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Dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego

przy	współpracy	
Narodowego	 
Instytutu	Dziedzictwa

Od Redakcji

Pandemia	choroby	COVID-19	zaskoczyła	wszystkich.	Z	dnia	na	dzień	zmieniły	się	
nasze	priorytety,	szybko	doświadczyliśmy	rygorów	stanu	epidemicznego,	a	zapla-
nowane	wydarzenia	kulturalne,	w	tym	wystawy	muzealne	 i	konferencje,	zostały	

albo	odwołane,	albo	na	dłuższy	czas	zawieszone.	Dopiero	bowiem,	zgodnie	z	decyzją	
Rządowego	Zespołu	Zarządzania	Kryzysowego,	od	4	maja	br.	możliwe	stało	się	ponow-
ne	otwarcie	muzeów,	bibliotek,	archiwów	i	galerii	sztuki,	jednakże	przy	założeniu,	że	
zostaną	w	nich	zachowane	dodatkowe	warunki	bezpieczeństwa	epidemicznego.

W	poprzednim	numerze	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	ostatniej	 chwili	dopisaliśmy	 in-
formację,	że	niektóre	zamieszczone	w	nim	artykuły	dotyczące	wystaw,	a	także	zapo-
wiedzi	konferencji	naukowych,	mogą	zawierać	nieaktualne	dane	na	temat	dostępności	

tych	 wydarzeń	 i	 czasu	 ich	 trwania.	 Niestety,	
także	teraz,	kiedy	oddajemy	do	druku	kolejny,	 
CZTERECHSETNY	 (!)	 NUMER	 PISMA,	 możemy	
tylko	bardzo	ogólnie	określić	daty	otwarcia	opi-
sywanych	wystaw	i	innych	wydarzeń	z	dziedzi-
ny	 kultury.	 A	 są	wśród	 nich	 i	wystawa	 z	 oka-
zji	 dwusetnej	 rocznicy	 założenia	 Towarzystwa	
Naukowego	 Płockiego	 (s.	 4-13),	 i	 jubileusz	
pięćdziesięciolecia	działalności	Muzeum	Gdań-
ska	 (s.	 58-59),	 i	 przygotowywana	 od	 blisko	
dziesięciu	lat	przez	muzealników	z	krakowskie-
go	 Muzeum	 Narodowego	 i	 współpracujących	

z	nimi	specjalistów	nie	tylko	z	Polski,	ale	też	z	wielu	innych	krajów	Europy,	wielka	mono-
graficzna	wystawa	prac	Szymona	Czechowicza	(1689-1775),	wybitnego	polskiego	mala-
rza	epoki	baroku	o	niezwykle	bogatym	dorobku	artystycznym	(s.	60-61).

Nie	wiemy,	kiedy	nasze	muzea	wznowią	normalną	działalność	(a	może	owa	znana	
nam	„normalność”	została	już	bezpowrotnie	utracona?),	nie	znamy	wszystkich	wymu-
szonych	przez	stan	pandemii	zmian	w	programie	tych	 instytucji.	Staramy	się	 jednak,	
w	miarę	na	bieżąco,	zamieszczać	na	Facebooku	„Spotkań	z	Zabytkami”	(https://www.
facebook.com/spotkaniazzabytkami/?fref=ts),	 interesujące	naszym	zdaniem	materia-
ły,	jakie	w	tej	trudnej	dla	wszystkich	sytuacji	prezentują	na	swoich	portalach	niektóre	
z	 tych	 instytucji.	Przykładem	może	być	wirtualne	 zwiedzanie	wystawy	„Skarby	epoki	
Piastów”	na	Wawelu,	o	której	pisaliśmy	w	numerze	3-4,	2020,	czy	filmy	na	temat	kon-
serwacji	dwóch	niezwykle	cennych	dzieł	sztuki	znajdujących	się	w	zbiorach	Muzeum	Pa-
łacu	Króla	Jana	III	w	Wilanowie:	odzyskanego	po	wielu	latach	funkcjonowania	i	przecho-
wywania	poza	pałacem	siedemnastowiecznego	kabinetu	rzymskiego	Jana	III	Sobieskie-
go	oraz	„Portretu	konnego	Stanisława	Kostki	Potockiego”,	jednego	z	najwybitniejszych	
dzieł	Jacques’a-Louisa	Davida.	Stan	epidemiczny,	w	którym	się	znajdujemy,	nie	zwalnia	
nas	 bowiem	z	 troski	 o	 los	 zabytków,	 a	myśląc	o	najważniejszych	 sprawach	bytowych	
dnia	codziennego,	nie	powinniśmy	zapominać	o	tym,	co	przyniesie	nam	jutro	i	jaki	bę-
dzie	obraz	naszego	dziedzictwa	kulturowego	po	ustąpieniu	epidemii.

NA	OKŁADCE:	
„Stworzenie	aniołów”,	ok.	1365,	
fragment	witraża	w	prezbiterium	
kościoła	NMP	w	Krakowie,	 
zob.	s.	62-65

(fot. Daniel Podosek)  

(rys. Wojtek Przybyszewski junior)



PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

KRAJOWA	LISTA	NIEMATERIALNEGO	
DZIEDZICTWA	KULTUROWEGO
Dokonane zostały nowe wpisy na Kra-
jową listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Są to:
Wycinankarstwo kurpiowskie z  Puszczy 
Zielonej − tradycyjna wycinanka kur-
piowska z Puszczy Zielonej wykonywana 
z  białego lub kolorowego papieru tech-
niką wycinania przy użyciu metalowych 
nożyc do strzyżenia owiec. Przekazywa-
na jest w społeczności lokalnej z pokole-
nia na pokolenie przez osoby uznane za 
mistrzów drogą przekazu bezpośrednie-
go. Pojawiła się na Kurpiach w połowie 
XIX w. 
Krzyżoki w  Borkach Małych – zwyczaj 
polegający na budowie bramy wielka-
nocnej z  kilku tysięcy skorup jaj przez 
cały okres Wielkiego Postu, wieszaniu jej 
w centrum wsi w Wielką Sobotę w nocy, 
a  także pieszym obchodzeniu pól przed 
wschodem słońca w  Niedzielę Wielka-
nocną przez dwunastu kawalerów. Kul-
tywowany jest w  sołectwie Borki Małe 
w gminie Olesno w woj. opolskim.
Babski comber na Śląsku Opolskim – 
zwyczaj popularny w okresie końca kar-
nawału. Organizowany jest przez wiele 
grup kobiet na terenie całego wojewódz-
twa, a uczestniczą w nim niemal wyłącz-
nie kobiety. Do czasu drugiej wojny świa-
towej funkcjonował jako obrzęd przejścia 
dla młodych mężatek inicjowany przez 
starsze zamężne gospodynie. Później stał 

się zabawą dla wszystkich kobiet bez 
względu na stan cywilny. 
Procesja Bożego Ciała z  tradycją dywa-
nów kwietnych w  Kluczu, Olszowej, 
Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce − zwy-
czaj układania kwietnych dywanów na 
procesję Bożego Ciała w  tych czterech 
miejscowościach przekazywany jest 
z pokolenia na pokolenie. Przyjmuje się, 
że tradycja ta trwa nieprzerwanie przy-
najmniej od 120 lat. 

REMONT	KOŚCIOŁA	W	JAKTOROWIE	
Zakończył się pierwszy etap prac remon-
towych w zbudowanym w 1776 r. i  nie-
remontowanym od 1904 r. kościele św. 
Anny w Jaktorowie (gm. Szamocin, woj. 
wielkopolskie). Odnowione zostały ścia-
ny, drzwi, podłoga i ławki. Założono nowy 
dach, wyremontowano zakrystię i wieżę. 
Renowację przeszły również ołtarze i wy-
posażenie. Zabytkowy kościół czeka jesz-
cze wymiana instalacji elektrycznej i po-
malowanie wnętrza obiektu.

Projekt, w ramach którego przeprowa-
dzono pierwszą część prac w kościele 
w  Jaktorowie, nosi nazwę: „Ochrona 
oraz zwiększenie wartości dziedzictwa 
kulturowego obszaru Diecezji Bydgo-
skiej – rewaloryzacja i konserwacja 
drewnianych zabytków” i jest współ-
finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz wkładu własnego, na który zło-
żyli się mieszkańcy Jaktorowa i gmina 
Szamocin.

100.	ROCZNICA	DARU	FELIKSA	
„MANGGHI”	JASIEŃSKIEGO	
11 marca 2020 r. minęło 100 lat od chwili, 
gdy Muzeum Narodowe w Krakowie ob-
darowane zostało bezcennym zbiorem, 
zgromadzonym przez wybitnego pol-
skiego kolekcjonera Feliksa „Mangghę” 
Jasieńskiego (1861-1929). Na darowiznę 
złożyło się – nie licząc bogatego księgo-

zbioru – ponad 15 tys. obiektów malar-
stwa, rysunku i  rzeźby polskiej z  końca 
XIX i  początku XX  w. W  zbiorze grafiki 
i  plakatu znalazły się dzieła mistrzów 
gatunku, jak Piranesi, Goya, Klinger i Re-
don, a  także plansze sygnowane przez 
„odnowicieli” polskiej grafiki artystycz-
nej, z  Pankiewiczem i  Wyczółkowskim 
na czele; tworzą one trzon jednego z naj-
większych gabinetów rycin w  Polsce. 
Zbiory wschodnie, zespół orientalnych 

tkanin (bliskowschodnie kobierce i pasy 
polskie), a  przede wszystkim sztuka ja-
pońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiro-
shige, uplasowały krakowskie muzeum 
pośród największych tego typu publicz-
nych kolekcji Europy.
Dla podkreślenia zasług Feliksa Jasień-
skiego dla ochrony polskiego dziedzic-
twa narodowego, a  także wskazania go 
jako przykładu godnego naśladowania, 
ustanowiona została doroczna Nagroda 
im. Feliksa Jasieńskiego „Kolekcjoner-
stwo – nauka i  upowszechnianie”. Na 
wniosek przedstawicieli środowiska ko-
lekcjonerskiego w 2016 r. Nagrodę usta-
nowiły Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz 
Dom Spotkań z Historią w Warszawie. 
Z okazji 100. rocznicy przekazania daru, 
w siedzibie Muzeum Narodowego w Kra-
kowie odbyło się posiedzenie kapituły 
Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego, która 
podjęła decyzję o  przyznaniu nagród za 
rok 2019. Nagrody te otrzymali: w katego-
rii „Dla pracownika nauki – za publikacje 
dotyczące kolekcjonerstwa, w  tym na-
ukowe opracowanie zbiorów kolekcjoner-
skich” dr Joanna Hübner-Wojciechowska 
za książkę Sztuka skalnego Podhala. Prze-
wodnik dla kolekcjonerów, Wydawnictwo 
Arkady (omówienie książki Czytelnicy 
„Spotkań z Zabytkami” znajdą w tym nu-
merze naszego czasopisma), w  kategorii 
„Dla instytucji – za publikacje prasowe, 
radiowe, telewizyjne, internetowe popu-
laryzujące ideę kolekcjonerstwa, prezen-
tujące wkład kolekcjonerów w  ochronę 
dziedzictwa narodowego” Muzeum Villa 
La Fleur w Konstancinie utworzone przez 
Marka Roeflera, w  kategorii „Dla dzien-
nikarza – za upowszechnianie dorobku 
kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wy-
stawy” Rafał Kamecki, twórca portalu 
www.artinfo.pl.

Jacek Malczewski, „Portret Feliksa Jasieńskiego z teką”, 
1903, olej, deska, w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie

Wycinanka kurpiowska
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REWITALIZACJA	UL.	WŁÓKIENNICZEJ	
W	ŁODZI
Ulica Włókiennicza w  Łodzi przecho-
dzi gruntowną modernizację. Do 2022  r. 
mają być odnowione kamienice, urządzo-
ne zielone skwery, przyjazne podwórka 
i bezpieczne place zabaw, co spowoduje, 
że ulica ta stanie się miejscem spotkań 
nie tylko łodzian, ale jedną z atrakcji tury-
stycznych miasta. W wyremontowanych 
budynkach powstaną komfortowe miesz-
kania, lokale usługowe, a  także przed-
szkole miejskie i  placówka opiekuńczo-
-wychowawcza. Cała ulica zostanie wy-
łożona kostką kamienną o  różnorodnych 
barwach. Od fasad budynków będzie 
wyznaczony pas tylko dla ruchu piesze-
go, na pozostałej części ma odbywać się 
ograniczony ruch samochodowy. 

OCALONY	„ŚWIDERMAJER”	
Drewniany dom przy ul. Fletniowej na 
warszawskiej Białołęce przechodzi ka-
pitalny remont. Po jego zakończeniu 
willa będzie prawdziwą perłą wśród 
warszawskich zabytków architektury 
drewnianej. Przeszklone werandy i  wy-
konane w  drewnie dekoracje przypomi-
nają wystrój architektoniczny alpejskich 
pensjonatów. 
Dom ten powstał około 1900  r. Jest pa-
miątką po ambitnych zamierzeniach re-
jenta Krzysztofa Kiersnowskiego, który 
planował zorganizować w tej okolicy (na 
terenie Płud) podwarszawskie letnisko. 
Przedwojenną właścicielką willi była 
Rosjanka Natalia Śmiernicka. Budy-
nek szczęśliwie przetrwał drugą wojnę 
światową, choć na niektórych deskach 
i  belkach pozostały ślady walk. Po woj-
nie przekształcony został w dom komu-
nalny. Już w  latach osiemdziesiątych 
XX  w. z  uwagi na zły stan techniczny 
zaplanowano jego rozbiórkę. W  2009  r. 
właściciel willi potwierdził zamiar jej 
zburzenia, ale w ratowanie białołęckiego 
„świdermajera” zaangażowały się orga-
nizacje społeczne. W 2010 r. wojewódzki 

konserwator zabytków wpisał willę 
do rejestru, co oznacza ścisłą ochronę 
i uniemożliwia rozbiórkę. Przez następne 
lata budynek nadal niszczał. W  2017  r. 
stołeczny konserwator zabytków wydał 
nakaz przeprowadzenia najpilniejszych 
prac ratunkowych. Jednocześnie wła-
ściciel willi otrzymał od miasta wsparcie 
merytoryczne i finansowe, które pozwoli-
ło mu podjąć remont. Prace prowadzone 
są etapowo. Do tej pory wyremontowano 
fasadę oraz zrekonstruowano ścianę pół-
nocną, która zawaliła się w 2018 r. Odre-
staurowano werandy i  wykonano prace 
snycerskie detalu.

PLANY	DOTYCZĄCE	ZAMKU	
W	JANOWCU	
Odbudowa części zamku w  Janowcu, 
rewitalizacja parku i odtworzenie dawnej 
winnicy − takie plany wobec janowiec-
kiego zabytku ma Muzeum Nadwiślań-
skie w Kazimierzu Dolnym. 
Według założeń zamek mógłby być sie-
dzibą nowej instytucji, swego rodzaju 
centrum naukowo-badawczego, zaj-
mującego się ruinami tego typu w  ca-
łej Europie. W  części przeznaczonej do 
odbudowy planowane jest stworzenie 
nowych sal ekspozycyjnych oraz prze-
strzeni konferencyjnych. W janowieckim 
centrum naukowo-badawczym tworzono 

by ekspertyzy, organizowano konferencje 
naukowe i  prowadzono badania. Aby 
zrealizować te plany, muzeum musi po-
czekać jednak na nową unijną perspek-
tywę finansową.

SKARB	MONET	TRAFIŁ	DO	MUZEUM	
W	HRUBIESZOWIE
Ważący około 5,5 kg i składający się z bli-
sko 1800 srebrnych monet skarb przeka-
zał Muzeum w Hrubieszowie przypadko-
wy znalazca. Zdaniem archeologów jest 
to jeden z największych skarbów z okre-
su rzymskiego odkrytych do tej pory 
w Polsce.

Do znaleziska doszło w  2019  r. na polu 
uprawnym w  okolicy Cichobórza na 
południe od Hrubieszowa. Monety nie 
znajdowały się w  jednym miejscu, roz-
wleczone były przez maszyny rolnicze 
na przestrzeni ponad 100 m. Na najstar-
szych widoczny jest wizerunek cesarza 
rzymskiego Nerwy, a na najpóźniejszych 
Septymiusza Sewera. Stwierdzono za-
tem, że wybijano je w okresie około 100 
lat, od końca I do końca II w. n.e.
Znalezisko zostało przekazane do zba-
dania przez ekspertów z  Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

ODBUDOWA	KOŚCIOŁA	
EWANGELICKIEGO	W	SIERAKOWIE
W zabytkowym kościele ewangelickim 
w  Sierakowie (woj. wielkopolskie) ma 

powstać nowoczesne Muzeum Rybactwa 
Śródlądowego i Ochrony Wód. Kościół ten 
został wzniesiony w  latach 1782-1785 
dzięki fundacji ówczesnego właściciela 
miasta Mikołaja Gartenberg-Sadogórskie-
go. Przez gminę ewangelicką użytkowany 
był do 1945 r., a na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX w. przeszedł w ręce gminy 
Sieraków. Stan techniczny budowli ciągle 
się pogarszał. W 2010 r. część obiektu ru-
nęła. Gmina od tego czasu podjęła działa-
nia nad jego odbudową.
Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Och-
rony Wód, które ma powstać w odbudo-
wanym obiekcie, będzie działało przy Bi-
bliotece Publicznej w Sierakowie. 

Część odnalezionych monet

Ulica Włókiennicza w Łodzi „Świdermajer” na Białołęce w Warszawie

Zrujnowany kościół ewangelicki w Sierakowie

Zamek w Janowcu
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Skarby Biblioteki 
Towarzystwa 
Naukowego 
Płockiego

W	2020	r.	przypada	dwusetna	rocznica	założenia	
Towarzystwa	Naukowego	Płockiego.	Z	tej	okazji	 
na	czerwiec-lipiec	bieżącego	roku	planowana	jest	w	Muzeum	
Mazowieckim	w	Płocku	wystawa	symbolicznej	liczby	dwustu	
najcenniejszych	artefaktów	od	IX	do	XVIII	w.	ze	zbiorów	
Biblioteki	Towarzystwa.

arkadiusz wagner



Biblioteka Towarzystwa Naukowego 
Płockiego należy do tych historycz-
nych książnic Rzeczypospolitej, 
które, znajdując się poza głównymi 

metropoliami, są omijane przez większość 
badaczy i  bibliofilów. W  konsekwencji jej 
zbiory nigdy nie zostały dostatecznie rozpo-
znane i spopularyzowane, sankcjonując stan 
ich marginalizacji w świadomości społecznej. 
W  rzeczywistości zaś owa placówka prze-
chowuje niezwykle bogatą kolekcję zabyt-
kowych ksiąg i  innych artefaktów, spośród 
których wiele zasługuje na miano cymeliów 
w wymiarze polskim i światowym.

Znakomitą okazją, by publicznie zapre-
zentować to, co w  zbiorach Towarzystwa 
najcenniejsze i najpiękniejsze, stała się dwu-
setna rocznica jego założenia. Wybór padł 
na symboliczną liczbę dwustu obiektów od 
IX do końca XVIII  w., co z  jednej strony 
odzwierciedla dzieje tej instytucji i jej wkład 
w  kulturę narodową, a  z  drugiej obrazuje 
ogrom wartości historycznej jej zbiorów. 
Przygotowania do wystawy ujawniły specy-
ficzne oblicze zbiorów TNP, polegające na 
ich wybitnie kolekcjonerskim charakterze. 
Ujawnia się to w treści i formie woluminów, 
wśród których znaczny procent stanowią 
druki z  przeróżnych dziedzin humanistyki, 
odznaczające się wysokimi walorami este-
tycznymi. Znamienny jest też bardzo dobry 
stan zachowania wielu woluminów (komple-
ty rycin, brak zabrudzeń i uszkodzeń mecha-
nicznych, pierwotne oprawy). Ów stan rze-
czy jest owocem pasji bibliofilskiej Gustawa 
Zielińskiego (zm. 1881), który zgromadził 
w  rezydencji w  Skępem ponad 19 tys. dru-
ków, niemal 1500 map, ponad 20 atlasów, 
bliżej nieokreśloną liczbę rysunków i  rycin 
oraz ponad 400 tomów archiwum rodzinne-
go, nie licząc zbiorów archeologicznych, ar-
tystycznych i numizmatycznych. Na począt-
ku XX  w. kolekcja ta trafiła do TNP, gdzie 
niemal nieuszczuplona znajduje się do dziś. 
Należy też wspomnieć o  wielu członkach 
Towarzystwa, którzy w  ciągu XIX i  XX  w. 
darowali mu swe kolekcje lub pojedyncze – 
ale wyborne – księgi. Wobec ogromu dzieł 
pięknych i efektownych zdecydowano się na 

wyodrębnienie wśród nich dziesięciu kate-
gorii (rękopisy i  autografy, dokumenty, in-
kunabuły, druki XVI, XVII oraz XVIII  w., 
kartografia, oprawy książkowe, prowenien-
cje, jak również plocciana). Pozwala to zwie-
dzającemu na swoistą wędrówkę przez dzieje 
kultury rękopiśmiennej i  drukarstwa wraz 
z bliskimi im dziedzinami plastyki (ilumina-
torstwo, grafika) oraz rzemiosła (papiernic-
two, introligatorstwo).

Rękopisy i autografy. W Bibliotece TNP 
znajduje się relatywnie skromny zbiór ręko-
pisów, co nie znaczy, by brakowało w  niej 

1 | Karta	z	gotyckiej,	
iluminowanej	księgi	
chorałowej,	XV	w.
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przykładów średniowiecznej sztuki pisma 
i  iluminacji książkowej. Najstarszym z  nich 
jest karta Biblii z IX-X w., której tekst zapi-
sano tzw. minuskułą karolińską. Okazałym 
dziełem z epoki gotyckiej jest karta z księgi 
liturgicznej, zapełniona pięciolinią z notacją 
i  tekstem pieśni wraz z  iluminowanym ini-
cjałem. Setki średniowiecznych rękopisów 
tworzą tzw. makulaturę introligatorską, czyli 
pergaminowe kodeksy, których karty bądź 
ich pocięte fragmenty wykorzystano jako 
obleczenia okładzin i wyklejki. W klimat ro-
dzimego renesansu wprowadza list Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego z  1547  r. Doniosłą 
rangę historyczną ma tom Akt Tomickiego 
z  XVI  w., zawierający teksty dyplomatycz-
ne z  czasów ostatnich Jagiellonów. Zabyt-

kami sarmackiej kultury piśmienniczej są: 
odpis Satyr Krzysztofa Opalińskiego oraz 
wolumin tzw. sylw (silva rerum) z  tekstami 
o  rozmaitych aspektach życia – od bieżą-
cej polityki do recept zielarskich. Rękopisy 
XVIII  w. reprezentuje bardzo osobisty list 
królewicza Karola Krystiana Wettyna do 
przyjaciela, zawiadamiający o  śmierci ojca, 
króla Augusta III.

Dokumenty. Spośród około stu zabyt-
ków średniowiecznej i nowożytnej dyploma-
tyki, jakie znajdują się w Bibliotece TNP, na 
wystawę wybrano 15 egzemplarzy obrazują-
cych ewolucję form dokumentów w  Polsce 
w  XIV-XVIII  w. Najstarszy wśród nich jest 
dokument pergaminowy z 1316 r., dotyczący 
klasztoru cysterskiego w Sulejowie. Okazalszą 
formę mają dwa dokumenty z 1478 i 1490 r., 
rozpoczynające się wykaligrafowanymi ini-
cjałami. Stosowne miejsce zarezerwowano 
dla paru pism królewskich: z dynastią Jagiel-
lonów wiążą się dwa dokumenty z podpisami 
i pieczęcią króla Zygmunta Augusta – pokwi-
towanie wystawione w  1548  r. Sewerynowi 
Bonerowi oraz potwierdzenie odbioru 3 tys. 
florenów, które władca pożyczył od Konstan-

tego Carneadesa. Z rządami Wazów wiąże się 
wykaligrafowana nominacja Stefana Paca na 
pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 
list Jana Kazimierza do Adama Macieja Sako-
wicza. Wśród dokumentów związanych z rzą-
dami Sasów na polskim tronie na wyróżnienie 
zasługuje niewielki, pisany po polsku doku-
ment Augusta II. Czasy Stanisława Augusta 
Poniatowskiego reprezentuje m.in. uniwersał 

2 | Pokwitowanie	
wystawione	przez	Zygmunta	
Augusta	Sewerynowi	
Bonerowi,	1548	r.	
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z 1773 r., a Insurekcję Kościuszkowską – prze-
pustka wystawiona przez samego naczelnika 
powstania.

Inkunabuły. Wśród około stu inkunabu-
łów w Bibliotece TNP znajduje się znaczna 
liczba dzieł wielkiej rzadkości, idącej w parze 
z wczesną metryką. Najcenniejszy z polskiej 
perspektywy jest egzemplarz Expositio su-
per toto Psalterio Joannesa de Turrecrematy, 
wydany około 1475 r. w Krakowie prawdo-
podobnie przez Kaspara Straubego. Dzieło 
to sytuuje się u  początków drukarstwa na 
ziemiach polskich, co sprawia, że egzemplarz 
płocki należy do prawdziwych skarbów na-
rodowej kultury. Wyróżnikiem dwóch pozy-
cji z  lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych 
XV w. jest dekoracja iluminatorska, złożona 
z inicjałów i wici rozchodzących się po mar-
ginesach kart. Dziełem obrazującym zagro-
żenie ekspansją Imperium Osmańskiego jest 
Tractatus quidam de Turcis (Norymberga 
1481). Z ośrodka norymberskiego pochodzą 
też druki wydane w  słynnym przedsiębior-
stwie Antona Kobergera, w tym okazały tom  

Reformation der Stadt Nürnberg (1481) z ca-
łostronicową ryciną. Przykładem renesan-
sowej szaty ilustracyjnej jest La Commedia 
Dantego z 1487 r.: całostronicowe kompozy-
cje otoczone są ramkami drzeworytniczymi 
przedstawiającymi antykizujące ornamen-
ty. Przegląd paleotypów zamyka pokaźny 
egzemplarz Biblii wydrukowany w  1498  r. 
w Bazylei.

Druki XVI w. Tę część wystawy otwierają 
dwa dzieła ze sławnej weneckiej oficyny Alda 
Manucjusza, będące przykładami wykwint-
nego drukarstwa humanistycznego. Przesu-
wanie się w  ciągu XVI  w. centrum europej-
skiej typografii z  Italii do Francji unaocznia 
druk z liońskiej oficyny Guillaume Rouille’a. 
W  tym samym czasie, gdy we Włoszech 
i Francji niepodzielnie panowała książka re-
nesansowa, w kręgu niemieckim nowatorskie 
rozwiązania wciąż ścierały się z tradycją go-
tycką. Uzmysławia to urodziwa strasburska 
Postylla Johannesa Geiler von Kaysersberga 
(1522) z  licznymi, ręcznie kolorowanymi 
drzeworytami. Przegląd polskich dokonań 

3 | Rozkładówka	
inkunabułu	norymberskiego	
z	1481	r.
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typograficznych rozpoczynają słynne Statuty 
Łaskiego z 1506 r. Oprócz tego na wystawie 
znalazła się rzadka edycja z oficyny Floriana 
Unglera oraz słynne druki Hieronima Wie-
tora, w  tym Chronica Polonorum Macieja 
Miechowity (1521).

Wyrazem rosnącego znaczenia Polski 
na arenie międzynarodowej w XVI stuleciu 
były zachodnioeuropejskie dzieła przybliża-
jące czytelnikom ów kraj rozciągający się na 
rubieżach kontynentu (np. augsburskie wy-
danie Tractatus de duabus Sarmatiis Miecho-
wity z 1518 r.). Zachodnie oficyny były też 
miejscem publikacji prac polskich autorów, 
jak De revolutionibus orbium coelestium Mi-
kołaja Kopernika, które ukazało się w 1543 r. 
w  Norymberdze. Doskonały stan zacho-
wania egzemplarza płockiego był niegdyś 
przyczyną wręcz powątpiewań w jego auten-
tyczność (!). Wśród zagranicznych wydaw-
ców bodaj najaktywniejszym kooperantem 
polskich pisarzy był bazylejski impresor Jo-
hannes Oporinus, toteż na wystawie znalazło 

4 | Pierwodruk	
De revolutionibus orbium 
coelestium	Mikołaja	
Kopernika,	Norymberga	
1543	r.	

5 | Rycina	w	traktacie	
anatomicznym	Govarda	
Bidloo	pt.	Anatomia humani 
corporis,	Amsterdam	1685	r.
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się jedno z najsłynniejszych jego wytworów 
– De origine et rebus gestis Polonorum Marci-
na Kromera w pierwodruku z 1555 r. Rów-
nie interesujące są słynne i  bogato ilustro-
wane takie dzieła, jak np. Żywoty artystów 
Giorgio Vasariego w  wydaniu z  1568  r. czy 
przebogato ilustrowany wzornik architekto-
niczny Wendela Dietterlina, opublikowany 
w 1598 r. Przegląd książek z tego wieku koń-
czy kilka pozycji unikatowych, jak Historia 
żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze Sta-
nisława Murzynowskiego (Królewiec 1551).

Druki XVII  w. W  zbiorach TNP znaj-
duje się bogaty zbiór najcenniejszych i  na-
jelegantszych dzieł polskiej typografii oraz 
grafiki książkowej z  czasów baroku. Ich 
przegląd rozpoczyna Hierosolymitana Pe-
regrinatio Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
(Braniewo 1601). Kilka kolejnych druków 
obrazuje wszechstronność płockiej kolek-
cji, jak np. doskonale zachowany egzem-
plarz dzieła Faustyna Socyna z  ariańskiej 
oficyny w  Rakowie czy pisma zebrane Jana 
Kochanowskiego, opublikowane w  Krako-
wie w 1617 r. Kilka druków znalazło się na 
wystawie ze względu na interesującą szatę 

ilustracyjną, jak np. Przysłowia mów potocz-
nych Andrzeja Maksymiliana Fredry w  kra-
kowskiej edycji z  1660  r. Odosobnioną po-
zycją jest druk wydany w  Rydze w  1602  r., 

6 | Rozkładówka	kart	
ekskluzywnej	edycji	Les 
métamorphoses d’Ovide, 
Paryż	1767-1771	r.

7 | Rycina	z	teki	grafik	
Francisco	Goi	pt.	Los 
Caprichos,	1799	r.
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z  finezyjnym, kaligraficznym frontyspisem. 
W dziejach polskiej literatury trudno jednak 
o  druki, których frontyspisy prezentowały-
by się równie okazale, co w gdańskiej firmie 
wydawniczej Georga Förstera (na wystawie 
znalazło się ich kilka przykładów). Do arcy-
dzieł rodzimego drukarstwa i  grafiki książ-
kowej należą prace Jana Heweliusza, w tym 
pośmiertny tom Prodromus astronomiæ, 
zawierający zestaw rozkładanych plansz 
miedziorytniczych.

Z postacią  Macieja Kazimierza Sarbiew-
skiego wiąże się antwerpski druk Lyricorum 
libri IV z 1632 r., którego frontyspis wykona-
ny został według projektu Pietera Paula Ru-
bensa. Wytworem słynnej lejdejskiej oficyny 
Elzewirów jest kieszonkowy druk Respublica, 
sive Status Regni Poloniae z 1627 r. Oprócz 
tego na wystawę wybrano kilka innych, boga-
to ilustrowanych poloników, jak np. Rerum 
polonicarum Reinholda Heidensteina. Por-
trety Wazów widnieją w  okazałym albumie 
wielkoformatowych plansz pt. Principum 
christianorum stemmata (1612). Polonikami 
jest też kilka barokowych druków dotyczą-
cych zagadnień militarnych: słynne dzieło 
Samuela Pufendorfa o wojennych sukcesach 
Karola Gustawa (Norymberga 1693), traktat 
toruńczyka Adama Freytaga o architekturze 
militarnej (Lejda 1635) oraz Kazimierza Sie-
mienowicza o  artylerii (Amsterdam 1650). 
Wielką rzadkością jest traktat artyleryjski 
Georga Schreibera pt. Buchsenmeister-Di-
scurs, wydany w Brzegu w 1656 r.

Piękno szaty graficznej znamionuje wie-
le innych dzieł siedemnastowiecznych, jak 
La Gierusalemme liberata Torquatto Tasso 
(Genua 1617)  r., Icones Biblicae Veteris et 
Novi Testamenti (Norymberga 1680) z  kil-
kuset akwafortowymi scenami biblijnymi 
czy Les hommes illustres Charlesa Perraul-
ta (Paryż 1696-1700) z  ponad setką por-
tretów autorstwa wybitnych francuskich 
sztycharzy. Rekomendacją dla wartości ko-
lekcjonerskiej tego dzieła może być jego po-
chodzenie z  kolekcji rodziny Rotschildów. 
Arcydziełem typografii i  grafiki książkowej 
jest traktat anatomiczny Govarda Bidloo 
pt. Anatomia humani corporis w pierwodru-
ku z 1685 r. Nie mniejszą przyjemność daje 
oglądanie podróżniczego dzieła Arnolda 
Montanusa o  Japonii (Amsterdam 1670) 
czy słynnej Topografii Matthäusa Meriana. 
Imponującymi rozmiarami i  urodą plansz 

miedziorytniczych zachwyca dwutomowe 
dzieło Theatrum Sabaudiae z 1682 r.

Druki XVIII  w. Znamienna dla XVIII 
stulecia supremacja kultury francuskiej 
w  Europie nie ominęła też produkcji książ-
ki. Nie dziwi przeto, że na wystawie znalazły 
się dzieła takie, jak ekskluzywny album gra-
ficznych reprodukcji medali poświęconych 
Ludwikowi XIV, opublikowany w  1723  r. 
w paryskiej Imprimerie Royale. Jednym z kil-
ku poloników zachodnioeuropejskich jest 
Historiae Morborum (Brescia 1741), ozdo-
biona portretem królewicza Fryderyka Kry-
stiana i  mająca oprawę z  superekslibrisem 
Wettynów.

Rozwój nauk w  XVIII stuleciu owoco-
wał niezliczonymi publikacjami, w których 
kompetencje badawcze ich autorów połą-
czono z  rozmachem szaty typograficznej 
i  graficznej. Do najpiękniejszych wśród 
nich należą atlasy przyrodnicze, jak słyn-
ny Herbarium Blackwellianum Elisabeth 
Blackwell. Jego płocki egzemplarz został 
starannie pokolorowany i  opatrzony pol-
skojęzycznymi nazwami roślin. Smaczkiem 
kolekcjonerskim jest niewielkie wydanie 
Regul der fünf Ordnungen Jacopo Barozzie-
go da Vignola, którego plansze wypreparo-
wano z woluminu i wklejono na nowe karty 
obok rysunków budowli z odręcznymi ko-
mentarzami po niemiecku. Wyrazem kla-
sycyzującego prądu w sztuce książki jest ar-
cydzieło typografii i grafiki: czterotomowa 
edycja Les métamorphoses d’Ovide, wydana 
w  Paryżu w  latach 1767-1771. Wysmako-
wany frontyspis ma niewielki druk poświę-
cony Marii Leszczyńskiej, wydany w Paryżu 
w 1773 r. Wśród wielkoformatowych albu-
mów rycin z  widokami warto odnotować 
Les delices de Paris et de ses environs, wyda-
ny w  Paryżu w  1753  r. Żadne dzieło tego 
rodzaju w zbiorach Towarzystwa nie może 
się jednak równać wartością kolekcjonerską 
z teką osiemdziesięciu grafik Francisco Goi 
pt. Los Caprichos w  pierwszym wydaniu 
z 1799 r. Przeglądu dokonań europejskiego 
drukarstwa i rytownictwa dopełnia Charle-
sa de Fossé  Idees d’un militaire ze słynnej 
oficyny François-Ambroise Didota. Szcze-
gólnym walorem tej publikacji są tablice 
Louis-Marin Bonnet’a, opracowane w rzad-
kiej i  szlachetnej technice, zwanej sposo-
bem pastelowym. Na wystawę wybrano też 
numer pre-feministycznego czasopisma dla 
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kobiet The Female Spectator, wydawanego 
w Londynie od lat czterdziestych XVIII w.

Bogactwu liczbowemu wytworów pol-
skiego drukarstwa XVIII stulecia towa-
rzyszy niemal bez wyjątku skromność ich 
szaty edytorskiej. Pamiętać jednak należy, 
że wiele z  tych publikacji było nośnikiem 
postępowych, oświeceniowych treści, wo-
bec których na znaczeniu tracą wszelkie 
niedociągnięcia wydawnicze. Wśród nich 
poczesne miejsce zajmuje Głos wolny wol-
ność ubezpieczający wiązany ze Stanisławem 
Leszczyńskim czy też Powrót posła Juliana 
Ursyna Niemcewicza. Próbkę ówczesnej 
publicystyki stanowią Uwagi o związku in-
teressów Polski z interessami politycznemi eu-
ropejskich mocarstw oraz paszkwil Na Hersz-
tow Targowickich. Inne dzieła, jak Podróż do 
Turek y Egiptu Jana Potockiego (Warszawa 
1789) i  Zbiór potrzebnieyszych wiadomo-
ści porządkiem alfabetu ułożonych Ignacego 
Krasickiego (Warszawa 1781), są interesują-
cymi przyczynkami do kultury rodzimych 
elit intelektualnych. Do najelegantszych 

rodzimych wydawnictw tamtego czasu na-
leżą Sielanki polskie z 1778 r.

Kartografia. Eksponowaną pozycję 
w  tym dziale zajmują atlasy geograficzne 
z  XVI-XVIII  w., reprezentujące wiele czo-
łowych europejskich oficyn wydawniczych. 
Niektóre z  nich odznaczają się niezwykłą 
urodą, zawdzięczaną tyleż doskonałości 
sztycharskiego opracowania, co ręcznemu 
kolorowaniu; inne imponują ogromnymi 
rozmiarami i  oryginalnymi, kunsztownymi 
oprawami. Jednym z nich jest potężny atlas 
Gerarda Mercatora w amsterdamskiej edycji 
z  1607  r. Wprost kolosalnymi rozmiarami 
wyróżnia się atlas pt. Hydrographie françoise, 
opublikowany w  Paryżu w  1772  r. Niejako 
na drugim biegunie sytuuje się kieszonkowy 
Atlas dziecinny z warszawskiej oficyny Grölla 
(1772). Do efektownych poloników należą 
ręcznie sporządzone Mappy Hrabstwa Bial-
skiego z folwarkami y wsiami do niego należą-
cemi z 1781 r. 

Oprawy książkowe. Na wystawę wybrano 
20 dzieł introligatorskich o wysokich walorach 

8 | Plansza	z	ręcznie	
sporządzonego	atlasu	pt.	
Mappy Hrabstwa Bialskiego 
z folwarkami y wsiami do 
niego należącemi,	1781	r.
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historycznych i  artystycznych, umożliwiają-
cych prześledzenie historii tej dziedziny rze-
miosła w  Polsce i  Europie. Epokę późnogo-
tycką reprezentuje m.in. świetnie zachowana 
„oprawa kobergerowska”, wykonana w  No-
rymberdze. Na grunt późnośredniowiecznego 
Krakowa przenosi dzieło Introligatora z Ban-
derolą „maria hilf ”, natomiast do renesanso-
wej Italii – anonimowa oprawa wykonana po 
1510 r. Inne dzieła należą do renesansu środ-
kowoeuropejskiego, co objawia się dominacją 
tzw. dekoracji radełkowej. Wyrazem oriental-
nych wpływów jest polska oprawa ze schyłku 
XVI w., a stylowi manierystycznemu podlega 
oprawa czeska z 1610 r. Szlachetną, jedwabną 
i aksamitną materią obleczenia wyróżniają się 
dwie oprawy z  XVII  w. Natomiast baroko-
wym rozmachem zachwyca „oprawa wachla-
rzowa” wykonana prawdopodobnie w Paryżu. 
Przejawem adaptacji francuskich wzorców jest 
niemiecka oprawa z końca XVII lub począt-
ku XVIII  w. Erę rokoka w  introligatorstwie 
reprezentują dwie oprawy à dentelle. Kilka 

opraw ma skórzane obleczenie pokryte efek-
towną marmoryzacją, różniącą się kształtem 
i barwą plam. Trzy ostatnie dzieła ze schyłku 
XVIII stulecia należą już do klasycyzmu. Na 
jednym z nich świadczy o tym ornament wzo-
rowany na fryzach świątyń greckich oraz tzw. 
meander. Przegląd ten zamyka oprawa druku 
powstałego pod patronatem króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, co upamiętnia jego 
herb na okładzinie.

Proweniencje. Najstarszym, prezentowa-
nym na wystawie znakiem własnościowym 
księgi jest anonimowy superekslibris w  for-
mie pieczęci, wyciśnięty na gotyckiej oprawie 
z 1480 r. O kilkadziesiąt lat późniejsze są su-
perekslibrisy herbowe króla Zygmunta Augu-
sta oraz wybitnego bibliofila, Jana Łaskiego 
młodszego. Jedynym księgoznakiem z  XVII 
stulecia jest skromny superekslibris napisowy 
z  1671  r. Liczne i  cenne przykłady znaków 
własnościowych pochodzą z następnego stu-
lecia: należą do nich zwłaszcza graficzne eks-
librisy, które wklejono na wewnętrzną stronę 
okładzin, jak np. miedziorytniczy ekslibris 
Józefa Sapiehy, Jana Fryderyka Sapiehy, bisku-
pa kamienieckiego Mikołaja Dembowskiego 
oraz Józefa Andrzeja Załuskiego. O ostatniej 
indywidualności rodzimej kultury przypo-
mina parę druków, których strony tytuło-
we oznaczono pieczątką „I. A. ZALVSKI”. 
W kategorii zaluscianów mieści się też druko-
wany katalog Biblioteki Załuskich z 1752 r., 
który na stronie tytułowej ma kaligraficzny 
wpis donacyjny dla biskupa warmińskiego 
Adama Stanisława Grabowskiego. Dwa inne 
ekslibrisy przywołują niegdyś potężny księ-
gozbiór magnacki Radziwiłłów w Nieświeżu.

Interesujące przykłady księgoznaków 
wiążą się też z osiemnastowiecznymi biblio-
filami spoza Rzeczypospolitej, jak np. roko-
kowy ekslibris wrocławianina, Hieronymusa 
Scholtza. Do charakterystycznej kategorii 
ekslibrisów z  widokami wnętrz bibliotecz-
nych należy księgoznak Zachariasza Con-
rada Uffenbacha. Odosobnionym oznacze-
niem własności księgi jest pieczątka lakowa 
dyplomaty z  kręgu Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, Scipiona Piattoli’ego. Epokę 
klasycyzmu reprezentuje m.in. nieznany z li-
teratury ekslibris Marii i  Benedykta Mory-
konich, ukazujący damę odpoczywającą pod 
drzewem i trzymającą tablicę z napisem.

Plocciana. Trudno wyobrazić sobie, 
aby na płockiej wystawie miało zabraknąć 

9 | Oprawa	
tzw.	wachlarzowa	wykonana	
prawdopodobnie	w	Paryżu,	
w	drugiej	ćwierci	XVII	w.
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przynajmniej paru artefaktów związanych 
z tym miastem. Toteż na ekspozycję wybra-
no kilka obiektów wysokiej rangi historycz-
nej, przywołujących ważne postacie, insty-
tucje oraz wydarzenia w  dziejach miasta. 
Najstarszym z nich jest wolumin w renesan-
sowej oprawie z  superekslibrisem biskupa 
Jakuba Uchańskiego, będącego wcześniej 
dziekanem katedralnym płockim. Na innej 
oprawie, oznaczonej datą „1568”, widnieje 
herb Płocka. Sylwetkę biskupa płockiego 
Piotra Myszkowskiego przywołuje doku-
ment z 1571 r. Epokę kontrreformacji repre-
zentuje okazały druk antwerpski z 1643 r., 
zawierający pisma biskupa płockiego, Stani-
sława Łubieńskiego. Ostatnim ploccianum 
jest dokument pergaminowy, jaki w 1786 r. 
wystawił król Stanisław August Poniatow-
ski w  celu potwierdzenia praw cechowych 
dla tego miasta.

Te i  wiele innych artefaktów są rezul-
tatem ostrej selekcji obiektów przechowy-
wanych w  magazynach płockiej biblioteki. 
Przyznać trzeba, iż towarzyszyły temu ciągłe 
dylematy i  rozterki, spowodowane odrzuce-
niem wielu zabytków pięknych i  niezwykle 
cennych. Zresztą, miarą trudności w  sferze 
wyborów jest fakt, iż w  paru przypadkach 
zdecydowano się na wyjątki i dołączenie do 
danej pozycji katalogowej jej dodatkowego 
egzemplarza. Owej selekcji towarzyszyło 

jednak przeświadczenie, że „mniej znaczy 
więcej”, a  symboliczna liczba dwustu obiek-
tów pozwoli zobrazować bogactwo europej-
skiej i rodzimej kultury przez pryzmat dzie-
jów Towarzystwa. Organizatorzy wystawy 
mają nadzieję, że Czytelnicy „Spotkań z Za-
bytkami”, którzy zdecydują się ją odwiedzić, 
zachowają to w pamięci na długo.

Arkadiusz Wagner

Żydowski	 Instytut	Historyczny	w	Warszawie	wydał	w	2019	r.	dwutomową	
publikację	 autorstwa	 Dagmary	 Budzioch,	 zatytułowaną	 Zdobione zwoje 

Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji deko-
rowania	megilot	Ester	w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki.

Książka	 jest	wyjątkowym	przedsięwzięciem	badawczym	 i	wydawniczym.	
Przygotowując	się	do	jej	napisania,	Dagmara	Budzioch	przestudiowała	około	
trzystu	rękopisów	z	kolekcji	prywatnych	i	publicznych	na	całym	świecie,	m.in.	
z	Nowego	Jorku,	Londynu,	Tel	Awiwu	czy	Zurychu,	i	na	pod-
stawie	badań	dokonała	porównawczej	analizy	zbioru	zwojów	
z	archiwum	Żydowskiego	Instytutu	Historycznego.	Zestawie-
nie	tych	źródeł	stanowi	pionierską	pracę	naukową.	

Autorka	 podkreśla	 na	 wstępie,	 że	 „W tekście, oprócz 
określenia »zwój Estery« lub po prostu »zwój«, często po-
jawia się również hebrajski termin	megilat	Ester	 lub	megila	
[...].	słowa	megila	używa się przede wszystkim w odniesie-
niu do Księgi Estery”.	Księga	Estery	wchodzi	w	skład	zbioru	
pięciu	 tekstów,	 które	 do	 użytku	 liturgicznego	 zapisuje	 się	
w	tradycyjnej	formie	zwojów.	

Pierwszy	tom	publikacji	składa	się	z	dwóch	części.	W	czę-
ści	pierwszej	przedstawiony	został	materiał	badawczy,	w	tym	
materiały	 piśmiennicze	 (najczęściej	 pergaminowe	 arkusze,	

rzadziej	 skóry	 zwierzęce	poddawane	 innej	obróbce	 czy	papier),	 atramenty,	
wymiary	zwojów,	liczba	arkuszy	czy	sposoby	ich	łączenia.	Opisane	też	tu	zo-
stały	najwcześniejsze	zwoje	Estery.	Większość	zwojów	nie	zawiera	inskrypcji,	
na	podstawie	których	można	ustalić	szczegóły	na	temat	ich	powstania.

	W	drugiej	części	pierwszego	tomu	przeprowadzona	została	analiza	ośmiu	
dekorowanych	zwojów	Estery	ze	zbiorów	Żydowskiego	Instytutu	Historyczne-
go	na	tle	tradycji	ich	ozdabiania	w	XVII-XVIII	w.	Celem	analizy	było	wykazanie,	

że	zwoje	z	warszawskiej	kolekcji	 stanowią	część	tradycji	 ich	
zdobienia,	 która	 rozwijała	 się	w	Europie	od	drugiej	połowy	
XVI	w.	Na	podstawie	badań	autorka	datuje	zwoje	pochodzą-
ce	z	ŻIH	na	okres	między	drugą	połową	XVII	a	drugą	połową	
XVIII	w.	 i	wiąże	 je	z	warsztatami	 lub	artystami	działającymi	
we	Włoszech,	Austrii,	Holandii,	Niemczech	i	na	dawnych	zie-
miach	polskich.	

To	 tylko	 niektóre	 wnioski	 z	 badań	 Dagmary	 Budzioch.	
Na	końcu	opracowania	znajduje	się	m.in.	wykaz	zwojów	za-
mieszczonych	w	 tekście,	 spis	 instytucji	 z	 numerami	 rękopi-
sów,	indeks	osób	i	nazw	geograficznych.	

Drugi	tom	publikacji	zawiera	kolorowe	reprodukcje	ośmiu	
omawianych	zwojów	Estery	ze	zbiorów	Żydowskiego	Instytutu	
Historycznego.	

Spotkanie z książką

ZDOBIONE	ZWOJE	ESTERY

10 | Ekslibris	biskupa	
kamienieckiego	Mikołaja	
Dembowskiego	(Jan	
Fryderyk	Mylius,	między	
1742	a	1750	r.)	na	wyklejce	
z	papieru	marmurkowego

(wszystkie obiekty pochodzą ze 
zbiorów Biblioteki Towarzystwa 
Naukowego Płockiego; zdjęcia: 
1-4, 6-10 − Adam Łukawski, 5 − 
Arkadiusz Wagner)
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Jak	słusznie	napisał	we	Wstępie	do	książki	Hołd carów Szujskich 
prof.	Mirosław	Nagielski,	„tryumf Żółkiewskiego związany 
z ceremonią przedstawienia carów Szujskich Zygmuntowi III nie 
doczekał się gruntownego przedstawienia zarówno w historiografii 
siedemnastowiecznej, jak i w czasach późniejszych”	(Biblioteka	
„Baroku”,	t.	1,	Warszawa	2012,	s.	8).	I	chyba	niewiele	zmieniło	
się	w	tej	sprawie,	skoro	opinii	na	temat	przebiegu	i	znaczenia	tego	
głośnego	wydarzenia	jest	tyle,	ilu	formułujących	je	autorów.

Car Wasyl IV 
i jego bracia 
przed królem 
Zygmuntem III

wojciech przybyszewski



W związku z  wprowadzeniem 
do obiegu przez Narodowy 
Bank Polski dwóch kolek-
cjonerskich monet dziesię-

ciozłotowych (20 listopada 2019  r., srebro, 
średnica 32 mm), nazwanych przez emiten-
ta „Hołd pruski” i  „Hołd ruski”, na stronie 
internetowej NBP ukazał się krótki artykuł 
autorstwa dr. Henryka Litwina, w  którym 
można przeczytać m.in., że „Monety upa-
miętniające »Hołd pruski, Hołd ruski« mają 
być przypomnieniem matejkowskiej wizji hi-
storii, ale też ważnych wydarzeń z  dziejów 
Polski. W twórczości Mistrza Jana motyw pol-
skich zwycięstw nad państwami, które potem 
dokonały zaborów, był obecny od pierwszych, 
młodzieńczych jeszcze dzieł. Już w 1853 roku 
stworzył niewielki obraz sztalugowy »Ca-
rowie Szujscy przed Zygmuntem III«, który 
przypominał o klęsce Moskwy w wojnie z Pol-
ską na początku XVII wieku. Potem powstały 
wielkie malowidła historyczne głoszące chwałę 
dawnej Rzeczypospolitej i  jej zwycięstw nad 
żywiołem rosyjskim i  niemieckim – »Stefan 
Batory pod Pskowem« (1872) i »Bitwa pod 
Grunwaldem« (1878). Jeszcze później Ma-
tejko zaplanował dwa obrazy, których wspól-
nym motywem było przedstawienie obcego 
władcy na klęczkach, w  geście hołdu składa-
nego polskiemu królowi. W roku 1882 został 
ukończony »Hołd pruski«, przedstawiający 
przysięgę lenną księcia pruskiego Albrechta 
Hohenzollerna składaną Zygmuntowi Stare-
mu w Krakowie w 1525 roku. Dziesięć lat póź-
niej Matejko zaplanował stworzenie kolejnego 
wielkiego malowidła historycznego, przed-
stawiającego hołd złożony Zygmuntowi III 
przez wziętego do niewoli cara moskiewskiego 
Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci, co miało 
miejsce w Warszawie w roku 1611. W ramach 
tego planu powstał niewielkich rozmiarów ob-
raz sztalugowy »Carowie Szujscy na Sejmie 
Warszawskim 1611 r.«, który był szkicem do 
panoramicznego dzieła zaplanowanego przez 
Mistrza Jana. Niestety Matejko nie zdążył 
go namalować i potomności pozostał tylko ów 
szkic, który jednak prędko stał się powszechnie 
znany i  sławny pod potoczną nazwą nadaną 
przez polską publiczność – »Hołd ruski«. 

Określenie to nawiązywało w przejrzysty spo-
sób do »Hołdu pruskiego« i  tworzyło więź 
między oboma obrazami, choć wprowadza-
ło też pewne terminologiczne zamieszanie. 
W  dawnej Rzeczypospolitej przymiotnika 
»ruski« używano do opisu zjawisk związa-
nych z dziedzictwem Rusi Kijowskiej, ale ist-
niejących w  granicach Rzeczypospolitej. Pań-
stwo carów nazywano Moskwą, więc właściwe 
byłoby określenie »hołd moskiewski«. Jednak 

w XIX wieku inaczej już rozumiano owe ter-
miny i  władca Rosji potocznie nazywany był 
carem ruskim. Dlatego w  pamięci społecz-
nej” – zauważa Henryk Litwin – „utrwaliła 
się nazwa obrazu »Hołd ruski«”. Dodajmy 
jednak, że obecnie przymiotnik „ruski”, jako 
„pochodzący z Rosji”, „rosyjski”, bywa także 
używany w znaczeniu pogardliwym (zob. M. 
Czeszewski,  Słownik polszczyzny potocznej, 
Warszawa 2006, s. 271).

Z objaśnieniem H. Litwina z pewnością 
zgodziłby się Wojciech Drewniak, narrator 
i  współtwórca dostępnej na YouTubie serii 
krótkich filmów zatytułowanych Historia 
bez cenzury. W  odcinku Rosja pod polskim 
butem, odnosząc się do tej samej sceny, której 
fragment pokazany został na monecie, pro-
wadzący powiada, że „W Warszawie miała 
[…] miejsce piękna ceremonia, którą lata ko-
munizmu skutecznie wymazały z naszej świa-
domości. Otóż Wasyl Szujski i jego brat zostali 

1 | Rewers	
dziesięciozłotowej	monety	
kolekcjonerskiej	NBP	„Hołd	
ruski”,	2019,	srebro,	
średnica	3,2	cm
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przetransportowani do Warszawy, gdzie mu-
sieli pełznąć na kolanach w  stronę polskiego 
króla, a później paść na twarz i błagać o litość. 
Podkreślmy, żeby wszystko było jasne [w tle, za 
mówiącym, widoczny obraz Matejki]: ruski 
car z twarzą na bruku błagał polskiego króla 
o wybaczenie, a później jeszcze pocałował jego 
dłoń”.

Czy rzeczywiście tak to wyglądało?
W przypomnianej przed kilku laty 

w  internecie opinii Józefa Szaniawskiego 
(1944-2012), doktora historii, politologa 
i  dziennikarza, profesora Wyższej Szkoły 
Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza 
w  Warszawie, a  także wykładowcy na kilku 
wyższych uczelniach, to, co wydarzyło się 29 
października 1611 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie, „to był oczekiwany przez wszyst-
kich hołd ruski. Car Rosji schylił się nisko do 
samej ziemi, tak że musiał prawą dłonią do-
tknąć podłogi, a następnie sam pocałował śro-
dek własnej dłoni. Wasyl IV złożył przysięgę 
i ukorzył się przed majestatem Rzeczypospoli-
tej, uznał się za pokonanego i obiecał, że Rosja 
nigdy już więcej na Polskę nie napadnie.

Dopiero po tej ceremonii król Polski Zyg-
munt III Waza podał klęczącemu przed nim 
rosyjskiemu carowi rękę do pocałowania.

Z kolei wielki kniaź Dymitr, dowódca 
pobitej przez wojsko polskie pod Kłuszynem 
armii rosyjskiej, upadł na twarz i uderzył czo-
łem przed polskim królem i  Rzecząpospolitą, 
a następnie złożył taką samą przysięgę jak car. 
Wielki kniaź Iwan też upadł na twarz i trzy 
razy bił czołem o posadzkę Zamku Królewskie-
go, po czym złożył przysięgę, a na koniec roz-
płakał się na oczach wszystkich obecnych”.

Tymczasem relacja z przebiegu tego waż-
nego wydarzenia historycznego autorstwa 
prof. Janusza Bylińskiego, wybitnego znawcy 
parlamentaryzmu w Polsce czasów Zygmun-
ta III Wazy, różni się w szczegółach od wyżej 
przytoczonej. Sięgnijmy do wydanej niedaw-
no publikacji profesora Sejm z  1611 roku. 
W  nowym opracowaniu (Wrocław 2016), 
a  znajdziemy w niej (s. 141-142) taki oto 
opis:

„Gdy uroczysty pochód dotarł do zamko-
wego dziedzińca, hetman wprowadził dostoj-
nych więźniów na Zamek, by ich przedstawić 
królowi i zgromadzonym stanom. Zaczęła się 
właściwa ceremonia przekazywania Szujskich. 
Car z  braćmi uczynił pokłon królowi, »szłyk 
w ręku trzymając i przed majestatem K.J.M. 

stojąc, wszystkim uczynili żałosny widok szczę-
ścia odmiennego na świecie […]«.

Gdy Szujscy, bijąc trzykrotnie czołem do 
ziemi, złożyli pokłon królowi, hetman Żół-
kiewski wygłosił uroczystą mowę [...]. »Prosił 
potem i przyczyniał się za nimi o łaskę i miło-
sierdzie, o co też i sam car z bracią swoją toties 
quoties, dotykając się ręką ziemi i czołem bijąc, 
z  wielkim uniżeniem, milcząc prosili« (Ar-
chiwum Państwowe w Gdańsku, 300, 29/75, 
k. 258-259). Po tej doniosłej oracji hetmana 
Szujscy zostali przypuszczeni do całowania 
ręki królewskiej, po czym marszałek (koronny) 
nadworny odprowadził ich pod strażą, płaczą-
cych, do dworu hetmańskiego (Diariusz sejmu, 
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, akc. 5/52, 
k. 56)”.

Objaśnienia zachowań gestycznych Szuj-
skich podczas ceremonii w Zamku Królew-
skim w  Warszawie („Wasyl dotknął ziemi 
prawą ręką i  następnie ją pocałował, Dymitr 
uderzył głową o  ziemię, to samo trzykrotnie 
zrobił Iwan; gest ten powtórzyli pod koniec 
oracji”) podjął się nie tak dawno prof. Da-
riusz Chemperek w  opracowaniu Tryumf 
warszawski Stanisława Żółkiewskiego i  hołd 
Szujskich ([w:] Hołd carów…, s.  93-107). 
Czytamy tam, że „Połączone z głębokim ukło-
nem bicie głową o ziemię jest pradawnym sym-
bolem homagialnym, już w  starożytności gest 
ten wyrażał najwyższą cześć, pokorę i całkowi-
te oddanie się błagalnika”, a także, iż „Podczas 
ceremonii na Zamku nawet w  tym akcie zo-
stała zachowana gradacja: od starszego rangą 
uczestnika (Dymitr), do najmłodszego (Iwan). 
Gest byłego cara jest zaś znakiem »pocałunku 
ziemi«, charakterystycznym dla Słowian. […] 
kontekst […] wskazuje, że najprawdopodob-
niej znak gestyczny Wasyla symbolizuje pokutę 
i cześć, jednak wyrażoną z zachowaniem god-
ności błagalnika” (s. 105-106).

Są więc w tych relacjach i „dostojni więź-
niowie”, i „pokłon złożony królowi”, i „prosze-
nie o  łaskę”, i  „dotykanie się ręką ziemi oraz 
bicie czołem z wielkim uniżeniem”, i dopusz-
czenie braci „do całowania ręki królewskiej”. 
Nie ma jednak ani sceny, w  której „Wasyl 
Szujski i jego brat […] musieli pełznąć na ko-
lanach w stronę polskiego króla”, ani „ruskiego 
cara z twarzą na bruku”, ani określenia „hołd 
ruski”. Z decyzją, która z wymienionych scen 
(a może wszystkie?) najlepiej ilustruje wy-
darzenia pamiętnej ceremonii w  warszaw-
skim zamku, musieli jakoś sobie poradzić 
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organizatorzy i  uczestnicy happeningu hi-
storycznego „Diariusz z kampanii moskiew-
skiej”, który – mimo nieśmiałych protestów 
(zob. artykuł pod znamiennym tytułem Nie 
świętujmy plugawych zwycięstw! autorstwa 
Łukasza Adamskiego, historyka i  politolo-
ga z  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia, opublikowany w przeddzień 
zapowiedzianej zabawy w  „Gazecie Wybor-
czej”, nr 227, 2012) – odbył się 29 września 
2012 r. na Starym Mieście w Krakowie.

Czas więc zapytać: jaką postawę w wybo-
rze jednej tylko takiej sceny przyjęli ważni 
świadkowie historii, jakimi bez wątpienia 
byli malarze i  rysownicy obecni na uroczy-
stości w  zamku, a  jaką ci, którzy wiele lat 
później, w  sztychu, rysunku lub malowidle, 
zdecydowali się podjąć taki temat?

Wenecjanin Tomasz Dolabella (1570-
1650), nadworny malarz polskich królów 
z  dynastii Wazów, a  także autor wielu prac 
zlecanych mu przez dostojników Kościoła 
w  Polsce, nie miał z  tym chyba większego 
problemu. Znał oczekiwania swoich chle-
bodawców, ale też zasady przestrzegane 
przez współczesnych mu artystów z  jego 

rodzinnego kraju, nakazujące przedstawicie-
lom tego rzemiosła wystrzegania się przed-
stawień „niegodnych”, a  więc urągających 
poczuciu piękna, honoru i uczciwości. 

Nie wydaje się zresztą, aby Dolabella, 
sprowadzony podobno specjalnie z  Krako-
wa do Warszawy, by uwiecznić opisywane tu 
wydarzenie, miał namalować przywiedzio-
nych przed oblicze króla więźniów w sposób 
godzący w  ich dotychczasową wysoką po-
zycję społeczną i majestat. Bracia Szujscy na 
jego obrazie nie klęczą i  nie biją pokłonów 
przed polskim monarchą. Stoją przed nim 
z  godnością, ubrani w  strojne szaty, przy-
pominając bardziej wysoko urodzonych po-
słów jakiegoś odległego bogatego państwa 
czy państewka niż zhańbionych klęską spod 
Kłuszyna nieudolnych władców Carstwa 
Rosyjskiego przeżywającego właśnie głęboki 
kryzys polityczny, zwany Wielką Smutą.

Obraz Dolabelli, niegdyś wprawiony 
w  plafon Drugiej Antykamery apartamentu 
królewskiego w warszawskim zamku, niestety 
nie zachował się. Podarowany, jak się przy-
puszcza, w  1707  r. przez Augusta II carowi 
Piotrowi I (wtedy sojusznikowi polskiego 

2 | Jan	Matejko,	
„Carowie	Szujscy	na	sejmie	
warszawskim	1611	r.”,	
1892,	olej,	deska,	wym.	
42	x	63	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie,	Dom	Jana	
Matejki)
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króla w  wojnie północnej), jeszcze w  końcu 
XIX  w. widziany był w  pałacu w  Gatczynie, 
ale jego dalsze losy są nieznane. Możemy jed-
nak z grubsza zapoznać się z jego kompozycją, 
a nawet z widocznymi na zaginionym płótnie 
niektórymi szczegółami zamkowego wnętrza, 
dzięki dwóm blisko z  nim związanym dzie-
łom sztuki: sporządzonemu na jego podstawie 
miedziorytowi Tomasza Makowskiego i  bę-
dącemu swobodną kopią fragmentu oryginal-
nej pracy obrazowi olejnemu na płótnie, au-
torstwa nieznanego artysty z  kręgu Tomasza 
Dolabelli (a może nawet samego Dolabelli?).

Rycina autorstwa zatrudnionego na dwo-
rze Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła w  Nie-
świeżu Tomasza Makowskiego (1575-1630), 
według malowidła Tomasza Dolabelli „Pre-
zentacja carów Szujskich przed Zygmuntem 
III” („Prezentacja królowi i stanom Rzeczy-
pospolitej cara Wasyla Szujskiego i jego braci, 
Dymitra i Iwana, w Sali Senatorskiej Zamku 

Królewskiego w  Warszawie”), ma stosun-
kowo niewielkie wymiary (23,4 x 32,7 cm), 
jest datowana: po 1611-przed 1631 i stanowi 
obecnie niezwykłą rzadkość w naszych zbio-
rach. Hetman Stanisław Żółkiewski oraz car 
Wasyl IV Szujski i jego bracia przedstawieni 
są na niej – jak na oryginale – w pozycji sto-
jącej, plecami do widza, a to (wraz ze wspo-
mnianymi niewielkimi rozmiarami sztychu) 
uniemożliwia, niestety, bliższe scharaktery-
zowanie ich wyglądu, gestów i mimiki.

Siedemnastowieczny obraz olejny „Ca-
rowie Szujscy przed królem Zygmuntem 

III w  roku 1611” („Stanisław Żółkiewski 
przedstawia Zygmuntowi III i  królewi-
czowi Władysławowi na sejmie w  r. 1611 
pojmanych carów Szujskich”) obecnie jest 
własnością Lwowskiego Muzeum Historycz-
nego we Lwowie i  znają go zarówno polscy 
i  ukraińscy bywalcy muzeów, jak też Litwi-
ni. To przywiezione w 1872 r. z Zasławia do 
Podhorzec przez ks. Eustachego Sanguszkę 
poważnie uszkodzone dzieło jeszcze w  tym 
samym roku zostało odnowione i… prze-
malowane przez Jana Kantego Lorenowicza 
(1821-1895). Po drugiej wojnie światowej 
obraz został przekazany do zbiorów lwow-
skiego Muzeum Historycznego. Tam pozba-
wione podobrazia płótno, składane w kostkę, 
a  następnie nawinięte na zbyt wąski wałek, 
ponownie doznało wielu zniszczeń (uległo 
deformacji, a w przesuszonej i zaatakowanej 
przez grzyby oraz pleśnie warstwie malar-
skiej pojawiły się liczne wykruszenia). W li-
stopadzie 2010 r. obraz przywieziony został 
do Polski, gdzie pozostawał aż do paździer-
nika 2018 r. Poddany gruntownej konserwa-
cji na Zamku Królewskim na Wawelu przez 
tamtejszych specjalistów pod kierunkiem dr 
Ewy Wiłkojć, w latach 2012-2018 był ekspo-
nowany w  charakterze długoterminowego 
depozytu w  sali Pod Orłem w  Reprezenta-
cyjnych Komnatach Królewskich. Obejrzały 
go w tym czasie ponad dwa miliony osób (!). 
Po powrocie do Lwowa obraz nie pozosta-
wał tam długo. Od 17 września 2019 r. był 
pokazywany w  Sali Renesansowej Muzeum 
Narodowego na Zamku Wielkich Książąt 
Litewskich w Wilnie.

Autora tego dzieła, niestety, nie udało się 
do tej pory rozpoznać. Wiadomo jedynie, że 
jest nim malarz z kręgu Tomasza Dolabelli – 
a może był nim nawet sam Tomasz Dolabella, 
co sugeruje Ewa Wiłkojć w artykule Siedem-
nastowieczny obraz „Stanisław Żółkiewski 
przedstawia Zygmuntowi III i królewiczowi 
Władysławowi na sejmie w 1611 roku pojma-
nych carów Szujskich” z Lwowskiego Muzeum 
Historycznego w świetle badań konserwator-
skich, opublikowanym w pierwszym tomie 
Biblioteki „Baroku” (Hołd carów…, s.  169), 
pisząc: „Na podstawie odkrywek [zrobionych 
podczas konserwacji obrazu] można stwier-
dzić, że obraz oryginalny prezentował wyso-
ki poziom artystyczny, co może prowadzić do 
hipotezy, że jest to oryginalne dzieło Tomasza 
Dolabelli”. Z taką hipotezą nie zgadza się 

3 | Tomasz	Makowski	
według	Tomasza	Dolabelli,	
„Prezentacja	carów	
Szujskich	przed	Zygmuntem	
III”,	po	1611,	miedzioryt,	
papier,	wym.	23,4	x	32,7	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Warszawy	w	Warszawie)
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jednak Jerzy Żmudziński, autor eseju Malarz 
królów. Fakty i mity, opublikowanego w ka-
talogu wystawy „Dolabella. Wenecki malarz 
Wazów” w Zamku Królewskim w Warsza-
wie, twierdząc, że malowidło to „wykona-
ne w  2. połowie XVII w. jako kopia plafonu 
z  Zamku warszawskiego, oddaje dość dobrze 
kompozycję Dolabelli, ale nie jego malarską 
technikę” (Dolabella. Wenecki malarz Wa-
zów, Warszawa 2020, s. 106).

Ale i na tym obrazie – choć w przeciwień-
stwie do miedziorytu Tomasza Makowskie-
go płótno, na którym namalowana została ta 
scena, ma znaczne rozmiary (340 x 340 cm) 
– główni bohaterowie wydarzenia przedsta-
wieni zostali w taki sposób, że niewiele moż-
na o nich powiedzieć.

Król Zygmunt III i  jego syn, ubrani 
w polskie stroje, zasiadają w ozdobnych fo-
telach (tronach) ustawionych na przykry-
tym wzorzystym kobiercem podwyższeniu. 
Za nimi stoją najbliżsi urzędnicy dworscy 
i doradcy króla, a w głębi posłowie na sejm 

warszawski 1611 r. Z prawej i  lewej strony 
sali, przed posłami, w  pojedynczych rzę-
dach siedzą senatorowie Rzeczypospolitej, 
a  na pierwszym planie, ubrani w  ceremo-
nialne szaty ze złotogłowiu, w  swobodnej 
pozie, stoją: zwróceni tyłem do widza car 
Wasyl IV i jeden z jego braci, a obok (w roz-
mowie z  carem), sportretowany ¾ w  lewo, 
drugi z braci Szujskich. Z  lewej – siedzący 
na krześle, z  laską marszałkowską w  dłoni, 
zwrócony w stronę widza – marszałek izby 
poselskiej Jan Swoszowski, pisarz ziemi 
lwowskiej, wytrawny znawca parlamenta-
ryzmu i  prawa polskiego tamtych czasów. 
Z  prawej – także w  krześle i  także z  laską 
marszałkowską w  dłoni, ze wzrokiem skie-
rowanym w stronę widza – marszałek wiel-
ki koronny Zygmunt Gonzaga Myszkowski. 
Wreszcie z prawej, przed senatorami, nieco 
wycofany – hetman Stanisław Żółkiewski, 
z  przynależną mu buławą w  lewej dłoni. 
Stojąc z  wyciągniętą przed siebie w  cha-
rakterystycznym geście mówcy prawą ręką, 

4 | Malarz	z	kręgu	Tomasza	
Dolabelli	lub	Tomasz	
Dolabella,	„Carowie	Szujscy	
przed	królem	Zygmuntem	III	
w	roku	1611”,	XVII	w.,	olej,	
płótno,	wym.	340	x	340	cm	
(w	zbiorach	Lwowskiego	
Muzeum	Historycznego	
we	Lwowie)
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zdaje się stawiać zebranym ważne pytanie: 
„– Com miał powiedzieć – powiedziałem. 
A wy co sądzicie o tym wydarzeniu?”.

Jak słusznie zaznaczyli autorzy opisu ka-
talogowego dotyczącego tego obrazu, „Wza-
jemne relacje, zachodzące między obrazem Do-
labelli, ryciną Makowskiego i obrazem z  Pod-
horzec, wymagają […] szczegółowej analizy” 
( J. K. Ostrowski, J. T. Petrus, Podhorce. Dzieje 

wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 
2001, s. 62, poz. A.94.). Już teraz jednak moż-
na chyba zaryzykować przypuszczenie, że 
obraz znajdujący się w zbiorach lwowskiego 
muzeum mógł być zamówiony, niedługo po 
ukończeniu przez Dolabellę oryginalnego 
dzieła, przez sportretowanego na pierwszym 
planie płótna z Podhorzec marszałka wielkie-
go koronnego margrabiego Zygmunta Gon-
zagę Myszkowskiego (1562-1615), o którym 
ugruntowała się opinia, że „był wielkim miło-
śnikiem i propagatorem kultury i sztuki włoskiej 
[…]. Na dwór królewski sprowadzał włoskich 
malarzy, rzeźbiarzy i  muzyków; kupował dla 
Zygmunta III Wazy płótna włoskich mistrzów”.

Wykonany niemal dwieście lat później 
rysunek tuszem na papierze autorstwa Fran-
ciszka Smuglewicza (1745-1807) „Carowie 
Szujscy przed Zygmuntem III Wazą” wydaje 
się jedynie dalekim echem trzech opisanych 
wyżej siedemnastowiecznych przedstawień 
tego tematu, powtarzającym wizerunek braci 
Szujskich stojących swobodnie przed pol-
skim królem. Ta powstała po 1785  r. praca 
(z dawnych zbiorów Biblioteki Ordynacji 
Krasińskich w Warszawie, obecnie w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie) o niewielkich 
wymiarach (14,3 x 16,5  cm) jest wzorem 
rysunkowym do zakrojonego na dużą skalę, 
lecz niezrealizowanego projektu wydania se-
rii rycin ilustrujących dzieje Polski, zatytuło-
wanej Historya Krajowa w stu kopersztychach 
(A.G. [A. Grochala], IV. Historia i alegoria, 
[w:] W  kręgu wileńskiego klasycyzmu, kata-
log wystawy przygotowanej pod kierunkiem 
Elżbiety Charazińskiej i Ryszarda Bobrowa, 
Warszawa 2000, s. 231).

Z dotychczasową tradycją prezentowa-
nia braci Szujskich przed królem w pozycji 
stojącej zgodził się jeszcze (bodaj jako jeden 
z  ostatnich) Johann Gottfried Abraham 
Frenzel (1782-1855), działający w  Dreźnie 
malarz pejzażysta, rysownik, sztycharz oraz 
znawca dzieł sztuki. W  latach 1812-1815 
sporządził on bowiem na zamówienie Ju-
liana Ursyna Niemcewicza, który osobiście 
pilnował zlecenia, niezbyt wysokich lotów 
miedzioryt, wzorowany zapewne na którejś 
z wcześniejszych kompozycji przedstawiają-
cych siedzącego na tronie Zygmunta III, sto-
jącego u  jego boku królewicza Władysława 
i stojących przed nimi: cara Wasyla IV, jego 
braci i  hetmana Stanisława Żółkiewskiego; 
tego ostatniego w  pozie zdradzającej, że 
wygłasza swoją słynną mowę. Co ciekawe, 
więźniowie nie są tu zwróceni w stronę ma-
jestatu, lecz z  kornie spuszczonymi głowa-
mi ku siedzącemu na krześle (z  prawej, na 
pierwszym planie) marszałkowi wielkiemu 
koronnemu Zygmuntowi Gonzadze Mysz-
kowskiemu, którego reakcji na mowę Żół-
kiewskiego zdają się wyczekiwać. Rycina 
ta została wykorzystana, jako ilustracja do 
Dumy o  Żółkiewskim w  niezwykle poczyt-
nych w  tamtych czasach Śpiewach histo-
rycznych J.  U. Niemcewicza. A trzeba wie-
dzieć, że pierwsze wydanie tej książki uka-
zało się w Warszawie w 1816 r. w nakładzie 
1500 egzemplarzy i  zostało błyskawicznie 

6 | Johann	Gottfried	
Abraham	Frenzel,	
„S.	Zolkiewski	stawi	Carow	
przed	Zgromadzonem	
Seymem”,	1812-1815,	
miedzioryt	[w:]	Julian	
Ursyn	Niemcewicz,	Śpiewy 
historyczne,	Warszawa	
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„Carowie	Szujscy	przed	
Zygmuntem	III	Wazą”,	
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rozprzedane, łącznie było tych wydań ponad 
dwadzieścia, a  reprodukowany tu miedzio-
ryt pochodzi właśnie z wydania pierwszego 
(Warszawa 1816, tabl. 20, po s. 302).

Niewiele lat później ulubiony uczeń 
Smuglewicza Józef Peszka (1767-1831) nie 
trzymał się już dawnej konwencji: „W prze-
ciwieństwie do kompozycji Smuglewicza, 
u  którego jeńcy stoją, […] Peszka pokazał 
Szujskich w  pokornym ukłonie, niemal jak 
hołdowników” (A.G. [A. Grochala], IV. Hi-
storia i  alegoria…, s. 268). Powiedzmy na-
wet, że ten wzięty polski malarz portrecista, 
rysownik i  nauczyciel w  Szkole Sztuk Pięk-
nych w  Krakowie, zachęcony przez swego 
mistrza do namalowania jeszcze jednej serii 
obrazów z  historii Polski, wyróżniając na 
rysunku „Stanisław Żółkiewski z  braćmi 
Szujskimi przed Zygmuntem III” („Caro-
wie Szujscy jako więźniowie klęczący przed 
królem”) stojącego w  pełnym rynsztunku 
i  przemawiającego do króla hetmana Żół-
kiewskiego, zdecydował się pokazać pojma-
nych braci nie tylko w przyklęku (czy może 
niezgrabnym przykucu?), ale także, nie licząc 
gronostajowych kołnierzy, w  prostych, urą-
gających ich godności szatach. Praca ta (ry-
sunek tuszem, papier, wymiary: 47 x 62 cm) 

powstała przed 1827 r. i znajduje się obecnie 
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu (dawniej w zbiorach 
Gwalberta Pawlikowskiego we Lwowie). 
Pod ramką widnieje napis: „Żółkiewski przed 
Zygmuntem III z  Carami Ruskiemi”, a  po-
niżej, przytoczone ze Śpiewów historycznych 

7 | Józef	Peszka,	
„Stanisław	Żółkiewski	
z	braćmi	Szujskimi	przed	
Zygmuntem	III”,	przed	
1827,	rysunek	tuszem,	
papier,	wym.	47	x	62	cm	
(w	zbiorach	Zakładu	
Narodowego	
im.	Ossolińskich	we	
Wrocławiu,	z	dawnych	
zbiorów	Gwalberta	
Pawlikowskiego	we	Lwowie)

8 | Frédéric	Sorrieau	
według	Jules’a	Davida,	
„Le	connétable	Stanislas	
Zolkiewski	(1547-1620)”,	
1835,	litografia	[w:]	Charles	
Forster,	La Vieille Pologne. 
Album historique et 
poétique, deuxième édition,	
Paris	1836
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Niemcewicza, nieco osłabiające mocną wy-
mowę tej pracy zawołanie hetmana:

„Królu! Narodzie! wolny i potężny
Wiodąc Ród Carów nieszczęsny lecz mężny
Przyim Go, nie iako Chluby Widowisko
Lecz iak odmiennéy Fortuny Igrzysko.
Bodayby Nieba, co Nam dziś szczęściły
Wiodły Zwycięztwa za Orły Polskiemi.
Bodayby Wnuki sposoby wrogiemi
Za krzywdy Przodków nigdy się niemściły”.

Jak słusznie bowiem zauważyła dr Anna Gro-
chala, autorka noty katalogowej zamieszczo-
nej w publikacji towarzyszącej jednej z kilku 
wystaw w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie poświęconych pamięci prof. Stanisława 
Lorentza, „Słowa włożone przez poetę w usta 
hetmana odpowiadają w swej wymowie temu, 
co w  rzeczywistości wyraził on na sejmie 
w 1611 r. W jego przemowie nie było triumfu 

i poczucia wyższości wobec pokonanych” (A.G. 
[A. Grochala], tamże).

Układ tej kompozycji, z  dodaniem nie-
których elementów ryciny Johanna Fren-
zla, powtórzony został – niestety z  jednym 
karygodnym błędem – przez francuskiego 
grawera i  wydawcę rycin Frédérica Sorrieau 
(1807-1887), autora litografii sporządzonej 
przed majem 1835  r. w  Paryżu (datowanie 
na podstawie daty wpisania tej pracy do reje-
stru francuskich grafik i fotografii), dla któ-
rej wzorem była nieznana nam praca Jules’a 
Davida (1808-1892), wziętego paryskiego 
malarza i ilustratora, który z wiadomych tyl-
ko sobie powodów zamienił miejscami dwie 
kluczowe postacie tej sceny, sadzając w fotelu 
(po prawej, na pierwszym planie), zamiast 
marszałka Moszyńskiego z  miedziorytu 
Frenzla, cara Wasyla IV (!). Rycina zatytu-
łowana „Le connétable Stanislas Zolkiew-
ski (1547-1620)” i  stanowiąca ilustrację do 
odnoszącego się do zasług hetmana Stefana 
Żółkiewskiego rozdziału zamieszczonego 
w książce Karola Forstera La Vieille Pologne. 
Album historique et poétique, deuxième édi-
tion (Paris 1836), będącej de facto francusko-
języcznym tłumaczeniem Śpiewów historycz-
nych J. U. Niemcewicza, poza ową pomyłką, 
do omawianego tu tematu nie wnosi nic 
nowego.

Dwa lata później na emigracji w Paryżu 
powstała kolejna praca o tej tematyce – ob-
raz olejny na płótnie Jana Kantego Szwed-
kowskiego (1809-1846 lub później) „Hołd 
carów Szujskich” („Carowie Szujscy przed 
Zygmuntem III”, wymiary 131 x 161,5 cm, 
w  zbiorach Muzeum Sztuki w  Łodzi). 
W  opinii prof. Juliusza A. Chrościckiego, 
który zgadza się w tym zakresie z wcześniej-
szym stwierdzeniem prof. Andrzeja Rysz-
kiewicza, wymieniony „obraz historyczny 
Szwedkowskiego namalowany na emigracji 
politycznej był jednym z  najwcześniejszych 
dzieł sztuki powstałych »dla pokrzepienia 
serc« polskich odbiorców i  pogłębienia zna-
jomości polskich dziejów przez francuską pu-
bliczność” ( J. A. Chrościcki, „Hołd carów 
Szujskich” Jana Kantego Szwedkowskiego, 
[w:] Hołd carów…, s. 165). Malarz nie zde-
cydował się na pokazanie najważniejszego 
z  więźniów w  pozycji leżącego hołdowni-
ka. „Car Szujski, we wspaniałym płaszczu” 
– czytamy w  opracowaniu J.  A. Chrościc-
kiego – „został namalowany jak stojąc, nieco 

9 | Jan	Kanty	
Szwedkowski,	„Hołd	carów	
Szujskich”,	1837,	olej,	
płótno,	wym.	131	x	162	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Sztuki	
w	Łodzi)

10 | Jan	Matejko,	
„Carowie	Szujscy	
wprowadzeni	przez	
Żółkiewskiego	na	sejm	
warszawski	przed	Zygmunta	
III”,	1853,	olej,	płótno,	
wym.	75,5	x	108	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)
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pochylony, przemawia do króla, z  rozłożo-
nymi ramionami, prosząc o  łaskę dla siebie 
i swoich braci klęczących pokornie przed tro-
nem Zygmunta III” ( J. A. Chrościcki, „Hołd 
carów…, s. 164).

A jak poradził sobie z  przedstawieniem 
tej sceny Jan Matejko? Coś na ten temat 
już wiemy. Dodajmy więc tylko, że na mło-
dzieńczym obrazie „Carowie Szujscy wpro-
wadzeni przez Żółkiewskiego na sejm war-
szawski przed Zygmunta III” (1853, olej, 
płótno, wymiary 75,5 x 108 cm, w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu) car, 
niczym poseł z  dalekiego kraju składają-
cy dary przyjmującemu go władcy, klęcząc 
przed królem, przekazuje mu własne regalia. 
Z  kolei na pozostawionym przez będącego 
już u kresu życia mistrza olejnym szkicu do 
obrazu „Carowie Szujscy na sejmie warszaw-
skim 1611 r.” (1892, olej, deska, wymiary 42 
x 63 cm, w zbiorach Muzeum Narodowego 
w  Krakowie, obraz eksponowany w  Domu 
Jana Matejki), którego fragment, nazwa-
ny niefortunnie „Hołdem ruskim”, stał się 
inspiracją dla twórców reliefu na rewersie 
srebrnej monety Narodowego Banku Pol-
skiego, czapka Monomacha i  inne oznaki 
carskiego władztwa złożone są przed królem 
na stole, podczas gdy obalony car Wasyl IV 
nie klęczy przed Zygmuntem III, jak chce dr 
Jerzy Litwin, ale pokornie przed nim stoi, 

natomiast jego bracia, owszem, korzą się 
przed polskim władcą, bijąc głębokie, coraz 
głębsze pokłony.

Nie będzie przesady, jeśli (uogólniając) 
powiemy, że im więcej lat mijało od oma-
wianego tu wydarzenia, tym bardziej artyści 
podejmujący w  swoich dziełach ten temat 
przymuszali braci Szujskich do bicia przed 
królem głębokich pokłonów i  całowania 
zamkowej podłogi. A celował w  tym kon-
kurujący z  mistrzem Janem krakowski ma-
larz i  ilustrator Walery Eljasz Radzikowski 
(1841-1905), u którego, w naszkicowanym 
pobieżnie rysunku „Car Szujski i  jego bra-
cia przed królem Zygmuntem III” (1890, 
akwarela w  kolorze sepii na podrysowaniu 
ołówkowym, wymiary 13 x 18 cm, własność 
prywatna), stojący w  pobliżu hetmana 
Żółkiewskiego car Wasyl IV oddaje królo-
wi honor, nisko się kłaniając, podczas gdy 
jego dwaj bracia czynią to samo, pozosta-
jąc w  głębokim, niemal ekwilibrystycznym 
skłonie, z dłońmi na podłodze. A wszystko 
to dotyczy tego samego, ważnego histo-
rycznego wydarzenia. Jedni widzieli w nim 
braci Szujskich jako dostojnych więźniów 
przed obliczem polskiego króla, inni – peł-
znącego na kolanach ruskiego cara z twarzą 
na bruku.

Wojciech Przybyszewski

11 | Walery	Eljasz	
Radzikowski,	„Car	Szujski	
i	jego	bracia	przed	
królem	Zygmuntem	III”,	
1890,	akwarela	w	kolorze	
sepii	na	podrysowaniu	
ołówkowym,	wym.	13	x	18	
cm	(własność	prywatna)

(ilustracje: 4 – fot. Dariusz 
Błażewski; 11 – fot. Grzegorz 
Doliński)
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Nieśwież,	Nieborów,	Mańkowicze,	Kleck,	Ołyka	to	ziemiańskie	
siedziby	przywodzące	na	myśl	jeden	z	najstarszych	i	najpotężniejszych	
rodów	magnackich:	Radziwiłłów	herbu	Trzy	Trąby.	W	cieniu	wciąż	
pozostają	(niesłusznie)	Balice,	kojarzone	dziś	raczej	z	podkrakowskim	
lotniskiem,	niż	z	zasłużonym	rodem	Trąbitów,	który	władał	tu	
nieprzerwanie	od	1887	do	1945	r.

Radziwiłłowie 
z Balic 
i ich pałac

sylwester rudnik

Elewacja	frontowa	pałacu,	2019	r.	(fot. Sylwester Rudnik)



Pierwsze wzmianki o  wsi Balice po-
chodzą z 1229 r. Przez kolejne stu-
lecia władali nią m.in. Tęczyńscy, 
Ossolińscy, Bonerowie, Firlejowie 

i  Szembekowie. Bawiły tu m.in.: w  1535  r. 
córka króla Zygmunta Starego – Jadwiga, 
a  w  1543 arcyksiężniczka Elżbieta Habs-
burżanka i  w  1553 arcyksiężniczka Kata-
rzyna Habsburżanka, późniejsze żony króla 
Zygmunta Augusta. Olśniony przepychem 
rezydencji był Henryk Walezy, goszczący tu 
przed wjazdem koronacyjnym do Krakowa 
w  1574  r. Kolejne ważne wizyty odnoto-
wano w  1592  r., gdy podejmowano tu ar-
cyksiężniczkę Annę, żonę króla Zygmunta 
III oraz w  1596  r., kiedy przybył legat pa-
pieski kardynał Henryk Gaetani. Dotkliwy 
cios i  utratę splendoru przyniósł Balicom 
„potop” szwedzki. Wojska Karola Gustawa 
w  odwecie za bohatersko broniący się Ten-
czyn doszczętnie złupiły miejscowe dobra. 
Z  upadku do świetności przywrócił je po-
nownie w XVIII w. kanclerz wielki koronny 
Jan Szembek, dla którego nowo wzniesiony, 
murowany pałac, stał się ulubionym miej-
scem wypoczynku. W kolejnych latach jego 

kształt i  otoczenie wielokrotnie podlegało 
modernizacjom, odpowiadającym gustom 
i ambicjom  zmieniających się właścicieli.

Najbarwniejszy, choć zakończony tra-
gicznie, rozdział w  historii rezydencji przy-
niósł rok 1887. To wówczas  książę Dominik 
Maria Ignacy Radziwiłł (1852-1938) i  jego 
piękna małżonka, hiszpańska arystokratka 
Dolores Maria de Agramonte (1856-1920) 
podjęli w  Paryżu decyzję o  zakupie od wę-
gierskiego rodu Homolasców dóbr Balice.

Dominik, pochodzący z mniej zamożnej 
linii Radziwiłłów na Szydłowcu i Połonecz-
ce (obecna Białoruś), był człowiekiem nie-
pospolitym, o  wysokiej kulturze osobistej, 
doskonałym wykształceniu i  obyciu euro-
pejskim. W  stosunkach z  ludźmi naturalny, 
prosty, w towarzystwie wyśmienity kompan, 
uwielbiany za elegancję, styl i  poczucie hu-
moru. Na przełomie lat siedemdziesiątych 
i  osiemdziesiątych XIX  w. przybył wraz 
z bratem Konstantym Wincentym do Pary-
ża. Obaj dzięki wyjątkowym ożenkom (Kon-
stanty poślubił Louise Antoinette Blanc, cór-
kę właściciela kasyna w Monte Carlo) szybko 
stali się barwnymi i wyrazistymi postaciami 

1 | Winieta	z	widokiem	
pałacu	w	Balicach	
z	pierwszej	strony	listu	
Dolores	Radziwiłł	do	Zofii	
z	Zamoyskich	Tarnowskiej,	
datowanego	12.10.[1912	r.]	
(w	zbiorach	Archiwum	
Narodowego	w	Krakowie,	
Archiwum	Dzikowskie	
Tarnowskich)
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paryskich salonów. Sami również stworzyli 
szanowane domy, goszczące wybitne postacie 
nauki, kultury i sztuki. U Dominikostwa po 
raz pierwszy w  Paryżu koncertował Ignacy 
Paderewski. Bliskie relacje łączyły ich z Mar-
celem Proustem i Wojciechem Kossakiem.

Nowi gospodarze Balic przystąpili do 
gruntownej przebudowy całego założenia. 
Zakres prac prowadzonych w  latach 1887-
1894,  pod kierunkiem wziętych architek-
tów: Tadeusza Stryjeńskiego i  Zygmunta 
Haendla, objął pałac, oficynę, zabudowania 
gospodarcze oraz park.

Zasadnicza zmiana dotyczyła przekształ-
cenia istniejącego obiektu o charakterze „vil-
li-cassino” (willi podmiejskiej) w  układzie 
symetrycznym, z  formami renesansowymi, 
w  budowlę pałacową, trójczłonową, niesy-
metryczną, utrzymaną w duchu historyzmu 

z  przewagą elementów barokowo-klasycy-
stycznych. Efekt zamierzonej malowniczości 
zespołu, korespondującego z  otaczającym 
go krajobrazem parkowym, był typowy dla 
założeń architektonicznych schyłkowej fazy 
romantyzmu i  został przy przebudowie ba-
lickiej rezydencji w pełni zrealizowany.

Dwukondygnacyjny korpus główny pała-
cu pokryto dachem czterospadowym, zwień-
czonym oszkloną latarnią. Od strony fronto-
wej zwartą bryłę poszerzono przez dobudo-
wanie monumentalnego, piętrowego tarasu, 
wspartego na trójarkadowej loggii z wejściem 
na poziom niskiego przyziemia. Wejście na 
taras poprowadzono dwoma bocznymi, roz-
chodzącymi się półkoliście, wzbogaconymi 
balustradami z  tralkami, biegami schodów. 
Na piętrze do ryzalitu środkowego dodano  
czterokolumnowy portyk z trójkątnym przy-
czółkiem, w  którym umieszczono kartusz 
herbowy Radziwiłłów. W  ryzalitach bocz-
nych elewacji frontowej zmieniono otwory 
i  obramienia okienne, wprowadzono bo-
niowania. Do elewacji ogrodowej dołączo-
no jednobiegowe schody wsparte na dwóch 
arkadach. Schody te stanowiły bezpośrednie 
połączenie narożnego pomieszczenia piętra 
z ogrodem.

Stojący nieopodal budynek gospodarczy 
zaadoptowano na skrzydło pałacowe, łącząc 
go z  korpusem głównym dwukondygnacyj-
ną, przeszkloną wysokimi oknami o półkoli-
stych zwieńczeniach (w partii górnej) galerią. 
Skrzydło zostało pokryte dachem mansardo-
wym z lukarnami i obite łupkiem.

Układ wewnętrzny pałacu oparto na 
schemacie dziewięciopolowym, trójosio-
wym, poszerzonym na każdej kondygnacji 
dwoma pomieszczeniami usytuowanymi 
w  ryzalitach bocznych traktu frontowego. 
Trzon układu stanowiła frontowa sień przy-
ziemia i  hall na piętrze, tworzące główny, 
umiejscowiony centralnie pion komunika-
cyjny. Obie kondygnacje połączono jedno-
biegowymi, reprezentacyjnymi schodami 
z  ozdobną balustradą. Wszystkie pomiesz-
czenia mieszkalne połączono  w ciągi amfila-
dowe. Do kaplicy pałacowej, umiejscowionej 
na parterze budynku, zamówiono u  Józefa 
Mehoffera witraż z przedstawieniami: Marii 
w typie Mater Dolorosa oraz św. Dominika 
i  św. Hieronima. Na podkreślenie zasługują 
wprowadzone wówczas elementy wyposaże-
nia trwałego: bogata dekoracja sztukatorska 

2 | Przedpokój	lustrzany	
na	pierwszym	piętrze	
pałacu,	fotografia	z	1938	r.	
(w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego)
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ścian i  faset o  charakterze klasycyzującym, 
inkrustowana stolarka drzwiowa, intarsjo-
wane podłogi, wspomniane balustrady oraz 
marmurowe kominki.

Istotne zmiany objęły otoczenie pałacu. 
Główna aleja ogrodu została główną aleją 

parku, na końcu której postawiono stylizo-
wane ruiny altany z obrazem Matki Boskiej. 
Zaniechano podziału na regularne kwatery 
ogrodu, zamieniając cały park na krajobra-
zowy. Na jego teren poprowadzono wjazd 
od strony północno-wschodniej, poprzez 

3 | Salon	wielki	
z	barokowymi	meblami	
w	stylu	Ludwika	XIV,	
fotografia	z	1938	r.	
(w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego)

4 | Salon	z	angielskimi	
meblami	skórzanymi	
w	typie	Chesterfield	oraz	
akwarelami	Wojciecha	
Kossaka,	fotografia	z	1938	r.	
(w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego)
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reprezentacyjną, żelazną kutą bramę, obok 
której postawiono stróżówkę w  stylu 
neobarokowym.

W balickim majątku świetnie funkcjo-
nowały młyny, gorzelnia rolnicza oraz trzy 
karczmy. Szczególną dumą właścicieli była 
stajnia cugowa z 24 końmi czystej krwi arab-
skiej. W  późniejszych latach Radziwiłłowie 
mogli się poszczycić rzadkimi i  pięknymi 
lipicanerami, pozyskanymi z  cesarskiej ho-
dowli w Wiedniu.

Wprawdzie księstwo Dominik i Dolores 
spędzali w  Balicach jedynie miesiące let-
nie (zimą wracali do Paryża), ale ich zasługi 

w  pielęgnowaniu rodzinnego gniazda szyb-
ko znalazły uznanie w  oczach okolicznych 
mieszkańców i ówczesnej prasy. Jak donosiły 
„Nowości Ilustrowane” (nr 35, 1908, s. 15) 
Radziwiłłowie „[…] urządziwszy nową rezy-
dencyę z  wykwintnym komfortem, stworzyli 
tam ognisko staropolskiej gościnności i kultury 
europejskiej. Swą uprzejmością i  uczynnością 
oraz miłosierdziem zaskarbili sobie wdzięcz-
ność i  miłość ludności miejscowej oraz ogólną 
sympatyę i  poważanie […]”. A tak po latach 
wspomina powroty księcia z  Paryża ostatni 
balicki kamerdyner: „[…] kiedy miał przyje-
chać wyruszała na jego powitanie banderia 50 
krakusów na koniach. Robili po drodze dwie 
bramy, przy której musiał się książę okupywać. 
Już w wiosce zapraszał wszystkich do gospody 
starego ułana. Tam do późna wieczór trwały 
tańce i zabawa […]”.

W 1912  r. balicką rezydencję zaszczy-
ciła swą obecnością para arcyksiążąt: Karol 
Franciszek Józef (późniejszy ostatni cesarz 
Austro-Węgier Karol I Habsburg) oraz jego 
małżonka Zyta Bourbon-Parmeńska.

Dominik i Dolores mieli czwórkę dzieci, 
trzy córki i jednego syna: Adelę (1883-1883), 
Dolores Konstancję (1886-1966), jej pierw-
szym mężem był Stanisław Radziwiłł, ulu-
biony adiutant Piłsudskiego, paryską przy-
jaciółką − Misia z Godebskich Sert, Izabelę 
Różę (1888-1968), jej matką chrzestną była 

5 | Elewacja	frontowa	
pałacu,	2019	r.	

6 | Kartusz	herbowy	
Trzy	Trąby	Radziwiłłów	
w	przyczółku	elewacji	
frontowej,	2019	r.	
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królowa hiszpańska Izabela, oraz Hieronima 
Mikołaja (1885-1945) urodzonego w  Can-
nes, późniejszego sukcesora i ostatniego Pana 
na Balicach. Hieronim w 1909 r. poślubił ar-
cyksiężniczkę Renatę Marię, córkę arcyksię-
cia Karola Stefana Habsburga z Żywca. Za-
ręczyny tej pary odbiły się szerokim echem 
w  kręgach arystokratycznej Europy. Prasa 
donosiła, iż wykwintne prezenty dla nowo-
żeńców płynęły ze wszystkich stron, z dwo-
rów królewskich Hiszpanii, Wirtembergii, 
Grecji i  Francji; od diademów, brylantów, 
rubinów, po sanie kryte niedźwiedzim fu-
trem i konie wierzchowe. Cesarz Franciszek 
Józef darował młodej parze „naszyjnik złożo-
ny z  sześciu sznurów pereł rzadkiej wielkości 
z zapinką szmaragdową”.

W 1926  r. Renata i  Hieronim oficjal-
nie przejęli z rąk księcia Dominika majątek 
w  Balicach, liczący wówczas 2880 ha. Do 
wybuchu drugiej wojny światowej pałac 
pełnił funkcje reprezentacyjne i mieszkalne. 
Był miejscem licznych spotkań rodzinnych 
i  towarzyskich, uroczyście obchodzonych 
rocznic ślubnych, ceremonii chrztu oraz 
odwiedzin ważnych osobistości. W  1936  r. 
pałac zwiedzał Jego Wysokość Wijawa Dewi 
maharadża Dharampuru z  najstarszej dyna-
stii Indii Solar.

Dwa lata później z  wielkim rozmachem 
odbył się ślub Eleonory Marii (1918-1992), 

córki Hieronima i  Renaty, z  Benedyktem 
Tyszkiewiczem, ostatnim dziedzicem Czer-
wonego Dworu. 120 gości z arystokracji pol-
skiej i europejskiej bawiło się w pałacowych 
wnętrzach. Tuż obok w  oficynie Radziwił-
łowie zorganizowali zabawę dla 500-osobo-
wej służby folwarcznej. W  maju tego same-
go roku w  Paryżu ożenił się najstarszy syn 
Hieronima i Renaty, książę Dominik Rainer 
(1911-1976). Wybranką jego serca została 
księżniczka grecka Eugenia, córka króla Je-
rzego II i  Marii Bonaparte. Ślub odbył się 
w paryskim kościele Inwalidów p.w. św. Lu-
dwika, nieopodal sarkofagu ukochanego ce-
sarza Francuzów.

W urządzonych z  wyczuciem, wygodą 
i smakiem wnętrzach pałacu w Balicach Ra-
dziwiłłowie zgromadzili cenną kolekcję dzieł 
sztuki. Najcenniejszy z  obiektów, osiemna-
stowieczny gobelin pochodzenia nieświe-
skiego („Przegląd wojsk pod Zabłudowem”, 
o  wymiarach: 382 x 604  cm) umieszczony 
został na pierwszym piętrze w  tzw. przed-
pokoju lustrzanym. Wartość tej legendarnej 
tapiserii tak ocenił prof. Zdzisław Żygulski 
jun.: „Uważam go za pewien rodzaj ikonogra-
ficznego i  historycznego arcydzieła w  sposób 
znakomity przedstawiający nie tylko same wy-
darzenia militarne, ale także epokę sarmaty-
zmu, tak ważną w dziejach Polski oraz Litwy 
i Białorusi” (Cenny gobelin w zbiorach MNK,  

7 | Widok	na	schody	
elewacji	ogrodowej	pałacu,	
2019	r.	
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https://mnk.pl/aktualnosci/cenny-gobelin-
-w-zbiorach-mnk [dostęp: 28.01.2020]).

Malarstwo obce reprezentowały dzieła 
pędzla Józefa Pitschmanna, Marcella Bac-
ciarellego, Jana Chrzciciela Lampiego, Jó-
zefa Grassiego czy Albrechta Adama. „[…] 
W  małym jadalnym pokoju, używanym na 
co dzień, piękny portret Dönhoffa, ze szkoły 

Rigaud, malarza nadwornego Ludwika XIV 
i portret króla sardyńskiego Amadeusza. Jeden 
pokój poświęcony tylko pamiątkom radziwił-
łowskim, posiada niezwykle wartościowe szty-
chy różnych historycznych postaci” („As. Ilu-
strowany magazyn tygodniowy”, nr 18, 1938, 
s. 6). Wśród cennych grafik wymieniony jest 
również „Widok Warszawy z  klasztoru o.o. 
Kamedułów na Bielanach”, wydany przez 
Johanna Georga Hertla w 1739 r. Artystów 
rodzimych reprezentowała kolekcja akwa-
rel Juliana Fałata, portrety Jana Rustema, 
Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tet-
majera, Wojciecha Kossaka czy anonimowe 
miniatury antenatów rodu. Z  cenniejszych 
rzeźb znajdowało się w Balicach marmurowe 
popiersie Rozalii z  Chodkiewiczów Lubo-
mirskiej (pięknej kasztelanki kijowskiej, zgi-
lotynowanej  w czasie rewolucji francuskiej). 
Używano wykwintnych osiemnasto- i  dzie-
więtnastowiecznych sreber herbowych, wy-
konanych przez cenionych złotników augs-
burskich, francuskich, rosyjskich i  polskich. 
„[…] Z  jeszcze innych ciekawostek pierwszo-
rzędnych: w dużej sali jadalnej ciekawy serwis 
Korca na 100 osób, talerze Gardenera peters-
burskiego, śliczne filiżanki Sevres, Meisseny 
z  herbami radziwiłłowskimi”  („As. Ilustro-
wany magazyn tygodniowy”…). W  zbiorze 
porcelany były również osiemnastowieczne 
wazony chińskie, talerze berlińskie i wiedeń-
skie oraz cudnej urody filiżanka z  wizerun-
kiem księcia Józefa Poniatowskiego z manu-
faktury w  Baranówce. Wystrój uzupełniały 
oryginalne barokowe meble z  tapiseriami 
w stylu Ludwika XIV, marmurowe kominki 
oraz liczne trofea myśliwskie. Edward Chwa-
lewik wymienia również cenne archiwum ro-
dzinne oraz polsko-francuską bibliotekę hu-
manistyczną (E. Chwalewik, Zbiory polskie. 
Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea 
i  inne zbiory pamiątek przeszłości w  Ojczyź-
nie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym 
według miejscowości ułożone, t. I, Warszawa – 
Kraków 1926-1927, reprint: Kraków 1991, 
s. 8).

W obliczu niemieckiej agresji, we wrze-
śniu 1939 r. Radziwiłłowie wraz z całym za-
rządem folwarcznym i  żywym inwentarzem 
uciekli na Wschód. Po kilku dniach wędrów-
ki wrócili. Niemcy pozwolili im zamieszkać 
w oficynie, sami zajęli pałac. Przez cały okres 
okupacji książę Hieronim angażował się 
w  działalność konspiracyjną. Wspierał AK, 

9 | Kartusz	z	inicjałami	
„DD”	(„Dominik	i	Dolores”)	
umieszczony	nad	schodami	
do	przedpokoju	lustrzanego,	
2019	r.

8 | Przedpokój	lustrzany	
na	pierwszym	piętrze	
pałacu,	2019	r.	
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zatrudniał w  majątku ukrywających się lu-
dzi, wypłacał najbiedniejszym zapomogi pie-
niężne i żywnościowe, organizował wakacje 
dla dzieci wysiedleńców. W sierpniu 1944 r., 
przewidując najgorsze, zdecydował się prze-
wieźć i zabezpieczyć w formie depozytu naj-
cenniejsze dzieła sztuki w  krakowskim Mu-
zeum XX Czartoryskich. W  jego imieniu 
misję tę realizował najmłodszy, wówczas nie-
spełna 22-letni, syn książę Leon. W styczniu 
1945 r. do Balic wkroczyli sowieci. Dokonali 
masowej rzezi bydła, grabieży koni, powozów 
i pozostałości zabytkowych sprzętów. W lu-
tym 1945 r. książę Hieronim wraz z  synem 
Leonem zostali aresztowani przez NKWD. 
Osadzono ich w więzieniu na Montelupich, 
następnie wywieziono bydlęcymi wagonami 
do obozu w Ałczewsku (Donieckie Zagłębie 
Węglowe). Nie pomogły interwencje na naj-
wyższym szczeblu. Osobiście depeszę w spra-
wie uwolnienia Radziwiłłów z  Balic wysłał 
król Jerzy VI. Przekazano ją bezpośrednio 
ministrowi spraw zagranicznych ZSRR 
Wiaczesławowi Mołotowowi w czasie konfe-
rencji jałtańskiej. 6 kwietnia 1945 r. z krań-
cowego wycieńczenia i chorób zmarł ostatni 

właściciel Balic: Hieronim Mikołaj Melchior 
Konstanty Dominik Maria książę Radziwiłł. 
Pochowano go w stepie, w drewnianej skrzy-
ni zbitej z desek. Krzyż wykonano z dwóch 
zespawanych rur. Ostatecznie dzięki dalszym 
zabiegom dyplomatycznym książę Leon 
został zwolniony z  obozu. Wyjechał przez 
Francję do Argentyny, gdzie zmarł w  1973 r.

Po wojnie zdewastowany i  splądrowany 
pałac przekazano Wydziałowi Rolnemu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a następnie utwo-
rzonemu w 1950 r. Instytutowi Zootechniki, 
który w 2006 r. uzyskał status Państwowego 
Instytutu Badawczego. Dzięki generalnemu 
remontowi w  latach 1977-1987 całe zało-
żenie pałacowo-parkowe odzyskało dawny 
blask. Do dziś jest główną siedzibą Instytutu.

Pałac w  Balicach swą bogatą, wielowąt-
kową historią na trwałe wpisał się w tradycję 
kulturową polskich siedzib ziemiańskich. 
Czasy jego świetności, losy rodowej kolekcji 
sztuki oraz wydarzenia towarzyszące ostatnim 
przedwojennym właścicielom stanowią ważną 
część dziedzictwa książąt Radziwiłłów. 

Sylwester Rudnik

10 | Salon	mały	
na	pierwszym	piętrze	
pałacu,	2019	r.	

(zdjęcia: 5-10 – Sylwester 
Rudnik)
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Interesującym wątkiem splecionym z  tragicznymi lo-
sami wojennymi podkrakowskich Balic i  ich ostat-
nich właścicieli: Hieronima i Leona Radziwiłłów jest 
pozyskanie do prywatnej kolekcji zespołu porcelany 

z  dwu najstarszych polskich manufaktur w  Korcu (1790-
1832) i  Baranówce (1804 − ok. 1914) na Wołyniu oraz 
francuskiego polonicum. Ponad 30 zabytków z  depozytu 
rzemiosła artystycznego z pałacu w Balicach, złożonego na 
początku 1945 r. przez Leona Radziwiłła w Muzeum Czar-
toryskich w Krakowie, trafiło do prywatnego zbioru drogą 
zakupów od spadkobierców.

W zespole jest korecka porcelana serwisowa z dekoracją 
rzutami i bukietami kwiatowymi z końca XVIII i początku 
XIX w. (m.in. półmiski okrągłe, półmisek podłużny, tale-
rze głębokie, kanelowane salaterki o  dwu formach, dwie 
veriery, dwa okrągłe półmiski z pokrywami, dwie sosjerki 
na stopkach, waza z pokrywą i dwa cylindryczne naczynia 
z uchwytami − koźlimi główkami, niestety, bez pokryw), 
a ponadto: dzbanek i koreckie filiżanki litron, m.in. z mo-
nogramem „LK”, trzy koreckie wazki apteczne z pierwszej 
ćwierci XIX w., cztery talerze głębokie z Baranówki ze szla-
kiem gałązki żonkila i dwie filiżanki ze spodkami, ilustrują-
ce legendę księcia Józefa Poniatowskiego. Niektóre z pozy-
skanych zabytków można zidentyfikować na archiwalnym 
zdjęciu wnętrza pałacu w  Balicach z  1938  r., ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. W witrynie z porce-
laną na najwyższej półce widoczne są dwie (z trzech naby-
tych przez kolekcjonera) białe wazki apteczne z pokrywka-
mi, uchwytami – baranimi głowami i kaligraficznymi napi-
sami: „Ol: / Chamomill: / inf ”: (olejek rumiankowy środek 
przeciwzapalny i przeciwobrzękowy) i „Oxym: / Simplex”: 
(roztwór miodu i octu winnego, stosowany przede wszyst-
kim jako środek przeciwgorączkowy oraz do sporządzania 
leków na zaziębienie, trawienie i  przeciwbakteryjnych). 
Na półce drugiej od góry można rozpoznać (od lewej): pa-
ryską filiżankę z  sepiową miniaturą drukiem, z  widokiem 
symbolicznego grobowca ks. Józefa Poniatowskiego, oraz 

dwie koreckie litrons ze spodkami: ze złoconą wicią i  tar-
czą „LK” oraz zieloną gałązką borówki i  złoceniami ro-
ślinnymi. Na półce trzeciej dają się zidentyfikować bara-
nowiecka filiżanka litron z  miniaturą portretową księcia 
Józefa, ze spodkiem z wicią dębową, z napisami w  lustrze 
spodka i  wokół miniatury, odnoszącymi się do bohater-
skiej śmierci generała w 1813 r. (z lewej strony) oraz pozy-
skana bez podstawy waza z pokrywą i charakterystycznymi 

Porcelana polska z pałacu 
Radziwiłłów w Balicach 
w prywatnej kolekcji

Z warsztatu historyka sztuki

1

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2020           32



poziomymi uchwytami osadzonymi w  maskach. Sposób 
ekspozycji porcelany i  dobór naczyń − zarówno serwi-
sowych, jak i  służących w  domowej apteczce, wreszcie 
luksusowych wyrobów pamiątkarskich, wykonywanych 
w  drugim-trzecim dziesięcioleciu XIX  w., najczęściej na 
zamówienia polskie, m.in. w manufakturach w Baranówce, 
Wiedniu, na terenie Turyngii czy paryskich „wytwórniach 
uliczek” − podkreślają wyraźnie zamysł efektownej pre-
zentacji porcelany polskiej, której bliżej raczej do aranżacji 
muzealnej, niż domowego kredensu.

Porcelana z przedwojennego wyposażenia pałacu w Ba-
licach powiększyła gromadzoną od ponad 20 lat kolekcję 
Andrzeja Wasilewskiego, pokazaną w  2017  r. na Zam-
ku Królewskim w  Warszawie na wystawie „Polskie białe 
złoto. Porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja 
Wasilewskiego” i  omówioną w  towarzyszącym wystawie 
katalogu (Anna Szkurłat, Andrzej Wasilewski, Polskie bia-
łe złoto. Porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja 

Wasilewskiego, Katalog wystawy, Zamek Królewski w War-
szawie – Muzeum, 2017). Wystawa była kolejną z serii eks-
pozycji na Zamku Królewskim, na ogół z katalogami, reali-
zowanych w cyklu prezentującym kolekcjonerstwo polskie 
w kraju i poza jego granicami po drugiej wojnie światowej. 
Pokazano m.in. zbiory kartograficzne i archiwalia Tomasza 
Niewodniczańskiego (2002), kolekcję ceramiki Ireneusza 
Szarka (2003), uzbrojenia europejskiego, wschodniego 
oraz tkanin Ryszarda Janiaka (2007), czy portrety artystów 
w grafice z kolekcji Adama Broża (2015). Prywatne kolek-
cje ceramiki wystawiane były w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat także w  innych polskich muzeach, m.in. w  Kielcach, 
Gdańsku, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Sopocie czy 
Toruniu. O polskim kolekcjonerstwie ceramiki i  jego bo-
gatych tradycjach, sięgających XIX w., pisała w 2013 r. we 
wnikliwym tekście opublikowanym w  „Kronice Zamko-
wej” dr Anna Szkurłat (Anna Szkurłat, Kolekcjonerstwo ce-
ramiki w Polsce, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2 (65-66), 2013,  

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

1 | Witryna	z	dziewiętnastowieczną	
porcelaną	polską	w	pałacu	Radziwiłłów	
w	Balicach,	zdjęcie	archiwalne	z	1938	r.

2 | Dwie	wazki	apteczne	z	pokrywkami,	
Korzec,	pierwsza	ćwierć	XIX	w.	(w	zbiorach	
Andrzeja	Wasilewskiego)

3 | Zespół	koreckiej	porcelany	serwisowej,	
koniec	XVIII	w.	–	pierwsza	ćwierć	XIX	w.	
(w	zbiorach	Andrzeja	Wasilewskiego)

..........................................................................
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s. 153-186). Była mu także poświęcona sesja naukowa zor-
ganizowana w  listopadzie 2016  r. przez Warszawski Od-
dział Stowarzyszenia Historyków Sztuki; materiały z  sesji 
zostały opublikowane w  2018  r. (Polskie kolekcjonerstwo 
rzemiosła artystycznego, red. Magdalena Białonowska, Mo-
nika Bryl, Anna Frąckowska, Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki, Warszawa 2018).

Korecka porcelana z Balic, która trafiła do kolekcji An-
drzeja Wasilewskiego, ma analogie i odpowiedniki w pol-
skich zbiorach muzealnych, potwierdzając funkcjono-
wanie form z  różną dekoracją, czy określonych dekoracji, 
przez wiele lat, a  także prezentując kolejne, nieznane do-
tychczas naczynia z  określonych zespołów serwisowych. 
Model dwu łódkowych sosjerek występuje m.in. w serwisie 
Parchatka z około 1807 r. (Bożena Kostuch, Polska Porce-
lana, Kraków, 2008, s. 20) oraz serwisie ze szlakiem liści 
dębu datowanym na lata około 1800-1815 (B. Kostuch, 
Polska…, s. 21) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, a  także w  zbiorach Muzeum Narodowego w  War-
szawie (B. Kostuch, Polska…, s. 36, sosjerka z  dekoracją 
kwiatową, ok. 1830). Dwie veriery z gałązkowymi uchwy-
tami i wielopłatkową krawędzią są identyczne z publikowa-
nymi naczyniami do chłodzenia kieliszków, w kolekcji kra-
kowskiego Muzeum Narodowego (B. Kostuch, Polska…, 
s. 12, ok. 1796). Dzbanek i filiżanka ze spodkiem ze zło-
conym szlakiem winorośli i monogramem „LK” w  tarczy 
są kolejnymi elementami serwisu z około 1815 r., z którego 
trzy naczynia – dwa talerze i cylindryczna waza z pokrywą 
– są przechowywane w  Muzeum Narodowym w  Warsza-
wie (Elżbieta Kowecka, Maria i Jerzy Łosiowie, Leon Wi-
nogradow, Polska porcelana, Wrocław, 1975, il. 65; waza 
publ. w: Anna Szkurłat, Manufaktura porcelany i  fajansu 
w Korcu, Warszawa 2011, s. 125). Model wspomnianej wy-
żej cylindrycznej wazy-chłodnika z monogramem „LK” ze 
zbiorów warszawskiego Muzeum Narodowego i jej drobną 
plastykę (uchwyty-koźle główki) powtarzają dwie cylin-
dryczne wazy pozyskane do kolekcji, niestety, bez pokryw; 

ich dekoracja kwiatowa wskazywałaby na nieco późniejsze 
datowanie (do ok. 1830?).

Swoje odpowiedniki w  zbiorach muzealnych mają 
dwie filiżanki z lat dwudziestych XIX w., ilustrujące legen-
dę księcia Józefa Poniatowskiego. Filiżanka z  Baranówki, 
z umieszczonym na froncie sepiowym popiersiem bohate-
ra, otoczonym obwódką z dewizą: „Bóg mi powierzył sławę 
Polaków / Jemu samemu Ją oddam” wraz ze spodkiem z dę-
bową wicią oraz napisem: „Żył dość dla Sławy / Zakrótko 
dla Oyczyzny / d. 19. paz. 1813” w lustrze prezentują po-
wtarzany w tej wytwórni schemat dekoracji, wskazujący na 
to samo źródło ikonograficzne, znany m.in. z przykładów 
w  kolekcjach Muzeum Narodowego w  Warszawie i  Kra-
kowie (publikowane na stronach Cyfrowe MNW, także: 
Halina Chojnacka, Polska porcelana 1790-1830, Warsza-
wa 1981, s. 50 i  53; B. Kostuch, Polska…, s. 49-50). Wy-
konana drukiem miniatura symbolicznego grobowca ks. 
Józefa, z panopliami i tarczą z napisem: „UN POLONOIS 
/ MEURT / ET NE SE / REND PAS” (Polska umiera, lecz 
się nie poddaje; parafraza słów generała Pierre Cambron-
ne’a pod Waterloo, odnoszących się do gwardii, którą do-
wodził) na niesygnowanej filiżance paryskiej jest identycz-
na z miniaturami na dwu francuskich filiżankach w kolek-
cji Muzeum Narodowego w  Warszawie; jedna z  nich ma 
identyczną formę z „balicką”, a łączone są z paryskimi pra-
cowniami Blerzy et Sauvage i Despréz, które pracowały na 
zamówienia polskie (Francuska porcelana 1750-1850. In-
formator wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w War-
szawie, Warszawa 1976, oprac. St. Gebethner i  H. Choj-
nacka, s. 40-41).

Wobec zachowanych szczątkowo archiwaliów, a  także 
krótkiego okresu działalności najstarszych polskich manu-
faktur porcelany, sygnowane wyroby, które trafiły i trafiają 
do kolekcji muzealnych i  prywatnych, są najlepszą doku-
mentacją produkcji i asortymentu tych wyrobów.

Wanda Załęska

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

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

4 | Dwie	filiżanki	
ze	spodkami,	z	dekoracją	
związaną	z	legendą	ks.	Józefa	
Poniatowskiego,	Baranówka,	
około	1820-1825	oraz	Paryż,	
Blerzy	et	Sauvage	(?),	około	
1820	(w	zbiorach	Andrzeja	
Wasilewskiego)

(zdjęcia: 1 – zbiory NAC-u 
on-line: audiovis.nac.gov.pl/
obraz/14742:2 (sygnatura 1-U-
28-12), dostęp: 11. 02. 2020;  
2-4 – fot. Sylwester Rudnik)

.................................................
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Mińkowce,  
czyli dożynki na Podolu

W 1637  r. na prośbę 
Adama Stanisławskie-
go król Władysław IV 
nadał prawo miejskie 

magdeburskie wsi Mińkowce w  pow. 
uszyckim woj. podolskiego (50 km na 
wschód od Kamieńca). W  XVIII  w. 
miasteczkiem władali Tarłowie, po-
tem Starzyńscy. W  1790  r. Mińkow-
ce i  dwadzieścia okolicznych wio-
sek z  czterema tysiącami chłopów 
odziedziczył Ignacy Ścibor Marchoc-
ki herbu Ostoja. Osiadłszy na Podo-
lu, oprócz domu w  Mińkowcach (na 
przedmieściu Belmont) urządził re-
zydencje w  starym dworze w  Pobój-
nej oraz w  Otrokowie, gdzie na skal-
nym cyplu wzniósł neogotycki za-
mek. W  pobliskiej Przytulii Zielonej 
ulokował siedzibę letnią, z  kolejnym 
zamkiem i rodzinnym cmentarzem na 
planie krzyża. Przybrał wówczas tytuł 
hrabiego, równie bezpodstawnie, jak 
całkiem już fantastyczny przydomek 
„Dux et Redux”.

Wychowany w  ideałach Oświe-
cenia Marchocki postanowił uczynić 
swoje dobra wzorcowymi, a  kiedy 
w  1795  r. Polska została wymazana 
z  mapy, nie uznał rosyjskiej władzy 
i  ogłosił się suwerennym panem wła-
snego terytorium. Na jego granicach 
ustawił ponoć słupy i  tablice z  napi-
sami „Granica Państwa Mińkowiec-
kiego od Cesarstwa Rosyjskiego”. 
Przede wszystkim jednak przepro-
wadził gruntowne reformy, ze znie-
sieniem pańszczyzny, uwłaszczeniem 
i  włościańskim samorządem na czele. 
Założył szkołę, szpital, aptekę, dru-
karnię, emitował prywatne bankno-
ty. Równocześnie eksponował swą 
władzę o  patriarchalnym charakte-
rze, z  biegiem lat opatrywaną coraz 

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

1 |	Zamek	w	Otrokowie,	drzeworyt	Franciszka	Szymańskiego	wg	rys.	Jana	Greima	(wtórnie	
kolorowany),	wym.	21,2	x	14,2	cm	(wg	„Kłosy”,	nr	977,	1884,	s.	192)
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stopniach, ciągniony przez sześć koni, 
ubranych w kapy galonowane, w pióra 
i wstęgi [...]. Na tronie siedział hrabia 
Redux, istny Jowisz, w szkarłatnej dłu-
giej szacie […]. U stopni tronu na ry-
dwanie stała piękna dziewica z sierpem 
w ręku, jako uosobienie żniwa, ubrana 
także w  szaty powłóczyste. […] Grupa 
[…] kroczyła w  otoczeniu sześćdziesię-
ciu kilku chorągwi […] z cytatami z Pi-
sma świętego” (Dr Antoni J. [Rolle], 
Hrabia Redux, Warszawa 1884).

W wyznaczonym miejscu z  polo-
wymi ołtarzami obu wyznań, po na-
bożeństwie i  przemowie do podda-
nych Marchocki stawał do pługa i roz-
poczynał symboliczną orkę pod nowy 
siew. Wieczorem, przy świetle różno-
barwnych lampionów, odbywała się – 
najczęściej w Otrokowie – uczta i za-
bawa dla ludu, podczas której uperso-
nifikowana bogini żniw przyjmowała 
dożynkowe wieńce i  nagradzała pra-
cowitych włościan. Przysporzyło to 

bardziej rozbudowanym ceremonia-
łem. Chadzał w  fantazyjnej purpu-
rowej todze z  laską-pastorałem, a  na 
starość zapuścił długą, siwą brodę. Zy-
skał opinię wielkiego oryginała i  dzi-
waka. Jego dwuznaczna sława szybko 
rosła, bardziej zresztą przyciągając niż 
odstraszając.

W podolskim „państwie” hra-
bia Redux ustanowił dwa szczególne 
święta: pierwsze na Nowy Rok, dru-
gie 15 sierpnia w  dniu Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny (Matki 
Boskiej Zielnej) – tzw. okrężne, czyli 
dożynki, wyrażające „zacność i  pożyt-
ki rolnictwa”. Mińkowieckie dożynki, 
nie tracąc charakteru religijnego świę-
ta ku czci Matki Bożej, jednoczącego 
katolików i  prawosławnych, stały się 
rozbudowywanym stopniowo wiel-
kim, całodziennym widowiskiem, or-
ganizowanym według precyzyjnego 
scenariusza. Pojawiła się okazjonalna 
architektura (ołtarze, łuki triumfal-
ne), elementy scenografii, specjalne 
kostiumy i  rekwizyty (zwłaszcza róż-
nobarwne chorągwie). O stronę pla-
styczną dbał malarz Mateusz (Mat-
teo) Baccelli, Włoch sprowadzony do 
Krzemieńca jako nauczyciel rysunku. 
Ważną rolę odgrywała dworska or-
kiestra oraz chór złożony z  włościan, 
wyuczonych w  miejscowej „akademii 
muzykalnej”. Chłopi, mieszczanie, 
okoliczna szlachta i  coraz liczniejsi 
goście, nieraz z dalekich stron, byli za-
razem uczestnikami i widzami tej nie-
codziennej uroczystości.

Przebieg święta znamy z  nielicz-
nych relacji i wspomnień. Po porannej 
mszy z  kościoła Podniesienia Krzyża 
Świętego (ufundowanego przez dzie-
dzica w  1797  r.) wyruszała tłumna 
procesja. Wedle przekazu z  1814  r. 
„na czele procesji figurował pług obrzę-
dowy pięknej stolarskiej roboty, na to-
czonych kołach, ciągniony przez osiem 
czarnych, ze złoconymi rogami wołów 
[…]. Już zaraz podążał lud, wiele go 
było w  państwie, […] a  każdy rolnik 
prowadził także pług […]; młodzież 
dźwigała narzędzia rolnicze, kobiety 
zboża rozmaitego pęki, bukiety z  ziół 
polnych, wieńce, a  wszystko w  strojach 
odświętnych. Za ludem posuwał się 
uroczyście rydwan z  tronem o  trzech 2
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dziedzicowi niemałych, a  nieoczeki-
wanych kłopotów.

Problemy zaczęły się od konflik-
tu z  miejscowym proboszczem o  wy-
głaszane przez hrabiego z  kościelnej 
ambony mowy noworoczne, mające 
zakłócać powagę świątyni. Interwe-
niował biskup kamieniecki Franci-
szek Borgiasz Mackiewicz, przy okazji 
kwestionując także uroczystość do-
żynkową jako pogańskie „święto Ce-
rery”, szerzące wśród wiernych bałwo-
chwalstwo. Zarzut był tak absurdalny, 
że znany z  pobożności Marchocki, 
polemizując z  biskupem listownie, 
ani myślał zaprzestać obchodów. Jak 
pisał, „litania do Najświętszej Marii 
Panny nie jest o Cererze, o czci dla Ce-
rery. […] Błaganie w  dniu Bożej woli 
jest […] na cześć i  chwałę Boga praw-
dziwego, a nie Cerery”.

Zawzięty Mackiewicz zwrócił się 
do władz rosyjskich – niechętnych 
jednak eskalacji sporu z powszechnie 
szanowanym ziemianinem, a  nawet 
do prawosławnego synodu (oskarże-
nia wsparł paroch mińkowieckiej cer-
kwi Archanioła Michała). W  końcu 
po dożynkach 1817  r., gdy rosyjscy 
oficerowie zamiast interweniować, 
użyczyli pułkowej orkiestry, Mar-
chocki został wezwany i na parę mie-
sięcy uwięziony w Kamieńcu. Wiosną 
roku następnego zwrócił się z petycją 
do goszczącego na Podolu cara Alek-
sandra I i uzyskał całkowite uniewin-
nienie. Odtąd w  pełnieniu obowiąz-
ków patriarchy i  ojca ludu nikt już 
hrabiemu nie przeszkadzał. Dożynki 
organizował do końca swych dni, po 
raz ostatni w  1827  r. Sześć tygodni 
po  uroczystości zmarł w wieku 72 lat 
i spoczął w Przytulii.

Mińkowieckie święto, barwne 
i  niezwykłe, utrwalone zostało tak-
że w  literaturze, przede wszystkim 
dzięki Juliuszowi Słowackiemu, który 
Podole znał, bo miał tam rodzinę. Ty-
tułowy bohater napisanej po francu-
sku powieści Le Roi de Ladawa (Król 

Ladawy, 1832) wyraźnie wzorowany 
na postaci hrabiego Reduxa, urządza 
uroczystość żniwną ku czci Cerery. 
Przypadki Marchockiego przetworzy-
li też w powieściach zapomniani dziś 
pisarze Sylwester Groza (Hrabia Sci-
bor na Ostrowcu, 1848) i Adam Bełci-
kowski (Patriarcha, 1872).

Po śmierci hrabiego Reduxa Miń-
kowce odziedziczył syn Karol, ale gdy 
za udział w powstaniu listopadowym 
został zesłany, majątki skonfiskowano. 
Spowodowało to ich rychły upadek. 
Jedynie w Otrokowie, obok ruin zam-
ku, który spłonął jeszcze w  1826  r., 
dom wybudował nowy właściciel, 
Władysław Stadnicki, dbający o  pa-
miątki przeszłości. Belmont i Pobójna 

rozpadły się w  gruzy, podobnie 
jak zbiedniałe miasteczko. Zamek 
w Przytulii został zniszczony podczas 
bolszewickiego przewrotu, rodowy 
cmentarz uległ zagładzie.

Obecnie z  czasów Marchockiego 
pozostało niewiele. Dawne Mińkowce 
właściwie nie istnieją. Kościół w latach 
trzydziestych XX  w. zburzono, prze-
znaczając budulec na szkołę. Nowy 
wzniesiono w  1993  r. na terytorium 
katolickiego cmentarza. Kilkadzie-
siąt zachowanych nagrobków pocho-
dzi z  drugiej połowy XIX i  początku 
XX  w. Murowana cerkiew Archa-
nioła Michała, zbudowana w  1838  r. 
na miejscu dawnej, drewnianej, stoi 
do dziś. Przeniesiono do niej część 

2 |	Otroków,	wieża	zamkowa

3 |	Otroków,	jedna	z	bram	zamku

4 |	Łuk	triumfalny	w	Otrokowie

...............................................................................
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wyposażenia i  dzwony. Miejscem wy-
jątkowym jest Otroków, gdzie prze-
trwała imponująca zamkowa wieża na 
skraju urwiska, bramy, mury i narożne 
baszty tzw. forum, przylegającego do 
zamku, łuk triumfalny ponad wysokim 
brzegiem rzeki Uszyca oraz pozostało-
ści siedziby Stadnickiego, odbudowane 
przez prywatnego właściciela. W Przy-
tulii (ukr. Prytuliwka) prócz ruin 

sztucznej „groty łez” pozostał tylko 
wiejski cmentarz z  kamiennymi krzy-
żami, głównie z przełomu XIX i XX w. 
W  latach 2011-2012 jego renowację 
przeprowadziło polskie Stowarzysze-
nie Magurycz, zasłużone zwłaszcza dla 
ratowania cmentarzy łemkowskich. 
O  grobowcu hrabiego Reduxa krążą 
legendy, ale jak się zdaje nikt go dotąd 
nie odnalazł.

By przywrócić pamięć o  Mar-
chockim, w  2009  r. z  inicjatywy kra-
joznawcy Wołodymira Zachariewa 
utworzono Centrum Marchocko-
znawstwa, afiliowane przy ukraiń-
skiej Akademii Nauk. Organizuje 
ono konferencje i wydaje czasopismo. 
W  2012  r. otwarte zostało w  Miń-
kowcach, w  domku z  końca XIX  w. 
Muzeum hrabiego Ignacego Ścibora 
Marchockiego z ekspozycją historycz-
no-etnograficzną. Dla  przypomnie-
nia słynnych dożynek, od 2008 r. or-
ganizowane są w sierpniu, w Mińkow-
cach i Otrokowie, imprezy muzyczne 
i  teatralne. Przy okazji jednej z  nich 
w  nawiązaniu do tradycji „państwa 
mińkowieckiego” wydano serię oko-
licznościowych „banknotów” (waluta 
nazywa się „mińka”), którym patro-
nuje hrabia Redux.

Jarosław Komorowski

W 2019	r.	nakładem	Instytutu	Sztuki	PAN	w	Warszawie	ukazała	się	książka	autorstwa	historyka	teatru	i	szekspirologa,	redaktora	„Spotkań	z	Zabyt-
kami”	i	autora	wielu	artykułów,	Jarosława	Komorowskiego,	Teatr i widowiska 
na Podolu do 1863 roku.	 Jarosław	 Komorowski	 wspomina	we	wstępie,	 że	
publikacja	 jest	kontynuacją	wydanej	w	2016	r.	monografii	wołyńskiej	Teatr 
i widowiska na Wołyniu do 1863 roku z przydaniem Ziemi Kijowskiej (zob.	
„Spotkania	z	Zabytkami,	nr	3-4,	2017,	s.	72).

Autor	 ponad	 trzydzieści	 lat	 temu	 obronił	 na	 Uniwersytecie	Wrocławskim	
rozprawę	doktorską,	która	wkrótce	ukazała	 się	drukiem	pod	 tytułem	Polskie 
życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku.	Prowadzone	w	następnych	
latach	badania	(w	tym	w	dostępnych	od	niedawna	archiwach	ukraińskich)	oraz	
podróże	pozwoliły	na	zgromadzenie	materiału	i	na	nowe	opra-
cowanie	tematu.	Merytoryczne	i	edytorskie	względy	zaważyły	na	
tym,	że	najpierw	wydana	została	monografia	teatrów	Wołynia.

Publikacja	 Teatr i widowiska na Podolu do 1863 roku 
ukazuje	tę	aktywność	na	Podolu	z	wyłączeniem	niewielkiego	
fragmentu	 woj.	 podolskiego	 (na	 zachód	 od	 Zbrucza),	 który	
w	1772	r.	zagarnęła	Austria.	Granicą	chronologiczną	jest	za-
kaz	działalności	polskiego	teatru	po	powstaniu	styczniowym.	
Autor	uwzględnił	też	wszystkie	przejawy	aktywności	teatralnej	
Polaków	aż	po	1905	r.

Opisane	 przez	 Jarosława	 Komorowskiego	 Podole	 jawi	 się	
nie	 jako	prowincja,	 lecz	częste	miejsce	nurtu	głównego	pol-
skiego	teatru.	W	trzech	pierwszych	rozdziałach	książki	autor	
przedstawia	dzieje	teatru	i	widowisk	w	Kamieńcu	Podolskim,	

Mińkowcach	i	Niemirowie.	W	1805	r.	w	Kamieńcu	Podolskim	odbyła	się	pol-
ska	prapremiera	Szekspirowskiego	Makbeta,	w	1820	najwcześniejsze	znane	
polskie	przedstawienie	Ryszarda III,	a	w	1823	pierwsze	sceniczne	wykonanie	
Mickiewiczowskich	Dziadów (!).	W	Mińkowcach	 co	 roku	 odbywało	 się	 nie-
zwykłe	widowisko,	jakim	było	święto	dożynek,	organizowane	przez	Ignacego	
Marchockiego	 (opisane	w	 artykule	 powyżej	 przez	 red.	 J.	 Komorowskiego).	
Dramatyczną	sytuację	narodowej	sceny	pod	władzą	zaborcy	pokazują	nato-
miast	teatralne	dzieje	Niemirowa,	gdzie	rosyjski	dyrektor	gimnazjum	–	Iwan	
Grigoriewicz	Kułżyński	−	złożył	donos	na	polskich	aktorów.

Następny	 rozdział	 −	 Teatra podolskie w porządku abecadła ułożone 
−	to	przegląd	ponad	trzydziestu	miejscowości	na	Podolu,	w	których	od-

bywały	 się	 przedstawienia	 lub	 rozmaite	 widowiska	 –	 od	
Bałty	nad	Kodymą	do	Zbrzyzia	 (pow.	kamieniecki).	Cen-
ną	 informacją	 jest	 zestawienie	 nazwisk	 dyrektorów	 wę-
drownych	zespołów	na	Podolu.	Książkę	zamyka	Appendix 
z	 uzupełnieniami	 do	 wydanej	 wcześniej	 publikacji	 Teatr 
i widowiska na Wołyniu do 1863 roku z przydaniem Ziemi 
Kijowskiej.	

Monografia	 ilustrowana	 jest	 zdjęciami	 archiwalnymi	
i	 współczesnymi,	 wykonanymi	 przez	 Jarosława	 Komorow-
skiego.	Obszerna	bibliografia	i	indeks	nazwisk	stanowią	waż-
ne	uzupełnienie	opracowania.

Książka	 przeznaczona	 jest	 dla	 specjalistycznego	 kręgu	
odbiorców,	ale	każdy	miłośnik	teatru	znajdzie	w	niej	coś	cie-
kawego.

Spotkanie z książką

TEATR	I	WIDOWISKA	NA	PODOLU

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

5 |	Mińkowce	–	budynek	muzeum

(zdjęcia: 2-5 − Jarosław Komorowski)

...............................................................................
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Kościół w Skorulach
.........................................................................................................................................

Ziemi Świętej, którą odbył w  latach 
1582-1584 w orszaku księcia Mikoła-
ja Krzysztofa Radziwiłła zw. Sierotką. 
Można dodać, że budowa trwała za-
pewne dłużej niż dwa lata (w  odnie-
sieniu do lat 1620-1622), na co wska-
zują badania cegieł obiektu. Odwie-
dzenie Jerozolimy stało się jednak dla 
Andrzeja Skorulskiego bezpośrednią 
inspiracją do dokonania tej fundacji.

Kościół skorulski św. Anny, orien-
towany, zajmuje centralne miejsce na 
otaczającym go cmentarzu, stanowiąc 
jego dominantę i  integralną część 
w  zakomponowaniu całości okolonej 
ceglanym, pokrytym białym tynkiem 
murem. W narożu cmentarza, na któ-
rym można odnaleźć liczne nagrob-
ki z  polskojęzycznymi inskrypcjami, 
wznosi się murowana neogotycka 
dzwonnica z 1898 r.

Kościół jest masywną gotycką bu-
dowlą bezwieżową, wzniesioną we-
dług projektu najprawdopodobniej 
architekta z Kowna. Swą formą przy-
pomina katolicką świątynię, wznie-
sioną nieco wcześniej, bo w  1578  r., 
w  Sapieżyszkach (lit. Zapyškis) nad 
Niemnem. Zbudowany z  cegły, na 
planie prostokąta przedłużonego tra-
pezem prezbiterium, ma stromy dwu-
spadowy dach, którego połacie prze-
kryte są czerwoną dachówką. Fasadę 
z  trójkątnym frontonem o  czterech 
rzędach różnej wielkości blend tyn-
kowanych na biało wieńczy lekki ażu-
rowy żelazny krzyż, osadzony na kuli. 
Nad portalem wejściowym można 
dostrzec przywołujący peregrynacje 

Miejscowość Skorule 
(lit. Skaruliai) na Ko-
wieńszczyźnie to dziś 
przemysłowa dzielnica 

miasta Janów (lit. Jonava). Była to od 
1513 r. posiadłość Skorulskich, konty-
nuatorów dawnego litewskiego rodu 
Skorulców. Jednym z  nich był An-
drzej vel Jędrzej Skorulski herbu Ko-
ściesza (zm. w 1637 r.), marszałek ko-
wieński, poseł na sejmy i Rycerz Gro-
bu Świętego. Ufundował on w Skoru-
lach, w których w 1522 r. ustanowio-
no parafię i  zbudowano drewniany 
kościół, murowaną gotycką świątynię. 
Na podstawie inwentarza z  1716  r. 
przyjmuje się, że została ona wznie-
siona w latach 1620-1622, jest jednak 
przypuszczenie, że stało się to wcze-
śniej, pod koniec XVI w., wkrótce  po 
powrocie fundatora z pielgrzymki do 

............................................................................... 
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pokrycie malarskie; jedynie na skle-
pieniu prezbiterium widoczne jest 
natynkowe dziewiętnastowieczne ma-
lowidło przedstawiające Boga Ojca. 
Pod prezbiterium znajduje się krypta 
kryjąca niezidentyfikowane pochówki 
z pierwszej ćwierci XVII w.

Świątynia jest wyposażona w trzy, 
pochodzące z różnych okresów drew-
niane ołtarze. W  manierystycznym 
ołtarzu głównym, datowanym na 
pierwszą ćwierć XVII w., któremu to-
warzyszą po bokach dwa okna w ścia-
nach prezbiterium (podobne do tych 
w  ścianach bocznych), zwraca uwagę 
umieszczona na masywnej niedeko-
rowanej predelli z  tabernakulum po-
środku trzykondygnacyjna nastawa. 
W  jej zwieńczeniu dominuje krzyż 

ustawiony na plakiecie z  krzyżem je-
rozolimskim (kolejnym znakiem byt-
ności fundatora w  Ziemi Świętej) 
w  otoczeniu dwóch putt. W  górnej 
kondygnacji znajduje się obraz Mat-
ki Boskiej z  Dzieciątkiem, w  środko-
wej, w  arkadach o  złoconych łukach, 
ustawiono dwie siedemnastowieczne 
rzeźby: „Św. Zofia z  dziećmi” i  „Św. 
Barbara”, w  dolnej zaś umieszczono 
w arkadzie środkowej obraz przedsta-
wiający uczącą się Maryję z  rodzica-
mi: św. Anną i  św. Joachimem, dato-
wany na 1857  r. autorstwa Leopolda 
Nowotnego, a w podobnych arkadach 
bocznych –  rzeźby „Św. Andrzej” 
i „Św. Mikołaj”, obie z XVII w.

Pozostałe dwa ołtarze są później-
szej proweniencji. W  nawie bocznej 
lewej znajduje się wykazujący cechy 
wczesnego baroku ołtarz Zbawiciela, 
wykonany w trzeciej ćwierci XVII w., 
z  obrazem w  dolnej kondygnacji 
przedstawiającym Chrystusa, noszą-
cym sygnaturę „1859 r. 29 Maja. Sko-
rule” i  wykonanym przez nieznanego 
malarza (według oryginału z  Galerii 
Drezdeńskiej) oraz ustawionymi wy-
żej dwiema rzeźbami przedstawiający-
mi biskupów. Znacznie późniejszy, bo 
z  1782  r., jest barokowy ołtarz Mat-
ki Boskiej z  Dzieciątkiem w  nawie 
bocznej prawej. W  dolnej, charakte-
rystycznie „sfalowanej”, kondygnacji 
jego nastawy znajduje się obraz Ma-
donny Skorulskiej, namalowany przez 
nieznanego artystę na podstawie mie-
dziorytu (autorstwa Aleksandra Tara-
sewicza w  dziele Stanisława Paszkie-
wicza Quatuor Decades Problematum 
wydanym w 1685 r. w Wilnie), przed-
stawiającego łaskami słynący obraz 
Matki Boskiej z  Dzieciątkiem znaj-
dujący się wówczas w kościele w Sko-
rulach, zapewne w jego ołtarzu głów-
nym. Obraz ten, przywieziony z Rzy-
mu (lub Ziemi Świętej) przez fun-
datora kościoła, zaginął w  XVIII lub 
XIX  w. Natomiast obraz Madonny 
Skorulskiej znajdujący się dziś w świą-
tyni został przemalowany w  1906  r. 
(po uszkodzeniach w  pożarze części 

fundatora krzyż jerozolimski w kartu-
szu z obramieniem, wykonany z mate-
riału wapienno-piaskowego w  formie 
zwoju z  odwiniętymi brzegami. Każ-
da z bocznych ścian kościoła ma pięć 
wysmukłych okien z  zaokrąglonymi 
łukami, głęboko osadzonych w tynko-
wanym na biało murze i ujętych cegla-
nymi arkadami.

Wnętrze kościoła stanowi po-
przedzona kruchtą nawa główna 
o  sklepieniu żebrowo-krzyżowym 
wraz z  dwiema podobnie sklepiony-
mi nawami bocznymi, oddzielony-
mi od niej trzema ośmiobocznymi 
kolumnami i  oświetlonymi rzędem 
wspomnianych pięciu okien. Ściany 
i  sklepienie, niegdyś o  ciemnej kolo-
rystycznej tonacji, mają nowsze białe 

2

2 |	Nawa	główna
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wnętrza świątyni) przez Konstantego 
Gorskiego, a  umieszczone w  górnej 
kondygnacji ołtarza drewniane rzeźby 
− „Św. Józef ”, „Św. Genowefa”, „Św. 
Brygida” i  „Św. Roch” − zostały wy-
konane w tym samym roku co ołtarz; 
obraz Maryi z sercem gorejącym oraz 
ustawiona nad nim jej figura mają 
znacznie późniejsze datowanie.

Nawę główną, nad wejściem do 
świątyni, zamyka chór muzyczny ze 
skromnie zdobioną pełną balustradą, 
na którym znajdują się organy z  ba-
rokowym prospektem (poprzednio 
były umieszczone na prawym chó-
rze przy głównym ołtarzu). Wiado-
mo, że w  1716  r. źle funkcjonowały 
i w 1824 r. zostały poddane przerób-
ce, ale w 1844 r. nadal nie były w pełni 
sprawne; kolejną ich restaurację roz-
począł w 1906 r. Józef Rodowicz, lecz 
nie została ukończona z powodu jego 
śmierci. Za szafą organową przecho-
wywany jest zabytkowy kartusz orga-
nów z  inskrypcją: „Laudate Eum in 
Chordis et Organo. Psl.150” (Chwalcie 
Pana na strunach i  organach, Psalm 
150). Z  innych elementów wnętrza 
należy wymienić ambonę (XVII  w.), 
dwie stalle (XVII w.), drewnianą rzeź-
bioną chrzcielnicę (XVII w.) czy dwa 
feretrony: „Chrystus” / „Boże Naro-
dzenie” i „Maryja” / „Maryja z Dzie-
ciątkiem” (oba z XIX w.).

Na wyposażenie świątyni składają 
się ponadto liczne drewniane wcze-
snobarokowe rzeźby z pierwszej poło-
wy XVII w., ustawione przy głównym 
ołtarzu (np. „Św. Jakub”), w  prezbi-
terium („Św. Jan” i  „Św. Piotr”) oraz 
we wnękach naw bocznych; niektóre 
z  nich (jak wyżej wymienione) zo-
stały poddane restauracji po zdjęciu 
gipsatury i  wtórnych nawarstwień 
malarskich. Wiele rzeźb znajduje się 
na lewym i  prawym chórze ołtarzo-
wym – m.in. „Grupa pod Krzyżem”: 
„Chrystus Ukrzyżowany”, „Św. Jan” 
i  „Najświętsza Maria Panna” (pierw-
sza połowa XVII w.) czy rzeźby anio-
łów (XIX w.).

Warte odnotowania są także znaj-
dujące się w kościele dzieła malarskie: 
w  prezbiterium obrazy olejne przed-
stawiające św. Michała (XVIII  w., 
malarz nieznany) i  św. Franciszka 

(1906  r., Konstanty Gorski), na le-
wym chórze ołtarzowym „Objawie-
nie św. Antoniego” (malarz nieznany) 
oraz w nawach bocznych 14 obrazów 
stacji drogi krzyżowej (1862  r., Igna-
cy Sidziniewski, występujący w litew-
skich opracowaniach jako Sezenow-
ski). Wspomnieć należy też o  znaj-
dujących się w  zakrystii olejnych 
portretach skorulskich proboszczów: 
Ambrożego Jamonta i  Stanisława 
Szlagiera. Na zabytkowy inwentarz 
świątyni składają się również dwa 
bębny – tzw. barabany (XVIII  w.), 
procesyjne chorągwie, lampy, gwiaz-
da i  krzyż (XIX  w.) oraz argentaria 
– naczynia, lichtarze oraz świeczniki 
(XVIII i XIX w.).

Kilka słów należy także poświę-
cić skorulskim dzwonom. Pierwotna 
drewniana dzwonnica przykościelna 

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

3 |	Ołtarz	główny

4 |	Rzeźba	
św.	Jakuba	
w	ołtarzu	głównym
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Skorulskiego) i wykonane przez Ioan-
nesa Delamarsa oraz trzeci, mniejszy, 
odlany przez Johanna Samuela Wäh-
nera w 1810 r. Na początku pierwszej 
wojny światowej dzwony te zostały 
wywiezione do Rosji, a  po jej zakoń-
czeniu powróciły tylko dwa (jeden 
wykonany przez Delamarsa zaginął), 
co zapisał w  inwentarzu kościoła 

z  1929  r. jego proboszcz ks. Julian 
Szakenis.

Kościół w  Skorulach, dziś jedyny 
świadek historii w dawnym miasteczku 
nad Wilią, ze względu na formę archi-
tektoniczną i bogate oryginalne wypo-
sażenie, jest unikatowym zabytkiem 
nie tylko w  dzisiejszej Litwie, ale i  na 
obszarze dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. I choć położony z  dala 
od utartych szlaków turystycznych, ze 
wszech miar godny jest odwiedzenia.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje doc. dr Judycie Puišo za prze-
kazane informacje dotyczące dziejów kościoła 
w Skorulach.

była wyposażona przez Andrzeja Sko-
rulskiego w  1616  r. w  dzwon, któ-
ry zaginął prawdopodobnie w  czasie 
„potopu” szwedzkiego. W  obecnej 
murowanej, wzniesionej być może 
przez Wacława Michniewicza z Żejm, 
znajdowały się niegdyś trzy dzwony: 
dwa ufundowane w 1670 r. przez Ma-
riannę Skorulską (synową Andrzeja 
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5 |	Ołtarz	w	lewej	nawie

6 |	Ołtarz	w	prawej	nawie	z	Madonną	Skorulską

7 |	Organy

(zdjęcia: Jan Skłodowski)
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Założenie cmentarne 
w Chodczu

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

Fundator obiektu należał do zna-
nej nie tylko na Kujawach, senator-
skiej rodziny Kretkowskich herbu 
Dołęga, której apogeum świetności 
przypadło na wiek XVI. Kretkowscy 
wywodzili się ze wsi Kretki Wielkie 
w  ziemi dobrzyńskiej, posiadali kil-
ka miast, a  także dziesiątki wsi pry-
watnych, królewskich i  zastawnych 
rozproszonych po całym kraju. Jej 
rodowód badacze wyprowadzają od 
czasów piastowskich. Dołęgowie wy-
wodzą się od niderlandzkiego rycerza 
Hugona Butyra, który był synem Jana 
IV z Arkel, rycerza pierwszej krucjaty, 
zmarłego w 1112 r. w Jerozolimie. Za 
zasługi oddane w  walkach z  Prusami 
w  czasach Bolesława Kędzierzawego 
otrzymali duże nadania m.in. w ziemi 
chełmińskiej. Ich potomkowie żyli na 
pograniczu polsko-krzyżackim. Póź-
niej daje się zaobserwować ich ekspan-
sję na inne dzielnice kraju: Kujawy, 
Wielkopolskę, Mazowsze i Prusy Kró-
lewskie. W ciągu wieków Kretkowscy 

wydali wielu wysoko postawionych 
w  hierarchii dostojników państwo-
wych, kościelnych i wojskowych.

W późniejszym czasie znaczenie 
rodu zaczęło spadać. Na przełomie 
XVIII i  XIX  w., kiedy żył fundator 
założenia cmentarnego w  Chodczu, 
w  ich posiadaniu był jeszcze klucz 
chodecki, z  główną siedzibą we wsi 
Kamienna, oddalonej od Chodcza 
o  11 km. Za udział Kretkowskich 
w  powstaniu styczniowym dobra te 
zostały później przez carat skonfisko-
wane. W XIX w. pozostała tylko ku-
jawska linia rodziny, posiadająca do-
bra w okolicach Kowala i Gostynina, 
z  ośrodkiem w  Więcławicach (dziś 
Więsławicach), gdzie w końcu XIX w. 
Konrad Bronisław (1842-1901) wy-
stawił eklektyczny pałac łączący ele-
menty neobaroku i  neorenesansu 

W miasteczku Chodecz, 
położonym w  połu-
dniowej części Kujaw 
wschodnich, znajdu-

je się unikatowy na skalę ponadregio-
nalną zespół budynków, składający 
się z  kościoła cmentarnego, kolum-
barium i  dawnego szpitala, czyli po-
mieszczenia  przeznaczonego dla osób 
starych, niedołężnych lub chorych. 
Ten późnobarokowy zespół architek-
toniczny został wzniesiony w 1799 r. 
z  fundacji Jakuba Zygmunta Kret-
kowskiego (ok. 1740-1810), ostat-
niego starosty grodzkiego przedeckie-
go, właściciela licznych dóbr, w  tym 
na Kujawach Chodcza i  skupionych 
wokół niego 35 osad (wsi, folwar-
ków kolonii holenderskich, młynów 
etc.), ponadto w  pow. orłowskim wsi 
Głogowa, w pow. konińskim dóbr ry-
chwalskich (miasto i okoliczne wsie), 
a  także kamienic w  Warszawie, spi-
chlerzy we Włocławku oraz kapitałów 
pieniężnych i lokat.

Akcja cmentarze

............................................................................... 
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zmarłych nie w  strefie sacrum, lecz 
gdzieś „w polu”, co w  odczuciu wier-
nych uznawane było za barbarzyń-
stwo (zob. A. Zabłocka, Cmenta-
rze, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 11, 
1984, s. 43-50). Dlatego też projektu-
jąc nowe chodeckie założenie cmen-
tarne, ulokowane wówczas poza gra-
nicami miasta, postarano się, aby in-
tegralną jego częścią był także kościół 
(kaplica), przez co osiągnięto efekt 
sakralizacji nowej nekropolii. Zauwa-
żyć trzeba, iż zakładanie cmentarzy 
poza siedzibami ludzkimi na Kuja-
wach upowszechniło się dopiero na 
początku XIX  w., dlatego cmentarz 
w Chodczu należy zaliczyć do najstar-
szych, do dzisiaj zachowanych i czyn-
nych nekropolii w tym regionie.

Według Andrzeja Mietza, auto-
ra publikacji Późnobarokowy zespół 
sakralno-cmentarny w  Chodczu. Stu-
dium historyczno-architektoniczne 
fundacji szlacheckiej na Kujawach 
w  końcu XVIII wieku (Włocławek 
1987), architektem i  głównym wy-
konawcą kompleksu był Karol Dorn-
stein (ok. 1730-1810), budowniczy, 

u  ojców reformatów we Włocławku. 
Koniec XVIII w. to czas, kiedy z przy-
czyn higienicznych wprowadzano 
w  życie zakaz pochówków w  kościo-
łach lub w  bezpośrednim ich pobli-
żu, polecając zakładanie cmentarzy 
z dala od siedzib ludzkich. Wzbudzi-
ło to dość powszechne niezadowole-
nie, ponieważ nakazywano grzebać  

francuskiego. Ponadto byli właści-
cielami skromniejszych dworów 
w  Baruchowie, Zakrzewie i  Grodnie 
(zob. Kaplica grobowa Kretkowskich 
w  Kowalu, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 1-2, 2019, s. 56-57).

Jakub Zygmunt Kretkowski był 
osobą zamożną, aktywnie uczestni-
czył w życiu społecznym. Pełnił funk-
cję konsyliarza konfederacji barskiej 
na Kujawach, był posłem na sejm 
z  woj. brzeskiego, tam uczestniczył 
w  pracach wielu komisji. Został od-
znaczony Orderem św. Stanisława, 
a później Orderem Orła Białego. Aby 
zaspokoić ambicje rodowe, pragnął 
wystawić w Chodczu, mieście prywat-
nym, przez setki lat ściśle związanym 
z  Kretkowskimi, obiekt stanowiący 
swoiste mauzoleum rodzinne. Dodaj-
my, że również akt lokacyjny miasto 
zawdzięcza Kretkowskim, mianowi-
cie Janowi (ok. 1400-1452), wojewo-
dzie brzesko-kujawskiemu, staroście 
brzeskiemu, inowrocławskiemu, nie-
szawskiemu i  rogozińskiemu, który 
osobiście przedstawił prośbę o  wyda-
nie tego dokumentu Władysławowi 
III Warneńczykowi. Król ów przywi-
lej lokacyjny podpisał w Budzie 2 XI 
1442 r. (T. Sławiński, Kretkowscy i ich 
dzieje od płowy XIV wieku, Włocła-
wek 2007).

Kretkowscy wcześniej grzebani 
byli w kościołach w Warszawie, Gdań-
sku, Kole, świątyniach parafialnych 
znajdujących się w  ich dobrach lub 

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

2 |	Fasada	
wschodnia	kościoła	
św.	Jakuba	
w	Chodczu

3 |	Widok	
wnętrza	kościoła	
cmentarnego	z	loży	
kolatorskiej

4 |	Widok	założenia	
od	strony	zachodniej	
(cmentarza)
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z miasta, która delikatnie skręca (stąd 
niewielkie odchylenie od osi na koń-
cach budynków), i  tworzą go trzy 
obiekty: ulokowany centralnie, góru-
jący nad całością kościół św. Jakuba 
(patrona fundatora); do jego północ-
nej części (od strony miasta) przylega 
wybudowany na planie wydłużonego 
prostokąta o wymiarach około 31 x 6 
m szpital-przytułek dla ubogich, a od 
południa dołączony jest budynek ko-
lumbarium (32 x 6 m). Całość, po-
przez bardzo długie budynki szpita-
la i  kolumbarium, sprawia wrażenie 
przysadzistości.

Planowano, że cmentarz, od wscho-
du zamknięty budynkami, otoczony 
zostanie murem z  cegły, a  wejście do 
niego z ulicy będą stanowić dwie furty, 
jedna ulokowana od północy między 
szczytem szpitala i ogrodzeniem, druga 
zaś od południa między szczytem ko-
lumbarium i ogrodzeniem. Murowany 
parkan zdołano jednak tylko postawić 
od strony północnej i  częściowo za-
chodniej. Kiedy zaś w połowie XIX w. 
zaczęto budowę nowego kościoła para-
fialnego (stary uległ spaleniu) i  funk-
cję kościoła miejskiego z konieczności 
pełnił kościół cmentarny św. Jakuba, 
dobudowano od strony południowo-
-zachodniej do jego prezbiterium za-
krystię. Aby ułatwić do niej dostęp 
duchownym, przebito mur w  kolum-
barium tuż przy ścianie szczytowej od 

strony kościoła i wykonano w ten spo-
sób przejście, zamykane drewniany-
mi, dwuskrzydłowymi drzwiami. To, 
zdawać by się mogło tymczasowe roz-
wiązanie, funkcjonuje do dziś. W  po-
łudniowej elewacji kościoła zachowały 
się z  tego czasu drzwi wejściowe oraz 
cementowe podwyższenie (na którym 
stała niegdyś zakrystia) i  prowadzące 
doń schody.

Położony centralnie kościół św. Ja-
kuba jest cofnięty około 1,5 m w sto-
sunku do lica budynków do niego 
przyległych, przez co utworzona zo-
stała niewielka wnęka (1,5 x 7 m), 
mogąca pomieścić uczestników po-
grzebu bądź dawniej żebraków. Ko-
ściół zwrócony jest częścią ołtarzową 
do zachodu, zbudowany na planie 
prostokąta, salowy, z  zamkniętym 
trójbocznie prezbiterium. Elewacje 
od dołu ujęte są delikatnie wysunię-
tym cokołem, od góry wieloprofilo-
wym gzymsem wieńczącym, wspiera-
jącym okap. W ścianach prezbiterium 
znajdują się trzy prostokątne otwory 
okienne zamknięte łukiem koszo-
wym, nadwieszonym, ujęte w profilo-
wane opaski z  tynku. Otwór środko-
wy jest zamurowany, od wewnątrz za-
stawia go obecnie neogotycki ołtarz. 
W ścianach północnej i południowej, 
odsuniętych nieco na wschód od osi 
elewacji, znajdują się okna z wstawio-
nymi zwykłymi szybami i  metalową 

drogomistrz i mierniczy, który wywo-
dził się z rodziny osiadłej w XVIII w. 
na Kujawach, a pochodzącej z pogra-
nicza Śląska i  Wielkopolski, dokąd 
przybyli jako osadnicy saksońscy. 
Najprawdopodobniej współpraco-
wał z  nim mieszkający w  tym czasie 
w  Chodczu jego brat August Wil-
helm (po 1755 − ok. 1845), który za-
angażowany był przy budowie kanału 
bydgoskiego, a później został geome-
trą pow. kowalskiego i  dzierżawił od 
Jakuba Zygmunta Kretkowskiego do-
bra Strzyżki.

Założenie cmentarne położone 
jest obecnie w  południowej części 
miasta, na niewielkim wzniesieniu 
po zachodniej stronie traktu łęczyc-
kiego, prowadzącego przez Dąbrowi-
ce i Krośniewice. Po stronie przeciw-
nej rozpościerały się dawniej ogrody, 
obecnie znajduje się tam stadion miej-
ski. Od zachodu cmentarz ograniczo-
ny był przez krawędź skarpy Jeziora 
Chodeckiego, która użytkowana była 
przez plebana jako pastwisko. Bu-
dynki wraz z przylegającym do niego 
cmentarzem w  projekcie tworzyły fi-
gurę zbliżoną do kwadratu, co obec-
nie uległo zatarciu, gdyż w  miarę 
upływu lat cmentarz był kilkakrotnie 
powiększany w kierunku głównie po-
łudniowym, ale też zachodnim. Bok 
wschodni całego założenia usytuowa-
ny jest równolegle do drogi wylotowej 
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stronie, prowadzi do podziemi, w któ-
rych znajdują się krypty grobowe. Dru-
ga, wykonana z  drewna, wiedzie krę-
conymi schodami do nisko sklepionej 
loży kolatorskiej, która ma wysunięty 
do nawy prostokątny balkon, zamknię-
ty ozdobną, kutą w metalu balustradą 
z motywami roślinnymi. Prezbiterium 
z nawą nakryte są jednym, dwuspado-
wym dachem oraz dodatkowo trzema 
połaciami − odpowiednio nad częścią 
ołtarzową. Na całości założona jest ce-
ramiczna dachówka, tzw. esówka.

Wejście do kruchty nakrytej da-
chem jednospadowym z  blachy wy-
dzielone jest płytkim ryzalitem, z na-
rożami opatrzonymi pilastrami oraz 
wolutowym spływem z profilowanym 
gzymsem w  szczycie. Na jego wierz-
chołku ustawiony został kamienny 
krzyż. W ścianach ujmujących ryzalit 
znajdują się pojedyncze, prostokątne 
okna. Nad drzwiami, obramowany-
mi profilowanym tynkiem, ulokowa-
no okrągły otwór okienny z  rozetą 
doświetlający lożę kolatorską, a  po-
niżej niego wmurowano prostokątną 
tablicę erekcyjną, na której wyryto 
i  pomalowano na złoto majuskułową 
inskrypcję o  klasycystycznym kroju 
liter: „D.(EO) O.(PTIMO) M.(AXI-
MO) / JACOBUS SIGISMUNVNDVS 
A KRETKOWY /KRETKOWSKI / CA-
PITANEVS PRZEDECENSIS / ORDI-
NIS S.(ANCTI) STANISLAI EQVES / 
PRO PRIO SUMPTU EREXIT 1799”.

Nad kruchtą góruje wysoki, wycią-
gnięty ponad kalenicę dach barokowy. 
Ujęty jest on parą płaskich pilastrów 

flankujących prostokątną blendę 
(zamkniętą od góry łukiem odcin-
kowym). Dźwigają one belkowanie 
z  wyraźnie wysuniętym, profilowa-
nym gzymsem. Szczyt zwieńczono 
przerywanym przyczółkiem, na któ-
rym znajduje się nastawa z  krosnem 
na sygnaturkę, segmentowym gzym-
sem i  krzyżem żeliwnym w  punkcie 
najwyższym.

W podziemiach na osi kościoła 
umiejscowiono kryptę, nakrytą stro-
pem odcinkowym. Korytarz krypty 
oświetla niewielkich rozmiarów okno 
umieszczone w  części prezbiterialnej 
przyziemia. Po obu stronach koryta-
rza umiejscowione są dwukondygna-
cyjne komory grobowe, zamurowane 
i  niektóre zasłonięte metalową lub 
kamienną tablicą epitafijną. Z zacho-
wanych inskrypcji oraz dokumentów 
parafialnych wynika, iż są tu pocho-
wani krewni i  potomkowie fundato-
ra Jakuba Zygmunta Kretkowskiego, 
członkowie rodzin Gliszczyńskich, 
Lipskich i Ciechomskich.

Kolumbarium wzniesione zostało 
na planie długiego prostokąta. W ele-
wacji od wschodu, nad kamiennym 
cokołem, ulokowano rytmicznie roz-
mieszczone cztery prostokątne blendy. 
Przy kaplicy wybito w murze przejście 
na teren cmentarza i osadzono w nim 
drzwi, o  czym już było wcześniej. Od 
strony południowej, pośrodku wydzie-
lonego gzymsem trapezowego szczytu 
znajduje się prostokątny otwór okien-
ny. Stroną północną kolumbarium 
przylega do kaplicy. Wszystkie ściany 
obiega wysunięty, profilowany gzyms 
podokapowy. Od strony cmentarza 
znajduje się ganek, składający się z  10 
arkad o  rozpiętości między kolumna-
mi wynoszącej 2,2 m. Pod gankiem 
znajdują się trójpoziomowe katakum-
by, z  których najwyższa kondygna-
cja zawiera nisze grobowe mniejsze, 
z przeznaczeniem dla dzieci. Najniższa 
kondygnacja oddzielona jest od po-
zostałych niewielkim, profilowanym 

kratownicą ułożoną pod kątem 45°. 
W części ołtarzowej mamy sklepienie 
kolebkowe z  lunetami, zaś w  korpu-
sie strop płaski. Chór muzyczny jest 
drewniany, wsparty na dwóch słu-
pach. W  nawie przy wejściu z  lewej 
strony na ścianie wschodniej, na wy-
sokości powyżej oczu patrzącego aż 
do balkonu loży kolatorskiej, znajduje 
się klasycystyczne epitafium z białego 
marmuru z  wyrytą i  wyzłoconą ma-
juskułową inskrypcją: „Ś. P. IGNA-
CEGO / UR. 19 KWIETNIA 1816 R. 
/ ZM. 22 STYCZNIA 1873 R. / ROT-
MISTRZA GWARDYI HUZARÓW / 
W. C. ROSSYJSKICH / DZIEDZICA 
DÓBR CHODECZ / I WINCENTY-
NY / UR. 5 KWIETNIA 1827 R. / ZM. 
30 LIPCA 1868 R. / Z  GLISCZYŃ-
SKICH, MAŁŻONKÓW / LIPSKICH 
/ PAMIĄTKĘ TĘ POŚWIĘCA PRZY-
WIĄZAŁY / SYN JÓZEF PROSZĄC 
O MODLITWĘ / ZA ICH DUSZE”. 
Tablicę epitafijną zdobią po bokach 
dwie odwrócone pochodnie (jest to 
odwołanie do mitologicznego Tha-
natosa, boga śmierci, młodzieńca ga-
szącego pochodnię życia, który miał 
również bliźniaczego brata, boga snu 
Hypnosa), od góry zaś w półowalnym 
tympanonie, zdobione rzeźbioną wi-
cią roślinną i  zwieńczone koronami, 
herby Korczak (Lipskich) i  Jastrzę-
biec (Gliszczyńskich), a  nad całością 
góruje krzyż.

Wejście do kościoła od wschodu 
poprzedzone jest kruchtą, w której wy-
konano dwie klatki schodowe. Pierw-
sza z  kamienia, ulokowana po prawej 

5 |	Widok	na	kolumbarium	i	kościół	od	południa

6 |	Kolumbarium

(zdjęcia: Arkadiusz Ciechalski)

...............................................................................
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trzy otwory okienne. Budynek ten wie-
lokrotnie zmieniał swoją funkcję, dla-
tego też ulegał różnym przeróbkom. 
W  ścianie szczytowej znajduje się do-
datkowe wejście, a nad kalenicą dachu 
wyprowadzone są trzy wyloty komino-
we. Do budowy wszystkich elementów 
zespołu użyto cegły ceramicznej, palo-
nej, całkowicie otynkowanej.

Ciekawostką jest fakt, iż chodec-
kie założenie cmentarne, wybudowane 
z  inicjatywy i  funduszy Jakuba Zyg-
munta Kretkowskiego z  przeznacze-
niem na mauzoleum tego rodu, takim 

się nie stało. Nie ma też przekonują-
cych dowodów, choć niektóre źródła 
taką informację przekazują, że sam 
fundator, zmarły 13 XI 1810 r. w Ka-
miennej, tu właśnie został pogrzebany. 
Jego pierwsza żona, Konstancja Ele-
onora Wodzińska, która zmarła 24 III 
1797 r., a także ich córka Józefa, zmar-
ła w Kamiennej 31 XI 1844 r., zostały 
pochowane w katakumbach Kretkow-
skich na cmentarzu przyklasztornym 
ojców reformatów we Włocławku, 
znajdujących się blisko drzwi wyjścio-
wych od zachodu. Cmentarz ów został 
splantowany, ale tablice epitafijne obu 
pań zostały uratowane i są umieszczo-
ne w  murach tegoż kościoła. Pożycie 
zaś fundatora z  drugą żoną, wdową 
Ewą Marianną Karoliną z  Dobrzyc-
kich Glińską, nie trwało długo i rozpa-
dło się. Stąd wysnuwa się przypuszcze-
nie, że fundator chodeckiego założenia 
pochowany został obok swej pierwszej 
żony we Włocławku. Podziemia ko-
ścioła św. Jakuba w  Chodczu stały się 
natomiast miejscem pochówku matki 
fundatora, Teresy z  Gembartów her-
bu Jastrzębiec, starościny kowalskiej 
(zm.  w  1806  r.) oraz jego potomków 
i  sukcesorów, a  kolumbarium skrywa 
prochy znaczniejszych mieszkańców 
tego miasteczka i jego okolic.

Arkadiusz Ciechalski

gzymsem. Nisze nad nim są prostokąt-
ne, zamknięte od góry łukiem pełnym. 
W  rzędzie jest 18 takich nisz, czyli 
łącznie znajdują się tu 54 miejsca dla 
zmarłych. Dach nad całością jest na-
czółkowy, kryty ceramiczną dachówką 
„esówką”.

Budynek dawnego szpitala ma taki 
sam plan, rodzaj dachu i jego pokrycia, 
jak kolumbarium. Przylega do północ-
nej ściany kaplicy. Pierwotnie od stro-
ny ulicy elewacja potraktowana była 
również podobnie, obecnie jednak 
znajdują się w  niej trzy wejścia oraz 

Jak	wyglądały	dwory?	Kim	byli	ich	mieszkańcy?	Czym	charakteryzowała	się	ich	domowa	przestrzeń	i	kto	ją	tworzył?	W	jaki	sposób	pisarze	utrwalili	
świat	majątków	ziemskich	w	literaturze?	Na	te	i	wiele	innych	pytań	odpo-
wiada	wydana	w	2019	r.	nakładem	Wydawnictwa	Naukowego	PWN	książka	
autorstwa	Emanueli	Tatarkiewicz,	zatytułowana	Dwór polski. Literackie ob-
razy w prozie XIX i XX wieku.	

Emanuela	Tatarkiewicz,	doktor	nauk	humanistycznych	
w	zakresie	literaturoznawstwa,	nauczyciel	akademicki,	od	
dawna	 bada	 tematykę	 dworów;	 jest	 też	 autorką	 książki	
Dwór jako zjawisko polskiej kultury na podstawie prozy XIX 
i XX wieku	 oraz	artykułów	naukowych	 i	 popularnonauko-
wych	w	„Polonistyce”	i	„Wiadomościach	Ziemiańskich”.

Książka	 Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX 
i XX wieku przedstawia	 dwory	 opisane	w	 literaturze	 pol-
skiej	 tego	 czasu.	 Majątki	 ziemskie	 ukazane	 są	 nie	 tylko	
jako	gniazda	rodzinne,	ale	też	jako	przestrzeń	symboliczna.	
Czytelnik	poznaje	codzienny	i	świąteczny	rytm	dnia	zwią-
zany	z	dworem	wpisanym	w	wiejską	rzeczywistość,	wpływ	
tradycji	na	życie	mieszkańców	dworu,	zwyczaje	kulinarne,	
obyczaje	religijne	czy	sposoby	leczenia.	

Materiały	do	napisania	książki	autorka	zbierała	przez	ponad	10	lat.	Bazą	
źródłową	publikacji	jest	polska	proza,	która	dotychczas	nie	została	opracowa-
na	jeśli	chodzi	o	wiele	zagadnień	związanych	z	majątkami	ziemskimi.	Książka	
autorstwa	Emanueli	Tatarkiewicz	stanowi	nowatorskie	podejście	do	tematu	
–	 dokonane	 przez	 pisarzy	 opisy	 dworów	 nie	 były	 dotychczas	 analizowane.	
W	licznych	pozycjach	poświęconych	dworom	dominuje	rys	historyczny	i	do-

kumentalny,	a	znane	polskie	powieści	służą	jako	przykłady	
omawiane	 w	 kontekście	 obyczajów	 dworskich	 wraz	 z	 pa-
miętnikami	ziemiańskimi	 i	 literaturą	wspomnieniową.	Ten	
wybór	autorka	książki	rewiduje	i	znacząco	rozszerza.

Książka	 ilustrowana	 jest	 reprodukcjami	 obrazów	 zwią-
zanych	z	tematyką	polskich	dworków,	m.in.	autorstwa	Le-
ona	Wyczółkowskiego,	Ferdynanda	Ruszczyca,	Władysława	
Podkowińskiego,	 Józefa	Mehoffera	czy	Michała	Elwiro	An-
driollego.		

Na	 końcu	 publikacji	 znajduje	 się	 alfabetyczny	 wykaz	
nazw	 wzmiankowanych	 dworów	 z	 informacją,	 w	 jakim	
utworze	je	opisano	–	od	Baranówki	przedstawionej	w	Sła-
wie i chwale	Jarosława	Iwaszkiewicza	do	Zasławka,	o	któ-
rym	czytamy	w	Lalce	Bolesława	Prusa.

Spotkanie z książką

DWÓR	POLSKI
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rok 1489/1490. Najstarszy udoku-
mentowany nagrobek, zachowany 
do dziś, związany jest z  pochówkiem 
z 1541 r.

Pomiędzy 1565 i  1614  r. obszar 
grzebalny został ponownie powięk-
szony i  osiągnął obecną powierzch-
nię. Otoczony został wówczas cegla-
no-kamiennym murem. W  pierwszej 
połowie XVII w., wobec wykorzysta-
nia niemal całej powierzchni wzgórza 
na pochówki, wykonano prawie me-
trowy nasyp ziemny (oprócz najwyż-
szej partii grzbietowej i  północnego 
cypla) w  celu lokalizacji kolejnych 
pochówków. Przywileje dotyczące 

cmentarza potwierdzane były przez 
kolejnych królów, wojewodów i  sta-
rostów aż do końca Rzeczypospoli-
tej. W  lutym 1792  r. Komisja Policji 
Obojga Narodów wydała „Uniwersał 
do Miast Wolnych względem cmen-
tarzy i  szlachtuzów”, który obligował 
– w ciągu trzech miesięcy – do prze-
niesienia wszystkich cmentarzy poza 
granice miast. Bazując na tym prze-
pisie prawa magistrat lubelski zobo-
wiązał gminę żydowską do przenie-
sienia kirkutu. Wskutek jednak dzia-
łań lubelskich Żydów Komisja Policji 
w Warszawie orzekła, że cmentarz po-
łożony jest w  dostatecznej odległości 

Stary cmentarz żydowski 
w Lublinie

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

Najwcześniejsze przekazy 
związane z  osiedleniem 
Żydów w Lublinie pocho-
dzą z XIV w., co wiąże się 

najprawdopodobniej z nadaniem przy-
wileju króla Kazimierza Wielkiego 
być może w 1334 r. W XVI w. gmina 
lubelska była czwartą w  Koronie pod 
względem liczby ludności. Zajmowała 
też przodującą rolę pod względem reli-
gijnym, kulturalnym i ekonomicznym. 
Odzwierciedleniem tego jest m.in. 
działalność w  Lublinie w  okresie od 
1581 do 1764  r. żydowskiego Sejmu 
Czterech Ziem – centralnej instytucji 
samorządu żydowskiego.

Lubelski cmentarz żydowski za-
łożony został na wzgórzu „Grodzi-
sko”, gdzie od VI do przełomu XIII 
i  XIV  w. usytuowana była osada, 
a  następnie drewniano-ziemny gród 
warowny. Według przekazów gminy 
żydowskiej, kres istnienia tej osady 
wiązany jest z założeniem cmentarza. 
Najstarszy dotyczący go bezpośrednio 
dokument pochodzi z  1555  r. i  jest 
królewską aprobatą nadania Żydom 
lubelskim gruntu, który król Zyg-
munt I Stary „[…] przekazuje i zezwa-
la i  oświadcza powyższą górę dawno 
przez tak długie zasiedzenie za praw-
nie nabytą, do grzebania zmarłych Ży-
dów”. Na mocy tego dokumentu przy-
znano Żydom około 1/3 powierzch-
ni wzgórza. Lokalizacja najstarszych 
nagrobków pozwala stwierdzić, że 
pierwszą część cmentarza ulokowa-
no na północnym cyplu, a  następne 
w  północno-zachodnim fragmencie 
wzgórza. Na podstawie najwcześniej-
szego przekazu pośredniego, powią-
zanego z wykonywaniem odpisów in-
skrypcji przed 1889 r., na jednej z ma-
cew odczytano jako datę pochówku 

Akcja cmentarze

1 | Stary	cmentarz	żydowski	w	Lublinie	na	fragmencie	mapy	katastralnej	z	2011	r.	 
(Urząd	Miasta	Lublin,	Wydział	Geodezji)
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systematycznie usuwano nagrobki,  
które służyły m.in. do utwardzania 
nawierzchni dróg na terenie obo-
zu zagłady na Majdanku. Wiosną 
1944 r. z rozkazu niemieckiego oku-
panta na obwodzie wzgórza wyko-
nano okopy i  ustawiono tam stano-
wiska artyleryjskie. 11  maja 1944  r., 
podczas bombardowania Lublina 
przez wojska sowieckie, kilka bomb 
spowodowało dewastację grobów 
i  przemieszczenie niektórych pozo-
stałych jeszcze nagrobków.

Po drugiej wojnie światowej, w la-
tach 1946-1949, cmentarzem opieko-
wał się Komitet Ziomkostwa Lubel-
skiego, który doprowadził do wyre-
montowania części muru, wstawienia 
bram i zatrudnienia dozorców. W jed-
nym ze sprawozdań z 1949 r. możemy 
przeczytać, że „Zebrano wywiezione 
przez okupanta pomniki z  cmentarzy 
żydowskich z różnych miejsc na terenie 
miasta i przewieziono je z powrotem na 
cmentarz żydowski”. Działania takie 
prowadzono także w latach dziewięć-
dziesiątych  XX w. przy udziale auto-
ra niniejszego artykułu i  przedstawi-
cieli Urzędu Miasta Lublin (na nowy 
cmentarz przy ul. Walecznych prze-
wieziono m.in. macewy znalezione 
przy ulicach: Łęczyńskiej i Wesołej).

W ostatnich latach działania 
Fundacji „Chrońmy Cmentarze Ży-
dowskie” oraz Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w  Warszawie (obecnego 
właściciela cmentarza) doprowadziły 
do opracowania kompleksowego pro-
jektu rewaloryzacji cmentarza, który 
jest realizowany przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miasta Lublin i Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 

od miasta – „[…] na górze do 30 łok-
ci nad płaszczyzną wyniesionej i  mu-
rem dość wysokim opasanej”, co było 
jednoznaczne z  możliwością dalsze-
go funkcjonowania cmentarza w  do-
tychczasowej lokalizacji. Do pomysłu 
przeniesienia powrócono w  1826  r., 
stąd stary kirkut użytkowany był co 
najmniej do 1830 bądź 1831 r.

Mimo zamknięcia cmentarza do 
celów grzebalnych był on dalej przed-
miotem troski Gminy Starozakonnej, 
głównie z  powodu złego stanu tech-
nicznego murowanego ogrodzenia. 
W  kwietniu 1856  r. Konduktor Ro-
bót Budowniczych i  Inżynierskich 
Miasta Lublina pisał do władz miej-
skich „[…] mam zaszczyt donieść ma-
gistratowi, że parkan murowany około 
kierkuta w  kilkunastu miejscach za-
walił się – a  jeszcze w  kilku miejscach 
grozi niebezpieczeństwem upadku dla 
przechodzących i  przejeżdżających 
uliczką przejazdową. […] Raczy prze-
to Magistrat znaglić egzekucyją Dozór 
Bożniczy do zagrodzenia ulicy, a zara-
zem do postęplowania parkanu”.

Od grudnia 1939  r. na cmenta-
rzu oraz w  jego bezpośrednim są-
siedztwie Niemcy przeprowadzali 
egzekucje, w  których łącznie zamor-
dowali około 1800 osób – Polaków 
i  Żydów. W  czasie okupacji z  na-
kazu Niemców z  terenu cmentarza  

2 | Fragment	muru	starego	cmentarza	
żydowskiego	w	Lublinie	od	ul.	Siennej

3 | Nagrobek	Jaakowa	Kopelmana	z	1541	r.

...............................................................................
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przede wszystkim w  zakresie sukce-
sywnej naprawy najbardziej zniszczo-
nych fragmentów murowanego ogro-
dzenia. W grudniu 2018 r. w ramach 
pilotażowego programu prowadzone-
go w  skali kraju przez Narodowy In-
stytut Dziedzictwa zamontowano na 
murze cmentarza, przy furcie, tablicę 
informacyjną.

Na cmentarzu zidentyfikowano 
219 macew o różnym stopniu zacho-
wania,  w  tym 14 z  wieku XVI, 59 
z  XVII, 80 z  XVIII, 65 z  XIX. Co 
najmniej kilkadziesiąt powalonych 
nagrobków znajduje się jeszcze pod  
ziemią. Wiele z nich jest także zapew-
ne poza terenem cmentarza w niezna-
nych miejscach. Na cmentarzu można 
zauważyć przestrzeganie zasady roz-
dzielenia płci, choć nie zawsze było to 
konsekwentne.

Wśród zachowanych macew na 
szczególną uwagę zasługuje najstar-
sza, z 1541 r., powiązana z Jaakowem 
Kopelmanem ben Jehuda ha-Lewi, 
czczonym jako wielki uczony. Jest to 
najstarsza w Polsce macewa usytuowa-
na niezmiennie w miejscu pierwotne-
go pochówku. Do tego nagrobka nie 

podchodzono bliżej niż na cztery łok-
cie. W  jego bliskim sąsiedztwie znaj-
dują się obok siebie dwie, równie wie-
kowe macewy upamiętniające kantora 
Abrahama (zmarłego w 1543 r.) oraz 
talmudystę Jehudę Lejbę (zmarłego 
w 1596 r.).

Stary cmentarz  żydowski w  Lu-
blinie jest także miejscem spoczyn-
ku m.in. Szaloma Szachny ben Jisefa 
(zmarłego w  1558  r.) – rabina lubel-
skiego i  naczelnego rabina Małopol-
ski (uważanego za twórcę lubelskiej 
jesziwy), Szlomo ben Jechilea Lurii, 
zwanego Maharszalem (zmarłego 
w 1573 r.) – rabina i przełożonego lu-
belskiej jesziwy w okresie jej najwięk-
szego rozkwitu, Awrahama ben Chaji-
ma (zmarłego w 1762 r.) – marszałka 
Sejmu Czterech Ziem.

Uwagę zwraca także macewa Ja-
akowa Jicchaka ben Awrahama Elizera 
ha-Lewi Horowica, zwanego „Widzą-
cym z Lublina” (zmarłego w 1815 r.) 
– ojca chasydyzmu w Królestwie Pol-
skim. Znany był z daru jasnowidzenia, 
a jedna z jego przepowiedni zapowia-
dała klęskę Napoleona w Rosji i nadej-
ście Mesjasza. Macewę „Widzącego” 

z  zachowanymi śladami polichromii 
chroni współcześnie wzniesiony ohel. 
Jest to miejsce nawiedzane przez licz-
ne grupy chasydów z  wielu krajów 
Europy i obu Ameryk. Na cmentarzu 
spoczęły także doczesne szczątki ra-
bina Israela ha-Lewi Horowica, zwa-
nego „Żelazną Głową” (ze względu 
na nieprzejednanie wobec rodzące-
go się chasydyzmu), rywala i  anta-
gonisty „Widzącego z  Lublina”. Spór 
pomiędzy rabinami dotyczył walki 
między tym, co transcendentne a rze-
czywiste, czyli mistyką doświadczaną 
przez nielicznych, a  rozumowymi ar-
gumentami, dającymi sprawdzić się 
w doświadczeniu.

Stary cmentarz żydowski w Lubli-
nie, gdzie spoczynek znaleźli rektorzy 
oraz rabini, starsi kahału, kupcy, leka-
rze, słudzy dworu królewskiego i inni 
– jest świadectwem wielokulturowej 
przeszłości Lublina.

Dariusz Kopciowski

Wszystkie cytaty pochodzą z  książki Andrze-
ja Trzcińskiego, Świadkiem jest ta stela. Stary 
cmentarz żydowski w Lublinie, Lublin 2017.

4 | Ścieżka	wiodąca	od	wejścia	na	cmentarz	
oraz	grupa	macew	i	ohel	związany	z	pochówkiem	
cadyka	Jaakowa	Jicchaka	ben	Awrahama	Elizera	
ha-Lewi	Horowica,	„zwanego	Widzącym	z	Lublina”

5 | Macewa	na	grobie	„Widzącego	z	Lublina”
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Bronisławy  
Rychter-Janowskiej  
obrazy malowane suknem

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

Na makatach Rychter-Janowska 
początkowo przedstawiała głównie 
krajobrazy, często zimowe, górskie, 
w  których umieszczała wiejskie cha-
ty i  kościółki oraz sylwetki miesz-
kańców wsi. Postacie w  strojach lu-
dowych stanowiły czasem temat sam 
w sobie, jak na makatach „Chłop spod 
Krakowa” i  „Krakowianka”, pokazy-
wanych w  1905  r. na wystawie tka-
nin i  ceramiki w  pałacu Czapskich 
w  Krakowie, czy na przedstawiającej 
parę chłopską w tańcu makacie „Mły-
nek”. Makat zatytułowanych „Zima” 

wykonała artystka kilka. Najbardziej 
interesująca jest ta, którą zaprezento-
wała na wspomnianej wyżej wystawie 
w  pałacu Czapskich – składa się ona 
jakby z dwóch makat: makata mniej-
sza, pozioma, przedstawiająca góry, 
chaty w  śniegu i  postacie kobiety 
i  dziecka zmierzające ku chatom, zo-
stała umieszczona na jednolitym tle 
większej, makaty pionowej, ozdobio-
nej geometrycznymi fryzami u  dołu 
i u góry, z dość dużą postacią wiejskiej 
kobiety na pierwszym planie, wycho-
dzącą z tła ku widzowi.

Twórczość Bronisławy Rych-
ter-Janowskiej (1868-
1953) obejmuje dzieła ma-
larskie i  rękodzieło arty-

styczne. Artystka malowała wizerunki 
dworków szlacheckich w  krajobrazie, 
ich wnętrza (tzw. intérieury), impre-
sje z  podróży po południowej Euro-
pie, północnej Afryce, Azji Mniejszej 
oraz portrety. Zdobiła ubiory hafta-
mi i  aplikacjami, szyła kostiumy te-
atralne do przedstawień Stanisława 
Wyspiańskiego, wykonywała lalki do 
programów kabaretu „Zielony Balo-
nik”. W  zakresie rękodzieła wyspe-
cjalizowała się w  tworzeniu makat 
techniką aplikacji, którą sama udo-
skonaliła i nazywała inkrustacją. Wy-
konanie makaty polegało na wycięciu 
elementów kompozycji z tkaniny we-
dług projektu i  zszyciu ich w  całość. 
Powstawały dzieła określane w  ów-
czesnej prasie jako „obrazy malowane 
suknem”. Rzeczywiście przypomina-
ją dzieła malarskie, mimo że materia, 
z której zostały wykonane, nie podda-
je się kształtowaniu tak łatwo jak far-
ba na płótnie. O maestrii wykonania: 
cieniowaniu tonów, grze świateł i cie-
ni, szczegółowości przedstawianych 
obiektów, prawdziwości ruchu posta-
ci, świetnie zaznaczonej perspektywie 
pisał w 1911 r. Jan Pietrzycki w lwow-
skim czasopiśmie „Sztuka” (nr  4, 
s. 160-163).
...............................................................................

1 |	Bronisława	Rychter-Janowska,	makata	
„Jesień”	na	ekspozycji	Muzeum	Mazowieckiego	
w	Płocku
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słońcu podwórko, na którym stoi 
dziecko. Nawet na czarno-białej pra-
sowej reprodukcji kontrast światła 
i cienia jest łatwo wyczuwalny. O ma-
kacie „Aleja brzozowa” (znanej też 
jako „Spacer”), znajdującej się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w  Kra-
kowie, napisał w  swoim artykule Jan 
Pietrzycki, że przedstawione na niej 
drzewa, „jakby olbrzymie płonące po-
chodnie, dają przepyszny efekt słonecz-
ny”. Makata „Noc w Tatrach”, również 
będąca w  posiadaniu Muzeum Na-
rodowego w  Krakowie, według Jana 
Pietrzyckiego jest „przepojona ziele-

nią księżycowego blasku” i „ma w sobie 
wielką moc światła”. Przedstawia łań-
cuch gór z masywem Giewontu w od-
dali, a na pierwszym planie górala idą-
cego za koniem i wozem. Ich sylwetki 
rzucają nocne cienie.

Tatry i  ludowość to tematy typo-
wo młodopolskie, a  pobyty w  Zako-
panem należały na przełomie wie-
ków do rytuału w  kręgach artystycz-
nych. Janowska przebywała w 1895 r. 
w  schronisku nad Morskim Okiem 
wraz z  bratem, malarzem Stanisła-
wem Janowskim, i  innymi artystami 
zaangażowanymi w  projekt malowa-
nia „Panoramy Tatr”. W  czasie tego 
pobytu poznała Ludwiga Bollera, nie-
mieckiego pejzażystę, który udzielał 
jej potem lekcji malarstwa, gdy w tym 
samym roku odwiedziła na krótko 

Monachium. Wcześniej była uczest-
niczką kursu artystycznego w  ra-
mach Wyższych Kursów dla Kobiet 
im. Adriana Baranieckiego w  Kra-
kowie, gdzie jej koleżanką była Olga 
Boznańska, lecz dopiero współpraca 
z Bollerem zdecydowała o jej karierze 
artystycznej. W 1899 r. wyjechała do 
Monachium na dłużej. Aż do 1902 r. 
z  przerwami kształciła umiejętno-
ści malarskie w  popularnych mona-
chijskich prywatnych szkołach arty-
stycznych: Antona Ažbégo i  Simona 
Hollósyego.

W tym okresie w  Monachium 
silne środowisko artystów tworzyło 
w  duchu secesji. Wydawane tam cza-
sopismo „Kunst und Handwerk” pu-
blikowało interesujące przykłady no-
woczesnego rzemiosła artystycznego, 
m.in. tkanin i haftów. W niemieckim 
kręgu kulturowym czynni byli projek-
tanci Hermann Obrist, Peter Behrens 
czy Henry van de Velde, autor deko-
racyjnych tkanin ściennych i  dywa-
nów, zdobionych aplikacjami sukien 
kobiecych oraz aplikowanych makat. 
W duńskim Scherrebek prężnie dzia-
łały warsztaty tkackie, dla których 
projekty kilimów i gobelinów tworzy-
li najważniejsi artyści niemieckiego 
Jugendstilu.

Trudno powiedzieć, na ile „nowa 
sztuka” była znana Rychter-Janow-
skiej. We wspomnieniach (B. Rychter-
-Janowska, Mój dziennik 1912-1950, 
oprac. Jolanta Różalska, Warszawa 
2016) artystka napisała, że przebywa-
jąc w  Monachium, oglądała wystawy 
także w siedzibie Secesji Monachijskiej 
i  że jednym z  malarzy, których twór-
czość jej się podobała, był jej przed-
stawiciel Franz von Stuck. Znacznie 
bardziej ekscytowała się jednak osobą 
i  sztuką Franza von Lenbacha, mala-
rza realisty, artystycznego konserwa-
tysty, oponenta secesji, w  którego to-
warzystwie wystawiała po raz pierwszy 
w Monachium swoje obrazy.

Nowymi prądami interesował się 
natomiast na pewno – również kształ-
cący się w Monachium – mąż artystki, 
Tadeusz Rychter. Był on członkiem 
krakowskiego Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Eksperymentował 
z  nowoczesną grafiką, projektował 

Z czasem na makatach pojawiają 
się dworki szlacheckie i  ich parkowe 
otoczenie. Jako malarka Rychter-Ja-
nowska jest znana z  tej tematyki, ko-
jarzona wręcz wyłącznie z  nią. Mu-
zeum Mazowieckie w Płocku posiada 
makatę „Jesień”, datowaną na 1910 r., 
a przedstawiającą dworek w bocznym 
ujęciu, z  sylwetką starszej kobiety 
w  czerni na jego progu. Z  publikacji 
prasowych znana jest makata „Lato”, 
wystawiana na monograficznej wysta-
wie artystki w  „Zachęcie” w  1910  r., 
na której dworek znajduje się na dru-
gim planie, pierwszy plan zajmują na-

tomiast alejki parkowe, rozłożyste, da-
jące cień drzewo, pod nim ławka, a na 
niej kobieta.

Czasem ważniejsze od tematu ma-
katy wydają się efekty świetlne. Zain-
teresowanie problemem oświetlenia 
w  sztuce potwierdziła we wspomnie-
niach sama artystka. Na przypomina-
jącej obrazy Włodzimierza Tetmajera 
impresyjnej makacie „Przed chatą”, 
publikowanej w  czasopiśmie „Świat” 
w  1907  r. oraz w  „Tygodniku Mód 
i  Powieści” w  1908  r., połowę kom-
pozycji stanowią ukazane częściowo 
chata i drzewo oraz rzucane przez nie 
cienie, reszta to pozostające w pełnym 

2 |	Makata	„Spacer”	(„Aleja	brzozowa”)	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)

............................................................................... 
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mają podobną secesyjną płaskość, li-
nearność i dekoracyjność. Na pierw-
szej koń, a  na drugiej kobieta zbie-
rająca grzyby zostali umieszczeni 

między prostymi pniami drzew, two-
rzącymi układ, który „przypomina 
dekoracyjne fryzy”. Secesyjne cechy 
prac Rychter-Janowskiej recenzent 
warszawskiego czasopisma „Świat” 
uzależnił od zastosowanego mate-
riału: „Pewna schematyczność obra-
zu, wynikająca z  techniki, jaka musi 
być tutaj użytą, nie tylko nie przyno-
si mu ujmy, lecz przeciwnie, daje mu 
ten oryginalny wdzięk prymitywno-
ści, którego tak bardzo pożąda smak 
współczesny” („Świat”, nr 35, 1907, 
s. 6). Nie wszystkie prace Janowskiej, 
mimo że ich tworzywem jest tka-
nina, odznaczają się jednak szkico-
wością i  prostotą. „Park angielski ze 
stawem i łabędziami”, będący jednym 
z dwóch panneau uszytych w 1910 r. 
według projektu Stanisława Janow-
skiego do warszawskiego pałacu in-
żyniera i  przemysłowca Władysława 
Kiślańskiego, jest skomplikowany 
w  rysunku i  kunsztowny w  wykona-
niu. Może więc jednak wspomnia-
na „schematyczność obrazu” była nie 
tylko ograniczeniem tworzywa, lecz 
także zamysłem artystycznym.

Makaty „Podkarpacie”, „Wicher” 
i  „Przed burzą”, ale także wystawiana 
w  „Zachęcie” jedna z  wersji „Zimy” 
powtarzają motyw krajobrazu z  dro-
gą i  wędrowcem, czasem też z  poje-
dynczym drzewem, kojarzący się z ja-
pońskimi drzeworytami Hiroshigego 

przedmioty użytkowe. Rychter-Ja-
nowska opisuje w  swoich wspomnie-
niach damską klamrę do paska projek-
tu męża, którą określa jako secesyjną. 
W  zbiorach Muzeum Narodowego 
w  Krakowie znajduje się zaprojekto-
wany przez niego secesyjny wazon fa-
jansowy z  motywem żurawi, wykona-
ny w  fabryce w  Dębnikach. W  jego 
pracach graficznych, wśród których 
dominują ekslibrisy, widoczne są linie 
i  motywy typowe dla secesji. Makaty, 
o których wiemy, że Rychter-Janowska 
wykonała je według projektów męża, 
tj. „Wrony” i  „Gęsi”, w  największym 
stopniu w jej dorobku mają charakter 
secesyjny. Graficzne sylwety ptaków 
na gałęziach u  góry kompozycji, biel 
śniegu u  dołu – oto cała prosta kon-
cepcja makaty „Wrony”. Odwrotny 
efekt kolorystyczny został zastosowa-
ny w  makacie „Gęsi” – ptaki to białe 
plamy na ciemnym tle brzegu rzeki.

Spośród innych prac Janowskiej 
makaty „Na łące” i  „Grzybobranie” 

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

3 |	Makaty	„Zima”	
i	„Park	ze	stawem	
i	łabędziami”	
na	wystawie	
tkanin	i	ceramiki	
w	pałacu	Czapskich	
w	Krakowie	
w	1905	r.,	
fotografia	
archiwalna

4 |	Makaty	
Bronisławy	
Rychter-Janowskiej	
na	wystawie	
w	Pradze	w	1912	r.,	
fotografia	
archiwalna
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obrazów olejnych „Taras na Capri” 
i „Neapol” potwierdza to skojarzenie.

Tekstylne prace Janowskiej to nie 
są zwykłe robótki ręczne, lecz dzieła 
sztuki, a  sama artystka jest twórczy-
nią nowej dziedziny sztuki – oceniali 
współcześni. Odnowa rzemiosła, pod-
niesienie go do rangi sztuki było istotą 
angielskiego ruchu Arts&Crafts i  se-
cesji. W  bliskim artystce Krakowie 
zawiązało się w  1901  r. pod takimi 
hasłami Towarzystwo Polska Sztuka 
Stosowana. Tkanina, obok innych 
dziedzin rzemiosła, stała się obiek-
tem zainteresowania członków To-
warzystwa, młodopolskich artystów: 
Stanisława Wyspiańskiego, Karola 
Tichego, Kazimierza Brzozowskie-
go, Edwarda Trojanowskiego, Karola 
Frycza, Józefa Mehoffera. W  1902  r. 

w Muzeum Narodowym w Krakowie 
Towarzystwo zorganizowało swoją 
pierwszą wystawę. Bronisława Rych-
ter-Janowska, choć członkinią Towa-
rzystwa nie była, na niej właśnie po 
raz pierwszy pokazała, jak wynika 
z  katalogu, dwa „dywany wykonane 
sposobem aplikacji sukiennej”.

Potem wystawiała swoje arty-
styczne tkaniny wielokrotnie w Kra-
kowie, w  Warszawie, we Lwowie, 
ale też w  Monachium, w  Londynie, 
w  Paryżu, w  Pradze czy w  Rzymie. 
W  1908  r. makatę opisaną w  kata-
logu jako „Paysage polonais (soir)” 
pokazała w Paryżu na salonie organi-
zowanym przez Société nationale des 
beaux-arts. Być może podobną lub tę 
właśnie pracę, utrzymaną w  tonacji 
brązowo-beżowej i  opatrzoną tytu-
łem „Pejzaż”, ma w  swoich zbiorach 

Muzeum Mazowieckie w  Płocku. 
Wystawa w  Pradze w  1912  r. była 
zbiorową prezentacją prac polskich 
artystek, wśród których makat Ja-
nowskiej było kilkanaście w oddziel-
nej sali. Na fotografii archiwalnej wi-
doczne są m.in. „Pawie” i „Kapliczka 
św. Jana”, znane z  pocztówek, oraz 
typowe przedstawienie kościółka 
w  zimowej szacie i  dużych rozmia-
rów makata przedstawiająca brzozy. 
W  1913  r. w  Rzymie makaty zosta-
ły pokazane na zorganizowanej sa-
modzielnie przez artystkę wystawie 
w  hotelu Excelsior. Janowska napi-
sała we wspomnieniach, że jedną 
z nich, „Powrót z kościoła”, ofiarowa-
ła potem papieżowi.

Wystawy służyły nie tylko pod-
daniu dzieł pod osąd artystyczny, 

ale też ich sprzedaży, co zrozumiałe 
zwłaszcza w  przypadku rzemiosła ar-
tystycznego. Jako sukcesy wymienia-
ne są w  ówczesnej prasie zakupy ma-
kat Rychter-Janowskiej przez muzea 
w  Brnie i  Chrudimie. Wśród nabyw-
ców prywatnych byli artyści i  przed-
siębiorcy: Helena Modrzejewska, Ja-
dwiga Toeplitz-Mrozowska, Ignacy 
Paderewski, Juliusz Osterwa, Wła-
dysław Kiślański, Andrzej Rotwand, 
Edward Raczyński. Zapewne dzięki 
temu ostatniemu makata „Krajobraz 
z  chatą” znajduje się obecnie w  Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu.

Dla niektórych odbiorców artyst-
ka szyła na zamówienie, czasem po-
wielając wzory. Tak było w  przypad-
ku Jadwigi Mrozowskiej, dla której 
w 1920 r. wykonała „Noc w Tatrach”, 
znaną co najmniej od 1910 r., kiedy to 

czy Hokusaia. Również „Żaglowce”, 
reprodukowane w  artykule Jana Pie-
trzyckiego, u autora budzą skojarzenia 
z „rysunkami japońskimi” – „tak lekką, 
subtelną, nerwowo-żywą linią zary-
sowała artystka ich drgające kontury”. 
Fascynacja sztuką japońską była na 
początku XX  w. powszechna. Feliks 
Jasieński kolekcjonował ją i populary-
zował, wielu malarzy wykorzystywało 
japońskie rekwizyty na obrazach lub 
wzorowało się na japońskich rozwią-
zaniach formalnych. W  najbliższym 
otoczeniu Rychter-Janowskiej była 
żona brata, Gabriela Zapolska, zna-
na wielbicielka i kolekcjonerka nowej 
sztuki: francuskich nabistów, secesji, 
japońszczyzny.

Rychter-Janowska wiele podróżo-
wała, a choć swoje wrażenia utrwalała 

głównie farbami i  pędzlem, to znane 
są nieliczne przykłady, gdy zrobiła to 
za pomocą tkaniny i  igły. W  kilka-
krotnie już przywoływanym artyku-
le z  lwowskiej „Sztuki” opublikowa-
no reprodukcje makat „Zadumana” 
i  „Zakonnice na terasie”, przedsta-
wiające postacie na położonych nad 
morzem rozległych tarasach, odcina-
jących się swoją bielą od jego błękitu 
– taką kolorystykę można sobie wy-
obrazić, choć reprodukcje są czarno-
-białe. Kojarzą się one z południowy-
mi krajami, szczególnie z  Włochami 
– ulubionym celem podróży artystki. 
Istnienie podobnych kompozycyjnie 

5 |	Makata	„Pejzaż”	(w	zbiorach	Muzeum	
Mazowieckiego	w	Płocku)

...............................................................................
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Przy okazji wspomnianej kilka-
krotnie monograficznej wystawy 
w „Zachęcie” artystka dawała prywat-
ne lekcje aplikacji wielu adeptkom rę-
kodzieła, które zgłosiły się w odpowie-
dzi na ogłoszenie o  kursach, o  czym 
także napisała we wspomnieniach. 
Propagowała tę aktywność artystycz-
ną przez wydanie wzorników do sa-
modzielnego wykonania makat, skła-
dających się z konturowych rysunków 
kompozycji i sugestii kolorystycznych, 
i  opatrzonych wstępem zgodnym 
z  ideami ruchu Arts&Crafts i  Towa-
rzystwa Polska Sztuka Stosowana: 
„Zawsze pragnęłam, aby jak najszer-
sze sfery naszego społeczeństwa zazna-
jomiły się z  tą techniką artystycznych 
robót ręcznych, aby w  naszych polskich 
izbach były swojskie dekoracje o  miłym 

i  estetycznym wyglądzie”. „Obrazy ma-
lowane suknem” trafiły też pod strze-
chy dzięki wydaniu na pocztówkach 
przez Wydawnictwo Salonu Malarzy 
Polskich w  Krakowie grafik wykona-
nych na ich podstawie. W serii „Maka-
ty Polskie” ukazało się kilkanaście kart, 
wśród nich: „Noc w  Tatrach”, „Przed 
burzą”, „Na łące”, „Kapliczka św. Jana” 
i „Pawie”, umieszczone w scenerii war-
szawskich Łazienek, a także przypomi-
nająca kompozycyjnie obrazy Juliana 
Fałata „Zima” i  typowe dla samej Ja-
nowskiej zimowe krajobrazy z  góra-
mi, wiejskimi chatami i  kościółkiem: 
„W  niedzielę”, „Powrót do wsi”, „Za-
chód słońca” i  „Przed zajazdem” oraz 
dwa różne przedstawienia dworków.

Izabella Strasz

wystawiano ją we Lwowie oraz w war-
szawskiej „Zachęcie”. Historię wy-
konania makaty i  dostarczenia jej za-
mawiającej do willi Toeplitzów w Va-
rese we Włoszech opisała Janowska 
w swoim dzienniku.
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6 |	„Przed	burzą”,	pocztówka	z	cyklu	„Makaty	
Polskie”

7 |	„Na	łące”,	pocztówka	z	cyklu	„Makaty	
Polskie”	

8 |	„Pawie”,	pocztówka	z	cyklu	„Makaty	Polskie”

(ilustracje: 1 – fot. Izabella Strasz; 2 – fot. Jacek 
Świderski / Pracownia Fotograficzna Muzeum 
Narodowego w Krakowie; 3, 4 – wg Bogdan Podgórski, 
„W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 
1868-1953”, Kraków 2015; 5 – wg „Secesja. Zbiory 
i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, Płock 
2017)

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

W 2019	 r.	 nakładem	 warszawskiego	 wydawnictwa	 Arkady	 ukazała	 się	książka	autorstwa	Joanny	Hübner-Wojciechowskiej	Sztuka skalnego Pod-
hala. Przewodnik dla kolekcjonerów.	Joanna	Hübner-Wojciechowska,	historyk	
sztuki,	marszand,	wieloletni	pracownik	Instytutu	Sztuki	PAN,	jest	autorką	kil-
ku	książek	(m.in.	omawianej	w	numerze	2,	2008	„Spotkań	z	Zabytkami”	Art 
dèco. Przewodnik dla kolekcjonerów),	kilkudziesięciu	artykułów,	biogramów	
w	Słowniku Artystów Polskich	oraz	tłumaczką	publikacji	z	zakresu	sztuki.

Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik dla kolekcjonerów	 to	 nietypowy	
podręcznik	sztuki	powstającej	pod	Tatrami.	Podhale	słynie	ze	zdefiniowane-
go	w	latach	dziewięćdziesiątych	XIX	w.	stylu	zakopiańskiego,	
Joanna	Hübner-Wojciechowska	w	omawianej	książce	ukazuje	
różnorodność	tego	stylu,	obejmującego	nie	tylko	konstrukcje	
budynków,	ale	też	ich	wnętrza	i	wyposażenie:	meble,	sprzęty	
gospodarcze,	 ubiory,	 wyroby	 z	 ceramiki,	 instrumenty	 mu-
zyczne	i	pamiątki.	Przedstawia	także	elementy	kultury	górali	
w	twórczości	kompozytorów	i	pisarzy	oraz	podkreśla,	że	sztu-
ka	ludowa,	która	realizuje	się	w	bardzo	różnych	dyscyplinach,	
zawsze	 stanowiła	 inspirację	 dla	 sztuk	 pięknych,	 dla	 sztuki	
wyższej.	

Jak	czytamy	we	wstępie,	autorka	uwzględniła	„twórczość 
artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, czyli naiw-
nych i ludowych działających na terenie Skalnego Podhala 

od pierwszych dekad XIX w. do początku lat 70. wieku XX”.	 Przewodnik,	
a	zarazem	katalog	obiektów	zawiera	wiele	informacji	historycznych,	ale	też	
wskazówki	 dla	 kolekcjonerów,	 a	 nawet	 orientacyjne	 ceny	 niektórych	 dzieł,	
które	nie	występują	w	obrocie	aukcyjnym,	a	zasługują	na	uznanie.

Książka	 podzielona	 jest	 na	 cztery	 rozdziały:	Sztuki piękne	 (w	 tym	ma-
larstwo	 i	 rysunek,	malarstwo	 na	 szkle,	 grafika,	 rzeźba,	 fotografia),	Sztuka 
użytkowa	(meble,	ceramika,	szkło,	tkanina,	wyroby	z	metalu	i	srebra,	plakat,	
karty	pocztowe),	Na pograniczu sztuk pięknych i sztuki ludowej	(galanteria	
pamiątkarska)	 oraz	Sztuka ludowa	 (malarstwo	 na	 szkle,	 snycerka,	 rzeźba,	

meble	i	przedmioty	codziennego	użytku,	kaletnictwo,	metalo-
plastyka,	broń,	ubiór).	

Starannie	wydana	publikacja	zawiera	bogatą	ikonografię,	
której	wyboru	dokonała	autorka,	obejmującą	nie	tylko	obiekty	
kolekcjonerskie,	 ale	 też	 ukazującą	 historię	 i	 piękno	 Podhala	
i	Tatr.	Na	końcu	zamieszczono	wykaz	źródeł	i	literatury	przed-
miotu,	indeks	nazwisk,	a	także		wizytówki	siedmiu	galerii	i	do-
mów	aukcyjnych.

Za	książkę	Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik dla ko-
lekcjonerów	 Joanna	 Hübner-Wojciechowska	 otrzymała	 Na-
grodę	im.	Feliksa	Jasieńskiego	za	rok	2019,	przyznawaną	dla	
pracownika	 nauki	 za	 publikacje	 dotyczące	 kolekcjonerstwa,	
w	tym	naukowe	opracowanie	zbiorów	kolekcjonerskich.

Spotkanie z książką

SZTUKA	SKALNEGO	PODHALA
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Grocholskiego. Dodam, że przez 
ostatnie około 25 lat śledzę amery-
kański rynek antykwaryczny i szukam 
prac Stanisława Grocholskiego, które, 
w  moim przekonaniu, powinny tam 
powstać, lecz nie znalazłem dotych-
czas ani jednej.

Moje zainteresowanie życiem 
i  twórczością Stanisława Grocholskie-
go rozpoczęło się z  chwilą kupienia 
niezwykłej jego pracy, którą na własny 
użytek nazwałem „Lot dzieci na koni-
kach polnych”. Jest to mały, sygnowany 
olej w ciepłej zielonej tonacji, przedsta-
wiający dwa z  rozłożonymi skrzydła-
mi koniki polne, z siedzącymi na nich 
dziećmi, lecące o  zmroku wysoko po-
nad ziemią. Poprzedni właściciel kupił 
ten obrazek około 1950  r. od księdza 
Władysława Ćwiklika, proboszcza pa-
rafii św. Barbary w Monachium, byłego 
więźnia niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego w Dachau.

Praca ta nie została opisana 
przez Magdalenę Mnich w  biografii 

Grocholskiego, ale mogła się znaleźć 
na zamieszczonej tam liście dzieł ar-
tysty znanych jedynie z  tytułu. Z  ta-
kim też przekonaniem rozpocząłem 
jej poszukiwanie. Niedługo potem 
zauważyłem, że w  1901  r. Stanisław 
Grocholski nadesłał z Monachium na 
wystawę krakowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych cztery pra-
ce. W  katalogu tej wystawy pod nu-
merem 149 wymieniony jest „Wyścig 
koników”, a przecież Grocholski prze-
bywając przez dwadzieścia lat w  cen-
trum polskiej szkoły monachijskiej ni-
gdy nie malował scen z końmi...

Wydaje się, że nadając taki tytuł 
swojej pracy, Stanisław Grocholski 
zażartował zarówno z  przebywają-
cych w  tym czasie w  Monachium 
kolegów malarzy specjalizujących 
się w malowaniu koni, jak i z odbior-
ców tego rodzaju dzieł sztuki. Na-
malował secesyjną bajkę z  wyśnioną 
i  nierealną sceną wyścigu koników 
polnych z  dwojgiem dosiadających 

„Wyścig koników” 
Stanisława Grocholskiego

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

Życie i  twórczość malarza 
Stanisława Grocholskiego 
zostało wyczerpująco opra-
cowane przez Magdalenę 

Mnich w jej pracy magisterskiej  Sta-
nisław Grocholski (1860-1932) – życie 
i  twórczość. Próba monografii (Insty-
tut Historii Sztuki UJ, Kraków 2005, 
maszynopis). Autorka, na około 160 
stronach, zawarła drobiazgowe dane 
biograficzne malarza, tło historycz-
ne epoki oraz listę prac artysty. A jed-
nak, pomimo przeprowadzonej przez 
nią dokładnej kwerendy, znalazły się 
tam informacje o zaledwie 36 pracach 
olejnych tego polskiego monachijczy-
ka i  6 gwaszach/pastelach mających 
wystarczającą dokumentację (w  tym 
dokumentację fotograficzną) oraz 
o 27 pracach znanych jedynie z tytu-
łu. Jak na prawie pięćdziesiąt lat (po-
tencjalnej) pracy twórczej tego arty-
sty to zaskakująco mało!

Stanisław Grocholski uczył się 
w Szkole Rysunku i Malarstwa w Kra-
kowie, następnie w  1880  r. wyjechał 
do Wiednia, a potem do Monachium, 
gdzie dalej studiował. Otworzył tam 
później własne studio oraz prowa-
dził prywatną szkołę rysunku i  ma-
larstwa. Od 1893  r. był członkiem 
grupy Secesja Monachijska, a  także 
redaktorem czasopisma „Der Jugend”. 
W 1902 r. wraz z żoną Izabelą wyemi-
grował do USA. Z  tego ostatniego 
okresu niewiele zachowało się infor-
macji o  artyście i  być może dlatego 
ten fragment jego życia został niemal 
pominięty przez autorkę w  biografii 

1

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

1 |	Stanisław	Grocholski,	„Wyścig	koników”,	
olej,	deska,	wym.	10	x	14	cm,	sygnowany	
p.d.	St. Grocholski (własność	prywatna)
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motywy ze świata owadów, czego 
przykładem może być wielka ważka 
na obrazie Józefa Mehoffera „Dziw-
ny ogród” (1903) czy splecione 

skrzydła motyli w  znacznie później-
szej „Bajce” Edwarda Okunia.

Czy rzeczywiście praca Grochol-
skiego jest tożsama z  wystawioną 
w  krakowskim TPSP w  1901  r.? Ka-
talog nie zawiera fotografii ani nie 
podaje wymiarów żadnej z  prac tam 
wystawianych. Nie odnalazłem tak-
że w  ówczesnej prasie jakichkolwiek 
komentarzy krytyków sztuki doty-
czących tego obrazu. Jednak jestem 
prawie pewny, że to niewielkich roz-
miarów dzieło Grocholskiego było 
prezentowane na krakowskiej wysta-
wie, na której pokazano łącznie 255 
prac malarskich i rzeźbiarskich, m.in. 
monumentalny obraz Jana Matej-
ki „Joanna d’Arc” i  „Bociany” Józefa 
Chełmońskiego. Secesja przebijała się 
tam nie tylko projektami witraży Sta-
nisława Wyspiańskiego. Gdzieś obok, 
w  innej sali, wisiał niezauważony 
przez zwiedzających mały monachij-
ski obrazek Stanisława Grocholskiego 
przedstawiający „Wyścig koników”.

Marek Kabat

je roześmianych dzieci. Niecodzien-
ność tej kompozycji można odnieść 
do ówczesnych prac innych pol-
skich malarzy czerpiących secesyjne 
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2

2 |	Józef	Mehoffer,	„Dziwny	ogród”,	1903,	olej,	
płótno,	wym.	222,5	x	208,5	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

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

Powstaniec	warszawski,	rzeźbiarz	odbudowujący	Warszawę,	społecznik	od-
dany	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	w	Warszawie	 i	Wydziałowi	 Konserwacji,	

którego	był	współtwórcą.	Adam	Roman	(zmarły	w	2013	r.)	–	bo	o	nim	tu	
mowa	–	cieszył	się	poważaniem	wielu	środowisk.	Jedną	z	wielu	osób,	na	któ-
re	rzeźbiarz	wywarł	duży	wpływ	jest	Aleksandra	Wałdowska,	konserwatorka,	
absolwentka	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu;	z	jej	inicjatywy	spi-
sane	zostały	fakty	z	życia	artysty.

Publikacja	 zatytułowana	 Adam Roman,	 której	 koncepcję	 merytoryczną	
i	 plastyczną	 przygotowali	 Aleksandra	Wałdowska	 i	 prof.	 Stanisław	Wieczo-
rek,	 a	 projekt	 graficzny	 Maciej	 Welk,	 wydana	 została	
w	2019	r.	przez	Akademię	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie.

Mistrza	 Adama	 wspominają	 w	 książce	 profesorowie	
Adam	Myjak	i	Andrzej	Koss.	Najbardziej	znane	jego	dzie-
ło	–	rzeźbę	„Sztafeta”	–	opisuje	Piotr	Szubert.	Warto	do-
dać,	że	historia	tego	obiektu	opublikowana	została	na	ła-
mach	„Spotkań	z	Zabytkami”	(zob.	Tomasz	Urzykowski, 
„Sztafeta” nie przerywa biegu,	nr	1-2,	2011,	s.	45-48).

Na	podstawie	Wspomnień	Adama	Romana	i	książki	
Wskrzeszone piękno	 (Warszawa	1997)	przygotowane	
zostało	 przez	 Aleksandrę	 Wałdowską	 zamieszczone	
w	publikacji	obszerne	kalendarium	życia	 i	 twórczości	
artysty	 oraz	 fragmenty	 opowieści	 rzeźbiarza.	 Przed-

stawiono	 w	 nich	 drogę	 artysty,	 który	 przechodząc	 przez	 kolejne	 etapy	
wtajemniczenia	–	naukę	rzemiosła,	studia	akademickie,	pracę	dydaktycz-
ną	–	nigdy	nie	przestawał	tworzyć.	Ważna	też	była	dla	niego	działalność	
w	Społecznym	Komitecie	Opieki	nad	Starymi	Powązkami	czy	w	tworzeniu	
wyspecjalizowanego	 grona	 dydaktyków	 studiów	 plastycznych	w	Wyższej	
Szkole	Pedagogicznej	w	Częstochowie.	Był	też	opiekunem	podczas	prak-
tyk	 rzeźbiarzy	 i	 konserwatorów,	 a	 także	 opiekunem	 naukowym	 obozów	
inwentaryzacyjnych,	na	których	 studenci	dokumentowali	ginące	 zabytki	
Dolnego	Śląska.

Wśród	 zebranych	w	kolejnym	 rozdziale	 książki	 repro-
dukcji	dzieł	Adama	Romana	znajdują	się	m.in.	rzeźby	za-
równo	wybitnych	postaci	kultury	polskiej:	Jana	Kreczmara,	
Niny	Andrycz,	Zofii	Małynicz,	Arnolda	Szyfmana,	Elżbiety	
Barszczewskiej,	Mariana	Wyrzykowskiego,	Fryderyka	Cho-
pina, jak	i	znanych	z	innych	dziedzin	aktywności	wybitnych	
Polaków:	Jana	Pawła	II,	Jerzego	Waldorffa;	są	tu	też	zdjęcia	
„Sztafety”.	Oddzielnie	przedstawione	zostały	prace	kon-
serwatorskie	mistrza	i	opisany	jego	warsztat.

Jeżeli	 ktoś	 interesuje	 się	 powojenną	 historią	 war-
szawskiej	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych,	 a	 w	 szczególności	
historią	Wydziału	 Konserwacji	 na	 tej	 uczelni,	 powinien	
przeczytać	tę	książkę.	

Spotkanie z książką

WSPOMNIENIE	O	ADAMIE	ROMANIE
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ekspozycji ukazującej historię mia-
sta, także tę powojenną. Ideę powo-
łania muzeum, w  ramach Muzeum 
Pomorskiego, postulował prof. An-
drzej Zbierski.

Włodarze i  urzędnicy chcie-
li, by budynek pełnił różne funkcje. 
W  1949  r. planowano, że w  przyzie-
miu znajdzie się Urząd Stanu Cywil-
nego, a wyżej urzędować będą prezy-
denci miasta. Podobne plany, obej-
mujące również urządzenia archiwum 
i  Sali Ślubów, podtrzymywane były 
prawie do końca lat sześćdziesiątych 
XX w. Na drugim piętrze planowano 
urządzić „Salę Konserwatora Zabyt-
ków” oraz sale wystawowe, na podda-
szu – pokoje gościnne, a  wieżę udo-
stępnić na cele turystyczne.

Dyskusję przyspieszyło zakoń-
czenie w  1965  r. prac konserwator-
skich w Wielkiej Sali Wety, która była 

przeznaczona do organizacji oficjal-
nych uroczystości. Głównym użyt-
kownikiem reprezentacyjnego piętra 
Ratusza miał zostać Urząd Stanu Cy-
wilnego. W Wielkiej Sali Rady miały 
odbywać się „bardzo uroczyste śluby”, 
a  śluby „zwykłe” w  Małej Sali Rady 
(Sala Zimowa).

W maju 1966  r. odbyło się spo-
tkanie Gdańskiej Komisji Ochrony 
Zabytków Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Komi-
sja wraz z  przewodniczącym Macie-
jem Kilarskim oraz dr. arch. Januszem 
Ciemnołońskim i  doc. Andrzejem 
Januszajtisem podjęła uchwałę o  po-
wołaniu w  Ratuszu Muzeum Histo-
rycznego. Wystąpiła także do władz 
miasta z  wnioskiem, by opracowa-
nie projektu organizacji nowej pla-
cówki przekazać Komisji Ochrony 
Zabytków.

50 lat Muzeum Gdańska
.........................................................................................................................................

Początki muzealnictwa 
w  Gdańsku to fascynująca 
historia ludzi pełnych pasji 
i  gromadzonych przez nich 

przedmiotów. 150 lat temu, 30 mar-
ca 1870  r., wspólnym wysiłkiem wie-
lu gdańszczan udało się stworzyć Mu-
zeum Miejskie (Stadtmuseum) z  sie-
dzibą w połowie pofranciszkańskiego 
klasztoru (później gmachu Gimna-
zjum Akademickiego). Trzon muzeal-
nych zbiorów do 1939 r. stanowiła ko-
lekcja Jacoba Kabruna (1759-1814), 
złożona z  kilku tysięcy obrazów, ry-
sunków i rycin mistrzów europejskich 
od końca XV do początku XIX w.

W trakcie działań wojennych 
w  1945  r. klasztor pofranciszkań-
ski uległ częściowemu zniszczeniu. 
Trwający 9 dni pożar (20-29 mar-
ca) zniszczył 60-65% części muzeum 
miejskiego wraz z  pozostawionymi 
we wnętrzach zbiorami, urządzenia-
mi i  wyposażeniem. W  1946  r. Mu-
zeum Miejskie zostało przekształcone 
w  Muzeum Państwowe w  Gdańsku, 
a  cztery lata później w  Muzeum Po-
morskie w Gdańsku. Instytucja miała 
pełnić funkcję muzeum okręgowego 
– placówki o  charakterze naukowo-
-badawczym i  oświatowym nadzoru-
jącej pozostałe.

Z ideą utworzenia placówki mu-
zealnej dokumentującej historię 
miasta wystąpił w  1945  r. dyrektor 
Muzeum Narodowego w  Warsza-
wie – prof. dr Stanisław Lorentz. Na 
siedzibę tej placówki wskazał Ratusz 
Głównego Miasta. Na przeszkodzie 
stał jednak stan budynku. Skompli-
kowane i złożone prace nad jego od-
budową, mimo priorytetowego sta-
tusu, trwały z  przerwami niemalże 
25 lat. Sprawa powołania w Ratuszu 
„Muzeum Historycznego Gdańska” 
odżywała w tym okresie w prasie lo-
kalnej. W  1955  r. Franciszek Ma-
muszka zaproponował stworzenie 

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

1 |	Stanisław	Żukowski,	
„Wielka	Sala	Wety	w	1945	r.”	
(Ratusz	–	Sala	Biała),	1945,	
rysunek	tuszem,	papier	
(w	zbiorach	Muzeum	Gdańska)

2 |	Odbudowa	Ratusza	
Głównego	Miasta	w	Gdańsku,	
po	1947	r.	(w	zbiorach	
Muzeum	Gdańska)

3 |	Ratusz	Głównego	
Miasta	w	Gdańsku	–	główna	
siedziba	Muzeum	Gdańska,	
(w	zbiorach	Muzeum	
Gdańska)	

4 |	Leon	Wyczółkowski,	„Wielki	
Młyn	w	Gdańsku”,	1909,	
litografia	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)	–	
we	wnętrzu	tego	budynku,	po	
zakończeniu	jego	konserwacji	
i	rewitalizacji,	w	2021	r.	
Muzeum	Gdańska	planuje	
otworzyć	Światowe	Muzeum	
Bursztynu

(ilustracje: 1-3 – materiały 
prasowe Muzeum Gdańska; 
2 – fot. Kazimierz Lelewicz, 3 – 
fot. Dariusz Kula; 4 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie)
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znajdować poczekalnia dla grup zwie-
dzających wieżę. W przyziemiu prze-
widziano kawiarnię i  pomieszczenia 
klubowe.

Ostatecznie Muzeum powołano 
31 marca 1970  r., choć akt jego po-
wołania datowany jest na 2 kwiet-
nia 1970 r. i to właśnie tę drugą datę 
przyjęto jako wyznacznik powołania 
muzeum. Zbiega się ona z otwarciem 
Ratusza Głównego Miasta oraz wer-
nisażem wystawy „25 lat ochrony za-
bytków w  Gdańsku”. W  samodzielną 
placówkę Muzeum Historii Miasta 
Gdańska (obecnie Muzeum Gdań-
ska) zostało przekształcone uchwałą 

Prezydium WRN z 22 marca 1971 r. 
Pierwszym dyrektorem został Józef 
Kuszewski. Zalążkiem zbiorów stało 
się zabytkowe wyposażenie Ratusza 
ukryte w  czasie drugiej wojny przez 
niemieckich konserwatorów kiero-
wanych przez Ericha Volmara oraz 
kolekcja ponad 200 monet przekaza-
nych z Muzeum Pomorskiego.

Dziś Muzeum Gdańska opiekuje 
się blisko 70 tysiącami obiektów ar-
cheologicznych, historycznych, arty-
stycznych oraz przyrodniczych prze-
chowywanych i  pokazywanych w  10 
oddziałach. Muzeum utrwala i  udo-
stępnia 6700 cyfrowych kopii rycin, 
map czy starych fotografii, a  tak-
że udostępnia niematerialne, ustne 
świadectwa historii. Obok muzeów 
z  Krakowa i  Warszawy jest jednym 
z  największych muzeów miejskich 
w Polsce.

Uroczystości obchodów jubile-
uszu 50-lecia Muzeum Gdańska zo-
stały przeniesione z 2 kwietnia na 24 
września 2020  r., a  otwarcie towa-
rzyszącej im wystawy „Co daje Mu-
zeum?” odbędzie się w Ratuszu Głów-
nego Miasta po zniesieniu stanu epi-
demii i ponownym otwarciu dla zwie-
dzających placówek zarządzanych 
przez muzeum.

Waldemar Ossowski
dyrektor Muzeum Gdańska

We wrześniu 1969  r. w  urzędzie 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków opracowano dokument okre-
ślający program funkcjonalny Ratu-
sza. Koncepcja zespołu pod kierow-
nictwem inż. arch. Tadeusza Chrza-
nowskiego zakładała umieszczenie 
wystaw czasowych na pierwszym pię-
trze. Właściwa wystawa stała miała 
znaleźć się na drugim piętrze i  obej-
mować okres od wczesnego średnio-
wiecza do zakończenia drugiej woj-
ny światowej. Ekspozycję zniszczeń 
Gdańska, opartą na fotogramach Ka-
zimierza Lelewicza, planowano umie-
ścić na trzecim piętrze. Miała się tu 
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malarzy zwanych Virtuosi, które funk-
cjonowało przy Panteonie. Ostatnim 
jego rzymskim dziełem był obraz 
»Wniebowzięcie Marii« dla kolegiaty 
w Kielcach (jedyny sygnowany), nama-
lowany w  1730  r. Zaraz potem wrócił 
do Polski. Po przyjeździe do kraju osiadł 
w Warszawie; zamieszkał w kamienicy 
przy Rynku Starego Miasta. Nie udało 
mu się zostać artystą królewskim, lecz 
nie brakowało mu zamówień magna-
terii: Ossolińskich, Sanguszków, Sapie-
hów, Branickich. Był przede wszystkim 
malarzem religijnym i  pracował nad 

wystrojem kościołów rozrzuconych na 
całym terenie Rzeczypospolitej: na Ma-
zowszu, w  Wielkopolsce, na Podlasiu, 
Litwie, Rusi. Na zamku w Podhorcach, 
na wschód od Lwowa, hetman Rze-
wuski zgromadził całą kolekcję dzieł 
Czechowicza. Artysta zmarł w 1775 r. 
w Warszawie. Był tercjarzem kapucyń-
skim i  pochowano go w  kościele zakon-
nym przy ulicy Miodowej. Znamy por-
trety Czechowicza, z których wynika, że 
był to człowiek z  wyglądu niepozorny. 
Podobno skromny, pobożny i niezwykle 
pracowity. Można doliczyć się kilkuset 

Geniusz baroku
............................................................................................................................................

Pandemia koronawirusa po-
krzyżowała wprawdzie plan 
działań Muzeum Narodo-
wego w Krakowie w 2020 r., 

jednak nie uniemożliwi zorganizo-
wania w  Gmachu Głównym wielkiej 
wystawy twórczości barokowego ma-
larza Szymona Czechowicza „Geniusz 
baroku. Szymon Czechowicz (1689-
1775)”. Wystawa odbędzie się na je-
sieni br., a  jej organizatorzy pragną 
podkreślić w  ten sposób solidarność 
z Włochami.

Polska zawdzięcza kulturze wło-
skiej nie tylko freski z XIV w. w tzw. 
Starej Zakrystii w  Niepołomicach, 
„Damę z  gronostajem”, Wawel, Ka-
plicę Zygmuntowską czy Sukiennice. 
Jej częścią jest także twórczość Szy-
mona Czechowicza, której poświęco-
na będzie przygotowywana wystawa. 
Najważniejsze jest to, że był on „ma-
larzem rzymskim działającym przez 
większość życia daleko od Włoch” – 
jak pisze w katalogu wystawy dr hab. 
Zbigniew Michalczyk. I choć nie tak 
znanym, jak chociażby Marcello Bac-
ciarelli, to jego twórczość jest „jednym 
z  najważniejszych zjawisk artystycz-
nych wiążących kulturę staropolską ze 
sztuką Rzymu”.

Czechowicz to tajemnicza postać. 
„– Polak urodzony w 1689 r. w Krako-
wie trafił pod skrzydła magnata Fran-
ciszka Maksymiliana Ossolińskiego, 
u  którego grał w  kapeli i  który potem 
wysłał go na naukę do Rzymu” – opo-
wiada kurator wystawy dr Tomasz Za-
ucha. – „Zapewne około 1711 r. jest już 
w  Rzymie. W  Wiecznym Mieście spę-
dził podobno 20 lat, studiował w Aka-
demii św. Łukasza, gdzie w  1716  r. 
zdobył nagrodę w konkursie dla studen-
tów. Jako dojrzały już malarz wykonał 
m.in. obraz »Święta Jadwiga« do tam-
tejszego kościoła polskiego zwanego San 
Stanislao dei Polacchi. Był czynnym 
członkiem stowarzyszenia artystów 

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

1 |	Demontaż	
obrazu	Szymona	
Czechowicza	
„Św.	Jadwiga”	
w	kościele	polskim	
w	Rzymie	w	celu	
przeprowadzenia	
jego	konserwacji	
przed	transportem	
do	Krakowa	

2 |	Szymon	
Czechowicz,	
„Autoportret”,	
około	1750,	olej,	
płótno,	wym.	
305	x	25	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	
w	Warszawie)

3 |	Szymon	
Czechowicz,	
„Św.	Elżbieta”,	
około	1750,	olej,	
płótno,	wym.	
117,2	x	86,5	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	
w	Warszawie)	

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

1

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2020           60



Z WIZYTĄ W MUZEUM

artyście, który był geniuszem w  sto-
sowaniu rozwiązań kompozycyjnych 
nawiązujących do najlepszych rene-
sansowych i  barokowych wzorów, 
skrótów, twórcą biegłym rysunkowo 
i  technicznie. Umiejętności te nabył 
w Rzymie – stolicy artystycznej Euro-
py w okresie baroku. Dzięki wystawie 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
twórczość włoskiego Polaka będzie 
można zobaczyć na wyciągnięcie ręki. 
Pokazane na niej zostanie 213 dzieł 
z Polski, Francji, Litwy, Ukrainy, USA 
i Włoch, wypożyczonych z 47 parafii, 
zakonów, muzeów, bibliotek, instytu-
cji kultury i kolekcji prywatnych.

Mimo związanej z  pandemią 
koronawirusa tragicznej sytuacji 
we Włoszech tamtejsze instytucje 

podtrzymują chęć wypożyczenia swo-
ich dzieł.  Przyjadą one z pięciu insty-
tucji. Wielką pomoc w wypożyczeniu 
eksponatów z Włoch okazali: ks. pra-
łat Paweł Ptasznik, ks. Jan Główczyk 
z Kościoła i Hospicjum św. Stanisława 
w  Rzymie, Anna Jagiełło z  Instytutu 
Polskiego w Rzymie, personel Soprin-
tendenza Speciale Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio di Roma oraz Parco 
Archeologico del Colosseo.

Kuratorem i  autorem scenariu-
sza wystawy jest dr Tomasz Zaucha. 
Współpraca kuratorska: dr Monika 
Tarnowska-Reszczyńska i Natalia Ko-
ziara. Koordynator: Katarzyna Paw-
łowska. Projekt aranżacji wystawy: 
Luiza Berdak.

☐

dzieł jego pędzla lub jemu przypisywa-
nych. Nie ma właściwie polskich arty-
stów nowożytnych, którzy pozostawi-
liby tak dużą spuściznę, dzięki czemu 
udało się nam zestawić naprawdę dużą 
i  reprezentatywną wystawę monogra-
ficzną jego prac. Był to przy tym twórca 
wybitny, którego dzieła z powodzeniem 
konkurują poziomem ze współczesny-
mi mu malarzami Rzymu, a  w  Polsce 
zdecydowanie wyrastał ponad przecięt-
ność. Będzie się można o tym przekonać 
naocznie, gdyż na wystawie znajdą się 
również dzieła współczesnych Czecho-
wiczowi malarzy włoskich i  malarzy 
polskich”.

Pierwsze próby zorganizowa-
nia wystawy monograficznej Szymo-
na Czechowicza podjęte zostały już 
w  2011  r., jednak ruszyły faktycznie 
dopiero pięć lat później. Zestawiono 
wstępny katalog wszystkich znanych 
prac malarza i na jego podstawie wyty-
powano potencjalne eksponaty wysta-
wy. Wszystkie zostały poddane oględzi-
nom kuratora i konserwatora w trakcie 
licznych podróży po Polsce i poza nią. 
Większość pracy odbywała się jednak 
zwyczajnie, przy biurku lub konserwa-
torskiej sztaludze. Dla wybranych dzieł 
należało dopełnić procedur użyczenia, 
skomplikowanych zwłaszcza w  przy-
padku dzieł z zagranicy, przeprowadzić 
konieczne konserwacje – trudne i cza-
sochłonne, zestawić katalog wystawy 
(ponad 40 autorów), zaprojektować 
i urządzić przestrzeń ekspozycyjną, za-
planować działania promocyjne, edu-
kacyjne, przywieźć wszystkie ekspona-
ty do muzeum.

Malarstwo barokowe w  Polsce 
kończy się właśnie na Czechowiczu, 
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Muzeum Narodowe 
w  Krakowie zaprasza 
na niezwykłą wystawę 
czasową, zatytułowaną 

„Cud światła. Witraże średniowiecz-
ne w  Polsce”. To nie tylko obszerna 
ekspozycja średniowiecznych witraży, 
ale także szeroka prezentacja dorobku 
wieków średnich: czasu kształtowa-
nia się fundamentów cywilizacji za-
chodniej, jej estetycznych i  ideowych 
wartości.

Do niedawna jeszcze witraże – zu-
pełnie niesłusznie – klasyfikowano 
nie tyle jako malarstwo, ile jako „rze-
miosło artystyczne”, co dla współ-
czesnego odbiorcy sugerować może 
mniejszą wartość tych dzieł, chociaż-
by w stosunku do malowanych i rzeź-
bionych średniowiecznych nastaw 
ołtarzowych. Tymczasem sceny i  po-
stacie malowane w gotyckich oknach 
nie ustępują walorom artystycznym 
ówczesnych obrazów tablicowych, 
a  osiągnięcie zamierzonych efektów 
(np. modelunku twarzy i szat, czy też 
wzorów zdobiących tła i tkaniny) nie-
jednokrotnie wymagało więcej nakła-
du pracy i technicznych umiejętności, 
niż w przypadku tradycyjnego malar-
stwa na desce czy pergaminie. Analiza 
stylistyczna prezentowanych na wy-
stawie polskich witraży wskazuje, że 
tworzący je tutaj artyści znali na bie-
żąco najlepsze wzorce artystyczne, co 
w Europie Środkowej oznacza przede 
wszystkim genezę austriacką i czeską. 
Praskie i  wiedeńskie korzenie odnaj-
dziemy chociażby we wspaniałym ze-
spole dekoracji okien prezbiterium 
krakowskiego kościoła Mariackiego, 
ukończonego około 1360  r. Wiado-
mo, że już w 1365 r. większość z jede-
nastu okien była przeszklona. To wła-
śnie witrażom w  kościele Mariackim 
poświęcony jest pierwszy polski tom 
serii Corpus Vitrearum Medii Aevi, 
opublikowany w 2018 r. Jedną z auto-
rek tej publikacji jest dr Dobrosława 

Horzela, kuratorka wystawy w  kra-
kowskim Muzeum Narodowym.  
Żeby jednak zrozumieć fenomen po-
pularności sztuki witrażu w  średnio-
wieczu, trzeba sięgnąć do czasów 
znacznie wcześniejszych.

Na przełomie V i  VI  w. pewien 
grecki mnich napisał teksty, w  któ-
rych dostosował do teologii chrześci-
jańskiej elementy metafizyki neopla-
tońskiej, opisując świat jako hierar-
chię  bytów, emanujących z  absolutu, 

Cud światła
.........................................................................................................................................
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teologicznym, co w  architekturze sa-
kralnej znalazło swe odzwierciedlenie 
w  wielkim rozwoju sztuki tworzenia 
witraży. Te z  kolei przede wszystkim 
związane były z architekturą gotycką.

Specyficzne cechy gotyckiej archi-
tektury polegają na tym, że konstruk-
cja sklepień krzyżowo-żebrowych, 
w połączeniu z takimi elementami, jak 
przypory i łuki oporowe, pozwalała na 
osadzenie ciężaru sklepień głównie na 
filarach, podczas gdy duża część ścian, 

pozbawiona funkcji nośnej, mogła zo-
stać przeszklona. Jednocześnie nie po-
trafiono wówczas jeszcze produkować 
dużych tafli w  pełni przejrzystego, 
bezbarwnego szkła. Łączono zatem 
za pomocą listew ołowianych niewiel-
kie szybki, które zaczęto barwić i ma-
lować. Przy wielkich oknach nie było 
konieczne, aby ich przeszklenia były 
całkowicie przejrzyste – za to mistycz-
ny efekt wielobarwnej świetlistości 
znakomicie wpisywał się w estetyczne 
oczekiwania ówczesnych odbiorców 
oraz w symbolikę sakralną promowa-
ną przez teologów i kaznodziejów.

Co ciekawe, również narodziny 
gotyku związane są z Dionizym, cho-
ciaż tym razem chodzi o  św. Dioni-
zego męczennika, pierwszego bisku-
pa Paryża, żyjącego w III w. Legenda 
o  jego męczeństwie była szczególnie 
spektakularna, bowiem biskup Dio-
nizy miał zostać ścięty, a  następnie 

którego znakiem jest światło. Aby 
twórczość jego została przyjęta przez 
chrześcijańskie autorytety, autor pod-
szył się pod wspomnianego w  Dzie-
jach Apostolskich Dionizego Areopagi-
tę, ucznia św. Pawła Apostoła. Do dziś 
nie znamy prawdziwej tożsamości 
autora wspomnianych pism, w związ-
ku z czym nazywamy go Pseudo-Dio-
nizym. Jego twórczość legła u  pod-
staw średniowiecznego rozumie-
nia symboliki światła w  kontekście 

2 3

 1 |	Okno	w	prezbiterium	kościoła	Mariackiego	w	Krakowie;	jest	to	część	programu	dekoracji	
zestawiającego	uzupełniające	się	znaczeniowo	sceny	ze	Starego	i	Nowego Testamentu,	czyli	tzw.	Biblia 
pauperum

2 |	Św.	Augustyn,	jeden	z	najstarszych	zachowanych	witraży	z	kościoła	Trójcy	Świętej	w	Krakowie,	
około	1290-1300	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie,	depozyt	klasztoru	dominikanów	
w	Krakowie)

3 |	Św.	Maria	Magdalena	z	kościoła	Trójcy	Świętej	w	Krakowie,	około	1400	r.;	święta	została	ukazana	
na	tle	wici	roślinnej	zamieszkanej	przez	rajskie	ptaki,	wykonane	w	technice	negatywowej	za	pomocą	
bardzo	cienkiego	narzędzia

......................................................................................................................................................................
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trzech Dionizych (tzn. ucznia św. 
Pawła z I w., biskupa Paryża z III i au-
tora pism z początku VI w.) uważano 
za tę samą osobę. Opat Suger także 
odniósł się do „dionizjańskiej” misty-
ki światła w swoim słynnym opisie ar-
chitektury i skarbca kościoła St-Denis 
– a  uczynił to właśnie w  odniesieniu 
do sztuki witrażu.

W tym samym czasie, czyli 
w  pierwszej połowie XII  w., powstał 
traktat technologiczny autorstwa 
mnicha Teofila (De diversis artibus lub 
Schedula diversarum atrium), w  któ-
rym jest mowa także o  tym, jak pro-
dukuje się witraże. Szkła barwiono 
w masie tlenkami metali (one wytrzy-
mywały temperaturę topnienia szkła), 
a potem malowano, nanosząc po we-
wnętrznej stronie farbę wykonaną 
ze sproszkowanej miedzi lub żela-
za i  szkła z  dodatkiem wiążącego 

wstać, wziąć swoją głowę, i – ku kon-
sternacji oprawców – oddalić się 
z  miejsca swej śmierci. Ostatecznie 
pochowany został pod Paryżem, 
a  w  miejscu jego pochówku powstał 
później klasztor benedyktyński, oczy-
wiście z  kościołem pod jego wezwa-
niem (St-Denis). Miejsce to było zara-
zem nekropolią królów Francji, a więc 
jednym z  najważniejszych miejsc 
z  punktu widzenia budowania wize-
runku królewskiej władzy. W  pierw-
szej połowie XII  w. tamtejszy opat 
Suger zdecydował się na rozpoczęcie 
kompleksowej przebudowy podupa-
dającej już świątyni, z  wykorzysta-
niem nowatorskich koncepcji archi-
tektonicznych. Datę ukończenia no-
wego prezbiterium (1144) przyjmuje 
się dziś za umowny moment narodzin 
architektury gotyckiej. Nie bez zna-
czenia było, że wówczas wszystkich 

4 |	Św.	Małgorzata	z	kościoła	Trójcy	Świętej	w	Krakowie,	około	1410-1420	
(przed	1418?);	obecny	stan	zachowania	witraża	jest	przede	wszystkim	
wynikiem	konserwacji	przeprowadzonej	w	latach	1902-1903	według	
koncepcji	Stanisława	Wyspiańskiego;	święta	została	podpisana	błędnie	
jako	Tekla	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie,	depozyt	klasztoru	
dominikanów	w	Krakowie)

5 |	Słońce	(maska	solarna)	z	kościoła	Bożego	Ciała	w	Bieczu,	1490-1520,	
szkło	barwione	w	masie,	farby	witrażowe,	listwy	ołowiane	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)

6 |	Zdjęcie	z	krzyża,	tempera	na	kartonie,	z	albumu	projektów	do	konserwacji	
witraży	(Teodor	Zajdzikowski,	Witraże staroświeckie w Kościele N.P. Marii 
w Krakowie),		1883-1886	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)

..............................................................................................................................4
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W 2019	 r.	 wrocławska	 Oficyna	 Wydawnicza	 Atut	 opublikowała	 książkę	autorstwa	 Urszuli	 Bończuk-Dawidziuk,	 Działalność kulturalna hrabiny 
Friederike von Reden (1774-1854).	Hrabina	była	wybitną	przedstawicielką	
grupy	kobiet,	które	od	końca		XVIII	po	drugą	połowę	XIX	w.	przyczyniły	się	
do	rozwoju	kultury	europejskiej.	Była	przedstawicielką	mało	znaną,	w	przeci-
wieństwie	do	poetek,	malarek	czy	aktorek.	

Hrabina	 Friederike	 von	 Reden,	 niemiecka	 szlachcianka,	 wychowana	
w	Ameryce	Północnej,	 od	1802	 r.	 była	 żoną	pruskiego	ministra	 Friedricha	
Wilhelma	 von	 Redena,	 zasłużonego	 dla	 rozwoju	 górnictwa	 i	 hutnictwa	 na	
Śląsku.	 Redenowie	mieli	 posiadłość	w	 Bukowcu	w	 Kotlinie	 Jeleniogórskiej,	
gdzie	powstał	ogród	krajobrazowy	na	wzór	angielski,	z	gospo-
darstwem	rolnym	w	stylu	tzw.	farmy	ozdobnej.	Szczególny	urok	
tego	miejsca	sprawił,	że	nawet	po	śmierci	hrabiego	w	1815	r.	
przyjeżdżała	 tu	 chętnie	 arystokracja	 pruska,	 artyści	 i	 ludzie	
nauki.	 Wykorzystując	 walory	 krajobrazowe	 Bukowca,	 a	 także	
dobre	kontakty	z	dworem	pruskim,	hrabina	stworzyła	w	swoim	
majątku	ważne	centrum	kulturalno-religijne.	Do	jej	najbardziej	
spektakularnych	działań	należały	sprowadzenie	kościoła	Wang	
do	Karpacza	Górnego	 i	koordynacja	akcji	osiedlania	emigran-
tów	religijnych	z	Tyrolu	w	Mysłakowicach.

Działalność	 kulturalna,	 prowadzona	 przez	 hrabinę,	 która	
również	inicjowała	różne	ambitne	przedsięwzięcia,	patronując	
im	 lub	 wspierając	 je	 finansowo,	 opisana	 została	 w	 pierwszej	

części	książki;	scharakteryzowany	tu	też	został	majątek	w	Bukowcu.	Autorka	
publikacji	zwróciła	również	uwagę	na	społeczno-obyczajowe	tło	Europy,	któ-
re	zaważyło	na	aktywności	hrabiny.	Jej	udział	w	podróżach	służbowych	męża,	
rozmowy	na	tematy	polityczne,	podejmowanie	coraz	to	nowych	obowiązków	
w	majątku	znacznie	poszerzyło	kompetencje	 szlachcianki,	co	na	owe	czasy	
nie	było	często	spotykane.	Przejęcie	przez	nią	po	śmierci	męża	posiadłości	
i	 zarządzanie	 z	 sukcesem	majątkiem	 nie	miało	 również	 wówczas	 częstych	
analogii.

Część	druga	publikacji	zawiera	wyniki	badań	stylistyczno-formalnych	ar-
chitektury	majątku	Redenów	w	Bukowcu.	Przedstawione	 też	 tu	 zostały	 za-

chowane	i	już	nieistniejące	obiekty.	Zachowały	się	m.in.	pałac,	
folwark	 pałacowy,	 herbaciarnia,	 Dom	 Ogrodnika,	 opactwo,	
pieczara	(grota),	a	nie	przetrwały	Salon	i	Oranżeria,	Dom	na	
Łące,	marmurowa	ławka	czy	oprawa	renesansowej	studni.

Na	końcu	książki	zamieszczone	zostały	obszerna	bibliogra-
fia,	drzewo	genealogiczne	Friederike	von	Reden,	a	także…	spis	
lektur	 hrabiny	 (czytywała	 m.in.	 Żywoty	 Plutarcha,	 biografię	
Goethego,	powieści	Waltera	Scotta	czy	Victora	Hugo).

Publikacja	 ilustrowana	 jest	 reprodukcjami	 obrazów	 będą-
cych	własnością	hrabiny	i	jej	rodziny,	obecnie	znajdujących	się	
w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu,	archiwalnymi	
ilustracjami	z	polskich	i	niemieckich	archiwów	oraz	współcze-
snymi	zdjęciami.	

DZIAŁALNOŚĆ	KULTURALNA	HRABINY	VON	REDEN

i niepasujące do nowej estetyki, szcze-
gólnie kiedy barokizowano gotyckie 
kościoły. Łaskawszym okiem na śre-
dniowieczne kolorowe szkła spoj-
rzano w  zasadzie dopiero w  XIX  w., 
kiedy dorobek wieków średnich za-
czął cieszyć się powszechnym zainte-
resowaniem, ale zachowane fragmen-
ty witraży były często nieumiejętnie 

naprawiane i uzupełniane, co w wielu 
przypadkach wpłynęło na zaburzenie 
ich pierwotnych kompozycji, zmianę 
kolorystyki czy nawet przeinaczenie 
treści przedstawień. Niewątpliwie 
jednak ważnym aspektem prezenta-
cji średniowiecznych witraży jest ów 
dziewiętnastowieczny kontekst: two-
rzone wówczas przerysy zachowanych 
zabytków, projekty ich renowacji, 
drobne uzupełnienia czy nawet zu-
pełnie nowe kwatery, stylizowane na 
gotyckie, które zastąpić miały nieza-
chowane oryginały. Również te kwe-
stie, podobnie jak zagadnienie ówcze-
snego kolekcjonowania pojedynczych 
kwater przez miłośników sztuki śre-
dniowiecznej, znalazły swoje miejsce 
na wystawie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie.

Magdalena Łanuszka

materiału: najczęściej wina lub moczu 
(bo cóż nam pozostaje, gdy już wypi-
jemy wino…). Niestety to, co dzisiaj 
możemy podziwiać, to jedynie drob-
ne pozostałości po niegdysiejszym 
bogactwie gotyckich przeszkleń – 
w czasach nowożytnych masowo usu-
wano ze świątyń stare, średniowieczne 
witraże, jako zaciemniające wnętrza 

7 |	Boże	Narodzenie,	witraż	w	oknie	wschodnim	
kościoła	Mariackiego	w	Krakowie:	a	–	fotografia	
kwatery,	b	−	diagram	stanu	zachowania	(rys.	
Halina	Siemaszko)

(zdjęcia: 1 – Dobrosława Horzela, 2-6 – Daniel 
Podosek)

...............................................................................
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Umiejscowienie takiego witraża 
w  benickim kościele potwierdzają 
informacje zawarte w  przedwojen-
nych katalogach zabytków. Hugo 
Lemcke, w  wydanej w  1919  r. pu-
blikacji, pod hasłem Benz krótko 
opisał stojący jeszcze wówczas stary 
ryglowy kościół oraz wymienił znaj-
dujące się w  nim witraże, a  wśród 
nich ten z  napisem Samuel Trittin 
Küster 1691 (Hugo Lemcke, Die 
Bau- und Kunstdenkmäler des Re-
gierungsbezirks Stettin, T. 2, Bd. 2, 

H. 12, Kreis Kammin, Stettin 1919, 
s.  291-292). W  opublikowanym 
dwadzieścia lat później katalogu 
Kreis Kammin Land jego autorzy 
zamieścili obszerniejszy opis kościo-
ła wraz z wyposażeniem i witrażami. 
Przytoczyli również pełne brzmie-
nie znajdującej się na omawianym 
witrażu inskrypcji, zgodnej z tą wid-
niejącą na oszkleniu z  wrocławskie-
go muzeum, oraz podali, iż zdobił 
on drugie okno od wschodu w  po-
łudniowej ścianie kościoła (Gerhard 

Witraż 
z kościoła ryglowego 
w Benicach

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

Na wystawie stałej w  Mu-
zeum Architektury we 
Wrocławiu, prezentują-
cej architektoniczne rze-

miosło artystyczne od XIII do XX w., 
eksponowany jest niewielki nowo-
żytny witraż, zakupiony na początku 
lat osiemdziesiątych XX  w. od pry-
watnej osoby. Oszklenie to, o wymia-
rach 48 x 44 cm, złożone jest z  pięt-
nastu prostokątnych bezbarwnych 
szybek. W jego centrum widnieje na-
malowana na pięciu szybkach dekora-
cja w  formie owalnego kartusza z  in-
skrypcją zakończoną asymetrycznym 
floresem, otoczonego stylizowanymi 
mięsistymi liśćmi akantu, z  podwie-
szoną u dołu zwartą kiścią winogron. 
Dekorację tę wykonano czarnym 
szkliwem, tzw. szwarclotem, w techni-
ce en grisaille.

W muzealnej księdze inwenta-
rzowej, w  rubryce dotyczącej pocho-
dzenia obiektu, zapisano w  1981  r.: 
Śląsk. Wszystko jednak wskazuje na 
to, iż zapis ów jest błędny. Umieszczo-
na na witrażu niemiecka inskrypcja 
fundacyjna głosi bowiem: SAMUEL 
TRIT / TIN Küster zu / Weichmühl 
und bentz / 1691 [Samuel Trittin za-
krystian w  Weichmühl (Szumiąca) 
i  Bentz (Benice) 1691]. Jej treść po-
zwala zatem stwierdzić, iż oszklenie 
pochodzi z  nieistniejącego dziś ko-
ścioła w  Benicach (niem. Benz; woj. 
zachodniopomorskie, pow. kamień-
ski), a  fundatorem okna był zakry-
stian obsługujący kościoły w  obu są-
siadujących ze sobą miejscowościach.

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

1 |	Witraż	
z	inskrypcją	
fundacyjną,	
pochodzący	
z	nieistnie	jącego	
obecnie	kościoła	
ryglowego	
w	Benicach,	
1691	r.	
(w	zbiorach	
Muzeum	
Architektury	
we	Wrocławiu)	

2 |	Benice,	
kościół	ryglowy	
z	XVI	w.,	widok	
od	północnego	
wschodu

(ilustracje: 1 – 
fot. Mirosław 
Łanowiecki; 
2 – fotografia 
archiwalna: 
https://www.
mhzk.eu/old/
muzeum/admin/
index 2b3c.html-
?view=art_m&si-
d=7&aid=174)

..........................
1
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na Pomorzu Zachodnim w świetle naj-
nowszych badań, [w:] „Zachodnio-
pomorskie Wiadomości Konserwa-
torskie”, R. VII/2014-2017, Szczecin 
2018, s. 60, 64). Co prawda w  wy-
mienionym powyżej artykule, a także 
w  opracowaniu Gerharda Bronischa 
i Waltera Ohle (Kreis Kammin Land, 
Stettin 1939) można znaleźć informa-
cję, iż pod koniec XIX  w., po likwi-
dacji dawnego kościoła w  Benicach, 
część witraży została przeniesiona do 
nowo zbudowanego neogotyckiego 
kościoła w tejże miejscowości, a część 
do pałacu von Flemmingów w pobli-
skim Śniatowie, jednak w  założonej 
w 1962 r. karcie ewidencyjnej zabytku 
(dotyczącej dziewięciu takich witraży 
w  nowym benickim kościele), znaj-
dującej się w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w  Szczecinie, 
sześć lat później dopisano, że oszkle-
nia „nie istnieją”, a w 2015 r. ponow-
nie odnotowano ich brak (Karta za-
bytku ruchomego: Witraże, L. Ma-
dejska, mps w  zb. WUOZ Szczecin, 
1962).

Tego typu witraże inskrypcyjne, 
z  malowaną na bezbarwnym szkle 
monochromatyczną dekoracją, były 
stosunkowo popularne w  drugiej 

połowie XVII  w. na terenie Pomo-
rza Zachodniego. Ze względu na tak 
skromne zdobienie, powściągliwe za-
równo w  formie, jak i  kolorystyce, 
zapewne mogły nie wzbudzać więk-
szego zainteresowania. Można przy-
puszczać, że tak było również w przy-
padku przeszklenia. Tym bardziej, iż 
stanowiło ono jedynie element więk-
szego cyklu witraży, wśród których 
znajdowały się także bogatsze witraże 
herbowe członków rodziny von Flem-
ming – fundatorów kościoła i  wła-
ścicieli dóbr benickich. Ponadto in-
skrypcja fundacyjna ściśle wiązała ów 
witraż z  dotychczasową lokalizacją, 
co mogło zniechęcać do wykorzysta-
nia go w oknie nowo wzniesionej bu-
dowli. Jakimś sposobem tak skromny 
zabytek sztuki witrażowniczej ocalał 
jednak podczas rozbiórki starego ko-
ścioła w latach pięćdziesiątych XX w. 
i zawędrował na Dolny Śląsk.

Agata Kaczmarek

Dziękuję paniom Magdalenie Król z Bibliote-
ki Collegium Historicum UAM w  Poznaniu 
i  Dorocie Bartosz z  Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w  Szczecinie za pomoc 
w dostępie do materiałów. 

Bronisch, Walter Ohle, Kreis Kam-
min Land, Stettin 1939, s. 111).

Jak witraż ów znalazł się we Wro-
cławiu i  jaką dokładnie drogą trafił 
do zbiorów Muzeum Architektury – 
trudno dziś ustalić, niemniej jednak 
informacja, iż oszklenie takie, zacho-
wane w  dobrym stanie, istnieje, bę-
dzie niewątpliwie cenna zarówno dla 
badaczy nowożytnych witraży Pomo-
rza Zachodniego, jak i dla osób zain-
teresowanych historią starego kościo-
ła w Benicach. Tym bardziej, że liczny 
zespół benickich witraży prawdopo-
dobnie nie przetrwał ( Janina Kocha-
nowska, Nowożytne witraże sakralne 

Krakowskie	 wydawnictwo	 Księgarnia	 Akademicka	 opublikowało	 niedaw-
no	jako	tom	6.	w	serii	Syndrom Krakowa	zbiór	wywiadów	zatytułowany	

Przeszłość ma przyszłość. Rozmowy z Jackiem Purchlą,	pod	redakcją	Adama	
Lejczaka.	Książka	jest	kontynuacją	wydanego	w	2011	r.	przez	Księgarnię	Aka-
demicką	zbioru	wywiadów	Gry w miasto. Rozmowy z Jackiem Purchlą o jego 
Krakowie.	 Najnowsza	 książka	 powtarza	 strukturę	 wcześniejszej	 publikacji.	
Jest	zapisem	w	układzie	chronologicznym	wywiadów	udzielonych	przez	Jacka	
Purchlę	prasie	i	wydawnictwom	w	latach	2011-2020.	Rozmowy	z	profesorem	
ukazały	się	w	tym	czasie	m.in.	w	takich	gazetach	i	periodykach,	jak	„Gazeta	
Wyborcza”,	„Przekrój”,	„Kraków.	Miesięcznik	Społeczno-Kulturalny”,	„Heri-
to”,	„Dziennik	Polski”,	„Gazeta	Krakowska”,	„Tygodnik	Powszechny”	czy	na	
portalach	Onet.pl,	Interia.pl,	Jagielloński24.pl.

Profesor	 Jacek	 Purchla,	 wielokrotnie	 nagrodzony	 i	 od-
znaczony	 naukowiec,	 przez	 niemal	 30	 lat	 zatrudniony	
w	Uniwersytecie	 Jagiellońskim,	w	 latach	1990-1991	pełnił	
funkcję	wiceprezydenta	miasta	Krakowa;	odpowiadał	m.in.	
za	kulturę,	ochronę	zabytków,	naukę	 i	współpracę	między-
narodową.	 Od	 1991	 do	 2017	 r.	 związany	 był	 z	 Międzyna-
rodowym	Centrum	Kultury	w	Krakowie,	jako	jego	założyciel	
i	dyrektor.	Od	2015	r.	przewodniczy	Polskiemu	Komitetowi	
ds.	UNESCO.	W	latach	2016-2017	sprawował	funkcję	prze-
wodniczącego	Komitetu	Światowego	Dziedzictwa	UNESCO.	
Od	 2004	 r.	 wchodzi	 w	 skład	 Rady	 Redakcyjnej	 „Spotkań	
z	Zabytkami”.

Wywiady	z	Jackiem	Purchlą	ukazują	zmieniającą	się	relację	między	przeszło-
ścią	a	przyszłością.	Adam	Lejczak	pisze	we	wstępie	Od redakcji:	„Żyjemy w epo-
ce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek Purchla − swoją dynamikę, 
i to my dzisiaj codziennie decydujemy o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr 
kultury zamierzamy przyjąć i za co gotowi jesteśmy wziąć odpowiedzialność. 
Sukcesy programów światowego dziedzictwa kultury UNESCO i dziedzictwa 
ludzkości UNESCO symbolizują dziś jego globalny wymiar. Międzynarodowej 
dyskusji nad dziedzictwem i jego ochroną towarzyszy spektakularny rozwój 
teorii dziedzictwa. W języku angielskim pojawił się nawet nowy termin heri-
tology, określający dyscyplinę, która w myśleniu o dziedzictwie integruje tak 
różne dziedziny wiedzy, jak z jednej strony nauki humanistyczne, z drugiej zaś 
ekonomię i teorię zarządzania, prawo i planowanie przestrzenne”.	

Wśród	wypowiedzi	profesora	zwracają	uwagę	opinie	o	kra-
kowskim	Międzynarodowym	Centrum	Kultury,	które	„uznaje się 
za miejsce, gdzie stworzono nowy język mówienia o przeszło-
ści”.	„Przeszłość buduje tożsamość. Wspólna pamięć to arte-
fakt, który codziennie na nowo konstruujemy, mimo że ludzie 
twierdzą, iż istota ich tożsamości jest niezmienna”	−	czytamy	
w	jednej	z	rozmów	z	Jackiem	Purchlą.	Wiele	miejsca	poświęca	
profesor	wciąż	aktualnym	problemom	z	opieką	nad	zabytkami	
w	dużych	miastach	w	kontekście	ich	ciągłego	rozwoju.

Warto	zwrócić	uwagę	na	przemyślane,	dobrze	opracowane	
pytania	zadane	przez	dziennikarzy;	niezbyt	często	zdarza	się	to	
w	wywiadach.	

PRZESZŁOŚĆ	MA	PRZYSZŁOŚĆ
Spotkanie z książką
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Udało im się wówczas zgromadzić 
prace przedstawicieli głównych po-
wojennych wiejskich ośrodków rzeź-
biarskich w Polsce – łęczyckiego, sier-
peckiego, łukowskiego, paszyńskiego, 
kutnowskiego, a  także rzeźby autor-
stwa twórców osobnych, indywidual-
nych, takich jak Roman Śledź, Antoni 
Baran czy Jan Janiak. W kolejnych la-
tach zbiory te powiększały już wyłącz-
nie specjalnie realizowane zamówie-
nia oraz prezenty od rodziny i  przy-
jaciół. W  znajdujących się w  kolekcji 
rzeźbach dominują wątki sakralne, 
jednak ludowe świątki, dawniej ano-
nimowo tworzone obiekty lokalnych 
kultów w kapliczkach i wiejskich ko-
ściołach, są już dziś przede wszyst-
kim obiektami z porządku sztuki, nie 
religii.

Sztuka nieprofesjonalna stała się 
z czasem jednym z ważniejszych zbio-
rów w domu państwa Banasiów. Była 

wspólną pasją obojga małżonków, ale 
o jej wyjątkowym statusie decydowały 
przede wszystkim coraz bliższe, oso-
biste relacje z  artystami i  nabywany-
mi od nich pracami. Profesor Paweł 
Banaś napisał w  jednym ze swoich 
niepublikowanych tekstów: „Dla mo-
jej żony i  dla mnie samego od począt-
ku naszej przygody właśnie ludzie byli 
najważniejsi. Ale nie tylko – bez wzglę-
du na to, jak wydać się to może naiwne 
– zadomowione w  ikonosferze nasze-
go mieszkania postaci i  sceny są nadal 
źródłem owych niezwykłych wzruszeń 
podobnych tym, które było mi dane 
niegdyś w  latach młodości przeżywać 
w trakcie wędrówek po muzealnych ga-
leriach czy oglądanych po raz pierwszy 
w  kościołach. Zatrzymuję się niekiedy 
przy nich z  owym porażającym zdu-
mieniem, które ogrania nas – jak po-
wiada poeta – »wobec księgi w jakimś 
nieznanym mi języku«”.

Sztuka nieprofesjonalna 
z prywatnych zbiorów 
Anny i Pawła Banasiów

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

O każdej kolekcji moż-
na opowiedzieć na wie-
le sposobów. Inaczej na 
kolekcję sztuki spojrzą 

twórcy, inaczej historycy sztuki czy 
antropolodzy. Można przyglądać się 
zgromadzonym w  niej obiektom, 
można też śledzić relacje łączące ko-
lekcjonerów z  artystami. Kolekcje 
mają swoje genezy, symbole, boha-
terów, zakorzeniają się w  miejscach 
i  ludziach, którym zaczynają towa-
rzyszyć. Kolekcjoner gromadzi rze-
czy, ale również relacje i towarzyszące 
im emocje. Dokonuje wyboru, któ-
re fragmenty doświadczanego świa-
ta ocalić i  zachować. Kieruje się przy 
tym wiedzą i umiejętnościami, ale nie-
mal na równi z  nimi – gustem, pry-
watnym wzruszeniem, a czasem nawet 
przypadkiem.

Anna i  Paweł Banasiowie okre-
ślają swoje prywatne zbiory sztuki 
nieprofesjonalnej mianem „kolekcji 
drogi”, bo o  jej kształcie nieraz decy-
dował właśnie przypadek i  otwarcie 
się na nowe spotkania w  trakcie od-
bywanych wspólnie podróży. Głów-
na część zbioru pochodzi z przełomu 
lat osiemdziesiątych i  dziewięćdzie-
siątych XX w., kiedy przy okazji wa-
kacyjnych wyjazdów kolekcjonerzy 
– wrocławski historyk sztuki i  lekar-
ka – odwiedzali aktywnych w  tym 
czasie nieprofesjonalnych rzeźbiarzy 
tworzących w  stylu sztuki ludowej. 

............................................................................... 
1 |	Antoni	Baran,	„Ostatnia	Wieczerza”,	1989
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emocje, nie ma przy tym znaczenia, 
w  jakim okresie powstała i  kim był 
jej twórca. Kiedy przeprowadzałam 
z  nim wywiad dotyczący jego kolek-
cji, powiedział: „Ja nie hierarchizuję 
»sztuk«. Uważam, że każda z jakiegoś 
względu jest godna zastanowienia, wy-
maga skupienia”.

Współczesna rzeźba nazywana „lu-
dową”, czyli tworzona przez wiejskich 
(a dziś czasem i  miejskich) artystów 
samouków w  nawiązaniu do dawnej 
ludowej sztuki sakralnej, to dziś zja-
wisko, które w  kwestii terminologii 
budzi wiele kontrowersji. Jak określić 
tworzących ją artystów? I – przede 
wszystkim – kto ma tego dokonać? 
Powinni się sami określić, czy raczej 
w wyborze pojęcia należy kierować się 
głosem specjalistów? Najpowszech-
niejsza kategoria, przyjmowana też 
często przez samych twórców – „lu-
dowy” – była przecież, tak jak całe 
złożone pojęcie „kultury ludowej”, 
definiowana z  zewnątrz, poza środo-
wiskiem, do którego miała się odno-
sić, jak słusznie podkreślał Aleksander 
Jackowski, powołując się na Stani-
sława Vincenza (A. Jackowski, Kul-
tura ludowa – sztuka ludowa, „Lud”, 
t. LXXIV, 1991, s. 189). Współcześni 
artyści do zjawiska „sztuki ludowej” 

odnoszą się natomiast często jak 
do nurtu kultury, w  którym moż-
na uczestniczyć, podejmując ujętą 
w konkretne ramy stylistyczne aktyw-
ność plastyczną. Stąd pojawiające się 
nowe terminy, jak sztuka postludowa 
czy nurt albo styl ludowy w  sztuce 
nieprofesjonalnej ( J. Sadowska, Nowe 
spojrzenie na tzw. współczesną sztukę 
ludową, „Zeszyty wiejskie”, z. 9, 2004, 
s. 51-52).

Na dzisiejszy obraz tego zjawiska 
wpłynęło wiele czynników, z których 
dominujące znaczenie miał niezwy-
kle aktywny w  okresie PRL mecenat 
państwa nad wiejską aktywnością ar-
tystyczną oraz działalność wielu in-
stytucji z  Centralą Przemysłu Ludo-
wego i  Artystycznego (czyli popular-
ną Cepelią) na czele. Ogólnopolskie 
i  regionalne konkursy motywowały 
do podejmowania nowych tematów, 
nadzorując przy tym przestrzeganie 
cech twórczości, które uznawano za 
najbardziej dla tej sztuki „typowe” 
i  tym samym współtworząc rodzaj 
ich kanonu. Do ciekawych, tworzą-
cych bardziej indywidualnie rzeźbia-
rzy i  malarzy docierali również mu-
zealnicy i  prywatni kolekcjonerzy. 
Sztuka wsi nie była już kierowana do 
własnych społeczności, tam podobała 

Zainteresowanie sztuką nieprofe-
sjonalną może się wydawać nietypowe 
w  przypadku profesora historii sztu-
ki, jednak sam Paweł Banaś twierdzi, 
że ma „taką przekorną skłonność zaj-
mowania się tym, czym się jeszcze inni 
koledzy nie zajmują”. Ponadto, w jego 
opinii, każda sztuka pomoże poruszać 

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

2 |	Bolesław	
Parasion,	
„Pan	Bóg	
z	rajem	Adama	
i	Ewy”,	1996

3 |	Jerzy	
Kaczmarek,	
„Pieta”,	1999

4 |	Roman	
Śledź,	„Złożenie	
do	grobu”,	2002

..........................
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zawsze panowały norma i  konwencja” 
(Cz. Robotycki, Współczesna plastyka 
ludowa jako konwencja – uzupełnienia 
po latach, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego”: „Prace Etno-
graficzne”, t. 41, z. 1, 2013, s. 11).

Czy jednak w  pracach znajdują-
cych się w kolekcji Anny i Pawła Ba-
nasiów znajdujemy wyłącznie kon-
wencję, konteksty kulturowe i  gęste 
sieci zależności? Wydaje się, że nawet 
w  pracach konwencjonalnych i  sty-
lizowanych można odnaleźć cechy 
świadczące o oryginalności i twórczej 
autonomii wiejskich rzeźbiarzy. Po-
nadto, podczas gdy o pewnej jedności 
stylistycznej możemy mówić w  przy-
padku twórców zaliczanych do ośrod-
ków rzeźbiarskich z  okolic Sierpca, 
Łukowa czy z  samego miasta Kutna, 
to obok nich zawsze funkcjonowali 
outsiderzy, artyści zupełnie w  swojej 
wypowiedzi artystycznej i  życiowych 
wyborach wolni i  niezależni, jak Jó-
zef Lurka, Roman Śledź czy Stanisław 
Zagajewski.

Pisanie o  twórczości nieprofesjo-
nalnej i  ludowej, czy też jakimi inny-
mi kategoriami zdecydujemy się ją 
określić, niesie ze sobą zawsze ryzyko 
popadnięcia w pewną konwencję. Ła-
two o – protekcjonalny, często nawet 

nieświadomy – ton, nietrudno wpaść 
w  pułapkę mityzacji lub uproszczeń 
i  banalizacji. Warto więc wsłuchiwać 
się w  różne głosy, przede wszystkim 
samych artystów. W  przypadku au-
torskiej kolekcji niezbędne są również 
relacje kolekcjonerów. Na podstawie 
tych właśnie głosów powstawał sce-
nariusz ekspozycji „Kolekcja osobi-
sta. Wystawa z  prywatnych zbiorów 
sztuki nieprofesjonalnej Anny i Pawła 
Banasiów”, której narracja została po-
prowadzona wokół kilku bohaterów 
– samych artystów i  opowiadających 
o nich kolekcjonerów, ale również ko-
lekcji, jako autonomicznego dzieła, 
którego tożsamość tworzy się w  wy-
niku zwielokrotnionego spotkania, 
porozumienia i  towarzyszących im 
emocji.

Kolekcja Anny i  Pawła Banasiów 
prezentowana była dotąd na wysta-
wach zagranicznych we Włoszech 
(Terni, Rzym) i  w  Niemczech (Ben-
sheim), w Polsce natomiast w Kłodz-
ku, Jaworze i  Sobótce. Teraz po raz 
pierwszy będzie ją można zobaczyć 
we Wrocławiu, w  Muzeum Etnogra-
ficznym, Oddział Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu. 

Marta Derejczyk

się i była potrzebna coraz mniej, znaj-
dowała natomiast odbiorców w  no-
wych, najczęściej inteligenckich, śro-
dowiskach. Po 1989 r., wraz z  zała-
maniem się państwowego mecenatu, 
na zjawisko zaczęły wpływać również 
reguły wolnego rynku, dotyczącego 
też obiegu idei i  ekspresji artystycz-
nej. Stosunki władzy kształtujące rela-
cje między miastem i wsią oraz prawa 
rynku, preferującego konkretny, zwy-
kle wyidealizowany i  sielankowy ob-
raz wsi i  mającej się z  niej wywodzić 
szeroko rozumianej kultury ludowej 
sprawiły jednak, że wielu artystów 
decyduje się też na stylizację swoich 
wyrobów i własnego wizerunku, co za 
Ewą Klekot moglibyśmy określić mia-
nem „samofolkloryzacji” (E. Klekot, 
Samofolkloryzacja. Współczesna sztu-
ka ludowa z  perspektywy krytyki post-
kolonialnej, „Kultura współczesna. 
Teoria, Interpretacje, Praktyka”, nr 1, 
2014, s. 86-99).

Wszystko to sprawiło, że o współ-
czesnej rzeźbie nawiązującej do ludo-
wych wzorów możemy mówić w kate-
goriach pewnej konwencji. Ciekawie 
podsumował tę sytuację antropolog 
kultury Czesław Robotycki: „Oto więc 
można stwierdzić dalej kolejny para-
doks. Sztuka »wysoka« przez wieki 
operowała kanonem i  konwencją. Od-
rzucając konwencję, nowa sztuka prefe-
ruje dowolność, przedkłada siłę wyrazu 
ponad formę, jest wielowątkowa, iro-
niczna, pełna cytatów i  autointerpre-
tacji. Dlatego też zwróciła się u  swych 
początków w  stronę sztuki ludowej 
i naiwnej, dostrzegając w niej elemen-
ty twórczej wolności, wyobraźni i  od-
mienności formalnych. I gdy z  czasem 
konwencja w  sztuce rozmyła się i  zre-
latywizowała, twórczość ludowa skost-
niała w kanonie, który określili dla niej 
etnografowie, entuzjaści i instruktorzy. 
Zamknięta w  ramie normy i  tradycji 
sztuka ludowa nieodwracalnie osia-
dła już tylko w muzeach, w których od 

5 |	Stanisław	Korpa,	„Św.	Piotr”,	1999

6 |	Anna	Padół,	„Chrystus”,	2014

(zdjęcia: Arkadiusz Podstawka)
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miejscowości	 w	 Polsce.	 Inicjaty-
wa	trafia	do	około	300	tys.	osób.

W	tym	roku	temat	Europejskich	
Dni	Dziedzictwa	brzmi	„Moja	dro-
ga”.	Temat	 został	 zaakceptowany	
przez	 Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzic-
twa	 Narodowego	 i	 wpisuje	 się	
w	 założenia	 Programu	 Wielolet-

niego	„Niepodległa”	na	lata	2017-
2022.	 Hasło	 jest	 wielowątkowe,	
które	 możemy	 skojarzyć	 z	 trasą	
lub	 szlakiem,	 jaki	 przebywamy	
w	dotarciu	do	zamierzonego	celu.	
Określenie	„moja	droga”,	ale	pisa-
ne	wielką	literą	i	z	wykrzyknikiem	
(„Moja	Droga!”)	–	to	także	częsty	
zwrot	do	ukochanej	przez	nas	oso-
by;	poprzez	te	słowa	tak	wyrażamy	
nasz	szacunek,	miłość	 i	wierność.	
Interpretacja	hasła	to	również	po-
pularyzacja	patriotyzmu	wobec	Oj-
czyzny,	uhonorowanie	bohaterów,	
którzy	 swoim	 życiem	 udowodnili	
ogromne	 oddanie	 i	 poświęcenie	
dla	własnego	kraju.	„Moja	droga”	
nacechowana	 jest	 pozytywnymi	
skojarzeniami,	którymi	chcemy	za-
chęcić	 do	 budowania	 tegorocznej	
tożsamości	28.	edycji	Europejskich	
Dni	Dziedzictwa.

Wykorzystując	 motyw	 dro-
gi,	 będziemy	 także	 zapraszać	
do	 podróżowania	 po	 polskiej	

kulturze	 i	 historii,	 zachęcać	
do	 znalezienia	 własnej	 ścieżki	
w	 poznawaniu	 lokalnego	
dziedzictwa,	a	także	odkrywania	
kulturowych	 szlaków	 łączących	
zabytki	 i	 miejsca,	 będące	
świadectwem	ważnych	wydarzeń	
historycznych.

Tradycją	 jest,	 że	 EDD	 zawsze	
odbywają	 	 się	 w	 drugi	 i	 trzeci	
weekend	 września,	 w	 tym	 roku	
przypada	 to	 na	 12-13	 oraz	 19-
20	 września.	 Poprzez	 przygoto-
wane	 wydarzenia	 skupimy	 uwa-
gę	 uczestników	 na	 „drodze”,		

jaką	 	 przebył	 nasz	 kraj	 i	 naród,	
by	 odzyskać	 niepodległość.	 To	
często	 indywidualne	 losy	 Pola-
ków,	 którzy	 podejmowali	 trudne	
decyzje,	czasem	nawet	zmuszeni	
byli	do	opuszczenia	Polski	i	życia	
na	 emigracji,	 tęskniąc	 za	 swoją	
Ojczyzną.

W	 Europejskie	 Dni	 Dziedzic-
twa	 zaangażowanych	 jest	 pod	
auspicjami	 koordynatora	 regio-
nalnego	 16	 województw,	 a	 nad	
całością	 czuwa	 Narodowy	 Insty-
tut	 Dziedzictwa,	 koordynator	
ogólnopolski.	 Jesteśmy	 przeko-
nani,	że	uciążliwości	związane	ze	
stanem	 pandemicznym,	 których	
jeszcze	 doświadczamy,	 zosta-
ną	już	w	tym	czasie	daleko	poza	
nami.

Zachęcamy	 do	 odwiedzenia	
naszej	 strony	 http://edd.nid.pl,	
gdzie	 wkrótce	 zamieścimy	 pro-
gram	tegorocznej	ogólnopolskiej	
inauguracji	 Europejskich	 Dni	
Dziedzictwa	 oraz	 harmonogram	
związanych	 z	 nimi	 wydarzeń	
w	kraju.	Jesteśmy	obecni	również	
na	 Facebooku	 www.facebook.

com/EuropejskieDniDziedzictwa.	
Tam	codziennie	publikujemy	cie-
kawe	 informacje	 od	 organizato-
rów	EDD	i	potencjalnych	uczest-
ników	tego	święta.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

Europejskie	 Dni	 Dziedzictwa	
to	 wspólna	 inicjatywa	 Rady	

Europy	 i	 Unii	 Europejskiej	 oraz	
największe	 święto	 zabytków	
w	 Europie,	 które	 zostało	 zapo-
czątkowane	 w	 1991	 r.	 Pierwsza	
edycja	 Europejskich	 Dni	 Dzie-
dzictwa	 w	 Polsce	 odbyła	 się	 już	

dwa	lata	później	i	od	tego	czasu	
popularność	 tego	 projektu	 edu-
kacyjno-kulturalnego	 wciąż	 ro-
śnie.	Od	blisko	trzydziestu	lat	na	
terenie	całej	Polski	odbywają	się	
wydarzenia	 oraz	 podejmowane	
są	 przedsięwzięcia,	 które	 sku-
piają	 lokalną	społeczność	i	tury-
stów	 wokół	 koncertów,	 imprez	
plenerowych,	 wystaw,	 a	 właści-
ciele	obiektów	zabytkowych	udo-
stępniają	 szerokiej	 publiczności	
miejsca	na	co	dzień	niedostępne.	
Europejskie	Dni	Dziedzictwa	ob-
chodzone	w	Polsce	to	oferta	nie	
tylko	 związana	 ze	 zwiedzaniem	
i	 poznawaniem	 dziedzictwa	 kul-
turowego,	 ale	 również	 bardzo	
szerokie	 spektrum	 działań	 edu-
kacyjnych	 i	 upowszechniających	
wiedzę	o	tradycjach,	zwyczajach	
i	 dziedzictwie	 niematerialnym.	
W	skali	kraju	to	prawie	2000	wy-
darzeń	 kulturalno-edukacyjnych,	
w	 które	 angażuje	 się	 około	500	

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

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

1 | 2 | Europejskie	Dni	
Dziedzictwa	w	2019	r.	miały	różne	
oblicza	–	tak	wyglądało	to	 
w	Oleśnie	(1)	i	w	Mławie	(2)

(zdjęcia: archiwum Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa) 

1

2
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ROZMAITOŚCI

Xyęgi Salomonowe, ktore pol-
skim wykładem kaznodzieyskye 
myanuiemy«. W przedmowie 
wspominał o wydaniu tegoż 
dzieła, które »po łacynie wybiy-
ał«, jednak poza Fundacją Ro-
dzinną Blochów żadna biblioteka 
nie posiada egzemplarza edycji 
łacińskiej”.	Szczegółowy	opis	bi-
bliograficzny	wersji	cyfrowej	uni-
katu	wpisywać	się	będzie	w	pro-
wadzone	w	Bibliotece	Narodowej	
prace	 nad	 katalogowaniem	 sta-
rodruków	szesnastowiecznych.

Funkcjonowanie	 Księgi Ekle-
zjastesa	w	kulturze	polskiej	oma-
wia	 Anna	 Lenartowicz-Zagrodna	
w	 opracowaniu	 „Eklezjastes” 
Hieronima z Wielunia (1522). 
Transliteracja i transkrypcja. 
Monografia językowa	 (Łódź	
2011),	w	którym	pochyla	się	nad	
polską	 wersją	 językową	 utworu,	
obecnie	 znajdującą	 się	 w	 zbio-
rach	 Zakładu	 Narodowego	 im.	
Ossolińskich	 we	 Wrocławiu.	 Ten	
egzemplarz,	podobnie	 jak	odna-
leziona	 właśnie	 wersja	 łacińska	
dzieła,	 jest	 unikatem.	 „Wcze-
śniej, o czym świadczy exlibris 

zamieszczony na wewnętrznej 
stronie okładki oraz pieczęć 
na karcie tytułowej, należał do 
prywatnych zbiorów Biblioteki 
Józefa hr. Dzieduszyckiego, za-
łożonej w Poturzycy, a następnie 
w 1847 r. przeniesionej do Lwo-
wa”;	Dzieduszycki	nabył	go	z	ko-
lei	 „ze zbioru książek »Strze-
telskiego«, profesora emeryta” 
(s.	 15).	 Autorka	 przybliża	 po-
stać	 wydawcy	 utworu	 –	 Hiero-
nima	Wietora,	„którego drukar-
nia wówczas należała do czoło-
wych w Krakowie (a tym samym 
w Polsce). Drukarz miał bowiem 
wieloletnie doświadczenie zdo-
byte w Wiedniu, gdzie w latach 
1510-1517 prowadził oficy-
nę wydawniczą. Po powrocie 
do Polski założył nową, bardzo 
prężnie działającą drukarnię – 
sprowadził włoską antykwę Jen-
sona, kursywę aldowską i kom-
plet czcionek greckich. Tłoczył 
dzieła w językach łacińskim, 
polskim, niemieckim, a nawet 
greckim i węgierskim. Za swą 
pracę Wietor otrzymał godność 
królewskiej kancelarii Zygmunta 

Starego. Oblicza się, że spod 
jego pras wyszło ogółem po-
nad pięćset pięćdziesiąt pozycji 
– najwięcej spośród wszystkich 
ówczesnych drukarzy”	 (s.	 19).	
Odnalezienie	 wydanej	 przez	
Wietora	 wersji	 łacińskiej	 Księ-
gi Eklezjastesa	 umacnia	 stwier-
dzenie	 autorki,	 że	 „[Hieronim]	
Spiczyński [z	Wielunia,	 tłumacz	
Eklezjastesa]	w procesie wydaw-
niczym był zaledwie »pionkiem« 
– decyzję o tym, co będzie wy-
dane i co należy tłumaczyć po-
dejmował bezsprzecznie Wie-
tor”	(s.	25,	przyp.	19).	Pozwala	
także	 rozwiązać	 kilka	 ważnych	
sformułowanych	 przez	Annę	 Le-
nartowicz-Zagrodną	 problemów	
badawczych,	m.in.	odpowiedzieć	
na	pytania:	„Jakie łacińskie wy-
danie Wulgaty stanowiło pod-
stawę tłumaczenia Eklezjastesa? 
I czy Wietor pisał prawdę, poda-
jąc, że łacińską wersję tej książki 
wydał nieco wcześniej w swojej 
oficynie?”	 (s.	313-314).	Otóż	–	
owszem,	niemal	500	 lat	po	 zej-
ściu	odnalezionego	egzemplarza	
książki	z	prasy	możemy	potwier-
dzić	prawdziwość	jego	słów.

Takie	 znaleziska	 niezmiernie	
cieszą,	 szczególnie	 gdy	 w	 efek-
cie	 cenne	 i	 ważne	 dla	 polskiej	
kultury	 obiekty	 trafiają	 w	 ręce	
polskich	 kolekcjonerów	 lub	 do	
zbiorów	 polskich	 instytucji	 na-
ukowych.	 Mecenas	 Przemysław	
Jan	 Bloch,	 odkrywca	 unikatowej	
książki,	 komentuje	 to	 odkrycie	
po	 swojemu: „– Zasługę za to 
niebywałe odkrycie przypisu-
ję Matce Boskiej Żuromińskiej, 
prywatnej patronce rodu Bloch 
h. Ogończyk, której cudami sły-
nący obraz objawił się w 1704 r. 
jednemu z moich przodków. Albo 
kredytuję diabłu, któremu jak 
twierdzą ci, którzy znają całą 
naszą kolekcję, zapisałem za 
młodu duszę w zamian za moż-
liwość odnajdowania skarbów 
polskiej kultury i dziedzictwa na-
rodowego”.

□

Pierwszą	 informację	 o	 sen-
sacyjnym	 odnalezieniu	 uni-

katowego	 egzemplarza	 Księgi 
Eklezjastesa,	wydanej	po	 łacinie	
w	1522	r.	przez	Hieronima	Wie-
tora	w	Krakowie,	podała	„Rzecz-
pospolita”	w	artykule	Marka	Ko-
zubala	Bibliofilski skarb,	z	krótką	
zapowiedzią	na	pierwszej	stronie	
zatytułowaną	Biały kruk odkryty 
po 500 latach	(„Rzeczpospolita”,	
nr	98,	27	kwietnia	2020,	s.	A1,	
A6).	 Doktor	 Tomasz	 Makowski,	
dyrektor	 Biblioteki	 Narodowej,	
poproszony	 o	 skomentowanie	
tego	 wydarzenia	 dla	 gazety	 po-
wiedział:	 „– W moim życiu za-
wodowym do najszczęśliwszych 
zaliczam dni, w których dowia-
duję się o odnalezieniu książki 
lub rękopisu, o którym sądziłem, 
że jest stracony bezpowrotnie. 
Jakaż była moja radość, kie-
dy uzyskałem potwierdzenie tej 
wiadomości przez naszych spe-
cjalistów książki XVI w. Odkrycie 
to wzbogaca naszą wiedzę o re-
nesansowej książce”.

Książka	ta	to	łacińska	podsta-
wa	pierwszego	znanego	przekła-
du	Pisma Świętego	na	język	pol-
ski,	 o	 której	 istnieniu	 mieliśmy	
dotąd	 jedynie	 mgliste	 wyobra-
żenie.	Dzięki	Fundacji	Rodzinnej	
Blochów	 w	 Nowym	 Jorku,	 która	
pozyskała	 egzemplarz	 starodru-
ku,	skany	Księgi Eklezjastesa	zo-
stały	 umieszczone	 w	 Bibliotece	
Cyfrowej	Polona.

Jak	czytamy	na	stronie	inter-
netowej	 BN,	 starodruk	 Ecclesia-
stes qui apud Hebraeos Coeleth 
dicitur Libellus „został wydru-
kowany w 1522 r. w Krakowie 
przez Hieronima Wietora, zna-
mienitego typografa epoki Re-
nesansu. Charakterystyczny dla 
edycji wietorowskich jest wyso-
ki poziom druku i szaty graficz-
nej książki, ozdobionej stroną 
tytułową ujętą w drzeworytową 
ramę o bogatej ornamentyce. 
W 1522 r. Wietor wydrukował 
także polski przekład Księ-
gi Eklezjastesa – »Ecclesiastes 

Odnaleziono unikatowy egzemplarz łacińskiego 
wydania Księgi Eklezjastesa z 1522 r.

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

|	Strona	
tytułowa	
Ecclesiastes qui 
apud Hebraeos 
Coeleth dicitur 
Libellus,	1522	

(fot. Fundacja 
Rodzinna Blochów 
w Nowym Jorku)

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Nina	Machowicz	z	Lublina	–	Adrian	Dwornicki,	Kościół św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmu-
chowie,	wyd.	Adrian	Dwornicki,	Wortal	Otmuchowskie	zabytki	i	osobliwości,	Otmuchów	2020
Aleksandra	Bednarska	z	Warszawy	−	Małgorzata	Czyńska,	Katarzyna	Gębarowska,	Kobiety Fotonu,	
Wydawnictwo	Farbiarnia,	Bydgoszcz	2018
Wojciech	Bolesta	z	Siedlec	−	Leszek	Adamczewski,	Zagrożone dziedzictwo. Zaskakujące losy zabyt-
ków na krętych ścieżkach XX wieku,	Wydawnictwo	Replika,	Poznań	2019	
Janusz	Borkowicz	z	Grójca	−	Paweł	Dunin-Wąsowicz,	Mokotowski przewodnik literacki,	wyd.	Fundacja	
Hereditas,	Warszawa	2019
Muzeum	 Sopotu	 w	 Sopocie	 −	 Mateusz	 Chramiec,	 Muzeum Książąt Czartoryskich,	 przewodnik,	
wyd.	Muzeum	Narodowe	w	Krakowie,	Kraków	2019

P R E N UM E R ATA
W	2020	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	19	zł	każdy.	W	wypadku	
zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	 wysyłką	 koszt	 wyniesie	 114	 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.	

LISTY

Szanowna Redakcjo!

W tekście o zdjęciach Zamościa 
przekazanych do muzeum („Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 1-2, 2020, s. 72) 
wkradł się błąd. Muzeum Zamojskie 
i wejście do niego mieści się w kamie-
nicach przy ul. Ormiańskiej, ale ta nie 
leży przy Rynku Solnym, tylko Wielkim. 
Kamienice te – najbogaciej zdobione – 
to północna pierzeja Rynku Wielkiego 
w jednym ciągu z ratuszem.

Na wszystkie sprawy związane z Za-
mościem jestem pozytywnie „uczulo-
ny”, gdyż młode lata minęły mi właśnie 
na Rynku Solnym.

W tych trudnych czasach życzę Re-
dakcji spokojnych Świąt Wielkanocnych 
i jak najmniej problemów przy wyda-
waniu tak bliskiego mi czasopisma.

Pozdrawiam z Bieszczadów
Andrzej Szczerbicki

Dziękujemy	 za	 skorygowanie	 błę-
du	i	nadesłane	życzenia!	Z	naszej	strony	
dodajmy	do	 tego,	 że	 także	w	 informacji	
o	 pochodzeniu	 ilustracji	 nie	 dopilnowa-
liśmy	 wszystkiego.	 Kolorową	 fotografię	
podcieni	 przy	ul.	Ormiańskiej	 (il.	 3)	pu-
blikujemy	 za	 portalem mapy.ehiliday.pl,	
a	 il.	 4	 to	 zdjęcie	 autorstwa	 Ryszarda	
Zająca.	 Z	 kolei	 w	 artykule	 Warszaw-
skie historyczne pracownie artystyczne 
(nr	 11-12,	 2019)	 prawidłowy	 podpis	
pod	il.	8	(s.	40)	powinien	mieć	postać:	
Pracownia	 Twórcza	 Janiny	 Żylińskiej-
-Zgrodna,	ul.	Piękna.	Za	błędy	w	pod-
pisach	przepraszamy.

redakcja

Na stronie internetowej „Spotkań z Zabyt-
kami” zamieściliśmy informację, że Mu-
zeum Okręgowe w Suwałkach przygotowu-
je wystawę twórczości Stanisława Bohusz-
-Siestrzeńcewicza (1869 Wileńszczyzna 
– 1927 Warszawa) oraz, że zostaną na niej 
pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki 
piórkiem, projekty, studia, ilustracje – róż-
norodny i interesujący dorobek artysty. 
Prace będą pochodziły z muzeów polskich, 
w tym z narodowych, z kolekcji prywatnych 
i muzeów wileńskich. Ekspozycji będzie to-
warzyszył katalog, a w trakcie trwania wy-
stawy planowana jest sesja panelowa z udzia-
łem litewskich i polskich badaczy. Muzeum 
zaprasza do współpracy wszystkich, którzy 
mają w posiadaniu prace tego artysty.

Ze względu na pandemię choroby CO-
VID-19 organizatorzy wystawy zmuszeni 
zostali do przesunięcia o rok terminu otwar-
cia i zamknięcia ekspozycji, ale przygotowa-
nia trwają nadal i ogłoszenie jest aktualne. 



Chełmno
Stare Miasto

Rogalin
zespół pałacowy

Przemyśl
zespół staromiejski

Łęknica
Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
klasztorny

Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


