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Od Redakcji

Chociaż „Spotkania	na	Wschodzie”,	jeden	z	ważnych	działów	w	naszym	piśmie,	zo-
stały	zainaugurowane	dopiero	w	połowie	1989	r.,	to	ukazało	się	już	w	nich	ponad	
czterysta	 artykułów	 i	 kilkadziesiąt	 omówień	 książek	 związanych	 z	 tak	 określoną	

tematyką,	których	autorami	byli	wybitni	badacze	tematyki	Kresów	Wschodnich	dawnej	
Rzeczypospolitej.	Wymieńmy	tylko	niektórych:	Tadeusz	S.	Jaroszewski,	Ryszard	Brykow-
ski,	Zbigniew	Hauser,	Zdzisław	Skrok,	Janusz	Smaza,	Jan	J.	Ostrowski,	Jerzy	T.	Petrus,	
a	 także	 Jan	 Skłodowski	 i	 Jarosław	 Komorowski.	 Ostatni	 z	 wymienionych	 (teatrolog,	
obecnie	prof.	dr	hab.	w	Zakładzie	Historii	i	Teorii	Teatru	Instytutu	Sztuki	PAN	w	War-
szawie)	 debiutował	w	 „Spotkaniach	 z	 Zabytkami”	w	 styczniu	 1993	 r.	 (Kościół w Ja-
szunach),	a	cztery	lata	później	wszedł	w	skład	redakcji,	gdzie	odpowiada	za	właściwy	
dobór	artykułów	do	bliskiego	mu	działu.

Nic	nie	wskazuje	na	to,	by	formuła	„Spotkań	na	Wschodzie”	wyczerpała	się.	W	tym	
numerze	poświęcamy	im	blok	tematyczny,	zawierający	aż	trzy	artykuły.	Otwiera	go	tekst	
Jarosława	 Komorowskiego	 Orle gniazdo Rzeczypospolitej,	 którego	 treścią	 jest	 historia	
i	obecny	stan	zachowania	słynnej	twierdzy	w	Kamieńcu	Podolskim	i	najważniejszych	za-
bytków	tego	miasta	(s.	4-10).	Opracowanie	Szymona	Kucharskiego	Przed stu laty w Ode-
ssie – miejsca pobytu wojska polskiego	(s.	11-16)	–	to	z	kolei	efekt	żmudnej	pracy	histo-
ryka	wojskowości,	mającej	na	celu	rozpoznanie	w	architekturze	ukraińskiego	kurortu	bu-
dynków,	w	których	na	przełomie	1918	i	1919	r.	rozlokowała	się	4.	Dywizja	Strzelców	gen.	
Lucjana	Żeligowskiego	w	drodze	z	Kubania	do	Polski.	Blok	o	tej	tematyce	zamyka	artykuł	
Chronią, co przetrwało	Rafała	Jemielity,	dziennikarza	 i	publicysty,	 rzecznika	prasowego	
Narodowego	Instytutu	Polskiego	Dziedzictwa	Kulturowego	za	Granicą	POLONIKA,	będący	
zarówno	podsumowaniem	przeprowadzonych	ostatnio	na	Ukrainie	prac	konserwatorskich	
związanych	z	zabytkami	należącymi	do	polskiego	dziedzictwa	kulturowego,	jak	i	wskaza-
niem	niezbędnych	działań	w	tym	zakresie	na	najbliższe	lata	(s.	16-21).

A	co	ponadto?	

Artykuły	Piotra	Hapanowicza	Pałac Pod Krzysztofory od nowa	(s.	22-29)	oraz	Woj-
ciecha	Włodarczyka	Pałac Czapskich inaczej	(s.	30-35)	–	to	w	pewnym	sensie	kontynu-
acja	tematyki	z	poprzedniego	numeru	pisma.	Tyle	tylko,	że	tym	razem	trudno	doszuki-
wać	się	w	nich	opisów	rozległych	założeń	parkowych	lub	ogrodowych	związanych	z	tymi	
rezydencjami	(pałac	Pod	Krzysztofory	−	obecnie	siedziba	główna	Muzeum	Historii	Kra-
kowa	i	pałac	Czapskich	−	obecnie	siedziba	główna	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Warsza-
wie),	a	to	co	łączy	te	teksty	to	fakt,	że	i	w	krakowskim	pałacu	Pod	Krzysztofory	i	w	war-
szawskim	pałacu	Czapskich	zakończył	się	właśnie	rozległy	remont.

Z	kolei	artykuły	Moniki	Antczak	Po 133 latach znowu wystawiany w Polsce	(s.	36-
44)	i	niżej	podpisanego	W rocznicę śmierci Fryderyka Chopina	(s.	46-49)	to	ukłon	zło-
żony	zarówno	temu	wybitnemu	artyście	z	okazji	odbywającego	się	właśnie	w	Warszawie	
XVIII	Międzynarodowego	 Konkursu	 Pianistycznego	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 (2-23	 paź-
dziernika	2021	r.),	jak	i	organizatorom	oraz	uczestnikom	tego	ważnego	wydarzenia.

Wśród	pozostałych	artykułów	na	szczególną	uwagę	zasługują	te,	które	dotyczą	no-
wych	odkryć	w	dziedzinie	polskiego	i	światowego	malarstwa.	Polecamy	więc	teksty	au-
torstwa	 Światosława	 Lenartowicza	„Postrzyżyny” − odnalezione dzieło Zofii Stryjeń-
skiej (s.	54-58),	Moniki	Nowakowskiej	Tadeusz Kokietek – łódzki malarz historii Polski 
(s.	59-62)	i	Wojciecha	Mischke	Brueglowskie roszady	(s.	68-71).

Miłej	lektury!
NA	OKŁADCE:
Kamieniec	Podolski	–	stary	
i	nowy	zamek	od	strony	
miasta 
(zob.	artykuł	na	s.	4-10)

(fot. Jarosław Komorowski)



REMONT	ZAMKU	W	ŚWIECIU
Zamek krzyżacki w  Świeciu odzyskuje 
dawny wygląd. Wzniesiony został przez 
zakon krzyżacki po 1335  r. i  stanowił 
kluczowy obiekt dla obrony Pomorza 
Gdańskiego. W XVII w. uległ znacznemu 

zniszczeniu podczas „potopu” szwedz-
kiego. Nie został odbudowany, a  de-
wastacji dopełniła częściowa rozbiórka 
zamku przez władze pruskie.
Istotną częścią prowadzonych obecnie 
prac jest zabezpieczenie budowli przed 
dalszym zniszczeniem, dlatego w pierw-
szej kolejności przykryto stropem piwnice 
wschodnie, aby uchronić je przed wilgo-
cią. W kapitularzu odtwarzane są stropy 
gwiaździste przy użyciu ręcznie wykona-
nych cegieł, o  parametrach zbliżonych 
do tych sporządzanych w średniowieczu. 
Nad niskim parterem wylano strop żelbe-
towy, który będzie stanowił podłogę ka-
pitularza. Wymurowano też nową klatkę 
schodową. Odtworzono strome ceglane 
schody prowadzące do karceru. W piw-
nicach wymurowano ściany z cegły go-
tyckiej i  naprawiono ubytki w  ścianach 
przyziemia. W  kanałach piwnicznych 
założono instalacje. W wieży głównej na-
prawiane są stropy, uzupełniane ubytki 
w ścianach oraz czyszczone i  zabezpie-
czane przed wilgocią mury. 

OTWARCIE	PAŁACU	
POD	KRZYSZTOFORY
Pałac Pod Krzysztofory w Krakowie w lip-
cu br. obchodził swoje coroczne święto, 
ale w tym roku miało ono wyjątkowy 
charakter. Było to wydarzenie połączone 
z otwarciem pałacu Pod Krzysztofory po 
kilkuletniej modernizacji. Ponadto, ina-
czej niż w latach ubiegłych, świętowano 

nie przez jeden, ale aż przez dwa dni. 
Uczestnicy mogli razem z przewodni-
kiem zwiedzić wyremontowane wnętrza 
pałacu − zarówno przestrzenie wysta-
wiennicze, jak i te pomieszczenia, któ-
rym nadano nowe funkcje muzealne. 
O remoncie i zmianach modernizacyj-
nych w pałacu Pod Krzysztofory zob. na 
s. 22-29.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Przegląd wydarzeń
........................................................................................................................

RENOWACJA	MOLENNY	ŚW.	NIKOŁY	
CUDOTWÓRCY	W	SUWAŁKACH
Molenna, czyli dom modlitewny Staro-
obrzędowej Gminy Wyznaniowej w  Su-
wałkach jest jedną z  czterech świątyń 
tego obrządku w Polsce. Ten interesujący 
zabytek Suwalszczyzny poddawany jest 
obecnie renowacji. 
Dofinansowanie otrzymane od Samo-
rządu Województwa Podlaskiego zostało 
przeznaczone na odtworzenie ścian i su-
fitu w  części świątyni zwanej klirus. To 
właśnie tu podczas nabożeństw przeby-
wa chór, nastawnik (celebrant) i jego po-
mocnicy. Tutaj też umieszczone są ikony.
Część remontu już została przeprowa-
dzona, ale niezbędne są dalsze prace, 
zwłaszcza wewnątrz świątyni. 

RENOWACJA	GOTYCKIEJ	
POLICHROMII	W	BAZYLICE	ŚW.	
MIKOŁAJA	W	GDAŃSKU
W prezbiterium Bazyliki św. Mikołaja 
w  Gdańsku prowadzona jest konser-
wacja piętnastowiecznego malowidła 
ściennego, które znajduje się na pół-
nocnej ścianie świątyni. Powierzchnię 
ponad 50 m2 zajmują sceny biblijne oraz 
obrazy przedstawiające architekturę, 
świat roślin i zwierząt. Malowidła te, da-
towane na 1430 r., przez wiele lat pozo-
stawały w ukryciu. Odsłonięto je, a wła-
ściwie ich górną partię,  w 1927 r., ale nie 
przystąpiono wówczas do żadnych prac 
konserwatorskich. Dopiero w  1958  r. 
zdjęto przykrywającą malowidła boaze-
rię i odsłonięto je w całości oraz podjęto 
prace konserwatorskie. Obecny ich stan 
wymagał już kolejnych działań napraw-
czych, a nawet rekonstrukcyjnych. 

CHOPIN.	SALON	ROMANTYCZNY
Tegoroczny XVIII Konkurs Chopinowski  
uświetniła przygotowana przez Zamek 
Królewski w Warszawie wystawa czaso-
wa poświęcona postaci Fryderyka Cho-
pina (4 września – 14 listopada 2021 r.). 
Zobaczyć na niej można m.in. obraz 
Henryka Siemiradzkiego „Chopin w salo-
nie księcia Antoniego Radziwiłła w 1829 
roku” oraz autograf Chopina z polimetrią 
utworu Lento con gran espressione w to-
nacji cis-moll. 
Wystawa nawiązuje do ważnej w  życiu 
społecznym XIX w. instytucji, jaką był sa-
lon – przestrzeń wyrafinowanego gustu, 
przychylna nowym zjawiskom i  nurtom 
w  sztuce. To właśnie w  salonach, za-
równo w Polsce, jak i po jej opuszczeniu, 
toczyło się życie Chopina, wśród ludzi, 
którzy mieli wpływ na rozwój kultury 
i sztuki, kształtowali politykę. 
Na wystawie „Chopin. Salon romantycz-
ny” znalazło się 47 eksponatów, pocho-
dzących ze zbiorów m.in. Zamku Kró-
lewskiego w  Warszawie, Narodowego 

Instytutu Fryderyka Chopina, Warszaw-
skiego Towarzystwa Muzycznego, ko-
lekcji Boutroux-Ferrà Cela nr 2 w  Vall-
demossie, a  także zbiorów prywatnych. 
Wśród eksponatów są obrazy, listy, ma-
nuskrypty muzyczne oraz pamiątkowe 
przedmioty związane z  postacią Chopi-
na, a także portrety kompozytora. 
Temat salonu romantycznego szcze-
gólnie reprezentowany jest przez obraz 
Henryka Siemiradzkiego „Chopin w salo-
nie księcia Antoniego Radziwiłła w 1829 
roku” (1887 r.), który przez ponad 130 lat 
nie był prezentowany w  Polsce, jednak 
dzięki inicjatywie Fundacji Trzy Trąby 
Macieja Radziwiłła i wsparciu Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu został sprowadzony do kraju 
i mógł stać się ważnym eksponatem na 
wystawie (zob. w tym numerze teksty na 
s. 36-45).
Ekspozycji towarzyszyły we wrześniu 
recitale w  wykonaniu wybitnych piani-
stów: Szymona Nehringa, Nikolaya Kho-
zyainova i Philippe’a Giusiano.

Zamek w Świeciu

Fragment 
fasady 
pałacu Pod 
Krzysztofory 
po remoncie

Bazylika 
św. Mikołaja 
w Gdańsku
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STAJNIE	KUBICKIEGO	W	ŁAZIENKACH	
KRÓLEWSKICH	W	WARSZAWIE	
PO	REMONCIE	

Po dwóch latach remontu pochodzące 
z XIX w. Stajnie Kubickiego w warszaw-
skich Łazienkach Królewskich udostęp-
nione zostały zwiedzającym. W  trakcie 
prac remontowych udało się odtworzyć 
historyczną formę i  układ stajni, z  prze-
budowaną częścią centralną i przywróco-
nymi historycznymi wrotami. Do potrzeb 

wystawienniczych zostały zaadapto-
wane skrzydła wschodnie i  zachodnie. 
Powstały tam dwie ekspozycje stałe: 
„Powozownia im. Zbigniewa Prus-Nie-
wiadomskiego” − prezentowane są tu 
m.in. pojazdy konne, uprzęże, chomąta, 
latarnie powozowe, siodła, akcesoria dla 
koni wierzchowych i zaprzęgowych, oraz 
„Królewska manufaktura tkacka – nowe 
wątki”, gdzie wystawiane są m.in. dzie-
więtnastowieczne krosna żakardowe, 
tkaniny i dziurkarka.

ZABYTKOWE	ORGANY	W	DZIERĄŻNI	
PO	REMONCIE
Organy w kościele św. Marii Magdaleny 
w Dzierążni (woj. świętokrzyskie) po około 
30-letniej przerwie znów towarzyszą odpra-
wianym nabożeństwom. Pochodzą z 1901 r., 
a wybudowali je bracia Szymańscy z War-
szawy. To niewielki instrument 7-głosowy 
o  trakturze mechanicznej, jednomanuało-
wy. Szafa organowa pochodzi prawdopo-
dobnie z tego samego roku co organy. Z ko-
lei wykonawcą ornamentów jest rzeźbiarz 
ze Skalbmierza, Stanisław Anielski.
Prace remontowe podjęto w 2019 r. In-
strument był niemal w stanie rozkładu. 
Dmuchawy prawie nie było, miech dziu-
rawy, część wiatrownicy uszkodzona 

przez korniki. Obecnie są nowe, a wia-
trownica została częściowo zrekonstru-
owana. Zachowały się jedynie przedwo-
jenne piszczałki cynowe. 
Prace remontowe instrumentu nadzoro-
wał Wiktor Łyjak, artysta muzyk, organi-
sta, organolog, rzeczoznawca. 

ZMODERNIZOWANA	„PANORAMA	
RACŁAWICKA”	WE	WROCŁAWIU
Zakończyły się prace modernizacyjne 
budynków Muzeum „Panorama Racła-
wicka” i w lipcu br. nastąpiło ich otwar-
cie dla zwiedzających.
Projekt „Modernizacja Zespołu Budyn-
ków Panoramy Racławickiej” został 
podzielony na trzy etapy. Pierwszy 
został zrealizowany w  2014, a  drugi – 
w 2015 r. Obydwa te etapy miały służyć 
przede wszystkim poprawie infrastruk-
tury i  oferty „Panoramy Racławickiej”. 
Etap trzeci rozpoczął się w 2020 r. i sta-
nowił kontynuację dotychczasowych 
działań. Obejmował przebudowę, re-
mont i wyposażenie obiektu w celu po-
prawienia obsługi odwiedzających oraz 
warunków funkcjonowania instytucji. 
Twórcom zależało też na zwiększeniu 
bezpieczeństwa miejsca oraz „Pano-
ramy Racławickiej”. Projekt znacząco 
unowocześnił systemy ekspozycyjne 
i informacyjne.
Ośmiomiesięczna modernizacja obję-
ła ponadto całkowitą zmianę aranżacji 
przestrzeni holu wejściowego. Powstał 
sklep muzealny, który nawiązuje do 
księgarń w  Pawilonie Czterech Kopuł 
i gmachu głównym Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu. Wnętrze zostało też 
w  pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Realizacja projektu modernizacji zespo-
łu budynków „Panoramy Racławickiej” 
jest największą z  dotychczasowych in-
westycji dotyczących ekspozycji słyn-
nego dzieła Jana Styki i  Wojciecha 
Kossaka.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

WITRAŻ	W	WILLI	STRUTZA	
W	SZCZECINIE	URATOWANY
W Willi Strutza na Gocławiu w Szczeci-
nie odkryto witraż przedstawiający cze-
szącą się syrenę na tle zachodzącego 
słońca w  otoczeniu śródziemnomorskiej 
fauny i  flory. Lokalni historycy, a  także 
miłośnicy miasta sądzą, że może to być 
nawiązanie do rybackich tradycji daw-
nego Gocławia i położenia willi w bezpo-
średniej bliskości Odry. Niestety, witraż 

nie ma dokumentacji i  niewiele o  nim 
wiadomo. Przypuszcza się, że powstał 
wraz z budynkiem, czyli w 1911 r., a styl 
wykonania zdradza wpływy secesyjne, 
choć da się również dostrzec elementy 
nawiązujące do modernizmu. Niezależ-
nie od pochodzenia witraża, wymaga on 
natychmiastowego ratunku. Ze względu 
na znaczny stopień zdeformowania i na-
ruszenie stabilności mocowania witra-
ża w ramie, zostanie on zdemontowany 
wraz z oryginalnym skrzydłem okiennym 
w celu wykonania ratunkowych prac za-
bezpieczających i konserwatorskich.
W tym samym czasie ma być zleco-
na ekspertyza techniczna Willi Strutza 
w celu oceny stanu zachowania budyn-
ku, określenia przyczyn zniszczeń oraz 
rzeczywistego zakresu niezbędnych dzia-
łań remontowych. Ponadto obiekt będzie 
objęty pełną ochroną konserwatorską. 

ZAPOMNIANE	CMENTARZE	
Firma technologiczna Laboratorium EE 
we współpracy z  Fundacją Dziedzictwa 
Kulturowego stworzyła aplikację „Cmen-
tariusz”, która pozwala na dokumento-
wanie zapomnianych i  opuszczonych 
cmentarzy. Dzięki tej aplikacji można 
współtworzyć społeczną bazę danych 
o  opuszczonych cmentarzach w  Polsce 
oraz poza granicami, w ramach projektu 
zapomnianecmentarze.org. 
Podróżując po Polsce, a  także innych 
państwach Europy Środkowo-Wschod-
niej, takich jak Ukraina, Litwa czy Łotwa, 
udaje się natrafić na mniejsze i większe 
cmentarze różnych wyznań. Te mniejsze 
często są miejscami rzadko już odwie-
dzanymi, z czasem zacierają się inskryp-
cje na kamiennych pomnikach, a żeliw-
ne tabliczki na krzyżach pokrywa rdza. 
Aplikacja „Cmentariusz” ma na celu 
zachęcenie wszystkich, którzy w  takie 
miejsca trafiają, do ich dokumentowania. 
Strona projektu zapomnianecmentarze.
org umożliwia zachowanie lokalizacji, 
zdjęć i  informacji o  opuszczonych ne-
kropoliach na mapie oraz zgromadzenie 
jak najwięcej danych dotyczących treści 
inskrypcji, zdjęć czy obmiarów. Dzięki 
temu ktoś będzie mógł taki cmentarz od-
naleźć i zorganizować akcje porządkowe.

Organy z kościoła w Dzierążni po remoncie

Fragment odremontowanych Stajni Kubickiego 
(fot. Paweł Czarnecki)

Witraż w Willi 
Strutza 
w Szczecinie
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W 1862 r. Oskar Kolberg w Strzel-
biskach pod Brzeżanami zapisał pieśń 
wędrownego lirnika o zajęciu Podola, 
zaczynającą się od słów:

„Sławne miasto Kamieniec
Dla Korony Polskiej,
W sławnym mieście Kamieńcu
Granice podolskie”.
(Zygmunt Andrzejowski, Wojen-

na pieśń polska, Warszawa 1939, t. I, 
s. 146)

A choć granica Rzeczypospolitej 
na Dniestrze znajdowała się o  kilka-
naście kilometrów dalej, tak właśnie 
przez wieki postrzegano Kamieniec 

W przyszłym roku, 
w sierpniu, przypada 
350. rocznica oblę-
żenia przez Turków 

Kamieńca Podolskiego i  tragicznej 
śmierci pułkownika Jerzego Woło-
dyjowskiego, nazwanego już wów-
czas Hektorem kamienieckim. Do-
tkliwa klęska, przypieczętowana cza-
sową utratą Podola, paradoksalnie 
uczyniła z miasta-twierdzy nad Smo-
tryczem jeden z  najbardziej wyrazi-
stych symboli Kresów – zwłaszcza 
za sprawą heroicznej wizji Henryka 
Sienkiewicza.

– jako graniczną warownię chrześci-
jańskiego przedmurza, niedosiężne 
„orle gniazdo” i  bramę Korony. Nie-
zwykła lokalizacja miasta w  ciasnej 
pętli głębokiego, skalnego kanionu 
rzeki Smotrycz, ubezpieczona potęż-
nym zamkiem, zaskakiwała i  nadal 
zaskakuje przybyszów. Widok owego 
zamku – zwłaszcza od strony miasta, 
gdy nagle wyłania się zza zakrętu – 
rzeczywiście zapiera dech w piersiach, 
jak sułtanowi Osmanowi II w 1621 r. 
wedle słów pana Onufrego Zagłoby: 
„Przyjeżdża, jucha, […] wybałuszył 
ślepie, otworzył gębę, patrzy, patrzy”…

Orle gniazdo 
Rzeczypospolitej

1
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Ale i w mieście jest na co popatrzeć, 
nasycenie historią „na metr kwadrato-
wy” ma nieprzeciętne, a liczne – mimo 
dotkliwych dwudziestowiecznych strat 
– zabytki i  pamiątki przeszłości bar-
dziej chyba tu niż gdziekolwiek na 
Kresach pozwalają na swoistą podróż 
w czasie. Wszędzie też widać dziś dba-
łość o spadek dziejów, o każdy ocalały 
okruch, pieczołowicie umieszczany 
w tym czy innym lapidarium. Bo gdy-
by nas zabrakło, kamienie wołać będą.

Jeśli pominąć mityczne – w bardzo 
sarmackim guście – starorzymskie po-
czątki, Kamieniec pojawia się w doku-
mentach jako gród ruskiego Księstwa 
Halickiego, potem jako władztwo li-
tewskich z pochodzenia książąt Koria-
towiczów. Upominając się o  piastow-
skie dziedzictwo (Bolesław Jerzy II, 
książę halicki, był synem księcia ma-
zowieckiego Trojdena I), Kazimierz 
Wielki w  połowie XIV  w. przejął Po-
dole i powierzył je Koriatowiczom jako 
lenno. W  1395  r. Władysław Jagiełło 
przekazał lenno znakomitemu ryce-
rzowi Spytkowi z Melsztyna, wojewo-
dzie krakowskiemu, a  gdy ten poległ 

w bitwie nad Worsklą w 1399 r., rządy 
objął królewski brat  Świdrygiełło.

Po trzech dekadach terytorialnych 
zatargów z  Wielkim Księstwem Li-
tewskim, w 1430 r. Jagiełło definityw-
nie przyłączył Podole kamienieckie 
do Polski, a w 1434 r. utworzył przy-
należne do prowincji małopolskiej 
woj. podolskie ze stolicą w  Kamień-
cu. Ostatecznie też lokował miasto na 
prawie magdeburskim, potwierdza-
jąc wcześniejsze przywileje i  nadając 
nowe. Kamieniec miał status miasta 
królewskiego, a  pierwszym starostą 
generalnym, rządzącym w  imieniu 
władcy, został Teodoryk Buczacki. 
Jego następców w XVI i XVII w. zwa-
no potocznie generałami ziem podol-
skich, nie była to jednak funkcja woj-
skowa, lecz administracyjna.

Kamieniec był miastem trzech 
nacji – polskiej, ruskiej i ormiańskiej, 
autonomicznych i zrównanych w pra-
wach, oraz trzech wyznań chrześci-
jańskich. Miał trzy magistraty, trzy 
ratusze, trzy rynki i  trzy urzędowe 
języki, trzy katedry i  trzech bisku-
pów, a także potrójny herb, w którym 

pod złotym słońcem Podola widnieje 
św. Jerzy (Polacy), św. Mikołaj Cu-
dotwórca (Rusini) i  Baranek Boży 
(Ormianie).

Murowany zamek, zwany później 
starym, zaczęli wznosić Koriatowicze, 
rozbudował go Spytko z  Melsztyna, 
potem Kazimierz Jagiellończyk, a  na 
początku XVI  w. zmodernizował Jan 
Olbracht. Obecny kształt zamek za-
wdzięcza przebudowie, którą przed 
1544  r. na zlecenie Zygmunta Stare-
go zrealizował królewski architekt 
Job Pretfus. Jego nazwisko uwiecz-
nione zostało na płycie wmurowanej 
w  ścianę Nowej Baszty Wschodniej. 
Zamek kamieniecki w ogóle zwiedzać 
należy z wysoko uniesioną głową, nie 
tylko na znak oczywistej w tym miej-
scu dumy z  dokonań przodków, ale 
także dlatego, że wysoko na basztach 
znajdują się herby fundatorów i  in-
skrypcyjne tablice, których nie wolno 
przegapić.

Okalających zamek baszt mamy 
w sumie jedenaście – i  jedną na ubo-
czu. Od głównego wejścia w  pra-
wo są to kolejno: Nowa Wschodnia, 
Lanckorońska (herb Korab), dalej 
niewielka, wzniesiona na murze Ko-
mendancka i  odsunięta na brzeg rze-
ki Wodna (kryjąca studnię), potem 
Rożanka (narożna, z  datą 1505 na 
tablicy), Mała, Nowa Zachodnia, 
Denna (bo „na dnie” zamku), Łaska 
(herb Korab prymasa Jana Łaskiego), 

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

1 | Stary	i	nowy	zamek	
od	strony	miasta,	
z	prawej	w	zieleni	Baszta	
Wodna

2 | Katedra	
św.	św.	Piotra	i	Pawła	
oraz	turecki	minaret

3 | Figura	Matki	Bożej	
na	tureckim	minarecie

.........................................
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Tęczyńska, Kołpak (herb Abdank bi-
skupa kamienieckiego Jakuba Buczac-
kiego), wreszcie najwyższa Papieska, 
z  herbem papieża Juliusza II, który 
na początku XVI  w. sfinansował jej 
rozbudowę. Od strony dziedzińca 
tylko na portalu Baszty Łaskiej odnaj-
dziemy inskrypcję, za to interesującą: 
„VERUS AMICUS EST RARIOR 
FENICE” (Wierny przyjaciel rzadszy 
od feniksa). Trzy z baszt (Lanckoroń-
ska, Rożanka i  Tęczyńska) ze wzglę-
du na ich architekturę bywają zwane 
„krakowskimi” – i nic dziwnego, sko-

ro nad ich powstaniem czuwał kaszte-
lan krakowski Jan Tęczyński.

W 1621  r. z  woli Zygmunta III 
Wazy od zachodu wybudowano ba-
stionowy fort wedle wzorów holender-
skich, tzw. nowy zamek. Chroniąc od 
ognia dalekonośnej artylerii, stwarzał 
on równocześnie duże zagrożenie. Za-
chowane do dziś ziemne szańce z kaza-
matami wyraźnie górują nad basztową 
warownią, zatem po zdobyciu przez 
nieprzyjaciół ułatwiały im zadanie.

Tuż za bramą starego zamku obej-
rzeć możemy odsłonięte niedawno 
fundamenty Baszty Czarnej, wysadzo-
nej w sierpniu 1672 r. (być może przez 
majora Heykinga). Armia sułtana 
Mehmeda IV rozpoczęła regularne ob-
lężenie 16 sierpnia. Trwało do 26 sierp-
nia, bo dłużej po prostu trwać nie mo-
gło. Dowodzący obroną „orlego gniaz-
da” generał ziem podolskich Mikołaj 
Potocki orłem może nie był, ale też 
nie dopuścił się zarzucanej mu przez 
współczesnych – a  w  konsekwencji 

i  przez Sienkiewicza – politycznej 
zdrady. Przyszło mu bronić przed stu-
tysięczną armią twierdzy o przestarza-
łych umocnieniach, słabo zaopatrzonej 
i ze zbyt szczupłą załogą (1500 żołnie-
rzy). Ani godna postawa biskupa We-
spazjana Lanckorońskiego, ani osobi-
sta dzielność obrońców z  pułkowni-
kiem Jerzym Wołodyjowskim na czele 
nie mogła odwrócić klęski. Kapitulacja 
zapobiegła nieuchronnemu zdobyciu 
szturmem zamku oraz miasta, co ozna-
czać musiało rzeź ludności, rabunek 
i pożogę.

Po decyzji o  poddaniu Kamieńca 
26 sierpnia 1672  r. pułkownik Wo-
łodyjowski udał się na stary zamek, 
by dopilnować ewakuacji. Jak zapisał 
w  Relacyi Kamieńca wziętego przez 
Turków w  roku 1672 jego szwagier 
Stanisław Makowiecki (mąż „ciotuli” 
z  Pana Wołodyjowskiego), nagle roz-
legł się potężny huk i fragment zamku 
wyleciał w  powietrze, grzebiąc setki 
ludzi:

„I jeno wchodzą w  dziedziniec do 
zamku,

Wołodyjowski leży pełen szwanku [...]

A w  tym kartacze, będąc 
zapalone,

Precz mu wyrwali głowy tylną 
stronę.

Kość wszystka z  mózgiem, nie 
wiem, gdzie się działa,

Tylko twarz z  okiem jednym się 
została”.

Za zgodą zszokowanych wypad-
kiem Turków bohatera pochowano 
w  pobliskim kościele franciszkanów, 
których przeorem był ojciec Szymon, 
stryj pułkownika. Przenosiny i  po-
grzeb w  Stanisławowie z  niezapo-

mnianym kazaniem („Dla Boga, panie 
Wołodyjowski! Larum grają!”) to już 
kreacja Sienkiewicza.

Łamiąc warunki kapitulacji, Tur-
cy pozostawili kamienieckim na-
cjom tylko trzy najmniejsze świą-
tynie, pozostałe zamieniając na 
meczety, arsenał, koszary i  stajnie. 
3  września podczas triumfalnego 
wjazdu Mehmeda IV pod końskie 
kopyta rzucano krzyże i  święte ob-
razy. Katolicka katedra stała się me-
czetem sułtańskim. Dostawiono do 
niej kamienny minaret o  wysokości 

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

4 | 5 | Epitafium	Jerzego	
Wołodyjowskiego	(2016)	(4)	
oraz	nagrobek	Erazma	
Starzyńskiego	z	kościoła	
w	Zamiechowie	(5)	w	katedrze

...................................................
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33,5 m, z  dziesięcioboczną galeryj-
ką. Przez lata tureckiej okupacji za-
miast dzwonów na modlitwę zwoły-
wał muezzin.

Kościół św. św. Piotra i  Pawła – 
najdalej na wschód wysunięta gotycka 
katedra Polski i  Europy – zbudowa-
ny został pod koniec XV  w. Trójna-
wowy, pseudobazylikowy korpus na 
planie zbliżonym do kwadratu, z wy-
dłużonym, trójbocznie zakończonym 
prezbiterium to schemat, wywodzący 
się z  budownictwa sakralnego Ziemi 
Lwowskiej. W  XVI i  XVII  w. bryłę 

katedry wzbogaciły boczne kaplice. 
Po odzyskaniu Kamieńca we wrze-
śniu 1699  r. świątynia została rychło 
rekonsekrowana, ale prace remon-
towe trwały wiele lat. Minaretu nie 
zburzono, lecz umieszczono na nim 
drewnianą początkowo figurę Matki 
Bożej. 

Barokowy kształt fasady zrodził 
się podczas przebudowy, przeprowa-
dzonej w połowie XVIII w. przez bi-
skupa Mikołaja Dembowskiego. Trój-
kątny fronton wieńczą posągi aposto-
łów Piotra i Pawła. W 1756 r. biskup 

sprowadził z Gdańska odlaną ze stopu 
miedzi i srebra, pozłacaną figurę Mat-
ki Bożej Apokaliptycznej – na pół-
księżycu, ze zdeptanym wężem, w au-
reoli z dwunastu gwiazd. 10 maja przy 
biciu dzwonów i  strzałach armatnich 
złocista postać o wysokości 4,5 m sta-
nęła na szczycie minaretu. Tłumną 
uroczystość przywołała w  Księgach 
Jakubowych Olga Tokarczuk: „Królo-
wa świata jest tu jak młoda dziewczy-
na, która biegnie lekko, tanecznym kro-
kiem, ręce ma rozłożone i uniesione jak 
do powitania. […] wtedy zza chmur 

wyskakuje słońce, […] a  wówczas całe 
to gdańskie złoto rozbłyska niczym dru-
gie słońce […] i Panna, która biegnie po 
niebie, staje się czystym dobrem” (Kra-
ków 2014, s. 607). Kamieniec ma, jak 
widać, szczęście do noblistów.

Nietknięty przez dziejowe burze 
wizerunek już ponad dwa i  pół wie-
ku czuwa nad miastem, stał się też 
jednym z jego symboli. Nawet, co za-
dziwiające, w czasach sowieckich, kie-
dy pojawił się w czołówce sławiącego 
bolszewików filmu Burzliwa młodość 
(1954) według powieści Władimira 

Bielajewa Stara forteca. Posąg Ma-
donny, przepływający przez ekran, 
gdy narrator przywołuje walczące 
„o  wolność ludu” pułki Chmielnickie-
go, robi szczególne wrażenie. A foto-
sy, zamieszczone w  folderze Festiwa-
lu Filmów Radzieckich w  Warszawie 
z  1955  r., to zapewne pierwsze do-
stępne w  Polsce barwne zdjęcia ka-
mienieckiej fortecy. 

Podczas restauracji katedry w  la-
tach 1842-1855 od południa dobu-
dowano neogotycką kruchtę, a  wnę-
trze pokryły nowe polichromie. Gdy 

w  1866  r. car Aleksander II zniósł 
diecezję kamieniecką, kościół stał się 
świątynią parafialną. W  latach 1912-
1913 pod patronatem Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
przeprowadzono kolejną restaurację. 
Odsłonięto wówczas gotyckie żebra 
w  prezbiterium. Po zajęciu Kamień-
ca przez wojsko polskie w listopadzie 
1919 r. diecezja została na krótko re-
aktywowana. Odwrót w lipcu 1920 r. 
i  pozostawienie odzyskanego jesienią 
tego roku miasta poza granicą ustalo-
ną w Rydze zakończyły ostatni polski 
okres w jego dziejach.

W kwietniu 1922  r. władze so-
wieckie ograbiły skarbiec katedralny, 
konfiskując wszelkie kosztowności, 
wśród nich szablę Wołodyjowskiego 
ze złoconą rękojeścią. W 1936 r. świą-
tynia została zamknięta i przeznaczo-
na na muzeum religii i  ateizmu. Za-
pobiegło to przynajmniej dewastacji 

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

6 | Kazalnica	turecka	
w	kościele	dominikanów

7 | Fresk	„Uwolnienie	
z	niewoli	tureckiej”	w	kościele	
dominikanów

...................................................
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wyposażenia, niezbędnego dla uka-
zania „religijnego zabobonu”. Powno-
szone do wnętrza pogańskie idole 
czy antyreligijne plansze łatwo było 
w  przyszłości usunąć. W  wojennych 
latach 1941-1945 kościół był czynny, 
obsługiwany przez polskich księży 
z  Łucka i  Lwowa. Później znów stał 
się muzeum, a  od 1978  r. także salą 
koncertową. W czerwcu 1990 r. wła-
dze miasta oddały świątynię wiernym. 
16 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II 
odnowił diecezję kamieniecką i  mia-
nował jej ordynariuszem ks. Jana Ol-
szańskiego. Od 2002 r. biskupem jest 
ks. Leon Dubrawski, franciszkanin.

Główny ołtarz Chrystusa Ukrzy-
żowanego, ambona, tron bisku-
pi oraz stalle kanoników pochodzą 
z  XVIII  w., ołtarze w  nawach bocz-
nych z połowy XIX w. Do nawy pół-
nocnej przylega kaplica Najświętsze-
go Sakramentu, pod którą znajduje 
się krypta biskupów kamienieckich. 
W  nawie, po obu stronach kaplicy, 
widnieją popiersia, urny z  sercami 
i  epitafia dwóch biskupów: Mikołaja 
Dembowskiego i  Franciszka Borgia-
sza Mackiewicza.

Z nawy południowej wchodzimy 
najpierw do kaplicy Najświętszej Ma-
rii Panny Pocieszenia z obrazem Matki 

Bożej Ormiańskiej w stiukowym ołta-
rzu. Jest to również miejsce pamięci 
o  historii Kamieńca i  ludziach z  nią 
związanych. Już w 1990 r. umieszczo-
no tu tablicę z wymownym napisem: 
„PAMIĘCI KATOLIKÓW, / KTÓRZY 
WIERZE SWOJEJ DALI ŚWIADEC-
TWO, / KTÓRYCH IMIONA STARTO 
I WDEPTANO W ZIEMIĘ, / KTÓRZY 
KONANIA BESTII WIDZIEĆ NIE 
ZDĄŻYLI”. Pan Wołodyjowski ma aż 
dwa epitafia, płytę z długą inskrypcją 
oraz tarczę z  Orłem Białym i  skrzy-
żowanymi szablami. Ufundowali je 
niedawno miłośnicy dziejów Rzeczy-
pospolitej. Epitafijne tablice upamięt-
niają komendantów twierdzy, Marci-
na Kątskiego, Michała Kuczyńskiego 
i Jana de Witte (zarazem znamienite-
go architekta), jest też portret hetma-
na Jana Karola Chodkiewicza.

Kolejna kaplica Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
obecny wystrój otrzymała w  XIX  w. 
Malowidła pędzla Giovanniego Sam-
piniego ukazują „Wniebowzięcie Naj-
świętszej Marii Panny” według Guido 
Reniego, „Boże Narodzenie” według 
Corregia, „Zwiastowanie” oraz „Ofia-
rowanie Jezusa w  świątyni”. W  okre-
sie, kiedy kościół pełnił funkcję mu-
zeum, trafiły tu i  pozostały do dziś 

elementy wyposażenia świątyń, które 
spotkał znacznie gorszy los. Marmu-
rowy nagrobek Laury Przeździeckiej, 
przedstawiający dziewczynę na łożu 
śmierci, z aniołkiem i otwartą książką, 
został w 1938 r. przywieziony ze zde-
wastowanego kościoła Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Czar-
nym Ostrowie koło Płoskirowa. Na 
kamiennej płaszczyźnie czytamy: 
„Laura dziewica / Zgasła w lat kwiecie 
/ Cudne jej lica / W lepszym są świecie”. 
Na stronicy książki wypisano: „Za-
snęła w  Bogu / 1874  r. / 23 Czerwca 
/ w Torre el Greco”. Numer stronicy – 
21 – wskazuje wiek zmarłej. Nagro-
bek wykonał w 1876 r. Wiktor Brodz-
ki, polski rzeźbiarz, wykształcony 
w Petersburgu, a działający w Rzymie.

Stojąca obok płyta z  aniołem ga-
szącym pochodnię, medalionem 
i herbem Doliwa pochodzi z kościoła 
św. Jana Nepomucena w  Zamiecho-
wie. Nagrobek zmarłego w  1818  r. 
rotmistrza Erazma Starzyńskiego za-
mówił u Pietra Fontany syn Stanisław. 
Znany na Podolu poeta, zakochany 
w Delfinie Komar (późniejszej Potoc-
kiej), dostarczył ponoć włoskiemu ar-
tyście jej podobiznę jako wzór twarzy 
anioła. Wywołało to skandal i protest 
biskupa Mackiewicza.

Na filarze kościelnego chóru od-
najdziemy epitafium jednego z  naj-
bardziej zasłużonych mieszkańców 
Kamieńca, z  portretem i  napisem: 
„Dr ANTONI JÓZEF / ROLLE / LE-
KARZ I HISTORYK / * 1830 W HEN-
RYKÓWCE / † 1894 W  KAMIEŃ-
CU PODOL. / SYN TEJ ZIEMI / 
PRZESZŁOŚĆ JEJ UMIŁOWAŁ, / 
ODGRZEBYWAŁ I OPOWIADAŁ, 
/ A  SKARBY JEJ CZCIĆ UCZYŁ. / 
NIECH ODPOCZYWA / W POKOJU”. 
Autorem jest lwowski rzeźbiarz Anto-
ni Popiel. Doktor Rolle był cenionym 
psychiatrą, a zarazem badaczem dzie-
jów Podola, autorem wielu ważnych 
prac, z  monografią Zameczki podol-
skie na Kresach multańskich na czele.

Teren wokół katedry to przestrzeń 
pamięci, świadomie ukształtowana 
po 1990  r. wedle zasady wypisanej 
na furcie, wiodącej ku rzece: „AVO-
RUM RESPICE MORES” (Bacz na 
obyczaje przodków). Pomniki mają 

8
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tu św.  Jan Paweł II oraz Jerzy Woło-
dyjowski (zob. Jarosław Komorow-
ski, Kresowe mapy Henryka Sien-
kiewicza, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 5-6, 2016), pamiątkowe tablice 
na ścianie prezbiterium – generał 

Mariusz Zaruski, pisarze Zofia Kos-
sak-Szczucka i  Czesław Bednarczyk. 
Chrystus na kolumnie strzeże szcząt-
ków ludzi niegdyś pochowanych przy 
katedrze. Z  niszczejących cmentarzy 
okolicznych przywieziono kilkanaście 

zabytkowych  krzyży i  pomników 
nagrobnych. Cmentarne lapidarium 
uzupełniają różnorodne rzeźby, frag-
menty, ułamki. W  2016  r. w  funda-
mentach posowieckiego więzienia 
znaleziono szczątki nagrobków ze 
zniszczonego w  latach trzydziestych 
ubiegłego wieku starego cmentarza 
katolickiego. Zmontowany z  ocala-
łych kawałków mur to jedyna pamiąt-
ka po nekropolii kilku pokoleń miesz-
kańców. Inicjatorem zarówno tego, 
jak i wielu innych komemoratywnych 
działań jest Towarzystwo Polskie 
w Kamieńcu Podolskim.

Jednym z  eksponatów „muzeum 
ateizmu” była kamienna, kunsztow-
na kazalnica muzułmańska (minbar), 
przeniesiona z kościoła dominikanów, 
który w  1672  r. także zamieniono 
na meczet (dla janczarów). Gotyc-
ką świątynię św. Mikołaja zakonnicy 
wznieśli na przełomie XIV i  XV  w. 
Przebudowę w  stylu baroku sfinan-
sował w  latach 1737-1755 Michał 
Franciszek Potocki, wdzięczny do-
minikanom za uwolnienie z tureckiej 
niewoli. Taką też scenę, z  Turkiem 
strzegącym drzwi, przedstawia fresk 
w  kaplicy św. Dominika. Po 1920  r. 
kościół mieścił bibliotekę, rozmaite 
biura, w  końcu archiwum. Dopiero 
w  1998 r. przejęli go ojcowie paulini, 
a  remont bardzo zniszczonego wnę-
trza wciąż trwa. Kilka lat temu turec-
ka kazalnica po restauracji powróciła 
na swoje miejsce. Przy okazji okazało 
się, że została po części skonstruowana 
z  polskich epitafiów, umieszczonych 
napisami do wewnątrz. W 2016 r. na 
ścianie dominikańskiego klasztoru 
wmurowano tablicę, upamiętniającą 
Sienkiewicza jako pisarza, „który jak 
nikt inny rozsławił Kamieniec”. 

Wejście do miasta przez potęż-
ny most nad jarem Smotrycza za-
bezpieczał zamek, dwa inne trakty, 
też od zachodu, wiodły do ufortyfi-
kowanych bram miejskich, Polskiej 
(Lackiej) i Ruskiej. Wedle koncepcji 
polskich fortyfikatorów ich obron-
ność zwiększały śluzy, pozwalające 
spiętrzać poziom rzeki. Brama Pol-
ska, w  XIX  w. zniszczona i  zasypa-
na podczas budowy drogi, „odżyła” 
dzięki pracom restauratorskim z  lat 

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

8 | Brama	Polska

9 | Brama	Ruska

10 | Orzeł	
Zygmunta	Starego	
na	baszcie	Bramy	
Ruskiej

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

9

10

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2021    |   9



1976-1980. Odnaleziono wówczas 
płytę z  Orłem i  Pogonią z  końca 
XV w. Brama Ruska to również zło-
żony zespół murów i  baszt. Na ścia-
nie barbakanu od zewnątrz znajduje 
się wizerunek św. Jerzego, patrona 
rycerstwa (i nacji polskiej), z  dru-
giej herb Rzeczypospolitej z  czasów 
Stanisława Augusta, z  monogramem 
SAR na piersi orła i  datą 1770. Na 
samym szczycie okrągłej Baszty Nad-
brzeżnej (tu głowę zadzierać trzeba 
szczególnie wysoko) widnieje ma-
jestatyczny, jagielloński Orzeł Biały 
z 1527 r., z napisem „SIGISMUNDUS 
REX POLONIAE”.

Najokazalszą z  kilku zachowa-
nych baszt fortyfikacji miejskich jest 

Baszta Batorego z przylegającą do niej 
niewielką Bramą Wietrzną (przeciąg 
gwarantowany). Masywna basteja, 
wzniesiona w  1585  r. na polecenie 
króla Stefana, została dwieście lat póź-
niej odnowiona przez Stanisława Au-
gusta – o  czym informuje pamiątko-
wa tablica. Gdyby drzwi były otwarte, 
warto zajrzeć do środka.

Z Rynku Polskiego, niezmiennie 
noszącego tę nazwę, przejście na teren 
katedry prowadzi przez klasycystycz-
ną bramę triumfalną, którą wieńczy 
figura św. Jana Nepomucena. Biskup 
Adam Stanisław Krasiński, niegdyś 
jeden z przywódców konfederacji bar-
skiej, wzniósł ją z  okazji wizyty mo-
narszej. Na tablicy nad łukiem znaj-
duje się inskrypcja łacińska o  treści: 
„Tędy wszedł Stanisław August król 
dnia 11 listopada 1781 roku”. Ostat-
ni władca Rzeczypospolitej doce-
niał znaczenie Kamieńca Podolskie-
go i  na ile mógł, dbał o  jego obron-
ność. Ma też do dziś w mieście wiele 

upamiętnień, wśród nich trudno do-
stępną (ale wartą zachodu) tablicę 
u  podnóża mostu zamkowego, który 
w  1766  r., jak głosi napis, „podniósł 
z ruiny” na własny koszt.

To oczywiście nie jest cały Ka-
mieniec – bo gdzie pozostałe kościo-
ły (w  tym trynitarzy, specjalistów od 
uwalniania jeńców), cerkwie, katedra 
ormiańska, ratusze polski i ruski, stud-
nia ormiańska, prochownia i  ogrom-
ne koszary, zasobne muzea czy choć-
by dom rodzinny Antoniny Domań-
skiej, autorki Historii żółtej ciżemki. 
To autorski wybór, ograniczony liczbą 
stron i cierpliwością czytelników. Dal-
szych informacji i  wrażeń dostarczyć 
może bogata literatura przedmiotu, 
ale przede wszystkim własne badania 
terenowe. Jak mówi dawna pieśń, „pod 
Kamieńcem, pod Podolskim stoi Turek 
ze swym wojskiem” – z murów starego 
zamku najłatwiej to sobie wyobrazić.

Jarosław Komorowski

11 | Baszta	Batorego	i	Brama	Wietrzna

12 | Brama	triumfalna	na	cześć	Stanisława	
Augusta

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

...............................................................................
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Przed stu laty w Odessie 
– miejsca pobytu wojska 
polskiego

Bardzo kręte bywały drogi 
żołnierzy polskich do kraju, 
odradzającego się po stukil-
kudziesięcioletniej niewoli. 

Jednym z  epizodów tej tułaczki był 
kilkumiesięczny pobyt polskiej 4. Dy-
wizji Strzelców w  Odessie na przeło-
mie lat 1918 i  1919. Podczas jej wę-
drówki z Kubania do Polski zatrzyma-
ły ją tam wypadki wojenne. Do kraju 
dotarła więc dość późno, bo dopiero 

wiosną 1919 r., za to jako jedyna pol-
ska formacja wschodnia – w  zwar-
tych szeregach i  z bronią w  ręku. Co 
istotne, zdołała ona przywieźć ze sobą 
niemal całe swoje archiwum. Jeszcze 
w  okresie Drugiej Rzeczypospolitej 
zawarte w  nim dokumenty zostały 
uporządkowane, zszyte i zdeponowa-
ne w  Archiwum Wojskowym. Szczę-
śliwie przetrwały późniejsze grabieże, 
dokonane kolejno przez Niemców 

i  Sowietów. Na ich podstawie moż-
na więc z  dużą dokładnością odtwo-
rzyć dzieje polskich oddziałów, sta-
nowiących przez kilka miesięcy garni-
zon Odessy. Co więcej – okazuje się, 
że w  Odessie do dziś zachowała się 

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

1 | Plan	Odessy	z	oznaczeniem	najważniejszych	
miejsc	i	obiektów	związanych	z	pobytem	wojsk	
polskich
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znaczna część obiektów, związanych 
z  pobytem wojska polskiego w  tym 
mieście.

Polska piechota, wojska inżynie-
ryjne i  lotnicy, zaokrętowani na po-
kład statku „Saratow”, przypłynęli do 
Odessy 1 grudnia 1918  r. Z  powodu 
braku środków transportowych, ka-
waleria i  artyleria dołączyły do nich 
później. Przez pierwsze dni żołnie-
rze polscy przebywali w  porcie, a  4 
grudnia 1918 r. wkroczyli do miasta, 
gorąco witani przez stosunkowo licz-
ną kolonię polską. Dzięki napływowi 
ochotników, dowodzący oddziała-
mi polskimi gen. Lucjan Żeligowski 
mógł przeformować dotychczasową 
brygadę w większą jednostkę – 4. Dy-
wizję Strzelców.

Sytuacja w  Odessie była w  tym 
czasie niezwykle zagmatwana. 
Wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego 
na miasto ciągnęły ukraińskie oddzia-
ły atamana Symona Petlury, wspiera-
ne przez bandy zanarchizowanego, 
uzbrojonego chłopstwa. W  mieście 
formował się dopiero III Korpus ro-
syjskiej Armii Ochotniczej, ale stacjo-
nowało tam równocześnie aż kilka-
naście tysięcy żołnierzy niemieckich 
i  austriackich, którym zależało głów-
nie na powrocie do domów, ale którzy 
stanowili jednak ogromną, uzbrojoną 

i  nieobliczalną masę. Władzę guber-
natorską w Odessie sprawował wyzna-
czony przez Francuzów gen. Aleksiej 
Griszin-Ałmazow, a  szarą eminencją 
był francuski konsul, kpt. Emil Hen-
neau. Nie dysponowali oni jednak 
żadną realną siłą zbrojną – w  porcie 
stacjonował jedynie niewielki oddział 
francuskich marynarzy. Napływ do-
brze uzbrojonych, wyszkolonych i za-
prawionych w  bojach wojsk polskich 
dawał szansę utrzymania miasta w rę-
kach alianckich do czasu przybycia 
obiecywanego francuskiego desantu.

13 grudnia 1918  r. do Odessy 
wkroczyli Ukraińcy. Polacy (głów-
nie piechota oraz saperzy) zajęli po-
zycje przy samym porcie, na skraju 
skarpy, wzdłuż Bulwaru Mikołajew-
skiego (obecnie Prymorskyj Bulwar) 
i  zabudowań komory celnej (Mytna 
pł.). Francuzi i reszta Polaków stano-
wili odwód, skoncentrowany w  za-
budowaniach portowych. Doszło do 
kilkudniowych, zaciętych walk ulicz-
nych, w  których Ukraińcy starali się 
zepchnąć Polaków do morza. Nie 
udało się im to jednak, jako że do por-
tu dopłynął oczekiwany desant fran-
cuski, a  pozostała jeszcze część od-
działów rosyjskich zeszła ze statków 
ewakuacyjnych, po czym 18 grudnia 
całość sił sprzymierzonych przeszła 

do ofensywy, wypierając Ukraińców 
z  Odessy. Polski pas natarcia biegł 
z północy na południe, między ulica-
mi Preobrażeńską a Połtawską (obec-
nie Kanatną). Nacierały dwa pułki 
strzelców: 13. i  14., a  2. pułk strzel-
ców skoncentrowany był jako odwód 
u  zbiegu ulic Derybasowskiej i  Jeka-
terynskiej. Na obu skrzydłach znaj-
dowały się pułki francuskie – 1. pułk 
żuawów na wschodnim i  176. pułk 
piechoty na zachodnim.

Miasto zostało podzielone na trzy 
rejony, przyporządkowane poszcze-
gólnym formacjom. Francuzi obsa-
dzili port, kwartały północne i  połu-
dniowo-zachodnie, Polacy rozległą, 
centralną część miasta, a  Rosjanie li-
nię kolejową i  kwartały południowo-
-wschodnie. Oddziałom niemieckim 
i  austro-węgierskim, niezaangażowa-
nym w konflikt, pozwolono swobod-
nie ewakuować się z Odessy. Nastąpi-
ła wówczas względna stabilizacja sy-
tuacji. Ogłoszono mobilizację wśród 
miejscowych Polaków, przyjmowano 
napływających uciekinierów z  Kuba-
nia i  innych części Rosji, a 5 stycznia 
1919 r. rozpoczął pracę polski konsu-
lat. W  lutym 1919  r. w  zajętym por-
cie wyładowały się kolejne dywizje 
alianckie – francuska oraz greckie. 
Na Morzu Czarnym operowały fran-
cuskie okręty wojenne, wspierając od-
działy lądowe artylerią. Ten zastrzyk 
sił pozwolił oddalić front od Odessy. 
Liczebność wojsk sprzymierzonych 
w  Odessie sięgnęła 35 tys. żołnierzy, 
wśród których było 3 tys. Polaków. 

Wojsko polskie, choć zasadniczo 
stacjonowało w  samej Odessie, nadal 
brało udział w  walkach na przedpo-
lach miasta. Największym sukcesem 
był bój z  bolszewikami o  Tyraspol, 
stoczony 7 lutego 1919  r. wraz z  od-
działami francuskimi. Miasto udało 

2 | Klub	Kupiecki	–	siedziba	dowództwa	
4.	Dywizji	Strzelców	(nr	4	na	planie	miasta)

3 | Jeden	z	gmachów	Samorządu	
Mieszczańskiego	–	koszary	14.	pułku	strzelców	
(nr	8	na	planie	miasta)

4 | Szkoła	Eparchialna	–	koszary	kompanii	
inżynieryjnej,	siedziba	szpitala	dywizyjnego	
i	szkoły	oficerskiej	(nr	16	na	planie	miasta)

...............................................................................
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się opanować, w wyniku czego nawią-
zano łączność z sojuszniczą armią ru-
muńską. Ponadto wydzielony oddział 
polski obsadzał od 14 marca 1919  r. 
stację wodociągów w  Bielajewce, za-
grożoną bolszewicką dywersją. Było 
to jedyne źródło wody pitnej dla Ode-
ssy, uruchomione w 1872 r., położone 
35 km na zachód od miasta. Stacja ta 
pracuje zresztą do dziś, a na jej terenie 
zachowała się zabytkowa zabudowa 
z  monumentalną bramą wjazdową. 
Funkcjonują tam też dwa muzea – 
krajoznawcze i wodociągów.

Oddziały polskie pozostające 
w  Odessie zajęły budynki zarekwiro-
wane, nieprzeznaczone pierwotnie 
do zakwaterowania wojsk. Dawne 
rosyjskie koszary, w  tym dwa bodaj 
najciekawsze architektonicznie kom-
pleksy Siergiejewskiej Szkoły Artyle-
rii z 1914 r. (nr 1 na mapie – obecnie 
Uniwersytet Pedagogiczny) i  Korpu-
su Kadetów z 1910 r. (nr 2 – obecnie 
Akademia Wojskowa), zostały obsa-
dzone przez oddziały francuskie.

Dowództwo wojska polskiego 
w  Odessie stacjonowało początkowo 

w  Hotelu „Pasaż” z  1899  r. (ul. De-
rybasiwska 33 – nr 3), który dzięki 
bogatemu, eklektycznemu wystrojo-
wi architektonicznemu do dziś po-
zostaje jedną z  największych atrakcji 
turystycznych Odessy. Po utworzeniu 
4. Dywizji Strzelców jej dowództwo 
przeniosło się do siedziby Klubu Ku-
pieckiego, która powstała w  1850  r. 
jako dom księżnej Repniny-Szuwało-
wej, a  w  1893  r. rozbudowana zosta-
ła w  stylu neorenesansowym dla Ele-
ny Demidowej, księżnej San Donato. 
Budynek ten (ul. Dworianska 10 – 
nr 4), starannie odnowiony kilka lat 
temu, jest obecnie siedzibą Miejskie-
go Szpitala Dziecięcego nr 1. Dowód-
ca dywizji mieszkał w  istniejącym do 
dziś Hotelu Londyńskim (Prymor-
skyj Bulwar 11 – nr 5), tam też kwate-
rowała Polska Misja Wojskowa. 

Trzy pułki strzeleckie dywizji 
rozmieszczone były w różnych miej-
scach. Pułk 13. kwaterował począt-
kowo pod adresem Prymorskyj Bul-
war 10  (nr 6), w kamienicy z 1823 r., 
zajętej później przez sztab generała 
d’Anselme, jako głównego dowódcy 
sił alianckich w Odessie. Polski pułk 
przeniósł się wówczas do tzw. koszar 
„nr 5” (ul. N. Nowoselskoho 46 – nr 
7). Wspomniana kamienica istnieje 
do dziś jako jeden z  elementów za-
bytkowej pierzei bulwaru, natomiast 
w  miejscu koszar „nr 5” postawiono 
pod koniec lat trzydziestych XX  w. 
bezstylowy budynek mieszkalny. Ko-
lejny, 14. pułk strzelców stacjonował 
w  dwóch przyległych budynkach 
Samorządu Mieszczańskiego i  pro-
wadzonego przez ten organ domu 
starców i inwalidów (ul. Staroporto-
frankiwska 36 – nr 8); obydwa o cie-
kawym detalu architektonicznym, 
zbudowane w  latach dziewięćdzie-
siątych XIX  w., dziś zajmowane są 
przez szkoły wyższe. Ostatni, 2. pułk 
strzelców (upamiętniający swym nu-
merem II Brygadę Legionów Pol-
skich, z której wywodziła się jego ka-
dra; w  marcu 1919  r. przemianowa-
ny na 15. ps) zajmował dom pod ad-
resem ul. Mała Arnautska 70 (nr 9). 
Ten niewyróżniający się architekturą 
piętrowy budynek mieszkalny istnie-
je do dziś. 

4
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W zachowanych dokumentach 
pojawiają się trzy miejsca postoju 
pułku ułanów: niezidentyfikowane 
bliżej sanatorium Goldmanowicza, 
kamienica i  duża oficyna mieszkalna 
z  1913  r. o  adresie ul. Hradonaczal-
nycka 41 (istnieją do dziś – nr 10) 
– gdzie duża brama wjazdowa i  ob-
szerne podwórze pozwalały na dość 
swobodne zakwaterowanie kawalerii, 
oraz „Średni Fontan, trzecia stacja”, 
czyli zapewne przystanek tramwajo-
wy „3-a stancija Welykoho Fontanu”, 
który pod taką nazwą funkcjonuje do 
dziś. Przy tym przystanku mieściły się 
koszary dawnej Siergiejewskiej Szkoły 
Artylerii, zajęte przez Francuzów, ale 
polscy ułani zakwaterowani zostali na 
północ od nich, w dawnych koszarach 
8. pułku Kozaków Dońskich. Do dziś 
zachował się prawdopodobnie tylko 
jeden budynek tego kompleksu – ul. 
Artylerijska 11 (nr 11) – mieszczący 
placówki handlowe. Trudno ocenić, 
czy inne stojące w tej samej pierzei bu-
dynki są silnie przebudowanymi daw-
nymi koszarami, czy też obiektami 
wzniesionymi w okresie późniejszym. 
W  aktach można też znaleźć adres 

kwatery oficerów ułanów w dziewięt-
nastowiecznej kamienicy przy ul. 
Dworianskiej 21 m. 1 (istniejącej do 
dziś – nr 12) oraz miejsce postoju ta-
borów pułku w  domu Lwowa przy 
ul. Średni Fontan 18 (obecnie teren 
kombinatu masłowo-tłuszczowego  – 
nr 13).

Dywizjon artylerii zajął kosza-
ry przy ul. Dihtiarna 24 (nr 14). Od 
strony tej ulicy znajdował się blok 
koszarowy, a wzdłuż pozostałych ulic 
otaczających kwartał rozciągały się 
najprawdopodobniej stajnie, działow-
nie i  wozownie. Koszary te przestały 
istnieć jeszcze w  okresie międzywo-
jennym, a  na ich miejscu wzniesiono 
nowe budynki. Wiadomo też, że 1. 
bateria dywizjonu artylerii oraz Szko-
ła Instruktorska zajmowała Koszary 
Ratnera (ul. Wodprowidna 20-22 – 
nr 15), w których do 1914 r. stacjono-
wały pododdziały rosyjskiego 4. dy-
wizjonu artylerii strzelców. W Kosza-
rach Ratnera skoncentrowała się też 
cała polska dywizja tuż przed opusz-
czeniem Odessy nocą z 4 na 5 kwiet-
nia 1919  r. Obecnie w  miejscu ko-
szar znajdują się zabudowania fabryki 

konserw, działającej od lat dwudzie-
stych XX w. i trudno jest ocenić, czy 
stojące wzdłuż ulicy parterowe pawi-
lony mogły być kiedyś budynkami ko-
szarowymi, czy też są to nowsze bu-
dynki fabryczne.

Kilka polskich oddziałów zajmo-
wało obszerny gmach Żeńskiej Szko-
ły Eparchialnej, o  dość bogatym, 
eklektycznym wystroju, wzniesiony 
w  1876  r. (ul. Uspenska 4, obecnie 
nieużytkowany – nr 16). Ulokowane 
tam były: kompania inżynieryjna (sa-
perzy i  łączność, w  tym radiostacja, 
służąca m.in. do komunikacji z Polską 
i Francją), szpital dywizji oraz Szkoła 
Oficerska. Tu również działała łaźnia. 

Drugą zbiorczą kwaterą wojsk pol-
skich stał się dawny Hotel „Maybach” 
(ul. Mała Arnautska 88  – nr 17), 
wzniesiony w 1893 r., a rozebrany tuż 
po drugiej wojnie światowej. Tu mie-
ściła się polska komenda placu i  żan-
darmeria, a  także tabory oraz szpital 
weterynaryjny – zapewne w  hotelo-
wych stajniach i wozowniach; począt-
kowo polska komenda placu zajmo-
wała kamienicę z 1843 r. przy zaułku 
Czajkowskoho 12 (nr 18).

5
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Oddział lotniczy, który w różnych 
okresach posiadał od jednego do kil-
ku samolotów, podczas walk z  Ukra-
ińcami zajął pochodzący z  początku 
XIX  w., następnie przebudowany 
w 1912 r. gmach komory celnej (Myt-
na pł. 1 – nr 19), który stał się jego 
pierwszymi koszarami. Obecnie mie-
ści się tu zarząd portu odeskiego. Roz-
winięty w  eskadrę oddział lotniczy 
25 lutego przeniósł się do zabudowań 
fabryki samolotów „Anatra” z 1911 r., 
usytuowanej przy lotnisku, współ-
użytkowanym przez Francuzów i Ro-
sjan. Fabryka ta działa do dziś jako 
Odeskie Warsztaty Lotnicze (ul. Le-
witana – nr 20, poza planem), a przy 
wejściu do niej stoi pomnik z repliką 
pierwszowojennego samolotu typu 
„Anatra-Ansal”.

Sąd honorowy dywizji urzędo-
wał początkowo w  Hotelu „Odessa” 
(ul. Preobrażenska 42  – nr 21), a na-
stępnie w kamienicy z 1882 r. przy ul. 
Mała Arnautska 109 (nr 22). Służba 
intendentury kwaterowała w  Hote-
lu Moskiewskim (ul. Derybasiwska 5 
– nr 23), gdzie umieszczono kasę po-
lową, oraz na posesji przy ul. Uspien-
skiej 103 (nr 24), gdzie znajdowały się 
magazyny.

Wojsko polskie korzystało też 
z obiektów wspólnych dla wszystkich 

alianckich formacji – msze dla żołnie-
rzy wyznania rzymskokatolickiego 
odbywały się w  funkcjonującej rów-
nież dziś katedrze Wniebowzięcia 
NMP z  1853  r. przy ul. Katerynyn-
skiej 33 (odrestaurowanej po zniszcze-
niach w okresie sowieckim  – nr 25), 
zaś polegli chowani byli na mocno 
obecnie zarośniętej części II Cmen-
tarza (Liustdorfska Doroha – nr 26), 
na którego bramie do dziś zachowała 
się tablica z  polskim napisem. W  ka-
mienicy z 1893 r. przy ul. Uspienskiej 
14 (nr 27) funkcjonowała garnizono-
wa pralnia, a w dziewiętnastowiecznej 
kamienicy przy ul. Spyrydoniwskiej 
2 (nr 28), gdzie przed pierwszą woj-
ną światową działał Hotel „Wiktoria”, 
otwarto 2 lutego 1919  r. wojskowy 
dom publiczny, dostępny dla żołnie-
rzy francuskich, greckich i  polskich. 
Zachowane dokumenty pozwalają na-
wet poznać obowiązującą w nim tary-
fę, wyrażoną w  rublach srebrnych: 5 
za pojedynczą wizytę, 20 za całą noc.

Na koniec nie można nie wspo-
mnieć o  lokalizacji najważniejszych 
polskich instytucji cywilnych w Ode-
ssie. Konsulat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zajmował budynek z  1856  r., 
od nazwiska długoletnich właścicie-
li zwany pałacem Gagarinów (Ka-
terynynska pł. 7 – nr 29). Tuż przed 

pierwszą wojną światową mieściło się 
w nim gimnazjum. Obecnie, starannie 
odrestaurowany, pełni funkcje biuro-
we i usługowe. Przy ul. Riszeliewskiej 
17 (nr 30) mieściła się Rada Organi-
zacji Polskich w  Odessie, kierowana 
przez dyrektora odeskiego ogrodu 
botanicznego, prof. Bolesława Hry-
niewieckiego. Do dziś stoi też Dom 
Polski (ul. Hradonaczalnycka 1 – nr 
31), wzniesiony w  1913  r. z  inicjaty-
wy Małgorzaty Krzeczkowskiej, Alek-
sandra Popowskiego i  Kazimierza 
Rutkowskiego, na ich własnej posesji. 
Obecnie mieści się tu ośrodek meto-
dyczny wykształcenia artystycznego 
i punkty usługowe. W kamienicy przy 
ul. Elisawetynskiej 2 (nr 32) działała 
szkoła polska im. T. Kościuszki. Na 
istniejącym do dziś odeskim hipodro-
mie (Fontanska Doroha 6  – nr 33) 
ulokowano ewakuowane z  Warszawy 
Towarzystwo Wyścigów Konnych, 
którego najlepsze wierzchowce zosta-
ły przekazane wojsku dla formującego 
się w Odessie pułku ułanów.

Spokój w  mieście trwał do końca 
marca 1919 r. Od północnego wscho-
du nadciągali bolszewicy. Chersoń 
padł 10 marca, Mikołajów – pięć dni 
później. W  samej Odessie coraz czę-
ściej uaktywniały się bolszewickie od-
działy dywersyjne. Broniący przedpola 

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

5 | Komora	celna	przy	
głównej	bramie	portu	–	
koszary	oddziału	lotniczego	
(nr	19	na	planie	miasta)

6 | Pałac	Gagarinów	–	
siedziba	konsulatu	RP	(nr	29	
na	planie	miasta)

(ilustracje: 1 – oprac. Szymon 
Kucharski na podstawie planu 
miasta z 1917 r.; 2-6 – fot. 
Szymon Kucharski)

...............................................
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Francuzi i Grecy wycofali się do Ode-
ssy 4 kwietnia, a w ślad za nimi postę-
powali Sowieci. Naczelne dowódz-
two alianckie zarządziło opuszczenie 
Odessy, ale wiele oddziałów było już 
związanych walkami ulicznymi. Nocą 
z  4 na 5 kwietnia 4. Dywizja Strzel-
ców skoncentrowała się w  Koszarach 
Ratnera, które rano 5 kwietnia zostały 
okrążone przez bolszewików. Pierścień 
okrążenia udało się przebić w  kierun-
ku południowym, a  straż tylną stano-
wił pluton armat, kierowany przez 
dowódcę dywizjonu artylerii, kpt. 
Przemysława Barthel de Weydenthala. 
Działa ustawiono na Czumnej Gór-
ce (ul. Wodoprowidna i  zauł. Wyso-
kyj – nr 34), dającej dość daleki wgląd 
w  miasto. Artylerzyści wycofywali się 
jako ostatni i  przy gmachu więzienia 
(Liustdorfska Doroha 11, u  wylotu 
ul. J. Breusa – nr 35), stanowiącym ba-
stion obronny bolszewików, wdali się 
w walkę, w wyniku której kpt. Barthel 
został ciężko ranny. Rozkazał, aby kon-
tynuować odwrót, a  jego samego po-
zostawić w  Odessie, gdzie zmarł dwa 
dni później. Był to najwyższy stopniem 
żołnierz 4. Dywizji Strzelców, poległy 
w Odessie. Jego zwłoki ekshumowano 
i sprowadzono do Polski w 1932 r.

Wojskom alianckim udało się wy-
cofać z rejonu Odessy do sojuszniczej 
Rumunii, a  niemała była w  tym za-
sługa polskich saperów, którzy wzo-
rowo zorganizowali przeprawy przez 
Dniestr i  jego liman. Ewakuowana 4. 
Dywizja Strzelców liczyła 4 tys. żoł-
nierzy, 1870 koni, 13 samochodów, 
11 motocykli, 334 wozy, 31 kuchni 
polowych i 1 radiostację, a uzbrojona 
była m.in. w  30 ckm i  13 armat. Po 
przekroczeniu granicy rumuńskiej zo-
stała przewieziona w  rejon Czernio-
wiec, skąd od 12 czerwca 1919 r. ru-
szyła transportami kolejowymi na Po-
kucie i Podole, gdzie natychmiast za-
angażowała się w  trwające tam walki 
polsko-ukraińskie. Włączona w skład 
wojska polskiego, została przeformo-
wana w  10. Dywizję Piechoty. Była 
to jedyna jednostka wojska polskiego, 
która samodzielnie wywalczyła sobie 
drogę do ojczyzny.

Szymon Kucharski

Chronią, 
co przetrwało

Na Ukrainie można znaleźć 
wiele śladów polskiej spu-
ścizny kulturowej, czy-
li polskiego dziedzictwa, 

albo inaczej: poloników. Przyjmuje 
się, że jest ich kilkadziesiąt tysięcy: 
kościołów, pałaców, dworów, cmenta-
rzy, ale też samotnych grobów, przy-
drożnych kapliczek, zabytków tech-
niki, ściennych malowideł, obrazów 
oraz rzeźb. Tylko nieliczne znajdują 
się w dobrym stanie, większość wyma-
ga ingerencji konserwatorów, w czym 
m.in. stara się pomóc utworzony 
przed czterema laty Narodowy Insty-
tut Polskiego Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą POLONIKA.

Najpierw trzeba wspiąć się po wą-
skich schodach, ostrożnie trzymając 
przytwierdzonej do ściany liny. Wię-
cej przestrzeni jest dopiero przy orga-
nach, ale to zaledwie 1/3 drogi. Dalej, 
na wysokości 10 piętra nad posadzką 
kościoła jezuitów we Lwowie (obec-
nie greckokatolickiej cerkwi garni-
zonowej św. św. Piotra i  Pawła) pro-
wadzi labirynt drabin. Wyprawa pod 
sklepienie zajmuje około kwadransa. 
To tutaj, przy osiemnastowiecznym 
malowidle Franza i Sebastiana Eckste-
inów pracuje zespół dr. Pawła Boliń-
skiego z  krakowskiej ASP. Najpierw 
przywrócono blask freskom w prezbi-
terium, a po kolejnych czterech latach 
wysiłków jest blisko zakończenia prac 
przy sklepieniu nawy głównej. Wcze-
śniej działania te finansował polski re-
sort kultury, później pałeczkę przejął 
Instytut POLONIKA. Dodatkowo 
Instytut nadzoruje projekty dotowane 

w  ramach własnego programu „Pol-
skie dziedzictwo kulturowe za grani-
cą – wolontariat” oraz zarządza gran-
tami Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu „Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego za granicą”. Za-
bytki trzeba bowiem chronić na wielu 
polach – przed zniszczeniem i zdewa-
stowaniem, ale też przed zapomnie-
niem oraz elementarnym brakiem 
wiedzy.

W siedzibie POLONIKI w  War-
szawie na jednej ze ścian wisi odręcz-
na, wciąż aktualizowana lista projek-
tów realizowanych na całym świecie. 
Tylko w ramach programu „Ochrona” 
(nie licząc „Badań” oraz „Popularyza-
cji”) w  ubiegłym roku zrealizowano 
36 projektów konserwatorskich, 27 
dokumentacji, ekspertyz oraz inwen-
taryzacji. Część tych przedsięwzięć, 
którymi zawiaduje Piotr Ługowski, 
to zabytki rozproszone po całej Ukra-
inie, od Lwowa po Wołyń, od Berdy-
czowa przez Krzemieniec po odległy 
Kamieniec Podolski czy Czerniowce.

Lwów jest miastem szczególnym. 
Pełno w  nim zabytków, które prze-
trwały nie tylko obie światowe wojny, 
ale też władzę Sowietów po 1945  r. 
Wiele obiektów zostało zdewastowa-
nych, a w innych nie przeprowadzono 
od dawna żadnego remontu. O  pol-
skich dokonaniach w  tym mieście 
niech posłuży przykład cmentarza 
Łyczakowskiego, czyli nekropolii pod 
względem wielkości, znaczenia i klasy 
istniejących tam pomników porówny-
walnej jedynie z  warszawskimi Stary-
mi Powązkami. POLONIKA ma tu 
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długą listę dokonań, np. konserwację 
nagrobków architektów Piotra Tar-
nawieckiego i  Edmunda Żychowicza 
oraz filantropa Józefa Torosiewicza. 
Kosztem ponad 1,7 mln zł dawną 
świetność odzyskała też kaplica Krzy-
żanowskich (o której była wzmianka 
w  tegorocznym numerze 5-6 „Spo-
tkań z Zabytkami”), a zaawansowane 
prace trwają przy monumentalnej ka-
plicy Barczewskich. O skali trudności 
tej realizacji świadczą rozmiary same-
go mauzoleum – potężny grobowiec 
ma 3 kondygnacje i jest wielkości nie-
dużego… domu. Wkrótce konserwa-
torów kamienia, którzy współpracują 

z  Instytutem, czeka kolejne wyzwa-
nie: remont kaplicy Dunin-Bor-
kowskich z  rzeźbami Hartmana Wi-
twera. Będzie to zadanie podobnie 
wymagające jak renowacja kaplicy 
Krzyżanowskich.

Pogoda, a  ściślej jej zawirowania 
nie oszczędzają Łyczakowa. Silna bu-
rza w  2020  r. uszkodziła około 70 
nagrobków. W  końcu czerwca tego 
roku katastrofa się powtórzyła – ko-
lejna nawałnica spustoszyła cmentarz. 
„Teren jest gęsto porośnięty drzewami, 
które – jak to w  miejskich nekropo-
liach bywa – nie są mocno ukorzenio-
ne. Łatwo łamią się przy silniejszym 
wietrze. Nie ma szans, żeby jakakol-
wiek rzeźba wytrzymała taki ciężar. 
Każda burza oznacza więc koszty i  – 
co najgorsze – w  przyszłości sytuacja 
na pewno się nie poprawi” – podkre-
śla dyrektorka POLONIKI, Dorota 
Janiszewska-Jakubiak.

We Lwowie znajduje się tak-
że mniej znany i  nieco zapomnia-
ny cmentarz Janowski, na któ-
rym również prowadzi działania 
POLONIKA.

Z perspektywy wzgórz nad mia-
stem rozciąga się wspaniała panora-
ma. Łatwo rozpoznać kościół jezu-
itów, w  którym Paweł Boliński przy-
wraca blask malowidłom Ecksteinów. 
Tuż obok jest tzw. katedra łacińska, 
którą konsekrowano w  1481  r. – je-
dyny tak dobrze zachowany kościół 
gotycki we Lwowie. Zyskała sławę za 
sprawą cudownego wizerunku Mat-
ki Bożej Łaskawej, „Ślicznej Gwiazdy 
Lwowa”. Powracający ze Śląska król 
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656  r., 
w obliczu dalszej walki ze szwedzkimi 
najeźdźcami, stojąc przed tym obra-
zem powierzył Rzeczpospolitą opie-
ce Maryi – Królowej Korony Polskiej 
(Regina Regni Poloniae).

1 | Prace	konserwatorskie	przy	malowidłach	
Franza	i	Sebastiana	Ecksteinów	na	sklepieniu	
dawnego	kościoła	jezuitów	(obecnie	cerkiew	
greckokatolicka	św.	św.	Piotra	i	Pawła)	
we	Lwowie

...............................................................................
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W ramach wieloletniego projek-
tu rewaloryzacji wnętrz komplekso-
wej konserwacji poddano w katedrze 
lwowskiej m.in. wielokondygnacyjny 
ołtarz główny i  zespół witraży oraz 
kaplice Najświętszego Sakramentu 

(Wiśniowieckich) i  Jabłonowskich. 
Narodowy Instytut POLONIKA 
sfinansował m.in. prace przy orga-
nach w  prezbiterium. Teraz celem 
są malowidła Stanisława Stroińskie-
go, zdobiące sklepienie nad chórem. 

Rozebrano również organy, które 
trzeba oczyścić i  zabezpieczyć drew-
nianą konstrukcję prospektu o  wyso-
kości kilkunastu metrów, a  potem na 
nowo instrument uruchomić.

Po drugiej stronie lwowskiego 
rynku (ściślej w zaułku niemal na jego 
tyłach) znajduje się katedra ormiań-
ska. To z  kolei historyczny ślad po 
czasach jedynego miasta w  Europie, 
w którym przed drugą wojną świato-
wą rezydowało trzech arcybiskupów 
katolickich (obrządku łacińskiego, 
greckiego i  ormiańskiego), a  zarazem 
unikatowy przykład nawarstwiania się 
tradycji i  stylów w  ciągu prawie 600 
lat. POLONIKA sfinansowała w  tej 
świątyni m.in. konserwację malowidła 
Jana Henryka Rosena „Ustanowienie 
Najświętszego Sakramentu” oraz zdo-
biącej kopułę mozaiki z kwadracików 
szkła przywiezionych z Wenecji; mo-
zaikę zaprojektował Józef Mehoffer.

Instytut zajął się też jedną z  naj-
starszych kapliczek we Lwowie, tzw. 
kapliczką Sykstów, stojącą nieopodal 
kościoła św. Marii Magdaleny; zaby-
tek pochodzi z końca XVI w. Jedno-
cześnie zakończono remont schodów 
prowadzących do kościoła francisz-
kanów św. Antoniego przy ul. Łycza-
kowskiej, w którym m.in. ochrzczono 
Zbigniewa Herberta. Remont tych 
zrujnowanych schodów był wyzwa-
niem i  dla inżynierów budownictwa, 
i  dla konserwatorów. Schody zdobi 
cenna, osiemnastowieczna Immacula-
ta – figura Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej. Rokokowe cacko wymaga-
ło naprawy. Madonnę trzeba było jak 
najdelikatniej zdjąć z podstawy i uzu-
pełnić brakujące elementy, opierając 
się tylko na nielicznych archiwalnych 
zdjęciach.

Z kolei na fasadzie dawnego ko-
ścioła dominikanów pw. Bożego Cia-
ła, gdzie obecnie znajduje się cerkiew 
greckokatolicka Najświętszej Eucha-
rystii, przywrócono pierwotny stan 
czterem rzeźbom świętych i  złoconej 
monstrancji, która ma prawie 4 m wy-
sokości! Każda z  rzeźb waży ponad 
tonę, więc nie mogły być zdemon-
towane i  np. zniesione na dół. Teren 
prac był wprawdzie osłonięty przed 
deszczem i  częściowo wiatrem, ale 

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

2 | Nagrobek	
filantropa	Józefa	
Torosiewicza	
na	cmentarzu	
Łyczakowskim	
we	Lwowie	po	
zakończonej	
konserwacji

3 | Zniszczenia	po	
burzy	na	cmentarzu	
Łyczakowskim	we	
Lwowie	w	2020	r.
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wszystkich niedogodności takiej pra-
cy nie udało się uniknąć. Konserwa-
torzy pracowali w  warunkach ekstre-
malnych, w upale i w chłodzie.

Poruszając się po Ukrainie śla-
dem dawnych magnackich rodów, 
odwiedźmy np. Żółkiew – matecznik 
Żółkiewskich oraz Ołykę, gdzie mieli 
swoją siedzibę Radziwiłłowie. Pola-
cy od ponad 30 lat angażują się w ra-
towanie znajdujących się tu cennych 
pozostałości. Nestorem konserwato-
rów związanych z obu tymi miastami 
jest prof. Janusz Smaza z warszawskiej 
ASP, jeden z ekspertów POLONIKI. 
Instytut finansował część prac (we-
spół z  MKiDN oraz Senatem RP) 
przy żółkiewskiej kolegiacie św. Waw-
rzyńca. Dzięki temu w  pełnej krasie 
możemy podziwiać witraż w tzw. oku-
lusie, oczyszczono też północne ramię 
transeptu kościoła. Instytut zaopieko-
wał się też innymi miejskimi obiekta-
mi, np. płaskorzeźbą ze św. Wawrzyń-
cem na  secesyjnym budynku dawnej 
elektrowni, a  z  okazji upamiętnienia 
400-lecia śmierci Stanisława Żół-
kiewskiego w  dziale zajmującym się 
popularyzacją powstał animowany 
film Hetman, który na 9. Zamoj-
skim Festiwalu Filmowym „Spotka-
nia z  historią” otrzymał w  tym roku 
wyróżnienie.

Dział popularyzacji odpowiada 
również za produkcję animowanych 
filmów dla dzieci z  serii Polo i  Nika. 
Można je obejrzeć np. na Youtube.
com, a  za każdym razem celem głów-
nych bohaterów jest poznawanie po-
loników. W najnowszym odcinku mali 
zdobywcy odwiedzają Lwów – miasto 
Stanisława Lema, który tam się urodził 
i  spędził dzieciństwo. Szefową tego 
działu jest dr Magdalena Gutowska.

W Ołyce w  zamku Radziwiłłów 
do niedawna znajdował się szpital 
psychiatryczny. Losy tej wielkiej bu-
dowli na razie są niepewne, a wymaga 
nader pilnego remontu. Obiekt wraz 
z  leżącym obok szańcem (kiedyś ota-
czały całą okolicę i  wraz ze stawami 

tworzyły obronne założenie fortyfi-
kacyjne) od kilku miesięcy stoi pusty 
i jest w kiepskim stanie technicznym. 
Czy i  kiedy będzie remontowany? 
Tego nie wiadomo, bo to w dużej mie-
rze zależy od właściciela – miejscowej 
gminy. Kilka lat temu w  ruinę popa-
dała w  Ołyce także przepiękna bazy-
lika. Świątynia została przywrócona 
wiernym w  1990  r., ale jej odbudo-
wa zaczęła się, gdy stan budynku był 
już krytyczny (w 2018  r. zniszczenia 
tynków obejmowały około 80% po-
wierzchni elewacji). Dzięki fundu-
szom polskich instytucji i  prywat-
nych darczyńców prace prowadzi tam 
Fundacja Dziedzictwa Narodowego, 
a  POLONIKA sfinansowała remont 

i  konserwację fasady oraz znajdują-
cych się na niej detali: rzeźb i zegara.

W ramach programu „Badania” 
w  2020  r. zrealizowano 27 projek-
tów, w  tym 11 wydawniczych (na 
różnym etapie finalizowania) w  9 
krajach Europy; szefem programu 
jest dr Karol Guttmejer. Na Ukrainie 
dokumentowano cmentarze, a wcze-
śniej inny zespół przeprowadził ba-
dania więźby dachowej w  katedrze 
łacińskiej. W  dziale tym powstają 
również ciekawe publikacje. W  serii 
„Studia i  Materiały” wydane zosta-
ły ostatnio (licząc tylko pozycje po-
święcone Ukrainie): książka Agaty 
Dworzak Polejowscy. Karta z dziejów 
lwowskiego środowiska artystycznego 

4 | Fragment	drewnianej	konstrukcji	prospektu	
organów	głównych	w	katedrze	łacińskiej	
we	Lwowie	w	trakcie	konserwacji

...............................................................................
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w  drugiej połowie XVIII wieku oraz 
Mariusza Kaczki i  Dariusza Koło-
dziejczyka Turecki pasza i  szlachta: 
korespondencja osmańskiego guberna-
tora Chocimia Iliasza Kołczaka pa-
szy ze szlachtą Rzeczypospolitej z  lat 
1730-1739. POLONIKA dofinan-
sowała także książkę Jana Szajnera 
i  Marcina Rechłowicza Tramwaje 
lwowskie 1880-1940.

Należy też wspomnieć o wyjątko-
wym Podręczniku do inwentaryzacji 
polskich cmentarzy i  nagrobków poza 
granicami kraju autorstwa Anny Syl-
wii Czyż oraz Bartłomieja Gutow-
skiego, którą przygotowano w  dziale 
popularyzacji. Na potrzeby Podręcz-
nika wykonano wiele zdjęć i  przygo-
towano tablice porównawcze oraz 
spójny zestaw ilustracji. Na ich pod-
stawie można opisać nagrobek czy 
grobowiec oraz – bez specjalistycznej 
wiedzy geologa – samodzielnie roz-
poznać kamień, z którego zostały wy-
konane. Nakład publikacji wyczerpał 
się w czasie zaledwie dwóch miesięcy, 
ale będzie wznowiony i  to również 

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

5 | Mozaika	Józefa	
Mehoffera	w	katedrze	
ormiańskiej	we	Lwowie

6 | Schody	prowadzące	
do	kościoła	św.	
Antoniego	we	Lwowie	
po	zakończonej	
konserwacji

7 | Fragment	fasady	
dawnego	kościoła	
dominikanów	(obecnie	
cerkiew	greckokatolicka	
Najświętszej	Eucharystii)	
we	Lwowie

8 | Bazylika	w	Ołyce	
–	fasada

9 | Wolontariusz	przy	
pracach	porządkowych	
na	jednym	z	cmentarzy	
na	Ukrainie

(zdjęcia: Narodowy Instytut 
Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą 
POLONIKA)
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w  bardzo pożądanej wersji w  języku 
ukraińskim.

Polskie ślady na Ukrainie są roz-
proszone, ale o to, aby ich historia nie 
została zapomniana, dbają wolonta-
riusze, których działania w POLONI-
CE koordynuje i  znajduje fundusze 
Wydział Dotacyjny, kierowany przez 
Martę Szymską. Społecznicy zajmują 
się cmentarzami. Stowarzyszenie Ma-
gurycz niedawno zakończyło obóz, na 
którym przez dwa tygodnie 25 osób 
pracowało przy nekropoliach w  Za-
kładzie i  Pomorzanach. Celem było 
doprowadzenie do porządku kilku-
dziesięciu polskich i kilku ukraińskich 
nagrobków, wykonanie dokumentacji 
fotograficznej i  – być może – zreali-
zowanie o  tym filmu. Wolontariusze 
z  Chorągwi Łódzkiej ZHP uczest-
niczą z  kolei w  akcji „Kresowe stani-
ce”. Harcerze od ponad 20 lat zajmują 
się odbudową cmentarzy legionistów 
na Wołyniu, ale też w  Kowlu, Tobo-
łach, Optowej, w Janowej Dolinie. Ich 
działalność koncentruje się wokół Ko-
stiuchnówki, gdzie w  dawnej polskiej 
szkole z  1936  r. funkcjonuje ośrodek 
harcerski − miejsce spotkań na szlaku 
tradycji kresowej. Fundacja Dziedzic-
twa Kresowego im. Orląt Lwowskich 
porządkuje i odnawia kwatery cmenta-
rza Janowskiego we Lwowie. Niedaw-
no zorganizowali obóz po raz trzeci.

Wydział Dotacyjny pełni jeszcze 
jedną funkcję − odpowiada za granty 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i  Sportu. Za ministerial-
ne fundusze remontowane są kolej-
ne nagrobki Łyczakowa i  cmentarza 
Janowskiego, cmentarze w  Złoczo-
wie i  Liczkowcach. Ogromne zasłu-
gi ma na tym polu Fundacja Dzie-
dzictwa Kulturowego, która już od 
kilku lat opiekuje się m.in. nagrob-
kami na łyczakowskiej nekropolii. 
Fundusze Ministerstwa pozwolą też 

przeprowadzić kolejny etap prac przy 
witrażu „Matka Boża Królowa Anio-
łów” w katedrze łacińskiej autorstwa 
Teodora Axentowicza, popracować 
nad stallami w  tej świątyni oraz od-
restaurować relikwiarze z  kościelne-
go skarbca. W  Czerniowcach roz-
poczęły się prace przy największym 
w  tej części regionu polskim cmen-
tarzu, a  w  Boremlu – przy figurze 
Chrystusa.

Rafał Jemielita

7 8
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W	tym	roku,	w	końcu	lipca	
po	kilkunastu	latach	prac	
budowlano-konserwatorskich	
budynek	krakowskiego	
pałacu	Pod	Krzysztofory	
został	ponownie	otwarty	dla	
publiczności.	Gmach	odzyskał	
swoją	dawną	świetność	oraz	
został	przystosowany	do	
współczesnych	standardów	
muzealnictwa.

piotr hapanowicz

Pałac Pod 
Krzysztofory
od nowa

Aleksander Śliwa, rzeźba „Św. Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus”  
na fasadzie pałacu Pod Krzysztofory, 2021 



Krzysztofory były jedną z  najoka-
zalszych rezydencji miejskich 
w  Krakowie. W  ciągu wieków 
z dziejami tego pałacu wiele razy 

splatały się główne wątki historii Krakowa 
i  Polski. W  swojej historii budynek pełnił 
także różne funkcje: w  średniowieczu był 
rezydencją mieszczańską, przebudowaną 
w XVII w. na pałac magnacki, potem wielką 
kamienicą czynszową, a następnie został ada-
ptowany na gmach urzędu, aby w końcu stać 
się siedzibą miejskiego muzeum.

Pałac zlokalizowany jest w  samym sercu 
krakowskiego Starego Miasta, jego zabudo-
wania zajmują działkę w  narożniku Rynku 
Głównego i ul. Szczepańskiej. Patrząc na bu-
dowlę z Rynku, dostrzegamy barokową fasa-
dę z lat 1682-1684, przekształconą na począt-
ku XIX  w. i  w  1878  r., o  niesymetrycznym 

układzie pięciu osi. Oś środkowa wyróżnio-
na jest na parterze okazałym portalem, uję-
tym toskańskimi półkolumnami i pilastrami, 
flankowanym po obu stronach wejściami. 
Główna brama wjazdowa do rezydencji od 
strony Rynku obramowana jest barokowym 
portalem z  piaskowca. W  XIX-XX  w. fasa-
da straciła swój imponujący charakter przez 
banalną nadbudowę, zmianę kształtu dachu 
oraz modernizację techniczną. 

Obecny budynek ma trzy piętra. Dzięki 
renowacji odzyskał swój interesujący wyraz. 
Odtworzono kolorystykę obramień okien-
nych z przełomu XVIII i XIX w. Obramienia 
okien otrzymały złoty kolor, symbol dostojeń-
stwa i  bogactwa dawnych właścicieli pałacu. 
W fasadzie zwraca uwagę odkryta w 2010 r. 
wnęka o wysokości 367 cm, pomiędzy okna-
mi drugiego piętra, w  której znajdował się 

1 | Fasada	pałacu	
Pod	Krzysztofory
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niegdyś ponadnaturalnej wielkości wizerunek 
św. Krzysztofa. Nową rzeźbę przedstawiającą 
świętego, autorstwa prof. Aleksandra Śliwy, 
zrealizowaną w wyniku konkursu ogłoszo-
nego przez Muzeum Krakowa odsłonięto 
w tej wnęce w lipcu br. Nazwa budynku Pod 
Krzysztofory („sub Christophori”) po raz 
pierwszy wzmiankowana została w  połowie 
XVI w. Z pałacem związanych jest wiele po-
dań i legend, które przydają mu tajemniczości 
i zarazem atrakcyjności turystycznej.

Zwiedzając Krzysztofory, należy zwrócić 
szczególną uwagę na przedproża i  barokowe 
sztukaterie. Niewątpliwą atrakcją podziemnej 
części budynku są przedproża. Etymologia 
wyrazu przedproża oznacza budowlę, która 
powstała przed progiem domu. Mieszkańcy 
średniowiecznego Krakowa nazywali te obiek-
ty cellaria ante domum. W połowie XIV w. do 
fasad domów wzniesionych przy krakowskim 
Rynku zaczęto dostawiać budowle właśnie 
zwane przedprożami. W  przypadku kamie-
nicy krzysztoforskiej zewnętrzne lico ściany 
przedproża wychodziło aż 5 m przed ele-
wację budynku; był to największy tego typu 

obiekt w  Krakowie. Badania wskazują na 
dwuetapowy proces powstawania przedproża 
przed obecnym pałacem Pod Krzysztofory. 
W  pierwszym etapie około połowy XIV  w. 
wzniesiono komorę południową, dostawia-
jąc ją do elewacji budynku, a  jednocześnie 
do stojącego tuż przed domem wchodzącym 
w  skład dzisiejszego Pałacu Spiskiego. Mury 
przedproża południowego wzniesiono z  ka-
mienia łamanego. W  drugim etapie prac, 
po kilku lub kilkunastu latach, przedproże 
rozbudowano w  kierunku północnym aż do 
narożnika domu przy zbiegu ul. Szczepań-
skiej z Rynkiem. Powstała w ten sposób dru-
ga komora przed fasadą budynku, utrzymana 
w  linii starszej, z  tarasem i  zadaszeniem, ale 
znacznie dłuższa od południowej. W  pierw-
szej połowie XVI w. rozpoczął się długotrwa-
ły proces likwidacji drewnianych konstrukcji 
wspierających pulpitowe zadaszenie nad ta-
rasami przedproży krakowskich. Całkowite 
zniesienie tarasu wraz z koroną murów obwo-
dowych nastąpiło w XVII w.

Z obszernej sieni przechodzimy dwubie-
gową klatką schodową na pierwsze piętro. 

2 | Elewacja	północna	
pałacu	
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W jej podeście między pierwszym a drugim 
piętrem znajduje się kolisty świetlik obwie-
dziony balustradą. Pomieszczenia pałacowe 
na pierwszym piętrze tworzą amfiladowy 
układ różnej wielkości komnat. Z barokowej 
rezydencji rodziny Wodzickich przetrwały 
do dziś tylko nieliczne elementy dawnego, 
nadzwyczaj bogatego wystroju. Należą do 
nich dwa znakomite dzieła sztuki baroko-
wej przełomu XVII i  XVIII  w., stanowiące 
sztukatorski wystrój wnętrz reprezentacyj-
nych apartamentów piano nobile. Powstały 
one dzięki staraniom ówczesnej właścicielki 
pałacu Anny Marii z  Grattów Wodzickiej 
(zm. 1713). Autorstwo sztukaterii moż-
na przypisać Baltazarowi Fontanie (1661-
1733), wybitnemu rzeźbiarzowi i  sztukato-
rowi pochodzenia włoskiego. W  dawnym 
salonie pałacu, a  dziś reprezentacyjnej Sali 
Baltazara Fontany, zachował się interesu-
jący strop plafonowy „Strącenie Faetona”, 
choć jak się wydaje tytuł „Upadek” jest bar-
dziej adekwatny. Dzieło wykonane techniką 
stiukową około 1700 r. składa się z wielkiej 
sceny figuralnej w środkowej części plafonu 
i  czterech mniejszych scen figuralno-roślin-
nych na osiach plafonu. Tematem plafonu 
jest antyczny mit grecki o strąceniu Faetona, 
syna boga Słońca Heliosa. W środkowej czę-
ści plafonu dostrzegamy ekspresyjnie przed-
stawione rozszalałe i przewracające się konie 

3 | Przedproża	w	pałacu	
Pod	Krzysztofory

4 | „Strącenie	Faetona”	
na	plafonie	w	Sali	Baltazara	
Fontany	w	pałacu	Pod	
Krzysztofory

5 | Strop	domniemanej	
kaplicy
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oraz fragmenty rozbitego wozu słonecznego. 
W  centrum tej grupy zwraca uwagę upada-
jąca w  nienaturalnej pozie postać Faetona 
z rozłożonymi bezradnie nad głową rękoma 
i unoszącym się za nim splątanym płaszczem. 
Pełne tragizmu centralne przedstawienie 
uzupełniają cztery mniejsze elementy. Na 
osi wzdłużnej znajdują się dwie uskrzydlo-

ne postacie chłopców (putta), siedzących na 
konchach muszlowych, bawiących się girlan-
dami owoców. Na osi poprzecznej zostały 
umieszczone w  podobnych konchach dwa 
popiersia kobiece, przechodzące w  dekora-
cyjnie traktowane gałęzie liściaste. To zapew-
ne Heliady, siostry Faetona, które z rozpaczy 
po jego śmierci zamieniły się w  nadrzeczne 
drzewa. Dekoracja ta należy do znakomitych 
dzieł sztuki barokowej w  Krakowie o  wło-
skiej proweniencji. Wyróżnia się walorem 
oryginalności zarówno ze względu na treści 
ideowe, jak i artystyczne. 

Druga sztukateria zdobi pomieszczenie 
małego gabinetu (domniemanej kaplicy), 
znajdującego się ponad wjazdem na dziedzi-
niec od ul. Szczepańskiej. Na dekorację stiu-
kową składają się elementy figuralne i roślin-
ne. W  narożnikach umieszczone zostały wy-
modelowane w stiuku cztery anioły podtrzy-
mujące medaliony z przedstawieniami figural-
nymi. Postacie rozpoznane na medalionach to 
Kleopatra, Diogenes, Amor, Psyche oraz We-
nus z  Amorkiem. Barokowe dzieło, czerpiąc 
z  antycznych wątków prezentuje skompliko-
wany program ikonograficzny nawiązujący do 
chrześcijańskiej doktryny, mówiącej o śmierci, 

zmartwychwstaniu i zbawieniu. Treść zawarta 
w  sztukaterii została uzupełniona polichro-
mią, której jako autora wskazuje się na współ-
pracującego z Fontaną przy innych projektach 
Karola Dankwarta (zm. 1704) lub Innocente-
go Montiego (1653-1710).

W murach obecnego zespołu pałacowego 
znajdują się relikty kilku starszych budynków, 
począwszy od zabudowy średniowiecznej aż 
po współczesność. Najstarszą część zabudowy 
murowanej stanowił budynek wzniesiony na 
planie kwadratu zapewne w drugiej połowie 
XIII w., po lokacji Krakowa (1257 r.). Była to 
wieża obronno-mieszkalna, położona w głębi 
działki od strony południowej. W pierwszej 
połowie XIV w. powstał etapowo jedno- lub 
dwupiętrowy budynek przyrynkowy, wypeł-
niający całą szerokość działki. W jej głębi od 
strony ul. Szczepańskiej stanęła mniejsza ka-
mienica. W  ciągu XIV  w. następował stop-
niowy proces scalania budynków, w  XV  w. 
powstała kamienica, która z  czasem była 
nazywana Morsztynowską, od nazwiska pa-
trycjuszowskiej rodziny Morsztynów, której 
przedstawiciele byli właścicielami nierucho-
mości od 1423 do 1557 r. Zabudowania pa-
łacowe powstały w XVII w. w wyniku połą-
czenia gotyckich kamienic: Morsztynowskiej 
i  Chmielowskiej. Prace budowlane zaini-
cjował w  drugiej ćwierci XVII  w. marszałek 
nadworny koronny Adam Kazanowski (zm. 
1649), przyjaciel i  zaufany króla Władysła-
wa IV, od 1644 r. nowy właściciel kamienic. 
Jego ambicją było urządzenie tu budowli być 
może na wzór swojej warszawskiej rezyden-
cji przy Krakowskim Przedmieściu. Plany te 
pokrzyżowała przedwczesna śmierć nowego 
właściciela.

Zasadnicza przebudowa obiektu została 
dokonana przez architekta Jakuba Solarie-
go w  latach 1682-1684 na zlecenie ówcze-
snego właściciela budynku Wawrzyńca Jana 
Wodzickiego, nobilitowanego dzierżawcy 
żup wielickich i bocheńskich. Powstał wów-
czas monumentalny pałac Pod Krzysztofory 
z dziedzińcem arkadowym, który pretendo-
wał do bycia najważniejszą rezydencją Kra-
kowa, godną goszczenia monarchów i innych 
ważnych osobistości. Tak więc Wodziccy, 
aspirując do stanu arystokratycznego, mogli 
poszczycić się okazałą siedzibą rodową, wy-
posażoną w  liczne dzieła sztuki, zamawiane 
u znanych artystów. Wśród postaci goszczą-
cych w  rezydencji w  czasach nowożytnych 

6 | Zabudowa	działki	
narożnej	u	zbiegu	
zachodniej	pierzei	
Rynku	Głównego	i	ul.	
Szczepańskiej,	rekonstrukcja	
według	stanu	z	pierwszej	
połowy	XIV	w.
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byli władcy polscy: Jan II Kazimierz (kil-
kukrotnie), Michał Korybut Wiśniowiecki, 
Jan III Sobieski oraz Stanisław August Po-
niatowski. W  pałacu gościł także przyszły 
car Rosji Paweł I. W  okresie trzeciej wojny 
północnej w  pierwszej ćwierci XVIII  w. 
część wyposażenia pałacowego, w  tym me-
ble, trafiła do rezydencji królewskiej na Wa-
welu. W 1773 r. pałac nabył biskup krakow-
ski Kajetan Sołtyk, który właśnie powrócił 
z  zesłania w  Rosji. W  1790  r. budynek stał 
się własnością Jacka Kluszewskiego, starosty 
brzegowskiego, bogatego przedsiębiorcy, 
zasłużonego twórcy teatru krakowskiego, 
który przeprowadził remont generalny bu-
dynku. W 1796 r. gmach stanowił pierwszą 
siedzibę austriackiego komisarza rządowego 
dla Galicji Zachodniej. Kilkanaście lat póź-
niej, na przełomie 1805 i 1806 r. w rezyden-
cji mieszkała para książęca Izabela i  Adam 
Kazimierz Czartoryscy. Powoli pałac zmie-
niał jednak swoją funkcję, stając się budyn-
kiem czynszowym.

Krzysztofory to jedno z najważniejszych 
miejsc pamięci w Krakowie. W XIX w. pałac 
był miejscem ważnych wydarzeń o charakte-
rze patriotycznym. Po wyzwoleniu Krakowa 
z rąk austriackich, w 1809 r. w pałacu przez 
pół roku znajdowała się kwatera główna 
księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813), 
naczelnego wodza wojsk Księstwa Warszaw-
skiego. W czasach Wolnego Miasta Krakowa 
tu znajdowała się siedziba Sądu Apelacyjne-
go. Tutaj w  lutym 1846  r. zapadła decyzja 
o wybuchu powstania krakowskiego, tu miał 
siedzibę Rząd Narodowy z  Janem Tyssow-
skim na czele. Podczas wydarzeń Wiosny 
Ludów w  1848  r. w  budynku spotykali się 
przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego, 
następnie tu mieściła się siedziba Komitetu 
Narodowego, co upamiętnia tablica pamiąt-
kowa na fasadzie.

Od 1843 do 1911  r. posesja należała do 
kupieckiej rodziny Walterów i  miała cha-
rakter kamienicy czynszowej. W  budynku 
działały znane krakowskie sklepy i lokale ga-
stronomiczne, w tym słynny skład kolonial-
ny i  lokal śniadaniowy Antoniego Hawełki. 
W latach 1878-1879 wysoki czterospadowy 
dach zamieniono na obecny, co w widoczny 
sposób przyczyniło się do utraty walorów 
stylowych budowli. Zespół pałacowy zde-
wastowany wieloletnim użytkowaniem był 
zagrożony wyburzeniem przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej. W 1911 r. budy-
nek nabyła spółka kierowana przez przedsię-
biorcę Gustawa Gersona Bazesa z zamiarem 
zburzenia w  celu zrealizowania planów bu-
dowy dochodowego kompleksu handlowo-
-hotelowego w  zachodniej części Rynku. 
Energiczna akcja miłośników zabytków, przy 
wsparciu następcy tronu arcyksięcia Fran-

ciszka Ferdynanda, doprowadziła do zawie-
szenia realizacji projektu. W 1914 r. w gma-
chu znajdowało się najważniejsze w  mieście 
biuro werbunkowe Legionów Polskich, 
a  także biura Naczelnego Komitetu Naro-
dowego (NKN). Po wykupieniu budynku 
przez rząd austriacki w  1916  r. przystąpio-
no do remontu i  adaptacji według projektu 
Wacława Krzyżanowskiego w  latach 1917-
1918. Podjęte wówczas działania ratownicze 
budowlano-konserwatorskie miały na celu 

7 | Zabudowa	działki	
narożnej	u	zbiegu	
zachodniej	pierzei	
Rynku	Głównego	
i	ul.	Szczepańskiej,	
rekonstrukcja	według	stanu	
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ochronę zabytkowej substancji i  ekspozycję 
stylowych walorów budowli. W  listopadzie 
1918  r. w  pałacu znajdowały się biura Wy-
działu Administracji Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej. Od 1921 r. mieściła się tu m.in. Dy-
rekcja Robót Publicznych oraz Powszechny 
Bank Kredytowy, następnie biura Starostwa 
Grodzkiego i  Prokuratorii Generalnej. Na 
początku lat trzydziestych XX w. na parterze 
powstała Kawiarnia Europejska Kazimierza 
Danka w  stylu art déco. W  czasie drugiej 
wojny światowej Niemcy umieścili w pałacu 
swoje biura. Po 1945 r. gmach miał licznych, 
przypadkowych użytkowników. Nadmierna 
eksploatacja spowodowała postępującą de-
gradację substancji oraz zatarcie walorów za-
bytkowych i estetycznych dawnej barokowej 
rezydencji możnowładczej.

W drugiej połowie XX w. Krzysztofory 
stały się synonimem awangardy i współcze-
snej sztuki Krakowa. W latach pięćdziesią-
tych poeta Stanisław Balewicz dokonał ada-
ptacji piwnic pod ciągiem sal amfiladowych 
pałacu od strony ul. Szczepańskiej. Gotyckie 

9 | Najstarszy	widok	
pałacu	Pod	Krzysztofory,	
fragment	obrazu	
Michała	Stachowicza	
„Uroczysty	pochód	na	
rynku	krakowskim	w	dniu	
składania	homagium	
ks.	K.	Auerspergowi	17	
sierpnia	1796	roku”,	1796,	
gwasz,	papier	(w	zbiorach	
Muzeum	Krakowa)

10 | Zachodnia	pierzeja	
Rynku	Głównego,	po	
prawej	stronie	pałac	Pod	
Krzysztofory,	1865-1870,	
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Kriegera	(w	zbiorach	
Muzeum	Krakowa)
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piwnice stały się siedzibą plastycznej Gru-
py Krakowskiej II. W  latach 1961-1980 
działał tu teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora. 
W 1966 r. część pałacu została przekazana 
Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, 
z  czasem stał się także siedzibą instytucji. 
Od 1979  r. przez wiele lat była tu prezen-
towana ekspozycja stała poświęcona dzie-
jom naszego miasta „Z dziejów i  kultury 
Krakowa”.

W latach 2001-2021 przeprowadzono 
kompleksową restaurację zespołu pałacowe-
go, ponadto dzięki jego modernizacji został 
on przystosowany do współczesnych potrzeb 
muzealnictwa. Ostatni etap projektu zreali-
zowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu operacyj-
nego „Infrastruktura i  Środowisko” na lata 
2014-2020. W  zamierzeniu Krzysztofory 
mają stać się ponownie ważnym miejscem 
na mapie kulturalnego Krakowa, miejscem 
kompleksowego i  dyskursywnego spojrze-
nia na miasto, jego dzieje i  dziedzictwo. 
Będą nie tylko miejscem przekazywania wie-
dzy o  Krakowie, lecz także doświadczenia 

miasta, miejscem dialogu z jego mieszkańca-
mi. Z myślą o nich Muzeum Krakowa przy-
gotowało nową bogatą ofertę edukacyjną 
i  kulturalną. W  niedalekiej przyszłości bę-
dzie tu prezentowana nowoczesna wystawa 
stała zatytułowana „Kraków od początku 
bez końca”.

Piotr Hapanowicz

Dzwon	 Zygmunt	 –	 najsłynniejszy	 polski	 dzwon,	 znajdujący	 się	 na	Wieży	
Zygmuntowskiej	 w	 północnej	 części	 katedry	 wawelskiej	 w	 Krakowie,	

ufundowany	został	przez	króla	Zygmunta	I	Starego,	a	wykonany	w	krakow-
skiej	ludwisarni	przez	ludwisarza	Hansa	Behama	(zwanego	Behemem)	z	No-
rymbergi	w	1520	 r.	Koszt	wykonania	dzwonu	był	ogromny	 i	wyniósł	3000	
czerwonych	 zł	 polskich,	 a	 więc	 w	 przybliżeniu	 10,5	 kg	 złota.	 Na	 płaszczu	
dzwonu	widoczne	są	postacie	świętych:	Zygmunta	(króla	Burgundii)	 i	Sta-
nisława	Szczepanowskiego	(biskupa	 i	męczennika).	Znajdują	się	 tam	także	
herby	Polski	 i	 Litwy.	Na	wieży	umieszczono	go	9	 lipca	1521	 r.,	 a	13	 lipca	
Kraków	po	raz	pierwszy	usłyszał	jego	głos.	

Według	 legendy,	 powtarzanej	 przez	 dawnych	 historyków,	 dzwon	 został	
odlany	z	mołdawskich	armat	zdobytych	w	bitwie	pod	Obertynem	(1531),	ale	
bitwa	miała	miejsce	11	 lat	po	odlaniu	dzwonu.	Według	 innej	opinii	dzwon	
wykonano	z	armat	zdobytych	pod	Orszą	(1514).	Jak	jednak	wykazały	badania	
metalograficzne	armat	z	XVI	w.,	proporcje	składników	materiału,	z	których	je	
wykonano	były	inne	niż	stosowane	przy	odlewaniu	dzwonów.	W	XIX	w.	serce	
dzwonu	 trzykrotnie	 pękało,	 ale	 było	 od	 razu	 naprawiane.	
W	2000	r.	stwierdzono	kolejne	pęknięcie.	Uszkodzone	serce	
zastąpiono	nowo	odlanym,	a	dotychczasowe	oglądać	można	
przy	wejściu	na	Wieżę	Zygmuntowską.	Obecne	serce	dzwonu	
waży	365	kg	i	jest	o	42	kg	cięższe	od	starego.

W	2021	r.	dzwon	Zygmunt	obchodzi	kolejne	święto	–	13	
lipca	minęło	500	lat,	od	kiedy	po	raz	pierwszy	usłyszeli	go	
krakowianie.	Z	 tej	właśnie	okazji	nakładem	krakowskiego	
Wydawnictwa	 Profil-Archeo	 ukazała	 się	 publikacja	Dzwo-
niąc Zygmuntem. Ze wspomnień wawelskiego dzwonnika.	
Autorem	 książki	 jest	 Marcin	 Biborski,	 archeolog	 i	 kon-
serwator,	 wybitny	 znawca	 dzwonu,	 a	 jednocześnie	 jeden	
z	dzwonników	(od	1978	r.	wykonał	już	ponad	tysiąc	dzwo-
nień!).	

Publikacja	 jest	 nie	 tylko	 historią	 powstania	 dzwonu	 i	 jego	 losów	wple-
cionych	w	dzieje	Polski	 i	Polaków,	ale	także	emocjonalną	opowieścią	o	wy-
jątkowym	zabytku,	instrumencie-symbolu.	Znajdziemy	tu	wiele	ciekawostek	
i	 anegdot,	wspomnień	oraz	 opisów	wydarzeń	 związanych	 z	 dzwonem	Zyg-
muntem.	Poznamy	ludzi,	którzy	uruchamiają	dzwon	i	dbają	o	jego	kondycję,	
a	także	awarie	dzwonu,	 jego	naprawy	 i	 fenomen	funkcjonowania	przez	tak	
długi	czas.	Z	wartkiej	narracji	wyłania	się	kolorowy	obraz	bogatego	material-
nego	i	niematerialnego	dziedzictwa	pięćsetletniego	Zygmunta.	

Dawniej	dzwon	uruchamiali	świątnicy	katedralni,	od	1525	r.	–	cieśle	na	
podstawie	przywileju	królewskiego	(wynagrodzeniem	za	dzwonienie	było	6	
grzywien	srebra).	Na	przełomie	XIX	i	XX	w.	do	poruszania	dzwonu	zatrudnia-
no	też	robotników,	strażaków	czy	żołnierzy	z	austriackiego	garnizonu,	który	
stacjonował	na	Wawelu	do	1918	r.	Obecnie	w	grupie	dzwonników	znajdują	się	
naukowcy	krakowskich	wyższych	uczelni,	profesorowie,	doktorzy,	nauczycie-
le,	artyści.	W	1982	r.	stworzone	zostało	nieformalne	stowarzyszenie	−	Brac-
two	Dzwonników	Zygmunta	na	Wawelu.	

W	 2001	 r.	 wymieniono	 na	 dzwonnicy	 liny	 na	 bardziej	
bezpieczne,	grubsze	 i	 sztywne.	Dzwonienie	 zaczyna	 się	od	
20-sekundowego	tzw.	niemego	kołysania,	a	dzwonnik,	który	
po	 raz	 pierwszy	 przystępuje	 do	 pracy,	 kończy	 ją	 ze	 zdartą	
skórą	z	palców.	Znane	są	natomiast	przekazy	o	leczniczych	
właściwościach	fali	dźwiękowej	wydobywającej	się	z	dzwo-
nu,	która	przenikając	ciało	relaksuje	je	i	odnawia.	

Lista	 dzwonników,	 przygotowana	 na	 podstawie	 doku-
mentów	 z	 31	 stycznia	 2021	 r.,	 zamieszczona	 została	 na	
końcu	książki	wraz	z	bibliografią	i	indeksem	osób.

Marcin	 Biborski	 zadedykował	 książkę:	 „Wszystkim bezi-
miennym braciom dzwonnikom, którzy dawnymi czasy dzwoni-
li Zygmuntem oraz tym, którzy dzwonią i będą dzwonić w przy-
szłości tym szlachetnym, królewskim dzwonem, poświęcam”.

Spotkanie z książką

ZE	WSPOMNIEŃ	WAWELSKIEGO	DZWONNIKA

11 | Arkady	dziedzińca	
pałacu	Pod	Krzysztofory,	
stan	przed	restauracją,	
około	1916	r.,	fotografia	
Antoniego	Pawlikowskiego	
(w	zbiorach	Archiwum	
WUOZ	w	Krakowie)

(ilustracje: 1 – fot. Andrzej 
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Siedemdziesiąt	pięć	lat	temu,	27	czerwca	1946	r.,	podjęto	
decyzję	o	przekazaniu	ruin	pałacu	przy	Krakowskim	Przedmieściu	
5	w	Warszawie	na	siedzibę	Akademii	Sztuk	Pięknych.	Pałac	
został	spalony	we	wrześniu	1939	r.,	a	oficyny	podczas	walk	
powstania	warszawskiego.	Przed	wojną	budynek	ten	uchodził	
za	jeden	z	najwspanialszych	zabytków	Warszawy.	Po	Czapskich	
jego	właścicielem	był	Stanisław	Małachowski	(tu	redagowano	
Konstytucję	3	maja),	później	Krasińscy,	wreszcie	Raczyńscy.

Pałac 
Czapskich 
inaczej

wojciech włodarczyk

(fot. Antoni Domański i Jakub Wróblewski)



Późnobarokowy pałac Czapskich, 
zaprojektowany przez Karola Baya 
i  Augustyna Locciego, kordegardy 
projektu Jana Chrystiana Kamset-

zera, oficyny według Henryka Marconiego 
oraz rozległy angielski ogród − cały ten ze-
spół został w czasie drugiej wojny światowej 
zniszczony w 70%.

Pałac był siedzibą ważnych instytucji, 
mieszkali tu wybitni przedstawiciele kultu-
ry i polityki. Tu mieściła się od 1844 r. przez 
blisko sto lat Biblioteka i  zbiory sztuki Or-
dynacji Krasińskich, jedna z najważniejszych 
polskich kolekcji, od 1860  r. otwarta dla 
publiczności. Tu była w  XVIII  w. siedziba 
poselstwa francuskiego, na początku XX w. 
konsulat, a  przed wojną ambasada Stanów 
Zjednoczonych. Mieszkał tu Zygmunt 
Krasiński, malarze: Zygmunt Vogel i  Alek-
sander Kokular, sąsiad rodziny Chopinów. 
Mieszkanie Chopinów wskazuje tablica na 
frontonie oficyny, ale odsłonięta nie z okazji 

powołanych właśnie Konkursów Chopi-
nowskich, a w stulecie powstania listopado-
wego. W szkole Kokulara uczył się Cyprian 
Kamil Norwid. Tu mieściła się w  połowie 
XIX w. Szkoła Wyższa Płci Żeńskiej. W cza-
sie bitwy warszawskiej 1920  r. mieszkał tu 
generał Maxime Weygand. Trudno znaleźć 
na przedwojennej mapie Warszawy miejsce 
podobnie nasycone tradycją. Parter oficyn 
zapełniały sklepy z  bezpośrednim wejściem 
od Traugutta i Krakowskiego Przedmieścia, 
z  prestiżowym „Old England” (ubiory dla 
panów).

Nie ten jednak kapitał kulturowy i  spo-
łeczny miejsca rozstrzygnął o  decyzji władz 
w 1946 r. Albo inaczej: to właśnie ten kapi-
tał kulturowy kazał nowym władzom nadać 
pałacowemu zespołowi nowe znaczenia. 
Kształtowały się powoli, tak jak powoli po-
stępowała odbudowa. Prezydent miasta 
Stanisław Tołwiński widział tu siedzibę Ro-
botniczego Towarzystwa Przyjaciół Dziecka. 

1 | Pałac	Czapskich	
w	Warszawie	–	widok	z	lotu	
ptaka

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2021    |   31



Kiedy sprzeciw miasta został przełamany 
(zasługa majora Józefa Sigalina, kierownika 
Biura Odbudowy Stolicy), to okazało się, że 
jest za późno, aby włączyć projekt do trzy-
letniego planu odbudowy państwa. Budowa 
szła więc z  oporami. Pracownicy i  studenci 

mieli obowiązek przeznaczenia jednego dnia 
w  tygodniu na usuwanie gruzu. Część pra-
wego skrzydła (dzisiejszy Wydział Grafiki, 
wówczas planowano tam pracownię Woj-
ciecha Jastrzębowskiego, architektury, rzeź-
by i  malarstwa) oddano dopiero w  1949  r., 
w 1951 – lewe skrzydło (dzisiejszy Wydział 
Malarstwa, na ostatnim piętrze umieszczono 
studencką stołówkę: darmowa bułka z  ma-
słem, plus kakao), gmach główny − w  roku 
następnym, chociaż tynkowanie wnętrz za-
kończono dopiero pod koniec dekady. Od-
budowę przeprowadzono według planów 
Stanisława Brukalskiego. Wykonano ją po-
spiesznie, w  1961  r. trzeba było wzmacniać 
konstrukcję prawego skrzydła.

Odbudowa wpisywała się w  dwojaką 
politykę władz: przywracania historyczne-
go kostiumu Traktu Królewskiego, o  co za-
biegali architekci „zabytkarze” (szczególnie 
prof. Jan Zachwatowicz) i  Bierutowskiego 
hasła „wprowadzenia robotników do Śród-
mieścia” – „demokratyzacji” miejsc przed-
wojennej Warszawy. Zniszczenia wysokich 
czynszowych kamienic podczas bombardo-
wania stolicy we wrześniu 1939 r. rozbudzi-
ły w  architektach nadzieję na przywrócenie 
Traktowi historycznego wyglądu. Po 1945 r. 
stało się to tym bardziej pilne, bo należa-
ło wygląd historycznego centrum stolicy 

2 | Oficyny	wraz	
z	kordegardami	i	przejazdem	
bramnym	pałacu	Czapskich	
–	widok	od	ul.	Krakowskie	
Przedmieście,	2017	r.

3 | Fasada	pałacu	
Czapskich,	około	1750	r.,	
litografia

4 | Pałac	Czapskich	
w	Warszawie	na	widokówce	
sprzed	1908	r.	
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dopasować do narracji nowych władz. Ani 
„wroga” amerykańska ambasada, ani na-
zwisko Edwarda Raczyńskiego, sanacyjne-
go dyplomaty (a później – prezydenta RP 
na Obczyźnie), ani nawet miejsce redakcji 
Konstytucji 3 maja nie mieściły się w legen-
dzie nowej mapy miasta. Także Zygmunt 
hrabia Krasiński przegrywał z  „demokratą” 
Adamem Mickiewiczem. Dla pałacu Ra-
czyńskich, jak powszechnie nazywano zespół 
w  pierwszej połowie XX  w., przyjęto nową 
nazwę – pałac Czapskich. Nikt wcześniej tak 
pałacu nie nazywał. Nazwa omijała możliwe 
rafy historycznej pamięci. Pałacowi nadano 
wygląd zbliżony do osiemnastowiecznego. 
Dokonano też znaczącego zabiegu: prowa-
dzącą od bramy do wejścia do pałacu prostą 
drogę zastąpiono trawnikiem, swoistym pro-
scenium, wydobywającym trochę teatralny 
i przede wszystkim zabytkowy, a więc ponad-
czasowy – i  niekojarzony z  sanacją – deko-
racyjny charakter budowli. Usunięto ruiny 
rozbudowanego w XIX w. prawego alkierza 
pałacu. Oskar Hansen ustawił w tym miejscu 
na postumencie kopię pomnika Colleonie-
go, otrzymanego z niepewnego jeszcze swo-
jej państwowej przynależności Szczecina. 
Na parterze Wydziału Malarstwa znalazła 
się, także stamtąd, marmurowa kopia rzeźby 
Michała Anioła. Obydwie kopie zostały parę 
lat temu zwrócone nad Odrę, w wypadku po-
mnika była to kopia kopii.

Nowy użytkownik Akademia Sztuk 
Pięknych – w  latach 1950-1957 nosiła na-
zwę Akademii Sztuk Plastycznych – nadał 
budynkom nowe znaczenie, a  miejscu wy-
znaczył nowe funkcje. Z  jednej strony ASP 
wprowadzała razem z  Uniwersytetem War-
szawskim młodzież do Śródmieścia, z  dru-
giej budowała nowy układ przestrzennych 
relacji instytucji kulturalnych. W  miejscu 
Instytutu Propagandy Sztuki (wówczas sie-
dziby Teatru Żydowskiego i do początku lat 
sześćdziesiątych XX w. znakomitych galerii, 
kolejno: Młodych Artystów i  Naukowców, 
Salonu Wystawowego „Po prostu” i „Nowej 
kultury”) miała w  latach pięćdziesiątych 
stanąć Filharmonia Narodowa. Ostatecznie 
z niej zrezygnowano (podobnie jak z przed-
szkola i  żłobka w pawilonie ogrodowym na 
tyłach pałacu), ale idea połączenia pl. Zwy-
cięstwa z ul. Traugutta została zrealizowana: 
w latach siedemdziesiątych wytyczono Pasaż 
Niżyńskiego, ostatecznie niszcząc pierwotny 

układ entre cour et jardin. Pałac stał się wy-
rwanym z  przestrzennego kontekstu histo-
rycznym ostańcem.

Leopold Tyrmand w  swoim Dzienniku 
1954 dostrzegł inną stronę obecności szkoły 
artystycznej na Krakowskim Przedmieściu. 
Pisał o  nadających Warszawie szyku mod-
nych, na miarę odwilży, kreacjach studentek 
ASP. Obok szybko zdewaluowanego i  od-
rzuconego wzorca Stalinowskiej polityki 
uczelnia zaczynała kreować inny „młodzie-
żowy i  artystyczny” trakt: młodości i  prze-
kory. „Szlak” zaczynał się w  głośnym „Laj-
koniku” na Placu Trzech Krzyży, przebiegał 
obok restauracji „Kameralna” i  kawiarni 
w  pałacu Zamoyskich na końcu ul. Foksal, 
pod oknami uczelnianych pracowni plakatu 
i grafiki, pracowni Hansena, i powstałej z ini-
cjatywy i przy pomocy studentów „Eufemii”, 

5 | Zniszczenia	pałacu	
Czapskich	w	wyniku	działań	
drugiej	wojny	światowej	–	
widok	od	ul.	Traugutta

6 | Powojenna	
odbudowa	pałacu	–	widok	
od	ul.	Traugutta
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wreszcie winiarni u  Hopfera i  Państwowej 
Bursy Szkół Artystycznych (słynnej Dzie-
kanki), a kończył się na Rynku Starego Mia-
sta w Galerii Krzywe Koło.

Kiedy przyszło zaangażować się w  prze-
miany Polskiego Października, to właśnie 
na frontonie ASP umieszczono wielkie na 
dwa piętra przesłanie Leszka Kołakowskiego 
„Czym nie jest socjalizm…” Na inwazję Związ-
ku Radzieckiego na Węgry studenci odpo-
wiedzieli publiczną zbiórką pieniędzy i leków 

dla zbuntowanego Budapesztu i  sprzedażą 
własnych prac. Akcję uwieczniła Polska Kro-
nika Filmowa. Niewielki litograficzny plakat 
Starowieyskiego z  płaczącym gołębiem, zdo-
biący dziś tablicę na frontonie skrzydła ASP, 
był przyklejany przez studentów na zatrzymu-
jące się na przystanku autobusy i  trolejbusy, 
w praktyce realizując społeczno-przestrzenną 
funkcję plakatu z  pracowni Henryka Toma-
szewskiego. Tu pulsowało tętno miasta. Po-
dobnie było w marcu 1968 r. i podczas strajku 
jesienią 1981. Norman Davies uderzony był 
trafnością wiersza studenta Maksymiliana Bi-
skupskiego, przypiętego do bramy Akademii.

Wydarzenia marcowe i  strajk z  czasów 
Solidarności odsłoniły zalety zamknięcia 
i  odosobnienia akademickiego kompleksu: 
zaryglowane bramy, broniące swej wolności 
budynki. Wartością szkoły, zwłaszcza arty-
stycznej, jest jednak jej otwartość. Wykorzy-
stując tradycję wejścia do dawnych zbiorów 
Ordynacji Krasińskich od ul. Traugutta, tam 
właśnie, na parterze, ulokowano Muzeum 
ASP, nawiązując jednocześnie do pierwsze-
go w  Warszawie projektu Muzeum Sztuki 
Współczesnej, przygotowanego przez Mi-
chała Walickiego w  1945  r. dla Akademii. 
Głośna rzeźba „Moby Dick” Krzysztofa 
Bednarskiego oraz pierwsza w  Warszawie 
większa wystawa Josepha Beuysa tam zosta-
ły zorganizowane. Tuż obok wiosną 1988 r. 

7 | „Konny	pomnik	
włoskiego	kondotiera”,	
odlew	szczecińskiej	
kopii	rzeźby	Bartolomeo	
Colleoniego	z	1475	r.

8 | Fragment	jednej	
z	pałacowych	sal	
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pojawiła się krytyczna, bez wymaganej 
w tamtych czasach zgody cenzury, interpre-
tacja pomnika Colleoniego Krzysztofa Wo-
diczki. Boczna i cicha ul. Traugutta ukazała 
pod koniec lat PRL swoje wywrotowe możli-
wości: malowane z szablonów krasnale Poma-
rańczowej Alternatywy, a zaraz potem głośna 
na całą Warszawę galeria wlepek na szybach 
Wydziału Grafiki. Potencjał przestrzeni pu-
blicznej został tu odkryty na długo przed 
pojawieniem się sztuki krytycznej. Nawet po 
zmianie barwy pałacu w  2004  r. (czerwony 
pierwotny pigment zachował się w osiemna-
stowiecznych resztkach tynku) znalazł się tu 
pełnopostaciowy szablon żołnierza 1944  r., 
element miejskiej gry powstańczej. Długo 
nie był zamalowywany, a wprost przeciwnie 
– dokonywano „konserwatorskich” retuszy.

W 2008  r. Krakowskie Przedmieście 
przeszło estetyczny zabieg, zamienione 
w  trakt spacerowy stało się turystyczną wi-
zytówką stolicy. Wycieczki Japończyków 
do Saloniku Chopinów na drugim piętrze 
Wydziału Grafiki lawirowały między rozło-
żonymi na podłodze, przygotowanymi do 
korekty profesorskiej studenckimi projekta-
mi. Turyści byli zachwyceni zaskakującym 
harmonijnym współżyciem kultowego miej-
sca muzyki z projektami graficznymi równie 
znanego światowego centrum sztuki plakatu. 
Ta formuła – dziś już niemożliwa, bo Salonik 
Chopinów  został zlikwidowany – wskazuje 
też na trudne do uchwycenia sposoby od-
działywania pałacu-uczelni.

Dziewięciowydziałowa ASP jest rozrzu-
cona po całej Warszawie. W  75. rocznicę 
podjęcia decyzji o  odbudowie pałac przy 
Krakowskim Przedmieściu został po parolet-
niej renowacji oddany do użytku. W czerw-
cu nowe sale wystawowe pałacu, podziemne 
i na parterze, zostały wypełnione plakatami 
kolejnego międzynarodowego Biennale Pla-
katu. Na poddaszu mieści się Muzeum ASP. 
Od strony ul. Traugutta funkcjonuje Salon 
Akademii, na pierwszym piętrze czytelnia 
z unikatowymi materiałami archiwum szko-
ły. W kordegardzie będzie sklep ASP. Zespół 
pałacowy otrzymuje nowe życie, nawet dzie-
dziniec powraca do dawnego układu z drogą 
łączącą bramę z  pałacem. Dziś, kiedy Trakt 
Królewski musi konkurować o  spacerowi-
czów i zwiedzających z warszawskimi bulwa-
rami, właśnie Akademia ma największe szan-
se przywrócić mu żywy puls.

Wojciech Włodarczyk

10 | Detal	
architektoniczny	we	wnętrzu	
pałacu

(ilustracje: 1 – fot. Antoni 
Domański i Jakub Wróblewski; 
2, 7 – fot. Adrian Grycuk / 
wikipedia; 3, 6 – Archiwum 
ASP w Warszawie; 5 – 
fot. Zbigniew Kapuścik / 
Archiwum ASP w Warszawie; 
8-10 – fot. Paulina Brzezińska)

9 | Klatka	schodowa
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Obraz	Henryka	Siemiradzkiego	„Chopin	w	salonie	księcia	
Antoniego	Radziwiłła	w	roku	1829”	powstał	w	1887	r.	na	
zamówienie	poznańskiego	wydawcy,	pedagoga	i	literata	Karola	
Kozłowskiego.	W	twórczości	autora	„Pochodni	Nerona”	dzieło	to	
zajmuje	wyjątkowe	miejsce.	Ze	względu	na	polską	tematykę,	tak	
dalece	odbiegającą	od	antycznych	inspiracji	artysty,	doczekało	
się	też	wielu	ciekawych	analiz.

Po 133 latach 
znowu wystawiany 
w Polsce

monika antczak



Siemiradzki ukazał scenę koncertu 
Fryderyka Chopina, który mógłby 
odbyć się w 1829 r. w jednej z posia-
dłości Antoniego Henryka Radzi-

wiłła. Jest to wyimaginowana scena, mimo 
że Chopin rzeczywiście był gościem Radzi-
wiłłów w  Antoninie, Berlinie i  Poznaniu. 
W 1829 r. nie mógł jednak dać koncertu ani 
w  berlińskim pałacu przy Wilhelmstrasse 
77, ani w  poznańskiej siedzibie Radziwiłła 
(dawnym kolegium jezuitów). Wprawdzie 
w  1829  r. przebywał u  Radziwiłłów w  An-
toninie, ale Siemiradzki z  całą pewnością 
nie przedstawił w  swoim dziele antoniń-
skiego pałacu, którego reprezentacyjna sala 
jest wysoka na trzy kondygnacje, z  charak-
terystycznymi galeriami wspartymi na fi-
larach. Na obrazie widać półokrągłe okno, 
odbijające się w  lustrze nad kominkiem, co 
może sugerować, że jest to jeden z saloników 

berlińskiego pałacu przy Wilhelmstrasse 77, 
którego fasada zwieńczona była potrójnymi, 
półokrągłymi oknami, zarówno od strony 
dziedzińca honorowego, jak i  od ogrodu. 
Siemiradzki mógł widzieć pałac tylko z  ze-
wnątrz. W  1875  r. Radziwiłłowie sprzedali 
go skarbowi państwa i  po adaptacji wnętrz 
pałac stał się rezydencją kanclerza Ottona 
von Bismarcka.

Obraz Siemiradzkiego ukazuje atmosferę 
wieczoru muzycznego. Wokół grającego na 
fortepianie Chopina gromadzą się domow-
nicy i  zaproszeni goście. Centralną część 
kompozycji stanowi jednak nie postać Cho-
pina, lecz książę Antoni Henryk Radziwiłł 
oraz jego córka Eliza, opierająca się o ramię 
ojca.

Antoni Henryk był synem wojewody wi-
leńskiego, ordynata kleckiego i  właściciela 
Nieborowa, Michała Hieronima Radziwiłła, 

1 | Henryk	Siemiradzki,	
„Chopin	w	salonie	księcia	
Antoniego	Radziwiłła	
w	roku	1829”,	1887,	
olej,	płótno,	wym.	143	x	
211	cm	(własność	Johna	
Radziwiłła,	USA)
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oraz Heleny z  Przeździeckich, twórczyni 
słynnego parku w Arkadii. Dzięki zabiegom 
matki, w 1796 r. ożenił się z księżniczką pru-
ską Fryderyką Luizą, bratanicą Fryderyka 
II. Ich małżeństwo dało początek tzw. linii 
berlińskiej Radziwiłłów. Antoni Henryk był 
politykiem, kompozytorem, wiolonczeli-
stą, po kongresie wiedeńskim otrzymał sta-
nowisko namiestnika Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Zasłynął jako twórca muzyki 
do dramatu Faust Johanna Wolfganga von 
Goethego. W Berlinie oraz w Poznaniu wraz 
z  żoną prowadził otwarty salon artystycz-
ny, w którym gromadził się świat muzyków, 
poetów, malarzy i  gdzie odbywały się ka-
meralne koncerty, także z udziałem samego 
księcia. Niezwykle utalentowana była także 
księżniczka Eliza. Malowała, grała i  śpiewa-
ła. Jej twórczość plastyczna jest głównie zna-
na z  zachowanych szkicowników. Podczas 
spotkań z  Chopinem narysowała dwie jego 
podobizny. Jedna z  nich powstała w  Anto-
ninie i  obecnie uchodzi za najwcześniejszy, 
młodzieńczy wizerunek Chopina. Kom-
pozytor doskonale wiedział o  portrecikach 
Elizy, w  jednym z  listów do Tytusa Wojcie-
chowskiego pisał: „Chciałeś mego portretu – 
żebym mógł był ukraść jeden X-żnie [winno 
być: X-czce] Elizie, to bym go był Tobie posłał, 
dwa razy mię w  sztambuchu zrobiła i  ile mi 
ludzie gadali, bardzo podobnie” (Korespon-
dencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816-1831, 
oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, 

Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009, 
s. 324). W prywatnych zbiorach w Wielkiej 
Brytanii znajduje się olejny obraz z wizerun-
kiem Chopina, prawdopodobnie namalowa-
ny przez księżniczkę Elizę.

Z korespondencji Chopina dowiadujemy 
się również o  jego ciepłych relacjach z  ro-
dziną Radziwiłłów. W październiku 1829 r. 
Chopin przebywał kolejny raz w Antoninie, 
gdzie uczestniczył w urodzinowym przyjęciu 
księżniczki Elizy, akompaniował jej podczas 
wykonania partii Małgorzaty z opery Faust. 
W  czasie tygodniowego pobytu w  Anto-
ninie koncertował i  udzielał lekcji gry na 
fortepianie Elizie oraz jej młodszej siostrze 
Wandzie. Był oczarowany nie tylko miej-
scem, ale i domownikami. W liście do przy-
jaciela pisał: „[…] Byłem tam [u Radziwiłła] 
tydzień, nie uwierzysz, jak mi u niego dobrze 
było. […] byłbym tam siedział, dopóki by mię 
nie wypędzono […]. Były tam dwie Ewy [Eli-
za i  Wanda], młode księżniczki, nadzwyczaj 
uprzejme i  dobre, muzykalne, czułe istoty”. 
O Elizie wyraził się: „Możesz sobie wystawić 
charakter tej X-czki, kiedy jej co dzień tego Po-
loneza grać musiałem, i nic tak nie lubiła jak 
to Trio As-dur”. A  o  księciu Antonim: „On, 
wiesz jak lubi muzykę, pokazywał mi swego 
Fausta i  wiele rzeczy znalazłem tak dobrze 
pomyślanych, nawet genialnych, żem się nigdy 
po namiestniku tego spodziewać nie mógł. […] 
Napisałem u niego Alla polacca z wiolonczel-
lą. […] chciałem, widzisz, żeby X-czka Wanda 

2 | 3 | Henryk	
Siemiradzki,	szkice	
do	obrazu	„Chopin	
w	salonie	księcia	Antoniego	
Radziwiłła	w	roku	1829”,	
1887,	ołówek,	papier,	wym.	
karty	12,6	x	10,1	cm	–	
Karol	Stanisław	Radziwiłł	
„Panie	Kochanku”	(2);	
Anna	z	Mycielskich	
Radziwiłłowa	(3)	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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się nauczyła. Niby jej przez ten czas dawałem 
lekcje. Młode to, 17-cie lat, ładne, i  dalipan, 
aż miło było ustawiać paluszki” (Korespon-
dencja…, s. 323).

Siemiradzki wiedział o  spotkaniach 
Chopina z Radziwiłłami. Cennym źródłem 
informacji była wydana w 1873 r. pierwsza 
biografia wielkiego kompozytora, napisana 
przez Marcelego Antoniego Szulca. Autor 
biografii był filologiem klasycznym i  fran-
cuskim, pedagogiem w  Gimnazjum im. 
Marii Magdaleny w  Poznaniu. Jego ojciec 
Benedykt, znany nauczyciel muzyki, bywał 
u księcia Antoniego Radziwiłła. W jednym 
z rozdziałów książki Szulc szczegółowo opi-
sał scenę, która rozegrała się w salonie księ-
cia Antoniego, zaznaczając jednak, że jest 
to wyłącznie fikcyjny opis autorski: „[…] 
w  Berlinie Fryderyk Chopin grał w  salonie 

księcia Antoniego Radziwiłła. Nie był to już 
nieśmiały chłopiec, ale poważny młodzieniec, 
wschodząca gwiazda muzyczna. Tym razem 
przy dźwiękach jego muzyki nie wirowały 
pary; milczenie zaległo salon – słuchano Nok-
turna Chopina, które nazwał Marzenia nocy. 
Na pokojach księcia zebrały się znakomitości 
rodu i ducha. Widziano tam starego Zeltera, 

Humboldta, Bernarda Kleina, Ludwika 
Bergera, Varnhagena, a między nimi jak roz-
proszone kwiaty siedziały tu i  ówdzie czaru-
jące kobiety. Obok fortepianu stała powabna 
dziewica, z  pochyloną główką, w  skromnej 
białej sukience. Na różanych, w  pół rozwar-
tych usteczkach błąkał się marzący uśmiech, 
w twarzyczce czytać było można rozrzewnie-
nie i zachwyt, oczy przysłonięte długimi rzę-
sami, śledziły poruszenia ręki mistrza, gra-
jącego ostatni takt Nokturna c-moll. Postać 
przypominała kształty białej rozkwitającej 
róży. Była to księżniczka Elżbieta [Eliza] Ra-
dziwiłłówna. Chopin, wstając od fortepianu, 
napotkał dwoje oczu zwilżonych łzami; w du-
szy artysty wyrył się głęboko obraz dziewicy, 
której portret w dzieciństwie nazwał aniołem 
[…] Błogo dni płynęły. Nadeszła jednak chwi-
la rozstania, Fryderyk odjechał do Francji. 

Księżniczka na odjezdnym podając mu białą 
różę szepnęła: do widzenia” (Marceli Antoni 
Szulc, Fryderyk Chopin i utwory jego muzycz-
ne, Poznań 1873, s. 274-275). Tekst ten za-
inspirował Siemiradzkiego, a  jako pierwszy 
zwrócił na to uwagę Henryk F. Nowaczyk 
w artykule Koncert, którego nie było („Ruch 
Muzyczny”, nr 1-2, 1955, s. 9-13).

4 | Henryk	Siemiradzki,	
szkic	do	obrazu	„Chopin	
w	salonie	księcia	Antoniego	
Radziwiłła”,	1887,	olej,	
płótno	na	kartonie,	wym.	
26	x	35,5	cm	(w	zbiorach	
Państwowego	Muzeum	
Rosyjskiego	w	Petersburgu)
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W centralnej części kompozycji malarz 
umieścił gospodarza domu, księcia Antonie-
go Henryka Radziwiłła, i  jego córkę Elizę, 
która w dłoni trzyma białą różę. Tuż za nią, 
oparta o zagłówek krzesła, stoi młodsza sio-
stra Elizy, Wanda. Po prawej stronie, w cha-
rakterystycznym czepku siedzi Luiza Ho-
henzollern, żona księcia Antoniego, a  obok 
niej Alexander von Humboldt, podróżnik, 

przyrodnik i  twórca nowożytnej geografii. 
Wśród postaci można rozpoznać stojące-
go w  drzwiach niemieckiego kompozytora 
Bernharda Kleina oraz Carla Ludwiga Ber-
gera, profesora muzyki, kompozytora i  pia-
nistę. Przy kominku stoi Rahel Varnhagen 
von Ense, pisarka pochodząca z  berlińskiej 
rodziny żydowskiej, która prowadziła jeden 
z  najsłynniejszych salonów XIX  w. Jej dom 
stał się miejscem spotkań artystów, poetów 
i  intelektualistów. Obok niej widoczna jest 
tylko głowa męża – Karla Augusta Varnha-
gen von Ense, dyplomaty, żołnierza i pisarza.

Dekoracyjne elementy wyposażenia ocie-
plają salon, nadając mu domową atmosferę. 
Wnętrze wypełnia wzorzysty dywan, na ko-
minku dominują okazałe wazony z  kwiata-
mi. Na ścianie znajdują się portrety członków 
Radziwiłłowskiego rodu. Po prawej stronie 
wizerunek Karola Stanisława Radziwiłła 
„Panie Kochanku”. Po lewej – portret Anny 
z Mycielskich Radziwiłłowej, macochy Karo-
la Stanisława. W zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie zachowały się do tych wi-
zerunków szkice Siemiradzkiego wraz z jego 
notatkami. Przedstawienie Karola Stanisła-
wa Radziwiłła nawiązuje do portretu wo-
jewody, namalowanego przez Konstantego 
Aleksandrowicza, którego oryginał znajduje 
się w  Muzeum Narodowym w  Krakowie. 
Z kolei wizerunek Anny z Mycielskich to od-
niesienie do portretu księżnej, który niegdyś 
znajdował się w  pałacu Radziwiłłów w  Po-
łoneczce, potem w  Jadwisinie, obecnie jest 
w  zbiorach prywatnych. Na obrazie Siemi-
radzki przedstawił go w lustrzanym odbiciu.

W Państwowym Muzeum Rosyjskim 
w  Petersburgu znajduje się olejny szkic do 
obrazu Siemiradzkiego, według którego ar-
tysta planował całkowicie inny układ rozło-
żenia postaci. Książę Antoni z  córką Elizą 
stoją przy fortepianie, a  pozostali słuchacze 
zostali przesunięci na lewą stronę kompozy-
cji. Koncepcję tę powielił artysta w  innym 
studium do postaci Elizy (w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Krakowie). Ostateczna 
forma kompozycji z siedzącą postacią księcia 
Antoniego została przedstawiona w  kolej-
nym szkicu do obrazu (w zbiorach Muzeum 
im. ks. Jarzębowskiego w Licheniu Starym). 
Ponadto zachowały się wykonane ołówkiem 
rysunki do postaci Wandy, kobiety siedzącej 
po lewej stronie kominka (oba w  zbiorach 
Muzeum Narodowego w  Krakowie) oraz 

5 | Henryk	Siemiradzki,	
szkic	do	obrazu	„Chopin	
w	salonie	księcia	Antoniego	
Radziwiłła	w	roku	1829”,	
1887	–	Antoni	Radziwiłł,	
ołówek,	papier,	wym.	
karty	30,5	x	21,5	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
im.	ks.	Jarzębowskiego	
w	Licheniu	Starym)

6 | Henryk	Siemiradzki,	
szkic	do	obrazu	„Chopin	
w	salonie	księcia	Antoniego	
Radziwiłła	w	roku	1829”,	
1887	–	postać	kobieca,	
ołówek,	kredka,	papier,	
wym.	karty	44	x	29	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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postaci kobiety ujętej od tyłu na pierwszym 
planie (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie). Na szczególną uwagę zasługu-
je olejne studium głowy Chopina (obecnie 
w  kolekcji prywatnej), charakteryzujące się 
wysoką wartością artystyczną.

Siemiradzki, chcąc zachować prawdzi-
wość sceny, posługiwał się dostępną ikono-
grafią dotyczącą osób, które przedstawił na 
obrazie. Antoni Henryk Radziwiłł został 
wręcz skopiowany z grafiki wykonanej w po-
znańskim zakładzie litograficznym Karola 
Antoniego Simona. Podobnie postąpił Sie-
miradzki z  wizerunkiem małżonki Anto-
niego, Luizy. Wykorzystał do tego litografię 
powstałą według rysunku Franza Krügera. 
Postać Elizy to odzwierciedlenie jej autopor-
tretu z 1832 r., na podstawie którego powsta-
ły odbitki litograficzne. Grafiki, na których 
wzorował się malarz, pochodziły z  kolekcji 
księcia Ferdynanda Radziwiłła z  Antonina 
oraz księcia Czartoryskiego z Rokosowa.

„Chopin w  salonie księcia Antoniego 
Radziwiłła” został po raz pierwszy pokazany 
w 1887 r. na berlińskiej wystawie Akademii 
Sztuk Pięknych i wywołał zachwyt wśród od-
biorców. Najpopularniejszy berliński krytyk 
sztuki Otto Felsing podkreślił umiejętność 
wydobycia przez Siemiradzkiego wrażenia 
gry młodego pianisty, którego z  rozmarze-
niem słuchają zgromadzeni w  salonie go-
ście. Z innej recenzji prasowej dowiadujemy 
się, że „od kilku dni tutejszą wystawę zdobi 
najnowszy, niewielki obraz przedstawiający 
Szopena grającego u  Radziwiłłów” (za: Jerzy 

Malinowski, uzup. Jakub Zarzycki, Chopin 
grający na fortepianie w salonie księcia Radzi-
wiłła w  1829, [w:] Korpus dzieł malarskich 
Henryka Siemiradzkiego pod red. J. Mali-
nowskiego, T. 2A: Dzieła o tematyce świeckiej, 
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
& Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 
2020, s. 322). Być może Siemiradzki wysta-
wił w Berlinie inną, zaginioną dziś, mniejszą 
wersję omawianego obrazu, o której wspomi-
nała prasa w 1887 r.

Na początku grudnia obraz wystawiono 
w  Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w  Warszawie. Krytycy zarzucili Siemiradz-
kiemu zbyt ciemne i mniej wyraźne potrak-
towanie profilu Chopina w stosunku do in-
nych postaci. „[…] na pierwszy plan w ogni-
sku światła rzuca się w oczy przede wszystkiem 
arystokratyczna postać księcia siedzącego w fo-
telu […] artysta zamiast swobodnej, natchnio-
nej kompozycji malował jakby na obstalunek 
familijną grupę do książęcej galeryi konterfek-
tów. Z tego względu może nawet na pierwszy 
plan wysunął się więcej gospodarz domu, niż 
jego gość znakomity, a obraz właściwiej mógł-
by nosić tytuł »Książę Radziwiłł słuchający 
Szopena«, nie Szopen grający w  salonie ks. 
Radziwiłła. […] dyskretne wstrzymanie się od 
wszystkich niewłaściwych efektów światłocie-
nia, cały ogólny ton obrazu nadają mu pomi-
mo świeżości, cechę starego malowidła, kom-
pozycyi antidatowanej, że tak powiem. Chciał 
tego Siemiradzki, i to mu się wybornie udało” 
– pisał Marian Gawalewicz w  tygodniku 
„Bluszcz” (Quis, Pogawędka, „Bluszcz”, nr 49 
z 7 grudnia 1887 r., s. 387).

Wiosną 1888  r. obraz Siemiradzkiego 
przez dwa czy trzy tygodnie wystawiony był 
w  Petersburgu w  tamtejszym Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych, jednakże: „[…] nie 
bardzo wielką ściągnął ilość widzów. Przyczy-
ną z jednej strony temat, z drugiej oświetlenie 
salonu księcia Radziwiłła, o  którem dzisiejsi 
zwolennicy gazu i  elektryczności pojęcia nie 
mają. Tutaj przyzwyczajono się (a sam Sie-
miradzki do tego przyzwyczaił) widzieć na 
jego obrazach jasne, pogodne niebo południa, 
słońce i  jego cudowne efekta, a  tymczasem 
na mistrzowsko oddanym obrazie »Chopin 
u Radziwiłła« ani słońca, ani południa, tyl-
ko światło świec woskowych. Rozczarowało 
to bardzo wielu. Po prostu nie wierzyli, że to 
dzieło Siemiradzkiego! A  przecież obraz to 
znakomity! Jako zaś dzieło sztuki tem większą 

7 | Henryk	Siemiradzki,	
„Studium	głowy	Fryderyka	
Chopina”	(szkic	do	obrazu	
„Chopin	w	salonie	księcia	
Antoniego	Radziwiłła	
w	roku	1829”),	1887,	olej,	
płótno,	wym.	22		x	18,5	cm	
(własność	prywatna,	obraz	
sprzedany	20	października	
2020	r.	na	aukcji	w	Domu	
Aukcyjnym	Ostoya	
w	Warszawie)
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ma wartość, że artysta z wielką prawdą oddał 
całość treści, nic a nic nie poświęcając efektowi. 
Stosunek publiczności do znakomitego utworu 
wybornie określają podsłuchane (mea culpa!) 
wyrazy: – Dziwna rzecz […] co za fantazya 
tak oświetlać obraz! Przecież księcia Radziwił-
ła stać chyba było na to, aby sobie oświecił salon 
choćby nawet elektrycznością!” (Henryk Gliń-
ski, Wystawy rzeźb i obrazów w Petersburgu, 
„Świat”, nr 5 z 1 maja 1888 r., s. 209).

W czerwcu 1888 r. płótno pojawiło się na 
wystawie w Poznaniu. Tak, jak na wcześniej-
szych pokazach, publiczność była zadziwio-
na podjętą przez Siemiradzkiego tematyką: 
„Salon, i  to salon pierwszej połowy naszego 
wieku, z jego niewdzięcznymi strojami i kary-
katuralnemi fryzurami, sztywnymi akcesoria-
mi […] obraz czyni zamierzone wrażenie do-
mowej sceny, drogiej zapewne bardzo dla osób 
interesowanych, ale bardzo zajmującej dla 
obcych nawet z powodu wybornej techniki por-
tretowanych postaci, a wreszcie zarysowanego 
uczucia, które zdaje się łączyć młodego wir-
tuoza z piękną księżniczką stojącą przy fotelu 
ojca. Całe światło skupia się nie na bohaterze 
wieczoru, ale na grupie słuchaczy zajmujących 
środek obrazu, grupę tę składa gospodarz ks. 
Antoni Radziwiłł, sam muzyk i  kompozytor, 
a  więc zdolny ocenić geniusz Chopina, które-
go słucha z widoczną rozkoszą. Przy nim stoi 
córka, w  białej atłasowej sukni, z  białą różą 
w ręku. Piękny jej regularny profil, odbija się 
na tle ściany salonu […] za tą śliczną, podobną 
do anioła natchnień, stoi siostra jej, księżnicz-
ka Wanda, typ zupełnie odmienny. Wesoła, 
dowcipna jej twarzyczka niczym nie przypo-
mina poważnej piękności Elizy. Sam bohater 
wieczoru siedzi przy wysuniętym na środek 
salonu fortepianie, głowa jego portretowaną 
jest zresztą […] dziwnie piękna, maluje się na 
niej twórczość, inteligencya, uczucie […]. Pod 
tą jednak charakterystyczną duchową stroną 
[…] można by zarzucić postaci Chopina nie-
estetyczny wygląd całego korpusu, a zwłaszcza 
dolnych kończyn, czyniących z  powodu swej 
chudości, sztywności i  barwy, wrażenie nóg 
drewnianych. Winno tu zapewne położenie 
artysty przy fortepianie, ale właśnie zręczność 
malarza polega na tym, ażeby podobnych 
skopułów uniknąć. Cały obraz trzymany jest 
w tonie przycienionym, ale ciepłym [co] czyni 
wrażenie starego płótna. Zapewne Siemiradz-
ki chciał tym sposobem zastosować je do epoki 
[…]” (Ku. Po., Chopin u ks. Radziwiłła, obraz 

Siemiradzkiego na wystawie w  Poznaniu, 
„Dziennik Poznański”, nr 138 z 17 czerwca 
1888 r., s. nlb 3).

W połowie lipca 1888 r. obraz pokazano 
na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w krakowskich Sukiennicach. „[…] 
Jakkolwiek nowa kompozycya mistrza trak-
towaną jest pod wielu względami zupełnie 
inaczej od poprzednich jego kreacyj […] oświe-
tloną jest nie południowym słońcem, lecz pło-
mieniami świec żyrandola, jednak znakomity 
artysta wycisnął na niej piętno swego geniu-
szu, pełnego zawsze czaru i uroku. […] Cha-
rakterystyka postaci (w strojach współczesnych 
rozgrywającej się scenie) jest doskonałą, całość 
zaś niezmiernie sympatyczną i  zajmującą” 
(Kronika, „Świat”, nr 15 z 1 sierpnia 1888 r., 
s. 355).

Mimo wielu przychylnych recenzji Sie-
miradzki postanowił przemalować postać 
Chopina, która w  opiniach krytyków wy-
magała lepszego dopracowania. W  grudniu 
1888 r. podczas pobytu w Wiedniu dokonał 
poprawek na obrazie w  pracowni Tadeusza 
Ajdukiewicza (dawnym atelier Hansa Ma-
karta). Prawdopodobnie wówczas na odwro-
cie płótna pojawiła się lakowa pieczęć celna 
z  dwugłowym orłem austriackim, napisem 
„KRAKAU” i inicjałami „LS”.

W 1892  r. w  Wiedniu odbyła się mię-
dzynarodowa wystawa muzyczno-teatralna 
(Internationale Ausstellung für Musik-und 
Theaterwesen), na której pokazano pamiątki 
związane z  Fryderykiem Chopinem. W  sali 
poświęconej kompozytorowi (Chopin-Zim-
mer) eksponowano obraz Henryka Siemi-
radzkiego „Fryderyk Chopin w  salonie ks. 
Antoniego Radziwiłła” („Świat”, nr 18 z  15 
września 1892 r., s. 421).

Wystawie wiedeńskiej towarzyszył kata-
log, w którym zaznaczono, że malowidło wy-
pożyczył ze swojej kolekcji ks. Dominik Ra-
dziwiłł (Katalog der Polnischen Abtheilung 
der Internationalen Musik- und Theater-Aus-
stellung in Wien, red. Alfred Nossig, Viena 
1892, s. 3). Z relacji prasowej dowiadujemy 
się, że obraz został przywieziony z  Pary-
ża („Kurier Warszawski”, nr 189 z  10  lipca 
1892 r., s. 1). Dominik Radziwiłł (właściciel 
podkrakowskich Balic) kupił obraz Siemi-
radzkiego do swojej paryskiej posiadłości 
przy rue Lamennaise 8 lub rue Nitot 15. 
Nabył go prawdopodobnie od kolekcjonera 
z  Kolonii, o  czym pisał z  Paryża Kazimierz 
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Waliszewski, korespondent ukazującego się 
w Petersburgu tygodnika „Kraj”, posługujący 
się pseudonimem Nemo: „Obecny właściciel 
zgłasza się do mnie, za pośrednictwem oso-
by trzeciej z  protekcyją: obraz posłany został 
obecnie do Kolonii i  trafił się nań amator za 
7000 marek” (Z nad Sekwany, „Kraj”, nr 12 
z 4 kwietnia 1890 r., s. 4).

Po ponad stu latach od wystawy wiedeń-
skiej obraz Siemiradzkiego został wystawio-
ny na sprzedaż w  Nowym Jorku (La Belle 
Epoque – Paintings, Drawings and Sculptu-
re, aukcja z  dnia 7 maja 1998  r., Dom Au-
kcyjny Sotheby’s, poz. kat. 180, s.  18-19). 
Obecnie jest własnością Johna Radziwiłła. 
W  2011  r. eksponowano go na wystawie 

8 | Pokój	Fryderyka	
Chopina	na	wystawie	
muzyczno-teatralnej	
w	Wiedniu,	1892,	fotografia	
(wg	„Świat”,	nr	18	z	15	
września	1892	r.,	s.	421)
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w  Martin-Gropius-Bau w  Berlinie (Obok. 
Polska – Niemcy. 1000 lat historii w  sztuce, 
red. Małgorzata Omilanowska we współ-
pracy z Tomaszem Torbusem, kat. wystawy, 
Martin-Gropius-Bau, Köln 2011, s.  496, 
il. s. 470).

Obraz „Chopin w  salonie księcia An-
toniego Radziwiłła” od momentu powsta-
nia cieszył się dużym zainteresowaniem. 
W  1888  r. nakładem Karola Kozłowskie-
go powstała fotograwiura na podstawie 
płótna Siemiradzkiego, jako tzw. premium 
dla członków Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych; corocznie wręczano członkom 
TZSP reprodukcje obrazów, które były wy-
stawiane w salonie. Za rok 1888 taką formą 
pamiątki było dzieło Siemiradzkiego. Na 
fotograwiurze umieszczono podpis infor-
mujący, że oryginalny obraz jest własnością 
Karola Kozłowskiego. Popularność tego 

dzieła sprawiła, że było ono wielokrotnie 
reprodukowane. Nawet sam artysta miał 
odbitkę graficzną, co widać na zachowanej 
z 1899 r. fotografii, ukazującej wnętrze jego 
pracowni w Rzymie („Kraj”, nr 18 z 12 maja 
1899 r., karta nlb).

Dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii eks-
ponowanie obrazu Henryka Siemiradzkiego 
„Chopin w salonie księcia Antoniego Radzi-
wiłła w roku 1829” jest wielkim zaszczytem. 
To również historyczny moment dla muzeal-
nictwa. Polska publiczność, w zniewolonym 
zaborami kraju, mogła podziwiać ten obraz 
po raz ostatni w  1888  r. w  Krakowie. Po 
stu trzydziestu latach dzieło było ponownie 
udostępnione w pięknych wnętrzach Radzi-
wiłłowskiego pałacu w Nieborowie.

Monika Antczak

Artykuł	opracowany	na	podstawie	tekstu	Moniki	Antczak	zamieszczonego	w	folderze	Henryk Siemiradzki „Chopin 
w salonie księcia Antoniego Radziwiłła w roku 1829” (Muzeum	w	Nieborowie	 i	Arkadii,	Fundacja	Trzy	Trąby,	
2021).	Obraz	Henryka	Siemiradzkiego	„Chopin	w	salonie	 księcia	Antoniego	Radziwiłła	w	roku	1829”	od	12	
czerwca	do	31	sierpnia	2021	r.	był	eksponowany	w	Muzeum	w	Nieborowie	i	Arkadii	(Oddział	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie).	Do	14	listopada	br.	można	go	zobaczyć	w	Zamku	Królewskim	w	Warszawie.

9 | Wnętrze	pracowni	
Henryka	Siemiradzkiego	
w	Rzymie	(wg	„Kraj”,	nr	18	
z	12	maja	1899	r.,	karta	nlb)

(ilustracje: 1 – fot. Piotr Jamski; 
7 – fot. Dom Aukcyjny Ostoya 
w Warszawie)
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Autor recenzji  
w „Dzienniku Poznańskim”

W przywołanym w  ar-
tykule Moniki Ant-
czak fragmencie re-
cenzji z  pokazu dzie-

ła Henryka Siemiradzkiego w  Poznaniu 
w  1888  r., zamieszczonej w  „Dzienniku 
Poznańskim”, zamiast nazwiska autora 
podano łatwy do rozszyfrowania skrót: 
„Ku. Po.” Oznacza to, że publikacja ma ja-
kiś związek z redagowanym w tym samym 
czasie przez Maksymiliana Kanteckiego 
i ukazującym się także w Poznaniu innym 
dziennikiem – „Kurierem Poznańskim”. 
Nie jest to jednak przedruk. Więc co?

Okazuje się, że „Kurier Poznań-
ski” zamieszczał, niemal codziennie, 
w  czerwcu i  lipcu 1888  r. w  Kronice 
miejscowej, prowincyonalnej i  zagra-
nicznej krótkie ogłoszenia o  wystawie 
obrazu Siemiradzkiego w  tamtejszym 
teatrze polskim, z  których wynika, że 
poznańska prezentacja dzieła trwała 
od 14 czerwca do 9 lipca tego roku. 
W numerze 134 gazety (wydanie z 13 
czerwca 1888  r., s.  nlb 3) ukazała się 
ponadto zapowiedź nowej ekspozycji: 
„»Chopin u  Radziwiłła«, obraz Sie-
miradzkiego, własność p. K. Kozłow-
skiego, wystawiony będzie od jutra w te-
atrze polskim. Nie wątpimy, że obraz 
ten, który wszędzie wzbudzał podziw 
i  ściągał licznych widzów, i  tutaj do-
zna przychylnego przyjęcia. Wystawa 
otwarta codziennie od godziny 11 przed 
południem do godziny 6 wieczorem, 
w  niedzielę od godziny 12 w  południe. 
Wstęp po 50 fenygów”, a  trzy dni póź-
niej, napisana przez pracującego dla 
„Kuriera Poznańskiego” krytyka sztuki 
wstępna recenzja wystawionego dzieła, 
z zapowiedzią, że jej autor powróci do 
tematu: „[…] »Chopin u  księcia Anto-
niego Radziwiłła« odbywszy wędrów-
kę po Berlinie, Warszawie, Petersbur-
gu i  Moskwie, wystawiony jest od dni 
kilku na czas krótki w  teatrze polskim 

w  Poznaniu. Odkładając obszerniejsze 
sprawozdanie o  nim na późniéj, nad-
mienimy na razie, że różni on się od po-
przednich utworów głównie pod wzglę-
dem treści. Genialny mistrz pędzla 
pożegnawszy się z  ulubioną sztuką kla-
syczną, z niebem Italii i Hellady, z gaja-
mi oliwnemi, opuściwszy patrycyuszów 
muskularnych i  pełnokrwiste tancerki, 
zaczerpnął temat z  życia rodzinnego, 
przedstawiając nam Chopina, najwięk-
szego z  bardów polskich, jako gościa 
i  księcia Ant[oniego] Radziwiłła, ma-
gnata polskiego, twórcy muzyki do Fau-
sta. Piękném tém malowidłem wystawił 
Siemiradzki niejako pomnik czci i  sła-
wy dwom znakomitym kompozytorom 
polskim. […] Gdy tu uwzględnimy […] 
najwierniejsze oddanie epoki, podobień-
stwa portretów, perspektywę wyborną, 
umiejętne oświetlenie salonu książęcego 
światłem jarzącém, piękne ugrupowanie 
osób, swobodę i naturalność w ich ukła-
dzie, znajdziemy w nim wysoką wartość 
artystyczną” (Kronika miejscowa, pro-
wincyonalna i zagraniczna, „Kurier Po-
znański”, nr 137 z 16 czerwca 1888 r., 
s. nlb 3).

Zapowiedzianej „na późniéj” relacji 
jej autor nie zdołał już jednak zmieścić 
w tej samej gazecie – zapewne ze wzglę-
du na nadmiar napływających do redak-
cji depesz związanych ze śmiercią cesa-
rza niemieckiego Fryderyka III Hohen-
zollerna (15 czerwca 1888  r.) i  zmianę 
planów następnego jej wydania, co zda-
je się potwierdzać zapowiedź „z ostat-
niej chwili”, napisana zapewne przez 
redaktora naczelnego tego czasopisma, 
lojalistę Maksymiliana Kanteckiego: 
„Obszerniejsze wspomnienie poświęcimy 
Zmarłemu jutro”. Gotową recenzję opu-
blikował więc „Dziennik Poznański”, 
który znalazł na nią miejsce już w  naj-
bliższym wydaniu.

(wp)

| Fragment	recenzji	obrazu	Henryka	
Siemiradzkiego	zamieszczonej	w	„Dzienniku	
Poznańskim”	(nr	138	z	17	czerwca	1888	r.)
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jest przez wszystkich bez zastrzeżeń, 
a  od 1970  r. w  czasie Konkursu od-
prawiana jest tego dnia w kościele św. 
Krzyża w  Warszawie uroczysta msza, 
podczas której, jak w  dniu pogrzebu 
artysty, rozbrzmiewa Requiem W. A. 
Mozarta.

Najwcześniej o  zgonie Fryderyka 
Chopina dowiedzieli się paryżanie 
z  francuskojęzycznej gazety „Le Na-
tional” (wydanie z  18 października 
1849 r., tekst napisany w dniu śmierci 
kompozytora), gdzie (w tłumaczeniu 
na język polski) napisano, że „Pan Fr. 
Chopin, sławny pianista, zmarł dziś 

rano na chorobę piersiową, na którą 
cierpiał już od dawna. P. Chopin miał 
zaledwie 39 lat. Jest to ogromna strata 
dla sztuki muzycznej, którą uprawiał 
z  całym oddaniem i  której był jedną 
z  najgodniejszych podpór. Pogrzeb od-
będzie się za kilka dni [przewidywa-

nie nazbyt optymistyczne, ponieważ 
nastąpiło to dopiero 30 października 
1849  r. – WP]. O  dacie powiadomi-
my jego licznych przyjaciół i wielbicieli” 
(Maria Mirska, Władysław Hordyń-
ski, Chopin na obczyźnie. Dokumen-
ty i  pamiątki, Kraków 1965, s.  347, 
przyp. 191).

Osiemnasta edycja odby-
wającego się tradycyjnie 
w  odstępach pięciolet-
nich w  Filharmonii Na-

rodowej w  Warszawie Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina zgodnie z  pier-
wotnym terminarzem miała się od-
być w październiku 2020 r. Ze wzglę-
du jednak na pandemię COVID-19 
przeprowadzenie Konkursu przełożo-
no na rok bieżący, z  terminem: 2-23 
października 2021 r.

Dlaczego właśnie w październiku? 
Ponieważ już w pierwszej edycji Kon-
kursu wybrano ten miesiąc, by uczcić 
też przypadającą na 17 października 
kolejną rocznicę śmierci kompozy-
tora. Otwarcie konkursowych zma-
gań miało nastąpić w  jej przededniu, 
15 października 1926  r., w  przewi-
dywanym wtedy dniu odsłonięcia 
w warszawskich Łazienkach pomnika 
Chopina, autorstwa Wacława Szyma-
nowskiego. I chociaż planów tych nie 
udało się zrealizować – pomnik odsło-
nięty został nieco później, a Konkurs 
odbył się dopiero w dniach od 23 do 
30 stycznia 1927 r. – to jednak rocz-
nicowym obchodom w  październiku 
nic nie stanęło na przeszkodzie. O ile 
bowiem co do daty urodzin Frydery-
ka Chopina zapewne długo jeszcze 
będzie trwał spór pomiędzy zwolen-
nikami kilku przyjmowanych dotąd 
jej wersji (1 marca 1809  r., 22 lutego 
1810  r., 1 marca 1810  r.) i  bywa, że 
rocznicowe uroczystości z  tej oka-
zji obchodzone są w  różnych termi-
nach, to informacja o  śmierci kom-
pozytora – 17 października 1849  r. 
o godz. 2 nad ranem – przyjmowana 

W rocznicę śmierci 
Fryderyka Chopina

1
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nazwisk polskich i  obcych. Nie można 
moim skromnym zdaniem wyciągać 
daleko idącego wniosku z zapisu w po-
staci »Schopin«”.

Po zapoznaniu się z  treścią obu 
zamieszczonych w  „La Tribune des 
Peuples” nekrologów można odnieść 
wrażenie, że o  ile ten opublikowa-
ny 31 października 1849 r. (s. nlb 2), 
a  napisany dzień wcześniej, ma cha-
rakter zwięzłej relacji z  uroczystości 
żałobnych w  paryskim kościele św. 
Magdaleny w dniu pogrzebu Frydery-
ka Chopina, w  których, jak czytamy, 
uczestniczyło liczne grono przyjaciół, 
oficjeli i wielbicieli kompozytora – re-
lacji wzbogaconej kilkoma istotnymi 
informacjami z  biogramu zmarłego 
– o tyle wcześniejszy, z 21 październi-
ka (s. nlb 4), dotąd niepublikowany, 
jest rodzajem krótkiej notatki pod-
kreślającej geniusz oraz źródła inspi-
racji twórczej kompozytora, ale spi-
sanej naprędce (chyba z  zasłyszenia) 
i  obarczonej nie tylko błędem w  za-
pisie nazwiska zmarłego („Schopin”), 
lecz także błędną datą jego urodzenia 
(„1811”). Niestety, nie mogli już tego 
skorygować znający Chopina i  reda-
gujący pismo Polacy, którzy kilka dni 
wcześniej zmuszeni zostali do zrezy-
gnowania z pracy w redakcji w wyni-
ku nacisków ambasady Rosji w  Pary-
żu, nieprzychylnej gazecie. Kto zatem 
jest autorem tego nekrologu? Infor-
macja opublikowana została na koń-
cu stałego działu Nouvelles diverses 

DES PEUPLES”. Wydanie fototypicz-
ne pod redakcją Henryka Jabłońskiego. 
Wstępami zaopatrzyli Stefan Kienie-
wicz i Władysław Floryan. Materiały 
zgromadził i  fototypią kierował Wła-
dysław Floryan. Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1963. Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich – Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, s.  XVIII, 
397 kart + 2 mapy. Polska Akademia 
Nauk „Biblioteka Historyczna Roku 
Mickiewicza”, [w:] „Pamiętnik Lite-
racki”, nr 1, 1966, s.  274). Co cieka-
we, autorka recenzji zwróciła uwa-
gę w  przypisie (s.  274, przyp. 14), 
że pisownia nazwiska zmarłego we 
wspomnianym pierwszym nekrolo-
gu przyjęła trzykrotnie kuriozalną 
postać „Schopin”, a  to może być po-
szlaką do wykrycia autora nekrologu. 
Tyle tylko, że do dzisiaj nie udało się 
tego zrobić, co – poproszona o  ko-
mentarz w  tej sprawie wybitna cho-
pinolog, emerytowany dyrektor i ku-
stosz Muzeum Fryderyka Chopina 
w  TiFC Hanna Wróblewska-Straus 
– skwitowała stwierdzeniem: „Przej-
rzałam publikacje, w  których miałam 
nadzieję znaleźć wspomniany nekrolog 
Chopina ogłoszony w »La Tribune des 
Peuples«. Niestety, chopinolodzy na-
dal o nim nie wiedzą, dlatego i nazwi-
sko autora tekstu pozostaje nieustalone. 
Natomiast dziwaczny zapis nazwiska 
naszego kompozytora dla mnie nie jest 
zaskoczeniem. Ówczesna prasa francu-
ska dość niefrasobliwie podchodziła do 

Trzy dni później w  redagowanej 
przez Adama Mickiewicza (także po 
francusku) gazecie „La Tribune des 
Peuples” ukazał się pierwszy z dwóch 
zamieszczonych tam nekrologów, 
informujących o  tym smutnym wy-
darzeniu. Pisała o  nich Ksenia Ko-
stenicz w  recenzji fototypicznego 
wydania paryskiego dziennika (Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1963): „Za-
poznanie się z  »Trybuną« strona po 
stronie będzie mozolne, lecz wdzięcz-
ne. Znaleźć można choćby nie zareje-
strowany przez chopinologów, bo ogło-
szony tylko w wieczornej edycji (nr 139 
z 21 października), pierwszy w »Try-
bunie« nekrolog Chopina; znany jest 
tylko drugi z  kolei, który pojawił się 
w porannym nrze 149 z 31 paździer-
nika” (K. Kostenicz, „LA TRIBUNE 

1 | Felix-Joseph	Barrias,	„Śmierć	Chopina”,	
1885,	olej,	płótno,	wym.	110	x	131	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)

2 | Teofil	Kwiatkowski,	„Fryderyk	Chopin	na	
łożu	śmierci”	(autotypia	z	akwareli	wykonanej	
8	godzin	po	śmierci	Chopina	w	dniu	17	
października	1849	r.),	cynkotypia	rastrowa	
barwna,	wym.	(w	świetle	oprawy)	14,6	x	18,8	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

3 | Nekrolog	Fryderyka	Chopina	opublikowany	
w	„La	Tribune	des	Peuples”	(wydanie	wieczorne),	
nr	139	z	21	października	1849	r.,	s.	nlb	4	
(wg	„LA TRIBUNE DES PEUPLES”. Wydanie 
fototypiczne […],	Wrocław-Warszawa-Kraków	
1963;	fot.	Maciej	Bociański	/	Muzeum	Literatury	
im.	Adama	Mickiewicza	w	Warszawie)

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

2 3
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même et l’inspiration même; il touchait 
à peine à la terre que nous foulons, son 
talent ressemblait à un rêve!” (s. 2), co 
w  tłumaczeniu tego tekstu, opubli-
kowanym w  „Gazecie Warszawskiej” 
(nr 288 z  30 października 1849  r., 
s. 4), znaczy po polsku: „Był on samą 
muzyką i  natchnieniem samém; zale-
dwie dotykał ziemi po której my stąpa-
my, talent jego podobny był do sennego 
marzenia”.

Z kolei 23 października 1849  r. 
informację o  śmierci kompozyto-
ra zamieścił krakowski „Czas”, ale 
było to tylko jedno krótkie zdanie na 
ostatniej, czwartej stronie gazety, po-
między doniesieniem o  zniewadze 
uczynionej oskarżonemu podczas 
posiedzenia Wysokiego Sądu Spra-
wiedliwości w  Wersalu przez oficera 
paryskiej żandarmerii, a  notatką na 
temat wniosku złożonego podczas ob-
rad Zgromadzenia Narodowego w Pa-
ryżu przez Pana Corelli, dotyczącego 

dawnego traktatu zabez-
pieczającego niepodległość 
tureckiego cesarstwa: „Fr. 
Chopin sławny fortepianista 
rodem z  Warszawy umarł 
w  Paryżu w  r. 39 swego ży-
cia na chorobę piersiową” 
(„Czas”, nr 199 z  23 paź-
dziernika 1849, s. 4).

Mieszkańcy Warszawy 
wstępną informację o śmier-
ci kompozytora mogli prze-
czytać na pierwszej stronie 
„Kuriera Warszawskiego”, 
w  wydaniu z  24 październi-
ka 1849 r.: „Wczorajszą pocz-
tą listy odebrane z  Paryża, 
donoszą nam o bolesnej stra-
cie naszego ziomka Fryderyka 
Szopena (Chopin), zmarłego 

w dniu 17 b. m. w objęciach kochającej 
go Siostry” (s. 1491), a  dłuższe wspo-
mnienie o  zmarłym ukazało się tam 
w dniu następnym: „Ze śmiercią Fry-
deryka Franciszka Szopena, o  którego 
zgonie donieśliśmy wczoraj – pisano 
m.in. – zmniejszył się szczupły szereg 
tegoczesnych Artystów, których talenta 
i  potęga genjuszu, w  rzędzie najzna-
komitszych tej epoki mężów pomieści-
ła. […]  Niezmordowany do ostatnich 
chwil życia nieustawał w pracach, a sła-
bość jego, która go strawiła, poczęła się 
z  uczuć, jakiemi go wielkość muzykal-
nej poezji przejęła. Szopen bez zaprze-
czenia, konał od lat kilku, i w tem ko-
naniu, rozdzierał serca i  łzy wyciskał, 
tak współrodakom, jako też i  obcym. 
Smutna wiadomość o  śmierci Szopena 
w  ślad za sławą jego, wkrótce po ca-
łym obiegnie świecie, i pewno nie jedno, 
nawet z  po-zamorza prześle mu wes-
tchnienie” („Kurier Warszawski”, nr 
282 z 25 października 1849, s. 1495).

(Wiadomości różne), a  poni-
żej wymieniony jest z  imienia 
i nazwiska Alphonse Hermant 
(1827-1870), redaktor prowa-
dzący tego dnia wieczorne wy-
danie gazety. Być może więc to 
on dopisał w  ostatniej chwili 
informację o śmierci kompozy-
tora. Oto ten zapis:

„ – L’émigration polonaise 
et le monde artistique en même 
temps viennent de subir une do-
uloureuse perte dans la personne 
du célèbre compositeur Frédéric 
Schopin.

Né à Varsovie, en 1811, 
Schopin est venu mourir loin 
de cette terre qu’il chérissait et 
à laquelle il devait toutes ses in-
spirations. Les mélodies de son 
Peuple que le génie de l’artiste 
avait religieusement recueillies, 
et les malheurs de sa patrie au-
xquels l’ardent patriote n’a pu 
entin résister, telles étaient les 
deux sources ou Schopin alla-
it puiser ses sublimes créations” 
(„La Tribune des Peuples”, nr 
139 z 21 października 1849 r., 
s. nlb 4).

W tłumaczeniu na język 
polski:

„Zarówno polska emigracja, jak 
i  świat artystyczny doznały w  jednej 
chwili dotkliwej straty w osobie sławne-
go kompozytora Frédérica Schopina.

Urodzonemu w  Warszawie w  roku 
1811 Schopinowi przyszło umrzeć da-
leko od tej ziemi, którą miłował i która 
była źródłem wszystkich jego inspiracji. 
Melodie jego Ludu, które geniusz arty-
sty skrupulatnie zebrał, i  nieszczęścia 
jego ojczyzny, którym ten żarliwy pa-
triota nie mógł już zaradzić – oto były 
dwa źródła, z których czerpał Schopin, 
tworząc swe wzniosłe dzieła”.

22 października 1849  r. w  ukazu-
jącej się także w  Paryżu francuskoję-
zycznej gazecie „Journal des Débats” 
opublikowany został felieton Jule-
s’a Gabriela Janina (1804-1874) za-
tytułowany La semaine dramatique 
(Dramatyczny tydzień), w  którego 
zakończeniu autor zdążył jeszcze do-
dać kilka słów o przedwcześnie zmar-
łym artyście. Pisał: „Il était la musique 

4 | Michalina	Dziekońska,	
„Fragment	pomnika	nagrobnego	
Fryderyka	Chopina	z	rzeźbą	dłuta	
Auguste’a	Clésingera”,	1850,	
odbitka	na	papierze	solnym	
z	kalotypu,	wym.	12,9	x	8,3	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Fryderyka	
Chopina	w	Warszawie	w	Narodowym	
Instytucie	Fryderyka	Chopina,	
depozyt	Towarzystwa	im.	Fryderyka	
Chopina)

...........................................................
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(s. 430) poznańskiej gazety z  Nekro-
logiem napisanym przez Norwida, 
a pominięta została jedynie krótka za-
powiedź tego nekrologu umieszczona 
dwie strony wcześniej. Ten poetycki 
poemacik Norwida dostępny jest po-
nadto (w zmodernizowanym zapisie) 
w zamieszczonym przed dekadą w in-
ternetowym blogu Sekrety Warszawy 
artykule Amalii Szałachowskiej Requ-
iem dla Chopina (https://sekretywar-
szawy.pl/requiem-dla-chopina).

Przypominamy i  my zapis Nekro-
logu autorstwa Cypriana Kamila Nor-
wida, naszego wybitnego romantyka 
i  wizjonera, którego dwusetną rocz-
nicę urodzin (24 września 1821) wła-
śnie obchodzimy. Jest to zapis w ory-
ginalnej wersji, w  jakiej ukazał się 
w  poznańskim „Dzienniku Polskim” 
na s. 430 – „Piśmie Poświęconym Poli-
tyce i  Sprawie Narodowéj na zasadzie 
Wolności, Równości i  Braterstwa”, jak 
głosi podtytuł tej gazety; zapis po-
przedzony zapowiedzią (złożoną wy-
tłuszczoną czcionką): „Ziomek nasz 
Fryderyk Chopin dnia 17go zrana 
umarł w  Paryżu na suchoty w  39ym 

roku życia. Nieodżałowaną stratę 
poniosła sztuka, i Polska, któréj był 
ozdobą z rzadkiego do muzyki talen-
tu. (Zob. Nekrolog.)” (s. 428).

17 października 1850 r., w pierw-
szą rocznicę śmierci Fryderyka Cho-
pina,  na grobie genialnego pianisty 
i  kompozytora na cmentarzu Père- 
-Lachaise w Paryżu, w obecności wie-
lu zgromadzonych osób, odsłonięta 
została rzeźba nagrobna dłuta Augu-
ste’a Clésingera przedstawiająca muzę 
Euterpe. Muzeum Chopina w  War-
szawie szczyci się dwiema (być może 
jedynymi na świecie zachowanymi do 
dziś) odbitkami najstarszego zdjęcia 
tej rzeźby, wykonanego przez Micha-
linę Dziekońską (późniejszą Michali-
nę z Dziekońskich Zaleską) w techni-
ce kalotypii, pierwszej fotograficznej 
technice negatywowej.

Wojciech Przybyszewski

Za cenne uwagi oraz konsultację tek-
stu autor dziękuje Pani Hannie 
Wróblewskiej-Straus.

Norwid, Pisma wybrane, t. 4, Warsza-
wa 1968, s.  308), jest niemal niezna-
ne, chociaż od niedawna można je 
znaleźć w  zdigitalizowanym wydaniu 
tego dziennika (https://polona.pl/
item/dziennik-polski-pismo-poswie-
cone-polityce-i-sprawie-narodowej-n
a-zasadzie-wolnosci,NzY2NzI2MDg
/3/#info:metadata), a  wcześniej było 

reprodukowane w  1965  r. we wspo-
mnianym albumie Marii Mirskiej 
i  Władysława Hordyńskiego Chopin 
na obczyźnie... (s. 327) oraz opubliko-
wane, w nieznacznie tylko zmoderni-
zowanym zapisie, w  artykule Henry-
ka F. Nowaczyka Nekrolog Chopina 
w  poznańskim „Dzienniku Polskim” 
(„Ruch Muzyczny”, nr 21, 1999, s. 31-
33), gdzie znalazła się także całostro-
nicowa reprodukcja ostatniej strony 

Słynny Nekrolog, napisany już na-
stępnego dnia po śmierci Chopina 
przez jego przyjaciela Cypriana Kami-
la Norwida i  opublikowany także 25 
października 1849 r., ukazał się w nr. 
117 wydawanego w  Poznaniu przez 
Karola Libelta „Dziennika Polskiego” 
i  jest obecnie znany przede wszyst-
kim z pierwszych jego słów – „Rodem 

warszawianin, sercem Polak, a  talen-
tem świata obywatel, Fryderyk Chopin 
zszedł z tego świata. Choroba piersiowa 
przyspieszyła śmierć za wczesną arty-
sty w  trzydziestym dziewiątym roku 
życia”, często cytowanych z okazji ko-
lejnych rocznic śmierci kompozytora. 
W  całości to poetyckie pożegnanie, 
nazwane przez Juliusza Wiktora Go-
mulickiego „przepięknym nakamien-
nym poemacikiem epitafijnym” (C. K. 

NEKROLOG
Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel Fryde-

ryk Chopin, zszedł z tego świata. Choroba piersiowa przyspieszyła śmierć 
zawczesną artysty w trzydziestym dziewiątym roku życia – dnia siedemna-
stego, miesiąca bieżącego.

Umiał on najtrudniejsze sztuki zadanie rozwiązywać z  tajemniczą 
biegłością – umiał bowiem zbierać kwiaty polne, rosy z nich, ani puchu 
nieotrząsając najlżejszego. I umiał je w gwiazdy, w meteory, że niepowiem 
w komety całéj świecące Europie, ideału sztuką przepromieniać.

Przezeń Ludu polskiego porozrzucane łzy po polach, w diademie ludz-
kości się zebrały na dyament piękna, kryształami harmonii osobliwéj.

To jest – co największego sztukmistrz może uczynić i to uczynił Fryde-
ryk Chopin.

Cały prawie żywot (bo część główną) po za krajem spędził dla kraju.
To jest, co największego dopiąć może wychodziec i tego Fryderyk Cho-

pin dopiął.
Wszędzie jest – bo w Ojczyzny duchu mądrze przestawał – i w Ojczy-

znie spoczął, bo jest wszędzie. Kochanowski skarzył czasu swego:
„Tymoteusza, sławnego muzyka Ateńskiego nie wygnano, jedno iż był 

jedną strunę do swego instrumentu przyczynił: ale za naszego wieku nie 
jednę, ale dziewięć strun do lutnie przydano: a pieśni dzisiejsze tak dale-
ko są różne od Boga rodzice, jako i obyczaje od Statutu. Taka to odmiana 
w muzyce czyni odmianę i w Rzeczypospolité.j” ….

Kochanowski w  Sobótkach pierwszy ludu poezję uczonemu światu 
uwidomił – w muzyce Chopin toż uczynił. –

Paryż dnia 18. Października 1849.
C. K. Norwid.
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Dwór i park w Choceniu
.............................................................................................................................................

Łokietkiem a  opatem Gerardem, na 
mocy której Choceń przekazany jest 
księciu w zamian za wieś Cieślin, leżą-
cą bliżej klasztoru. Z rąk monarszych 
Choceń później dostaje się w  ręce 
szlacheckie. W  wyniku działów ro-
dzinnych powstaje Wielki Choceń 
i Mały Choceń. Z zachowanych doku-
mentów wiemy, że w XV w. było wiele 
osób nazywających się „z Chocenia”. 
W  XVI  w. dobra te posiadali m.in.: 
Borzymowscy, Działyńscy i Sokołow-
scy, w  XVII  w. Stanisław Siewierski, 
Arnolf Kryski, w  XVIII  w. Ludwik 
Kretkowski, w  XIX  w. Waliszewscy, 
Zakrzewscy, Blizińscy, Fryderyk Lan-
ge, a w XX w. Aleksander Higersber-
ger (wspólnie z  właścicielem sąsied-
nich Śmiłowic, Tadeuszem Findeise-
nem, inicjator i członek zarządu uru-
chomionej w Choceniu w 1916 r. cu-
krowni). Ostatnimi przedwojennymi 
właścicielami Chocenia byli Włady-
sław (dr filozofii, inżynier, przedsię-
biorca) i Maria Chudzyńscy. Ich syn, 

Antoni, oraz syn Findeisena – Gustaw 
przed drugą wojną światową i  w  jej 
trakcie byli pracownikami Minister-
stwa Spraw Zagranicznych RP na pla-
cówkach w Europie i Chinach.

Warto podkreślić, że Choceń był 
krótko w  posiadaniu Józefa Bliziń-
skiego (1827-1893), popularnego on-
giś komediopisarza, autora Marcowe-
go kawalera i Pana Damazego, a także 
powstańca styczniowego. Przebywał 
on na Kujawach w latach 1845-1873. 
Z  zamiłowaniem również zajmował 
się etnografią. Przyjaźnił się z  Oska-
rem Kolbergiem, który przyjeżdżał do 
niego na Kujawy, aby zbierać materia-
ły do swej epokowej pracy o  zwycza-
jach i obrzędach polskiego ludu.

Od średniowiecza funkcjonu-
je w  Choceniu parafia i  kościół św. 
Idziego, patrona płodności małżeń-
skiej, szczególnie popularnego za 
czasów Władysława Hermana, gdyż 
– jak podaje w  swej kronice Gall 
Anonim – dzięki jego cudownemu 

Choceń to jedna ze star-
szych miejscowości na 
Kujawach. Jej nazwa po-
chodzi od osadźcy o imie-

niu Choca. Takie imię teraz u nas nie 
występuje, ale używane było we wcze-
snym średniowieczu, a  obecnie moż-
na je spotkać w  Czechach (Chocen, 
Choc). Tam też znajduje się miasto 
Choceń, położone w  rejonie Pardu-
bic. Zapewne urodzajne kujawskie 
ziemie oraz bliskość rozległego jeziora 
sprawiły, że ten teren stał się atrakcyj-
ny dla człowieka już w czasach prehi-
storycznych. Prowadzone w tym rejo-
nie badania archeologiczne wykazały 
pozostałości osadnictwa ludzi kultury 
ceramiki wstęgowej rytej i kreskowo-
-kłutej z czasów neolitu.

Najstarsze informacje o  Choce-
niu podają, iż około połowy XII  w. 
książę kujawski Mieczysław Stary da-
ruje go cystersom z Lądu. W 1293 r. 
w Brześciu Kujawskim podpisana zo-
staje umowa między Władysławem 

Akcja dwory

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

1 |	Dwór	w	Choceniu	
od	strony	południowo- 
-wschodniej

2 |	Facjata	z	balkonem	
podpartym	filarami	
w	elewacji	frontowej

3 |	Dwór	od	strony	
północno-zachodniej

.............................................
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Kiedy Aleksander Higersberger 
kupował w  1894  r. dobra Choceń, 
nosił się z  zamiarem wybudowania 
tu okazałego pałacu. Wśród okolicz-
nych ziemian uchodził za człowieka 
zamożnego. Jego przodkowie, którzy 
przybyli do nas w XVIII w. z Saksonii, 
weszli później w  posiadanie mająt-
ków w  okolicach Gostynina, Grójca, 
Błonia, a część z nich piastowała wy-
sokie urzędy w  Warszawie. W  cho-
ceńskim dworze, według prof. Stefa-
na Narębskiego, znajdował się m.in. 
portret rodzinny pędzla Franciszka 
Smuglewicza.

Dwór i  park w  Choceniu usytu-
owane są na zachód od folwarku, na 
terenie nieregularnego (szczególnie 
od północy) kwadratu o  powierzchni 
około 4 ha. Przez północno-wschod-
nią i  północną część założenia prze-
pływa rzeczka Choceńka, odwadnia-
jąca okoliczne pola i mokradła, a pro-
wadząca wody do oddalonego o  1,5 
km Jeziora Borzymowskiego. Na tej 
rzeczce wybudowane były śluzy spię-
trzające wodę, w wyniku czego tworzy-
ły się niezbyt duże, malownicze stawy, 
w  których hodowano ryby. Rzeczka 
stanowiła też naturalną granicę mię-
dzy ogrodem spacerowym a  ogrodem 
owocowym, który rozpościerał się 
w kierunku północnym aż do drogi na 
Kowal. Obie przestrzenie spięte były 
jednolitym ogrodzeniem w  postaci 
niewysokiego muru z czerwonej cegły.

Dwór posadowiono na najwyżej 
położonym miejscu, prawie central-
nie, z niejakim przesunięciem ku gra-
nicy wschodniej parku i  skierowano 
frontem na południe. Jego projektant, 
którym był prawdopodobnie wło-
cławski architekt i działacz społeczny 
Antoni Olszakowski (1860-1942), 
nawiązał do stylistyki tradycyjnego 
polskiego dworu, z  charakterystycz-
nym gankiem wspartym na czterech 
filarach, nad którym umieścił facjatę 
i duży balkon. Budynek o wymiarach 
27 x 14 x 8 m jest symetryczny, zbyt-
nio nie zaburza tej symetrii wąska do-
budówka od strony wschodniej. Ca-
łość utrzymana została w stylu eklek-
tycznym. Jest to budynek na planie 
prostokąta, dwukondygnacyjny, osa-
dzony na wysokich piwnicach z dość 

przez hitlerowców w 1941 r.). Na no-
wym miejscu utworzono też cmentarz 
grzebalny. Człowiekiem, który mimo 
sprzeciwów proboszcza ks. W. Sie-
maszki, orędownika budowy świąty-
ni nad jeziorem, doprowadził do tych 
radykalnych zmian, był ówczesny wła-
ściciel dóbr choceńskich – Aleksan-
der Higersberger (1872-1945), go-
spodarujący tu blisko 40 lat. To także 
z jego woli pod koniec XIX w. został 
wybudowany do dziś stojący dwór 
i wokół niego powstało ciekawe zało-
żenie parkowe.

wstawiennictwu miał się urodzić dłu-
go oczekiwany przez rodziców Bo-
lesław Krzywousty. Wszystkie kolej-
no wystawiane drewniane świątynie 
choceńskie aż do końca XIX  w. były 
sytuowane w  tym samym miejscu, tj. 
nieopodal Jeziora Borzymowskiego 
(dawniej zwanego Choceńskim), na 
wzgórzu, w  otoczeniu bagien i  mo-
kradeł oraz nieopodal leżącego gro-
dziska. Dopiero na początku XX  w. 
murowany kościół wybudowano 
z dala od jeziora, w bezpośrednim są-
siedztwie folwarku (rozebrany został 

3
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wschodnim i  zachodnim, natomiast 
od strony północnej gwałtownie się 
obniża aż do rzeczki. W tym właśnie 
miejscu sztucznie uformowano taras 
ziemny w  kształcie prostokąta, za-
okrąglonego w części środkowej. Pro-
wadzą z niego w kierunku zachodnim 
i  wschodnim betonowe schody. Na 
przeciwległej stronie dworu, przed 
głównym wejściem, znajdował się 
owalny, duży gazon, wokół którego 
wytyczono drogę objazdową. W  ob-
rębie gazonu, naprzeciw ganku, rośnie 
potężny i proporcjonalnie rozgałęzio-
ny buk odmiany miedzianej (Fagus si-
lvatica „Cupera”). Obecnie jest to nie-
wątpliwie jedno z największych i naj-
piękniejszych drzew w  całym parku. 
W  odległości około 60 m na zachód 
od rezydencji, wśród gęsto rosnących 
starych drzew znajduje się wymuro-
wana piwnica-lodownia.

Warto zauważyć, że oś główna 
dworu wskazuje kierunek północ-po-
łudnie. Stanowi ona także swoistą oś 
symetrii założenia kompozycyjnego 
terenu przylegającego do budynku, 
tj. ziemnego tarasu z północy i objaz-
dowej drogi z  gazonem od południa. 
Symetria była zachowana również, 
jeżeli chodzi o  grupowe nasadzenia 
drzew przy granicach parku na pół-
nocy (kasztanowce, jesiony, topole 
białe) i  południu (dęby szypułko-
we). Dodajmy jeszcze, że od zachodu 
park zamyka aleja grabowa w  formie 

bindażu, a  od wschodu (dziś bardzo 
słabo zachowana) trzyrzędowa aleja 
jesionowa. Te szerokie aleje łączyły się 
z  węższymi odcinkami alei obwodo-
wej parku.

W niewielkiej odległości od dwo-
ru, po przeciwnych stronach głównej 
alei dojazdowej, wysadzanej dawniej 
żywopłotem, ulokowane były dwie po-
lany. Jedna znajdowała się na północ-
nym zachodzie od rezydencji, druga za 
gazonem, w części południowej parku. 
Ich obrzeża obsadzone były grupami 
drzew iglastych. Na polanach rosły 
solitery. Na polanie południowej w la-
tach trzydziestych XX w., kiedy mają-
tek przeszedł w  posiadanie Chudzyń-
skich, zgodnie z ówczesną modą zało-
żony został kort tenisowy.

Jak już to było wspomniane, obec-
ny park powstał na przełomie XIX 
i XX w. Nie zachowały się żadne źró-
dła mówiące o  istnieniu w tym miej-
scu wcześniejszych założeń tego ro-
dzaju. Pierwszą wzmiankę o istnieniu 
ogrodu spacerowego spotykamy do-
piero w  rejestrze pomiarowym dóbr 
Choceń z 1905 r. W  latach trzydzie-
stych XX  w. na zlecenie Chudzyń-
skich park został przekomponowany. 
Natomiast w  protokole przekazania 
resztówki majątku Choceń i  Jano-
wo „Filmowi Polskiemu” z  Łodzi ze 
stycznia 1947 r. podano pobieżną in-
wentaryzację rosnących tam drzew. 
Według niej było tu: 157 świerków, 

stromym dachem, dawniej pokrytym 
dachówką, później eternitem, obec-
nie czerwoną dachówką karpiówką. 
Dłuższe elewacje są dziewięcioosio-
we. Trzyosiowe ich elementy środko-
we są lekko zryzalitowane i  flanko-
wane na całej wysokości narożnymi 
filarami, które zakończono prosto-
kątnymi sterczynami. Takie sterczy-
ny występują też na zwieńczeniach 
szczytów elewacji bocznych i  ścian 
zewnętrznych. Przed wojną na ster-
czynach nad balkonem osadzone były 
żeliwne wazy (po wojnie je zdemon-
towano i  służyły jako donice). Ele-
mentami zdobniczymi wszystkich 
szczytów są koliste blendy, które do-
datkowo oflankowano mniejszymi 
okulusami. Elewacje boczne są dwu-
osiowe, z  tym że na piętrze otoczo-
ne są dwoma mniejszymi oknami, 
które doświetlają poddasze. Wszyst-
kie okna, poza piwnicznymi, są pro-
stokątne, od góry zamknięte łagod-
nym łukiem odcinkowym (podobnie 
zwieńczono przestrzeń nad filarami 
ganku) oraz oprofilowane opaskami. 
Budynek ma wyraźnie zaznaczony 
gzyms podokienny w  części partero-
wej i ozdobny fryz wieńczący tę kon-
dygnację. Jasne, otynkowane i poma-
lowane mury kontrastują z  zielenią 
otoczenia, a  zwartość bryły budynku 
daje wrażenie monumentalizmu.

Teren przy dworze łagodnie 
opada w  kierunku południowym, 

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

4 |	Dwór		i	buk	odmiany	
miedzianej

5 |	Aleja	grabowa

(zdjęcia: 1, 2, 3, 5 – Arkadiusz 
Ciechalski;  
4 – Paweł Hadrowicz)

......................................................
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włoskiej, jesionu wyniosłego odmia-
ny zwisającej czy buka pospolitego, 
powalonego przez wiatr w  1992  r., 
o  obwodzie pnia około 400 cm. Ko-
lejne szczegółowe opracowanie doty-
czące parku choceńskiego, sporządzo-
ne przez Ewę Szulc (1993), wykazuje 
obecność w nim 534 drzew.

Starodrzew zgrupowany był nie 
tylko przy granicach parku. Na jego 
terenie znajdowały się także bardzo 
charakterystyczne nasadzenia tego 
samego gatunku wyrastające z  jed-
nego miejsca. Tak było w  przypadku 
pięciu brzóz umiejscowionych przy 
styku drogi okalającej gazon z  drogą 
wjazdową od wschodu, a także pięciu 
sztuk lipy srebrzystej i czterech sztuk 

topoli białej, rosnących przy brzegach 
polany południowej.

Jeżeli chodzi o  solitery, najbar-
dziej wyeksponowanym drzewem jest 
wspomniany już wyżej pomnikowych 
rozmiarów buk odmiany miedzianej, 
usytuowany naprzeciw dworskiego 
ganku. Drzewo nie wyrastało ze środ-
ka klombu, lecz znajdowało się bliżej 
budynku. Żywopłot dawniej opasu-
jący gazon w  części północnej od-
chodził od owalnego kształtu i  two-
rzył kilkumetrowej szerokości dość 
fantazyjnie wyprofilowany szpaler, 
umożliwiający swobodne dojście do 
drzewa. Innym eksponowanym poje-
dynczo drzewem jest dąb szypułkowy 
o  ponad 400 cm w  obwodzie, rosną-
cy na południowej polanie w  pobli-
żu wschodniej jej części. Na drugiej 
polance, położonej w  północno-za-
chodnim rejonie parku, rosły dorodne 
i  oryginalne drzewa gatunków intro-
dukowanych: dąb czerwony, strączyn 
żółty i jawor purpurowy.

Park w Choceniu stanowi obecnie 
największe i najstarsze skupisko ziele-
ni wysokiej w  tej miejscowości. Tuż 
obok, w  otoczeniu nowego kościoła 
(wybudowanego w  latach siedem-
dziesiątych XX  w. według projektu 
Władysława Pieńkowskiego) i na po-
bliskim cmentarzu grzebalnym ro-
śnie także ciekawy starodrzew, posa-
dzony w  1910  r. przez warszawskich 
ogrodników Jana Maciejewskiego 
i  Stanisława Schönfelda. Z  począt-
ku lat dwudziestych XX  w. zacho-
wała się jeszcze grupa drzew w  tzw. 
parku przyfabrycznym. Usytuowany 
jest on w północnej części Chocenia, 
zwanej „Osadą”, nieopodal biurowca 
i  domów dla kadry kierowniczej by-
łej cukrowni. Drzewostany te jednak 
nie dorównują drzewostanowi z  par-
ku dworskiego. Bogactwo nagroma-
dzonych tu gatunków drzew i  krze-
wów oraz dość dobrze zachowany 
i  dający się odczytać układ kompo-
zycyjny założenia parkowo-dwor-
skiego stanowią jego dużą wartość 
architektoniczno-przyrodniczą.

Obecnie dwór i park są własnością 
prywatną.

Arkadiusz Ciechalski

55 modrzewi, 29 jodeł, 8 świerków 
srebrnych, a  ponadto dęby, lipy, gra-
by, jesiony, brzozy, klony, olchy i aka-
cje, razem około 750 sztuk. W 1951 r. 
przy okazji zmiany użytkownika dwo-
ru i parku sporządzono kolejny rejestr 
przekazywanego majątku. Według 
tego rejestru drzewostan liczył około 
500 sztuk i  składał się ze świerków, 
brzóz, modrzewi, białodrzewów, klo-
nów i grabów. Z porównania obu do-
kumentów wynika, że w ciągu trzech 
lat z parku ubyło około 200 drzew (!), 
głównie iglastych, w  tym wszystkie 
jodły i większość świerków. Następne 
inwentaryzacje sporządzane w  latach 
1979 i  1993 wykazują braki m.in. 
kilku platanów klonolistnych, topoli 
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„Postrzyżyny” 
− odnalezione dzieło 
Zofii Stryjeńskiej

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

I  w  końcu dzieła najsławniejsze – 
cztery ogromne panneaux zdobiące 
Pawilon Polski na Wystawie Paryskiej 
w 1925 r. – pocięte przez malarkę na 
kawałki i  później częściowo poskle-
jane, stanowią dziś smutne pozosta-
łości niezwykłego dzieła. Zniknął też 
największy rozmiarowo obraz „Uczta 
Wierzynka”, przesłany do Nowego 
Jorku na Wystawę Światową w 1939 r.

Jerzy Warchałowski w  opubliko-
wanej w  1929  r. monografii ( J. War-
chałowski, Zofia Stryjeńska, Kraków 
1929) wymienia wszystkie dzieła, 
które według tego znawcy twórczości 
malarki stanowiły do momentu opu-
blikowania książki kamienie milowe 
jej rozwoju. 

W 2021 r. w obrocie antykwarycz-
nym we Francji pojawiła się niesygno-
wana akwarela, mająca cechy charak-
terystyczne dla wczesnych, lecz już 
dojrzałych prac Stryjeńskiej. Stylisty-
ka tej akwareli, wzbogaconej we frag-
mentach kryjącym gwaszem i tuszem, 
oraz szczegóły techniczne w  sposób 
niebudzący wątpliwości wskazują 
w  tym wypadku na autorstwo Zo-
fii Stryjeńskiej przed 1918  r. Uwagę 
zwraca perfekcja prowadzenia pędzla, 
nazwana później przez malarkę „nie-
omylnością chlaśnięcia pędzlem”, oraz 
użycie czarnej farby w  zarysach ele-
mentów kompozycji.

Obraz przedstawia postrzyżyny 
panny młodej, namalowane z charak-
terystyczną fantazją, niepozbawione 
jednak cech etnograficznej wierno-
ści. Rzuca się w  oczy to, że akwarela 

zawiera motywy, które odnajdujemy 
w innych pracach artystki powstałych 
przed 1918 r., ale też, w formie prze-
tworzonej, później. Długie trwanie 
raz opracowanego motywu to jedna 
z  cech charakterystycznych twórczo-
ści Stryjeńskiej.

W monografii Warchałowskie-
go, w spisie najważniejszych prac pod 
rokiem 1914 wymieniony jest obraz 
„Postrzyżyny” (akwarela, 29 x 35 cm) 
( J. Warchałowski, Zofia Stryjeńska…, 
s.  28), który jest piątą zamieszczoną 
chronologicznie pozycją w  dorobku 
malarki. Temat akwareli wpisuje się 
w  inne dzieła z  tego okresu. Głów-
nym, pierwszym i trwającym, jak wia-
domo, przez całe życie Stryjeńskiej, 
zainteresowaniem były stroje i  zwy-
czaje ludowe.

Prace powstające w  latach 1914-
1917 to suma wyobraźni artystki i  jej 
fascynacji folklorem, rozumianym jako 
jedyna namacalna nić łącząca pradzie-
je ze współczesnością. Przekonanie 
o  tym, iż folklor jest przekazicielem 
„pradawnych” tradycji, a Polska ma do 
odegrania szczególną rolę w  świecie, 
artystka podtrzymała przez całe życie. 
Jak nikt inny w tym czasie, Stryjeńska 
umiała nadać przedstawieniom o  te-
matyce ludowej nieznane dotąd formy, 
łamiące konwencję suchych przedsta-
wień etnograficznych (Katarzyna No-
wakowska-Sito, Boginka z  Ziemiań-
skiej, [w:] Zofia Stryjeńska 1891-1976, 
wystawa w  Muzeum Narodowym 
w  Krakowie, październik 2008 − sty-
czeń 2009, Kraków 2008, s. 30).

Twórczość Zofii Stryjeń-
skiej, jedno z  najciekaw-
szych zjawisk sztuki pol-
skiej XX  w., przeżywa 

w  ostatnich latach renesans zaintere-
sowania kolekcjonerów i szerokiej pu-
bliczności. Dlatego każde nowo po-
jawiające się dzieło, zwłaszcza mające 
ważne znaczenie dla rozwoju jej twór-
czości, zasługuje na odnotowanie. 
Niezwykłą rzadkością są wczesne pra-
ce, pochodzące sprzed pierwszej woj-
ny światowej lub z okresu jej trwania, 
które charakteryzuje świeżość i  zapał 
w  poszukiwaniu nowych motywów 
i środków wyrazu.

Czas dla dorobku Stryjeńskiej nie 
był łaskawy. Dzieła, które były punk-
tami zwrotnymi jej artystycznej karie-
ry, uległy całkowitemu lub częściowe-
mu zniszczeniu. Zaciemniło to i ogra-
niczyło znajomość jej oeuvre (omó-
wienie całokształtu twórczości tej ar-
tystki zob.: Światosław Lenartowicz, 
Zofia Stryjeńska, Olszanica 2018). 
„Bajdy” (1913), opiewane przez Je-
rzego Warchałowskiego, odkrywcę 
jej talentu i  autora pierwszej mono-
grafii, spłonęły. Dekoracja malarska 
sali w  Baszcie Senatorskiej na Wawe-
lu (1917), świadectwo niezwykłej po-
zycji młodej malarki w  artystycznym 
środowisku Krakowa, uległa znisz-
czeniu, a  fragmenty zostały zamalo-
wane. Polichromie czterech kamienic 
Rynku Starego Miasta w  Warszawie, 
z których cudem przetrwały fragmen-
ty jednej, zniknęły wraz z  budynka-
mi w  czasie drugiej wojny światowej. 
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Studia – szkice – dokumenty”, z. 1-2, 
2012, s. 101-115). Małżeństwo, chcąc 
prawdopodobnie osiąść tam na stałe 
lub przynajmniej na dłużej, zabrało 
ze sobą prace „na Paryż”, mające być 

zaczątkiem pierwszej wystawy w  tym 
mieście. Niestety, cały pobyt w Paryżu 
naznaczony został nieporozumienia-
mi z Karolem, które w końcu dopro-
wadziły do chwilowego zerwania. Był 

W omawianej pracy scena główna 
została ujęta od góry i od dołu w bor-
diurę ze stylizowanym motywem ro-
ślinnym. Samo pole sceny ma wymia-
ry dokładnie takie, jak podaje w swo-
im spisie Warchałowski (wymiary ca-
łej karty: 34,5 x 34,7 cm). Tego typu 
bordiury malarka zaczęła stosować 
kilka lat później, kiedy łączyła sceny 
we fryzy przenoszone później na ścia-
ny. Dlatego tę część kompozycji na-
leży uznać za dodatek późniejszy, po-
wstały zapewne w czasie, kiedy dzieło 
było ratowane przez artystkę po czę-
ściowym podarciu. Podarcie to, które 
dotknęło prawej dolnej części obrazu, 
przywodzi na myśl wspomnienia Stry-
jeńskiej z pierwszego jej pobytu w Pa-
ryżu, wraz z mężem Karolem Stryjeń-
skim, od października 1919 do grud-
nia 1920 r. (Światosław Lenartowicz, 
Podróże Zofii Stryjeńskiej i  ich pary-
skie etapy, [w:] „Archiwum emigracji. 

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

1 |	Zofia	Stryjeńska,	
„Postrzyżyny”,	1914,	
akwarela,	gwasz,	tusz	
na	papierze	naklejonym	
na	tekturę,	wym.	34,5	x	
34,7	cm	(pole	kompozycji	
figuralnej:	29	x	35	cm)	
(własność	prywatna)

2 |	Zofia	Stryjeńska,	
„Kujawiaki	–	Taniec	
babski	na	weselu”	
(fragment),	1916,	
fotografia	odwrócona,	
pozwalająca	dokonać	
łatwiejszego	porównania	
z	twarzą	matki	panny	
młodej	na	akwareli	
„Postrzyżyny”	(wg	Jerzy	
Warchałowski,	Zofia 
Stryjeńska,	Kraków	1929)

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

1
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Niepewność co do autorstwa oma-
wianej akwareli może budzić brak sy-
gnatury, jednak wiele (o ile nie więk-
szość) prac artystki powstałych przed 
1920  r. nie było podpisanych. Część 
z  nich sygnowała ołówkiem wiele 
lat później, wpisując datę powstania 
dzieła. Najciekawszym, unikatowym 
zespołem takich prac są obrazy olejne 

z widokami paryskimi, powstałe wła-
śnie w  czasie pobytu Stryjeńskich, 
z  których jeden, będący własnością 
Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego – Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
został podpisany na prośbę Biblio-
teki dopiero w 1956 r. Stryjeńska za-
częła sygnować swoje ważniejsze ob-
razy farbą, włączając podpis w  ramy 
kompozycji, począwszy od nama-
lowania sławnego cyklu „Pascha” 
(1917-1918).

Jakie mogły być dalsze losy akwa-
reli? W czasie pobytu w Paryżu mał-
żeństwo dzięki protekcji ojca Karola, 
Tadeusz Stryjeńskiego, ale też w spo-
sób naturalny znalazło się w centrum 
tamtejszego polskiego życia artystycz-
nego. W  pamiętniku malarka wspo-
mina dość obszernie te kontakty, 
poświęcając cały akapit znajomości 
z  Olgą Boznańską, u  której poznała 
m.in. Artura Rubinsteina. Boznań-
ska na młodej malarce wywarła duże 
wrażenie i  możemy przypuszczać, że 
chciała jej przedstawić swoją twór-
czość. Zapewne do takich prezentacji 
służyło portfolio prac przywiezionych 
z Krakowa.

Idąc dalej tym tropem, odnajdu-
jemy akwarelę wśród dzieł wystawio-
nych na aukcję przez dom aukcyjny 
Beaussant-Lefèvre w 2021 r. jako pra-
ca anonimowa (École Moderne, poz. 
kat. 142). Aukcja składała się z obra-
zów olejnych i prac na papierze wielu 

to pierwszy trudny okres w życiu mał-
żonków. W swoim pamiętniku artyst-
ka wspomina kłótnię, która zakończy-
ła się podarciem przez nią prac przy-
wiezionych z Krakowa (Z. Stryjeńska, 
Chleb prawie że powszedni, przygoto-
wała do druku, wstępem, przypisami 
i  indeksem opatrzyła Maria Grońska, 
Warszawa 1995, t. 1, s. 43-49).
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..........................................

3 |	Zofia	Stryjeńska,	
ilustracja	z	motywem	
koguta	z	książki	
Z.	Rogoszówny,	
J.	Rogosz-Pieńkowskiej,	
W słoneczku,	Kraków	
1918

4 |	Fragment	planszy	
„Oczepiny”	z	teki:	
Zofia	Stryjeńska,	Gusła 
Słowian,	Warszawa	1936

5 |	Zofia	Stryjeńska,	
„Spotkanie	z	synem”	
(z	cyklu	„Pascha”)	
(fragment),	1917,	
gwasz,	akwarela,	
papier	naklejony	na	
tekturę,	wym.	69	x	
99,3	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie)

3
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(rozdzielony) obraz przedstawiający 
portrety kobiet. Znajomość Libaude’a  
z  Boznańską utrzymywała się przez 
wiele lat, o  czym świadczą skierowa-
ne do niej karty pocztowe z lat 1907-
1919 oraz książka jego autorstwa 
z dedykacją dla malarki, znajdujące się 
obecnie w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Ponieważ brak jest 
późniejszych wzmianek o „Postrzyży-
nach” – Warchałowski obrazek odno-
tował, ale już nie opublikował zdjęcia 

w  swojej książce, nie mając prawdo-
podobnie do niego dostępu – można 
wysunąć hipotezę, że znalazły się one 
w zbiorach paryskiego galernika, jako 
dzieło protegowanej przez Boznań-
ską, młodej artystki z  Polski, szuka-
jącej możliwości zrobienia w  Paryżu 
wystawy. Staranność sklejenia pracy 
oraz domalowanie bordiury na mar-
ginesach świadczą o  tym, że Stryjeń-
skiej zależało na dobrej prezentacji 
obrazka. Stało się to zapewne po wy-
jeździe Karola Stryjeńskiego z  Pary-
ża w 1920 r. Od tamtego czasu przez 
100 lat dzieło przebywało w  kolekcji 
w Paryżu.

Postrzyżyny panny młodej to sce-
na w  malarstwie niezwykła, wyni-
kająca z  głębokiego zainteresowania 
i  niewątpliwych badań etnograficz-
nych przeprowadzonych przez autor-
kę. W  latach późniejszych Stryjeń-
ska wielokrotnie dawała świadectwo 
swojej niemal profesjonalnej wiedzy 
w  tym zakresie. Wymienić tu należy 
przede wszystkim teki drukowane: 
Obrzędy polskie (Warszawa 1931), za-
wierającą dołączone do plansz ilustra-
cyjnych teksty samej Stryjeńskiej Gu-
sła Słowian (Warszawa 1934), Stroje 
ludowe (przed 1939) oraz monu-
mentalną tekę zawierającą litografie 
oraz kompozycje w  technice pocho-
ir Polish Peasant’s Costumes z  przed-
mową Tadeusza Seweryna (Nicea 
1939). W  1950 r. wygłosiła w Bruk-
seli wykład Polskie zwyczaje i obrzędy. 
W  latach poprzedzających pierwszą 
wojnę światową wiedza Stryjeńskiej 
mogła się opierać na obserwacjach 
oraz literaturze. Niemałe znaczenie 
miały też zainteresowania muzycz-
ne znawcy folkloru, jej brata Stefana 
(1894-1920).

Zakładając możliwość dostępu ar-
tystki przed 1914  r. jedynie do pod-
stawowej literatury, możemy brać 
pod uwagę przede wszystkim prace 
Zygmunta Glogera. W  Encyklopedii 
staropolskiej (T. IV, Warszawa 1895, 
s. 106-107) hasło „postrzyżyny” odsy-
ła do pracy Karola Podkańskiego (Po-
strzyżyny u Słowian i Germanów, Kra-
ków 1895). Ważnym dziełem w  tym 
kontekście jest też opracowanie Zyg-
munta Glogera (opublikowane pod 

znanych artystów (m.in. Picassa) z ko-
lekcji Louis-Charles Libaude’a (1869-
1922), występującego też jako au-
tor dzieł literackich pod nazwiskiem 
Lormel, właściciela galerii sztuki (Av. 
Trudaine 17) i  kolekcjonera. To on 
zorganizował pierwsze paryskie wy-
stawy m.in. Maurice’a Utrilla i  Olgi 
Boznańskiej. Był pierwszym nabyw-
cą obrazu Picassa. W  skład aukcji 
weszły też obrazy Olgi Boznańskiej: 
portret Libaude’a oraz dwustronny 
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ludowych, jak i  fantazję dotyczącą 
przebiegu samego obrzędu, można 
uznać „Postrzyżyny” za planszę po-
przedzającą sławny cykl „Kujawia-
ków”. To ciekawe dzieło ma zawartą 
w  sobie jeszcze jedną wartość: ele-
menty zastosowane tu po raz pierw-
szy, a  które odnajdujemy w  później-
szych dziełach Stryjeńskiej. Oprócz 
wspomnianych „Kujawiaków”, bliski 
„Postrzyżynom” jest obraz „Spotka-
nie z synem” (1917, MNW), z cyklu 
„Pascha”. Przede wszystkim występu-
ją tu podobne motywy kwiatowe, ale 
też ustawione rzędem postacie, two-
rzące jakby chór towarzyszący scenie 
głównej. Postać Matki Boskiej, tak 
jak kobiety w  „Postrzyżynach”, jest 
lekko przygarbiona. Podobnie przy-
garbione postacie charakterystyczne 
są dla malarstwa i prac ilustracyjnych 
Stryjeńskiej, począwszy od „Pol-
skich Bajd” (1912) do cyklu „Pascha” 
(1917-1918). Motyw bardzo zbli-
żonych jasnych i  radosnych kwiatów 
stosowała malarka później rzadko, 
m.in. odnajdujemy je we freskach na 
Wawelu (1917) (Światosław Lenar-
towicz, O pracach Zofii Stryjeńskiej na 
Wawelu, [w:] Velis quod possis. Studia 
z historii sztuki ofiarowane profesorowi 
Janowi Ostrowskiemu, Kraków 2016, 
s.  329-337, 753-758) i  po raz ostat-
ni na karcie Województwo Krakow-
skie w  księdze In Token to the Una-
ted States of America… (Światosław 

Lenartowicz, O  karcie w  niezwykłej 
księdze, [w:] Zofia Stryjeńska 1891-
1976, wystawa…, s. 273).

Motyw koguta, który przedsta-
wiony został na kurze jako symbol 
płodności, w  podobnej formie za-
stosowała Stryjeńska w  ilustracji do 
książki Zofii Rogoszówny i  Józefy 
Rogosz-Pieńkowskiej W  słoneczku 
(Kraków 1918) oraz wiele lat później 
w  planszy „Oczepiny” w  tece Gusła 
Słowian (1934), gdzie odnajduje-
my też „chór” dziewcząt, jednak już 
zupełnie inaczej przedstawiony i, co 
ciekawe, odwołanie do postrzyżyn 
w  postaci nożyczek w  ręce starszej 
kobiety.

„Postrzyżyny” – mała, pełna uro-
ku akwarela, mająca dla twórczości 
Zofii Stryjeńskiej duże znaczenie, dla 
badaczy jej spuścizny stanowi brakują-
ce ogniwo łączące jej bardzo wczesną 
twórczość z dorobkiem dojrzałym.

Światosław Lenartowicz

Za informacje na temat Louis-Charles 
Libaude’a i  jego znajomości z Boznańską 
dziękuję Urszuli Kozakowskiej-Zausze 
z Muzeum Narodowego w Krakowie. Po-
dziękowania składam też Paniom: Mał-
gorzacie Oleszkiewicz, Ewie Rossal i An-
nie Grochal z  Muzeum Etnograficznego 
w  Krakowie za potwierdzenie przypusz-
czeń dotyczących rozpoznania strojów na 
„Postrzyżynach” jako kujawskie.

pseudonimem Pruski) Obchody wesel-
ne […], cz. I, Kraków 1869.

Podkreślić tu trzeba stosowanie 
przez Stryjeńską w  tytułach swoich 
prac terminów wyraźnie zaczerpnię-
tych z prac Glogera. Obrzęd rozple-
cin, „które są – jak pisze Gloger – jed-
nym z  najstarożytniejszych obrzędów 
weselnych”, ewoluował w  większości 
regionów z obrzędu postrzyżyn. We-
dług Glogera prawdziwe postrzyżyny 
zachowały się na Kujawach, gdzie po 
ślubie włosy panny młodej obcinały 
zamężne niewiasty. Co ciekawe, Ku-
jawy właśnie fascynowały Stryjeńską 
szczególnie, bowiem w 1916 r. ukoń-
czyła (niezachowany) duży cykl (13 
plansz) poświęcony zwyczajom we-
selnym na Kujawach. Dzięki książce 
Warchałowskiego znamy zdjęcie jed-
nej z plansz tego cyklu, która w swo-
jej stylistyce, sposobie malowania 
i  szczegółach motywów jest niezwy-
kle bliska „Postrzyżynom”. W  obu 
przypadkach zastosowano obrysy 
kompozycji czarną farbą, czego Stry-
jeńska po 1916 r. już nie robiła, po-
przestając na zaznaczeniu kompozy-
cji ołówkiem. Twarz kobiety tańczą-
cej w „Kujawiaku” po prawej stronie 
wydaje się tożsama z  twarzą, obcie-
rającej łzy rąbkiem spódnicy, praw-
dopodobnie matki panny młodej, 
w „Postrzyżynach”.

Biorąc pod uwagę swobodną 
interpretację kujawskich strojów 

W Muzeum	 Archidiecezjalnym	 w	 Poznaniu	 do	 końca	 listopada	 br.	 można	zwiedzać	wystawę	„Wokół	sacrum.	Fascynująca	sztuka	śląska	XIV-XVI	wie-
ku”	(kurator:	Karolina	Czop),	na	której	prezentowanych	jest	20	obiektów,	po-
chodzących	ze	zbiorów	Muzeum	Archidiecezjalnego	we	Wrocła-
wiu.	Pośród	eksponatów	znalazły	się	m.in.	monumentalna	Pieta,	
określana	jako	najpiękniejsza	wśród	wszystkich	drewnianych	rzeźb	
tego	typu	wzorowanych	na	wapiennej	figurze	z	kościoła	NMP	na	
Piasku	we	Wrocławiu,	„czerwony”	obraz	z	Ukrzyżowanym	Chry-
stusem	i	adorującymi	go	wrocławskimi	kanonikami-fundatorami,	
uznawany	za	jedną	z	najlepszych	realizacji	malarstwa	śląskiego,	
czy	obraz	„Ecce	Homo”,	przypisywany	Bartłomiejowi	Fichtenber-
gerowi.	Obiekty	są	prezentowane	w	Poznaniu	po	raz	pierwszy.

Wystawie	towarzyszy	broszura	ze	wstępem	autorstwa	dyrek-
tora	Instytutu	Historii	Sztuki	Uniwersytetu	Wrocławskiego	prof.	

Romualda	Kaczmarka.	W	tekście	tym	opisane	zostały	eksponaty	z	wystawy,	
dzieła	 o	 tematyce	 sakralnej,	 które	 powstały	między	 połową	 XIV	 a	 końcem	
XVI	w.	Pod	względem	ikonograficznym	dominuje	na	wystawie	tematyka	chry-

stologiczna	 i	 maryjna,	 pod	 względem	 gatunkowym	 i	 funkcjo-
nalnym	 natomiast	 (oprócz	 podstawowego	 podziału	 na	 dzieła	
malarskie	i	rzeźbiarskie)	eksponaty	można	określić	jako	utwory	
samodzielne	o	charakterze	dewocyjnym,	części	dawnych	retabu-
lów	ołtarzowych	czy	epitafia	obrazowe.	

Dziewięć	eksponatów	z	wystawy	przedstawionych	zosta-
ło	na	zdjęciach	wykonanych	przez	Małgorzatę	Kujdę	i	Mar-
ka	Bieleckiego.	Broszura	 zawiera	 także	 spis	wystawionych	
dzieł,	 opatrzony	małymi	 zdjęciami	 i	 krótkimi	notkami	 ka-
talogowymi	 (tytuł,	 datowanie,	 materiał,	 wymiary,	 numer	
inwentarzowy).

Spotkanie z książką

WOKÓŁ	SACRUM
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Tadeusz Kokietek 
– łódzki malarz historii Polski

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

Łódzki Dom Kultury, z  inicjatywy 
i  pod patronatem Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego, przygotował re-
trospektywną ekspozycję, znacząco 
zatytułowaną: „Tadeusz Kokietek – 
malarz historii Polski” (Galeria Ima-
ginarium, 15 sierpnia – 26 września 
2021 r.).

W ciągu swojego pracowitego, 
choć tylko 62-letniego życia, Tade-
usz Kokietek namalował setki, jeśli 
nie tysiące obrazów. Były to głównie 
sceny batalistyczne, ale też myśliw-
skie i rodzajowe, odnoszące się do hi-
storii i  obyczajowości staropolskiej, 
z  naciskiem na dzieje XVII stulecia: 
potyczki z  Kozakami, wydarzenia 

z  „potopu” szwedzkiego, apoteozy 
zwycięstw Jana III Sobieskiego. Tra-
fiały one do kolekcji polskich i zagra-
nicznych, m.in. do Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Belgii, USA, Bra-
zylii. Wiele zaginęło podczas drugiej 
wojny światowej – jak uwieczniona na 
archiwalnym zdjęciu ze zbiorów córki 
artysty, Moniki Kokietek-Cholewiń-
skiej, „Bitwa pod Machnówką” – ob-
raz wystawiony w warszawskiej galerii 
sztuki Zachęta w 1938 r. i nagrodzo-
ny przez Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i  Oświecenia Publicznego. 
Był to znaczący sukces 18-letniego 
zaledwie Tadeusza, wówczas ucznia 
łódzkiego gimnazjum, a  tematy 

Geneza polskiego malarstwa 
historycznego sięga XIX 
stulecia – czasu zaborów, 
epopei napoleońskiej, zry-

wów narodowo-wyzwoleńczych oraz 
fascynacji przeszłością, która miała 
najpierw sentymentalno-romantycz-
ny, a  następnie pozytywistyczny wy-
miar. Przypominanie pozbawionym 
własnej państwowości Polakom wy-
bitnych postaci i  znaczących wyda-
rzeń z  ich przeszłości, z naciskiem na 
sukcesy polskiego oręża, miało w  ta-
kich okolicznościach wymiar pa-
triotyczny. Tak jak literaturą piękną 
„krzepił serca” rodaków Henryk Sien-
kiewicz, tak obrazami czynili to Alek-
sander Orłowski, Franciszek Smugle-
wicz, Jan Matejko, Juliusz, Wojciech 
i Jerzy Kossakowie, Józef Brandt. Hi-
storyczny był temat, natomiast wi-
zja autorska nie zawsze pokrywała się 
z tzw. prawdą historyczną – chodziło 
raczej o  budowanie mitów, kreowa-
nie bohaterów i utrwalanie ich w po-
wszechnej świadomości. Dzięki temu 
dziś każdy Polak zna „Bitwę pod 
Grunwaldem”, „Hołd Pruski”, „Wik-
torię Wiedeńską” czy „Cud nad Wi-
słą”, po wielekroć podejmowane przez 
różnych autorów, także w  czasach 
nam bardziej współczesnych. Malar-
stwo historyczne było bowiem kon-
tynuowane w  dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, podczas drugiej wojny 
światowej i w PRL, ciesząc się niesłab-
nącą popularnością, o  czym nie za-
wsze się dziś pamięta. Dlatego warto 
przypominać taką sztukę i jej autorów 
– kontynuatorów najlepszych tradycji 
polskiego malarstwa i patriotycznych 
tradycji. Jednym z  nich był Tadeusz 
Kokietek (1920-1982) – malarz, ry-
sownik i  ilustrator z  Łodzi, któremu 

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

1 |	Tadeusz	Kokietek,	
„Autoportret”,	1944,	olej,	
deska,	wym.	101	x	76	cm	
(w	kolekcji	Moniki	Kokietek- 
-Cholewińskiej)

..............................................
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w  jakże ciężkim dla Polaków 1944  r. 
Przypomnijmy, że bitwa pod Warką 
na Mazowszu odbyła się 7 kwietnia 
1656 r. i była pierwszym polskim zwy-
cięstwem w  czasie „potopu” szwedz-
kiego w  polu, a  jej los rozstrzygnęła 
szarża husarii wspartej przez drago-
nów pod wodzą Stefana Czarnieckie-
go, który przybył na odsiecz wojskom 
Jerzego Lubomirskiego. Malarskie 
i  rysunkowe wizje tej wiktorii pozo-
stawili m.in. Franciszek Smuglewicz 
(1745-1807) oraz Juliusz Kossak 
(1824-1899), którego gawędziarsko-
-ilustracyjny sposób uwieczniania hi-
storii, przy rzetelnym, realistycznym 
rysunku i  dbałości o  romantyczną 
elegancję kompozycji były chyba naj-
bliższe Kokietkowi. Łódzki malarz 
do zilustrowania wybrał moment po 
bitwie, o  czym świadczą końskie tru-
py na pierwszym planie oraz trzech 
jeńców szwedzkich stojących przed 
Czarnieckim, który spogląda na nich 
z  białego wierzchowca, a  za jego ple-
cami w zwartym szyku prezentuje się 
husaria – symbol sukcesów polskiego 
oręża w XVII stuleciu. 

To wczesne dzieło malowane było 
laserunkami w pastelowej kolorystyce 

i  miało jeszcze dość statyczną, cen-
tralną kompozycję, ale zapowiadało 
możliwości warsztatowe młodego 
artysty. Ujawniało też jego fascyna-
cję końmi, które prywatnie uwiel-
biał, ujeżdżał i  namiętnie szkicował 
piórkiem lub sepią – wiele tego typu 
prac zaprezentowano na ekspozy-
cji i  świadczą one o wybitnym talen-
cie i  pasji tego rysownika-samouka. 
Rwąca się, ekspresyjna linia buduje 
nie tylko sylwety końskie, ale także 
postacie ludzkie, ich umundurowa-
nie i  uzbrojenie, które często bywa-
ło tematem samym w  sobie, jak cykl 
rysunków „Wawel” z 1946 r. – studia 
szyszaków, kopii, rękojeści mieczy, 
przyłbic i zbroi polskich rycerzy, szki-
cowanych zapewne na Zamku Kró-
lewskim w Krakowie. Przydawały się 
one artyście do komponowania obra-
zów batalistycznych średniego i  du-
żego formatu, często poprzedzanych 
wersją rysunkową, jak „Walka o sztan-
dar turecki” z  1962  r. z  kolekcji Wi-
tolda Ajnenkiela, syna przyjaciela ar-
tysty. Warto porównać, jak autor róż-
nicował szczegóły w wersji malarskiej 
i rysunkowej, w każdej wykorzystując 
szeroki wachlarz możliwości danej 

inspirowane Trylogią Henryka Sien-
kiewicza weszły do stałego kanonu 
jego malarstwa, tak jak wspomniana 
scena starcia wojsk księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego z  Kozakami dowo-
dzonymi przez pułkownika Hirę 12 
lipca 1648 r. 

Wybuch drugiej wojny światowej 
nie pozwolił Kokietkowi na podję-
cie studiów artystycznych, podobno 
utrzymywał się z malowania szyldów, 
ale jego wyobraźnię zapładniały hi-
storyczne wizje, tworzone na razie do 
szuflady: „[…] W  latach okupacji hi-
tlerowskiej byłem bardzo młodym czło-
wiekiem, mieszkałem w  Łodzi i  w  at-
mosferze terroru okupacyjnego nastro-
je patriotyczne nabierały szczególnego 
znaczenia. W historii własnego narodu 
szukało się »pokrzepienia serc«, Trylo-
gia Sienkiewicza pobudzała wyobraź-
nię, podnosiła na duchu. Przed oczyma 
jawiły się dziesiątki postaci w historycz-
nych kostiumach, obrazy potyczek i ba-
talii. I tak jakoś zacząłem malować” 
– wspominał po latach artysta. Do-
wodem na to jest szczęśliwie zacho-
wane w  zbiorach córki, wypożyczo-
ne na łódzką wystawę płótno olejne 
„Czarniecki pod Warką”, namalowane 
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Tadeusz Kokietek utrzymywał 
się zatem ze sztuki, która dawała mu 
radość i  satysfakcję ze zgłębiania hi-
storii i  literatury historycznej (poza 
Sienkiewiczem także Jana Chryzosto-
ma Paska i Jana Potockiego) i uwiecz-
niania ich na płótnie lub papierze 
– świadczą o  tym malowane akwa-
relami i  gwaszami sceny dworskie, 
ilustracje do Don Kichota Miguela 

Cervantesa, sceny z  wojen napole-
ońskich, kompozycje ze szwoleżera-
mi, ale też z  kampanii wrześniowej 
1939  r. Przykładem tego jest „Szarża 
14. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod 
Młocinami 19 IX 1939”, na której 
uwiecznił jedną z  najbardziej brawu-
rowych potyczek polskiej kawalerii 
z hitlerowskim okupantem, w wyniku 
której część Armii „Poznań” weszła 

techniki: kreśląc piórkiem postacie 
rycerzy i  koni koncentrował się na 
niuansach ich strojów i  uzbrojenia, 
maksymalnie zagęszczając kompo-
zycję, także poprzez dodanie sceny 
kolejnej walki w  tle i  postaci ranne-
go Turka na ziemi; malując tę samą 
scenę farbami olejnymi uczynił ją 
bardziej epicką i  impresyjną w  wy-
razie, choć niepozbawioną ekspresji, 
widocznej w sposobie potraktowania 
skłębionego nieba. 

Nie sposób uniknąć tu porównań 
z  płótnem olejnym Józefa Brandta 
(1841-1915) „Walka o  sztandar tu-
recki” z  1905  r. (własność Muzeum 
Narodowego w  Krakowie). Tadeusz 
Kokietek nie krył fascynacji tym wy-
bitnym polskim batalistą i  zapewne 
dobrze znał jego dorobek, być może 
wzorował się na tej wersji, bardziej 
rozbudowanej kompozycyjnie, z  wal-
ką rozgrywającą się na kilku planach 
i  większym realizmem w  cyzelowa-
niu detalu. Jego wersja jest malowa-
na bardziej swobodnie i ekspresyjnie, 
z  miękkimi przejściami walorowymi, 
a  plamy kolorów nie są tak dyscy-
plinowane konturem jak u  Brandta. 
Łódzki malarz nie kopiował bowiem 
malarstwa historycznego, tylko two-
rzył własne wizje znanych tematów. 
Czynił to bardziej nowoczesnymi 
środkami wyrazu, czerpiąc z  dorob-
ku postimpresjonizmu i  koloryzmu, 
udowadniając tym samym ich po-
nadczasową aktualność i atrakcyjność 
dla współczesnego widza. Jego obra-
zy były bowiem odpowiedzią na spo-
łeczne oczekiwania, szczęśliwie zgod-
ną z  prywatnymi zainteresowaniami 
autora. 

2 |	Tadeusz	Kokietek,	„Bitwa	o	turecki	sztandar”	
(„Walka	o	sztandar	turecki”),	1962,	olej,	
płótno,	wym.	43,5	x	62,5	cm	(w	kolekcji	Witolda	
Ajnenkiela)

3 |	Tadeusz	Kokietek,	„Bitwa	pod	Wiedniem”,	
1973,	olej,	płótno,	wym.	100	x	115	cm	
(w	kolekcji	Łódzkiego	Urzędu	Wojewódzkiego	
w	Łodzi)

4 |	Tadeusz	Kokietek,	„Nadanie	praw	miejskich	
Łodzi	przez	Władysława	Jagiełłę	na	zamku	
w	Przedborzu”,	1975,	olej,	płótno,	wym.	113,5	
x	147,5	cm	(w	kolekcji	Łódzkiego	Urzędu	
Wojewódzkiego	w	Łodzi)

...............................................................................
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przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na 
początku lat siedemdziesiątych i  bę-
dących punktem wyjścia do wystawy 
w Galerii Imaginarium.

Wiktorię wiedeńską 1683 r. przed-
stawiało wielu polskich artystów, z Ja-
nem Matejką i  Józefem Brandtem na 
czele. Tadeusz Kokietek z  pewnością 
dobrze znał ich dzieła, zaproponował 
jednakże własną wizję bitwy, mniej 
oficjalną, pełną dynamiki i  malar-
skiego gestu. Na pierwszym planie 
widzimy grupę postaci toczących za-
cięty bój, łatwo rozpoznać po stro-
jach i  uzbrojeniu Turków i  Polaków, 
ekspresję podbijają wierzgające konie 
(kto dziś umiałby z  taką wirtuoze-
rią namalować te zwierzęta…) i  tłu-
my walczących na dalszych planach. 
Łódzki artysta po mistrzowsku oddał 
atmosferę zaciętej bitwy, konfrontując 
masy z  jednostkową sytuacją, a  bo-
haterami płótna czyniąc anonimowe 
postacie, uosabiające męstwo polskie-
go rycerstwa. Realizm przedstawie-
nia został tu zderzony z impresyjnym 
krajobrazem, malowanym jaskrawymi 
plamami rozlewającego się koloru, co 
przy formacie 131 na 118 cm robi na 
widzu dodatkowe wrażenie.

Zupełnie inny klimat panuje na 
drugim ze wspomnianych płócien, 
odwołującym się do lokalnej historii 
miasta autora pracy, łodzianina z uro-
dzenia i wyboru. Nadanie praw miej-
skich Łodzi przez króla Władysława 

Jagiełłę w  1423  r. nie było popular-
nym tematem w  sztuce, Kokietek 
dostał zatem pionierskie zadanie, 
do którego podszedł z  rozmachem 
i  dystansem. Inspiracji do tego typu 
przedstawień szukać musiał w  twór-
czości Jana Matejki, statycznie gru-
pując poszczególne postacie, z władcą 
na czele. Centralną postacią obrazu 
jest jednak młody mężczyzna (łodzia-
nin?) odbierający tytułowy akt nada-
nia praw miejskich z rąk królewskiego 
dostojnika. Warto zwrócić uwagę na 
historyczne stroje postaci, wnętrze 
zamku oraz psa leżącego u  stóp mo-
narchy (lawerak – seter angielski, po-
dobno była to ulubiona rasa artysty), 
którego obecność nadaje kompozycji 
mniej oficjalny charakter. Klimat ob-
razu buduje też ciepła i nasycona ko-
lorystyka czerwieni i  błękitów, prze-
łamanych bielą – Tadeusz Kokietek 
był wytrawnym kolorystą i rzetelnym 
realistą, tak w  uwiecznianiu postaci 
ludzi i zwierząt, jak i krajobrazu oraz 
wnętrz, co pokazała druga część wy-
stawy, bardziej kameralna i  osobista. 
Odnaleźliśmy na niej portrety bli-
skich i znajomych autora, martwe na-
tury i  pamiątki po artyście, takie jak 
sztaluga, paleta, szable i  różne bibe-
loty, oddające atmosferę czasów, w ja-
kich żył i  tworzył. Ciekawostką jest 
jeden z  autoportretów, dość wczesny, 
z 1944 r. Młody artysta siedzi na de-
koracyjnym krześle w  bliżej nieokre-
ślonym pomieszczeniu, a na kolanach 
ma otwartą księgę, być może jest to 
album twórczości Diego Velázqueza 
(1599-1660). Jeśli dokładniej przyj-
rzymy się ukazanym jej stronom, 
rozpoznamy reprodukcję portretu 
konnego − jednego z  malarskich au-
toportretów, który musiał zapładniać 
wyobraźnię artysty i  inspirować do 
własnych poszukiwań. Ten obraz od-
czytywać zatem należy jako artystycz-
ne credo Tadeusza Kokietka – łódz-
kiego malarza historii polski.

Monika Nowakowska

do Warszawy i  znacząco wzmocniła 
szeregi obrońców stolicy. Temat ten 
podejmował w  różnych technikach 
malarskich (jedna z wersji znajduje się 
w Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie), ale też w rysunkach piórkiem 
i  sepią (na wystawie zobaczyliśmy 
wersję z  kolekcji Witolda Ajnenkie-
la) z  lat siedemdziesiątych, kiedy to 
kampania wrześniowa miała już wy-
miar historyczny, tym samym dodając 
nowe wątki i jakości do tego gatunku 
artystycznego. Warto też wspomnieć 
o  fascynacji Tadeusza Kokietka oso-
bą majora Henryka Dobrzańskiego, 
zwanego Hubalem, którego postać 
umieścił w  jednym z  płócien zamó-
wionych w  latach siedemdziesiątych 
przez Urząd Miasta Łodzi (niestety 
obraz zaginął).

W tym okresie był już dojrzałym 
i  znaczącym artystą, aktywnie dzia-
łał w  Związku Polskich Artystów 
Plastyków, współpracował z  salona-
mi DESA w  Łodzi i  Warszawie, jego 
obrazy były pożądanym towarem 
eksportowym, wzbudzały także za-
interesowanie polskich instytucji, 
zamawiających je do dekoracji repre-
zentacyjnych pomieszczeń. W  taki 
sposób doszło do powstania dwóch 
wielkoformatowych płócien, przed-
stawiających „Nadanie praw miej-
skich Łodzi przez Władysława Jagieł-
łę na zamku w Przedborzu” oraz „Bi-
twę pod Wiedniem” – zamówionych 

5 |	Tadeusz	Kokietek,	„Walka	o	sztandar	
z	Kozakiem”,	1962,	tusz,	papier,	wym.	28,5	x	
43,5	cm	(w	kolekcji	Witolda	Ajnenkiela)

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

........................................................................................................................................
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Nowy nabytek 
wawelskich zbiorów

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

Wawelską kolekcję por-
celany z Królewskiej 
Manufaktury w Mi-
śni wzbogacił kolej-

ny element wspaniałego barokowego 
serwisu porcelanowego, wykonanego 
na życzenie Aleksandra Józefa Suł-
kowskiego i dekorowanego herbami 

samego ministra i jego żony, Franzi-
ski von Stein zu Jettingen. Jest to pół-
misek, którego model wykonany zo-
stał w grudniu 1735 r. Cały komplet 
serwisowy, liczący około 1000 czę-
ści, powstawał systematycznie w  la-
tach 1735-1737, a autorem modeli 
do większości naczyń był znakomity 
rzeźbiarz – Johann Joachim Kaendler.

Biały korpus półmiska zdobi relie-
fowy wzór, zwany „plecionką Sułkow-
skiego” oraz naszkliwnie malowany 
ogromny wiązany herb Sułkowski-
-Stein, podtrzymywany przez dwa 
lwy stojące na architrawie. Przez herb 
Sułkowskiego przewija się błękitna 
wstęga Orderu Orła Białego. Wokół 
dekoracji heraldycznej rozproszone są 

drobne kwiatki, nawiązujące do naj-
modniejszej w latach trzydziestych 
XVIII w. dekoracji dalekowschodniej.

Bardzo interesujące są oznacze-
nia na odwrociu, gdzie w pierścieniu 
podstawy wyryto cyfrę 4, określającą 
rozmiar półmiska (średnica naczy-
nia wynosi 38,8 cm) oraz wyciśnięto 
czworolistną rozetkę, która jest zna-
kiem akordowym formierza Johanna 
Christopha Pietzscha.

Wawel jest obecnie w posiada-
niu największej w Polsce liczby na-
czyń z serwisu Sułkowskiego. Łącz-
nie w  zbiorach muzeum znajduje się 
osiem elementów: najnowszy naby-
tek – półmisek, zakupione w ubie-
głym roku dwa pojedyncze świeczni-
ki, terrina, cukiernica, filiżanka i dwa 
talerze.

☐

Czynna	do	końca	października	br.	ekspozycja	na	Zamku	Królewskim	na	Wa-
welu,	zatytułowana	„Wszystkie	arrasy	króla.	Powroty:	2021-1961-1921”,	

zorganizowana	została	w	stulecie	traktatu	ryskiego,	na	mocy	którego	rewin-
dykowano	z	Rosji	kolekcję	arrasów	Zygmunta	Augusta	oraz	w	sześćdziesięcio-
lecie	powrotu	arrasów	z	Kanady,	dokąd	trafiły	po	wojennej	ewakuacji.	

Na	wystawie	pokazano	137	zachowanych	w	Polsce	ar-
rasów,	 równocześnie	wszystkie	grupy	 tapiserii	 –	wielkie	
arrasy	biblijne,	werdiury,	arrasy	herbowe,	groteski,	por-
tiery	z	monogramami	króla.	Jest	to	pierwsza	prezentacja	
całej	 kolekcji	 we	 wnętrzach	 wawelskiego	 zamku	 (zob.	
Magdalena	 Ozga,	 Arrasy króla Zygmunta,	 „Spotkania	
z	Zabytkami”,	nr	5-6,	2021,	s.	14-24).

Do	towarzyszącego	wystawie	katalogu	napisali	teksty	
jej	kuratorzy	–	Magdalena	Ozga,	Magdalena	Piwocka	i	Je-
rzy	Holc.	Poruszone	tu	zostały	tematy	związane	z	dwiema	
ważnymi	 rocznicami	 dotyczącymi	 wawelskich	 arrasów.	
Poznajemy	 fundatora	 i	 twórców	 arrasów,	 źródła	 przed-
stawień,	tajniki	konserwacji,	a	także	opowieści	o	burzli-
wych	 dziejach	 królewskich	 tapiserii	 oraz	 ich	 powrotach	
na	Wawel.	 Od	 XVI	w.	 arrasy	 stały	 się	 świadkami	 najdo-

nioślejszych	wydarzeń	 państwowej	 wagi	 i	 uroczystości	 rodzinnych	 polskich	
monarchów	–	ślubów,	koronacji,	wizyt	dyplomatycznych	i	ważnych	sojuszy.	
Szczególnych	walorów	emocjonalnych	nabrały	w	wyniku	trudnych	okoliczno-
ści	 i	niebezpieczeństw,	na	jakie	były	narażone	–	ewakuacji,	grabieży,	prze-
trzymywania	w	Rosji	 przez	 125	 lat,	 zagrożeń	w	 czasie	 i	 po	 drugiej	wojnie	

światowej,	 długo	 negocjowanej	 rewindykacji	 z	 Kanady	
w	1961	r.

Autorką	 koncepcji	 katalogu	 jest	 Joanna	 Ziętkiewicz-
-Kotz,	 projekt	 graficzny	 opracowała	 Anna	 Hałuniewicz.	
W	publikacji	zamieszczono	reprodukcje	arrasów	(w	całości	
i	fragmentów),	ukazujące	doskonałość	rysunku	i	wykona-
nia	tapiserii,	a	także	wiele	fotografii	archiwalnych,	w	tym	
niepublikowanych.	 Spis	 eksponowanych	 arrasów	 zawiera	
noty	 katalogowe	 (tytuł,	 miejsce	 wykonania,	 datowanie,	
autor	projektu,	autor	bordiury,	warsztat,	wymiary,	numer	
inwentarza).	Ciekawym	rozwiązaniem	graficznym	jest	za-
stosowanie	 ciemnozłotej	 tinty	 w	 części	 tytułu;	 ten	 sam	
kolor	występuje	też	w	spisie	treści.		

Na	końcu	publikacji	znajduje	się	obszerna	bibliografia,	
zestawienie	autorów	i	źródeł	ilustracji.

Spotkanie z książką

WSZYSTKIE	ARRASY	KRÓLA

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

|	Półmisek	z	serwisu	Sułkowskiego

ZBIORY I ZBIERACZE
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

na terenie Południowego Podlasia ko-
ści mamuta, następnie prezentowane 
są przedmioty wykonane z  krzemie-
nia przez paleolitycznych i  mezoli-
tycznych myśliwych. Znajdują się tu 
także zdobycze „rewolucji neolitycz-
nej” oraz wyroby z brązu, pierwszego 
metalu w dziejach ludzkości. Ponadto 
ciekawie prezentują się zabytki z okre-
su średniowiecza, w  tym jedenaście 
srebrnych grzywien znalezionych nad 
Bugiem.

„Biała za czasów Radziwiłłów” 
wprowadza w  historię miasta i  jego 
pierwszych właścicieli. To opowieść 
o  tym, jak założona prawdopodobnie 

w  XIV  w. niewielka osada na Połu-
dniowym Podlasiu stała się własnością 
potężnego rodu Radziwiłłów i powo-
li przekształcała się w  silne i  bogate 
miasto. Biała Podlaska, zwana dawniej 
Alba Ducalis (Białą Książęcą) lub Bia-
łą Radziwiłłowską, w  rękach nieświe-
skiej linii tego rodu oraz jego spadko-
bierców pozostawała przez niemal 300 
lat. Z Radziwiłłami związany jest herb 
miasta i jego najstarsze zabytki.

„Historia miasta w  latach 1795-
1938” została podzielona na trzy eta-
py: pod zaborem austriackim (1795-
1809), w  Księstwie Warszawskim 
(1809-1815) i pod zaborem rosyjskim 

Po ponad dwuletnim remon-
cie siedemnastowiecznej po-
radziwiłłowskiej wieży bram-
nej z  tunelowym łącznikiem 

zwanym szyją, w  której mieści się 
główna siedziba Muzeum Południo-
wego Podlasia w Białej Podlaskiej, 23 
października ubiegłego roku udostęp-
nione zostały zwiedzającym nowo za-
aranżowane wystawy stałe poświęco-
ne historii miasta i regionu.

„Archeologia na pograniczu pod-
lasko-poleskim” prezentuje najstarszy, 
a  zarazem najdłuższy odcinek dzie-
jów, obejmujący prawie 100 tysięcy 
lat. Rozpoczyna ją pokaz odkrytych 

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

1 |	Budynek	
główny	Muzeum	
Południowego	
Podlasia	w	Białej	
Podlaskiej

2-4 |	Fragmenty	
wystaw	stałych:	
„Archeologia	
na	pograniczu	
podlasko- 
-poleskim”	(2),	
„Historia	miasta	
w	latach	1795-
1938”	(3),	
„Ikona	–	święta	
tajemnica”	(4)

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

Muzeum 
Południowego Podlasia 
– nowa odsłona

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

1
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(1815-1915). Na szczególną uwagę 
zasługują eksponaty związane z  byłą 
Akademią Bialską, unitami podlaski-
mi oraz militaria, dokumenty i  pa-
miątki z  okresu polskich powstań 
narodowych. Część ekspozycji po-
święcona jest Polskiej Organizacji 
Wojskowej, 34. Pułkowi Piechoty, 
Podlaskiej Wytwórni Samolotów, 
Fabryce Raabego oraz bialskiemu 
szkolnictwu, przybliża historię Bia-
łej Podlaskiej podczas pierwszej woj-
ny światowej oraz w  okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej.

„Ikona – święta tajemnica” odkry-
wa część bogatego, bo liczącego około 
1700 eksponatów zbioru ikon, któ-
ry znajduje się w  bialskim muzeum 
i  należy do najliczniejszych w  Polsce. 
Większość ikon pochodzi z rozległych 
obszarów dawnej Rosji, a  najstarsze 
zostały wykonane w XVII w. Najlicz-
niejszą grupę stanowią ikony dzie-
więtnastowieczne. W pierwszej części 
ekspozycji prezentowane są wizerun-
ki Chrystusa i Matki Bożej, w drugiej 
zaaranżowany został ikonostas, tu też 
znajdują się najstarsze w  kolekcji iko-
ny z wizerunkiem św. Proroka Eliasza 
i  św. Jana Chrzciciela. Na wystawie 
znajduje się też tzw. Święty Kąt, zwany 
na Podlasiu pokuciem.

„Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w  ma-
larstwie polskim XIX-XX wieku” to 
prezentacja unikatowego zbioru mi-
strzowskich prac poświęconych te-
matyce końskiej. Znalazły się tu m.in. 
dzieła Piotra Michałowskiego, Alfre-
da Wierusza-Kowalskiego, Włodzi-
mierza Łosia czy Władysława Szerne-
ra. Ekspozycję uzupełniają prace po-
wstałe podczas plenerów malarskich, 
organizowanych w  Stadninie Koni 
w  Janowie Podlaskim przez bialskie 
muzeum w latach 1975-1998.

„Ogrody. Twórczość Bazylego Al-
biczuka” to wystawa poświęcona ży-
ciu i  twórczości pochodzącego z  Dą-
browicy Małej na Podlasiu malarza 
ogrodów i  podlaskich pejzaży Bazy-
lego Albiczuka, zwanego „podlaskim 
Nikiforem” lub „polskim »Celni-
kiem« Rousseau”.

„Przedstawienia dewocyjne w zbio-
rach etnograficznych” to prezentacja 
kolekcji obiektów kultu domowego 4

2

3
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W Muzeum	Ziemiaństwa	w	Dobrzycy	w	dniach	8-9	września	br.	odbyła	się	VI	Dobrzycka	Konferencja	Naukowa,	której	tematy	wiązały	się	z	dwie-
ma	wystawami	 zorganizowanymi	 w	 tym	muzeum:	 „Cenne...	 zagrabione...	
utracone?	 Dobra	 kultury	 zagarnięte	 z	 wielkopolskich	 siedzib	 ziemiańskich	
podczas	okupacji	niemieckiej	w	latach	II	wojny	światowej”	(2020)	i	„Moda	
w	ziemiańskim	świecie”	(2021).	

Pierwsza	wystawa	ukazywała	prowadzony	w	czasie	okupacji	niemieckiej	
proces	 eksterminacji	 przedstawicieli	 ziemiaństwa	 wielkopolskiego	 i	 za-
boru	 dóbr	 kultury	 z	 ich	 posiadłości.	W	 towarzyszą-
cym	 ekspozycji	 katalogu	Stanisław	Borowiak	 opisał	
zbiory	 i	 kolekcje	 znajdujące	 się	 przed	 drugą	 wojną	
światową	 w	 wielkopolskich	 siedzibach	 ziemiańskich	
oraz	 grabież	 dzieł	 sztuki	 z	 każdej	 z	 omawianych	 na	
wystawie	 siedzib.	 Wśród	 przedstawionych	 posiadło-
ści	 znajdziemy	 wielkie	 pałace	 arystokratyczne,	 jak	
Gołuchów,	 Czerniejewo,	 Lubostroń,	 Miłosław,	 mniej	
znane	dwory	czy	pałace	–	Bonikowo,	Czacz,	Gorzyczki,	

Gryżynę,	Lubstów,	a	także	siedziby	rodziny	Czarneckich	–	Dobrzycę,	Rusko,	
Siekowo	i	Trzebosz.	W	publikacji	zamieszczone	zostały	wykazy	zagrabionych	
przedmiotów,	 archiwalne	 zdjęcia	 omawianych	 dworów	 i	 pałaców	 oraz	 ich	
właścicieli,	 a	 także	 reprodukcje	 niektórych	 zrabowanych	 obiektów	 –	 dzieł	
malarstwa	polskiego	(z	portretem	króla	Stanisława	Augusta	Poniatowskiego	
pędzla	Marcella	 Bacciarellego	 z	 1792	 r.	 na	 czele)	 i	 niderlandzkiego	 z	 XVII	
i	XVIII	w.,	mebli,	ceramiki	i	rzemiosła	artystycznego.

Druga	wystawa	–	„Moda	w	 ziemiańskim	 świecie”	ukazywała	 różnorod-
ność	i	przemiany	świata	mody	z	XIX	i	początku	XX	w.,	z	 jakimi	

stykali	się	przedstawiciele	warstwy	ziemiańskiej.	W	kata-
logu	ekspozycji	Witold	Molik	opisał	ubiory	kobiece,	męskie	
i	 dziecięce	 oraz	 towarzyszące	 im	 akcesoria.	 Oddzielnie	
przedstawione	zostały	stroje	na	specjalne	okazje	–	podró-
że,	spacery,	kąpiele,	przejażdżki	konne,	polowania,	zajęcia	
sportowe.	 Publikację	 uzupełnia	 wybór	 grafiki	 żurnalowej	
i	fotografii	z	epoki	oraz		ciekawe	cytaty	ze	wspomnień	i	pa-
miętników.	

KATALOGI	WYSTAW	W	MUZEUM	ZIEMIAŃSTWA	W	DOBRZYCY

Spotkanie z książką

pomieszczeń biurowych i  admini-
stracyjnych, które zostały przenie-
sione do oficyny zachodniej, a  na 
cele ekspozycyjne zaadaptowano 
również przestrzenie byłego stry-
chu, gdzie zorganizowano otwarty 
magazyn ekspozycyjny poświęcony 
kulturze ludowej.

Remont obejmował m.in. poło-
żenie nowych posadzek, likwidację 
progów, zainstalowanie urządzeń 
wymieniających powietrze w celu za-
pewnienia odpowiednich warunków 
eksponatom, wymianę nagłośnienia. 
Obiekt przystosowany został do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, na 

parterze zainstalowana została winda 
oraz powstała makieta byłego założe-
nia pałacowo-obronnego Radziwił-
łów z  przeznaczeniem dla osób nie-
widomych. Zostało także zmienione 
wejście główne do budynku muzeum, 
które obecnie prowadzi przez pora-
dziwiłłowską bramę wjazdową, od 
strony ul. Warszawskiej. Wprowa-
dzono również audioprzewodniki, 
umożliwiające zwiedzanie muzeum 
w języku polskim i angielskim. Obec-
nie placówka prowadzi digitalizację 
swoich zbiorów, która została rozpo-
częta od kolekcji ikon, oraz przygo-
towuje się do wprowadzenia kiosków 
multimedialnych.

Remont Muzeum Południowe-
go Podlasia w  Białej Podlaskiej był 
częścią realizowanego na terenie by-
łego założenia pałacowo-obronnego 
bialskich Radziwiłłów projektu pod 
nazwą: „Rewaloryzacja zespołu zam-
kowo-parkowego Radziwiłłów”. In-
westycja ta wsparta była również środ-
kami unijnymi z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

Iwona Maksymiuk

w  tradycji katolickiej na Podlasiu. 
Można tutaj zobaczyć m.in. wizerunki 
Matki Boskiej Kodeńskiej oraz Matki 
Boskiej Leśniańskiej.

„Kultura Południowego Podlasia” 
to ekspozycja w konwencji magazynu 
otwartego typowych form, wzorów 
i technik kultury materialnej regionu. 
Znalazły się tu m.in. charakterystycz-
ne nadbużańskie ornamenty tkackie 
perebory.

Ostatni duży remont muzeum 
odbył się w  1983  r. Obecnie wyre-
montowane wnętrza zyskały 750 
m2 powierzchni wystawienniczej. 
W  budynku głównym nie ma już 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

5 |	Fragment	wystawy	stałej	„Konie,	jeźdźcy,	
zaprzęgi	w	malarstwie	polskim	XIX-XX	wieku”

(zdjęcia: Robert Staniszewski)

...............................................................................
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Z ZAGRANICY

Brueglowskie roszady
.............................................................................................................................................

jedyną popularną u  schyłku średnio-
wiecza opowieścią o Dedalu, a pierw-
szoplanowy oracz ma liczne inne 
wzorce kulturowe.

W 1995  r. Clive Cornew opubli-
kował swoją studencką pracę (włączo-
ną następnie do dysertacji obronionej 

na uniwersytecie w Pretorii), w której 
zinterpretował obraz jako... parodię 
antycznego mitu oraz wskazał poten-
cjalne chrześcijańskie źródła wystę-
pujących w nim motywów ikonogra-
ficznych (C. Cornew, Bruegel’s parody 
of an Ovidian myth in „Landschap, 

W 2019 r. przypadła 450. 
rocznica śmierci Piete-
ra Bruegla – dla odróż-
nienia od swego syna 

określanego przydomkiem Starszy (ok. 
1525/1530-1569). Z tej okazji w wie-
deńskim Kunsthistorisches Museum 
została zorganizowana wielka wystawa, 
grupująca niemal wszystkie zachowane 
prace tego artysty. Przygotowania do 
niej trwały wiele lat. Dzieła przezna-
czone do ekspozycji były restaurowa-
ne i odpowiednio konserwowane, choć 
część badań technologicznych prowa-
dzono też wcześniej. Postęp metod ba-
dawczych, zwłaszcza dendrochronolo-
gii, przyczynił się do spektakularnych 
odkryć, które zmieniły obraz spuścizny 
niderlandzkiego mistrza. 

Gdy w 1912 r. w handlu antykwa-
rycznym pojawił się obraz „Upadek 
Ikara”, niekiedy określany jako „Pejzaż 
z  upadkiem Ikara”, został uznany za 
nieznane dzieło Pietera Bruegla Star-
szego datowane na około 1567 r. i zin-
terpretowany jako ilustracja opisane-
go przez Owidiusza w Metamorfozach 
(VIII, 183-235) mitu Dedala. Zaku-
piły go Królewskie Muzea Sztuk Pięk-
nych w  Brukseli. Po latach obraz ten 
zachwycił poetów, którzy zaczęli opie-
wać go w swoich wierszach: m.in. Wy-
stan Hugh Auden (1938), William 
Carlos Williams (1962), a  inspiracja 
tym dziełem przez polskich autorów 
znalazła odbicie w  opowiadaniu Ja-
rosława Iwaszkiewicza (1945) oraz 
w wierszach Stanisława Grochowiaka 
(1963), Ernesta Brylla (1966) i  Jacka 
Kaczmarskiego (2000).

Z czasem jednak zaczęły poja-
wiać się wątpliwości! Co prawda za 
przyjętym datowaniem i  inspiracją 
przemawiała zbieżność z  wydaniem 
Metamorphōseōn librī XV u  Joannesa 
Gryphiusa w  Wenecji w  1556  r., ale 
Owidiuszowa wersja mitu nie była 

1
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Miażdżący cios mitowi Brueglow-
skiego Ikara zadały badania konserwa-
torskie Dominique Allart i Christiny 
Currie, które wykazały, że drzewo na 
deskę, na której jest naklejony ob-
raz, zostało ścięte po śmierci Bruegla 
(D.  Allart, Ch. Currie, Trompeuses 
séductions. „La Chute d’Icare” des Mu-
sées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
à Bruxelles, „Conservation, Exposi-
tion, Restauration d’Objets d’Art”, 
R.  2013: Le faux, l’authentique et le 
restaurateur, Journée d’étude ULB, 
8  juin 2012). Tak więc w  żaden spo-
sób nie mógł on przyłożyć ręki do 
jego powstania.

Także drugi egzemplarz „Upad-
ku Ikara”, zachowany w Museum Van 
Buuren, został namalowany na desce 
z  drzewa ściętego po 1577  r., a  sam 
jest datowany jeszcze później.

Tym samym oba obrazy zostały 
uznane jedynie za kopie z epoki zagi-
nionego dzieła Pietera Bruegla Star-
szego. Hipotetycznie przyjmuje się, 
że była to wczesna praca artysty, i da-
tuje na około 1557 r. Pośrednią prze-
słankę – oprócz wydania Owidiuszo-
wych Metamorfoz – dostarcza grafika 
„Trzymasztowiec z  czterema bociani-
mi gniazdami oraz z  Dedalem i  Ika-
rem”, rytowana przez Franza Huysa 
na podstawie rysunku Bruegla, a dato-
wana na około 1561-1563. Przedsta-
wiony na niej okręt jest podobny do 
tego z obrazów, choć ma więcej posta-
wionych żagli i płynie w prawo (takie 

odwrócenie stron w przypadku repro-
dukcji graficznej jest naturalne).

Tradycyjnym świętem winiarzy, 
w  którym degustuje się młode, te-
goroczne wino, jest dzień św. Marci-
na (11 listopada). Najsłynniejsze jest 
świętowanie francuskim czerwonym 
winem Beaujolais nouveau, ale w  in-
nych regionach czyni się to także wi-
nem białym. Często radość z młodego 
wina znajduje ujście w  nieumiarko-
waniu, co znalazło odbicie w przysło-
wiu Wino św. Marcina doprowadza 
do szału. Bruegel z pewnością uczest-
niczył w  takim świętowaniu. Karel 
van Mander, biograf niderlandzkich 
malarzy, w  swej Het Schilder-Boeck 
(Książka malarza), wydanej w  Haer-
lemie w  1604  r., zanotował anegdo-
tę o  udziale artysty i  jego przyjaciela 
Hansa Franckerta w  eskapadach na 
wieś, na kiermasze i wesela.

Kompozycja „Wino w  dniu świę-
tego Marcina” jest znana co najmniej 
od 1988  r., kiedy Królewskie Muzea 
Sztuk Pięknych w  Brukseli otrzyma-
ły w  darze jego kopię. Kilkanaście lat 
później doszło do sensacyjnego od-
krycia. Hiszpański kolekcjoner oddał 
do Muzeum Prado do konserwacji 
obraz, który okazał się... oryginałem 
obrazu Pietera Bruegla Starszego. Jest 
to dzieło z  wielu względów szczegól-
ne. Już na pierwszy rzut oka zwracają 
uwagę jego – nietypowe dla artysty – 
wymiary 148 x 270,5 cm, podczas gdy 

met Icarus’ Val”, „de arte” [Pretoria], 
nr 52, 1995, s.  47-73). Tym tropem, 
choć niezależnie od południowoafry-
kańskiego historyka sztuki, poszedł 
w  2003  r. Lyckle de Vries, który ze-
stawił rozbieżności obrazu z  opisem 
rzymskiego poety, a  po szczegółowej 
analizie wskazał na zawarte w  przy-
pisywanej Salomonowi Księdze Ko-
heleta (Koh 11, 1-9) dyrektywy etyki 
pracy jako właściwą inspirację Bruegla 
(L. de Vries, Bruegel’s „Fall of Icarus”: 
Ovid or Solomon?, „Simiolus”, nr 1/2, 
2003, s. 4-18).

Faktycznie, „Upadek Ikara” (po-
mimo zgłoszonych zastrzeżeń nadal 
określany tradycyjnym tytułem) byłby 
wyjątkowym przykładem nawiązania 
przez malarza do antyku – a jedynym 
obrazem tego rodzaju! W  zbiorach 
British Museum przechowywany jest 
jeszcze rysunek z  przedstawieniem 
„Kalumnii Apellesa” według opi-
su Lukiana z  Samosat (ok. 125 − po 
180). Był to w  czasach nowożytnych 
temat niezwykle popularny wśród ar-
tystów pragnących współzawodni-
czyć z mitycznym Apellesem (spośród 
nich najpopularniejszy jest obraz San-
dro Botticellego z 1495 r., zachowany 
w  Gallerii degli Uffizi we Florencji). 
Nie znamy motywów Bruegla, które 
skłoniły go do stworzenia tego rysun-
ku: czy była to chęć sprawdzenia się 
w  tym współzawodnictwie, czy szkic 
do zamierzonego obrazu? W każdym 
razie taki nie istnieje.

1 |	Anonimowy	naśladowca	według	Pietera	
Bruegla	Starszego,	„Upadek	Ikara”,	około	1595-
1600,	olej	na	płótnie	naklejonym	na	deskę,	wym.	
73,5	x	112	cm	(w	zbiorach	Musées	royaux	des	
beaux-arts	de	Belgique	/	Koninklijke	Musea	voor	
Schone	Kunsten	van	België,	Bruksela)

2 |	Anonimowy	naśladowca	według	Pietera	
Bruegla	Starszego,	„Upadek	Ikara”,	około	1590-
1595,	olej,	deska	dębowa,	wym.	62,5	x	89,7	cm	
(w	zbiorach	Musée	Alice	et	David	Van	Buuren	/	
Museum	David	en	Alice	Van	Buuren,	Uccle)

3 |	Pieter	Bruegel	Starszy,	„Kalumnia	Apellesa”,	
około	1565-1569,	rysunek	piórkiem	brązowym	
atramentem	na	brązowym	papierze,	wym.	20,2	
x	30,6	cm	(w	zbiorach	The	British	Museum,	
Londyn)

...............................................................................
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cnotę miłosierdzia upostaciowioną 
przez św. Marcina z  Tours. To on na 
prawym skraju obrazu dzieli się swym 
płaszczem z ubogimi.

Odkrycie oryginalnej wersji ob-
razu i włączenie go do oeuvre mistrza 
wypełniło roszadę dokonaną w  jej 
obrębie przez zastąpienie usuniętego 
„Upadku Ikara”.

Kolejna roszada została dokona-
na w  ramach jednego tytułu: „Rzezi 
niewiniątek”. Kompozycja ta bywa też 
określana w  bardziej rozbudowanej 

formie: „Zimowy pejzaż z rzezią nie-
winiątek”, a  nawet „Flamandzka wieś 
w zimie z rzezią niewiniątek”.

Obraz ilustruje opowieść o  wy-
mordowaniu na rozkaz Heroda dzie-
ci narodzonych w  Betlejem, zawartą 
jedynie w  Ewangelii św. Mateusza 
(Math 2, 16). Zwyczajem epoki ma-
larz biblijne wydarzenie przedstawił 
we współczesnym sztafażu. Pacyfika-
cja prowadzona jest przez żołnierzy 
w szesnastowiecznych strojach we wsi 
pokrytej śniegiem. Bruegel aktuali-
zację posunął dalej. Przyjmuje się, że 

przeważnie stosował podobrazie o wy-
miarach około 100 x 160 cm. Można 
by uznać, że obraz zapowiada rustykal-
ną tematykę jego dzieł, które przyspo-
rzyły mu przydomku Chłopski. Dziś 
niemal powszechnie go zarzucono, 
wskazując, że Bruegel nie manifesto-
wał domniemanego chłopskiego po-
chodzenia, a  przeciwnie – zaspokajał 
zainteresowanie mieszczan „egzotyką” 
folkloru wiejskiego. Ale „Wino w dniu 
świętego Marcina” niesie przesłanie 
moralizatorskie. Scenę zdominowa-
ło opilstwo, wizualnie marginalizując 

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

4 |	Pieter	
Brueghel	
Młodszy	według	
Pietera	Bruegla	
Starszego,	
„Wino	w	dniu	
świętego	
Marcina”	(?),	
olej,	płótno,	
wym.	147	
x	269,5	cm	
(w	zbiorach	
Musées	royaux	
des	beaux-arts	
de	Belgique	
/	Koninklijke	
Musea	voor	
Schone	Kunsten	
van	België,	
Bruksela)

5 |	Pieter	
Bruegel	Starszy,	
„Wino	w	dniu	
świętego	
Marcina”,	
1566,	olej,	
płótno,	wym.	
148	x	270,5	cm	
(w	zbiorach	
Museo	Nacional	
del	Prado,	
Madryt)

...........................
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do kata Niderlandów. Za tym drugim 
rozwiązaniem przemawia datowa-
nie obrazu pomiędzy 1565 a 1567 r., 
a  więc miałby on powstać jeszcze 
przed przybyciem Alby na północ, 
choć ostatnio badacze skłaniają się ku 
ogólniejszemu datowaniu na około 
1567 r.

Nie jest to jedyne nawiązanie Bru-
egla do tych wydarzeń. Obraz „Na-
wrócenie Szawła”, które przedstawił 

w  górzystej scenerii, ma być aluzją 
do przeprawy hiszpańskich wojsk 
przez Alpy, a  przede wszystkim do 
słów z Dziejów Apostolskich: „Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” 
(Act 9, 4).

Ta roszada dokonała się z  udzia-
łem dwóch wersji „Rzezi niewiniątek”: 
wiedeńskiej, przez wiele lat uchodzą-
cej za oryginał, i – uważanej za jej re-
plikę – z  Windsor Castle (wcześniej 
w  Hampton Court Palace). Lorne 
Campbell, wydając w  1985  r. katalog 
malarstwa niderlandzkiego w zbiorach 
królowej Elżbiety II, skorygowała do-
tychczasową atrybucję i zamieniła ory-
ginał z kopią, wykonaną przez Pietera 
Brueghela Młodszego (L. Campbell, 
Early Flemish Pictures in the Collection 
of the Queen, [w:] The Pictures in the 
Collection of Her Majesty the Queen, 
Cambridge 1985).

Trzeba też podkreślić, że syn spo-
rządził wiele kopii prac ojca, w  tym 
nawet kilkanaście „Rzezi niewinią-
tek”. Te ostatnie znajdują się m.in. 
w  muzeach w  Brukseli (Musées roy-
aux des beaux-arts de Belgique / Ko-
ninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België), w  Lons-le-Saunier (Mu-
sée des Beaux-Arts), w Sibiu (Muzeul 
Național Brukenthal) – eksponowana 
w  Muzeum Narodowym w  Gdańsku 
na przełomie 2015 i  2016  r., jedynie 
przypisywana Pieterowi Brueghelo-
wi Młodszemu – w Banbury (Upton 
House); pojawiają się także w handlu 
antykwarycznym.

Dokonane w  ostatnich latach ro-
szady w  oeuvre Pietera Bruegla Star-
szego ukazują stały postęp badań 
nad spuścizną mistrza. Czy pozwala-
ją oczekiwać dalszych sensacyjnych 
ustaleń? Odpowiedź przyniesie czas.

Wojciech Mischke

dowódca oprawców został upodob-
niony do księcia Fernanda Álvareza 
de Toledo y Pimentel, który w 1567 r. 
wkroczył do zbuntowanych Nider-
landów, by terrorem przywrócić 
w  nich wiarę katolicką i  władzę Fili-
pa II Habsburga. Dyskusyjne jest, czy 
takie rozwiązanie artysta zastosował 
w pierwotnej wersji, czy dopiero pod 
wpływem dramatycznego rozwoju 
sytuacji w  kraju upodobnił tę postać 

6 |	Pieter	Brueghel	Młodszy	według	Pietera	
Bruegla	Starszego,	„Rzeź	niewiniątek”	(?),	
olej,	deska,	wym.	116	x	160	cm	(w	zbiorach	
Kunsthistorisches	Museum,	Wiedeń)

7 |	Pieter	Bruegel	Starszy,	„Rzeź	niewiniątek”,	
pomiędzy	1565	a	1567,	olej,	deska,	wym.	109,2	x	
158,1	cm	(w	zbiorach	Windsor	Castle,	Windsor)

...............................................................................
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stale	 rośnie,	 gdyż	 sukcesyw-
nie	 dodawane	 są	 nowe	 treści.	
Oprócz	 zdjęć,	 not	 i	 opisów	 za-
bytków	 na	 portalu	 można	 prze-
glądać	36	kolekcji	tematycznych	
oraz	niemal	100	wycieczek	pre-
zentujących	 dziedzictwo	 kultu-
rowe	z	16	województw.	Ponadto	

na	 stronie	 dostępne	 są	82	 filmy	
zrealizowane	z	TVP	Kultura,	uka-
zujące	zabytkowe	perły	ze	statu-
sem	Pomnika	Historii.

Zabytek.pl	 zintegrowany	 jest	
z	 portalem	 mapowym	 admini-
strowanym	 przez	 Narodowy	 In-
stytut	Dziedzictwa.	Widok	mapy	
wykorzystuje	 również	 dane	
OpenStreetMap,	które	pozwalają	
na	 łatwą	 identyfikację	 wszyst-
kich	 obiektów	 umieszczonych	
na	 portalu.	 Integracja	 z	 Google	
Maps	 pozwala	 użytkownikowi	
wyznaczyć	 trasę	 do	 interesują-
cego	 go	 zabytku	 przy	 wykorzy-
staniu	 urządzenia	 mobilnego.	
Nowy	 portal	 zbudowany	 jest	
w	 technologii	 responsywnej,	 co	
umożliwia	przeglądanie	jego	za-
sobów	 na	 tablecie	 lub	 telefonie	

komórkowym.	 Na	 urządzeniach	
mobilnych	 można	 także	 wyszu-
kiwać	 zabytki	 z	 najbliższej	 oko-
licy,	udostępniając	 swoją	 lokali-
zację.

Użytkownicy	 portalu	 mogą	
zakładać	swoje	konta,	co	umoż-
liwia	 dodawanie	 własnych	 zdjęć	

i	 opisów,	 dodawanie	 obiektów	
do	 listy	 ulubionych,	 tworzenie	
własnych	 tras	wycieczek,	 a	 tak-
że	 zapisanie	 się	 do	 newslettera.	
Przygotowaną	 wycieczkę	 można	
opublikować	 na	 portalu,	 zapisać	
w	 formie	 pliku	 PDF	 lub	 z	 wyko-
rzystaniem	 urządzenia	 mobilne-
go	z	GPS	nawigować	się	między	
kolejnymi	 punktami	 i	 eksporto-
wać	 wycieczki	 w	 formie	 ścieżek	
Google.

Zabytek.pl	 jest	 obecnie	 roz-
budowywany	 w	 kierunku	 moż-
liwości	 publikacji	 dokumentacji	
ewidencji	 zabytków	 nierucho-
mych	 i	 archeologicznych	 oraz	
ewidencji	 grobów	 i	 cmentarzy	
wojennych	 –	 łącznie	 digitaliza-
cji	 poddawanych	 jest	 około	700	
tys.	 dokumentów,	 co	 stanowi	

ponad	 3,5	 mln	 stron.	 Pierwsze	
dokumenty	 są	 już	 widoczne	 na	
stronie.

Digitalizacja	 nowego	 zasobu	
współfinansowana	 jest	 ze	 środ-
ków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	 Regionalnego	 w	 ra-
mach	 projektu	 „Digitalizacja	
i	 udostępnianie	 cyfrowych	 dóbr	
kultury	 –	 zabytków	 oraz	 gro-
bów	 i	 cmentarzy	 wojennych”	
oraz	 środków	przyznanych	przez	
Ministerstwo	 Kultury,	 Dziedzic-
twa	 Narodowego	 i	 Sportu.	 Pra-
ce	 związane	 z	 digitalizacją	 tych	
zbiorów	 będą	 prowadzone	 do	
końca	2021	r.

Więcej	 na	 stronie	 interneto-
wej:	www.zabytek.pl.	

Monica	Ponce

Narodowy	 Instytut	 Dziedzic-
twa	 uruchomił	 nową	 wersję	

portalu	 Zabytek.pl.	 To	 jedyne	
miejsce	w	 internecie,	które	po-
siada	pełny	zbiór	blisko	500	tys.	
obiektów	 zabytkowych	 wpisa-
nych	do	rejestru	i	krajowej	ewi-
dencji	 zabytków,	 w	 tym	 obec-

nie	 ponad	 444	 tys.	 zabytków	
archeologicznych,	 ponad	 160	
tys.	 zabytków	 nieruchomych,	
114	 miejsc	 z	 tytułem	 Pomnika	
Historii	 oraz	 16	 wpisanych	 na	
Listę	 Światowego	 Dziedzictwa	
UNESCO.	Zabytek.pl	zawiera	in-
formacje	 o	 zabytkach	 w	 Polsce	
wraz	 z	 ich	 opisami	 i	 multime-
dialnymi	 treściami:	 archiwal-
nymi	 i	 aktualnymi	 zdjęciami,	
modelami	 3D	 obiektów,	 chmu-
rami	 punktów,	 zdjęciami	 pano-
ramicznymi	 360⁰,	 filmami	 do-
kumentalnymi,	 skanami	 starych	
planów	 budynków	 czy	 lokaliza-
cją	obiektów.

Obecnie	 Zabytek.pl	 udostęp-
nia	prawie	75	tys.	zdjęć,	przed-
stawiających	 obiekty	 zabytkowe	
wpisane	 do	 rejestru.	 Liczba	 ta	

Wszystko o zabytkach w Polsce  
pod jednym adresem internetowym

ROZMAITOŚCI
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty: 

 
• 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:

Jakub	Skierkowski	z	Podolszyna	Nowego	−	Tadeusz Kokietek − malarz historii Polski,	katalog	wysta-
wy,	wyd.	Łódzki	Dom	Kultury,	Łódź	2021
Andrzej	Smirnow	z	Warszawy	−	Piotr Lasek, Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okrę-
gu konserwatorskim 1920-1939. Szkice z dziejów,	wyd.	Instytut	Sztuki	PAN,	Liber	Pro	Arte,	Warszawa	
2020
Rafał	Kalmus	z	Piaseczna	−	Dzieła Utracone. Dzieła Odzyskane,	wyd.	Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzic-
twa	Narodowego,	Warszawa	2019
Katarzyna	Płonowska	z	Brańska	−	Wszystkie arrasy króla. Powroty: 2021-1961-1921,	katalog	wy-
stawy,	wyd.	Zamek	Królewski	na	Wawelu	−	Państwowe	Zbiory	Sztuki,	Kraków	2021
Muzeum	Ziemi	Mogileńskiej	w	Mogilnie	−	„Rocznik	Chojeński.	Pismo	historyczno-społeczne”,	t.	XII,	
wyd.	Stowarzyszenie	Historyczno-Kulturalne	„Terra	Incognita”	w	Chojnie,	Chojna	2020
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HISTORIA	FOTOGRAFII

Opublikowana	 przez	 Wydawnictwo	 Arkady	
po	raz	pierwszy	w	Polsce	w	2014	r.	Historia 

fotografii	 doczekała	 się	 drugiego,	 uzupełnio-
nego	wydania	w	2020	r. Książka powstała	przy	
współpracy	międzynarodowego	 zespołu	 kryty-
ków	sztuki,	dziennikarzy	i	naukowców	(redakcja	
naukowa:	 Juliet	 Hacking,	 przedmowa:	 David	
Campany,	redaktor	projektu:	Fiona	Plowman).	

Ta	obszerna	 (576	 stron)	 publikacja	 rozpo-
czyna	się	spojrzeniem	na	fotografię	w	kontek-
ście	 przemian	 społecznych	 i	 kulturowych	 za-
chodzących	na	świecie	od	czasu	jej	powstania.	
Następnie,	w	układzie	chronologicznym,	poka-
zana	 została	 ewolucja	 fotografii	w	 pięciu	 roz-
działach	−	ilustrowanych	esejach:	Okres ekspe-
rymentalny 1826-1855, Fotografia użytkowa 
i artystyczna 1856-1899, Fotografia i nowo-
czesność 1900-1945, Od czasów powojennych 
do społeczeństwa permisywnego 1946-1976, 
Od postmodernizmu do globalizacji 1977 – cza-
sy obecne.	Autorzy	pokazali	w	nich	fazy	rozwoju	
fotografii,	jej	główne	osiągnięcia,	różnorodność	
tematyczną	 i	 przedmiotową	 przez	 omówie-
nie	 najważniejszych,	 przełomowych	 fotografii	
świata	 oraz	 ich	 twórców	−	 przybliżyli	 sylwetki	
czołowych	 przedstawicieli	 każdego	 gatunku	
fotograficznego	 i	 dokonali	 dogłębnej	 analizy	
ich	prac.	Przedstawili	też	ważne	nurty	fotografii	
i	 –	 szerzej	 −	 sztuki,	m.in.	 piktorializm,	 dada-
izm,	 awangardę,	 surrealizm,	 subiektywizm,	
konceptualizm	 i	 postmodernizm	 w	 kontekście	
kulturowym	 i	 społecznym.	 W	 zamieszczonych	
w	 każdym	 rozdziale	 kalendariach	 zdjęcia	 pre-
zentowane	 są	 na	 tle	 opisu	 panujących	 sto-
sunków	 społecznych	 czy	 obowiązującej	 mody.	
Nowatorskie	 rozwiązanie	 graficzne,	 jakim	 jest	
zastosowanie	Nawigatora,	pozwala	zorientować	
się,	który	fragment	zdjęcia	został	powiększony	
i	 poddany	 szczegółowej	 analizie	 oraz	 opisowi	
technicznemu.	 Uzupełnieniem	 każdego	 eseju	
są	 szczegółowe	 analizy	 najważniejszych	 prac	
reprezentujących	cechy	charakterystyczne	opi-
sywanych	epok	i	nurtów.

W	przedmowie	 czytamy	m.in.:	 „Opisywa-
nie historii fotografii przypomina proces two-
rzenia zdjęcia – i tu, i tu mamy do czynienia ze 
sztuką tworzenia skrótów. Opis taki wymaga 
dokonywania ocen, podejmowania wyborów, 
wyznaczania ram, tworzenia opracowań, sta-
wiania tez i ich weryfikacji”.	

Układ	 publikacji	 jest	 bardzo	 przejrzysty.	
Książka	jest	starannie	wydana,	na	dobrym	ja-
kościowo	papierze,	w	twardej	oprawie.	

Spotkanie z książką




