rozmów z władza-
mi miasta w grudniu 2007 r. muzeum 
otrzymało od Gminy Miejskiej Kra-
ków nieukończony budynek, który 
pierwotnie miał być skrzydłem szkoły 
podstawowej. Zdecydowano, że wła-
śnie w  tym obiekcie powstanie cen-
tralny magazyn zbiorów, a także pra-
cownie konserwatorskie i  pracownia 
fotograficzna. W tym celu niezbędna 
była rozbudowa obiektu, która zakła-
dała podniesienie dachu i dobudowa-
nie przyziemia. Po przeprowadzeniu 
tych prac znacznie zwiększyła się po-
wierzchnia użytkowa budynku, która 
wynosi ponad 2,2 tys. m2.

W trakcie przygotowywania wy-
tycznych do projektu aranżacji 
wnętrz rozbudowanego obiektu po-
wstała idea rozszerzenia jego funk-
cji przez dodanie elementu kontaktu 
z  publicznością. Pomieszczenia ma-
gazynowe i  pracownie konserwator-
skie są zazwyczaj wewnętrznymi jed-
nostkami muzealnymi niedostępny-
mi dla osób z  zewnątrz. Biorąc pod 
uwagę fakt, że to właśnie w  magazy-
nach kryje się większa część posiada-
nych zbiorów, takie niewykorzystanie 

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

1 | Thesaurus Cracoviensis − fragment wnętrz
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odpowiednio zabezpieczonych zbio-
rów muzealnych, czyli ponad 150 
tys. przedmiotów, drugim − refleksja 
o  podłożu ekonomicznym. Magazyn 
zbiorów jest miejscem niedostępnym 
dla publiczności, a jego utrzymanie 
sporo kosztuje. Stworzenie wokół ma-
gazynu oferty o charakterze produktu 

pozwala na jego sprzedaż, czyli na 
uzyskanie wpływów. Jakkolwiek da-
lecy jesteśmy od tego, aby w  dyskusji 
o  komercjalizacji muzeów zajmować 
stanowisko sprzyjające tej tendencji, 
to jednak uważamy, że muzea uczest-
niczą w  grze rynkowej i  powinny to 
robić mądrze oraz skutecznie. 

Wspomniane impulsy skoncen-
trowały myślenie o Thesaurus Craco-
viensis na istocie i podmiocie projek-
tu, czyli na artefakcie, którym to ter-
minem coraz częściej określa się w li-
teraturze przedmiotu muzealia. Arte-
fakt łączy w  sobie dwa łacińskie sło-
wa arte – myśl, czyn, czynność i  fac-
tum – fakt. Muzealium poddawane 
jest interpretacji – to kluczowe sło-
wo w każdym muzeum, a zatem tak-
że w  projekcie MHK. Interpretacja 
może być dokonywana na różnych 
poziomach. Może to być poziom in-
terpretacji naukowej, edukacyjnej, 
emocjonalnej wreszcie. Choć rolę za-
bytku w  muzeum różnie opisywano 
w  przeszłości, w  gruncie rzeczy za-
wsze chodziło o  to samo – o  moż-
liwość jego interpretacji. Przy tym 

2 | „Stara biblioteka” – jedno z pomieszczeń 
Centrum Interpretacji Artefaktów

3 | Magazyn malarstwa 

4 | Ekspozycja mebli

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

2

3
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najistotniejsze w  obcowaniu z  ar-
tefaktem/muzealium jest nawiąza-
nie z  nim osobistej relacji. Artefakt 
jest uśpionym duchem, milczy do-
póki nie zostanie wezwany do opo-
wieści. Budzenie ducha może przy-
bierać najróżniejsze formy: wystawy 
muzealnej, katalogu, lekcji muzeal-
nej. I  tak efektem końcowym przed-
stawionego tu procesu ideowego pla-
nowania oddziału MHK Thesaurus 
Cracoviensis było wysnucie wniosku, 
że muszą tam być stworzone warunki 
do tego, aby zwiedzający miał szansę 
na własną refleksję, na własną inter-
pretację.

Udostępnienie zbiorów możli-
we jest dzięki specjalnie zaprojekto-
wanym meblom magazynowym oraz 
poprzez wytyczenie trasy zwiedza-
nia, a także przez wprowadzenie prze-
szklonego korytarza przy pracow-
niach konserwatorskich. W  podzie-
miu pokazywana jest kolekcja usta-
wionych w  przeszklonych skrzyniach 

szopek krakowskich, rzemiosło i  me-
ble. Tam także zlokalizowana jest 
sala multimedialna, gdzie zwiedzają-
cy może zapoznać się z efektami pro-
gramu digitalizacji zbiorów MHK 
w  ramach projektu Cyfrowy Thesau-
rus. W  części podziemnej znajduje 
się sala spotkań oraz kawiarnia. Jed-
ną z  idei projektu wnętrz jest łącze-
nie funkcji pomieszczeń poprzez eks-
ponowanie części zbiorów w kawiarni 
czy sali spotkań. W kawiarni zwiedza-
jący może oglądać wybrane ekspona-
ty rzemiosła artystycznego, natomiast 
w sali spotkań, której ściany ozdobio-
ne są gotyckimi polichromiami, znaj-
duje się ekspozycja mebli. Na parterze 
w  strefie dostępnej umieszczony jest 
magazyn numizmatów i  broni, a  na 
pierwszym piętrze magazyn tkanin 
i malarstwa.

W projekcie wnętrz przyjęto zasa-
dę, aby klimat w poszczególnych ma-
gazynach tworzyły nadruki lub okła-
dziny ścienne. Jest to zabieg dyskretny, 

z  pogranicza scenografii i  dekora-
cji wnętrz, pozwalający na zbudowa-
nie nastroju odpowiadającego prze-
chowywanym zbiorom, ale nieprze-
szkadzający w  interpretacji. Temu 
też służą nazwy poszczególnych po-
mieszczeń: magazyn grafiki to „Stara 
biblioteka”, magazyn broni – „Arse-
nał”, magazyn numizmatów – „Skar-
biec”, magazyny tkanin – „Skład bła-
watny” i „Garderoba babci”. W zależ-
ności od wnętrza są to różne elemen-
ty. I tak w magazynie broni – „Arse-
nale” funkcję tę pełni okładzina cegla-
na, na tle której dobrze komponuje się 
zabytkowa broń, w magazynie tkanin 
(czyli „Składzie bławatnym” i „Garde-
robie babci”) − nadruk tkaniny oraz 
haft na ścianach i  meblach, w  maga-
zynie grafiki i  fotografii („Starej bi-
bliotece”) – nadruki na meblach i od-
powiedni koloryt wnętrza, a w  ma-
gazynie malarstwa − wielkoformato-
wy nadruk z  kopią obrazu, wykona-
ny na frontach wysuwanych regałów. 

4
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W  magazynie numizmatów („Skarb-
cu”) oraz w  magazynie szopek kon-
strukcja mebli oraz możliwość poka-
zania zbiorów powoduje, że dodatko-
we elementy wnętrzarskie nie są po-
trzebne, gdyż już same eksponaty stają 
się „dekoracją wnętrza”.

Koncepcja interpretacji zbio-
rów oparta została na dwóch kate-
goriach przekazu. Pierwsza, infor-
macyjno-merytoryczna, której no-
śnikiem jest komunikacja wizualna 
i multimedialne bazy danych, operu-
je faktami, druga, niezwykle oszczęd-
na, by nie stanowiła przeszkody w sa-
modzielnej interpretacji, emocjonal-
na i  sensualna, bazuje na przekazie 
zmysłowym, mającym wywoływać 
skojarzenia i  nastroje. Tu środkiem 
wyrazu jest odpowiednie kształto-
wanie przestrzeni, oświetlenie, ma-
teriały i  kolorystyka oraz wykorzy-
stanie wybranych motywów wizu-
alnych do pokrywania powierzchni 
i  mebli. Już w  fazie projektowej za-
dbano drobiazgowo o  zapewnienie 

najwyższych standardów przechowy-
wania zbiorów. Każda szuflada, każ-
dy regał, każda komoda – niezależ-
nie od swej formy – zaprojektowane 
są indywidualnie.

Na koniec trzeba podkreślić, że na 
takie otwarcie magazynów i  pracow-
ni konserwatorskich zdecydowały się 
nieliczne muzea na świecie, a w  Pol-
sce jest to rozwiązanie nowatorskie, 
choć niejedyne. We wrześniu 2017 r. 
otwarto niezwykłą Galerię Magazy-
nową w  Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w  Wilanowie, w  której pokazy-
wane są eksponaty dotychczas ukryte 
w  magazynach. W  skład Galerii Ma-
gazynowej wchodzi także nowocze-
sna pracownia konserwatorsko-ba-
dawcza, w  której prowadzone pra-
ce można obserwować przez szklaną 
ścianę (zob. „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 11-12, 2017, s. 64-68). Podob-
ne do Thesaurus Cracoviensis, choć 
nieidentyczne, rozwiązania zastoso-
wano w  Muzeum Stanowym Colo-
rado w  Denver, Muzeum Biblioteki 

Kongresu w  Waszyngtonie, Muzeum 
Miejskim w Antwerpii i Muzeum Ży-
dowskim w Wiedniu. Centrum Inter-
pretacji Artefaktów będzie miejscem, 
w  którym prowadzony będzie rów-
nież szeroki program edukacyjny dla 
dzieci, a także dla dorosłych. W  jego 
ramach organizowane będą pokazy, 
warsztaty czy spotkania z wybranymi 
muzealiami.

Jako twórcy otwartego 6 grudnia 
ubiegłego roku Centrum Interpreta-
cji Artefaktów mamy nadzieję, że nasz 
projekt będzie kolejnym ważnym kro-
kiem na drodze do realizowania idei 
„otwartego muzeum”, w  którym śla-
dy przeszłości będą tropem do mądrej 
przyszłości.

Bożena Urbańska
Krzysztof Żyra

5 | „Arsenał” − magazyn broni 

(zdjęcia: Andrzej Janikowski)

...............................................................................
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Prace Józefa Szermentowskiego 
i Franciszka Kostrzewskiego 
w Muzeum Narodowym w Kielcach

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

przedstawienia twórczych relacji mię-
dzy tymi malarzami. Zadanie takie 
postawiło sobie Muzeum Narodowe 
w Kielcach, organizator wystawy „Jó-
zef Szermentowski – Franciszek Ko-
strzewski. Uczeń i  pierwszy mistrz”, 
na której zaprezentowano blisko 
dwieście dzieł obu artystów: obrazów 
olejnych, akwarel, rysunków i  grafik. 
Pochodzą one ze zbiorów kilkunastu 
muzeów polskich, bibliotek i z kolek-
cji prywatnych. Część prac, w związ-
ku z  ograniczeniami konserwatorski-
mi, prezentowana jest tylko czaso-
wo. Na wystawie znalazło się również 

kilka dzieł sztuki obcej z kolekcji To-
masza Zielińskiego.

Józef Szermentowski i  Franciszek 
Kostrzewski lata dzieciństwa spędzi-
li w  regionie świętokrzyskim. Szer-
mentowski urodził się w  Bodzenty-
nie w  niezamożnej rodzinie miesz-
czańskiej Stanisława i Heleny z Maty-
skiewiczów, miał trzy siostry oraz bra-
ta Kazimierza – późniejszego począt-
kującego malarza. Kostrzewski przy-
szedł na świat w  Warszawie w  rodzi-
nie drobnomieszczańskiej Francisz-
ka i  Doroty ze Żbikowskich. Po po-
wstaniu listopadowym Kostrzewscy 

Ostatnie prezentacje twór-
czości polskich mala-
rzy realistów drugiej po-
łowy XIX  w. − Józe-

fa Szermentowskiego (1833-1876) 
i  Franciszka Kostrzewskiego (1826- 
-1911) organizowane były prawie 50 
lat temu, w  związku z  zainteresowa-
niem rodzimym pejzażem i  życiem 
wsi w  okresie powojennym. Wybra-
ne dzieła tych artystów można oglą-
dać na stałych wystawach w  kilkuna-
stu muzeach polskich, m.in. w  Mu-
zeum Narodowym w  Warszawie, 
ale nikt do tej pory nie podjął próby 

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

1 | Józef 
Szermentowski, 
„Widok 
Sandomierza 
od strony Wisły”, 
1855, olej, płótno, 
wym. 57 x 82 
cm (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Kielcach)

...............................
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przenieśli się w  Sandomierskie do 
Samsonowa. Obaj artyści wzrastali 
w pagórkowatym pejzażu świętokrzy-
skim, z  leniwie płynącą Nidą i Pilicą, 
poznali miejscowy folklor.

Kostrzewski ukończył szkołę ob-
wodową w  Warszawie, później krót-
ko pracował w  kantorze fabryczki 
Sztumpfa w  Ostrowcu, ale najchęt-
niej poświęcał się obserwacji przyrody 
i  życia wsi, naśladował głosy ptaków, 
tworzył szkice ołówkiem i  węglem. 
W  1844  r. rozpoczął studia w  war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Chrystiana Breslauera, 
Aleksandra Kokulara, Marcina Zale-
skiego i Jana Feliksa Piwarskiego, któ-
ry wywarł silny wpływ na jego mło-
dzieńczą twórczość. 

W latach 1848-1853 Szermen-
towski przebywał w Kielcach w domu 
swojego opiekuna Tomasza Zieliń-
skiego, naczelnika pow. kieleckiego, 
kolekcjonera i  mecenasa młodych ar-
tystów. W  Kielcach ukończył Gim-
nazjum Realne. W  domu Zielińskie-
go nastąpiło pierwsze spotkanie adep-
ta Szermentowskiego z  młodym ma-
larzem Franciszkiem Kostrzewskim. 
W  1849  r. Zieliński po raz pierwszy 
zaprosił do Kielc większą grupę mło-
dych artystów, rekomendowanych 
przez profesora Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Warszawie Jana Feliksa Piwar-
skiego. Poza Kostrzewskim do Kielc 
przybyli: Wojciech Gerson, Aleksan-
der Rycerski i Marcin Olszyński – fo-
tograf i  wolny słuchacz Szkoły Sztuk 
Pięknych, późniejszy przywódca war-
szawskiej „cyganerii” malarskiej. Ma-
larze wspólnie odbywali wycieczki 
po okolicy, oglądali pobliskie zabyt-
ki, szkicowali pejzaż, sceny rodzajowe 
i folklorystyczne oraz postacie w zauł-
kach miasta. Kostrzewski udzielał lek-
cji rysunku Szermentowskiemu, obaj 
też kopiowali obrazy z kolekcji gospo-
darza dla okolicznego ziemiaństwa. 

Ważnym aspektem pobytu w domu 
Tomasza Zielińskiego było zapoznanie 
się młodych artystów ze zbiorami sztu-
ki, a szczególnie pejzażami holender-
skimi, niemieckimi i włoskimi. Szkoła 
Sztuk Pięknych nie miała w tym czasie 
własnych dzieł sztuki obcej, nie było 
też dostępnych zbiorów publicznych, 

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

2 | Franciszek 
Kostrzewski, „Powrót 
z jarmarku”, ok. 1850, 
olej, płótno, wym. 57,5 
x 71,5 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Kielcach)

3 | Franciszek 
Kostrzewski, 
„Polowanie”, 1863, olej, 
płótno, wym. 115 x 71 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach)

4 | Józef Szermentowski, 
„Komunia”, 1859, olej, 
płótno, wym. 54 x 46 cm 
(własność Jerzego Knury)

..........................................
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a na wyjazdy studyjne za granicę stać 
było niewielu studentów. Kolekcja Zie-
lińskiego liczyła 200 obrazów obcych, 
głównie pochodzących z  XVII  w., 
około 100 dzieł polskich malarzy 
z XIX w., a ponadto liczny zbiór staro-
żytności i dokumentów. Była to kolek-
cja znacząca dla Kielc, ale przeciętnej 
wielkości w zestawieniu z innymi zbio-
rami w kraju. Zespół niemal stu obra-
zów polskich z XIX w. był w tym cza-
sie bezprecedensowy. Kolekcja Zieliń-
skiego znajdowała się w  przebudowa-
nym w stylu romantycznym pałacyku, 
położonym w centrum miasta.

W 1850  r. Kostrzewski powró-
cił do Warszawy, zapisując wrażenia 
z pobytu w Kielcach na obrazach „Po-
wrót z  pola”, malowanym około po-
łowy XIX  w. wespół z  Szermentow-
skim (?) i  „Powrót z  jarmarku” (ok. 
1850), z pogodną sceną rodzajową na 
tle pejzażu, z bryłą Pałacu Biskupiego 

w  Kielcach, klasztoru na Karczów-
ce i  zamku w  Chęcinach. Malował 
w tym czasie obrazy utrzymane w ga-
mie ciepłych brązów, często z  prasta-
rymi drzewami, wzbogacone tonami 
zieleni, a w  partii sztafażu akcentami 
żywszych barw strojów chłopskich. 

W 1852 r. Kostrzewski namalował 
sześć z  24 obrazów, przeznaczonych 
do dekoracji kajut pierwszej klasy 
statków żeglugi na Wiśle, m.in. „Wi-
dok Hebdowa”, z bryłą klasztoru nad 
malowniczym zakolem Wisły, „Wi-
dok Wiślicy”, „Cyrk na Saskiej Kę-
pie”, ze sceną rodzajową na obrzeżach 
miasta, malowaną lekko, z wyczuciem 
barwy i światła, oraz „Ogród Saski” ze 
spacerującym towarzystwem. Nawią-
zał wiele cennych kontaktów, będąc 
nauczycielem rysunku w domach ary-
stokratycznych. Dokumentował sce-
ny z życia miasta, np. „Wnętrze szyn-
ku na Starym Mieście w  Warszawie”, 

około 1855, inspirowane malarstwem 
holenderskim, od 1856  r. zaczął zaj-
mować się ilustratorstwem.

W 1853  r. Józef Szermentowski 
wyjechał z  Kielc do Warszawy, gdzie 
rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięk-
nych; studiował pod kierunkiem Mar-
cina Zaleskiego i  Chrystiana Breslau-
era. Dzięki znajomości z  Juliuszem 
Kossakiem i  Wojciechem Gersonem 
oraz malarzami poznanymi w  domu 
swojego protektora wszedł do „cyga-
nerii” artystycznej, która w  wyciecz-
kach „piechotnych” po kraju rejestro-
wała studia pejzażu, zjawiska przy-
rody i  typy folklorystyczne. W  tym 
okresie powstały jego płótna o  tema-
tyce świętokrzyskiej ukierunkowane 
na obiekt architektury w pejzażu, uzu-
pełniane niewielkim sztafażem. To-
nował w  nich granice między plana-
mi barwnymi i  świetlnymi, a stoso-
wane dotąd konwencjonalne przed-
stawienia drzew i  chmur zastępował 
pogłębionymi studiami zjawisk i  ga-
tunków. Z  tego okresu pochodzą: 
„Widok Rynku w Szydłowcu” (1852- 
-1853), „Widok Sandomierza od stro-
ny Wisły” (1855), „Rynek w  Sando-
mierzu” (po 1855), „Widok wsi kie-
leckiej” (1855), „Chęciny” (1857), 
„Klasztor na Świętym Krzyżu” (1859) 
oraz wiele innych, drobnych płócien. 
Przedstawiał również obrzędy religij-
ne z udziałem chłopów, którym nada-
wał uroczystą powagę, by podkreślić 
rangę religii w życiu wsi. Do tej grupy 
tematycznej należą obrazy: „Chrzest 
na wsi” (1856, Muzeum Narodowe 
w  Kielcach), „Spowiedź w  kościele” 
(1859, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie) oraz „Komunia” (1859, własność 
Jerzego Knury), które ukazane zosta-
ły w  wąskiej, kameralnej przestrzeni, 
wzorowanej na rozwiązaniach malar-
stwa holenderskiego. Latem 1856  r. 
Szermentowski przebywał na Woły-
niu, gdzie poświęcał się studiom ple-
nerowym. W latach 1856-1857, będąc 
jeszcze studentem, namalował dwa ob-
razy na blasze cynkowej przeznaczone 
do dekoracji statków żeglugi na Wiśle: 
„Wiejski cmentarz” i „Krajobraz z ry-
bakiem o zachodzie słońca”.    

W 1856  r. Franciszek Kostrzew-
ski udał się wraz z  żoną, Lucyną ze 
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Żbikowskich, w  podróż studyjną na 
Zachód Europy: do Drezna, Berlina, 
Wiednia, Brukseli i  Paryża. Pogłębił 
wówczas znajomość dzieł tzw. małych 
mistrzów holenderskich, zapoznał się 
z  malarstwem pejzażowo-rodzajo-
wym pejzażystów francuskich z  tzw. 
szkoły barbizońskiej, dziełami francu-
skich realistów, a szczególnie Hono-
ré Daumier’a – znanego malarza scen 
rodzajowo-obyczajowych i rysownika 
postaci charakterystycznych oraz Pau-
la Gavarniego – rysownika i  karyka-
turzysty, jednego z  najlepszych saty-
ryków swoich czasów. W powstałych 
w  tym czasie rysunkach Kostrzew-
skiego można znaleźć dążenia suge-
rujące pobieństwo do prac francu-
skich rysowników. Przyroda widziana 
w czasie podróży nie zachwyciła arty-
sty, wciąż porównywał ją z bujną, zna-
ną mu z wędrówek po kraju. 

Po powrocie do Warszawy Ko-
strzewski nadal malował sceny wiej-
skie na tle pejzażu, sceny z  życia mia-
sta i  charakterystyczne typy. Z  dzieł 
malarskich powstałych w  tym czasie 
warto wymienić: „Obrachunek robo-
cizny” (1859), ukazujący nierówno-
ści społeczne i  niedolę chłopów, „Po-
żar wsi” (1862) z  powyginanymi ko-
narami drzew, oddającymi drama-
tyzm sceny, „Krajobraz z kamieniarza-
mi” (1862), zbieżny ideowo z obrazem 
Gustave’a Courbeta „Kamieniarze” 
(1849-1850) i  „Przed burzą” (1869). 
Z  biegiem czasu coraz bardziej po-
święcał się rysunkowi, ilustracji i  saty-
rze, tworzył również malarskie ilustra-
cje literatury, np. „Grzybobranie” (ok. 
1860) i  „Polowanie” (1863) do Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza. Był au-
torem rysunkowych paraboli znacze-
niowych, np. „Pierwszy dzień Wiel-
kiej Nocy. Czy będziemy dzisiaj je-
dli?” i „Pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 
Czy będziemy dziś tańczyły?” (1875). 
Współpracował z wieloma czasopisma-
mi, np. z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, 
„Biesiadą Literacką”, „Kłosami”. Z bie-
giem czasu jego wyostrzony zmysł ob-
serwacji osłabł, przytłoczony dużą licz-
bą zamówień zaczął powtarzać wcze-
śniejsze rozwiązania, poziom jego prac 
uległ obniżeniu. W 1891 r. ukazał się 
drukiem Pamiętnik Kostrzewskiego, 

zawierający cenne informacje na temat 
drogi twórczej artysty. Z biegiem czasu 
powoli tracił wzrok, ale rysował niemal 
do końca swoich dni.

W 1860  r. Józef Szermentowski 
wyjechał na stypendium do Francji, 
udał się do Fontainebleau i Marlotte, 
gdzie pracowali malarze szkoły bar-
bizońskiej. Pod ich wpływem zmienił 
sposób postrzegania przyrody, zaczął 
oddawać jej zjawiska w  sposób nie-
mal organiczny. Zrezygnował z ideali-
zowanego, pagórkowatego pejzażu na 
rzecz nizin, gór i  lasów z  akwenami. 
Namalował wówczas „Skraj lasu” (ok. 
1860), „Odpoczynek oracza” (1861) 
i  „Jezioro w  lesie” (ok. 1860-1870). 
W Paryżu nie nawiązał wielu kontak-
tów, bliżej zaznajomił się z  Cypria-
nem Kamilem Norwidem. W  1866 
i  1868  r. dwukrotnie przyjeżdżał do 
kraju, w czasie pierwszego pobytu od-

wiedził Kielce, podczas drugiego udał 
się do Krakowa, tam ożenił się z Wan-
dą Szawłowską. Później podróżo-
wał z  żoną w  Pieniny i  Tatry, ukazy-
wał przyrodę surową i majestatyczną. 
Po powrocie do Francji nie zapominał 
o  Polsce, obok obrazów inspirowa-
nych doświadczeniami barbizończy-
ków, takich jak „Studium drzew” (po 
1868), „Krajobraz z  krowami u  wo-
dopoju” (ok. 1870), „Widok Kępy 
Puławskiej” (1872), „Krajobraz nad-
rzeczny” (1873) i  „Bydło schodzące 

do wodopoju” (1876), malował krajo-
we motywy, niekiedy inspirowane fo-
tografią, np. „Droga do wsi” (1872) 
i  „Krajobraz wiejski z  kościółkiem” 
(1874). Podobnie jak Kostrzewski, 
dostrzegał nędzę i  niedolę chłopów 
(„Pogrzeb chłopski” − 1861, „Pod-
daństwo” – 1873, „Biednemu wiatr 
w oczy” − 1875), ale unikał otwartej 
krytyki ziemiaństwa. Szermentowski 
zajmował się również ilustracją, wy-
konywał z obrazów własnych i innych 
artystów rysunki, które przesyłał do 
krajowych czasopism, np. „Kłosów” 
i „Tygodnika Ilustrowanego”. 

Pod wpływem klęski powstania 
styczniowego oraz doświadczony tra-
gicznymi przeżyciami związanymi 
z  zesłaniem w  głąb Rosji brata Kazi-
mierza i  jego śmiercią, artysta nama-
lował cykl obrazów: „Stracone gniaz-
da” (1865), „Wspomnienia” (1865) 

i  „Strącone gniazda” (1865). Powo-
dowany tęsknotą za rodzinnym kra-
jem i  uczuciami patriotycznymi na-
malował nieco później liryczny i  mi-
styczny zarazem obraz „Gwiazda za-
ranna” („Stella mutata”) (1874), z ni-
zinnym pejzażem widzianym o  brza-
sku i Madonną z Dzieciątkiem na tle 
nieba. Inną kompozycją o  osobistym 
wydźwięku jest „Rodzina malarza − 
lekcja geografii” (1875), która ukazu-
je żonę malarza z  synami w ich pary-
skim mieszkaniu. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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W 1871  r. Józef Szermentow-
ski otrzymał srebrny medal na wy-
stawie w  Londynie za „Kościół wiej-
ski w  niedzielę po nabożeństwie”, rok 
później złoty medal na Salonie w  Pa-
ryżu za „Widok Kępy Puławskiej”. Sta-
rał się wówczas o  katedrę malarstwa 
krajobrazowego w  krakowskiej Szko-
le Sztuk Pięknych, ale bezskutecznie. 
Polskie malarstwo krajobrazowe i per-
cepcja natury bliższe były w  tym cza-
sie rozwiązaniom płócien Józefa Cheł-
mońskiego, Maksymiliana i  Aleksan-
dra Gierymskich czy Władysława Pod-
kowińskiego. Szermentowski również 
jednak podążał ku nowym rozwiąza-
niom malarskim, pomimo choroby nie 
zatracił świeżości obserwacji przyro-
dy, co dokumentuje jego impresjoni-
styczny obraz „W parku” (1873), z mi-
goczącymi plamami barw i  refleksami 
światła. Artysta, niedoceniany przez 
krajowych krytyków i  kolekcjonerów, 
zdecydował się pozostać na obczyźnie. 

W latach pięćdziesiątych XIX  w. 
Józef Szermentowski i Franciszek Ko-
strzewski należeli do artystów, któ-
rzy w  nowy sposób ukazywali rodzi-
my pejzaż i  życie wsi. Polski realizm 
i  w  ogóle sztuka XIX  w. ulegały jed-
nak szybkim przeobrażeniom, dlate-
go malowane przez nich nieco sielan-
kowe sceny przestały wystarczać od-
biorcom. 

Większą część swego twórcze-
go życia Franciszek Kostrzewski 
poświęcił działalności rysunkowej 
i  ilustratorskiej. Na początku twór-
czości malował majestatyczne wi-
zje przyrody z udziałem wyniosłych 
drzew, lecz obarczony utrzyma-
niem rodziny zainteresował się bli-
żej rysunkiem, zapewniającym sta-
łe źródło dochodu. Na kartach Pa-
miętnika napisał: „[…] będąc ciągle 
w  kraju, kraj tylko rozumiem, kra-
jowe postacie i  krajowe okolice tylko 
maluję, i  zdaje mi się, w  rysunkach 

najczytelniejszym dla swoich zosta-
łem”. Jego działalność znalazła wie-
lu naśladowców, którzy nie osią-
gnęli jednak kunsztu rysunków mi-
strza. Przy omawianiu życia Warsza-
wy w  XIX  w. nie sposób się obejść 
bez rysunków Kostrzewskiego, cze-
go przykładem jest film poświęco-
ny Sokratesowi Starynkiewiczowi, 
prezydentowi stolicy w latach 1875- 
-1892, nakręcony przez TVP Histo-
ria w 2017 r.

Twórczość Józefa Szermentow-
skiego nie znalazła właściwego uzna-
nia, chociaż regularnie nadsyłał on 
prace na wystawy krajowe i dwukrot-
nie był nagradzany za granicą. Trzeba 
pamiętać, że Szermentowski był jed-
nym z  najwybitniejszych pejzażystów 
swojej generacji, wytyczającym nowe 
kierunki rozwoju tego nurtu w malar-
stwie polskim. 

Anna Myślińska

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawę „Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz” można zwiedzać w Muzeum Narodowym w Kielcach 
(w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1) od 7 grudnia 2017 do 8 kwietnia 2018 r., od wtorku do niedzieli w godz. 
9.00-17.00. Kurator wystawy dr Anna Myślińska. Ekspozycji towarzyszy okazjonalne wydawnictwo.

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

5 | Franciszek 
Kostrzewski, 
„Obrachunek 
robocizny”, 1859, olej, 
płótno, wym. 42 x 60 
cm (własność prywatna) 

6 | Józef 
Szermentowski, 
„Gwiazda zaranna” 
(„Stella mutata”), 
1874, olej, płótno, wym. 
51 x 71 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(zdjęcia: 1, 2, 3, 5 – Paweł 
Suchanek, 4 – Jerzy Knura, 
6 – Piotr Ligier)

.......................................
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Ponad siedem wieków histo-
rii Gotów odcisnęło wyraź-
ne piętno na dziejach na-
szego kontynentu. Ich prze-

marsz przez Europę był jednym z im-
pulsów przyczyniających się do upad-
ku cesarstwa zachodniorzymskiego 
i  stworzenia na jego gruzach nowego 
ładu – państw wczesnośredniowiecz-
nych. Wystawa „Goci. Barbarzyńscy 
zdobywcy Europy” – zorganizowa-
na na podstawie wyników badań wy-
kopaliskowych, najnowszych publi-
kacji naukowych, rekonstrukcji i pre-
zentacji, ale przede wszystkim oparta 
na zabytkach pozyskanych na stano-
wiskach archeologicznych – przybliża 
ten jeden z najbardziej znaczących lu-
dów schyłku starożytności. 

„Na naszej wystawie można zo-
baczyć wiele eksponatów związanych 
z  kulturą gocką na terenie Polski, ale 
również Europy – mówią kuratorzy 
wystawy Monika Michnik i  Rado-
sław Zdaniewicz. Najbardziej spek-
takularne zabytki stanowią egzem-
plarze gockiej biżuterii oraz elemen-
tów stroju, w  postaci kolii z  pacior-
ków szklanych i bursztynowych, srebr-
nych zapinek i  bransolet czy brązo-
wych okuć pasa. Nie mniej ciekawe dla 
widzów z pewnością okażą się wyroby 
rzemiosła w postaci toczonych na kole 
naczyń glinianych, kościanych grze-
bieni czy unikatowych kości i żetonów 
go gry. Dowodem rozległych kontak-
tów handlowych i kulturowych Gotów 
są importowane, a odkrywane na sta-
nowiskach archeologicznych na terenie 
Polski, m.in. rzymskie monety srebrne, 
szklane pucharki czy brązowe naczy-
nia. Ekspozycję wzbogacają również 
rekonstrukcje stroju, a także pochów-
ku zbiorowego ze śladami rytualnych 

obrzędów, odkrytego na cmentarzysku 
w  Masłomęczu. Zwiedzający mogą 
także obejrzeć film »Prace archeolo-
giczne w Pruszczu Gdańskim«, który 
przybliża niezwykłe stanowiska kultu-
ry wielbarskiej odkryte w  tej miejsco-
wości”.

Plemiona gockie osiadłe na mi-
tycznej wyspie Skandza w  I  w. wyru-
szyły w  poszukiwaniu „krainy słoń-
ca i  bogactwa”, na którą wybrały Po-
morze Środkowe, Krajnę i  północną 
część Wielkopolski. W  drugiej poło-
wie II  w. wyruszyły stąd dalej, w  kie-
runku stepów nadczarnomorskich, 
gdzie podzieliły się na dwa odłamy – 
Ostrogotów i  Wizygotów. Tutaj ich 
stabilne osadnictwo zostało zachwia-
ne dopiero przez Hunów, którzy 
w  połowie IV  w. nadciągnęli ze ste-
pów Azji. Część plemion gockich zna-
lazła schronienie na Krymie. Wizygo-
ci za zgodą Rzymu osiedlili się w gra-
nicach cesarstwa, zajmując Trację. Złe 

traktowanie przez Rzymian dopro-
wadziło do wybuchu powstania, któ-
re miało swój epilog w  378  r. w  bi-
twie pod Adrianopolem. Wizygo-
ci zwyciężyli, po czym po raz pierw-
szy weszli w głąb imperium. W 410 r. 
wkroczyli nawet do Rzymu, jednak 
nie utrzymali się tutaj długo i  prze-
szli dalej, do południowej Galii, gdzie 
utworzyli państwo ze stolicą w Tulu-
zie. Wypędzeni przez Franków osie-
dlili się w  VI  w. w  Hiszpanii. Króle-
stwo ze stolicą w  Toledo upadło do-
piero na początku VIII  w., zniszczo-
ne przez Arabów. Ich wschodni bra-
cia, Ostrogoci, po połowie V w. osie-
dlili się na terenie dzisiejszych Węgier, 
stając się również niebezpiecznymi są-
siadami cesarstwa wschodniorzym-
skiego. Pod koniec V w. ich wódz Teo-
doryk wkroczył do Italii, gdzie założył 
królestwo ze stolicą w Rawennie. Teo-
doryk, władca światły i wykształcony, 
wplótł dorobek cywilizacyjny Rzymu 

Barbarzyńscy zdobywcy 
Europy

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

| Kolia odkryta w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych przez  Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku na cmentarzysku w Opaleniu (fot. Mirosław Pietrzak)
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w  kulturę Gotów, przez co słusznie 
zyskał miano Wielkiego. Jego kró-
lestwo nie przetrwało jednak długo. 
W połowie VI w. zostało zajęte przez 
Bizancjum.

Prezentowane w  ramach gliwic-
kiej ekspozycji zabytki pochodzą ze 

zbiorów Muzeum Archeologiczne-
go w  Gdańsku, Muzeum Miejskiego 
Wrocławia Oddział Muzeum Arche-
ologiczne, Muzeum Archeologiczno- 
-Historycznego w  Elblągu, Muzeum 
Zamojskiego w  Zamościu, Muzeum 
im. ks. St. Staszica w  Hrubieszowie, 

Masłomęckiego Stowarzyszenia „Wio-
ska-Gotów”, Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Łódzkiego, Fakto-
rii Handlowej w  Pruszczu Gdańskim 
oraz prywatnych zbiorów Mirosława 
Bienieckiego.

☐

1 | Srebrna bransoleta 
wężowata, zdobiona 
ornamentem 
pseudoperełkowym oraz 
nacięciami (w zbiorach 
Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku) 

2 | Brązowe zapinki 
w formie płynących kaczek 
znalezione (dwie z pięciu) na 
cmentarzysku w Masłomęczu 
(w zbiorach Muzeum 
Zamojskiego w Zamościu)

3 | Kolia z paciorków 
bursztynowych i szklanych, 
w tym tzw. paciorki mozaikowe 
z wtapianymi oczkami lub 
przezroczyste ze złotą folią 
w środku (w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku)

4 | Dwudzielna sprzączka 
z brązu z prostokątną 
skuwką zdobioną parami 
nitów (w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku)

5 | Klamra brązowa trójdzielna 
złożona z dwóch żebrowanych 
ramion z ażurowym 
łącznikiem – ozdobna część 
skórzanego lub wełnianego 
pasa (w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku)

6 | Grzebień rogowy 
trójdzielny z zachowanymi 
nitami ze stopu miedzi 
(w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku)

(zdjęcia: 1, 2, 4-6 – Krzysztof 
Matuszyński; 3– Jarosław Strobin)

1 2

3 4

5 6

Otwarcie ekspozycji – 10 listopada 2017 r. w Willi Caro, Oddział Muzeum w Gliwicach – poprzedził wykład 
W drodze ze Skandynawii do Rzymu – gocka cywilizacja nad Bugiem Bartłomieja Barteckiego, dyrektora 
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, prezesa Stowarzyszenia Wioska Gotów w Masłomęczu. 
Ekspozycja będzie czynna do 31 marca 2018 r.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Po Sewerynie Mielżyńskim 
pozostała dziś w Poznaniu 
nazwa ulicy. Ilu z nas, prze-
chodząc po niej, pamięta, 

czym się zasłużył? Wystawa, którą 
można oglądać w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu od 17 grudnia 2017 
do 18 lutego 2018 r., ukazuje tę barw-
ną postać, której dokonania w wielu 
dziedzinach nie są szerzej znane, a te 
podjęte na polu sztuki stały się prze-
cież podstawą dla stworzenia w tym 
mieście pierwszej na ziemiach pol-
skich publicznej galerii malarstwa 
i wielodziałowego muzeum. Wzboga-
canie założonego w 1857 r. muzeum 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Po-
znaniu, zwieńczone podarowaniem 
wielkiej, liczącej około 400 dzieł ko-
lekcji obrazów powstałych od XV do 
XIX w., połączył Mielżyński z zagwa-
rantowaniem bytu Towarzystwa po-
przez zakup gruntu pod budowę gma-
chu muzeum i ustanowienie rocznej 
renty na jego rzecz.

Seweryn Mielżyński miał dwie 
pasje życiowe: sztukę i politykę, 

rozumianą jako działania na rzecz 
niepodległego państwa polskiego. 
Jako artysta zajmował się z powo-
dzeniem malarstwem, osiągając naj-
lepsze rezultaty w dziedzinie pej-
zażu. Podejmował również tema-
ty religijne, a najwięcej takich obra-
zów zachowało się w kościele para-
fialnym w  Miłosławiu. Dał się po-
znać jako architekt, rozbudowując 
własny pałac, dodając do niego gale-
rię obrazów, wznosząc zameczek my-
śliwski. Zaprojektował i pobudował 
dzwonnicę kościelną i pomnik zwy-
cięskiej bitwy miłosławskiej z 1848 r. 
Mieszkańcom miasta wzniósł szkołę, 

a pracownikom swojego majątku do-
mostwa. Zawdzięczamy mu kaplicę 
grobową, swoisty pomnik gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego w Winnej 
Górze. Pałac Mielżyńskich w Miło-
sławiu był ważnym ośrodkiem lite-
ratury, muzyki i sztuki, łączącym ar-
tystów polskich z wszystkich trzech 
zaborów. Równocześnie był silnym 
ogniwem w niepodległościowej kon-
spiracji, a jego właściciele nie odma-
wiali sił i środków służących odro-
dzeniu państwa, z biegiem czasu upa-
trując większej w tym względzie sku-
teczności w działalności organiczni-
kowskiej. 

Mielżyński jako kolekcjoner sztu-
ki to ciągle nieodkryta księga, którą 
dziś, mimo ogromnych strat wojen-
nych w dziełach sztuki i archiwaliach, 
staramy się odczytać i pokazać na wy-
stawie. Jego bogata działalność zosta-
ła przywołana poprzez różnorodne 
zabytki, liczne dzieła sztuki zwłasz-
cza malarskiej, w tym po raz pierw-
szy w znacznej liczbie prezentowa-
ne prace samego Mielżyńskiego. Wy-
stawa dzieli się na dwie części: „Vitae” 
i  „Opus”, ukazując doczesne dokona-
nia i  trwałe rezultaty dalekosiężnych 
planów Seweryna Mielżyńskiego.

☐

Wystawa w Poznaniu
..............................................................................................................................................

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

2 | Seweryn Mielżyński „Krajobraz z Pont du 
Gard”, 1837, olej, papier, wym. 22,5 x 41 cm 
(depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu) 

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

1 | Seweryn 
Mielżyński, 
„Krajobraz 
górzysty” 
(„Apeniny”), 
1835, olej, 
płótno, wym. 
32 x 52,5 
cm (depozyt 
Poznańskiego 
Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk 
w Muzeum 
Narodowym 
w Poznaniu) 

..........................
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SEWERYN
MIELŻYŃSKI

(1804–1872)

17 grudnia 2017 – 18 lutego 2018 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl



przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej na wniosek Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

W wieloetapowym proce-
sie nadania tytułu Pomnika Hi-
storii znaczącą rolę odgrywa 
Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, który koordynuje reali-
zację procedury uznania przez 
Prezydenta RP zabytku nie-
ruchomego za Pomnik Histo-
rii. Instytut, na wniosek De-
partamentu Ochrony Zabytków, 

przeprowadza weryfikację da-
nych zawartych w dokumenta-
cji zgłoszeniowej oraz wyda-
je opinię co do zasadności pro-

pozycji uznania obiektu za Po-
mnik Historii. Następnie za-
opiniowane przez NID zgło-
szenie Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przed-
kłada Radzie Ochrony Zabyt-
ków, która po zapoznaniu się 
z przedstawionymi materiała-
mi udziela rekomendacji i z po-
wrotem kieruje je do NID, gdzie 

przygotowywany jest projekt 
rozporządzenia Prezydenta RP 
wraz z notą uzasadniającą wpis 
i załącznikami graficznymi. 

Taką drogę przeszło także je-
denaście zabytków, które 23 li-
stopada 2017 r. dołączyły do 
grona Pomników Historii. Pod-
czas odbywającej się w Pałacu 
Prezydenckim uroczystości Pre-
zydent Andrzej Duda w towa-
rzystwie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego prof. Pio-
tra Glińskiego i Generalnego 

Są jedną z pięciu form ochro-
ny zabytków nieruchomych 

w Polsce i stanowią wyróżnie-
nie dla obiektów nieruchomych 

o szczególnej wartości histo-
rycznej, naukowej i artystycz-
nej. Lista Pomników Historii 
funkcjonuje od 1994 r. Wpisa-
ne na nią obiekty stanowią jed-
ną z najbardziej rozpoznawal-
nych marek w zakresie ochro-
ny kultury i dziedzictwa naro-
dowego. Ich wysoką rangę pod-
kreśla fakt, iż są ustanawiane 

Nowe wpisy na liście Pomników Historii

ROZMAITOŚCI

1 | Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym 
w Ciechocinku

2 | Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły 
w Grudziądzu

3 | Kościół parafialny św. Michała w Szalowej

4 | Widok Sandomierza z lotu ptaka 

1

2

3

4
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Spotkanie z książką

W 2017 r. ukazało się kilka rocznicowych wydań 
periodyków. 

Z okazji 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie, które przypada 
w 2018 r., wydany został 79. numer „Wiadomości 
ASP”. W publikacji zamieszczono wiele materia-
łów związanych z działalnością Akademii i jej stu-
dentów, a wśród artykułów na uwagę zasługuje 
m.in. esej Michała Pilikowskiego Wieszcz z Aka-

demii. O Stanisławie Wyspiańskim w 110. rocznicę śmierci czy napi-
sane przez Iwonę Demko wspomnienia o Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, 
pierwszej studentce na krakowskiej ASP.

Dwudziestolecie świętowała natomiast re-
dakcja periodyku „Cenne, bezcenne, utraco-
ne”, wydawanego przez Narodowy Instytut Mu-
zealnictwa i Ochrony Zbiorów. W numerze jubi-
leuszowym opublikowane zostały wybrane arty-
kuły archiwalne z każdego rocznika pisma, któ-
re dopełniono nowymi tekstami, „aby z jednej 
strony pokazać ciągłość tematyki i to, jak pew-
ne zagadnienia zmieniały się w ciągu minionych 
dwudziestu lat, a z drugiej wskazać te obsza-
ry, którymi pismo zajmuje się obecnie”. Autorzy, od lat związani z re-
dakcją, podjęli wiele ciekawych wątków, dotyczących zarówno zabyt-
ków w kraju (m.in. Janusz Wałek opisał historię Muzeum Czartoryskich 
w Puławach), jak i ochrony polskiego dziedzictwa za granicą (tu warto 
wymienić tekst Jacka Milera i Doroty Janiszewskiej-Jakubiak z Departa-
mentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). 
Wydana osobno Bibliografia zawartości czasopisma „Cenne, bezcen-
ne, utracone” za lata 1997-2016 obejmuje regularne numery wydaw-
nictwa i numery specjalne.

W 2017 r. ukazał się też X tom wydawane-
go przez Muzeum w Nysie rocznika „Nyskich Szki-
ców Muzealnych”. Jubileuszowe wydanie pokry-
wa się z rocznicą 120-lecia działalności muzeal-
nej w Nysie. Można tu przeczytać teksty o histo-
rii i codziennej pracy nyskiego muzeum, których 
autorami są pracownicy placówki oraz zaprosze-
ni goście. Wśród innych tematów na uwagę za-
sługują artykuły o badaniach archeologicznych 
w Nysie, napisane przez Krzysztofa Dobrzańskie-

go, Aldonę Garbacz-Klempkę, Łukasza Kowalskiego, Mariusza Kraw-
czyka i Macieja Nowaka. 

Z kolei w 2016 r. 25-lecie obchodziło 
wydawnictwo „Almanach Muszyny”. W ju-
bileuszowym numerze zamieszczono biblio-
grafię roczników 1991-2015, edytowane do 
tej pory na stronie internetowej periodyku 
opracowanie zbiorowe „Almanach Muszy-
ny” dla małej ojczyzny oraz sześć esejów au-
torstwa osób zasłużonych dla regionalnego 
piśmiennictwa, w tym artykuł pióra Bolesła-
wa Farona, historyka literatury polskiej, który opisał 
rolę regionalnych wydawnictw Sądecczyzny w pro-
mowaniu dziedzictwa narodowego. Mimo zapowiedzi, że był to ostat-
ni numer „Almanachu”, pod koniec ubiegłego roku ukazało się ko-
lejne wydanie periodyku, tym razem w ramach Biblioteki Almanachu 
Muszyny. Zamieszczono w nim teksty związane z jednym z aspektów 
działalności społecznej, czyli konkursem o Nagrodę „Sądecczyzna” im. 
Szczęsnego Morawskiego, zasłużonego badacza historii regionu, któ-
remu poświęcony został jeden z esejów.

JUBILEUSZOWE	WYDAWNICTWA

ROZMAITOŚCI

Konserwatora Zabytków prof. 
Magdaleny Gawin wręczyli rozpo-
rządzenia, potwierdzające wpis. 
Wśród nowych Pomników Historii 
znajdują się: Zespół tężni i wa-
rzelni soli wraz z parkami Tężnio-
wym i Zdrojowym w Ciechocinku, 
Zespół pocystersko-katedralny 
w Gdańsku Oliwie, Zespół zabyt-
kowych spichlerzy wraz z pano-

ramą od strony Wisły w Grudzią-
dzu, Stadnina koni w Janowie 
Podlaskim, Dawny pałac bisku-
pów i katedra w Kielcach, Kopiec 
Kościuszki z otoczeniem w Kra-
kowie, Zespół pałacowo-ogro-
dowy i ogród sentymentalno-ro-
mantyczny w Nieborowie i Ar-
kadii, Pocysterski zespół klasz-
torny w Gościkowie-Paradyżu, 

Zespół cerkiewny w Radrużu, Hi-
storyczny zespół architektonicz-
no-krajobrazowy w Sandomie-
rzu, Kościół parafialny św. Micha-
ła Archanioła w Szalowej, Gmach 
Województwa i Sejmu Śląskie-
go oraz zespół katedralny, sta-
nowiący rozszerzenie wpisu 
z 2012 r. Gmachu Województwa 
i Sejmu Śląskiego w Katowicach. 

Obecnie na liście Pomników 
Historii znajduje się 81 obiek-
tów. W ciągu następnych kilku 
miesięcy liczba ta ma zwiększyć 
się do 100, upamiętniając tym 
samym przypadającą w listopa-
dzie 2018 r. setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości.

☐

5 | Pałac w Nieborowie, widok od północy

6 | Stajnia zegarowa w Janowie Podlaskim

(zdjęcia: 1, 6 − Anna Hanaka, 2, 5 – Piotr Sekuła, 3 – Tadeusz Śledzikowski, 
4 – Szymon Pawlak)

5

6
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część zbiorów została wywiezio-
na do Wiednia, a następnie do 
Szwajcarii przez ostatniego or-
dynata Alfreda Potockiego. Póź-
niej kolekcja uległa rozprosze-
niu. Fundacja odnalazła dzieło 
Anquetila na amerykańskim ryn-
ku antykwarycznym i pozyskała 
dla biblioteki łańcuckiej. Po 73 
latach książki za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych powróciły do Polski.

Fundacja Rodzinna Blo-
chów w Nowym Jorku aktywnie 

wspiera polskie archiwa i mu-
zea, przekazując im zakupio-
ne na aukcjach i w antykwaria-
tach w USA i w Europie (z wy-
łączeniem Polski), różnego ro-
dzaju polonika (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 7-8, 2015, 
s. 2). Zabiega także o restytu-
cję pochodzących z nich doku-
mentów, książek, dzieł sztuki, 

wyrobów rzemiosła artystyczne-
go i patriotycznych pamiątek, 
rozproszonych podczas drugiej 
wojny światowej. W grupie ob-
darowywanych instytucji jest też 
muzeum w Łańcucie. W ostatnim 
czasie odnaleziono i przekazano 
do biblioteki zamkowej w Łań-
cucie książki: Description de la 
ville de Milan et de ses environs 
wydaną w Mediolanie w 1844 r. 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 7-8, 2014, s. 71) oraz pra-
cę autorstwa François-Thomasa 
Delbare’a Histoire des Ministres 
Favoris opublikowaną w Pary-
żu w 1820 r. O ich pochodzeniu 
świadczą znaki proweniencyjne: 
ekslibris, pieczęć własnościowa 
oraz nalepka inwentarzowa.

□

W dniu 28 listopada 2017 r. 
mecenas Przemysław J. 

Bloch, prezes Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym Jorku, prze-
kazał na ręce Stałego Przedsta-
wiciela RP w ONZ Bogusława Wi-
nida cenny dar dla biblioteki 
zamkowej w Łańcucie.

Osiem tomów wydanej w Pa-
ryżu w latach 1791-1793 pracy 
Louis-Pierre’a Anquetila pod ty-
tułem Ouvres Historiques znaj-
dowało się niegdyś w łańcuckiej 
bibliotece zamkowej. W 1944 r. 

Kolejny cenny dar

ROZMAITOŚCI

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

1 | Przekazanie daru dla Muzeum 
Zamkowego w Łańcucie – 
uroczystość w siedzibie Fundacji 
Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku

1 | Odnalezione książki z dawnej 
biblioteki zamkowej w Łańcucie

(fot. http://www.nowyjorkonz.msz.
gov.pl)

Organizują Państwo wydarzenia kultural-
ne, kampanie albo projekty naukowe poświę-
cone tematowi dziedzictwa? Serdecznie za-
praszamy do ubiegania się o  Patronat Euro-
pejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 
(ERDK 2018).

W ramach trwających przez cały rok ob-
chodów ERDK odbędą się setki wydarzeń 
w  całej Polsce i  Europie. Wciąż można dołą-
czyć do programu, ubiegając się o oficjalny pa-
tronat ERDK dla wydarzeń, które przyczynia-
ją się do realizacji celów Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego.

Decyzję o  przyznaniu patronatu podejmu-
je polski koordynator ERDK 2018, którym jest 
Międzynarodowe Centrum Kultury w  Krako-
wie. Jakie wydarzenia mogą się ubiegać o pa-
tronat ERDK 2018?

•  odbywające się od 7 grudnia 2017 do 31 
grudnia 2018 r.;

•  mające charakter informacyjny, wystawien-
niczy, edukacyjny i społeczny (np. kampanie 
społeczne);

•  mające charakter naukowy/badawczy;
•  promujące projekty i  sieci związane z ERDK 

w  mediach tradycyjnych i  społeczno-
ściowych;

•  promujące debatę oraz zwiększające świa-
domość znaczenia i  roli dziedzictwa kultu-
rowego;

•  opierające się na współpracy ze społeczeń-
stwem obywatelskim, instytucjami, urzędami 
oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi;

•  opierające się na wymianie doświadczeń 
i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami/
instytucjami.

Co można zyskać?
•  włączenie wydarzenia w program obchodów 

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowe-
go w Polsce;

•  promocję wydarzenia na stronie www.
erdk2018.pl, w mediach społecznościowych 
oraz ogólnopolskim newsletterze ERDK;

•  możliwość korzystania z  oficjalnego logo 
ERDK oraz innych elementów identyfikacji 
wizualnej.

Jak to zrobić?
•  Wystarczy wypełnić formularz, który można 

znaleźć na stronie internetowej MCK, pod 
adresem: mck.krakow.pl/patronat-erdk-2018.

•  Otrzymają Państwo odpowiedź w  ciągu 
dwóch tygodni.

•  W razie pytań, prosimy o kontakt:  
a.lipczak@mck.krakow.pl.

Jak ubiegać się o patronat ERDK 2018? 

1

2
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ROZMAITOŚCI

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:

Grażyna	Kromska	z	Kutna – Roger Piaskowski, Wojciech Morawiec, Druga twarz Liegnitz. Eseje o ar-
chitekturze Legnicy końca XIX wieku, wyd. Wydawnictwo Edytor, Legnica 2017
Agata	Myszkorowska	z	Torunia – Rapperswilskie silva rerum, pod red. Jana Wolskiego, wyd. Stowa-
rzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2017 
Anna	Pomorska	z	Góry	Kalwarii − Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki, katalog wystawy, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017
Igor	Balejko	z	Białegostoku – Piotr Hapanowicz, Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017
Muzeum	Czartoryskich	w	Puławach – Powrót łóżka à la polonaise do Sypialni Wojewody w Pałacu Ra-
dziwiłłów w Nieborowie, wyd. Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Nieborów i Arkadia 2017

Spotkanie z książką

	NATCHNIENI	MORZEM

Opublikowany w ub. roku album Natchnieni 
morzem… Władysławowo – ludzie i ich hi-

storie (Wydawnictwo BiT, Gdańsk, opracowa-
nie: Małgorzata Abramowicz), stanowi hołd 
dla mieszkańców Półwyspu Helskiego, którzy 
mimo niesprzyjającego mikroklimatu mozol-
nie kształtowali swoją małą ojczyznę. To opo-
wieść o wyjątkowym okresie w dziejach pol-
skiego wybrzeża – dwudziestoleciu między-
wojennym. Wówczas nad Zatoką Pucką za-
częły powstawać nowe, uzdrowiskowo-wy-
poczynkowe miejscowości, a rybackie osady 
wkraczały w nowoczesność. 

We wstępie do książki zamieszczony zo-
stał krótki zarys historii Władysławowa (do 
1952 r. miejscowość nosiła nazwę Wielka 
Wieś). W pierwszej części, zatytułowanej Lu-

dzie i ich historie, po-
znajemy dzieje zwią-
zanych z Władysławo-
wem osób, wśród któ-
rych są generał Józef 
Haller, rybak Jakub 
Myślisz, ziemianie 
Leon Torliński i An-
toni Sosnowski, soł-
tys Augustyn Dettlaff, 
działaczka Towarzy-

stwa Przyjaciół Hallerowa Wanda Andrzejew-
ska, latarnik Leon Wzorek, pisarz Augustyn 
Necel, rzeźbiarz ludowy Leon Golla, ksiądz 
Alojzy Piłat.

W drugiej części albumu, Migawki z prze-
szłości, zamieszczone zostały archiwalne 
zdjęcia m.in. Wielkiej Wsi, Poczernina, Cet-
niewa, Rozewia, i fragmenty dotyczących ich 
artykułów z prasy lokalnej wydawanej w okre-
sie międzywojennym. 

Ostatnia część publikacji – Opowieści, hi-
storie, pamiętniki zawiera wspomnienia osób 
znających gen. Józefa Hallera, wśród których 
są Henryk J. Bagiński (adiutant generała, to-
warzyszył mu w uroczystości zaślubin Pol-
ski z morzem) i Anna Śledziowska (pracow-
nica pensjonatu w Wielkiej Wsi, gdzie gene-
rał spotykał się z oficerami). Ciekawe są rów-
nież opowieści wspomnianej już kronikarki 
Towarzystwa Przyjaciół Hallerowa Wandy An-
drzejewskiej i Ryszarda Maliszewskiego, pra-
cownika Fabryki Naczyń Emaliowanych z Ol-
kusza, który spędzał wczasy we Władysławo-
wie. Międzywojenny klimat przybliżają mate-
riały z „Jednodniówki Koła Studentów Szkoły 
Podchorążych Sanitarnych” z 1929 r. 

Książka powstała dzięki współpracy Sto-
warzyszenia Rozwoju Władysławowa, Stowa-
rzyszenia Rozwoju Szotlandu oraz Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie 
i Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceyno-
wy w Pucku. Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów 
tych instytucji, Narodowego Archiwum Cy-
frowego w Warszawie, Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku i z archiwów rodzinnych 
potomków bohaterów albumu. 




