Barbara Tondos TOWARZYSZ
Będziemy wędrowali przez kamienie gór
tacy mali i dzielni
mikroby na broszkach
klamrą zepnie nas lina
nad głową zadzwoni hak
w zalęknione wargi
schwycimy rozgrzane powietrze
A będzie kiedyś
że zawiedzie skała
i ogromne poznamy powietrze
Naga jest jeszcze nasza lina
nie ma na niej godzin spełnionych
Ufająca liny przysięgom
czekam na twój krzyk
„Asekuruję. Możesz iść”.

Za: Barbara Tondos, Skrawki zgrzebne, Lublin 1967, s. 29

Wprowadzenie

Księga pamiątkowa dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura,
którą trzymacie Państwo w ręku, to efekt końcowy długoletnich starań. Myśl, aby
uhonorować Obie Postaci – połączone nie tylko węzłem małżeńskim, ale i pasją
odkrywania, dokumentowania i przekazywania nowym pokoleniom materialnego i niematerialnego dziedzictwa naszych przodków1 – pojawiła się już dawno. Jej
pierwszym przejawem był zamiar wydania księgi jubileuszowej z okazji okrągłej
rocznicy urodzin Jerzego Tura, kończącego wówczas formalnie swą instytucjonalną
aktywność na niwie dokumentacji i konserwacji zabytków. Planów tych nie udało
się wówczas zrealizować, ale pomysł takiej formy uhonorowania nie upadł. Śmierć
Jerzego Tura (w 2009 roku), a później Barbary Tondos (w 2012 roku) nie tylko nie
zniweczyła tych starań, ale wręcz je wzmogła, czego pierwszym przejawem stała się
duża konferencja konserwatorska zatytułowana „Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku”. Została ona zorganizowana w
dniach 26-27 września 2014 roku, nieomal w drugą rocznicę śmierci Barbary Tondos (przypadającą 15 września tegoż roku), aby przypomnieć zasługi Obojga na
niwie konserwatorskiej, a zarazem przybliżyć realia, w jakich przyszło Im zmagać
się o zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej – tak w PRL-u,
jak i w II RP. Dwudniowe obrady, toczące się w Krakowie w prestiżowych lokalizacjach (Bibliotece Jagiellońskiej i Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego) i z udziałem bardzo licznie zgromadzonej, wielopokoleniowej publiczności,
były wyraźnym sygnałem, że zarówno działalność, jak i spuścizna oraz przesłanie
Zob. m.in. A. Laskowski, Ludzie zasług niepospolitych: Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (19362012), „Ochrona Zabytków”, 2014, nr 1, s. 225-243, a także zestawienie bibliograficzne w niniejszej księdze, w którym ujęto prace autorstwa Barbary Tondos i Jerzego Tura oraz poświęcone Im opracowania.
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Barbary Tondos i Jerzego Tura dla wielu osób z szeroko rozumianego środowiska
konserwatorskiego nie były i nie pozostają obojętne2.
Warto wspomnieć, iż krakowskiej konferencji towarzyszyły wydarzenia, które
pozwoliły szerszej publiczności poznać wybrane obszary wielowymiarowej działalności Obu Postaci. Były to przede wszystkim wystawy zorganizowane w największych krakowskich bibliotekach (Bibliotece Jagiellońskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej), ukazujące odpowiednio: funkcjonowanie w Ich rzeszowskim mieszkaniu pokaźnej, antykomunistycznej biblioteki podziemnej oraz olbrzymią wartość
dokumentacyjną zdjęć autorstwa Barbary Tondos i Jerzego Tura (a przy okazji także
Mariana Korneckiego i Wojciecha Jankowskiego), wykonanych w kolejnych dekadach 2. połowy XX wieku i prezentujących zabytki Polski południowo-wschodniej.
Przy okazji drugiej z tych wystaw odbyły się projekcje dwóch unikatowych materiałów audiowizualnych prezentujących dawny krajobraz kulturowy tej części Polski: filmu w reżyserii Zofii Haloty z 1973 roku o drewnianych miasteczkach (jego
konsultantką była Barbara Tondos, występująca również na ekranie) oraz obrazów
uwiecznionych amatorską kamerą przez Jerzego Żurawskiego podczas objazdu zabytkoznawczego w latach 60. XX wieku, w którym udział wzięli przedstawiciele ówczesnego środowiska konserwatorskiego z Jerzym Turem na czele3.
Zachowana w moim archiwum lista nazwisk potencjalnych autorów tekstów
do niezrealizowanego festschriftu Jerzego Tura robi wrażenie. Znalazła się na niej
plejada znakomitości polskiej historii sztuki i konserwatorstwa, o których wiedziałem, że w różnych okresach życia współpracowały z Jubilatem i z pewnością przyklasnęłyby pomysłowi uczczenia „rzeszowskiego Korneckiego” czy „rzeszowskiego
Krakowską konferencję zorganizowali: krakowski i rzeszowski oddział Stowarzyszenia Historyków
Sztuki (SHS) oraz krakowski oddział terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID). Współorganizatorami byli: Biblioteka Jagiellońska (BJ) i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(IHS UJ). NID objął to wydarzenie honorowym patronatem. Partnerami wydarzeń towarzyszących
byli: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (FCDCN) i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (WBP Kraków). Kierownictwu oraz zaangażowanym w to przedsięwzięcie
pracownikom tych podmiotów składamy w tym miejscu serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc
i owocną współpracę. Więcej na temat konferencji i imprez towarzyszących zob. A. Laskowski, Aby
ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości… Konferencja konserwatorska „Drogi i rozdroża ochrony zabytków
w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku”, Kraków, 26-27 września 2014 r., „Wiadomości Konserwatorskie SKZ”, nr 41, 2015, s. 107-113.
3
W organizację wystaw zaangażowani byli: Małgorzata Kusak i Mariusz Paluch (BJ), Adam Roliński
i Marek Mariusz Tytko (FCDCN), Katarzyna Grzesiak (WBP Kraków), Aleksandra Rzepiejewska,
Monika Rzepiejewska, Barbara Sanocka i Ireneusz Marciszuk, a wernisaż w Bibliotece Jagiellońskiej
uświetnił swoją opowieścią o funkcjonowaniu biblioteki podziemnej w domu Barbary i Jerzego Jerzy
Szczepański z Rzeszowa. Zechcą oni przyjąć, wraz z dyrekcją obu bibliotek – prof. drem hab. Zbigniewem Pietrzykiem, Aleksandrą Cieślar i Krzysztofem Frankowiczem oraz Jerzym Woźniakiewiczem i
Anną Wiśniowską – serdeczne podziękowania za czas poświęcony naszemu projektowi. Pozyskanie filmu Drewniane miasteczka zawdzięczamy Annie Kiełb, a cenna inicjatywa pokazania filmu amatorskiego
wyszła od państwa Żurawskich, za co również dziękujemy.
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Chrzanowskiego”, jak zdarzyło mi się słyszeć w środowisku krakowskim o Jerzym
Turze. Lista ta, do której postanowiłem powrócić w okresie układania programu
wspomnianej konferencji, stała się źródłem bardzo smutnej refleksji. Okazało się,
iż wielu gości, którzy mieli fetować jubileusz Jerzego Tura, nie ma już wśród nas,
a stan zdrowia innych nie pozwoli im na przybycie do Krakowa. Ku naszej radości
na zaproszenie bądź apel o wygłoszenie prelekcji podczas krakowskiej konferencji
odpowiedziało jednak ochoczo bardzo wielu badaczy, zarówno rówieśników Barbary Tondos i Jerzego Tura, jak i tych reprezentujących młodsze pokolenia. Stykali
się oni z Barbarą i Jerzym w przeróżnych okolicznościach, nie zawsze zawodowych,
ale te spotkania pozostawiły w ich pamięci wyraźny ślad. Ślad na tyle dla nich istotny, iż zechcieli się zań odwdzięczyć swoimi wystąpieniami lub tekstami. Bogactwo i
różnorodność podjętej w nich tematyki sprawiły, że konferencja okazała się sporym
sukcesem, a organizatorzy postanowili utrwalić jej dorobek w postaci książki.
Od samego początku naszym marzeniem było, aby planowana książka nie
była li tylko zbiorem referatów wygłoszonych przez prelegentów. Chcieliśmy tak
rozszerzyć jej formułę, aby mogli w niej znaleźć swoje miejsce wszyscy, którzy zechcą zadedykować Barbarze i Jerzemu różne owoce swojej pracy lub rezultaty swych
przemyśleń. Stąd w niniejszej publikacji znalazły się także inspirowane Ich działalnością opracowania naukowe, refleksje i wspomnienia, a także liczne archiwalne fotografie i niewyeksponowane, a ważne przyczynki będące rezultatem żmudnych poszukiwań (jak chociażby cenne znaleziska Wandy Jost z Rzeszowa, pomagającej w
kompletowaniu spuścizny pisarskiej Obojga). Dzięki temu wielu wspaniałych ludzi
dało dowód swej – nie dozgonnej, a wiecznej – przyjaźni, sympatii, wdzięczności.
Bardzo im za to, w imieniu całego zespołu pracującego nad książką, dziękuję.
Długa była droga niniejszej publikacji od koncepcji do realizacji. Chociaż nie
wszystkie referaty wygłoszone na konferencji zostały ostatecznie złożone do druku4, a autorzy kilku opracowań zdecydowali, w obliczu przeciągających się prac nad
książką, by opublikować je gdzie indziej5, to jednak księga pamiątkowa osiągnęła
imponujące rozmiary. Stało się tak głównie za sprawą licznego grona badaczy, którzy w dużej liczbie odpowiedzieli na nasz apel o dedykowanie Barbarze i Jerzemu rezultatów swych naukowych dociekań. I w tym przypadku różne komplikacje życioPrelegentami na konferencji, których wystąpienia nie znalazły się na łamach niniejszej księgi, byli również: Jarosław Adamowicz, Mariusz Czuba, Jarosław Giemza, Bożena Figiela i Janina Kadyło.
5
Zob. A. Gaczoł, Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie
XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego), „Wiadomości Konserwatorskie
SKZ”, nr 47, 2016, s. 87-105; K. Kuśnierz, Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowowschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady, „Wiadomości Konserwatorskie SKZ”, nr 41, 2015,
s. 99-106; D. Kuśnierz-Krupa, M. Krupa, Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w
Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach), „Wiadomości Konserwatorskie
SKZ”, nr 41, 2015, s. 49-58.
4
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we (brak czasu, wypadki losowe, a w niektórych przypadkach proces redakcyjny)
uniemożliwiły wszystkim zainteresowanym zaistnienie w księdze, nad czym ubolewam. Niemniej jednak otwarta formuła tematyczna, a zarazem wieloaspektowość
działalności Barbary Tondos i Jerzego Tura sprawiły, iż zgromadzony ostatecznie
zbiór stanowi wypadkową intelektualnych fascynacji Barbary i Jerzego oraz publikujących w księdze Autorów, którymi są – co cieszy szczególnie – przedstawiciele
kilku pokoleń badaczy, reprezentujący różne ośrodki i instytucje.
Trudno nie wspomnieć, iż dla inicjatorów przygotowania księgi obszerność
zgromadzonego materiału stała się zarówno źródłem radości i dumy, jak i przyczyną kłopotów z zapewnieniem finansowania tak ambitnego przedsięwzięcia. Czyniliśmy jednak wszystko, aby zbiór zgromadzonych tekstów nie uległ rozproszeniu,
a idea nie pozostała niespełnionym marzeniem grupy zapaleńców. Ostatecznie,
w cztery lata po krakowskiej konferencji, księga – dzięki finansowemu wsparciu
Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS) i czynnemu zaangażowaniu grupy jego
członków oraz bliskich Barbary i Jerzego6 – trafia do rąk Odbiorców. Chcę wierzyć,
że przynajmniej po części sprosta ona Państwa – wystawionym na długotrwałą próbę – oczekiwaniom i spełni trudne zadanie godnego upamiętnienia.
Księgę otwiera bardzo cenny, osobisty tekst wstępny autorstwa Katarzyny
Tur-Marciszuk, córki Barbary i Jerzego, jak Rodzice: historyka sztuki zaangażowanego w ochronę zabytków (tyle, że zamieszkałej w Lublinie), która zarówno w
trakcie przygotowań do krakowskiej konferencji, w czasie jej trwania, jak i w żmudnym i długotrwałym procesie pracy nad księgą służyła swą pomocą, a w przypadku niektórych działań stanowiła ich istotny motor napędowy, wspierana dzielnie
przez męża, Ireneusza Marciszuka. Trudno sobie wyobrazić finalizację tego zadania
bez ich zaangażowania i determinacji. Bezcenne zdjęcia, zarówno archiwalne jak i
współczesne, wyciągnięte z domowego archiwum i wzbogacające księgę, są tylko
jednymi z wielu, ale za to najbardziej namacalnymi, dowodami tej pracy.
Po części wprowadzającej w księdze umieszczono bibliografię prac Barbary
Tondos i Jerzego Tura, zestawioną przez piszącego te słowa (z pomocą wielu życzliwych osób, za co uprzejmie dziękuję). Jest ona dość nietypowa, bo oprócz własnych, nierzadko zaskakujących dzieł Autorów (jak rozproszone w wielu miejscach
Duża w tym zasługa Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej, które podjęły się przejrzenia i zredagowania tekstów (zebranych od autorów przez Andrzeja Laskowskiego); życzliwą radą
i wsparciem na różnych etapach pracy stale służył Andrzej Siwek (wszyscy z oddziału krakowskiego
SHS). Intensywne i zakończone powodzeniem starania o dofinansowanie, którego zechciał udzielić
Zarząd Główny SHS, prowadzone były przez prezesujące oddziałom w Krakowie i Rzeszowie: Joannę
Daranowską-Łukaszewską i – szczególnie zasłużoną w kluczowej fazie starań – Martę Nikiel. Całość
prac koordynowała Katarzyna Tur-Marciszuk (związana z oddziałem lubelskim SHS), wspomagana
sporadycznie przez Andrzeja Laskowskiego. Skład księgi jest zasługą Krzysztofa Tura (brata Jerzego),
a projekt okładki – Ireneusza Marciszuka (męża Katarzyny). Bez wymienionych osób nie byłoby tej
książki.
6
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utwory poetyckie Barbary), ujęto w niej dodatkowo dość liczne już opracowania,
relacje i znaczniejsze wzmianki omawiające Ich różnorodną działalność i dokonania, opublikowane po części jeszcze za Ich życia, a w większości już po śmierci. Formuła taka powinna dobrze przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia działalności Obu Postaci, a szczególnie dociekliwym umożliwi prowadzenie dalszych
badań i poszukiwań.
Bibliografia poprzedza teksty osobistych wspomnień o Barbarze i Jerzym autorstwa wielu bliskich Im osób, często nieznanych szerszej publiczności. Ich włączenie do księgi uzasadniam i komentuję dalej, sygnalizując zarazem, iż stanowią one
interesujące i ważne dopełnienie tekstów o Obojgu zestawionych w bibliografii.
Portrety Barbary i Jerzego, naszkicowane przez przyjaciół, bliskich i znajomych we wspomnieniach, stanowią dobre preludium do zasadniczej części księgi
pamiątkowej, w której zamieszczone zostały opracowania naukowe i refleksje kilkudziesięciu autorów. Zostały one podzielone na cztery działy tematyczne, z których każdy koresponduje z obszarem zainteresowań badawczych Barbary Tondos
i Jerzego Tura. W dziale pierwszym (Ochrona, opieka i dokumentacja zabytków w
XIX-XXI wieku – instytucje i społecznicy) zebrane zostały opracowania związane z
ochroną, opieką i dokumentacją zabytków, którymi to sprawami Barbara i Jerzy żyli
na co dzień przez całe swoje dorosłe życie, a Jerzy aktywnie kreował w tym względzie
urzędnicze i inwentaryzacyjne standardy. W dziale drugim (Krajobraz kulturowy –
blaski i cienie) zebrano teksty, które z różnej perspektywy (historyków, historyków
sztuki, socjologa i archeologa) poruszają złożoną i wciąż ewoluującą problematykę krajobrazu kulturowego, którego odkrywaniu Oboje byli oddani, a Jerzy – jako
pierwszy dyrektor Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie – współtworzył na bazie jego teorii instytucjonalne zręby w południowo-wschodniej Polsce. Trzecim jest dział W(okół) cerkwi poświęcony sztuce cerkiewnej, która na terenie południowo-wschodniej Polski byłaby niewątpliwie
znacznie uboższa, gdyby nie determinacja i zaangażowanie Obojga, w tym budzący
szczególny podziw fizyczny wysiłek młodej Barbary, w ekstremalnych warunkach
zwożącej ikony do łańcuckiej składnicy (co znalazło trwały ślad nie tylko w publikowanych relacjach, ale i w wielu Jej wierszach). Dział ostatni poświęcony jest szeroko
pojętej tematyce miejskiej (Ośrodki miejskie i ich osobliwości), wszak Jerzy znany był z opracowania wielu rzetelnych opinii urbanistycznych, współuczestniczył
w wykonywaniu studiów konserwatorskich i studiów wartości kulturowych miast
i miasteczek, wspólnie z Barbarą poświęcił kilku z nich swoje publikacje, a sama
Barbara na trwałe zapisała się w polskiej historii sztuki jako badaczka architektury
Zakopanego i Rzeszowa.
Przygotowana księga pamiątkowa otrzymała tytuł „Nic nad oryginał”. Nie jest
on przypadkowy i również ma związek z dawnymi planami na festschrift Jerzego
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Tura. Został wówczas wymyślony jako efekt poszukiwań jednego, krótkiego mianownika dla niezwykle bogatego w różnorodne działania życiorysu, a ostatecznie
dwóch życiorysów, osób tak odmiennych, a zarazem tak konsekwentnie realizujących ten sam cel. Ich nieustanny wysiłek dla ocalenia choćby tylko skrawków dawnej świetności jakiegoś obiektu czy przedmiotu i niezwykły szacunek dla jego oryginalnej substancji były widoczne na każdym kroku, a odwaga pójścia pod prąd z
tymi poglądami, wbrew jakże częstemu chodzeniu w tym względzie „na łatwiznę”
przez innych, godna była szacunku. I szczególnego wyeksponowania, co za sprawą
tego tytułu czynimy.
Na koniec pragnę podzielić się kilkoma osobistymi refleksjami. Jak już wspomniałem, od samego początku księga ta nie miała być jedynie zbiorem materiałów
pokonferencyjnych czy naukowych tekstów. Bardzo zależało nam na tym, aby utrwalić w niej coś więcej: fenomen dwóch niezwykle skromnych osób obdarzonych nadzwyczajną charyzmą, które nad pogoń za stanowiskami, zaszczytami czy pieniędzmi
przedłożyły żmudną pracę dla wspólnego dobra, prowadzoną z dala od decyzyjnych
centrów i w skromnych warunkach, nierzadko na granicy nędzy, ale w zgodzie z własnym sumieniem i z dochowaniem wierności prostym, a ponadczasowym ideałom.
Było to widoczne na każdym kroku, nie tylko w działaniach zawodowych: nikt, kto
przybył do Nich strapiony, nie odszedł bez pociechy i nikt, kto szukał u Nich pomocy,
nie odszedł bez mądrej życiowo rady, a nawet materialnego wsparcia, w takiej czy innej postaci. Ich dom, niewystawny i niepretensjonalny, a przy tym niezwykle swojski,
był zawsze gościnny, a nieraz nad wyraz radosny i wesoły, często na przekór ogólnej
szarzyźnie i beznadziei, zwłaszcza w okresie PRL-u. Tę domową atmosferę i panujące
tam nastroje znakomicie oddają, jak sądzę, zawarte w księdze wspomnienia kilkunastu
przyjaciół, znajomych, sąsiadów i bliskich, którzy w bardzo osobisty sposób scharakteryzowali ów fenomen. Ich teksty traktuję jako szczególnie ważne świadectwo, a ich
wkład jako nie mniej istotny niż kontrybucję autorów naukowych rozpraw.
Ten fenomen Osób i Miejsca zasadzał się na dwóch zastanawiająco dobrze uzupełniających się przeciwnościach. On: na pozór niedostępny i nieobecny, poważny,
a może nawet i groźny, siedzący w fotelu w nieodłącznej flanelowej koszuli w kratę,
bacznie obserwujący rzeczywistość zza okularów w charakterystycznych, grubych
oprawkach. Małomówny i ostrożnie ważący słowa, chętnie odgradzający się od świata wielką płachtą codziennej gazety. Ona: otwarta i wygadana, zawsze gotowa i na pogawędkę i na spór, zarówno z profesorem, jak i ze sprzątaczką, z odpowiedzią w zanadrzu na każde, nawet najtrudniejsze pytanie, szczersza od najszczerszego złota (co dla
niektórych bywało niepojęte i może niekiedy bolesne). On: flegmatyczny i zdystansowany, ona: wulkan energii i moderator burzy mózgów. Taka konstelacja sprawiała,
że Barbara Tondos działała jak magnes, przyciągając do siebie rzesze ludzi: zwykłych
i niezwykłych, z pozycją w swoim środowisku i tych odrzuconych, rówieśników,
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młodszych i zbuntowaną młodzież: anarchistów, ekologów i wszelkiej innej maści
wolnomyślicieli. Sofa w Jej pokoju (zwana przez domowników „rogówką”) była chyba najbardziej obleganym sprzętem terapeutycznym w Rzeszowie, gdzie przy czarnej
herbacie w granulkach, mocnej kawie podanej w „Ćmielowie” bądź szlachetnym winie własnej produkcji dyskutowały, radziły i zagrzewały się do walki o ideały rzesze
znajomych i przyjaciół, z Rzeszowa, z różnych krańców Polski, ze świata.
O ile zadzierzgnięcie znajomości, a nawet nawiązanie pierwszej nici sympatii
z żywiołową i otwartą Baśką – jak pozwalała się nazywać, nawet gówniarzom takim
jak ja – nie przedstawiało żadnej trudności, o tyle dotarcie do Tura – jak konsekwentnie nazywała Go Baśka – było procesem znacznie dłuższym i rozłożonym na
etapy. Zza barykady książek, ustawionych na – jak się w końcu, już po Ich śmierci,
okazało – drewnianych paczkach po bananach i pomarańczach ułożonych w regał,
wyłaniał się najpierw ów postawny, milczący mężczyzna, z gazetą lub książką zanurzony w obszernym fotelu. Później ów szacowny milczek zaczynał niekiedy, znienacka, pojawiać się w rozdyskutowanym lub rozchichotanym pokoju Baśki, pełnym
gości, i dorzucał swe, zawsze błyskotliwe lub dowcipne, uwagi do aktualnie toczonej
rozmowy (…zasadniczo w niej nie uczestnicząc). W takich momentach w głowie
obserwatora „zapalała się lampka”: hm, ciekawy gość! Aż zdarzyło się w końcu, że w
domu nie było Baśki, a Tur uprzejmie zaprosił do rozmowy w swoim świecie „intelektualnej barykady”. I wówczas przyszło olśnienie: siwy pan we flanelowej koszuli to
ciepły, mądry, wygadany (!), logicznie myślący i rozsądnie argumentujący człowiek,
o szerokich horyzontach i fenomenalnej wiedzy fachowej. Ciekawie opowiadający i
cierpliwie tłumaczący najbardziej nawet zawiłe kwestie. Nie ulega wątpliwości: nieodkryty autor (zbyt mało opublikował!) i niewykorzystany pedagog (jak mogliśmy,
jako społeczeństwo, do tego dopuścić!). To „odkrywanie Tura” skończyło się na
tym, że po skończeniu przez mnie studiów został moim pierwszym w życiu szefem,
z czego do dzisiaj jestem dumny. Jako szef i jako starszy człowiek miał coś, czego nie
mają na ogół inni w Jego wieku: zaufanie do młodych, szacunek dla ich pasji (którą
współdzielił) i podziwu godną wstrzemięźliwość w wypowiadaniu słów: „Tego się
nie da zrobić!”, które zabiły niejedną świetną inicjatywę i niejednego odstręczyły od
aktywności bądź pozbawiły kreatywności.
Śmiem twierdzić, że nie było drugiego takiego domu w Rzeszowie. Czuję się
zaszczycony, że dane mi było go poznać i obcować z jego Gospodarzami, począwszy
od licealnych czasów. On i Oni są fundamentalną częścią mojej tożsamości. Jeśli
trzymacie Państwo w ręku tę księgę i czytacie te słowa, to mogę z radością obwieścić: my, przyjaciele, bliscy i znajomi Barbary i Jerzego, zbudowaliśmy pomnik.
Zbudowaliśmy go Tym, którym się należał. Dla tych, którzy pamiętają i dla tych,
którzy zechcą poznać.
Andrzej Laskowski
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The memorial book that you are holding in your hand – titled “Original Above
All” – is dedicated to the memory of Barbara Tondos and Jerzy Tur, a couple of eminent art historians and monument conservators, whose activity lasted nearly six decades and focused on the idiosyncratic, multicultural area of south-eastern Poland.
The thought of honouring both figures – joined not only in matrimony but also in
their passion for discovering, documenting and communicating the material and immaterial heritage of our ancestors to future generations – emerged already years back.
The death of Jerzy Tur (in 2009), and later of Barbara Tondos (in 2012), rather than
undermine these efforts, only intensified them. Their first manifestation was a large
monument conservation conference titled Roads and crossroads for monument protection in south-eastern Poland after 1945. This was organized on September 26-27,
2014, soon after the second anniversary of the death of Barbara Tondos (falling on
September 15 of the same year). The conference was aimed at recalling the merits of
the couple in the conservation area, and at the same time, shedding light on the reality
in which they were struggling to preserve the multicultural heritage of the Polish Republic – both during the communist People’s Republic of Poland, and in the Second
Polish Republic. The conference sessions, taking place over two days in Kraków in
prestigious locations (at the Jagiellonian Library, and at the Institute of Art History of
the Jagiellonian University), with the participation of a large multi-generational audience, sent a clear signal that the activity, the legacy, and the message transmitted by
Barbara Tondos and Jerzy Tur remain important and vital for many in the monument
conservation milieu.
Four years after the Kraków conference, we present you with the final result of our
efforts: a commemorative book dedicated to the memory of Barbara Tondos and Jerzy
Tur, which came about owing to the financial support of the Association of Art Historians and thanks to the involvement of its members and of Barbara’s and Jerzy’s loved
ones. Its content includes: a bibliography of their works; memories of them, their lives
and activities; majority of the papers delivered in the Kraków conference; as well as numerous scientific studies and reflections dedicated to Barbara and Jerzy. The latter, basic
and most comprehensive part of the book has been divided into four thematic sec-tions,
corresponding to the respective areas of research interests followed by Barbara Tondos
and Jerzy Tur. In the first section (Protection, care and documentation of monuments
in the 19th-21st centu-ries – institutions and activists), studies related to the conservation, care and documentation of mo-numents were collected, thus covering the matters
that Barbara and Jerzy were dedicated to, every day, for their entire adult life, whereas
Jerzy actively created clerical, inventorying and recording standards in this regard. In
the second section (Cultural Landscape – light and shadows), texts were collected,
showcasing various perspectives (on the part of historians, art historians, a sociologist
and an archaeologist), and raising complex and still evolving issues of the cultural land-
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scape. Both our protagonists were constantly devoted to discovering the latter, whereas
Jerzy made an essential con-tribution to forming institutional foundations for dealing
with the cultural landscape in south-eastern Poland, based on his theories – as the first
director of the Regional Centre for Studies and Protection of Cultural Landscape in
Rzeszów. The third section, titled In and around the orthodox church, is dedicated to
the art of orthodox churches, which in the south-eastern Poland would undoubtedly be
much more scarce today, were it not for the constant determination and commitment
of both our protagonists, including the admirable stamina of young Barbara, when she
physically carried valuable objects to the Łańcut icon store in the extreme conditions of
post-war Poland. The last section is devoted to broadly understood urban issues (Urban
centres and their peculiarities) – after all, Jerzy was known for his many reliable urban
planning opinions and recommendations, he participated in developing monument
conservation studies and cultural value studies for cities and towns, and together with
Barbara, he devoted several of his publications to those issues, while Barbara herself will
always be remembered by Polish art history for her research into the architecture of Zakopane and Rzeszów.
The book is enriched not only with the illustrations provided by the authors of
the texts, but also with numerous archival photographs made available by Katarzyna
Tur-Marciszuk, the daughter of Barbara and Jerzy, from the family resources; also,
with excerpts from the little-known, but well worth recalling, poetic works by Barbara
Tondos. We titled the book “Original Above All” in order to emphasize the essence
and the credo of all professional activities undertaken by Barbara Tondos and Jerzy
Tur, namely, their respect for the original substance of the monument. The quote
from Tadeusz Różewicz’s poem, which opens the book, serves to remind us that this
“monument” was understood by Barbara and Jerzy very broadly, along with the entire
cultural context, and the interest in it resulted naturally from their conscious participation in a peculiar relay of generations, which is human life.
What we deeply and keenly remember about Barbara and Jerzy – apart from
their exceptional, though very different personalities, and apart from their achievements – is the place they created; the place to live and to work in. The Rzeszów house
of Barbara and Jerzy – as is emphasized by all the authors who contributed to the
memoirs – was at all times an exceptional place, a unique enclave of freedom. It was
a place that was friendly to people and open to confronting various views, which in
the realities of communist and even post-communist Poland was by no means a usual
thing. I dare say that there was no other such home in all of Rzeszów. I feel honoured
that I was able to get to know that home, and to become familiar with its hosts, beginning back in my high school days.
If you are holding this book in your hand and reading these words, I can happily
announce: we, the friends, relatives and loved ones of Barbara and Jerzy, have built
a monument. We built it to the two very deserving people. May it serve those who
remember them, and for those who want to get to know them.
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Barbara Tondos ok. 1960 r. archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Jerzy Tur, ok. 1960 r. archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Barbara Tondos CÓRKA
Jestem z niej dumna. Tupie nóżkami jak jeż,
kiedy biegnie przez korytarz. Uważnie schodzi po schodach,
stawiając obie stopy kolejno na każdym stopniu.
Przyjaźni się z wielkim psem i ich nosy są na tej samej wysokości.
Cieszy mnie jej odwaga, gdy przeskakuje po kamieniach przez potoczek,
albo podchodzi z kawałkiem marchwi do olbrzymiej łani.
Kiedy zjeżdża z górki na swych małych nartach.
Lubię jej ciekawość. Zmusza mnie do tłumaczenia
znaczeń słów i funkcji przedmiotów. Zadaje pytania.
Chce uczestniczyć we wszystkich moich pracach
i przyjemnościach. Lubię, gdy złości się, że jest malutka. Taka niecierpliwa!
Ona myśli, że ja wiem wszystko. Jestem z niej dumna.

Za: „Profile”, 1970, nr 4 (13), s. 42

Słowo wstępne
od Katarzyny Tur-Marciszuk,
córki Barbary Tondos i Jerzego Tura

„Bądź zawsze taka moja – No cóż! Jedyna – córko” - takie przykazanie zostawiła mi Mama – Barbara Tondos, dając w prezencie książkę swojego autorstwa pt.
„Styl zakopiański i zakopiańszczyzna”. Starając się je wypełnić poprosiłam o możliwość napisania wstępu do niniejszej publikacji, aby podziękować wszystkim autorom, za ten szczególny dar, jakim jest poczucie wdzięczności dla drugiej osoby
i przeświadczenie, że pamięć o niej powinna trwać oraz, aby przybliżyć postacie
Barbary Tondos i Jerzego Tura z tej innej, mojej strony. Można powiedzieć, aby pokazać Ich … od kuchni, która była bardzo ważnym miejscem spotkań. Najpierw
w mieszkaniu przy ulicy Marchlewskiego w Rzeszowie, przy turystycznym stoliku,
składanym, o czerwonym blacie, potem przy ulicy Jagiellońskiej (przemianowanej
z czasem na Langiewicza) przy równie maleńkim - prowadzono najważniejsze rozmowy, kończone długo w przedpokoju. To one, w nietuzinkowym mieszkaniu w
bloku, tworzyły klimat naszego domu. Nigdy nie były miałkie. A zaczynały się już
z samego rana, gdy Mama wchodziła do kuchni, rozpoczynając dzień od filozoficznych dywagacji. Pisała przed południem. Ojciec w nocy. Mama bardzo nie lubiła
przyziemności i unikała ich jak tylko mogła. Ale lubiła gotować oryginalne potrawy
i utrzymywała swój porządek, od którego „wara każdemu!”.
Od wczesnego dzieciństwa podejrzewałam, że moja rodzina różni się od rodzin innych dzieci. A te dawały mi do zrozumienia, że jestem gorsza, bo na przykład
jemy na „glinianych miskach”, a to była zastawa fajansowa z Włocławka. Mieliśmy
także inną łazienkę, bo mieściła się w niej ciemnia fotograficzna. Spędzałam w niej
z Mamą sporo czasu, nawijając po ciemku film do koreksu, płucząc odbitki, czy gasząc lub zapalając czerwoną żarówkę. U nas zimą paliły się świeczki na choince, a nie
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lampki i nie wieszaliśmy na niej anielskich włosów, jak czynili to moi rówieśnicy. W
latach 70., w Zakopanem odkryłam, że tylko ja nie chodzę na lekcje religii. Mój Tato
miał wielki, czerwony nos i nosił czapkę uszankę, co wywoływało pogardę moich
rówieśników, gdyż uważali, że jest robolem i alkoholikiem. A był wtedy pracownikiem Muzeum Regionalnego w Rzeszowie i byłym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, z którym dorośli bardzo się liczyli. Często okazywało się, że jeżeli nawet
coś u nas było podobne do świata koleżanek i kolegów – jak ten nos – to przyczyna
lub przeznaczenie było zupełnie inne.
Tak było i z wyposażeniem mieszkania. Duży stół służył do rysowania na kalkach i do opracowywania kart ewidencyjnych, a nie do spożywania obiadu, skrzynki po pomarańczach stanowiły oryginalny regał biblioteczny, lodówka miała stylową drewnianą obudowę, a ściany były wytapetowane książkami od podłogi, aż po
półkę pod sufitem, udekorowaną znalezionymi w terenie glinianymi dzbankami.
Rodzice mówili na nie gliniaki lub garnki. Stało się to przyczyną – ostatniego, jak
na razie – doświadczenia „inności” naszego mieszkania. Byłam już pracownikiem
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. W czasie swobodnej rozmowy o naszym kocie Goncie, który zrzucał garnki w pokoju, jedna z osób stwierdziła, że u niej garnki stoją w kuchni, a nie w salonie.
Większość autorów tekstów zawartych w niniejszym tomie nie była bywalcami
naszego domu, lecz współpracownikami i osobami o podobnych pasjach. Rodzice nie
zapraszali gości specjalnie na obiad, czy na imieniny, ale mimo to mieszkanie zawsze
było pełne ludzi. Sami przychodzili i zostawali na długie rozmowy. Nie odbywały się
przyjęcia, nie pito alkoholu, ale z czasem pojawił się bardzo integrujący element naszej
swoistej subkultury – wino z dzikiej róży. Rozwinął się wokół niego cały rytuał. Jesienią, po przymrozkach, kilka zaprzyjaźnionych osób wybierało się w podrzeszowskie
pagórki na zbiory owoców. Sceneria przepiękna i zachęcająca do rozmów. Rozważania
dotyczyły przedmiotu zainteresowań zawodowych, historii sztuki, ochrony zabytków,
tego, co stanowiło pasję życia uczestników wyprawy. Następnym etapem rytuału było
przygotowywanie owoców i ściąganie wina. Zwykle robiono to w jakimś towarzystwie. Wtedy rozmowy były znacznie weselsze, bo muszę podkreślić, że moi Rodzice
nie byli gburowaci. Było u nas wesoło, czego najlepszym wyrazem był śmigus dyngus.
Tego dnia nasze mieszkanie i my zawsze byliśmy dokładnie zlani wodą. Polewaliśmy
się sikawkami zrobionymi z plastykowych butelek i sprawiało nam to ogromną radość.
Wesoły charakter domu i niezbyt poważne traktowane wyposażenia mieszkania przyciągały do nas również licznie młodzież. Pokój mojej Mamy dawał im pole do popisu.
Nie protestowała, gdy anarchiści wypróbowywali nowe szablony do graffiti na ścianie
nad jej łóżkiem, a nawet, gdy za zasłoną jakiś sfrustrowany młodzian namalował czarną farbą „gdy Ci życie nie wyjdzie i stanie się piekłem wsadź głowę do kibla i walnij się
deklem”. Reakcja mojej Mamy mogła być tylko jedna: przestań się nad sobą użalać,
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Jerzy Tur i Kaśka Tur przy stole w mieszkaniu przy ul. Marchlewskiego
(dzisiaj ul. Lisa-Kuli) w Rzeszowie, ok. 1967 r. Fot. B. Tondos.
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Duży pokój w mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej (dzisiaj ul. Langiewicza) w Rzeszowie, ok. 2008 r.
Fot. B. Tondos
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tylko bierz się do roboty, bo życia nie można zmarnować. Nad tymi napisami wisiał
ogromy obraz autorstwa Stanisława Kamockiego, który przedstawiał widok sprzed
Muzeum Tatrzańskiego na fragment Szkoły Przemysłu Drzewnego i zaplecze ulicy
Krupówki w Zakopanem. Tam serce Mamy zostało na zawsze...
A Ojciec? Z upływem lat „zakopywał” się coraz głębiej pod stertami gazet i
książek. Miał zawsze dobrze wyrobione zdanie chyba na wszystko, ale bardzo trudno było go wciągnąć w rozmowę. Nie udzielał się w życiu towarzyskim, tylko albo
pracował, albo siedział w swoim fotelu i czytał. Czytał wszędzie, co widać na zamieszczonym w niniejszej książce rysunku. Miał ogromne poważanie w środowisku
konserwatorsko-muzealnym i był bardzo dobrym ojcem i dziadkiem, mimo że nie
starał dzielić się ze mną swoją wiedzą.
Mam nadzieję, że powyższe słowa przypomniały bywalcom naszego rzeszowskiego mieszkania na ulicy Langiewicza jego atmosferę, a tych, którzy nie mieli okazji
tam zawitać, wprowadziły w jego niecodzienny klimat. Na pewno po trosze ono, ale
też wybitne działania na rzecz ochrony zabytków, uznanie dla Ich wiedzy i osobowość
obojga spowodowały, że po śmierci najpierw Jerzego Tura w 2009 roku, a potem po
pogrzebie Barbary Tondos w roku 2012 Anna Baranowa, Joanna Daranowska, Andrzej Laskowski, Marta Nikiel i kilka innych osób zaproponowało uczczenie ich pa-
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Zbiór dzikiej róży, Barbara Tondos z wnukiem Szymonem, 2011 r. fot. K. Tur-Marciszuk.

mięci. Zostało to zrealizowane w postaci konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Krakowie i Rzeszowie w 2014 roku pod tytułem „Drogi i
rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku”.
Chęć utrwalenia dorobku krakowskiego spotkania zaowocowała powstaniem niniejszej publikacji. Złożyły się na nią: referaty wygłoszone na konferencji, opracowania
dedykowane Rodzicom oraz teksty wspomnień autorstwa dobrze znających ich osób,
w tym trzy (Władysława Henniga, Jerzego Żurawskiego i ks. Piotra Bartnika), które
wyjątkowo – z uwagi na dużą wartość dokumentalną bądź z racji zawartych w nich spostrzeżeń ogólnej natury – umieszczone zostały wśród opracowań.
W księdze pamiątkowej znalazły się teksty osób, z którymi Rodzice współdziałali w dziedzinie inwentaryzacji i ochrony zabytków, a także opracowania dotyczące
terenów i zagadnień, które były im szczególnie bliskie. Nie zabrakło prezentacji środowiska historyków sztuki, architektów i konserwatorów działających w 2. połowie
XX w. na terenie południowo-wschodniej Polski, charakterystyki Regionalnych
Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, problematyki dotyczącej
zabytków na obszarze Podkarpacia, Podhala, w szczególności Zalewu Czorsztyńskiego, problemów konserwatorskich sztuki i architektury cerkiewnej, a także muzeów na wolnym powietrzu.
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Wśród wspomnień, którym chciałabym poświęcić nieco uwagi znalazły się
wypowiedzi osób, które od najwcześniejszych lat znały moich Rodziców. Najstarszą przyjaciółką była Krystyna Liszewska. To koleżanka Mamy jeszcze z Zakopanego, ze szkolnej ławy, następnie ze studiów, a z czasem obojga Rodziców – „po fachu”. Łączyła ich szczera przyjaźń. Nigdy nie usłyszałam z ust Rodziców najmniejszej przygany w jej stronę, a muszę powiedzieć, że niejednokrotnie wymieniali
między sobą poglądy na temat motywacji działań kolegów ze środowiska. Zarzuty
były zawsze precyzyjnie formułowane, szczególnie dotyczyły służalczości każdego
rodzaju karierze, wywyższaniu się i działaniom przeciwnym ochronie zabytków.
Hierarchia wartości, którą wyznawali była wyraźnie sprecyzowana. Jeżeli ktoś jest
inteligentny, na wysokim stanowisku, to tym więcej powinien od siebie wymagać.
Po prostu: bycie człowiekiem zobowiązuje.
Kolejne to wspomnienia Aleksandry Hadałowej i Zofii Dziurawiec z Rzeszowa. Ich mężowie już nie żyją. Pamiętam długie, nudzące mnie, dziecko, rozmowy z
Panem Hadałą i z Państwem Dziurawcami, które zawsze prowadziła moja Mama,
gdy przychodziłyśmy do Muzeum na przykład odebrać zdjęcia wywoływane przez
Pana Hadałę. Wydania książki nie doczekał Pan Władysław Hennig, rzeszowski architekt, zaprzyjaźniony z Ojcem. Był jedynym, który regularnie odwiedzał Ojca po
jego przejściu na emeryturę, a potem w czasie choroby. Do niniejszego tomu napisał
tekst opisujący realia współpracy architektów i konserwatorów zabytków.
Wśród autorów zabrakło kilku przyjaciół, którzy wcześniej niż Rodzice odeszli
z tego świata. Chciałabym podziękować im za to że byli, wymieniając ich nazwiska:
Krystyny Kojder, specjalistka od ogrodów i założeń parkowych. W służbie konserwatorskiej przepracowała całe swoje życie, najpierw w Łańcucie, gdzie poznała się z
Rodzicami, a potem w Kazimierzu Dolnym; Zofia Krupa, historyk sztuki z Łodzi;
Teresa Szetela, historyk sztuki z Rzeszowa; Adam Stafiej, rzeszowski architekt.
Bardzo żałuję, że w niniejszym tomie zabrakło wspomnień wielu osób zaprzyjaźnionych z Rodzicami, między innymi Jarosława Giemzy, który był jego
wiernym uczniem, spadkobiercą „działań cerkiewnych” Obojga. Na szczęście kilka
słów napisał drugi pasjonat cerkwi Janusz Mazur, pracownik Muzeum Kresów w
Lubaczowie.
Osobą, która bardzo długo znała Rodziców jest antykwariusz, fotograf, biegła
w zakresie sztuki, Grażyna Niezgoda. To żona Waldka, architekta współpracującego z Ojcem w okresie, gdy był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jej osoba
przywołuje mi w pamięci dwóch kumpli: Waldka i Olgierda Łotoczko, którzy często
bywali w pokoju na ulicy Marchlewskiego. Obaj mieli brody, za które koniecznie
chciałam pociągnąć, zachęcana do tego przez Mamę.
Dzięki Annie Spiss zostały rzetelnie opracowane biogramy Barbary i Jerzego, i
opublikowane w 2014 roku w Słowniku etnografów i ludoznawców polskich.

Słowo wstępne

Uczestnicy konferencji „Drogi i rozdroża ...” w Krakowie, 2014 r.
Stoją (od lewej): Wrzesław Żurawski, Inga Kunysz, Władysław Hennig, Wiesława Wlazło, Tomasz Mroczek,
Monika Rzepiejewska, Zbigniew Jucha, Jacek Chrząszczewski, Joanna Daranowska-Łukaszewska,
Maria Manna, Anna Kita, Małgorzata Lisowska-Rzepecka, Tomasz Kita, Jadwiga Stęchły, Marta Nikiel,
Teresa Żurawska, ks. Piotr Bartnik, Andrzej Figiela, Bożena Figiela, Aleksandra Zin, Bogusław Buliński,
Magdalena Święcka, Andrzej Gliwa, Andrzej Laskowski, Lech Wajler, Zbigniew Beiersdorf,
Janina Kadyło, Bogusław Krasnowolski, Wanda Jost, Andrzej Siwek.
Poniżej (od lewej) : Wanda Tarnawska, Agata Nowakowska-Wolak, Agnieszka Gronek, Alicja Kuśta,
Anna Zahaczewska-Dobrowolska, Katarzyna Tur-Marciszuk, Eugeniusz Zawałeń, Jarosław Giemza,
Marek Grabski, Jan Kurek. fot. A. Kiełb.

Elżbieta Pyrkosz to właściwie moja koleżanka ze szkoły i z bloku; jedna z
„uwiedzionych” przez moich Rodziców młodych osób. Jako lekarz, z nieziemskim
uśmiechem i łagodnością służyła pomocą Rodzicom i sąsiadom, mając oczy i uszy
szeroko otwarte na wartości, które przynosili jej pacjenci.
Postać Jurka Szczepańskiego symbolizuje okres bardzo aktywny w życiu
mieszkania nr 64 przy ulicy Langiewicza w Rzeszowie. Zawiązała się wtedy nieformalna grupa osób, które chciały być wolne i mądre, poznawać niezależną kulturę i
nie ugiąć się pod presją strachu w okresie stanu wojennego. Zostało to opisane w
rozdziale pod tytułem „Kryptonim Pacyfiści. Ruch Wolność i Pokój w Rzeszowie w
dokumentach Służby Bezpieczeństwa” autorstwa Marcina Krzanickiego, w książce
pod tytułem „Od ostatnich Leśnych do Solidarności”, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej w 2014 roku.
Monika Rzepiejewska, kierownik Katedry Wystawiennictwa i Komunikacji
Wizualnej Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie późno poznała Rodziców. Połączyła ich cerkiew w Smolniku. Sytuacja taka zdarzała się niejednokrotnie,
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gdy zabytek – na przykład dwory w Łopusznej i w Gorajowicach, czy cerkiew w Łopience – przyciągał do siebie swoich wielbicieli, a ci spotykali się przy nim i łączyła
ich wspólna pasja, ciekawość, zachwyt nad dziełem sztuki.
Korzystając ze sposobności chciałabym poinformować wszystkich zainteresowanych, że od grudnia 2017 roku istnieje możliwość zapoznania się na stronie
internetowej Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach z pierwszą transzą materiałów archiwalnych i fotografii pochodzących z bogatych zbiorów moich Rodziców.
Przekazałam je w depozyt łemkowskiemu stowarzyszeniu, które zainteresowało się
tą dokumentacją i jako jedyne podjęło ze mną współpracę w celu jej digitalizacji,
a następnie udostępnienia i popularyzacji. Zarchiwizowana część jest już dostępna w zbiorze o nazwie Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos (http://
www.lem.fm/archiwa/archiwum.php). który będzie powiększany w miarę postępu
prac nad digitalizacją.
Na zakończenie składam wyrazy wdzięczności wszystkim uczestnikom krakowskiej konferencji, autorom tekstów, tym którzy przyczynili się do powstania księgi pamiątkowej, jak i każdemu, kto czuje z moimi Rodzicami pokrewieństwo dusz.

Introduction Katarzyny Tur-Marciszuk,
córki Barbary Tondos i Jerzego Tura
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“Always be mine, of me – well! – my one and only daughter!” – this commandment was left to me by my Mother, Barbara Tondos, when she made me a present of a
book that she had written, titled Zakopane style and Zakopane region. Trying to follow that commandment, I asked for the opportunity to write an introduction to this
publication, in order to thank all the authors for this special gift – of feeling grateful to
the other person, and the belief that memory of them should last; and also for the opportunity of painting the characters of Barbara Tondos and Jerzy Tur from a somehow
different angle, my own. You could say, for trying to show them... “from the backstage”,
or rather, “from the kitchen”, because kitchen was a very important meeting place in
our house. Initially, within the apartment at Marchlewskiego street in Rzeszów, at a
portable, folded table, with a red top; and then, at Jagiellońska street (later renamed
Langiewicza) at an equally tiny table, all the most important conversations were held,
and continued even in the hall, on the way out. These conversations, happening in an
unusual apartment, in the block of flats, created the atmosphere of our home. They
were never banal. They started in the morning, when Mother was entering the kitchen,
starting the day with philosophical debates. She wrote in the mornings. Father wrote
at night. Mother very much disliked the mundane and avoided it as much as she could.
However, she liked to cook original dishes and kept her own manner of order “like it
was nobody’s business!”

From early childhood, I suspected that my family was different from other children’s families. And the other children made me feel worse, because, for example, we
were eating from “clay bowls” – that was our faience tableware from Włocławek. Our
bathroom was also different, because it contained a photographic darkroom. I spent
a lot of time there with Mom, winding the film in the dark, rinsing the prints, turning off and on the red light bulb. In our home, in the winter, candles were lit on the
Christmas tree, rather than electric lights, and we did not hang “angel hair” on it, as my
peers did. In the 1970s, in Zakopane, I discovered that I was the only one not to attend
religion classes. My Dad had a big red nose and he wore a hat, which made other kids
contemptuous, because they thought he was a blue-collar worker and an alcoholic.
Whereas, at the time, he was an employee of the Regional Museum in Rzeszów, and
the former Regional Monument Conservator, someone important that the adults actually reckoned with. Often it turned out that even if there was a similarity between
our world and that of our friends’ – like that red nose – the cause or the purpose of it
was completely different.
That was the case also with the apartment’s furnishings. The large table was
used for drawing on the tracing paper, and for preparing monument record cards,
rather than for eating lunches; the orange boxes constituted an original bookshelves
for our home library; the fridge had a stylish wooden casing; and walls were stamped
with books from the floor to the topmost shelf under the ceiling, decorated with
clay pitchers found in the area. My Parents called them earthenware or clay pots.
This has become the cause of the last (so far) experience of the “otherness” of our
apartment. I was already an employee of the Provincial Office for the Protection of
Monuments in Lublin. During a casual conversation about our cat Gont [Shingle],
who liked to throw down pots in the room, someone contemptuously stated that
her own pots were in the kitchen, where they belonged, and not in the living room.
Most of the authors of the texts contained in this volume were not so much
frequent visitors of our home, as co-workers and people who shared our passions.
Although my Parents did not invite guests especially, for example for dinner or to
celebrate a birthday, the flat was always filled with people. They came on their own
accord, and stayed for long conversations. There were no parties, no alcohol, however, with time, a very particular integrating element of our specific subculture appeared, namely: the wine made from rosehip. A whole ritual evolved around it. In
the autumn, after the first frosts, several friends would go to the hills near Rzeszów,
in order to harvest the fruit. The scenery was beautiful, conducive to conversations.
And the conversations concerned the object of professional interests, the history of
art, the protection of monuments, all that was the life’s passion for the participants
of the expedition. The next stage of the ritual was preparing the fruit and collecting
the wine. Usually this was done in some company. Then the conversations were on
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a much happier note, because – and I must emphasize that – my Parents were by
no means surly. Our place was fun, and the best expression of that was the śmigus
dyngus tradition on Easter Monday. On that day our apartment, and we ourselves,
were always thoroughly drenched with water. We were pouring water from plastic
bottles, and this gave us great joy. The cheerful nature of the house, and the not
too serious treatment of the apartment furnishings attracted many young people
therein. My Mum’s room was a place for them to show off. She did not protest when
anarchists tried new graffiti patterns on the wall above her bed, or even when a
frustrated young man wrote in black paint behind the curtain “when your life goes
wrong and becomes hell, put your head down the toilet and hit the lid hard”. My
Mother’s reaction was singularly obvious: stop pitying yourself, just get to work,
because life should not be wasted. A huge painting by Stanisław Kamocki hung over
these inscriptions, showing a view from outside the Tatra Museum towards a fragment of the School of Wood Industry, and the back street of Krupówki in Zakopane.
It was there that Mum’s heart stayed forever...
And my Father? Over the years, he increasingly “buried himself ”, deeper and
deeper, under the heaps of books and journals. He always had a well-rounded opinion
on everything, but it was very difficult to get him involved in the conversation. He did
not socialise; instead, he only worked or sat in his chair, reading. He could read anywhere, as is depicted on a drawing included in this book. He was highly respected in
the monument conservation and museum milieu, and he was a very good Father and
Grandfather, even though he did not try to impose his knowledge on me.
I hope that the above words reminded the visitors of our Rzeszów apartment
at Langiewicza street of its atmosphere, and served as an introduction to those who
did not have an opportunity to visit. I am quite certain that it played a part – alongside the outstanding activities for the protection of monuments, and the recognition
of the knowledge and personality both my Parents – in leading Anna Baranowa, Andrzej Laskowski, Marta Nikiel, Joanna Daranowska-Łukaszewska and several others to commemorate the memory of Jerzy Tur after his death in 2009, and Barbara
Tondos, after her funeral in 2012. The commemoration took the form of a conference, titled Roads and crossroads for monument protection in south-eastern Poland after 1945, organized in 2014 in Kraków by the Associations of Art Historians, the Kraków and the Rzeszów Branches. The background and the commentary
consisted of two exhibitions: one at the Jagiellonian Library, titled Responsibility
of the intelligentsia. Barbara Tondos and Jerzy Tur in opposition to communist
authorities (at the initiative of Andrzej Laskowski), and the other at the Regional
Public Library at Rajska street, titled Monuments at the crossroads. Architecture of
south-eastern Poland in the photographs by monument cataloguers in the second
half of the 20th century, where archival photographs by Barbara Tondos, Jerzy Tur,

Wojciech Jankowski and Marian Kornecki were presented. The Polish TV documentary of 1974 was also screened, directed by Zofia Haloty, and titled the Wooden
Towns (consulted by Barbara Tondos).
Papers delivered at the conference, supplemented with memoirs, constitute
the major part of this publication.
Among the memories, we find testimonies of those who knew my Parents
from the earliest years. Their oldest friend was Krystyna Liszewska. She was my
Mother’s friend from Zakopane, her classmate at school, and later at the university;
and with time, she became friendly with both my Parents, while they worked together. They shared a sincere friendship. I have never heard a slightest criticism in
her direction from my Parents, and I must admit, that they have often exchanged
views on the motivation of other people in their professional circle. Allegations
have always been precisely formulated, especially those concerning servility to any
kind of career, exaltation of self-importance, or actions contrary to the protection
of monuments. The hierarchy of values they professed was clearly defined. They believed that if someone was intelligent, or in a high position, then he (or she) should
demand more of himself (or herself). Simply: being human is an obligation.
Further memories belong to Aleksandra Hadałowa and Zofia Dziurawiec,
from Rzeszów. They are both widowed now. I remember long conversations – back
then, boring to me as a child – which my Mother conducted with Mr Hadała and
with Mr and Mrs Dziurawiec whenever we came to the Museum, for example, to
pick up the photographs developed by Mr Hadała. Władysław Hennig, a Rzeszów
architect and a friend of my Father’s, did not live to see this book of memories. He
was the only one who regularly visited Father after his retirement, and later, during
his illness. I regret that you will not find this volume the memories of many people
who were friends of my Parents, including Jarosław Giemza, who was my Father’s
faithful disciple, and the heir to the “orthodox church activities” of both my Parents.
Fortunately, a few words were written by another enthusiast of orthodox churches,
Janusz Mazur, an employee of the Kresy (Borderland) Museum in Lubaczów.
The person who had known my Parents for a very long time is an antiquarian, photographer, and art expert Grażyna Niezgoda. She is the wife of Waldek, an
architect who had collaborated with my Father during the period when he was the
Regional Monument Conservator. Her person reminds me of two buddies: Waldek
and Olgierd Łotoczko, who often visited the room at Marchlewskiego street. Both
of them wore beards, which I always wanted to pull at, and I was encouraged to do
so by my Mother.
Thanks to Anna Spiss, biographies of Barbara and Jerzy have been reliably related and published in the 2014 Słownik etnografów i ludoznawców polskich [Dictionary of Polish ethnographers and researchers of folklore].
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Elżbieta Pyrkosz is actually my own friend from school and from the block of
flats; one of the youngsters “seduced” by my Parents. As a doctor, with an unearthly
smile and gentleness, she helped my Parents and all our neighbours, with her eyes
and ears wide open to the values that her patients brought with them.
The figure of Jurek Szczepański symbolizes a very active period in the life of
apartment No. 64 at Langiewicza street in Rzeszów. At that time, an informal group
of people got together – people who wanted to be free and knowledgeable, to learn
about independent culture, and who defied the pressure of fear during the martial
law. This is described in the chapter titled Codename ‘Pacifists’. The ‘Freedom and
Peace’ Movement in Rzeszów in the documents of the Security Service by Marcin
Krzanicki, in the book entitled From the last Forest Partisans to Solidarity, published by the Institute of National Remembrance in 2014.
Monika Rzepiejewska, head of the Department of Exhibitions and Visual
Communication at the Interior Architecture Department of the Academy of Fine
Arts in Warsaw, met my Parents very late. They were joined in their care for the orthodox church in Smolnik. In fact, this happened more than once, when a monument – for example, the manors in Łopuszna and Gorajowice, or the church in
Łopienka – attracted various amateurs who met there and shared their common
passion, curiosity, and admiration over the work of art.
In the “Reports and Dissertation” section, you will find texts by persons with
whom my Parents collaborated in the field of cataloguing and protecting monuments, as well as studies on the areas and issues that were particularly close to them.
The section includes: a presentation of the milieu of art historians, architects and
monument conservators operating in the second half of the twentieth century in the
south-east of Poland; descriptions of Regional Centres for Studies and Protection
of Cultural Environment; issues related to monuments in the areas od Podkarpacie
and of Podhale, in particular the Czorsztyn Lake region; conservation problems of
art and church architecture; as well as open-air museums.
Last but not least, I would like to express my gratitude to everyone who contributed to the creation of this book and who took part in the conference, and particularly to anyone who feels they are my Parents’ “kindred soul”.

Barbara Tondos * * *
wielogłos usypiającego miasta
odcięliśmy szybą okna
gałęzią lipy
odnaleźć się w ciszy
wyrzuciliśmy gramofonowe płyty
po schodach potoczyły się czarne krążki
w pokoju rozsypane złote ziarna
zaczęły błyskać
błyszczeć
znaleźliśmy co-roczną jesień
ale my…

Za: Barbara Tondos, Skrawki zgrzebne, Lublin 1967, s. 7.

Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura
opracowanie
Andrzej Laskowski

Ludzie niezwykli, to i bibliografia niestandardowa – chciałoby się rzec, wprowadzając Czytelników w meandry poniższego zestawienia. Jej opracowanie nastręczyło licznych trudności i gdyby nie pomoc wielu osób dobrej woli (że wymienię
jedynie Katarzynę Tur-Marciszuk i Wandę Jost – jako postaci najbardziej zasłużone), miała by ona znacznie skromniejszą formę.
Pierwsza wersja niniejszego zestawienia, skoncentrowana na opracowaniach
naukowych Barbary Tondos, powstała jeszcze około 2013 roku, niedługo po Jej
śmierci, z zamiarem zamieszczenia wraz z jednym z tekstów wspomnieniowych
przeznaczonym do branżowego czasopisma. Ostatecznie, z różnych względów,
spis ów nie został opublikowany, co z perspektywy czasu ocenić należy pozytywnie. Udało się bowiem w kolejnych latach dotrzeć do licznych publikacji, o których
nie pamiętali nawet sami Autorzy, nie umieszczając ich w żadnym spisie swych
prac. Rzecz to zresztą znamienna, iż jedynie Barbara Tondos (i to przymuszona
zewnętrzną koniecznością) sporządziła takie zestawienia, najwyraźniej jednak nie
przykładając do nich – co charakterystyczne dla jej osobowości – większej wagi,
a zatem i oczekiwanej staranności. Był to jednak ważny punkt odniesienia dla prac
przy gromadzeniu dorobku pisarskiego Barbary Tondos i Jerzego Tura.
Niniejsza bibliografia odbiega od powszechnie stosowanych w tego typu zestawieniach schematów, mamy bowiem do czynienia ze spisem prac dwojga Autorów, którzy pisaniem zajmowali się zarówno indywidualnie, jak i wspólnie. A efekty
tej aktywności miały postać bardzo różnorodną: od rozpraw naukowych poprzez
teksty popularyzatorskie i popularnonaukowe aż po poezję. W takim też mniej
więcej układzie zostały one zestawione. Chcąc podkreślić bardzo ważny aspekt ich
zawodowej współpracy każdorazowo w pierwszej kolejności zaprezentowano dzie-
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ła wspólne, następnie prace znacznie bardziej aktywnej pisarsko Barbary Tondos,
a wreszcie opracowania stosunkowo rzadko (zbyt rzadko!) publikującego Jerzego
Tura. Przyjęto w tych zestawieniach porządek chronologiczny, a w przypadku prac
z tego samego roku – porządek alfabetyczny. Od porządku chronologicznego odstąpiono jedynie w przypadku publikacji internetowych, podając je na końcu, bez
dat, a od porządku alfabetycznego wówczas, gdy w danym roku oprócz opracowań
autorskich wydawane były również efekty prac redakcyjnych (i te traktowano w spisie priorytetowo).
Szczególne miejsce w niniejszym zestawieniu zajmują odnalezione w wielu
miejscach owoce twórczości poetyckiej Barbary Tondos. Ta zaskakująca, bo mało
znana ogółowi odbiorców strona Jej twórczości, mogła zostać wyodrębniona w
znacznej mierze dzięki niespożytej energii Wandy Jost z Rzeszowa (przyjaciółki i
wiernej towarzyszki wielu wypraw Barbary Tondos), która z podziwu godną cierpliwością wydobyła na światło dzienne liczne wiersze Barbary, publikowane nierzadko
w niszowych (a przez to trudno dzisiaj dostępnych) periodykach. Podobnie znaczące są zasługi Wandy Jost w dotarciu do wielu tekstów popularyzatorskich opublikowanych w prasie regionalnej.
Zestawienie prac autorstwa Barbary Tondos i Jerzego Tura zdecydowano się
dodatkowo uzupełnić o przeprowadzone z nimi – i opublikowane – wywiady i rozmowy oraz o najistotniejsze opracowania traktujące o ich działalności, w tym o niepublikowaną pracę magisterską poświęconą Jerzemu Turowi oraz strony internetowe. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługuje upubliczniona niedawno
znakomita strona zawierająca Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos, z
licznymi dokumentami i fotografiami obrazującymi ich wielopłaszczyznową i rozległą terytorialnie działalność inwentaryzatorską, badawczą i dokumentacyjną (dostępna pod adresem: http://www.lem.fm/archiwa/archiwum.php).
Czytelnikowi, który zechce zapoznać się z niniejszym zestawieniem należy się
jeszcze jedno, bardzo istotne wyjaśnienie: spis ten nie jest kompletny i nie oddaje
pełni autorskiej działalności Barbary Tondos i Jerzego Tura. Poza potencjalnymi
publikacjami popularyzatorskimi zamieszczanymi w prasie regionalnej, których
nie udało się ustalić, brak w nim przede wszystkim niezwykle bogatego dorobku
Obojgu w postaci indywidualnych i zespołowych opracowań niepublikowanych,
głównie o charakterze dokumentacyjnym: studiów historyczno-konserwatorskich
i urbanistycznych, opinii konserwatorskich, opracowań wartości kulturowych miast
i wsi, monografii pojedynczych obiektów i ich zespołów, programów i sprawozdań z
prac konserwatorskich, kart ewidencyjnych itp. Znając jedynie część z nich można
ocenić, iż stanowiły one porównywalną, jeśli nie dominującą, część ich dorobku pisarskiego. Ich skompletowanie – biorąc pod uwagę wielkość i rozproszenie zasobu
oraz niezwykle szeroki zakres czasowy jego wytwarzania – okazało się, niestety, nie-
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wykonalne, przynajmniej w postaci satysfakcjonującej na tyle, by można było ogłosić taki spis drukiem. Jak istotna to część Ich dorobku najlepiej świadczą liczne odniesienia do wielu z tych opracowań zawarte w niektórych tekstach publikowanych
w niniejszej publikacji. A przecież nawet i one nie wyczerpują całości dorobku pisarskiego: ani Barbary Tondos (wiadomo przecież, że zaangażowana była chociażby
w powstawanie scenariuszy filmów traktujących o dziedzictwie kulturowym) ani
Jerzego Tura (przykładowo: w maszynopisie pozostał opracowany przezeń w młodości katalog zabytków sztuki Ełku i okolic).
„Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię”. Zaiste, Im było to
dane, o czym zaświadczy również, mam nadzieję, poniższe zestawienie.
publikacje naukowe
prace wspólne barbary tondos i jerzego tura
1972
Materiały z ewidencji zabytków architektury dworskiej XVI i XVII wieku
w województwie rzeszowskim, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL.
Materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10 maja 1970 r., Łańcut 1972, s. 43-66.
1987
Sztuka sakralna na terenach łemkowskich i bojkowskich, [w:] Łemkowie. Kultura – sztuka – język. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Sanok, dn. 21-24 września 1983 r., Warszawa-Kraków
1987, s. 40-42 [współautorka: Zofia Szanter].
1991
Zamiast wstępu, „Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia”, t.
4, 1991, s. 7-10 [współautor: Zbigniew Jucha].
1992
Piękno w drewnie zamknięte. Drewniane kościółki i cerkiewki Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1992 [zdjęcia: Tadeusz Budziński; wydanie
II: Warszawa 1995].
1997
Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997 [redakcja; współredaktorzy: Anna Marek, Katarzyna Tur-Marciszuk].
Przemyśl, Rzeszów i Sanok – region „częściowy”…, [w:] Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, pod red. Elżbiety Wysockiej i Marka Konopki, Ciechanów 1997, s. 221-235.
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2004
Tyczyn w spojrzeniu historyka sztuki, [w:] Tyczyn – dziedzictwo kulturowe.
635 lat Tyczyna (1368-2003), pod red. Ingi Kunysz, Tyczyn 2003, s. 91-111.
2007
Skazy na perłach. Zakopane i Kazimierz Dolny pod ciężarem sławy, [w:] Stare
miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz
Dolny, 30 listopada – 1 grudnia 2006, pod red. Bogusława Szmygina, Warszawa
2007, s. 91-106.
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1973
Walenty Kunysz, Wścibski i wrazicki. Pamiętnik chłopa galicyjskiego, [Warszawa] 1973 [wstęp i oprac.].
1974
„Rzeszowska Teka Konserwatorska”, [t. 1], 1974 [redakcja].
30-lecie konserwacji zabytków w województwie rzeszowskim. Informator do
wystawy, Rzeszów 1974 [tekst i wybór ilustracji].
O niektórych budowlach użytkowych w dawnych dobrach łańcuckich, „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, [t. 1], 1974, s. 169-179.
Uwagi o ewidencji zabytków w województwie rzeszowskim, „Rzeszowska Teka
Konserwatorska”, [t. 1], 1974, s. 90-107.
1978
Kilka karczem koło Rzeszowa, „Materiały i Studia Muzealne”, [t. 1], 1978, s.
89-110 [współautor: Walenty Kunysz].
Problemy stylu zakopiańskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. XL, 1978, nr 4,
s. 466-470.
1981
Związki stylu zakopiańskiego ze sztuką góralską, „Biuletyn Historii Sztuki”,
R. XLIII, 1981, nr 2, s. 237-239.
1982
„Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia”, [t. 1], 1982 [redakcja].
Nasz poprzednik – profesor Zbigniew Hornung, „Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia”, [t. 1], 1982, s. 11-18.
Z pracy Biura Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie, „Teka Konserwatorska.
Polska Południowo-Wschodnia”, [t. 1], 1982, s. 117-135 [współautor: Marta
Wajdowicz].
Zabytkowe miasto Zakopane, „Wierchy”, R. 51, 1982, s. 214-221.
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1985
„Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia”, [t. 2 (3)], 1985
[redakcja].
1987
Niecerkiewna sztuka sakralna na ziemiach Łemków i Bojków, [w:] Łemkowie.
Kultura – sztuka – język. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję
Turystyki Górskiej ZG PTTK. Sanok, dn. 21-24 września 1983 r., Warszawa-Kraków 1987, s. 81-90.
Znaczenie architektury drewnianej w zabytkowej strukturze przestrzennej
Zakopanego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, R. XXXII, 1987, z. 3/4, s.
223-237.
1991
„Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia”, t. 4, 1991 [redakcja].
Regionalizm w aspekcie historycznym, [w:] Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wojnowice,
marzec 1988, Warszawa 1991, s. 157-169.
1993
Architektura drewniana w Zakopanem. Znaczenie architektury drewnianej w
zabytkowej strukturze przestrzennej Zakopanego, [w:] Teka architektury współczesnej ziem górskich, t. 1, pod red. T. Przemysława Szefera, Kraków 1993, s. 81-95
[przedruk wymienionego wyżej artykułu opublikowanego na łamach „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”, R. XXXII, 1987, z. 3/4, s. 223-237].
Pokrycie dachu, [w:] Teka architektury współczesnej ziem górskich, t. 1, pod
red. T. Przemysława Szefera, Kraków 1993, s. 169.
Problem restytucji na przykładzie „Domu Ligęzy” w Czudcu, „Ochrona Zabytków”, t. XLVI, 1993, nr 3, s. 240-246.
1995
Z dziejów ochrony cerkiewnych polichromii, [w:] Malarstwo monumentalne
Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1995, s. 35-45.
1996
O ilości dworów w południowo-wschodniej Polsce w 1939 roku, „Dzieje Podkarpacia”, t. I, 1996, s. 83-86.
Parę pytań o zasadność zawodu konserwatora zabytków, „Dzieje Podkarpacia”, t. I, 1996, s. 29-36.
1997
Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej, Rzeszów 1997.
Drzewa i zieleń uzdrowisk górskich. Spostrzeżenia, [w:] Konfliktowe relacje
pomiędzy drzewami a architekturą zabytkową. Materiały konferencji: ARCHITEKTURA – DRZEWO, Kalwaria Zebrzydowska, 6-7 listopada 1997 r., pod red. Anny
Mitkowskiej, Kraków 1997 [powielane materiały pokonferencyjne], s. 86-94.
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O niektórych cechach stylu zakopiańskiego, [w:] Stanisław Witkiewicz. Człowiek
– Artysta – Myśliciel. Materiały z sesji zorganizowanej w osiemdziesiątą rocznicę śmierci artysty; Zakopane 20-22 października 1995, pod red. Zbigniewa Moździerza,
Zakopane 1997 [seria: „Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”, vol. 2], s. 329-340.
Ochrona cerkwi na granicach legalności, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944
roku, pod red. Anny Marek, Barbary Tondos, Jerzego Tura i Katarzyny Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, s. 121-136.
1998
Architektura miejska, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. II: Rzeszów w czasach zaborów
i niewoli (1772-1918), pod red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1998, s. 287-322.
Miał być „szczyt jednaki nad pańską i chłopską głową”, [w:] Miasto z widokiem na wieś. Materiały z sesji naukowej, Warszawa, 22-23 maja 1997, pod red.
Bożeny Wierzbickiej, Warszawa 1998, s. 25-36.
Przejawy regionalizmu w kościołach okolic Zakopanego, [w:] 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem 1847-1997. Materiały z Sympozjum, Zakopane,
24-25 października 1997, pod red. Mieczysława Rokosza, Kraków 1998 [seria:
„Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem”, vol. 3], s. 241-254.
1999
Magistracki budowniczy w Rzeszowie. „Rzeszowska Teka Konserwatorska”,
t. I, 1999, s. 117-148.
O ochronie malarstwa cerkiewnego w latach 1944-1980 (w Polsce południowowschodniej), [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku, pod red. Jarosława Giemzy i
Andrzeja Stepana, Łańcut 1999, s. 177-194.
Styl zakopiański – dzieło sztuki czy tylko wydarzenie kulturalne,„Teki Krakowskie”, t. IX, 1999 [Prace ofiarowane Marianowi Korneckiemu w siedemdziesięciopięciolecie urodzin], s. 195-200.
Zapomniana sztuka góralska oraz materiały do terminologicznego słownika
budownictwa i zdobnictwa, Kraków-Kielce 1999.
2000
Koniec dworu. (Spostrzeżenia), [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce,
7-9 października 1999, Warszawa 2000, s. 523-536.
Między miastem a wsią, [w:] Budownictwo ludowe w górach. Materiały z sympozjum, Kraków, 2 grudnia 2000, pod red. Wiesława A. Wójcika, Kraków 2000,
s. 51-70.
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Panorama kulturowa Zarzecza koło Niska, „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. 2, 2000, s. 461-465.
Uzdrowiska – zaprzepaścić czy ratować?, „Ochrona Zabytków”, t. LIII, 2000,
nr 3, s. 299-306.
2001
The Idea of Vernacularity and Jan Gwalbert Pawlikowski, [in:] Vernacular Art
in Central Europe. International Conference 1-5 October 1997, ac. ed. Jacek Purchla, Cracow 2001, pp. 361-375.
Willa śródmiejska czyli o tzw. willowej zabudowie galicyjskich miast, [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie
autonomii galicyjskiej, pod red. Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego,
Jasło 2001, s. 109-124.
2002
Najwierniejszy (Eugeniusz Wesołowski) „Rocznik Podhalański”, t. 8, 2002, s.
203-232.
Wspomnienie o Olgierdzie Łotoczko, „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t.
III-IV, 2002, s. 181-188.
2004
Hasła: Apperman Izaak (s. 14), Architektura (s. 17-18), Bellotti Jan Chrzciciel (s. 32), Bellotti Pietro Martire (s. 32-33), Bellotti Tomasz [Młodszy] (s. 33),
Bieńkowski Antoni (s. 40), Braunseins Józef (s. 50), Buczaniewicz Wiktor (s. 51),
Budowniczowie miejscy (s. 52), Czadek Józef (s. 72), Domy w ogrodzie (s. 88),
Dworki podmiejskie (s. 99), Dwory (s. 99), Emilewicz Piotr (s. 106), Hendel Zygmunt (s. 156), Hoffman Teodor (s. 176), Holzer Jakub (s. 176), Holzer Karol Stefan (s. 176-177), Holzer Ludwik Jan (s. 177), Hołubowicz Kazimierz (s. 177-178),
Jasionka, dwór (s. 196-197), Kaplica Św. Huberta w Miłocinie (s. 207), Kinel Ignacy (s. 222), Kontecki Maksymilian (s. 238), Kwiatkowski Józef (s. 270), Majerski
Stanisław (s. 298-299), Marcoin Tadeusz (s. 301), Peroś Jan (s. 436), Ratusz (s.
525-526), Skowron Franciszek (s. 605), Słocina, dwór (s. 607), Staromieście, dwór
(s. 627), Stążkiewicz Franciszek(s. 629), Stryjeński Tadeusz (s. 648-649), Śliwiński Hipolit (s. 690), Tekielski Tadeusz Mateusz (s. 701-702), Tylman z Gameren
(s. 721), Wąsowicz Feliks Piotr (s. 733), Wiedemann Karol Henryk (s. 737-738),
Wrześniewski Edward (s. 760), Zalesie, dwór (s. 777), Załęże, dwór (s. 777-778),
[w:] Encyklopedia Rzeszowa, pod red. Jana Drausa, Rzeszów 2004.
Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2004 [dodruki: 2005 i
2009].
W Gorajowicach: „budowanie” – dwór – pałac, [w:] Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Kraków 20-22 XI 2003,
Kraków 2004, s. 321-337.
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2009
Antykurort Zakopane, [w:] Architektura kurortowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Architektura Kurortowa”, Połczyn Zdrój, 24-25 kwietnia 2009 [z
cyklu: ANTICON], Szczecin 2009, s. 223-236.
Łotoczko Olgierd (1937-1976), [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 3, pod red. Henryka Kądzieli i Hanny Krzyżanowskiej, Warszawa 2009, s. 82-83.
2010
Pruchnik – chronione miasteczko, „Acta Scansenologica”, t. 10, 2010, s. 135-145.
2011
Hasła: Apperman Izaak (s. 20), Architektura (s. 25), Bellotti Jan Chrzciciel (s.
45), Bellotti Pietro Martire (s. 45-46), Bellotti Tomasz [Młodszy] (s. 46), Bieńkowski Antoni (s. 54), Braunseins Józef (s. 66), Buczaniewicz Wiktor (s. 67), Budowniczowie miejscy (s. 68-69), Czadek Józef (s. 98), Domy w ogrodzie (s. 123), Dworki
podmiejskie (s. 133), Dwory (s. 133), Emilewicz Piotr (s. 143), Hendel Zygmunt (s.
201-202), Hoffman Teodor (s. 220), Holzer Jakub (s. 221), Holzer Karol Stefan (s.
221), Holzer Ludwik Jan (s. 221-222), Hołubowicz Kazimierz (s. 222-223), Jasionka, dwór (s. 250), Kaplica Św. Huberta w Miłocinie (s. 261), Kinel Ignacy (s. 285),
Kontecki Maksymilian (s. 306-307), Kwiatkowski Józef (s. 343), Majerski Stanisław (s. 377), Marcoin Tadeusz (s. 382), Peroś Jan (s. 533-534), Ratusz (s. 633),
Skowron Franciszek (s. 726), Słocina, dwór (s. 729), Staromieście, dwór (s. 761),
Stążkiewicz Franciszek (s. 764), Stryjeński Tadeusz (s. 786), Śliwiński Hipolit (s.
833), Tekielski Tadeusz Mateusz (s. 847), Tylman z Gameren (s. 870), Wąsowicz
Feliks Piotr (s. 905-906), Wiedemann Karol Henryk (s. 911), Wrześniewski Edward
(s. 937), Zalesie, dwór (s. 963), Załęże, dwór (s. 964), [w:] Encyklopedia Rzeszowa, wyd. II, pod red. Jana Drausa i Grzegorza Zamoyskiego, Rzeszów 2011.
Mazurkiewicz August (1889-1968), [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 4, pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kądzieli, Hanny
Krzyżanowskiej i Małgorzaty Merkel-Massé, Warszawa 2011, s. 86-87.
Sobocki Wojciech (1933-1997), [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 4, pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kądzieli, Hanny Krzyżanowskiej i Małgorzaty Merkel-Massé, Warszawa 2011, s. 119-121.
Tur Jerzy (1933-2009), [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 4, pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kądzieli, Hanny Krzyżanowskiej i Małgorzaty Merkel-Massé, Warszawa 2011, s. 140-143.
2012
Hasło: „Kos Przedrzeźniacz”, [w:] Encyklopedia „Solidarności”, t. 2: Opozycja w PRL 1976-1989, pod red. Grzegorza Waligóry, Warszawa-Katowice 2012,
s. 197 [współautor: Michał Stręk].
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publikacje internetowe
Hasło: „Kos Przedrzeźniacz”, [w:] Encyklopedia „Solidarności” [http://
www.encysol.pl/wiki/%E2%80%9EKos_Przedrze%C5%BAniacz%E2%80%9D; współautor: Michał Stręk; dostęp: 05.06.2018].
Hasło: Ruch Wolność i Pokój w Rzeszowie, [w:] Encyklopedia „Solidarności”
[http://www.encysol.pl/wiki/Ruch_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Pok%C3%B3j_w_Rzeszowie; współautor: Michał Stręk; dostęp: 05.06.2018].
prace jerzego tura
1974
Problemy konserwatorskie kościoła w Haczowie pow. Brzozów[ka], „Biuletyn
Informacyjny PKZ”, nr 26, 1974 [Materiały z konferencji pracowni dokumentacji
naukowo-historycznych w Jarosławiu poświęconej problematyce badań architektury
drewnianej], s. 17-39.
1976
Muzeum Tatrzańskie buduje parki etnograficzne, „Informator Muzeum Tatrzańskiego”, nr 1, 1976, s. 20-21.
1987
Architektura cerkiewna, [w:] Łemkowie. Kultura – sztuka – język. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej
ZG PTTK. Sanok, dn. 21-24 września 1983 r., Warszawa-Kraków 1987,
s. 43-65.
1997
Cerkwie w dawnej przemyskiej diecezji grekokatolickiej, [w:] Losy cerkwi w
Polsce po 1944 roku. Mapy, Rzeszów 1997, wkładka III (oprac.).
Cerkwie w rejonie lubelskim. Na podstawie mapy I. Krypiakiewicza, [w:] Losy
cerkwi w Polsce po 1944 roku. Mapy, Rzeszów 1997, wkładka II (oprac.).
Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa rzeszowskiego,
Warszawa 1997 [współautor: Adam Sapeta; współpraca: Piotr Domka, Barbara
Tondos, konsultant: Barbara Stopyra; publikacja w serii: Krajobrazy, nr 17/34
(29), w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Kultury i Sztuki pn.
Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego].
Wykaz cerkwi i kaplic unickich oraz prawosławnych na obszarach dawnej
greckokatolickiej diecezji przemyskiej, położonych w granicach dawnych województw – krakowskiego i lubelskiego oraz ich losy w latach 1939-1997, [w:] Losy
cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997, pod red. Anny Marek, Barbary
Tondos, Jerzego Tura i Katarzyny Tur-Marciszuk, s. 340-344 [współautor: Bożena Figiela].
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Wykaz cerkwi i kaplic unickich oraz prawosławnych na obszarze dawnego województwa rzeszowskiego i ich losy w latach 1939-1997, [w:] Losy cerkwi w Polsce
po 1944 roku, pod red. Anny Marek, Barbary Tondos, Jerzego Tura i Katarzyny
Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, s. 333-339 [współautor: Bożena Figiela].
Wykaz cerkwi unickich na obszarze byłego województwa rzeszowskiego i ich
losy w latach 1939-1997, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, pod red. Anny
Marek, Barbary Tondos, Jerzego Tura i Katarzyny Tur-Marciszuk, Rzeszów
1997, s. 297-332 [autor opracowania: Ryszard Brykowski, współautor uzupełnień: Bożena Figiela].
1999
„Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. 1, 1999 [współpraca redakcyjna].
In memoriam. Mgr Franciszek Kruk (1915-1998), „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. I, 1999, s. 315-317 [współautor: Eugenia Krukowa].
In memoriam. Mgr Wojciech Sobocki (1933-1997), „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. I, 1999, s. 319-325.
2000
„Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. 2, 2000 [współpraca redakcyjna].
W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Rzeszów 2000 [współredaktorzy:
Jarosław Giemza, Anna Fortuna-Marek].
2002
„Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. 3-4, 2002 [współpraca redakcyjna].
2003
Problemy badań drewnianej architektury sakralnej, [w:] Zachodnioukraińska
sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 10-11 maja 2003 roku, pod red. Jarosława Giemzy, Łańcut 2003, s. 300-305.
2004
Wspomnienie o Aleksandrze Rybickim, „Materiały Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku”, nr 36, 2004, s. 7-16.
2006
Kruk Franciszek (1915-1998), [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 2, pod red. Henryka Kondzieli i Hanny Krzyżanowskiej, Poznań
2006, s. 130-132.
2009
Zasadnicze cechy drewnianych cerkwi z okresu od XVI do początku XVII wieku,
„Almanach Karpacki Płaj”, nr 38, 2009, s. 178-189 [fragment tekstu pt. Analiza
stylistyczno-porównawcza cerkwi w Krempnej do opracowania badawczo-konserwatorskiego, przygotowanego w sierpniu 2007 r., podany do druku przez Katarzynę
Tur-Marciszuk].
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2016
Architektura cerkiewna, [w:] Jarosław Giemza, Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów 2016, s. 98-121 [tekst zredagowany (na podstawie oryginalnego maszynopisu) i opatrzony ilustracjami przez Jarosława Giemzę, publikowany
pierwotnie przez Jerzego Tura w: Łemkowie. Kultura – sztuka – język. Materiały
z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Sanok, dn. 21-24 września 1983 r., Warszawa-Kraków 1987, s. 43-65].
Inne publikacje
(prace popularno-naukowe i popularyzatorskie, prasa podziemna,
poezja)
wspólne barbary tondos i jerzego tura
1982-1983
„Kos Przedrzeźniacz” [gazetka podziemna; w okresie od kwietnia 1982
do przełomu lutego i marca 1983 roku ukazało się 12 numerów wydawanych i
współtworzonych przez Barbarę Tondos, m.in. z udziałem Jerzego Tura]
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47

Andrzej Laskowski

48

1982
O stylu zakopiańskim, „Spotkania z Zabytkami”, R. VI, 1982, nr 9, s. 2-7.
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1992
ZABYTKI w rejonie zapory czorsztyńskiej, „Tygodnik Podhalański”, R. III,
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Wspomnienia

Barbara Tondos KAMERALNIE
Posłuchaj – cisza dzwoni
każde szczeknięcie psa
jest pojedyncze
W zielony lichtarz wstawię świecę
niech cicho płonie
Usiądź na parapecie
chińską czarkę do herbaty
postaw tu – na książkach
Posłuchaj ciszy
posłuchaj
jak szeleszczą moje rzęsy
na twej dłoni

Za: Almanach poezji rzeszowskiej pod red. Jana Grygiela,
Rzeszów 1961, s. 62.

Barbara Tondos w Tatrach, ok. 1950 r. archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Wspomnienie
Krystyna Żmuda-Liszewska

Byłyśmy zawsze razem, aż po ukończenie tych samych studiów historii
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nasza przyjaźń, trwająca całe życie, zaczęła sie w prywatnej szkole im. Św. Teresy w Zakopanym, zlikwidowanej przez
władze w 1949 roku, ale miałyśmy szczęście ukończyć tam jeszcze siódmą klasę.
W porównaniu ze szkołą publiczną, było to środowisko nieco „elitarne”, z atmosfera sprzyjającą młodzieńczemu idealizmowi. Równocześnie wyrastając w świecie czarodziejskiej przyrody Tatr, gdzie wszystko emanowało jakimś nieokreślonym urokiem, zastałyśmy ukształtowane niezwykle romantycznie – i tego nie
zdołały całkiem zniszczyć późniejsze surowe realia życia. Miałyśmy swój świat
wyobraźni, alternatywny do rzeczywistego, w którym wszystko promieniowało
swoistym czarem i coś wyjątkowego unosiło się w powietrzu. To wspomnienie
wydawało mi się ważne dla osobowości Baśki – późniejszej poetki, jej dziecięcego wręcz entuzjazmu do życia.
Włóczyłyśmy sie po górach latem i na nartach zimą, nieraz porządnie sponiewierane złą pogodą. Wspomnienie tego odżyło po latach, gdy Baśka ofiarowując mi swoją książkę zadedykowała ją: „Błyskawica Zawiei”, bo takie nadaliśmy sobie imiona jako nastolatki.
Przypominałam sobie tamte „poniewierki”, gdy Ona opowiadała, w jak
trudnych okolicznościach terenowych musiała działać, ratując elementy wyposażenia cerkwi z terenu Bieszczad. Myślę, że nie każdy potrafiłby temu sprostać
bez wcześniejszej zaprawy.
Basia łatwo zjednywała sobie ludzi. Stwarzała wokół siebie atmosferę radości, która natychmiast wszystkim się udzielała. W czasie studiów w Krakowie
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wokół niej zawsze coś się działo, przyciągała interesujących ludzi wielkich pasji
i osobliwych charakterów. Potrafiła też nawiązywać serdeczne kontakty z mieszkańcami wsi, co było istotnie pomocne w jej zainteresowaniach budownictwem
drewnianym.
Niekiedy wyróżniały Ją też szokująco niekonwencjonalne zachowania.
Nasz kolega, obecnie profesor historii sztuki, wspomina z sentymentem, jak Baśka po wyjściu ze zdanego egzaminu, jako wyraz radości, wymierzyła mu policzek, gdyż stał najbliżej w tym momencie. „Rozumny szałem” – tak ktoś określił
prof. Jacka Woźniakowskiego, recenzenta pracy doktorskiej Basi. To określenie
pasuje również do Niej.
Po ukończeniu studiów zamieszkałyśmy w różnych miastach, więc nie
uczestniczyłam już bezpośrednio w Jej życiu. Wiedziałam, że jest bardzo zapracowana i dziwiło mnie, że znajduje jeszcze czas na pisanie długich listów. Gdy
przyjeżdżała do Warszawy na seminaria doktoranckie (do mojego domu) widziałam, że jest zmęczona, ale pogadanie choćby do rana było ważniejsze niż
odpoczynek. Miała potrzebę nawiązywania bliskości z ludźmi, była niezwykle
ciepła, wszystko rozumiejąca, lojalna.
Swoja niepodległą naturę i bezkompromisowość pokazała w walce o zabytki. Prowadziła własną wojnę z niekompetentnymi urzędnikami, co przysparzało
jej nieraz kłopotów życiowych.
Związana przez długie lata z Rzeszowszczyzną, marzyła, aby na emeryturę
powrócić pod Tatry. Kupiła góralską chałupę, którą właściciel przeznaczył do
rozbiórki i przeniosła ją w elementach na zakupioną w tym celu małą parcelę
w Witowie. Będąc w Zakopanym jeździłyśmy tam projektować, jak to wszystko
będzie urządzone. Niestety, gdy stał się już jasny brak funduszy, trzeba było to
marzenie spieniężyć. Boleść Basi musiała być głęboka, bo już nigdy nie mówiła
na ten temat.
Przez długi czas Jej marzeniem był też wyjazd na Krym i to się szczęśliwie spełniło. Pojechałyśmy na dwutygodniową wycieczkę ze Stowarzyszeniem
Muzealników. Basia była wprost niezmordowana w studiowaniu obiektów, które
ją interesowały. Było dla Niej typowe, że zainteresowania zawsze pochłaniały Ją
całkowicie. Nie korzystała z odpoczynków. Byłam zdumiona jej kondycją fizyczną, bo miałyśmy już wtedy po 69 lat. Niestety całe życie dużo paliła...
Była moją najlepszą przyjaciółką. Nie spotyka się takich ludzi, miałam
szczęście.
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Jerzego Tura poznałam w roku 1961 w Sanoku u Aleksandra Rybickiego,
dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego (MBL). Wtedy często tam bywał z
racji swych obowiązków i zapewne sentymentu. Był wszakże jednym z inicjatorów i współzałożycielem muzeum wraz z dyrektorem Rybickim. Był także członkiem Rady Muzealnej, a przede wszystkim pełnił wówczas obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków województwa rzeszowskiego. Ja, wówczas
studentka etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłam beneficjentką – jedną
z pierwszych w Polsce – muzealnego stypendium fundowanego (w tym wypadku przez Prezydium Rady Narodowej w Sanoku) z obowiązkiem podjęcia pracy
w MBL w Sanoku po ukończeniu studiów. Odbywałam tu praktyki terenowe,
muzealne, poznawałam teren objęty działalnością muzeum, w końcu zbierałam
materiały do pracy magisterskiej. Pracy w muzeum nie podjęłam z powodów
rodzinnych, ku swemu żalowi zresztą, ale utrzymywałam długo kontakty z dyrektorem i pracownikami muzeum, przede wszystkim z Jadwigą Malinowską i
Leszkiem Smoczkiewiczem. Z ciekawością i satysfakcją obserwowałam postępy w budowie i zagospodarowywaniu ekspozycji skansenowskiej, prezentującej
kulturę ludową Dolinian, Pogórzan, Łemków i Bojków, tworzenie bazy naukowej, wypracowywania właściwych metod konserwacji, przenoszenie i montaż
drewnianych zabytkowych budynków na terenie skansenu.
W gościnnym mieszkaniu dyrektora Rybickiego, w dawnym zajeździe, przy
ul. Traugutta 3, adaptowanym na budynek biurowy, przy smacznych posiłkach
przygotowywanych przez Gospodarza, wonnej herbacie dobrego gatunku (Rybicki zdobywał ją lub dostawał w prezencie) i butelce wina (pamiętam Lacrima
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Christi), spotykałam ludzi związanych z sanockim muzeum: etnografa, prof. Romana Reinfussa z Krakowa, pracowników okolicznych muzeów, np. dyrektora
Antoniego Duda-Dziewierza z Zamku w Łańcucie, Stefana Lwa z Muzeum Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu, przedstawicieli Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i Sztuki, m.in. dyrektora Stanisława Brzostowskiego, inż.
arch. Wojciecha Jankowskiego, konsultantów w sprawach konserwacji zabytkowego drewna, z Warszawy Michała Czajnika (z Zakładu Fitopatologii Leśnej i Konserwacji Drewna SGGW), Daniela Tworka, chemika, specjalistę w zakresie konserwacji drewnianego budownictwa sakralnego, Wojciecha Kurpika, kierownika
pracowni konserwatorskiej MBL i innych. Było tam coś z atmosfery starego dworu na Kresach, którą tworzył Gospodarz. Stare meble, kilimy, obrazy, porcelanowe figurki, fajansowe talerze z Włocławka oraz ceramika pokucka dopełniały tego
wrażenia. Ciekawe opowieści, zapewne miejscami ubarwione i udramatyzowane,
fachowe dyskusje, którym się przysłuchiwałam, były dla mnie bardzo interesujące i
wielce pożyteczne. Niestety, niewiele zapamiętałam z tych odległych już spotkań.
Jurek wysoki, szczupły z bujną czupryną, z lekko ironicznym uśmiechem,
górował nad nami i… mało mówił. Kiedy jednak zabierał głos ujawniał rozległą
wiedzę i znajomość terenu. Obdarzony dużym poczuciem humoru przytaczał
przy tym różne anegdoty o różnych postaciach, które spotykał w czasie służbowych objazdów, opowiadał o swych przygodach w dzikim jeszcze interiorze.
Najwięcej mówiło się o niszczejących, drewnianych, wiejskich budynkach, pozostałościach po akcjach wysiedleńczych lat 40. XX w., ale przede wszystkim, z największą troską, o cerkwiach, ikonach i ikonostasach pozostawionych bez opieki,
celowo dewastowanych i rozkradanych. Jerzy Tur był bardzo inteligentny, zaangażowany w swoją pracę, wręcz pasjonat, ale nie bezkrytyczny entuzjasta. No i
abnegat. Był przede wszystkim człowiekiem z inicjatywą, miał dużo pomysłów.
Irytowała go biurokracja, niekompetencja i opieszałość urzędników. Na pewno
miał spore umiejętności dydaktyczne, właściwie nie wykorzystane. Pamiętam,
jak siedzieliśmy raz na progu bojkowskiej cerkiewki z Rosolina z 1750 roku w
sanockim skansenie, a jeszcze nie wiedziałam, że z jego inicjatywy tu się znalazła,
i on mnie, „zielonej” studentce, opowiadał z zapałem o bojkowskich cerkwiach,
o różnicach między nimi a cerkwiami łemkowskimi, rysował przy tym rzuty patykiem na ziemi. Rad był, że studentka zainteresowana muzealnictwem będzie
kiedyś pracownikiem tego rozwijającego się sprawnie muzeum.
Potem od czasu do czasu spotykałam go na konferencjach i naradach dotyczących muzeów skansenowskich. Tę bowiem tematykę, wówczas nową na polskich uczelniach, podjęłam w pracy magisterskiej (1964) i doktorskiej (1977),
obronionych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

* * *

Jerzy Tur, Sanok 2008 r. fot. A. Spiss.

Po wielu latach spotkałam Jurka na zjeździe Stowarzyszenia Muzeów na
Wolnym Powietrzu w Polsce odbywającego się w dniach 4 – 8 X 2006 we Wdzydzach, zorganizowanym w 100-lecie polskiego muzealnictwa skansenowskiego,
zarazem w 100-lecie kaszubskiego muzeum. Objazd studyjny po zakończeniu
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towarzyszącej konferencji wiódł do dalszych najstarszych skansenów, tj. do
Olsztynka i Nowogrodu nad Narwią. W czasie koncertu w dawnym kościele
ewangelicko-augsburskim adaptowanym na galerię sztuki Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku słuchaliśmy nastrojowych, starych pieśni w wykonaniu miejscowego chóru. Jurek zasłuchał się i w pewnym momencie powiedział
mi: „przy takiej muzyce chciałbym umrzeć.” Szkoda, że nie notowałam wówczas
jego barwnych wspomnień z życia zawodowego i działań opozycjonisty. Nie
wiedziałam, że jest tak poważnie chory. Wspominał m.in. o zgromadzonej w
mieszkaniu w Rzeszowie bibliotece wydawnictw podziemnych, ich wypożyczaniu znajomym, „tajnych” spotkaniach i o pewnym nowym sąsiedzie w bloku,
gdzie mieszkał z żoną i córką, a który potem przy wódce „złamał się” i przyznał
się do niechlubnej roli „obserwatora podejrzanego mieszkania”.
Ostatnio widzieliśmy się w Sanoku w roku 2008 na uroczystościach z okazji Jubileuszu 50-lecia MBL. Zrobiłam mu zdjęcie już po dekoracji Srebrnym
Medalem Gloria Artis, który otrzymał w uznaniu zasług z rąk ministra Bogdana
Zdrojewskiego. Wtedy dopiero poznałam osobiście Barbarę Tondos, jego żonę,
o której od dawna wiele słyszałam, a po raz pierwszy oczywiście od dyrektora
Rybickiego. O niezwykłej, „szalonej” Baśce, dla której nie było żadnych przeszkód w pracy terenowej. Potem spotkałyśmy się na uroczystości wręczenia Jej
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w Krakowie
w roku 2011. Poznałam wtedy ich córkę Katarzynę Tur-Marciszuk i zięcia. Byłam jeszcze na odczycie Barbary na temat stylu zakopiańskiego w krakowskim
oddziale SHS. Jej temperament, pasja zawodowa, poczucie humoru właściwie
nie zmieniły się.
Prowadziłyśmy następnie korespondencję mailową w związku z planowanym przez nią biogramem Jerzego Tura do IV tomu słownika biograficznego
wydawanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze pt. Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, który współredagowałam z Janem
Święchem. W pewnym momencie e-maile od Barbary przestały przychodzić...
Biogram Jerzego Tura, ale i niestety Barbary Tondos (również Leszka Smoczkiewicza), ukazały się w tym samym, IV tomie tego wydawnictwa (Wrocław
2014).

* * *
Zofia Dziurawiec

„Nasza przyjaźń opierała się na jednomyślności, bez dodatkowych celebracji. Po prostu robiliśmy swoje. Z pełną świadomością służyliśmy sprawie, która
była dla nas najważniejsza”
Był rok 1959 styczeń, mój Maż, Wojciech Dziurawiec, z wykształcenia artysta rzeźbiarz, został zatrudniony jako konserwator sztuki w Muzeum w Rzeszowie. Wcześniej pracował w Krakowskich PKZ-ach. Ja byłam dyplomowanym
Konserwatorem Dzieł Sztuki, po krakowskiej ASP, z dwuletnim stażem w PKZtach w Krakowie. Poszukując pracy w Rzeszowie zgłosiłam się też do Urzędu
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Spotkałam tam samych młodych
ludzi, prawie moich rówieśników, a nawet młodszych. Okazało się, że Wojewódzkim Konserwatorem był bardzo wysoki, sympatyczny pan - mgr Jerzy Tur,
zastępcą – pani Inga Platowska. Pracował też mgr Jerzy Żurawski i sekretarka –
Janina Kryda.
Po krótkiej rozmowie pan Jerzy Tur zatrudnił mnie na umowę, na stanowisku inspektora od spraw konserwacji zabytków ruchomych, na terenie – dużego
wówczas – województwa rzeszowskiego.
Pracy było bardzo dużo. Większość pracowników nastawiona była na rzetelną, samodzielną działalność. Przede wszystkim wyjeżdżało się w teren. Te
podróże po drogach i bezdrożach okolic Rzeszowa, ale i po bieszczadzkich zakamarkach odbywały się ciężarowym samochodem (z demobilu) marki „Star”. Ich
pionierem był zawsze mgr Jerzy Tur. Docierał do najdalej położonych zabytków
lub do ich zgliszcz… Dokonywał tam inwentaryzacji, wstępnych działań zabezpieczających przed zniszczeniem lub kradzieżą, szukał ludzi do współpracy, aby
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mu w tych działaniach pomogli. A to było wówczas niełatwe. Pozostał w mojej
pamięci, jak w podartych butach turystycznych, we flanelowej koszuli, w zniszczonym ubraniu i o pustym żołądku, ale z aparatem fotograficznym na piersiach,
szedł dziesiątkami kilometrów gotowy do pracy. Znał niematerialną wartość rzeczy, które ginęły, dlatego ratował architekturę, zabytki ruchome, cenne i te mniej
ważne, ale przedstawiające wartość kulturową.
W terenie, nam urzędnikom ludzie nie ufali i często nie chcieli się nawet
podzielić żywnością. Tam, w Bieszczadach, było niepewnie, wręcz groźnie. Jerzy
Tur nie bał się. Szedł i ratował, co mógł. Był świadomy tego, że jeżeli czegoś nie
ocali, zginie to bezpowrotnie, co potwierdzają dzisiejsze czasy. Jego stanowcza
postawa pociągała do działalności. Mnie osobiście odpowiadała ta atmosfera
pracy, ponieważ jako wychowanka krakowskiej ASP i znakomitych profesorów
m.in. dr. J. Dutkiewicza, M. Słoneckiego, M. Hoplińskiego miałam wpojone poczucie odpowiedzialności i przekonanie, że ochrona i konserwacja zabytków
to sprawa narodowa, ponadczasowa, dotycząca wszystkich dzieł sztuki i zabytków, pochodzenia nie tylko polskiego, ale także innych narodów. Z tej przyczyny zwracaliśmy uwagę nie tylko na kościoły, ale także na synagogi i żydowskie
cmentarze, a w Bieszczadach – na cerkwie.
Mgr J. Tur był tak pochłonięty tym opiekuńczym działaniem dla zabytków,
że zupełnie zaniedbywał sprawy osobiste. Jednakże od początku lat pięćdziesiątych, utrzymywał kontakt z młodą historyczką sztuki, panią Barbarą Tondos,
która była jakby jego muzą, mobilizującą go i inspirującą do różnych inicjatyw
na polu kultury i sztuki oraz ochrony zabytków i to nie tylko na terenie województwa rzeszowskiego. Pani Barbara Tondos, utalentowana i bardzo pracowita
osoba, rozwinęła działalność wydawniczą w zakresie interesujących ją zagadnień
i wydała wiele opracowań z zakresu historii sztuki, głównie architektury. Oboje
później z mężem stanowili fantastyczny duet ludzi pochłoniętych ideą ochrony i
konserwacji zabytków, kochających turystykę, przyrodę, ludzi i zwierzęta. Jerzy
Tur był człowiekiem cichym i spokojnym. Pilnie słuchał, co do niego mówiono,
a działał jasno i zdecydowanie, czasem uśmiechając się ironicznie. Był kulturalny
i głęboko uczuciowy. Starał się pomagać młodym ludziom, tak jak i mnie. Przyjął
mnie do pracy i zaufał, że będę dobrym pracownikiem. Muszę zaznaczyć, że w
czasie, gdy byłam zatrudniona w Urzędzie Konserwatorskim, jak i w późniejszej naszej działalności, nie widziałam nigdy wybuchu złości lub jakiejkolwiek
arogancji wobec mnie lub innych pracowników, czy petentów. Wobec swoich
zwierzchników również był elegancki, ale czasami „uśmiechał się pod wąsem”
i robił swoje. Kochał przyrodę. Troszczył się o zabytkowe parki i ogrody wokół
dworów, cerkwi i kościołów. Zabiegał o pieniądze na ich utrzymanie. (Prywat-

* * *
nie, w późniejszym okresie, uprawiał działkę pracowniczą wraz ze swoją żoną dr
Barbarą Tondos. Czynili to z wielką starannością i radością).
W kwestii ochrony zabytków drewnianych Jerzy Tur zaraz po objęciu stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora przystąpił do ich natychmiastowego
ratowania. Wkrótce utworzył warsztaty ciesielskie w Jarosławiu, przy pomocy
których pod własnym nadzorem dokonywał napraw i remontów z bardzo ograniczonych środków państwowych. Czego w ten sposób nie mógł uratować, to
starał się dokumentować, fotografować i rysować. Nawiązał współpracę z Politechniką Krakowską, z Wydziałem Architektury, na którym studenci, w ramach
praktyk wakacyjnych i innych zajęć, bezpłatnie wykonywali dokumentację architektoniczną zabytkowych budynków grożących zawaleniem lub innym zniszczeniem. W ten sposób powstał zbiór dokumentacji naukowej obiektów, które
już nie istnieją. Zabytki te, to głównie drewniane cerkwie i synagogi, których
Państwo nie ratowało, pozostawiając je do samoistnego zniszczenia. Czasami to
były obiekty wyjątkowej klasy. Dzięki staraniom Jerzego Tura niektóre z nich
zostały uratowane i istnieją do dziś, stanowiąc dokument epoki. (np. cerkiew w
Radrużu). Wędrując po opuszczonych cerkwiach, sam lub z zespołem, zbierał
także obiekty ruchome: obrazy, rzeźby i paramenty kościelne, książki, naczynia
liturgiczne i przekazywał do muzeum. Pragnieniem jego było utworzenie takich
miejsc bezpiecznych, gdzie by mogły być magazynowane pod odpowiednią
opieką i czekać na „lepsze czasy”. W tym celu wspólnie z podobnie myślącymi
osobami stworzył takie składnice. Powstały one w Sanoku w Muzeum Budownictwa Ludowego, a później przy Muzeum w Łańcucie. Ich utworzenie było wynikiem akcji podjętej dla zabezpieczenia niszczejących zabytków ruchomych.
Trzeba zaznaczyć, że swój entuzjazm w ratowaniu tego porzuconego majątku
narodowego i troska o niego, prawie jak o własny, przekazywali wraz ze swoją
żoną Barbarą Tondos innym ludziom i czynili to naprawdę skutecznie. Do zwózki byli potrzebni historycy sztuki, konserwatorzy sztuki, pomocnicy fizyczni i
oczywiście transport. Przy zabieraniu obiektów z terenu była przeprowadzana
selekcja. Nie wszystkie rzeczy znajdujące się w starych cerkwiach musiały być
chronione i przewożone do składnicy. Oceny tego, co było zabierane, dokonywali na bieżąco historycy sztuki i konserwatorzy, którzy równocześnie dokonywali na miejscu zabezpieczenia uszkodzeń, które mogły się zwiększyć w czasie
transportu lub demontażu. Pomoc techniczna ładowała pod takim nadzorem
dzieła sztuki na duży, ciężarowy samochód „Star” nakryty plandeką. Samochód
wypełniony po brzegi, wiózł zabytki po wyboistych drogach i bezdrożach do
miejsca przeznaczenia. Dzięki niezwykłym umiejętnościom kierowcy ładunek
dojeżdżał. Jak się okazało dobrze zorganizowana akcja grupy ludzi przygotowa-
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nych do pracy i należycie kierowana przez mgr Jerzego Tura dała dobre wyniki.
Ludzie przeprowadzający zwózkę, to byli ludzie terenu, przyzwyczajeni do warunków spartańskich, w codziennym życiu. Społeczności, z jakimi spotykaliśmy
się w terenie, nie były nam życzliwe. Ludzie nie znali naszych intencji. Pomimo
pism urzędowych, które były im przedkładane, aby oddali klucze od cerkwi lub
kościoła uważali, że zabierzemy wszystko i tym samym przedmioty te nigdy do
nich nie wrócą. Dlatego jeżeli wójt lub sołtys dał nam klucze, to już był sukces.
Ekipa nasza, przebywająca czasem kilka dni w terenie, w odległym od miasta
obiekcie, czasem nie mogła nic dostać do jedzenia, ani gdziekolwiek kupić, bo
wszystko było spalone, nie istniały wsie, tylko pojedyncze domy, a ludzie na
nasze prośby odburkiwali wrogo. Przytoczę tu pewne zdarzenie, które ilustruje
tamte okoliczności. W jednej z ocalałych chałup w Równi spaliśmy u sołtysa, na
strychu. W nocy zachorował nasz kolega z Krakowa, Franciszek Stolot i krzyczał
z bólu. Noc była tak ciemna, że „oko wykol”, a więc zejście po drabinie na dół,
przez dziurę w podłodze było niemożliwe. Dotrwał do świtu. Zeszliśmy na dół
po drabinie, poszliśmy na łąkę, gdzie nazbieraliśmy znanych nam ziół i ugotowaliśmy wywar. Ocaliliśmy pewnie życie kolegi, który poprzedniego dnia nic nie
jadł, a potem został ugoszczony przez spotkanego znajomego tłustą jajecznicą.
Do lekarza było ok. 30 km, a nasz samochód, który został w Sanoku, przyjechał
dopiero wieczorem, żeby nas odwieźć do Rzeszowa.
Nawet samochód nie zawsze mógł dojechać do cerkwi, czy innego obiektu, bo nie było dróg, tylko ścieżki polne, przegradzane czasem strumykami bez
mostków. Trzeba było dużo wędrować na piechotę i to ostrożnie, bo czasem były
oznakowania o obecności min, jak np. w Lubaczowskim. Przyjeżdżając do cerkwi
lub kościoła, wiedzieliśmy, że przed nami był już tam Jerzy Tur. Ocenił i zweryfikował, a my tylko wykonywaliśmy polecenia. Tak było np. w Binarowej, Libuszy,
Sękowej czy Radrużu. Wykonane przez niego zdjęcia tych obiektów były już w
kartotece, w Urzędzie Wojewódzkim. Mgr Jerzy Tur to był tytan pracy, wspaniały turysta, miłośnik przyrody i zabytków. Dzięki jego życiu i pracy ocalało
tysiące zabytków, które ochronił dzięki swojej etycznej i sprytnej polityce i grze
z przeróżnymi władzami, urzędnikami i głupotą ludzką. Działania mgr J. Tura na
rzecz zabytków nie mogły być nie spostrzeżone przez ówczesne władze komunistyczne, które wszelkie prace remontowe przy obiektach sakralnych uważały
za zbyteczne, nawet niepotrzebne. Wiedzieli, że utrwalały one pamięć o historii
Polski i wiarę w Boga, a oni z tym walczyli. Dokonywanie w tych warunkach jakiś napraw budynków sakralnych było sprawą niezwykle bohaterską. No i „miarka się przebrała”. Po kilkunastu latach pracy w Urzędzie Wojewódzkim Wydziału
Kultury, mgr Jerzy Tur został zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

* * *
Zarzuty były tak poważne, że nie dało się tej decyzji zapobiec. Na szczęście było
miejsce w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i tam się na okres dwóch lat zakotwiczył, jako kustosz Działu Artystycznego. Na tę okoliczność czekała jedna z
koleżanek w Biurze WKZ w Rzeszowie, która natychmiast objęła po nim stanowisko, stając się zarazem bardzo spolegliwym wobec władzy urzędnikiem, który spełniał wszystkie polecenia. Zlikwidowano dobrze zorganizowane zakłady
napraw ratunkowych dla architektury drewnianej, tzw. Brygady Budowlane w
Jarosławiu i inne1. Mgr Jerzy Tur zasłużył się między innymi organizując wydawnictwa o tematyce konserwatorskiej, jak np. Teka Konserwatorska, Sprawozdania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne. Pod koniec życia przeniósł
się do nowo powstałej komórki dokumentacji zabytków, gdzie dokumentował
tzw. małą architekturę, zapomniane kapliczki, krzyże i tym podobne drobne elementy w terenie, które w tym czasie stawały się łupem wandali, przez kradzieże i
dewastacje2. Mgr Jerzy Tur wraz z żoną, dr Barbarą Tondos (która do swej pracy
wprowadzała nowe trendy, we współpracy z konserwatorami zabytków, na terenie całej Polski) wielką wagę przykładali do naukowej dokumentacji w pracach
konserwatorskich i starali się pozostawić to w formie wydawniczej, np. we wspomnianej Tece Konserwatorskiej, której treść obejmowała ważniejsze realizacje
prac konserwatorskich, badania i wyniki konferencji tematycznych.
Należy jeszcze dodać, że mgr Jerzy Tur, od początku miał na terenie woj.
rzeszowskiego grupę ludzi bardzo oddanych sprawie zabytków, którzy starali się
ratować to, co tylko mogli. Pomimo dewastacji wojennej i powojennej wspólnymi siłami potrafili utrzymać dość dużą liczbę zabytków w dobrym stanie. Ludzie
ci nie należeli do żadnej organizacji. Po prostu kochali dzieła sztuki i zabytki, i
działali na terenie całego województwa. Do nich należał w Rzeszowie Franciszek Kotula, dyrektor Muzeum w Rzeszowie. Dzięki jego zabiegom i staraniom
została przy Muzeum zorganizowana pracownia konserwatorska, pierwsza tego
rodzaju placówka na Rzeszowszczyźnie, przy dużym zaangażowaniu i wsparciu
ówczesnego WKZ J. Tura. Pracownię tę urządziłam i prowadziłam wraz ze swoim mężem Wojciechem Dziurawcem. Pracownia działała przez 30 lat, rozwijała
się i nadal funkcjonuje. Wojewódzki Konserwator Zabytków często korzystał ze
współpracy z muzealnymi konserwatorami, w czasie ratowania zabytków w terenie, w czasie zwózki ich do składnicy oraz zabezpieczania ich w Muzeach u p.
Jerzy Tur odszedł ze stanowiska na własną prośbę. O wspomnianych przez Panią Zofię okolicznościach mówi w wywiadzie pt. Katarzyna Tur-Marciszuk rozmawia z Jerzym Turem i Barbarą Tondos,
„Płaj”, nr 38, wiosna 2009, s. 165-177 (przypis Katarzyny Tur-Marciszuk).
2
Pani Zofia ma na myśli Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, którego zakres działania był znacznie większy niż wynika to z jej relacji (przypis Katarzyny
Tur-Marciszuk).
1
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Aleksandra Rybickiego w Sanoku, w Bieczu u p. Tadeusza Ślawskiego, w Jarosławiu, w Gorlicach, w Kolbuszowej, Krośnie, Przemyślu i Łańcucie.
Kolekcjonerzy dzieł sztuki, ale też społeczni opiekunowie poparci wreszcie
przez władze, stworzyli dużo dobrego dla zabytków. Do tego ruchu włączone zostały muzea, które bez przerwy przyjmowały w depozyt lub kupowały eksponaty
przywożone z terenu. Nad tymi wszystkimi pozytywnymi działaniami czuwał
ciągle Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Jerzy Tur i był z ludźmi w stałym kontakcie. Obiekty w czasie tych działań były w miarę możliwości opisywane i dokumentowane fotograficznie. Inwentaryzacja i zabezpieczenie tak dużej
liczby zabytków było ogromem pracy i wysiłku organizacyjnego, kontrolowanego mimo wszystko nieustannie przez mgr Jerzego Tura i dr Barbarę Tondos.
Utrzymanie tego stanu zachowania, jaki jest obecnie to prawie wyłącznie zasługa tych dzielnych i mądrych ludzi, którzy prawie całe swoje życie poświęcili tej
dziedzinie tj. ochronie zabytków. Umieli umiejętnie utrwalić w literaturze fachowej swoje działania zawodowe w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie nabyte wytrwałym dążeniem do celu. Byli wybitnymi indywidualistami, godnymi
podziwu i szacunku dla ich ciężkiej, niestety niewdzięcznej, ale pięknej pracy.
Cześć Ich Pamięci.
Rzeszów, 22 lipca 2014 r.

* * *
Aleksandra Ornatowska-Hadałowa

Państwa Basię i Jerzego poznałam przez swojego męża Aleksandra Hadałę, który był fotografem w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Obydwoje
często korzystali z usług męża z racji swojej pracy zawodowej.
W roku 1980 zostaliśmy wszyscy właścicielami działek pracowniczych
w Ogrodzie im. H. Wieniawskiego. Nasze działki położone były w niedużej
odległości.
My mieliśmy dość wcześnie wybudowaną altankę, na strychu której
pani Basia i pan Jurek trzymali swoje narzędzia ogrodnicze. Dostęp do strychu był, niezależnie od tego, czy byliśmy na działce, czy nie – z balkoniku.
Pan Jurek z racji swojego wzrostu sięgał tylko ręką w górę, otwierał „właz” i
wyciągał, natomiast pani Basia zwinnie wskakiwała na barierkę i z niej sięgała
po te narzędzia. Było to dość zabawne.
Z kolei my nie mieliśmy samochodu, więc zwłaszcza ja – ponieważ bywałam częściej na działce – korzystałam z „podwody”, gdy tylko byliśmy na
działce o tej samej porze. Taką przysługę pani Basia wyświadczała nie tylko
mnie, lecz i innym sąsiadkom, czyniąc to bardzo chętnie. Ponadto wymienialiśmy się sadzonkami roślin i różnymi płodami działkowymi. Pani Basia z
dużą satysfakcją hodowała wiele sadzonek samodzielnie.
Obydwoje byli ludźmi bardzo sympatycznymi, ciepłymi, uczynnymi, z
poczuciem humoru i miło było rozmawiać i przebywać w ich towarzystwie.
Z początkiem lat 80., w czasie „karnawału Solidarności”, a później w
czasie stanu wojennego, wymienialiśmy różne informacje, bo zwłaszcza pani
Basia była bardzo zaangażowana konspiracyjnie.
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Z dużą przykrością odbierałam wiadomości najpierw o chorobie i śmierci pana Jurka, a później pani Basi. Brakowało mi ich towarzystwa na działce,
a później sama zrezygnowałam z działki z racji wieku i choroby.
Dzielę się miłymi wspomnieniami, może zbyt błahymi, i jednocześnie
życzeniem, by dużo więcej było takich ludzi wokół nas.

Barbara Tondos w mieszkaniu przy ul. Langiewicza w Rzeszowie, ok. 2010 r. fot. K. Tur-Marciszuk.

Moje wspomnienia o Barbarze Tondos
i Jerzym Turze
Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli

Często wspominam Państwa Barbarę Tondos i Jerzego Tura.
Byli moimi sąsiadami mieszkającymi w mieszkaniu „nade mną’ w wieżowcu. Wspomnienia sięgają dzieciństwa z czasów podstawówki. Ilekroć
wracałam ze szkoły, spotykałam pana Tura idącego wolno w stronę domu.
Zawsze trzymał książkę i w trakcie spaceru ją czytał. W czasach, gdy państwo
Turowie mieli małego kundelka Togo, pan Jerzy powadził go na smyczy. Togo
rzadko kiedy naciągał smycz. Myślałam wtedy - widocznie pies nawykł do
spokojnego kroku pana Sąsiada nierozstającego się z książką, nawet w czasie
spaceru. Pan Tur tylko w windzie odkładał książkę uprzejmie zagadując sąsiadów. Ożywiał się zagadany o Kasię – ich córkę. Ale to już było w czasach, gdy
wszyscy rozjechaliśmy na studia.
Ilekroć odwiedzałam sąsiadów „z góry” Pan Tur, choć fizycznie obecny,
zawsze pozostawał dla mnie niewidzialny zatopiony w czytaniu.
Państwo Turowie mieli olbrzymi księgozbiór. Książki były wszędzie. Pamiętam, gdy wchodziłam do ich dużego pokoju, tam gdzie u innych zazwyczaj zajmowały miejsce zbytki typu telewizja, rozległe dywany, kanapy i liczne
fotele, u Sąsiadów były półki z książkami, wygodny fotel i kanapa zapraszające, aby zasiąść i czytać.
U Turów zawsze panowała atmosfera czytania, poznawania i odkrywania. Myślę, że nie mieli telewizora.
Pani Barbara była bardzo energiczną kobietą. Szybko chodziła. Opowiadała z pasją o różnych wydarzeniach i odkryciach. Trochę gestykulowała. Prawie zawsze trzymała papierosa.
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Pamiętam, pomogła mi pisząc na maszynie odwołania do komisji rekrutacyjnej, gdy zabrakło mi punktu, aby dostać się na studia do Krakowa. Miała ubaw pisząc moje odwołanie do Sekretarza Partii. Kiedyś poprosiła mnie,
abym pomogła, bo Togo boli brzuch. Zrobiłyśmy psu – jak u Szwejka – lewatywę i nawet poskutkowało poprawą.
Zawsze przychodziłam, gdy mnie zapraszała. Lubiłam jej zaproszenia. Z
pasją opowiadała wtedy o nowej odkrytej kapliczce, cerkwi lub kościółku.
Lubiła otaczać się młodymi rozmówcami.
Pamiętam, pojechałam kiedyś na zaproszenie Pani Barbary do Jasionki.
Pani Basia prowadziła nadzór nad renowacją dawnego dworku. Chodząc po
pomieszczeniach zaniedbanego zabytku nie sądziłam, że wkrótce odnowiony
stanie się perełką przyciągającą licznych gości. Wielokrotnie z dumą zapraszałam moich przyjaciół na obiad do Ostoi.
W lecie przed moim ślubem odwiedziłam pana Jerzego w hospicjum.
Już nie czytał. Siedział w fotelu na kółkach. Był bardzo słaby. Trochę rozmawiał. Nie mogłam sobie wyobrazić, aby mogłoby go nie być na moim ślubie.
Na mój ślub Pani Barbara przyszła już sama. Podarowała mi rzeźbiony w
drzewie Klucz do Lasu. Niezwykły prezent. Mam go ciągle. Czasem używam
w myślach podczas rzadkich wycieczek do lasu.
Gdy na wiosnę w roku, kiedy odeszła poproszono mnie o zbadanie pani
Barbary, obróciła w żart moje obawy. Jesienią Kasia powiedziała, że wyjeżdżają do Lublina do szpitala, bo pewnie są przerzuty i żeby do nich przyjść, bo
już jej więcej nie zobaczę – nie poszłam. Stchórzyłam. Nie chciałam Pani Basi
widzieć inną, niż taką, jaką zawsze ją postrzegałam.

Wspomnienie
Katarzyna Tur-Marciszuk

Katalog książek wisiał na sznurku konopnym. Były przynajmniej dwa
katalogi: jeden zawierał książki, drugi czasopisma. Na małych, wykonanych
z brązowej tektury karteczkach coś było napisane, chyba tytuły, bo przychodzący do nas ludzie przeglądali i wybierali, co chcą poczytać. Byli to nasi znajomi, których nasz dom był zawsze pełen.
Zwykle wieczorami pokój mojej Mamy zapełniał się wesołym towarzystwem. Przychodzili tacy, którzy chcieli porozmawiać o sensie życia, o przyszłości Polski, o ratowaniu zabytków, a także „napawać” się atmosferą domu
osoby o nieprzeciętnej osobowości, jaką była moja Mama. Od rozmów o
życiu zwykle przechodziło się do mówienia o książkach, z których mądrość
można czerpać, które ustawiają człowieka do pionu, pomagają zrozumieć
rzeczywistość i otaczający świat. A to już prosta droga dla szukających do
wydawnictw drugiego obiegu. Początkowo towarzyszył mi niepokój, gdy rozmowa przechodziła na „sprawy nielegalne”. Potem już się przyzwyczaiłam i
sama byłam kolporterką. Chociaż rodzice starali się trzymać mnie od tego z
daleka. Miałam nie wiedzieć, gdzie, co jest. Konspiracja.
Biblioteka zaczynała funkcjonować, gdy byłam w liceum. Chodziłam do
najbardziej „czerwonego” Liceum w Rzeszowie. Liceum im. Bohaterów Młodej Gwardii na ul. Iwana Turkienicza... Ale miałam takie szczęście, że moją
nauczycielką polskiego była Pani Katarzyna Cibicka. Przewodnicząca Solidarności Nauczycieli w Rzeszowie. Ta odważna kobieta dała mi do czytania
„Ferdydurke” Gombrowicza i „Dziką kaczkę” Ibsena - to najbardziej pamiętam, bo miałam je przeczytać podczas lekcji i zreferować na polskim. Pani
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Cibicka opowiadała nam na lekcjach polskiego o prawdziwej historii, od niej
pierwszy raz usłyszałam o tym, że łagry nadal istnieją. Na jej lekcjach wyraz
ten zaczął przemawiać do mnie największą grozą jaką można sobie wyobrazić... ale na większości moich kolegów nie robiło to wrażenia!
Dziewczyny cieszyły się, że pani nie pyta. Zachowywały się tak, jakby
nic ich nie obchodziło to, o czym opowiadała. Może bały się? Natomiast z
chłopakami było troszkę inaczej. Dwóch kolegów interesowało się wydawnictwami podziemnymi, ale z rzadka coś ode mnie brali. Miałam natomiast
odbiorców znaczków i kartek podziemnych.
Mieszkanie kilkupokojowe sprzyjało temu, żeby znaleźć kącik na dyskretne przekazanie „czytadeł” nawet, gdy przebywały w nim osoby nie dopuszczane do tajemnic. Dom był pełen książek. Niemal wszystkie ściany zostały nimi „wyłożone”. Półki stały też na środku pokoju, do czasu kiedy zaczął
walić się sufit sąsiadowi mieszkającemu piętro niżej. Znajomi wyrażali szczere
zdumienie, gdy odkryli, że moi rodzice byli tak nowatorscy, iż regał na książki
wykonali ze skrzynek po pomarańczach. Dobrze służył do ukrycia książek z
drugiego obiegu. Nie wiem, gdzie Ojciec chował wydawnictwa. Był mistrzem
„upychania” i pakowania.
Właściwie należałoby zadać pytanie: skąd pomysł na bibliotekę? Gdy
porządkowałam mieszkanie po śmierci rodziców, napotkałam masę notesów
z zapiskami dotyczącymi pożyczek. Nieustannie im brakowało pieniędzy. I
nie tylko im, także ich znajomym, którzy chcieli czytać. Na pewno był to też
czynnik, który wpływał na możliwości kolportażu. Z czasem coraz więcej
było wydawnictw i coraz ciekawsze pozycje się ukazywały. Niejednokrotnie
widzieliśmy, że ludzie z chęcią oglądają przywiezione książki, ale nie mogą
ich kupić, bo nie było ich stać. Ktoś wpadł na pomysł, że za drobną opłatę (nie
pamiętam, ale wydaje mi się, że było to 20 gr.) można było pożyczyć książkę.
Pieniądze odkładało się do skarbonki i w ten sposób zbierał się fundusz na
następne wydawnictwa, a osoby, które nie miały pieniędzy, 20 gr. zawsze wysupłały i mogły czytać.
Jak czytanie, to również dyskusje. Jak dyskusje, to różne spotkania i
udział w wydarzeniach kulturalnych, np. występach artystów w kościołach i
dalej kontakt z plastykami. Oni tworzyli też „podziemną” sztukę. Baśka była
zachwycona tą twórczością. Zawsze pokazywała uczestnikom dyskusji i „posiadów” te piękne i mądre dzieła sztuki, jakże inne od otaczającej nas wówczas bezmyślności, propagandy i szarzyzny.
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Jerzy Szczepański

Rzeszów, ul. Jagiellońska, mieszkanie na ostatnim piętrze 10-piętrowego
wieżowca. Wewnątrz każda wolna przestrzeń wypełniona książkami oraz różnymi dziwnymi przedmiotami, z których każdy posiadał własną historię. W
oknie, od strony klatki schodowej niedbale zasunięta zasłona mówiąca wtajemniczonym, że mieszkanie jest bezpieczne i jego właściciele zapraszają na
pogawędkę i kubek herbaty. W mieszkaniu gospodarze. Basia, pełna pomysłów, szybka w podejmowaniu decyzji, przekonująca do swoich racji. Jurek,
zazwyczaj z książką w ręku, spokojny, wyważony, nieśmiało doradzający, nie
narzucający swoich poglądów.
Mieszkanie to w okresie 1986-1988 stało się miejscem spotkań grupy
młodych ludzi, z jednej strony absolwentów Akademii Rolniczej w Krakowie,
Wydziału Zamiejscowego EPiOR w Rzeszowie wywodzących się ze środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz licealistów z duszpasterstwa
młodzieży I LO w Rzeszowie. Było mieszkanie, byli wspaniali gościnni gospodarze ze swoimi kontaktami i była chęć zmieniania otaczającej nas komunistycznej rzeczywistości.
Historycy zajmujący się działalnością podziemnej Solidarności określili
nas jako „Grupę Rzeszowską”. Organizowaliśmy spotkania z działaczami opozycji solidarnościowej między innymi Stefanem Bratkowskim, Jackiem Maziarskim, Wojciechem Ziembińskim, Tomaszem Burkiem, Zenonem Zegarskim (Pomarańczowa Alternatywa), Bolesławem Fleszarem (rektor Politechniki Rzeszowskiej, późniejszy senator Komitetu Obywatelskiego), Wacławem
Kopisto ps. „Kra” – cichociemnym, Tadeuszem Kęsym (SKS Kraków). Były
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spotkania nazywane „BHP” celem, których była nauka zachowania w trakcie
potencjalnych zatrzymań, przesłuchań, rewizji. Prowadzili je Janusz Szkutnik,
Andrzej Kucharski (Solidarność Walcząca), Wanda Minicka-Wojturska ( Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym
Pracy oraz Ich Rodzinom przy Klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie).
Były też wieczorki z poezją Anny Achmatowej i Osipa Mandelsztama, wieczory gitarowe i spotkania z polonistami na temat funkcji i znaczenia języka
(w odniesieniu do nowomowy). Był dwudniowy wyjazdowy maraton z kasetami video Kultury Paryskiej oraz rajd na Turbacz i niezapomniana gawęda
Wojciecha Niedziałka socjologa i działacza opozycji z Zakopanego).
Było też i uczucie, związki małżeńskie Basi i Sławka, Gosi i Wieśka, Halinki i Jurka.
Organizacja tych spotkań wymagała niezwykłego, jak na tamten czas,
wysiłku organizacyjnego, odbywały się one w mieszkaniach prywatnych
(zawsze było drugie zapasowe), należało rozprowadzić „bilety wstępu” oraz
zmylić SB. W spotkaniach tych uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
Dopełnieniem tej działalności był kolportaż niezależnych wydawnictw
oraz ich biblioteka finansowana z darowizn pozyskiwanych w trakcie kolportażu oraz przy wypożyczaniu wydawnictw bezdebitowych. Księgozbiór
początkowo składowany był w mieszkaniu Basi i Jurka, a później, gdy do
tego mieszkania prowadziło zbyt wiele ścieżek również w innych miejscach.
Wypożyczanie wydawnictw prowadzone było na zasadzie zamówień zbieranych w trakcie kolportażu, zamawiający wskazywał daną tematykę, autora lub
określony tytuł. W czerwcu 1988 po rewizji w mieszkaniu i zarekwirowaniu
ponad 400 egzemplarzy wydawnictw (po 1989 w części zwróconych) Basia
skazana została przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny. Bibliotekę Basia i Jurek zawsze traktowali jako depozyt, który w wolnej Polsce
zostanie przekazany do godnego miejsca, jako materialne świadectwo tamtych czasów. I rzeczywiście tak się stało. Została przez nich przekazana do
działającego przy Bibliotece Jagiellońskiej Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego.

Moje wspomnienie Państwa Barbary Tondos
i Jerzego Tura
Monika Rzepiejewska

6 grudnia roku 2006 po raz pierwszy przyjechałam do Rzeszowa, spotkać się z Państwem Barbarą Tondos i Jerzym Turem. Od kilku miesięcy
pochłaniał mnie nieznany mi wcześniej temat drewnianych, bieszczadzkich
cerkwi. Chciałam pokazać ich piękno oraz historię w projekcie wystawy,
powstającym w ramach mojej pracy doktorskiej, przygotowywanej na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miałam
mnóstwo pytań o cerkiew w Smolniku nad Sanem, która zrobiła na mnie największe wrażenie i z którą czułam się coraz bardziej związana. Chciałam też
pytać o podobne cerkwie „z trzema wierchami”. Szukałam usilnie odpowiedzi, kto wymyślił tak piękną formę świątyni? Dzięki mojej promotorce, Pani
prof. dr hab. Annie Sławkowskiej-Rode poznałam Pana prof. dr hab. Janusza
Smazę, który – sam oddany ratowaniu zabytków – natychmiast skontaktował
mnie z gronem ludzi od lat związanych z cerkiewnymi tematami. Wśród nich
czołowe miejsce zajmowali Państwo Turowie. Byli źródłem wiedzy zarówno
szeroko obejmującej temat, jak i tej dotyczącej pojedynczych świątyń, która uświadamiała, jak ważne jest traktowanie tych obiektów odrębnie. Wiele
opowiadali również o powojennych realiach ratowania cerkwi, sytuacjach
i ludziach z tym związanych. To, z mojego punktu widzenia, była wiedza
równie istotna, jak trudne do znalezienia w publikacjach wyczerpujące informacje o – zmieniającej się w czasie – architekturze poszczególnych cerkwi.
Dzięki tym spotkaniom ulatywała moja chęć zamykania się w teoriach, a zamiast niej otwierały się historie – światy konkretnych świątyń i ludzi skupionych wokół nich. Ta wiedza, którą pilnie notowałam w swoich notesach przy
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każdym spotykaniu z nimi, to tylko część z tego, co z nich wyniosłam. Nie
da się chyba opisać doświadczanych za każdym razem pokładów życzliwości,
naturalności, dobrej energii, zaraźliwej chęci życia. Długich rozmów w oparach dymu z papierosów Pani Barbary i spokojnego spojrzenia Pana Jerzego.
Wspominam Państwa Turów jako wspaniałych, niezwykłych, pełnych pasji
ludzi, którym wiele zawdzięczam.
Grudzień 2014

Monika Rzepiejewska i Barbara Tondos przed cerkwią w Smolniku.

* * *
Karol Guttmejer

Rok 1980 to szczególna data dla nas wszystkich, a dla konserwatorów
zabytków jest początkiem wielu nowych rozdziałów w księdze polskiego konserwatorstwa. Nie jestem pewien, czy właśnie w tym roku poznałem Jerzego
Tura. Sądzę, że było to wcześniej. Od jesieni roku 1977 pracowałem w Ośrodku Dokumentacji Zabytków (ODZ), w Dziale Architektury, w jednym pokoju z Wojciechem Jankowskim. ODZ zajmował się między innymi ewidencją
zabytków, a Wojtek patronował programowi dokumentacji zabytków wiejskich. Ośrodek współpracował ściśle z wojewódzkimi Biurami Dokumentacji
Zabytków (popularnie nazywane BDZ). I sądzę, że właśnie wówczas, przy jakiejś okazji, spotkałem pierwszy raz Jerzego Tura. Jednak bliżej poznaliśmy się
po powstaniu „Solidarności”. W ramach Związku powstawały wówczas spontanicznie różne komisje, głównie jednoczące środowiska zawodowe. Chyba
jeszcze jesienią roku 1980 powstała Komisja Koordynacyjna Pracowników
Muzeów i Ochrony Zabytków, skupiająca oprócz muzealników właśnie środowisko pracowników BDZ. Mimo, że liczebnie i merytorycznie dominowali
muzealnicy, to nielicznie pojawiający się na ogólnopolskich zjazdach przedstawiciele BDZ starali się silnie akcentować sprawę ochrony zabytków architektury. I wówczas bliżej poznałem Jerzego Tura. Ówczesny ruch społeczny
„Solidarności” był w dużym stopniu nastawiony na sprawy ogólnonarodowe,
wychodzące daleko poza sprawy tylko pracowniczo-socjalne. Chodziło nam
o przekształcenie państwa. I tak było też we wspomnianej Komisji. Przedstawiciele BDZ parli do takiej zmiany obowiązującego prawa, które zapewniłoby skuteczną ochronę zabytków. Jerzy Tur zabierał wtedy kompetentnie
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głos, proponował konkretne rozwiązania, ale przede wszystkim wskazywał
konieczność zmiany ustawy z roku 1962 o ochronie dóbr kultury. W tamtym
okresie czas płynął szybko, ale i ciężko, więc nie udało się tego problemu ruszyć. 13 grudnia 1981 przyszedł stan wojenny. Po jakimś czasie chyba, w roku
1982 lub 1983, dr Tadeusz Rudkowski, przewodniczący Głównej Komisji
Ochrony Zabytków (tzw. Komisji Konserwatorskiej) przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki (ZG SHS) zaprosił mnie na spotkanie dotyczące zmian ustawy. Odbyło się kilka posiedzeń przedstawicieli różnych oddziałów SHS i był wśród nich Jerzy Tur. Spotkania te miały charakter
półoficjalny, bo jeszcze cały czas obowiązywał przepis stanu wojennego o zawieszeniu działalności stowarzyszeń. Wypracowany wówczas program – z aktywnym udziałem Jerzego Tura – został wykorzystany w pewnym stopniu
podczas zmian ustawy w roku 1991. Wtedy też odnowiły się nasze kontakty,
gdy w tymże roku 1991 ponownie spotkaliśmy się na gruncie zawodowym.
Pracowałem znów krótko w ODZ, a Jerzy Tur został szefem Regionalnego
Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie. I to on
zaproponował mi w roku 1993 członkostwo w Głównej Komisji Ochrony
Zabytków przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, na
czele której stał cały czas dr Tadeusz Rudkowski. To była zresztą wówczas
świetna Komisja, gromadząca między innymi takie osobowości, jak profesorowie: Maria Brykowska, Teresa Zarębska, Jerzy Bogdanowski i kilka innych
znanych postaci. Spotkania Komisji odbywały się nieregularnie, w zależności
od potrzeby, ale zazwyczaj trzy, cztery w roku. Oprócz bieżących spraw, często o charakterze interwencyjnym, Komisja zajmowała się także problemami ogólnymi. Co jakiś czas wracał problem zmiany ustawy lub innych aktów
prawnych, w tym sprawa reorganizacji urzędów konserwatorskich.
Wieloletnie doświadczenie pracy w urzędach konserwatorskich i innych
instytucjach pozwalało Jerzemu Turowi na profesjonalne i odpowiedzialne
wypowiadanie się na tematy konserwatorskie. Był praktykiem i jego opinie
stanowiły istotne uzupełnienie, a niejednokrotnie właściwą polemikę z szacownym gronem akademików. I wielokrotnie przyznawano mu rację. Patrzył
na zagadnienia bez złudzeń i trzeźwo oceniał różne koncepcje pojawiające
się tak w środowisku konserwatorskim, jak i w trakcie prac we wspomnianej
Komisji. Na jej posiedzeniach zazwyczaj wykazywał bezkompromisowość
i prezentował swoje poglądy wprost, bez zbędnych dyplomatycznych ozdobników. I tak po zjeździe konserwatorskim w dniu 7 kwietnia 1995 w Kazimierzu Dolnym bezceremonialnie skrytykował formę, treść i gołosłowność
zapisanych tam wniosków i uważał, że Główna Komisja SHS nie powinna

* * *
się podpisywać pod szkodliwymi dokumentami i jako taka, powinna dopisać
nasze wnioski (posiedzenie Komisji w dniu 25 maja 1995). Na innym posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczył nowo powołany Generalny Konserwator Zabytków – prof. Andrzej Tomaszewski, Jerzy Tur krótko przedstawił
swój pogląd na organizację urzędów konserwatorskich. Według niego, istotne jest dofinansowanie pracy służby konserwatorskiej, która stała się aparatem administracyjno-biurakratycznym. WKZ nie zajmuje się ochroną zabytków, a dostosowaniem kryterium zabytku do systemu prawa. Jego zdaniem,
w dotychczasowych działaniach urzędów najważniejsza była zgodność zapisu
prawnego, a sprawa zabytku była na drugim planie. Istniejący system tworzył dokumentację spraw, a nie dokumentację zabytku (posiedzenie Komisji
w dniu 23 listopada 1995). Ta Jego opinia wydaje się obecnie jeszcze bardziej
aktualna. Gdy w roku 1996 pojawił się problem unickiej kopuły na dawnym
kościele karmelitów w Przemyślu, zdecydowanie wypowiadał się przeciwko
jej rozbiórce i podkreślał niekorzystne konsekwencje tego działania dla młodych stosunków politycznych między Polską o Ukrainą. Wskazywał na możliwość inspiracji KGB, gdyż Rosji na pewno nie zależy na dobrych stosunkach
polsko-ukraińskich. I jak byśmy tę jego wypowiedź ocenili dziś, w roku 2014?
Wtedy też krytykował dość dyletancki plan ochrony zabytków w związku
z planowaną autostradą dla ówczesnego województwa rzeszowskiego, nie
konsultowany z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a zaakceptowany
tylko przez archeologa, dr. Bukowskiego. Słusznie podnosił sprawę niekorzystnego oddziaływania autostrady na krajobraz kulturowy i jego zagrożenie.
Taki był Jerzy Tur, profesjonalista i rzeczowy krytyk.
W roku 2012, z okazji jubileuszu 10-lecia KOBiDZ, który był zmienionym z nazwy (i trochę z profilu działania) kontynuatorem Ośrodka Dokumentacji Zabytków, przedstawiłem esej o 40-leciu ODZ. Moje wystąpienie
potem uzupełnił nieobecny na samym jubileuszu wspomniany Wojciech
Jankowski i pozwolę sobie fragment jego listu zacytować. „Wspomniałeś o
ewidencji zabytków ruchomych, to była całkowicie inicjatywa Jerzego Tura,
wówczas WKZ w Rzeszowie, który skonstruował kartę i instrukcję jej wypełniania (przy współpracy z [ Jerzym] Żurawskim) i zorganizował w roku
roku 1959 zjazd konserwatorów w Bieczu, na którym przedstawił w referacie krytykę dotychczasowych działań i potrzebę przeprowadzenia ewidencji.
Ówczesny CZMiOZ (Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków przy
Ministerstwie Kultury) był niechętny tej inicjatywie. Stało się to podstawą
dla ogólnopolskiej ewidencji zabytków ruchomych. Rezultaty znamy. Mało o
tym wydarzeniu wiedziano, nie było publikacji w ówczesnej literaturze. Do-
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piero przed niespełna miesiącem znalazłem w Bibliotece NID powielaczowy
zeszyt z materiałami zjazdu, wydany przez WKZ w Rzeszowie”.
Zacząłem od Jerzego Tura, bo wcześniej go poznałem i dłużej współpracowałem. Natomiast Barbarę Tondos poznałem już w stanie wojennym.
Przyjeżdżała także do Wojtka Jankowskiego, na zlecenie którego wykonywała
od jakiegoś czasu karty ewidencyjne dla zupełnie egzotycznej grupy zabytków drewnianych – dla pasterskich szałasów tatrzańskich. Dla mnie, młodego konserwatora zabytków, tak jak dla wielu innych przyzwyczajonych do
tradycyjnej hierarchii wartościowania zabytków, zajmowanie się czymś tak
„banalnym” było nieco zadziwiające. Dopiero jak pojechałem kilka lat później
w Tatry i oglądałem opuszczone, murszejące szałasy, zrozumiałem dalekowzroczność Barbary Tondos. Ale jej pasją były całe Tatry i architektura stylu
zakopiańskiego. W emocjonalnych „wykładach” oddzielała fakty od mitów
o tej architekturze. Nie pamiętam dziś szczegółów tych rozmów, ale robiła na
mnie wrażenie jej wiedza oraz oparty na bezpośrednim rozpoznaniu obiektów krytycyzm do obiegowych, ale i niektórych naukowych tez, dotyczących
stylu zakopiańskiego. I później z dużą satysfakcją wypatrzyłem w księgarni
jej książkę o tej problematyce. Ale wówczas, na początku lat 80. bardziej nas
zbliżała polityczna rzeczywistość. Stan wojenny, to było wyzwanie, dla niej
także jednoznaczne. Komentowaliśmy bieżące wydarzenia, wymienialiśmy
poglądy. Ale przede wszystkim wymienialiśmy się „bibułą”. Ośrodek Dokumentacji Zabytków był mocną ostoją „Solidarności”, mieliśmy kontakty
z warszawskimi wydawnictwami podziemnymi i kolportowaliśmy do wielu
Biur Dokumentacji Zabytków w Polsce warszawskie, „solidarnościowe” czasopisma i książki. Pani Tondos była jednym z bardziej regularnych odbiorców zakazanych wydawnictw i odwzajemniała się podobnymi publikacjami
ze swojego regionu. Niedawno przypadkowo natrafiłem w internetowej „Encyklopedii Solidarności” na jej dłuższy biogram, a w nim informację o domowej imponującej bibliotece wydawnictw podziemnych i pomyślałem, że jakiś
ułamek tego zbioru to książki i czasopisma, które były przedmiotem naszej
wzajemnej wymiany. I chyba warto zakończyć w duchu, który na pewno towarzyszył dyskusjom w domowej bibliotece Barbary Tondos i Jerzego Tura.
Któregoś razu, chyba w roku 1982, późną jesienią pani Barbara przyjechała z kolejną partią kart szałasów tatrzańskich. Po pewnym czasie wyciągnęła
niewielką butelczynę z zawartością o zielonym pięknym, głębokim kolorze.
I tak poznałem smak wybornej orzechówki przez nią zrobionej. Trafiało mi
się później próbować różnych orzechówek, ale tak smakowitej nigdy. I jak
przeczytałem w innym wspomnieniu o niebywałej atmosferze domu państwa

* * *
Tur – Tondos, to wyobraziłem sobie ożywione dyskusje, temperamentne
dowcipy i smak orzechówki. Ten dom musiał być tak niezwykły, jak jego gospodarze. W pewnych sytuacjach mamy tendencje do wpadania w przesadne
uogólnienia, konstatacje, ale tym razem nie przesadzę pisząc, że bohaterowie
mojego krótkiego wspomnienia to przykład generacji, która wyrosła z pięknej
tradycji, ze szlachetnych korzeni i która to generacja jest niestety zanikającą
częścią społeczeństwa.

Dłużniów, wyjazd inwentaryzacyjny ROSiOSK w Rzeszowie, 1998 rok. Siedzą od lewej,
w górnym rzędzie: Mieczysław Kuś, Bożena Figiela, Jacek Lisowski.
W dolnym rzędzie: Ireneusz Marciszuk, Michał Czepiel, Jerzy Tur. Fot. I. Marciszuk.

1-2. Jerzy Tur
i Paweł Kozioł przy
cerkwi w Krzywem,
1990 r. Fot. J. Mazur.
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3. Jerzy Tur
i Paweł Kozioł
przy cerkwi
w Bruśnie Nowym,
1990 r. Fot. J. Mazur.

* * *
Janusz Mazur

Zawsze, gdy wspominam osobę Jerzego Tura, przychodzi mi na myśl
pewien niewielki przedmiot, stojący na jego biurku w gabinecie - pracowni
rzeszowskiego biura Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska
Kulturowego. Była to na pozór zwyczajna gipsowa figurka zajączka.
Na początku lat 90. minionego wieku, podczas zbierania materiałów do
pracy dyplomowej o cerkwi w Radrużu, miałem okazję odwiedzić Pana Jerzego w jego rzeszowskim biurze. Zanim zaczęliśmy rozmowę na właściwy
temat, zagadnąłem go o tego gipsowego zajączka. Był to niepozorny, może
nieco kiczowaty, ale nie pozbawiony swoistego uroku przedmiot, który, jak
się okazało, posiadał dla pana Jerzego pewną wartość. Wiązał się bowiem ze
wspomnieniem pobytu w opuszczonym, zniszczonym i przeznaczonym do
rozbiórki drewnianym domu, gdzieś w Rzeszowskiem. Dom nie przetrwał, a
jedynym po nim śladem był ów gipsowy, jarmarczny zajączek. Swoisty znak
przeszłości, jakiś odprysk kulturowy. Nie wiem, czy słusznie, ale rozpoznałem w nim próbę zachowania chociażby drobnego reliktu może nieodległych,
a już minionych czasów. Myślę, że właśnie taka była zasada działania pana
Jerzego. Od tej pory jakoś zawsze na pracownianym stoliku rozgościły się u
mnie właśnie takie „zajączki”, drobne i niepozorne świadectwa minionych lat,
łączące teraźniejszość z przeszłością.
Nie będę pisał o wrażeniu, jakie robiła przy każdorazowym spotkaniu sama
osoba pana Jerzego. Ale nie mogę jednak nie wspomnieć o tej głęboko zapisanej
w pamięci charakterystycznej, wysokiej i szczupłej sylwetce z burzą „posrebrzanych” już włosów na głowie. A przy tym nimb autorytetu, jaki zawsze roztaczał
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się wokół niego. W rozmowie z nim jakoś słowa więzły w gardle, ale dobrotliwy
uśmiech łagodził wszelki dystans. Nawet początkujący adept historii sztuki ze
szczególnym upodobaniem do drewnianej architektury sakralnej mógł więc
znaleźć w nim partnera do dialogu, który przeważnie nastawiony był nie tyle
na wymianę, co raczej na odbiór konkretnej wiedzy. Każde spotkanie z panem
Jerzym było najlepszą szkołą w zdobyciu bardzo praktycznych wiadomości. Po
latach mogę tylko żałować, że nie wykorzystałem tych kontaktów wystarczająco
mocno. Ale dziękuję Bożej Opatrzności za te kilka, może kilkanaście spotkań w
ciągu ostatnich dwudziestu lat życia pana Jerzego.
Pierwsze spotkanie, a z pewnością jedno z ważniejszych, otwierających
niejako pole przyszłej zawodowej aktywności, odbyło się podczas sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki na zamku w Wojnowicach na Dolnym Śląsku. W listopadzie roku 1989, tuż po czerwcowym przełomie i odzyskaniu
niepodległości, można było już oficjalnie, bez politycznego nadzoru zająć się
problemem losów zabytków architektury cerkiewnej w Polsce.
Temat ten z racji obszaru intensywnej działalności konserwatorskiej i badawczej Jerzego Tura był mu bardzo bliski. Po zaniedbaniach w okresie PRL-u
problem zabytkowych cerkwi stwarzał wówczas ogromne wyzwanie dla służb
konserwatorskich. Tylko w regionie lubaczowskim, z którym czuję się szczególnie związany, spośród prawie czterdziestu istniejących w tym czasie świątyń
obrządku wschodniego, ponad połowa wymagała zagospodarowania i podjęcia prac konserwatorskich. Podobna sytuacja występowała w innych regionach
wschodniej części kraju, szczególnie w Lubelskiem i Rzeszowskiem.
Konferencję wojnowicką można więc uznać za pierwszą próbę całościowego ujęcia zagadnienia ochrony zabytków architektury cerkiewnej. Była
podsumowaniem trudnego okresu powojennego, określenia stanu ilościowego obiektów w punkcie wyjścia, jakim był rok 1989, i szukania dróg ratowania
znajdujących się niejednokrotnie w tragicznej sytuacji zabytków tego typu.
Z perspektywy ćwierćwiecza można więc śmiało uznać spotkanie na
zamku w Wojnowicach za historyczne. W konferencji, w której wzięła udział
cała plejada najwybitniejszych ówcześnie badaczy cerkiewnej architektury
sakralnej, uczestniczyło również kilku studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W malowniczej, późnojesiennej scenerii zamku na wodzie
wchłanialiśmy atmosferę naukowego spotkania. Przysłuchiwanie się mówcom, a często aktywny udział w gorących niejednokrotnie dyskusjach, było
dla nas, młodych ludzi pełnych pasji, niezwykłą okazją do pogłębienia swej
wiedzy i wejścia w trudne zagadnienia ratowania zabytków. Zdanie pana Jerzego było dla nas zawsze ważnym punktem odniesienia.

* * *
Pierwsze ożywione rozmowy zaczęły się już zresztą podczas długiej
podróży z Lublina przez Rzeszów do Wrocławia i Wojnowic. Przewodziła w
nich z upodobaniem i właściwym sobie zaangażowaniem pani Barbara Tondos, żona pana Jerzego, osoba, którą wspominam również niezwykle ciepło.
Podobnie jak pan Jerzy budziła szacunek rozległą wiedzą, erudycją i oczytaniem. Odznaczała się zresztą równie dużą charyzmą, co nie przeszkadzało jej
pochylić się z życzliwością nad początkującym historykiem sztuki.
Dobrze też się stało, że - między innymi dzięki staraniom pana Jerzego,
wspomaganego przez grono współpracowników z Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, po kilku latach od wojnowickiego
spotkania - udało się wydać w formie książkowej pokonferencyjne materiały
(Rzeszów 1997). Dzięki zaproszeniu Jerzego Tura miałem okazję zamieścić
w publikacji wyniki swych wstępnych badań o losach zabytków architektury
cerkiewnej w okolicach Lubaczowa. Praca nad tym tematem była dużym wyzwaniem, a w pewnej mierze także wynikiem zaufania i cierpliwości ze strony
pana Jerzego. Mam w tym zakresie wobec niego wielki dług wdzięczności.
Po konferencji w Wojnowicach, na wiosnę roku 1990, miałem okazję
uczestniczyć z panem Jerzym, któremu towarzyszył Paweł Kozioł, ówczesny
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, w objeździe po najbardziej zagrożonych drewnianych cerkwiach lubaczowskich. Odwiedziliśmy m.
in. niemal rozpadającą się cerkiew w Nowym Bruśnie i zapomnianą, samotną
dzwonnicę na cmentarzu w Krzywem pod Horyńcem. Była to dobra okazja
podpatrzeć pana Jerzego w bezpośrednim działaniu w terenie. Pamiętam kilka jego celnych uwag przy zrujnowanej świątyni nowobruśnieńskiej, dotyczących m. in. problemów zabezpieczenia tzw. koszy - newralgicznych miejsc
między kopułami cerkiewnymi. Zagadnienie to odżyło współcześnie, po
dwudziestu pięciu latach od tamtego spotkania, gdy w roku 2014 rozpoczął
się długo oczekiwany remont tego cennego zabytku. Obecnie jest on własnością Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Cerkiew Nowym Bruśnie jest drugim chronologicznie obiektem przejętym przez lubaczowskie Muzeum; pierwszym był w roku 2010 Zespół
Cerkiewny w Radrużu, jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. I tu również swą obecność wyraźnie zaznaczył
Jerzy Tur. To dzięki jego staraniom w połowie lat 60. XX wieku, w okresie
sprawowania przez niego funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Rzeszowie, cały zespół cerkiewny, złożony z szesnastowiecznej cerkwi,
równie starej dzwonnicy, dziewiętnastowiecznego murowanego ogrodzenia
z bramami i kostnicą, został gruntownie odnowiony.
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Gdyby nie podjęte przez Jerzego Tura działania ratownicze, być może
nie oglądalibyśmy dziś cerkwi radrużańskiej. W jakiejś mierze pan Jerzy ma
więc także swój udział w uwieńczonych sukcesem staraniach Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa o wpis
tej unikalnej świątyni na listę UNESCO, co dokonało się 27 czerwca 2013.
Chcąc choćby w symboliczny sposób upamiętnić wkład Jerzego Tura
w dzieło ratowania kompleksu radrużańskiego, Muzeum Kresów w Lubaczowie zadedykowało Jego osobie wydany w roku 2011 album, pt.: „Radruż.
Kresowe dziedzictwo”. W części wstępnej publikacji zamieszczono również
wspomnienia Jerzego Tura, zanotowane tuż przed jego śmiercią przez Barbarę Tondos i Katarzynę Tur-Marciszuk, a także wiersz autorstwa Barbary
Tondos pt.: „Opowieść Jerzego Tura o cerkwi w Radrużu”.
Cerkwie, szczególnie te drewniane, były bardzo bliskie panu Jerzemu.
Wydaje się też, że ogólnie architektura drewniana, tak bardzo ulotna, narażona na szybkie zniszczenie, cieszyła się jego wyjątkowym zainteresowaniem.
Stąd też podejmowane były przez pana Jerzego liczne próby ratowania spuścizny rzemiosła ciesielskiego, także poprzez inicjowanie i wspieranie budowy nowych skansenów.
Działania w tym kierunku, być może jedne z ostatnich, podjął pan Jerzy
właśnie w Lubaczowie, gdzie w końcu lat 90. XX wieku wsparł pomysł miejscowego muzeum, by na terenie dawnego Zespołu Zamkowego założyć Park
Historyczno-Etnograficzny „Przygródek”. Idea ta narodziła się wobec szybkiego procesu zaniku charakterystycznej dla Lubaczowa małomiasteczkowej
zabudowy drewnianej z przełomu XIX i XX wieku. Oryginalność tej architektury wykazały badania prowadzone przez dr. inż. arch. Augusta Bocheńskiego z Politechniki Krakowskiej, który w połowie lat 90. prowadził na terenie
Lubaczowa studenckie praktyki inwentaryzatorskie. Wsparcia finansowego
dla praktyk udzielił również kierowany przez Jerzego Tura Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie.
W celu ustalenia niezbędnych czynności zmierzających do powstania
skansenu, w roku 1998 pan Jerzy z grupą współpracowników przybył do Muzeum w Lubaczowie. Długo omawiany był wówczas zarys scenariusza przyszłej
ekspozycji na wolnym powietrzu. Uwagi pana Jerzego w tym zakresie okazały
się bardzo pomocne. W wyniku podjętych ustaleń pracownicy rzeszowskiego
ośrodka wykonali wstępną koncepcję graficzną lubaczowskiego skansenu. Rysunek ten stał się bazą dla dalszych prac projektowych.
Wkrótce też wszczęto starania o przeniesienie pierwszych obiektów do
„Przygródka” . Ten etap zbiegł się już jednak z przejściem pana Jerzego na

* * *
emeryturę. Trudności finansowe na przełomie stuleci zahamowały przy tym
sam proces budowy skansenu. Pomysłu jednak nie zarzucono, a wsparciem
merytorycznym przy tym przedsięwzięciu służyła następczyni Jerzego Tura
w rzeszowskim Ośrodku Anna Fortuna-Marek, obecnie kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie. Ostatecznie w
roku 2014, przy pomocy dr Grażyny Stojak, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, oddany został do użytku
pierwszy budynek przyszłego skansenu. Jest nim wyjątkowej urody drewniana wozownia z zespołu plebańskiego ze Starego Dzikowa (poł. XIX w.).
Lubaczowskie ślady owocnego życia Jerzego Tura są więc widoczne,
niemal namacalne. Już Go nie ma wśród nas, ale poprzez istniejące zabytki i
swoje dokonania ciągle Jego obecność jest odczuwalna. 4

4. Kotek zwany Zajączkiem. fot. I. Marciszuk.

Barbara Tondos i Jerzy Tur we wsi Chmiel, 1957 r. archiwum rodzinne G. Niezgody.

Ich dwoje i ludzie wokół nich.
Barbara Tondos i Jerzy Tur – wspomnienie
Grażyna Niezgoda

Żyją wśród nas ludzie niezastąpieni, osoby, których odejście przejmuje bólem wielu, a pamięć po nich trwa, podtrzymywana przez tych, którzy
pozostali w poczuciu straty i uważają za swój obowiązek przenieść dla dalszych pokoleń dzieło artystyczne zmarłego lub jego dorobek naukowy. Żeby
zachować tę pamięć o osobie nadaje się jej imię konkursom lub nagrodom,
wmurowuje tablice. Zarówno Barbara Tondos jak i Jerzy Tur zostawili po sobie takie niezaspokojone poczucie straty. Ale ich przypadek jest szczególny,
gdyż podejmowany jest trud zachowania pamięci o Obojgu, którzy, choć bardzo różni i każde z osobnym dorobkiem, razem poprzez niezwykłą synergię
tworzyli też dzieło wspólne. Poświęcili życie ochronie tkanki zabytkowej i
dziedzictwa kulturowego Podkarpacia we wszystkich jej możliwych przejawach – od sztuki pałacowej po ludową i w bogactwie wielokulturowości.
Podkarpacia i Zakopanego. Dając sobie nawzajem wsparcie, mieli też stałą
możliwość wzajemnej konsultacji i to czyniło ich tak mocnym zespołem.
Słowniki biograficzne starannie zapisują dorobek pary Tondos – Tur, jeżeli
więc odważam się podejmować ten temat, to jedynie z przekonania, że wielość relacji potwierdza fakt, iż od początku byli ludzie zdający sobie sprawę z
jak niezwykłymi osobowościami mają do czynienia. Chciałabym także przypomnieć choć kilka osób żyjących i działających wraz z nimi.
Jerzego Tura i jego żonę Baśkę Tondos poznałam w roku 1969, kiedy to
Waldemar Niezgoda, mój przyszły mąż, przywiózł mnie do Rzeszowa, aby im
mnie przedstawić. Baśka i Jurek mieszkali wtedy na ulicy Marchlewskiego, w
pokoju, we wspólnym mieszkaniu, z używalnością kuchni i łazienki. Nie ma
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już dziś uczestników tamtych wydarzeń, Jurka, Baśki, Waldka, a także Olgierda Łotoczko, bardzo wówczas dla nas ważnego. Zostałyśmy tylko ja i Kaśka,
ich córeczka, wówczas kilkuletnia, śliczna, znakomicie wychowywana, jasnowłosa. Tury traktowali Kaśkę poważnie, jak partnera, problemy negocjowali.
Ich dom, stworzony w tych bardzo trudnych warunkach jednego pokoju, w
której to przestrzeni oboje intensywnie pracowali i wychowywali dziecko –
zachwycił mnie ciepłem i absolutną zgodnością priorytetów, ideałów, celów
życiowych, szacunkiem dla siebie, miłością. Dodać należy, że na chwilę zatrzymywali się tam Waldek lub Olgierd, był to więc dom nie tylko ciepły i
zgodny, ale też dla przyjaciół otwarty.
Zapowiedź otrzymania mieszkania na Jagiellońskiej wydawała się wielkim wyzwoleniem z trudnej sytuacji. Szybko jednak ta nowa przestrzeń zapełniła się nieprawdopodobną liczbą książek, dokumentacji, zabytków ceramiki. Mistrzem zbieractwa był Jurek, ale też i on był egzekutorem wielkiej
dyscypliny, którą oboje od początku musieli sobie narzucić. Na pierwszym
miejscu w tym związku była praca, zaraz po dziecku, ale praca – rozpoznawanie, wyszukiwanie w terenie obiektów zabytkowych i podejmowanie prób
ochrony – była dla nich sensem i treścią życia.
Jerzy Tur należał do tej wybranej garstki osób, które widzą szerzej i dalej
oraz rozumieją więcej. Na jego konto można zapisać stworzenie szkieletu organizacyjnego służby ochrony zabytków na Podkarpaciu, zbudowanie struktury, podstaw dzisiejszego sposobu działania, ale niektóre jego rozwiązania
przenoszono też na cały kraj. Otworzył pierwszy w Polsce powiatowy urząd
konserwatora zabytków (w Gorlicach), a także pierwsze w Polsce Biuro Dokumentacji Zabytków (w Rzeszowie), zainicjował powstania skansenów w
Sanoku i Kolbuszowej, opracowywał wygląd białych kart inwentaryzacyjnych, stworzył też warunki do zachowania wyposażenia cerkwi, tworząc przy
Zamku w Łańcucie Wojewódzką Składnicę Zabytków Ruchomych – takich
prototypowych działań miał wiele. Przybyły z zewnątrz zdawał sobie sprawę
ze stanu, w jakim znajduje się Podkarpacie i zagrożeń jakie przyniesie rozwój
cywilizacyjny. Kiedy w roku 1969 przyjechałam na Rzeszowszczyznę, bo tak
się wtedy mówiło, przejazd autobusem z Rzeszowa do Ustrzyk Dolnych był
swoistą podróżą w czasie, przez tereny bardzo malownicze i zabytkowe – mijało się niezliczone zagrody ze starymi chałupami i żurawiami, wozy konne
itp. Niewiele pozostało z tego zasobu do dziś, odbyła się ogromna przemiana
cywilizacyjna, budownictwa, sposobu życia, społeczna. Jurek miał świadomość, że ratowanie całej tej zabudowy wiejskiej in situ jest nierealne, bo nie
ma takich służb konserwatorskich, które powstrzymają aspiracje społeczne
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mieszkańców Podkarpacia, czyli chęć przeprowadzenia się z chałupy, której
połowa przeznaczona jest na obórkę, do wygodnego domu. Musiałby mieć
do dyspozycji daleko większe narzędzia niż miał. Stąd, przyjął koncepcję organizacji skansenów i ratowania obiektów najcenniejszych w sposób świadomy, zorganizowany i ukierunkowany.
Jak wyglądała ta różnica cywilizacyjna najlepiej obrazuje pamiętnik
chłopa spod Łańcuta, Walentego Kunysza „Wścibski i wrazicki”1, opracowany
przez Barbarę Tondos. Jak wspomina autor, przed wojną, w jego dzieciństwie
„żur z gara nie wyłaził”, a jajka dziecko spod łańcuckiej wsi jadło raz do roku –
na święto pastuszków. Wystarczy pojechać teraz w okolice Kraczkowej, żeby
zrozumieć różnicę standardu życia od czasów przedwojennych – do obecnych. A lata pięćdziesiąte były jeszcze bardzo bliskie przedwojennemu poziomowi życia. Na marginesie warto tu może dodać, że syn Walentego Kunysza
– Antoni, archeolog z wykształcenia, był wieloletnim dyrektorem muzeum w
Przemyślu, a wnuk Przemysław jest znanym ornitologiem. To także obrazuje
zaszłe zmiany.
Organizacją skansenu w Sanoku zajął się Aleksander Rybicki (1904 –
1983), który wrócił wtedy z Syberii. Z muzealnictwem i zabytkami był związany od czasów przedwojennych, jako współtwórca Muzeum Ziemi Sanockiej w roku 1934. Pracował tam jako kustosz do roku 1939 i już wtedy stworzył w muzeum dział etnografii. W czasach wojennych był podkomendnym
majora Henryka „Hubala” Dobrzańskiego, żołnierzem AK, członkiem ZWZ,
kurierem, a następnie łącznikiem Rządu Emigracyjnego z krajem, bohaterem
walki podziemnej awansowanym do stopnia kapitana. Skazany na karę 25 lat
łagru w roku 1955 został zwolniony i powrócił do Polski. Wraz z Jerzym Turem i innymi przystąpił do organizowania Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, którego został pierwszym dyrektorem. Pełnił tę funkcję w latach
1958 – 1973. Rybicki to postać absolutnie wybitna, dla budowy skansenu
stworzył wiele rozwiązań nowatorskich – jak choćby własne, muzealne ekipy
rozbiórkowe. Ja zapamiętałam Pana Aleksandra przede wszystkim jako kolekcjonera. Z Syberii powrócił z jednym plecakiem, owdowiały i pozbawiony rodziny. Zamieszkał w budynku muzealnym przy ul. Traugutta 3 i poświecił się
pracy oraz swoim kolekcjom. Zbierał ceramikę pokucką, ale także wizerunki
Matki Boskiej i pamiątki po Marszałku Piłsudskim. Marzył o tym, że kiedyś
powstanie muzeum w Sulejówku, a on przekaże tam swoje zbiory. W tamtych
czasach takie przekonanie było zupełnie nieprawdopodobne i nie sądziłam, że
1

W. Kunysz, Wścibski i wrazicki, Warszawa 1976.
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ziści się za mojego życia. Niecodzienne
było także zbieranie wizerunków Matki
Boskiej, bo usuwano je przecież wtedy z
przestrzeni publicznej, a dalekowzrocznie zbierał wszystko, także przedmioty
tandetne czy oleodruki, których wtedy
nie szanowaliśmy. Na szczęście zdążył
przekazać za życia swoje zbiory ceramiki huculskiej, ponad 500 eksponatów,
do Muzeum Historycznego w Sanoku,
bo wiele obiektów z pozostałych kolekcji przepadło dosłownie w pierwszych
dniach po jego śmierci.
Do pracowni konserwacji zabytków, powstałej przy sanockim skansenie
staraniem Jerzego Tura – sprowadzono
Wojciecha Kurpika, wybitnego konserwatora malarstwa, przyszłego rektora
warszawskiej ASP oraz konserwatora
obrazu chyba najtrudniejszego w Polsce – Matki Boskiej Częstochowskiej. Z
Studenci Licznerski i Malinowski
Torunia przybyło małżeństwo Szulców,
przy pomiarach cerkwi w Chmielu, ok. 1957 r.
Fot. W. Niezgoda. Wanda i Władysław. Ona – świetna
konserwatorka, on – fotografik i malarz
– dziś kultowa postać Sanoka. Wychodząc może nieco poza temat tego tekstu warto wspomnieć, że w Sanoku mieszkali wówczas także przyszły malarz
Zdzisław Beksiński i Romuald Biskupski – świetny historyk sztuki, znawca
ikony ruskiej. Prace dla organizacji sanockiego skansenu i spotkanie Jerzego
Tura zmieniło życie studenta architektury z Warszawy, Waldemara Niezgody,
na stałe związując go z Podkarpaciem. Jerzy, pełniąc funkcję Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, na rozległym terenie od Baranowa do
Bieszczadów, terenie wyjątkowo nasyconym obiektami wielkiej klasy, ale o
nierozpoznanym zasobie, przywiązywał ogromną wagę do badań, ewidencjonowania i inwentaryzowania owego wielkiego bogactwa zabytkowego powierzonego sobie obszaru. Myślę, że to zadanie wyznaczył sobie jako najważniejsze. Tę gigantyczną pracę wykonywały dla niego rzesze osób podejmujących
się inwentaryzacji obiektów architektury oraz tworzenia kart zabytków. Takie
zlecenia podejmował również Waldemar Niezgoda (1939 – 1993), który w
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ten sposób zarabiał na utrzymanie oraz studia na warszawskiej, a następnie wrocławskiej politechnice. Urodzony
w Warszawie, wychowany w
leśniczówce pod Włocławkiem, nie miał z tymi stronami
nic wspólnego. Jak spotkał na
swej drodze Jerzego Tura już
się nie dowiemy, ale zarówno
dla Urzędu Konserwatora w
Rzeszowie, jak i dla MBL-u
w Sanoku wykonał dziesiątki
pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów architektonicznych. W archiwach sanockich i rzeszowskich znajduje
się tysiące negatywów jego
autorstwa, a także inwentaryzacji pomiarowych przede
wszystkim obiektów w Bieszczadach, opuszczonych wtedy
i nie zamieszkałych. Mało kto
dziś może sobie wyobrazić, że
na Otrycie były bojkowskie
Waldemar Niezgoda podczas inwentaryzacji
chałupy na Otrycie, 2 poł. lat 50. XX w.
chałupy, ale dokumentacja
archiwum rodzinne G. Niezgody.
rysunkowa pozostała. Opracowywał też Niezgoda obiekty w powiatach sanockim przemyskim i krośnieńskim np. w Haczowie czy
Bliznem. Te służbowe kontakty szybko zamieniły się w przyjaźń z obojgiem
małżonków. Waldemar, zbuntowany wobec domu rodzinnego, wobec rodziców, którzy po traumie Powstania Warszawskiego i obozu przejściowego w
Pruszkowie skupili się przede wszystkim na materialnej stronie egzystencji,
uznał napotkanie na swojej drodze ludzi, tak odmiennie żyjących, za objawienie. Niewiele od niego starsi przyjaciele – Baśka o dwa lata, a Jurek pięć – stali
się jego mentorami i wzorcem moralnym. Sprawił to ich niebanalny, otwarty sposób życia i priorytety: bezinteresowne skupienie na dziele ratowania
zabytków, nie przywiązywanie wagi do dóbr materialnych, bezkompromiso-
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wość, prostolinijność. W domu Turów nie było biedy. Może nie zawsze mieli
pieniądze, ale dla każdego gościa był tu nocleg i posiłek, a dla przyjaciół na
półce w szafie czekał ich komplet pościeli, co oznaczało, że mogli tam wpaść
zawsze, z czego zarówno Waldemar, jak i Olgierd korzystali. O podejściu Turów do mieszczańskich ideałów, ich świadomym minimalizmie egzystencjalnym świadczy piękna historia ich regału na książki, w salonie mieszkania na
ul. Jagiellońskiej. Po wprowadzeniu się ustawili skrzynki po pomarańczach i
ten prototyp służył im znakomicie do końca ich dni. Ten regał jest symbolem
postawy życiowej Barbary i Jerzego, ich hierarchii wartości. Zaznaczmy tu, że
był to dom dobrze zorganizowany i pozbawiony chaosu.
Współpraca Waldemara z Jerzym Turem, a także naukowa penetracja terenów bieszczadzkich zaowocowała projektem skansenu cerkwi, który stał się
tematem pracy dyplomowej Niezgody na Wydziale Architektury politechniki
wrocławskiej w roku 1969, ale także istotnym projektem, dla realizacji którego podjął wiele wysiłku.
Projekt utworzenia skansenu cerkwi wyniknął z konieczności. Drewniane cerkwie, pozbawione gospodarzy na wysiedlonych po akcji Wisła terenach,
nie zamknięte, narażone były na wszelkie możliwe niebezpieczeństwa. Ich wyposażenie nie było dotykane przez okolicznych mieszkańców, jednak turyści
już takich oporów nie mieli i rozpoczynał się stopniowy rabunek wyposażenia. Stało się to przyczyną koncepcji utworzenia przez Jerzego Tura wspomnianej Składnicy Zabytków Ruchomych przy Muzeum Zamku w Łańcucie,
ale obiekty, owe drewniane cerkwie, czekało inne zagrożenie. Władze komunistyczne miały wobec tego problemu ustaloną politykę, podobną jak wobec
dworów poszlacheckich, które po wojnie znajdowały się przecież nieomal w
prawie każdej polskiej wsi, a zasób ten do roku 1989 został poważnie uszczuplony i bardzo zniszczony. Cerkwie, zabytki sakralne, do tego „poukraińskie”
skazano na podobny los. Dyskretnie sprzedawano je jako materiał budowlany
(np. cerkiew w Daszówce), mogły też paść ofiarą rozbiórki nielegalnej, a poza
tym nie remontowane niszczały. Projekt utworzenia skansenu zakładał uratowanie co piękniejszych obiektów. Miał on być zorganizowany w dolinie potoku Caryński, niezwykle pięknej, kiedyś gęsto zaludnionej, a wtedy opustoszałej. Jej naturalne ukształtowanie umożliwiało ustawienie każdej przeniesionej
cerkwi na wzniesieniu, co choć w części odtwarzałoby ich naturalne położenie. Planowano też przeniesienie kilku oryginalnych chałup (a wtedy jeszcze
było co przenosić), w których mieściłyby się miejsca noclegowe, czy budynki administracji, karczmy itp. Ani Waldemar Niezgoda ani Jerzy Tur nie byli
grekokatolikami, kierowała nimi czysta potrzeba ratowania ginącego piękna
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i śladów kultury. Projekt się zresztą Ukraińcom nie podobał, liczyli bowiem,
że uda się może doczekać czasów, kiedy świątynie będzie można zachować
na miejscu. Tak się zresztą poniekąd stało, bo cerkwie w pewnym momencie zaczęły być przekazywane Kościołowi katolickiemu w użytkowanie, (w
różnych miejscowościach, w różnych latach) i większość z nich udało się uratować, choć z pewnością nie w sposób, jakiego życzyłaby sobie społeczność
ukraińska. Stopniowo też zaczynały zmieniać się warunki, które umożliwiały
remonty służbom konserwatorskim. Nieużytkowana, ale pięknie zachowana
cerkiew w Piątkowej i Kruhelu Wielkim (dzisiaj w Przemyślu) są tego przykładem. Ale los trzykopułowej cerkwi w Lutowiskach2 bezpowrotnie zniszczonej pokazuje ówczesne zagrożenia. A przecież był to obiekt znajdujący się
przy głównej trasie i obok siedziby gminy, można by powiedzieć, że na oczach
całej Polski, a cóż dopiero myśleć o obiektach na uboczu. Obecnie konserwator wojewódzki przeznacza wielkie środki na remont cerkwi (chciało by
się podobnego losu dla kościołów polskich na Ukrainie), więc nie jest łatwo
zrozumieć walki tamtych lat o zachowanie tych niezwykłych zabytków. Walki
te odniosły jednak (jestem o tym przekonana) taki skutek, że trudniej było
władzom komunistycznym rozbierać obiekty po cichu, choć wiele obiektów
uległo zniszczeniu. Podzieliły los np. pałacu w Medyce.
Waldemar Niezgoda był zafascynowany Bieszczadami, przybył tam w
latach pięćdziesiątych obok Woja Wojciechowskiego, Henryka Viktoriniego
czy Olgierda Łotoczko. Po ukończeniu studiów w roku 1969 podjął pracę w
Wydziale Budownictwa i Architektury w Ustrzykach Dolnych. Jednak zderzenie z samowolą władz i brak możliwości racjonalnego działania sprawił,
że kiedy z niedalekiego Przemyśla przyszła w roku 1972 propozycja pracy i
mieszkania, bez wahania została przyjęta. Życie w Przemyślu pozwalało pracować możliwie najbliżej ukochanych Bieszczadów, choć możliwości architektów wpływania na wygląd miast nie były tu wiele lepsze. Te prerogatywy
włodarze komunistyczni pozostawiali sobie.
Jak wyglądało „Turowe pogotowie zabytków”, że posłużę się określeniem
Andrzeja Laskowskiego, najlepiej oddaje epizod z historii cerkwi w Chmielu.
Podczas kręcenia filmu Pan Wołodyjowski w roku 1969, filmowcy Jerzego Hoffmana pochwalili się w knajpie w Dwerniku, że mają zezwolenie na „przypadkowe” spalenie cerkwi, podczas zdjęć do sceny pożaru w Chreptiowie. Telefon
Waldemara Niezgody do Jerzego Tura, a następnie Tura do Jerzego Szablowskiego położył kres sprawie. Smaczku dodaje fakt, że Jerzy Szablowski, wów2
Cerkiew w Lutowiskach przez kilka lat stała w stanie rozpoczętego remontu a następnie posłużyła
jako materiał budowlany dla budowy kościoła w Dwerniku.
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czas dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (w latach 1952-1989),
był konsultantem tego filmu. Przez długie lata blaszany dach cerkwi nosił ślady
namalowanych farbą niby gontów – ale obiekt przetrwał.
Projekt skansenu cerkwi w okrojonej formie, jako wioski skansenowej
zorganizowanej w Łopience, podjął w latach siedemdziesiątych Olgierd
Łotoczko, niestety również bezskutecznie. Olgierd, historyk sztuki i literat, duch niezależny, postać barwna i nietuzinkowa, położył wielkie zasługi w dziele ochrony, ale także rozpoznawania obiektów zabytkowych dla
urzędów konserwatorskich. Pełnił funkcje Wojewódzkiego Konserwatora
w Zielonej Górze, powiatowego w Przemyślu, a Bieszczadzkiego w Lesku,
podejmował się też innych zatrudnień. Podczas pracy w Przemyślu stworzył projekt zagospodarowania turystycznego zespołu urbanistyczno-architektonicznego w Kalwarii Pacławskiej, a w Lesku zdołał odremontować
cerkwie w Strwiążku, Ustrzykach Dolnych, Rzepedzi i Turzańsku. Olgierd
Łotoczko jest autorem wielu kart ewidencyjnych zarówno architektury jak
i wyposażenia. Praca często polegała tylko na wskazaniu obiektu, założeniu karty z fotografią, nazwą obiektu i datowania. Pozbawione opisu służyć miały pewnie wstępnemu wyodrębnieniu zabytkowych dzieł. A trzeba
przecież zdawać sobie sprawę, że czasy były inne i dla kościoła katolickiego
inwentaryzator był przedstawicielem władz komunistycznych, zapisującym ornaty, monstrancje czy rzeźby. Kler nie patrzył na to chętnie. Urząd
konserwatorski nie był wtedy dla władz kościelnych źródłem środków na
remonty, a raczej uciążliwym kontrolerem, przyłapującym kapłana na nie
dość właściwym remoncie. Jednak te karty, które Łotoczko wykonał w całości, np. karty inwentaryzacyjne ksiąg biblioteki zakonu oo. Reformatów
w Przemyślu, są na bardzo wysokim poziomie. Budzi podziw rozległa wiedza autora.
Jerzy Tur, jak wspomniano, zabiegał, aby ewidencjonowanie zabytków
odbywało się na właściwym poziomie, według stałego wzoru i z zachowaniem dyscypliny naukowej, toteż wraz z Jerzym Żurawskim opracowali kartę
inwentaryzacyjną, tzw. białą dla zabytków architektury (ulepszając poprzednią tzw. zieloną) oraz kartę zabytku ruchomego. Jerzy Żurawski był mocnym
sojusznikiem Tura w jego działaniach, szczególnie, kiedy został w roku 1963
kustoszem i wicedyrektorem Muzeum – Zamku w Łańcucie. W roku 1972
przeniósł się do Kazimierza Dolnego, gdzie jako konserwator zabytków dla
dawnego powiatu puławskiego (był nim do 1993 r.) oraz dyrektor Muzeum
Kazimierza Dolnego, (obecnie Muzeum Nadwiślańskiego) nie dopuścił do
wprowadzenia wysokiej zabudowy do kazimierskiego zespołu.
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Miał też Jerzy Tur wpływ i
na moje życie zawodowe. Kiedy w
roku 1973 dyrekcja Przedsiębiorstwa Państwowego „Desa”, Oddział w Krakowie, zwróciła się do
mnie za pośrednictwem dyrektora
przemyskiego muzeum Antoniego Kunysza z propozycją otwarcia
salonu antyków w Przemyślu, to
właśnie Jurek pomógł mi podjąć
decyzję pozytywną, uważał bowiem, że przy odpowiednim podejściu będę mogła wiele zrobić.
Desa była w tym czasie monopolistą w handlu antykami, a placówka w Przemyślu miała wyprzedzić
te w Rzeszowie i Sandomierzu,
które powstały wiele lat później.
Otworzyłam więc 7 czerwca 1973
pierwszy salon na Podkarpaciu, w
kamienicy przy Rynku 15, (Rynek
nazywał się wtedy Placem Wielkiego Proletariatu!). Odwiedzali
tę moją „desę” chętnie Aleksander
Rybicki, Franciszek Kotula, Wojciech Sobocki i wielu, wielu innych
fascynujących kolekcjonerów, a co
cenniejsze obiekty trafiały do muzeów w całej Polsce. Miał więc rację Jurek Tur namawiając mnie do
tej roboty. Placówkę desy prowadziłam do roku 1990, a prywatny
salon antyków do roku 2011 – w
sumie 38 lat. Jerzy Tur wymyślił
także akcję podjęcia próby ratowania wiejskich mebli zabytkowych,
zesłanych podówczas z domów
mieszkalnych do stodół, w wielkim
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nieposzanowaniu. Podjęłam takie oficjalne desowskie objazdy, ale podjęliśmy
te działania za późno i po zakupie zaledwie jednego bambetla (inaczej szlabanki) i kilku innych mebli zaprzestaliśmy tych działań.
Należy też koniecznie wspomnieć o działalności podziemnej pary Tur
–Tondos w czasach stanu wojennego. Była ona różnorodna, ale ja skupię się
na tym z czym osobiście się zetknęłam – na kolportażu wydawnictw niezależnych. Niezależna biblioteka w ich domu liczyła setki pozycji – po odzyskaniu
niepodległości, Barbara Tondos i Jerzy Tur przekazali do fundacji przy Bibliotece Jagiellońskiej kolekcję, w której znajdowało się: 835 tomów różnych
druków zwartych, 155 tomów druków ciągłych, nadto 317 druków ulotnych
i 27 innych. Oprócz „biblioteki”, rozumianej jako wypożyczalnia książek, prowadzili Tury także „hurtownię”, w której mogliśmy się zaopatrywać i rozprowadzać wydawnictwa dalej do naszych miast. Oferta była ogromna – wydawnictwa przede wszystkim warszawskie, ale i inne, druki ulotne z całej Polski
w tym z Załęża i Uherców. Teraz wiem, że prócz mnie korzystał ze źródła
u Turów także np. Władysław Szulc. Wydawnictwa były dość drogie, ale na
wszystkich poziomach tej działalności rozprowadzaliśmy je bezinteresownie
(Tury także), traktując to jako wsparcie dla niezależnych wydawnictw.
Niestety, nie da się ocalić w pełni pamięci o takiej osobie jak Baśka Tondos, zbyt była wielowymiarowa. Niepokorna, niesłychanie pracowita, wybitna. Z dobrej zakopiańskiej rodziny inteligenckiej kontestowała wszelkie
formy mieszczańskiego życia (jak choćby nie przyjmując nazwiska męża),
tworząc jednocześnie dobry, ciepły, znakomicie zorganizowany dom. Wśród
wielu jej dzieł i dokonań istotna jest organizacja Składnicy Zabytków Ruchomych przy Muzeum Zamku w Łańcucie, do której z wielkim poświęceniem,
„na własnych plecach” zwoziła wyposażenie z bardzo odległych, opuszczonych cerkwi, ratując je dla pokoleń przyszłych badaczy. Wniosła wielki i niepodważalny wkład w opracowanie sztuki zakopiańskiej, znakomicie i dogłębnie znała zabytki Podkarpacia, co w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
oznaczało podróże trudne do opowiedzenia. Walcząc z ciężką, śmiertelną
chorobą, pod koniec życia podjęła pisanie wspomnień. Szkoda, że tak późno
i szkoda, że nie zdążyła.
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w popękanym cieniu jak w glinianym dzbanie
skarb układam
Barbara Tondos, Pękanie dzbana1
Barbarę Tondos spotkałam po raz pierwszy na początku nowego wieku, a nasze przyjacielskie kontakty przypadły na ostatnie trzy lata jej życia.
Poznałyśmy się w miejscu znaczącym – w Zakopanem przy ul. Witkiewicza
19, u Magdy Kraszewskiej, artystki i opiekunki stuletniego domu w stylu zakopiańskim, zwanego dziś Domem Doktora. Barbara Tondos pomagała od
lat w opiece nad tym zabytkiem i w trakcie krótkich pobytów w Zakopanem
wpadała tam po przyjaźni. Taką ją zapamiętałam z pierwszego spotkania: zaaferowaną, w pośpiechu, zajętą rozmową, ale i szukaniem przerwy na papierosa. Ciemny sportowy strój, żywe, błyszczące oczy z nutą melancholii, ciepły
uśmiech, chrypiący głos nałogowej palaczki. Ona była wtedy w biegu pomiędzy setką spraw do załatwienia, a ja przyjechałam odpocząć. Także później
mogły się zdarzyć tego typu spotkania, ale ich nie zapamiętałam.
O naszych kontaktach zadecydowała niezwykła noc sylwestrowa z roku
2009 na 2010. Spędzałyśmy ją wspólnie u Magdy Kraszewskiej, tylko we trójkę. Baśka była żałobie, bo w kwietniu umarł jej mąż, Magda też miała swoją
stratę, ja w przełomowej sytuacji. Przyjechałam z Krakowa późno, Baśka doszła od siebie z Chramcówek. Zgodnie z zakopiańskim zwyczajem, najpierw
weszłyśmy na pobliską Antałówkę, aby tam powitać Nowy Rok. Śniegu było
jak na lekarstwo. Baśka wzięła mały świerczek, aby na szczycie rozpalić ognisko. Było jeszcze pusto, gdy znalazłyśmy się na górze, dopiero zaczęły się zjeżdżać mniejsze i większe grupy zakopiańczyków, aby przy ognisku i szampanie
świętować ten czas. W dole miasto buzowało od świateł, sztucznych ogni i
sylwestrowych emocji. My napawałyśmy się niezwykłą aurą tej nocy, którą
1
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rozświetlał księżyc w idealnej pełni i gwiazdy. Z prawej strony rysowało się
ciemne cielsko Giewontu, a na horyzoncie ośnieżone wysokie szczyty z mocnym światłem na szczycie Kasprowego. Baśka zaczęła formować ognisko, ale
świerczek okazał się za mało wysuszony i płomień ledwie się tlił. Była tym
zmartwiona, ale ją pocieszałam, że rok dopiero się zaczyna, więc ogień może
być malutki. Po części plenerowej, z ulgą zaszyłyśmy się w jednym z pokoi
legendarnego domu Kraszewskich. W kameralnej atmosferze cieszyłyśmy się
współobecnością. Z radia sączyła się muzyka. Po pewnym czasie zachęciłam
moje starsze przyjaciółki do tańca w kółku, swobodnego, ale nie za szybkiego.
Ten taniec wspominałyśmy przez cały rok – głównie w mailach – jako dobry omen. W styczniu Baśka napisała do mnie (25.01.2010): “(...) dawno
nie było mi tak radośnie. Należę do ludzi potrzebujących śmiechu i pogody
bardziej niż jadła...” W październiku znów o tym wspomniała (21.10.2010):
“wczoraj wieczorem obtańczyłam cały dom w wielkiej potrzebie odreagowania nadmiaru pracy - i myślałam o naszych sylwestrowych tańcach”.
Oprócz przyjaźni, szybko połączyła nas współpraca na polu Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Znakomita koleżanka została wkrótce zaproszona
przez zarząd Oddziału Krakowskiego do wygłoszenia referatu. Miała oczywiście mówić o stylu zakopiańskim. Temat ten mieścił się zarówno w profilu
Sekcji Sztuki Nowoczesnej, którą kierowałam, jak i w profilu Sekcji Kościołów
Drewnianych, którą przed wielu laty założył dr Marian Kornecki. Odpisała mi
(25.01.2010): “Jednak chcę do Kościołów Drewnianych. (...) Ze sztuką nowoczesną mam sporo kłopotów ...”. Odczyt odbył się 10 maja 2010 w naszym
lokalu przy ul. Starowiślnej. Autorka Stylu zakopiańskiego i zakopiańszczyzny
dała popis pasji badawczej, erudycji i błyskotliwości, połączonych z wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Pokazała też swój temperament polemiczny
i bezkompromisowość, które cechowały do końca jej postawę.
Dokładnie w międzyczasie poprosiłam Barbarę Tondos o pomoc w przygotowaniu wniosku do Nagrody im. Mariana Korneckiego, którą Województwo Małopolskie przyznaje corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Zarząd
OK SHS zgłaszał tym razem właścicieli i zarządców Domu Muzealnego Ornak
w Zakopanem, państwa Aldonę Jabłońską-Klimczak i Tadeusza Klimczaka – za
ich pełną zaangażowania oraz inwencji dbałość o dom z roku 1902, pozostający
od początku w posiadaniu tej samej rodziny. Barbara Tondos wsparła nas znakomitą opinią (z 15 marca 2010), w której podkreślała znaczenie tego domu,
stanowiącego “wczesny przykład zabudowy letniskowej, jaka rozwijała się w
102 Zakopanem w nurcie kontynuowania stylu zakopiańskiego”. Pisała: “Zgrabny,
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dobrze zaprojektowany i starannie zbudowany posiada znaczną urodę i bardzo
wysoką wartość zabytkową, chociaż nie ma najważniejszych cech stylu zakopiańskiego. Jego wartość jest tym większa, że jest to budowla wyróżniająca się
indywidualnością rozwiązań. >Ornak< zasługuje w pełni na sklasyfikowanie go
wśród najciekawszych realizacji w nurcie zakopiańszczyzny”. I tym razem nasza
kandydatura zdobyła zaszczytne wyróżnienie (wcześniej w podobnej kategorii
otrzymała je Magdalena Kraszewska za opiekę nad Domem Doktora).
Novum w edycji Nagrody im. Mariana Korneckiego w roku 2010 było
rozszerzenie formuły, tak, aby ją przyznawać również badaczom architektury drewnianej. Od razu pomyślałam, że w następnym roku koniecznie trzeba
zgłosić kandydaturę Barbary Tondos. Edycja w roku 2011 tym bardziej temu
sprzyjała, że miała charakter w pewnym sensie jubileuszowy – mijało wówczas 10 lat od śmierci patrona nagrody, dr Mariana Korneckiego. Zarząd Oddziału Krakowskiego SHS jednomyślnie zaakceptował kandydaturę Barbary
Tondos, a mnie ponownie powierzono przygotowanie wniosku. Najpierw
musiałam zapytać kandydatkę, czy wyraża zgodę i czy ktoś inny nie zwrócił
się do niej z czymś podobnym? Zabrałam się za sprawę z opóźnieniem, ale
pomysł był celny. Baśka od razu mi odpisała: “Aniu najmilsza, aleś mnie zaskoczyła! Czym prędzej poleciałam zapalić papierosa! Jestem okropnie dumna i
szczęśliwa z Waszej propozycji ...” (marzec 2011). Zaczęło się gromadzenie
materiałów, tym trudniejsze, że Baśka chorowała, ale we wszystkim pomagała
Jej córka, Katarzyna Tur-Marciszuk. Znakomite opinie wspierające wniosek
przygotowali dr Zbigniew Beiersdorf, prof. Maria Brykowska oraz mgr Marta
Nikiel, prezes Oddziału Rzeszowskiego SHS, którego kandydatka była członkinią. Wszyscy podkreślali wieloletnie doświadczenie i wybitne kompetencje
Barbary Tondos oraz wspominali zasługi jej zmarłego męża, Jerzego Tura.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby żył, byłaby to wspólna nagroda dla tego niezwykłego małżeństwa, które troskę o architekturę drewnianą miało we krwi,
jako bardzo pożądaną “wadę genetyczną”2. 11 kwietnia mogłam przekazać
kandydatce poufną informację, że kapituła nagrody jednomyślnie przyznała
jej nagrodę główną. Jeszcze trzeba było poczekać na oficjalną decyzję, która
ostatecznie brzmiała następująco: “Zarząd Województwa Małopolskiego po
uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody postanowił przyznać Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w 2011 roku za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektuParafrazuję słowa o Jerzym Turze: “Konserwatorstwo miał we krwi, było jego wadą genetyczną”. Cyt.
za: K. Tur-Marciszuk, Koleje życia Jerzego Tura we wspomnieniach córki, “Płaj. Almanach Karpacki”
2009, nr 38, s. 161.
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ry drewnianej Małopolski Pani dr Barbarze Tondos. Przyznana nagroda jest
wyrazem uznania za ponadpięćdziesięcioletnią działalność na rzecz ratowania
zabytków architektury drewnianej w Małopolsce, w szczególności za podjęty
trud pracy nad ich badaniem, dokumentowaniem i inwentaryzacją”3.
Radość i satysfakcja były wielkie! Miałam przyjemność brać udział w
uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się w Krakowie w kinie Kijów w
dniu 13 maja 2011. Po raz pierwszy mogłam wtedy poznać rodzinę laureatki.
Baśka – cała zaaferowana – wystąpiła wyjątkowo nie w spodniach, tylko w
bardzo kobiecym stroju, który – jak mi się przyznała – kompletowała na krótko przed uroczystością. Nie miała czasu na takie sprawy. Mówiła o sobie w rodzaju męskim per Tondos. A przecież trudno zapomnieć jej zdjęcia z czasów
młodości, gdy była pełna kobiecego powabu. Lubię zwłaszcza zdjęcie, gdy –
ubrana w lekką bluzkę i spódnicę – patrzy w obiektyw zalotnym wzrokiem,
wzniesionym sponad płachty tygodnika “Po prostu” …Tempora mutantur et
nos mutamur in illis ... Ilekroć wspominaliśmy na zebraniach zarządu OK SHS
tę szczęśliwą nominację, mieliśmy świadomość, że tym razem zdążyliśmy. W
następnej edycji mogło już być za późno.
Podziwiałam Baśkę, jak walczyła z ograniczeniami organizmu, w którym
z wolna rozwijała się nieuleczalna choroba. 20 stycznia 2012 – po kolejnym
wspólnym witaniu Nowego Roku w Zakopanem pisała: “Jakoś to wszystko się
komplikuje... Zima powinna mnie podnosić na duchu, a tymczasem zdycham...
Mnie bardzo powoli wracają siły, a tu zgłosiłam się z trudnym referatem na kurortową sesję...”. Na wiosnę znowu ją poprosiłam w imieniu zarządu OK SHS o
rekomendację do Nagrody im. Mariana Korneckiego – tym razem dla Grzegorza Bilińskiego, którego zgłosiliśmy za jego pionierską książkę Wiejskie budownictwo drewniane i jego stan na Ziemi Olkuskiej4. Ta książka niezwykle trafiła w
upodobania naukowe Barbary Tondos, która dużo czasu poświęciła budownictwu ludowemu i do końca nosiła się z zamiarem napisania książki o drewnie. Rekomendacji nie dała rady napisać z powodu choroby, ale podzieliła mi się swoim
zachwytem w e-mailu z 29 marca 2012: “książkę pożarłam, bo mi bardzo trafia
w temat. (...) Doszłam niedawno do przekonania, że trzeba napisać całkiem inaczej o architekturze drewnianej... A tu takie trafiają się książki – jakby dobry los
uznał, że trzeba pomóc”. Być może zalążkiem planowanej od dawna książki była
skromnie wydana, ale treściwa pozycja z roku 1999 – Zapomniana sztuka góralska oraz materiały do terminologicznego slownika budownictwa i zdobnictwa...
http://www.malopolskie.pl/Kultura/Konkurs/?id=2206 [dostęp 14.10.2015]
Książka powstała w oparciu o pracę magisterską z roku 1977, którą wydało macierzyste Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (Olkusz, 2011). Autor przeprowadził dokładną inwentaryzację, opis i typologię obiektów, które w większości już nie są zachowane.

3

4
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Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny

Była dla mnie przede wszystkim przyjaciółką, na którą mogłam liczyć
w trudnych chwilach i która mnie rozweselała, czym mogła. Naszym ulubionym tematem stały się przygody jej rudego kota o imieniu – jakże by inaczej!
– Gont. W e-mailu z 20 marca 2011 donosiła: “Teraz dla radości posyłam
Ci zdjęcie mojego kota. Ma cztery miesiące i jeszcze takiego urwipołcia nie
widziałam”. Opisywała mi jego przygody, przysyłała fotografie. W Nowy Rok
2012 miałam okazję się z nim bawić, gdy razem z Magdą Kraszewską złożyłyśmy wizytę w mieszkaniu Baśki na Chramcówkach, które po długich staraniach zostało wyremontowane i stanowiło jej dumę. 20 stycznia 2012 znowu
pisała do mnie: “Mój rudy mnie zadziwia... Wiesz, że po Waszym wyjściu
wspaniale rozrabiał? Czasem zachowuje się tak, że zaczynam podejrzewać,
że za dużo rozumie jak na kota ...” Ja z kolei przekonałam Baśkę do facebooka,
która się tam zarejestrowała w marcu 2011 i zgodziła się zostać moją “facebookową” mamą. Sama miała wielkie poczucie humoru i pozwalała z siebie
żartować. Dlatego też chętnie przystała na tytuł “Przenajświętszej Relikwii
Drewnianej”, który jej nadałam na przekór jej ciągłej gotowości do zmiany.
Barbara Tondos nie wiedziała o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgłosił ją jesienią roku 2011 do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Jakże by jej się należało to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w
dziedzinie, której poświęciła życie! Niestety, nie jej przypadła nagroda “za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego”,
a zwięzła z konieczności opinia, którą na prośbę urzędu przygotowałam, posłużyła mi jako słowo nad grobem Barbary Tondos, gdy ją żegnaliśmy na początku
jesieni na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że jej postawa nosiła cechy charyzmatyczne. Ochrona, dokumentacja, badanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego były jej żywiołem przez okres ponad półwiecza. Historyczka sztuki,
specjalistka w dziedzinie dokumentacji i konserwacji zwłaszcza budownictwa
drewnianego, muzealniczka, organizatorka życia naukowego i kulturalnego, a
także aktywna działaczka ruchu opozycyjnego w latach 80., oraz ruchu ekologicznego już w wolnej Polsce – dała niezliczone dowody, jak wiele znaczy
dla ochrony wartości dziedzictwa kulturowego organiczna „praca u podstaw”.
Za poetą Bolesławem Leśmianem można by nazywać pole jej aktywności „inwentarzem kulturalnym” i „skarbem narodowym”, niezbędnym do tego, aby
naród stanowił „jednostkę wybitną i poważną”5. Podejmowała te działania,
nie zważając na różnorodne i nieraz daleko idące utrudnienia systemowe. W
5
B. Leśmian, O potrzebie pracy kulturalnej, [w:] tegoż, Szkice literackie. Dzieła wszystkie, zebrał i opracował Jacek Trznadel, Warszawa 2011, w. 89.
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swoich wypowiedziach nieustannie podkreślała, że badacz i konserwator jest
jednocześnie obrońcą zabytków przed zniszczeniem i licznymi zagrożeniami
ze strony ideologii i cywilizacji.
Podczas ostatniego wspólnie spędzonego Sylwestra – znowu w Domu
Doktora w Zakopanem – była bardzo niespokojna. Witałyśmy Nowy Rok 2012
już w liczniejszym towarzystwie. Baśka nie chciała tańczyć, tylko cały czas kierowała rozmowę na temat zaniedbań i zagrożeń wobec architektury zakopiańskiej. Temat bez końca! Nie własne zdrowie, ale ukochana zakopiańszczyzna
stanowiły jej główną troskę. Była tu perfekcjonistką i nawet trwająca wówczas
renowacja Willi pod Jedlami nie spełniała Jej oczekiwań i wymagań. Gdyby
wiedziała, co dzieje się w mieście jej urodzenia dzisiaj – groza narasta! – być
może umarłaby po raz kolejny? A może wie o tym wszystkim i teraz już cierpliwie czeka, aż to się skończy? W pierwszym dniu roku 2012, gdy byłam u
niej na Chramcówkach, pozwoliła mi wybrać ze swojego księgozbioru książkę.
Wzięłam na pamiątkę przedwojenne wydanie Wielkich wtajemniczonych Edwarda Schuré’go. Ta słynna książka kończy się rozważaniem na temat świątyni – jej
obietnicy i urzeczywistnienia. Mowa o idealnej świątyni – duchowej, moralnej
i społecznej. Jestem pewna, że Barbara Tondos – jako strażniczka „skarbu narodowego” i wspaniały człowiek – przyczyniła się do jej budowy.

Rodzinna dyskusja w Zakopanem, ok. 2007 r. fot. J. Marciszuk.

Ochrona, opieka
i dokumentacja zabytków
w XX-XXI wieku –
instytucje i społecznicy
Barbara Tondos PO DNIU
(…)
na ogromnym polu skib
zostawiono mnie samą
z kaleką kolumną
jakbyśmy
obie
były
na pamiątkę

Za: Almanach poezji rzeszowskiej
pod red. Jana Grygiela, Rzeszów 1961, s. 61.

Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie –
„mieście trzeciorzędnym Galicyi”1
Tomasz Zaucha

Wobec jakże szeroko dziś zakrojonych i daleko zaawansowanych badań nad
dziedzictwem i jego znaczeniem dla rozwoju krajów i społeczeństw, truizmem staje
się stwierdzenie, o ważnej roli i wysokiej randze zabytków. Ich dzisiejszy wygląd
jest rezultatem nie tylko działalności fundatorów, budowniczych i artystów, ale
także późniejszych przekształceń, degradacji i restauracji. W tym „życiu” zabytków
od pewnego momentu ważną rolę zaczęli odgrywać konserwatorzy. W wieku XIX
już nie tylko od twórców, ale i od konserwatorów i badaczy zaczął zależeć los zabytków. To im w dużej mierze zawdzięczamy dzisiejszą postać otaczającego nas
krajobrazu kulturowego. Ważne jest zatem, by badając dzieje sztuki, nie koncentrować się wyłącznie na działaniach fundatorów i artystów, ale także konserwatorów. Dla Rzeszowa, jak i dla całej Galicji, zmiana ta nastąpiła po połowie XIX
wieku. 31 grudnia 1850 utworzona została Zentral-Kommission für Erforschung
und Erhaltung der Baudenkmale. Zasiadało w niej kilkunastu członków pod przewodnictwem prezydenta, a dla każdego kraju korony austriackiej2 były utworzone
stanowiska konserwatorów i korespondentów. Komisja, drogą urzędową, wydawała czasopisma fachowe, zależnie od przydziału służbowego konserwatorów3.
„Rzeszów … miasto powiatowe, jedno z najpiękniejszych miast trzeciorzędnych Galicyi” (Słownik
geograficzny, t. 10, 1889, s. 151).
2
Böhmen [Czechy], Bukovina, Dalmatien [Dalmacja], Galizien [Galicja], Kärnten [Karyntia], Krain,
Küstenland [Pobrzeże], Mähren [Morawy], Niederösterreich [Dolna Austria], Oberöstereich [Górna
Austria], Salzburg [Kraj Salzburski], Schlesien [Śląsk], Steiermark [Styria], Tirol (tu również Tyrol
południowy, np. Bozen/Bolzano, Trient/Trente), Vorarlberg.
3
„Jahrbuch der Zentral-Kommission...” (1856-1861) oraz oraz Mitteilungen der Zentral-Kommission…” (1856-). Od 1907 Komisja wydawała cztery czasopisma: wspomniane „Mitteilungen…” (sprawy personalne, zarządzenia, sprawozdania z czynności), „Jahrbuch für Altertumskunde” (dla sekcji I
– zabytki prehistoryczne), „Kunstgeschichtliches Jahrbuch”, „Mitteilungen der III. (Archiv-)Sektion”.
1
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Dostarczały one informacje nie tylko o sprawach personalnych, zarządzeniach i
rozwiązaniach formalnych na całym obszarze Austrii, ale także o śledzonych przez
Komisję zagadnieniach ochrony zabytków w innych krajach Europy4 i świata, nie
wyłączając Kościoła5.
Była to więc dość rozbudowana struktura administracyjna, lecz – zważywszy na ówczesne rozmiary cesarstwa – niezbyt duża i efektywna. W samej Galicji, położonej na peryferiach państwa, początki działalności konserwatorów były
więcej niż skromne. Jedną z pierwszych relacji nadesłanych do Wiednia przez
konserwatora, Mieczysława Potockiego stanowi przypadkowe zestawienie rozmaitych starych budowli. Są tam wzmianki i o kościele drewnianym w Klimkówce przed 300 laty zbudowanym, o starych okopach nad Zbruczem, o ruinach
zamków w Trembowli i Brzeżanach, albo garść informacji o zabytkach Żółkwi:
„In der Kreisstadt Žolkiew befinden sich in der Pfarrkirche äuserst kunstvolle und
schöne Grabmäler der, in der Geschichte berühmten, Familien Zólkiewski und
Sobieski”6. Korespondencja ta pochodzi z roku 1865, czyli powstała po 9 latach
pracy Potockiego na stanowisku c.k. konserwatora (mianowany 1856). Zakres
znajomości zabytków galicyjskich wydaje się powierzchowny i nie odbiegający
od wiedzy krajoznawców, i można sądzić, że jego wiedza o zabytkach Rzeszowa
niewiele przewyższała ogólne wiadomości, jakie możemy znaleźć, dla przykładu, w pochodzących z poprzedniego stulecia opisach Ewarysta Kuropatnickiego.
Pierwszorzędnym zadaniem było zatem wyszukanie wszelkich zabytków historii
i sztuki, które należałoby w dalszej konsekwencji chronić. C.k. konserwatorzy
mieli w tym względzie stosunkowo łatwe zadanie, gdyż już od końca XVIII wieku sieć drogowa w Galicji była intensywnie rozbudowywana7 i, co szczególnie
ważne, powstały linie kolejowe: główna magistrala arcyksięcia Karola Ludwika
łącząca Kraków ze Lwowem (1856-1861), linia do Czerniowiec (1866), kolej
transwersalna (1884) oraz szereg pobocznych. Ułatwiały one penetracje terenowe miłośników sztuki, jak o tym świadczy choćby układ topograficzny rysunków
w szkicownikach Karola Maszkowskiego i Stefana Matejki8. Na jego podstawie
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4
W. Weckbecker, Das Recht der Denkmalpflege in Preussen (Mitteilungen, 3 Folge, Bd. 7, nr 9, szp. 259274; Gesetzliche Regelung der Denkmalpflege (Hamburg, Rosja, Chiny) (Mitteilungen, 3 Folge, Bd. 8,
nr 3, szp. 120-121; Denkmalpflfege im Auslande (Egipt, Bawaria) (Mitteilungen, 3 Folge, Bd. 11, nr 11,
1912, s. 256-257.
5
Pismo okólne papieża do episkopatu Włoch w sprawie ochrony zabytków sztuki i historii we władaniu
kościelnym, 12 XII 1907 (Mitteilungen, 3 Folge, Bd. 7, nr 5, maj 1908, szp. 129)
6
M. Potocki, [Korrespondenz] aus Kociubińczyki, „Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale”, 10, 1865, s. C-CI. Kociubińczyki były miejscem zamieszkania Potockiego.
7
Zob. np. działalność inż. Jana Grossa, który w ostatniej ćwierci XVIII w. zbudował w Galicji 1890 km
gościńców ( Janina Bieniarzówna, Gross Jan (ur ok. 1733, zm. po 1805), PSB, 1960-1961, s. 3-4).
8
T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Szkicowniki z wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami kra-

Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie – „mieście trzeciorzędnym Galicyi”

można stwierdzić, że studenci dotarłszy w roku 1891 do Rzeszowa ruszyli na
południe w stronę Strzyżowa, niewątpliwie korzystając z nowo otwartego szlaku Rzeszów-Jasło (1890). Ich podróż była częścią wycieczki zabytkoznawczej
zorganizowanej przez prof. Władysława Łuszczkiewicza, z której relacja obejmująca Rzeszów, została opublikowana przez Komisję Historii Sztuki, działającą
przy krakowskiej Akademii Umiejętności9. Uzupełnienie wiadomości podanych
przez Łuszczkiewicza przygotował później Emanuel Świeykowski w roku 1902
(opublikowane dopiero 191210), który odwiedził Rzeszów w towarzystwie historyka sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Mariana Sokołowskiego,
oraz Zygmunta Hendla. Jak donosiła rzeszowska prasa, zwiedzili oni wszystkie
zabytki miasta, a ponadto złożyli wizyty u starosty i u Adama Jędrzejowicza w
Staromieściu11. W tym samym jednak czasie, czyli już od ostatnich dekad XIX
wieku, konserwatorzy podejmowali systematyczne objazdy przydzielonych sobie terenów, o czym liczne wzmianki znajdujemy zarówno w „Tece Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”, jak i lwowskiej „Tece Konserwatorskiej”.
Wobec słabego początkowo zaangażowania konserwatorów w rzeczywistą
ochronę zabytków i nadzór nad przeprowadzanymi restauracjami, istotna, jeżeli
nie główna rola w zachowaniu pamiątek przeszłości przypadała jej właścicielom
i administratorom. Bardzo ważna była również postawa ogółu społeczeństwa, w
którym – mimo dynamicznego rozwoju nauk historycznych – świadomość rangi
zabytków torowała sobie drogę z pewnym trudem. Aspekt ten zyskuje jednak
na znaczeniu w trakcie podejmowanych prac remontowych, o czym świadczy
korespondencja „Głosu Rzeszowskiego”, gdzie w relacji o odnowie kościoła bernardyńskiego przed jubileuszem 1898 roku pisano: „Jak zaś dbać powinniśmy o
utrzymanie i konserwowanie naszych zabytków historycznych i świątyń narodowych, tego dowodem jest choćby ta okoliczność, że na kilkanaście tysięcy ludności katolickiej w mieście i okolicy posiadamy zaledwie 2 kościoły (…) trzeci
popijarski w rachubę tu nie wchodzi (...)”12. Niestety, w Rzeszowie nie powstał
ruch miłośników zabytków, na wzór Krakowa, w którym aż 11 stowarzyszeń społecznych (w tym Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury) połączyło swe siły w r.
1908, by utworzyć – nie sformalizowaną ostatecznie, lecz działającą wspólnie –
kowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Fakty znane i nieznane, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej
Akademii Umiejętności” 67, 2003, s. 107.
9 W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej w lecie 1891 roku, „Sprawozdania Komisji do
Badania Historii Sztuki w Polsce” 5, 1896, s. 120-125, 173-177.
10
E. Świeykowski, [Sprawozdanie z wycieczki do Rzeszowa], „Sprawozdania Komisji do Badania Historii
Sztuki w Polsce” 8, 1912, szp. LCCCVII-CVI.
11
„Głos Rzeszowski”, nr 22, 1 czerwca 1902, s. 3.
12
„Głos Rzeszowski” 1898, nr 34 (21 sierpnia), s. 2.
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Straż Artystyczną13. Wśród istniejących na przełomie XIX i XX w. licznych towarzystw i stowarzyszeń rzeszowskich nie było żadnego, które by postawiło sobie
za cel troskę o pamiątki historyczne, czy choćby o estetyczny wygląd miasta14.
Potrzebę taką dostrzeżono dość późno, o czym świadczy artykuł z roku 1922, pt.
Ratujmy pamiątki Rzeszowa!15
Jak się jednak okazuje, sprawy konserwacji zabytków, nie były całkiem obojętne rzeszowianom, za czym przemawia obszerne omówienie projektowanych
nowych zasad organizacji służby konserwatorskiej, zamieszczone w „Tygodniku
Rzeszowskim” z sierpnia 1886 r. (doszły one istotnie do skutku w roku następnym). Dziennikarze wyrazili pogląd, że byłoby rzeczą właściwą, gdyby wśród kandydatów na urzędy konserwatorskie nie brakło Karola Boromeusza Richtera: „Jego
wykształcenie i badania na tem polu dają rękojmię, iż byłby jednym z najgorętszych
konserwatorów. Dlatego też idąc za wezwaniem ‘Kuriera Lwowskiego’ przedstawiamy p. Richtera, jako zupełnie kwalifikującego się na urząd konserwatora i sądzimy, że kandydatura ta będzie wziętą w rachubę w sferach decydujących”16. Karol
Boromeusz Richter pochodził z Sambora. Po studiach w wiedeńskiej Technische
Hochschule zajmował liczne stanowiska w służbie rządowej we Lwowie, w Podgórzu, Rzeszowie, Samborze, Krakowie, a w roku 1863, już jako inżynier cywilny,
osiadł w Rzeszowie. Zajmował się zabytkami starożytności; napisał m.in. Rzecz o
starej zbrojowni miejskiej w Krakowie, Pamiętnik o zamierzonej restauracji Sukiennic
w Krakowie17. Kiedy w roku 1886, w trakcie odnawiania fary pojawiły się głosy
wzywające do usunięcia pomników rodziny Rzeszowskich, Richter napisał w ich
obronie artykuł Saxa loquntur w Tygodniku Rzeszowskim, wydany także w osobnej nadbitce, dzięki czemu problem stał się znany w kraju. Członkowie redakcji
„Kuriera Lwowskiego” wyrazili nadzieję, że głos ten „podniesiony w obronie tych
pomników nie przejdzie bez echa i zwróci na nie uwagę pana konserwatora pomników dla Galicji zachodniej”18. Sprawą tą zainteresowała się również krakowska
„Nowa Reforma” (19 marca 1886, nr 64), do której z komitetu odnowy pisano
sprostowanie19. Niestety, Richter zmarł w owym roku 1886.
Nie tylko Richter miał świadomość istnienia urzędu konserwatorskiego
i jego zadań. Dla przykładu, zawiązany w roku 1886 roku komitet odnowienia
F. Ziejka, Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie
w XIX wieku, „Nauka” 2008, nr 2, s. 44-45.
14
Działające w Rzeszowie stowarzyszenia zestawia i omawia Barbara Szymczak-Hoff, Życie towarzyskie
i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993, s. 19-63.
15
„Ziemia Rzeszowska” 4, 1922, nr 17 (28 kwietnia), s. 1-2.
16
„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 60 (21 sierpnia), s. 2. O sprawach konserwatorskich pisano na podstawie „Wiener Zeitung” także w „Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 74 (27 listopada), s. 3.
17
„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 61 (28 sierpnia), s. 2.
18
„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 37, s. 3.
19
Facta loquuntur, „Kurier Rzeszowski” 1886, nr 7, s. 1.
13
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kościoła gimnazjalnego zalecił ks. Stanisławowi Gryzieckiemu, administratorowi świątyni, między innymi, by „zasięgnął opinii w sprawie zamierzonego odnowienia od jednego z konserwatorów krajowych”20. Wśród rzeszowian byli także
orędownicy konserwacji zamku, którzy w swych staraniach odwoływali się do
urzędników i konserwatorów. W „Kurierze Rzeszowskim” pojawiła się z początkiem roku 1895 wiadomość o przyznaniu przez Ministerium subwencji na odnowę murów obronnych zamku: „Subwencję tą o ile wiemy wykołatał licznemi a
wyczerpującemi relacjami dzisiejszy prezydent sądu p. Głuszkiewicz, w którym
starożytna ta budowla […] szczerego znalazła opiekuna21”. Nie chroniło to jednak budowli przez zniszczeniem, gdyż jak donosiła „Gazeta Rzeszowska” „decydujące sfery w Wiedniu”, wbrew stanowisku konserwatora i Centralnej Komisji, postanowiły do murów zamkowych przybudować zupełnie nowy gmach. W
Rzeszowie powstał ruch sprzeciwu: magistrat reprezentowany przez burmistrza
Romana Krogulskiego interweniował u ministra ds. Galicji, Adama Jędrzejowicza i u posła Ignacego Rychlika (1899) 22. Sam przewodniczący Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, Stanisław Tomkowicz podjął w tej sprawie podróż
do Wiednia (1901)23. Niemniej, taka postawa społeczna i oddolne działania były
chyba dość odosobnione, jeżeli nie w samym Rzeszowie, to na pewno w kraju.
Feliks Kopera wspominając swą służbę konserwatorską tak pisał: „Kiedy obejmowałem opiekę nad zabytkami tych okręgów [1905] od razu zauważyłem brak
zrozumienia dla idei ochrony zabytków [...] W rzadkich tylko wypadkach społeczeństwo przychodziło z pomocą, pomagając konserwatorowi w spełnianiu jego
obywatelskiego obowiązku”24.
W relacjach konserwator – administracja publiczna bywało chyba lepiej,
zwłaszcza że od pewnego momentu przybrały one charakter urzędowy: „Tygodnik Rzeszowski” w r. 1886 donosił, że „Starostwa otrzymały od Namiestnictwa
rozporządzenie, by o znaczniejszych restauracjach zabytków architektury i budowli pomnikowych zawiadamiały konserwatora krajowego dr. Józefa Łepkowskiego w Krakowie”25. W ówczesnej Galicji zarządzenia administracyjne miały
szczególną rangę, więc władza polityczna, przynajmniej na terenie Rzeszowa,
potrafiła współdziałać z konserwatorami, czego dobrym przykładem jest postawa
Adama Fedorowicza, starosty w latach 1885-1901. Jak czytamy w sprawozdaniu
Demetrykiewicza: „W Rzeszowie zaproszony przez starostę, p. Fedorowicza oglądał konserwator kończącą się gruntowną restaurację kościoła popijarskiego, przy
„Przegląd Rzeszowski” 1886, nr 1 (3 stycznia), s. 5.
„Kurier Rzeszowski” 1895, nr 22 (24 lutego), s. 3.
22
„Gazeta Rzeszowska” 1899, nr 1 (12 października), s. 5.
„Głos Rzeszowski” 1902, nr 18 (4 maja), s. 3.
24
Feliks Kopera, Ze wspomnień konserwatora, „Ochrona Zabytków” 1949, nr 2, s. 87.
25
„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 63 (11 września), s. 3.
20
21
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której dzięki nader życzliwemu poparciu władzy politycznej trzymano się ściśle
wskazówek konserwatorskich, i która wypadła bardzo dobrze”26. Fedorowicz
interweniował także w sprawie odnowy kościoła bernardyńskiego w roku 1898.
Jego ostre w tonie pismo do gwardiana Hipolita Śmiałowskiego, wydane – o ile
można wnosić – motu proprio, a nie w rezultacie interwencji konserwatora, zaleca
między innymi: „...konwent przy prowadzeniu restauracji i odnowieniu kościoła
klasztornego i jego zabytków winien ściśle stosować się do wszelkich wskazówek i
wniosków c.k. konserwatora zabytków sztuki, upraszam więc Przew. ks. Gwardiana, aby bezwarunkowo zaniechał zamiaru nowego złocenia i zarządził odnowienie przez artystę istniejącego piękniejszego złocenia rzeczonego ołtarza...”27.
Dzięki takim stanowczym postawom niektórzy opiekunowie zabytków musieli przed c.k. konserwatorami czuć pewien respekt. Ks. Łukaszewicz, proboszcz z
rzeszowskiej fary, posądził wspomnianego o. Śmiałowskiego o chęć usunięcia obrazów przedstawiających cuda Matki Boskiej Rzeszowskiej, z czego ten tłumaczył
się prowincjałowi, że to nieprawda, bo po pierwsze: konserwator nie pozwoli, po
drugie są to pamiątki cudów, po trzecie: gdyby miał je zamiar usunąć, to by ich nie
odnawiał28. Znaczenie owych obrazów – pamiątek cudów – dla sanktuarium bernardyńskiego powinno być priorytetowe, a jednak, co ciekawe, gwardian właśnie opinię konserwatora przedstawił jako główny argument.
Innym rzeszowskim urzędnikiem, świadomym znaczenia zabytków był Tadeusz Spiss, c.k. komisarz powiatowy, w okresie międzywojennym starosta rzeszowski. Pozostawił on ciekawą autobiografię, lecz tutaj należy wspomnieć przede
wszystkim o napisanej przezeń, a wydanej w r. 1912 nakładem Namiestnictwa
we Lwowie, broszurze Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicyi. Był do de
facto odpowiednik dzisiejszego rejestru zabytków, ograniczony wprawdzie do
budownictwa drewnianego, ale spełniający tę samą rolę: wskazania tych budowli, do których stosować należy przytoczone szczegółowo przez autora przepisy o
ochronie zabytków obowiązujące w Austrii, a w Galicji w szczególności (reskrypty
i zarządzenia Namiestnictwa). Wprawdzie Spiss pracował na różnych, przeważnie
prowincjonalnych posadach w całej Galicji i z Rzeszowem związany był krótko,
to przecież w czasie jego urzędowania tutaj, w r. 1926, odkryto w starostwie (czyli dawnym klasztorze pijarów) zabytkowe freski. Warto zauważyć, że pan starosta
odkrył je osobiście, wspiąwszy się na drabinę i paznokciami zdrapując łuszczące się
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26
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 1, 1900, s. 442. Szereg listów A. Fedorowicza znajduje się w spuściźnie po W. Demetrykiewiczu w Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (sygn. k.III-5, nr 25).
27
Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie, sygn. RGP-f-15, s. 531: list A. Fedorowicza do H.
Śmiałowskiego, 29 VIII 1897.
28
Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie, sygn. RGP-f-15, s. 575/577, list H. Śmiałowskiego
do kurii prowincjalnej w Krakowie, 7 XII 1910.
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pokłady pobiały, spod których zaczęły wyzierać barwy obrazów)29. Drugim zabytkiem Rzeszowa, który wiele zawdzięczał jego staraniom był kościół poreformacki,
skasowany przez Austriaków i przeznaczony na realne potrzeby, a po I wojnie światowej odnowiony i przywrócony do kultu jako kościół garnizonu rzeszowskiego30.
Jednak ani urzędowy charakter stanowiska konserwatorów, ani przepisy obowiązujące w monarchii nie gwarantowały zabytkom pełnego zabezpieczenia, dlatego bardzo istotna była przychylność władz politycznych. „W austriackiem urządzeniu nie ma wcale przepisów prawa materialnego zabraniających barbarzyństwa
wobec zabytków” – pisał Włodzimierz Demetrykiewicz, który przeprowadził w
roku 1890 pogłębioną analizę prawnego aspektu ochrony zabytków w Austrii. Jak
konstatował, urzędy konserwatorskie nie są „stróżami woli prawa, tylko jedynie
stronami” w interesie publicznym, które władze obowiązane były uznawać i czynić
zadość ich życzeniom w ramach istniejących ustaw. Mogli też konserwatorzy żądać wstrzymywania prac do czasu rozstrzygnięcia postępowania31. Stanowisko c.k.
konserwatora było honorowe, nie pobierali oni wynagrodzenia, często rekrutowali
się z osób nie posiadających wykształcenia z zakresu archeologii, historii, historii
sztuki, czy prawa32. Nie byli to zatem urzędnicy w ścisłym sensie, lecz zwykle ludzie zaangażowani, dla których jednak służba konserwatorska nie była zajęciem
pierwszoplanowym: Karol Lanckoroński rezydował przeważnie w Wiedniu, Feliks Kopera pełnił funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Ludwik
Wierzbicki był dyrektorem Kolei Czerniowieckiej we Lwowie, a książę Andrzej
Lubomirski, ordynat przeworski i kurator Ossolineum, miał powierzoną opiekę
sekcji I w dwudziestu powiatach33. Zresztą całe środowisko archeologów (w dawniejszym i nowszym pojęciu), historyków sztuki, muzealników i konserwatorów
było naprawdę niewielkie, ogniskujące się wokół kilku zaledwie instytucji, a jego
członkowie spełniali jednocześnie rozmaite funkcje, czy to w Akademii Umiejętności, czy to konserwatorskie bądź muzealnicze. Tak np., w trakcie odnawiania
kościoła gimnazjalnego w Rzeszowie w r. 1886 zwrócono się do dyrektora Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie o poradę w sprawie malowideł. Dyrektorem tym był
Władysław Łuszczkiewicz, który choć zajmował się żywo konserwatorstwem, to
pełnił przede wszystkim funkcję dyrektora Muzeum Narodowego. Łuszczkiewicz
polecił do tych prac rzeszowskiego malarza Jana Tabińskiego34.
T. Spiss, Ze wspomnień c.k. urzędnika politycznego, Rzeszów 1936, s. 184-185.
Ibidem, s. 188.
31
W. Demetrykiewicz, Konserwatorstwo zabytków w Galicji i kwestia jego zasadniczej reformy, s. 3-4 [w:]
Pamiętnik II-go Zjazdu Historyków Polskich, Lwów 1890.
32
P. Dobosz, Konserwatorzy i korespondenci krajowych urzędów konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archiwów, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 2, 1995, s. 37-38.
33
Ibidem, s. 34.
34
„Kurier Rzeszowski” 1886, nr 21 (29 sierpnia), s. 4-5.
29
30
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Grono konserwatorów, jakże różnorodnych pod względem przygotowania,
wiedzy, wieku, czy – ważnego w XIX stuleciu – statutu społecznego (Mitteilungen
der Zentralkomission nie nazywają Stanisława Tomkowicza inaczej niż Freiherr lub
Ritter von Tomkowicz), którzy – z racji przydzielonego im zakresu terytorialnego
– opiekowali się zabytkami rzeszowskimi, liczyło od momentu powołania służby
do roku 1939 dziesięć osób.
Paweł Popiel, pierwszy z dwóch konserwatorów galicyjskich, mianowanych
przez nowo powstałą komisję centralną we Wiedniu (obok Franciszka Strońskiego ze Lwowa), o ile wiadomo, w Rzeszowie nie odznaczył się wcale, skupiając się
raczej na działalności w Krakowie i tamtejszym okręgu35. Funkcję konserwatora
krakowskiego pełnił zresztą aż do lat 70. XIX wieku, podczas gdy w roku 1864
na stanowisko konserwatora w obwodach rzeszowskim, sądeckim i tarnowskim
został powołany Karol Rogawski z Ołpin, ziemianin i działacz polityczny (członek
Rady Państwa), parający się także pracą badacza dziejów ojczystych (związany z
krakowskim Towarzystwie Naukowym). O jego czynnościach podjętych w Rzeszowie nie słychać (kolei z Jasła jeszcze nie było), bliższe mu były zapewne okolice
rodzinnych Ołpin, bo wiadomo o jego udziale w konserwacjach zabytków Biecza36. Jego nekrolog zamieszczony w rzeszowskiej prasie podnosił raczej zasługi
dla oświecenia ludu w Jasielskiem i wspominał o zgromadzonej przezeń znakomitej kolekcji dzieł sztuki37.
Jego następca, Józef Łepkowski, zabytkoznawca i profesor archeologii w
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz konserwator Krakowa i Galicji zachodniej w latach 1875-1887, poza wspomnianą odezwą Namiestnictwa, która wzywała m.in.
rzeszowian do zgłaszania się do konserwatora w Krakowie, śladów swego działania w Rzeszowie także nie pozostawił.
Następnym konserwatorem, któremu podlegał Rzeszów, był Eustachy Sanguszko, zamożny arystokrata z rodziny szczerze zainteresowanej pielęgnowaniem
zabytków przeszłości. Jego rodzice, Władysław i Izabella z Lubomirskich, rezydujący w Gumniskach, zasłużyli się wspomaganiem restauracji zabytków pobliskiego Tarnowa. Jak zwrócił uwagę Andrzej Laskowski – utrzymywali oni w
połowie wieku XIX zażyłość z Charlesem de Montalembert, działającym m.in.
na rzecz zachowania zabytków we Francji. W roku 1865 Władysław Sanguszko
nabył od Leona Rzewuskiego pałac w Podhorcach – rezydencję pełniącą w istocie
S. Kieniewicz, Popiel (Chościak Popiel) Paweł (1807-1892) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27,
1982, s. 569; A. Gaczoł, Popiel (Chościak Popiel) Paweł (1807-1892) [w:] Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, t. 2, Poznań 2006, s. 206-207 (Kieniewicz podaje datę mianowania Popiela konserwatorem na 1853, natomiast Gaczoł na 1856).
36
W. Gołęberski, Karol Rogawski, Lwów 1889.
37
„Tygodnik Rzeszowski” 1888, nr 179 (1 grudnia 1888), s. 2-3.
35
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rolę muzeum38- i dwa lata później powierzył Eustachemu, który gorliwie zajął się
jego zabezpieczaniem39. Mianowany w r. 1887, jak o tym doniósł w rubrykach
dotyczących spraw urzędowych „Kurier Rzeszowski”40, objął – zgodnie z nowym
podziałem kraju41 – okręg z powiatami: Bochnia, Brzesko, Dąbrowa, Kolbuszowa,
Mielec, Nisko, Pilzno, Ropczyce, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tarnów42. Sanguszko wizytował Rzeszów służbowo chyba we wrześniu 1890 r., o czym pisał w
swojej korespondencji do Włodzimierza Demetrykiewicza43. Obejrzał kościoły
popijarski i bernardyński, a przede wszystkim zamek i stwierdził fatalny stan obwarowań44. Na skutek tej wizyty rozpoczęła się szeroka korespondencja pomiędzy
Gronem Konserwatorów, Komisją Centralną, Ministerstwem Sprawiedliwości w
Wiedniu, Namiestnictwem we Lwowie, Prezydium Sądu w Rzeszowie i tutejszym
Magistratem. Szczęściem na pisaniu się nie skończyło, bo w r. 1892 r. istotnie obwarowania doprowadzono do porządku. Można nawet sądzić, że stanowiło to
wstęp do dalszych prac, gdyż wspomniana korespondencja miała na celu zgromadzenie przez Namiestnictwo, do wglądu Ministerstwa, wiadomości historycznych
o zamku, jego właścicielach, przeobrażeniach, zestawu map i planów45.
Wspomniane prace przy rzeszowskim zamku, jakkolwiek zainicjowane
przez Sanguszkę, prowadził Włodzimierz Demetrykiewicz, który zastąpił swego
poprzednika na stanowisku c.k. konserwatora z dniem 31 lipca 1891 r. Znał Rzeszów, gdyż tutaj rozpoczął swoją nauki gimnazjalne (ukończone w Tarnowie)46.
Był to pierwszy konserwator, który nie był jedynie arystokratą-amatorem, lecz
otrzymał należyte przygotowanie, dzięki odbytym w latach 1884-1891 studiom
z historii sztuki w Krakowie i Wiedniu. Już od roku 1887 był wymieniany jako
członek-korespondent wiedeńskiej K.K. Zentralkomission. Demetrykiewicz był
W r. 1883 paru rzeszowian wzięło udział w wycieczce lwowskiego oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego do Oleska i Podhorzec (B. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 155).
39
A. Laskowski, O kilku inicjatywach artystycznych Sanguszków z końca XIX i początku XX wieku na
terenie diecezji tarnowskiej [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej 29-30 czerwiec, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, red. J. Skrabski, B. Bułdys,
Tarnów 2007, s. 251-253.
40
„Kurier Rzeszowski” 1887, nr 19, s. 3.
41
Galicję podzielono na 10 okręgów, a kandydatury nowych konserwatorów wskazywała Akademia
Umiejętności (R. Majkowska, Starania Włodzimierza Demetrykiewicza o reformę konserwatorską w Galicji w latach 1885-1895, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, 25, 1980, s. 208).
42
P. Dobosz, op. cit., s. 34.
43
Archiwum PAU w Krakowie, sygn. k III-5, nr 25, spuścizna po W. Demetrykiewiczu; Archiwum
Narodowe w Krakoie, sygn. GK 16, nr 18.
44
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”, t. 1, 1900, s. 345.
45
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, sygn. 900: akta miasta Rzeszowa, kwerenda Namiestnictwa we
Lwowie w magistracie m. Rzeszowa, 1892.
46
W. Antoniewicz, Demetrykiewicz Włodzimierz Józef (1859-1937) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 5, 1939-1946, s. 102.
38
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z wykształcenia także prawnikiem (w roku 1884 otrzymał tytuł doktora praw),
zajmował się więc w pełni kompetentnie organizacją służby konserwatorskiej w
Galicji, która była poszkodowana względem innych krajów korony austriackiej.
Widząc brak zainteresowania ze strony władz wiedeńskich dla pamiątek galicyjskich, zasadniczym postulatem Demetrykiewicza było stworzenie krajowego
systemu opieki nad zabytkami: „Jeżeli przez 30 lat trwania ery konstytucyjnej
(…) kraj nasz nie zrobił żadnego użytku z przysługującej mu władzy ustawodawczej ku ochronie pomników historycznych (…), to tym większy ciąży na nas dziś
obowiązek, jak najspieszniej wziąć się do dzieła, aby istniejące złe ile możności
naprawić, a Wysoką Reprezentację naszego kraju zasłonić od zarzutu, że zabytki naszej fauny, tj. kozice i świstaki tatrzańskie, ku ochronie których jeszcze w r.
1869 wydał Wysoki Sejm surową ustawę, były mu droższe, niż nasze zabytki sztuki lub pamiątki historyczne”47. Demetrykiewicz był, jak się zdaje, wszechstronnie
uzdolniony, bo poza znajomością prawa i sztuki, specjalizował się w archeologii.
Ponadto, z sukcesem parał się fotografią (sporo odbitek ze zdjęć jego autorstwa
przechowuje fototeka Instytutu Sztuki PAN), co było w owym czasie umiejętnością nader rzadką, a przecież bardzo potrzebną dla dokumentacji zabytków.
W roku 1895 Demetrykiewicz polecił, jako wykonawcę prac przy odnowie
zamku, krakowskiego architekta, Zygmunta Hendla. Propozycję tę przyjęto w
roku 1898, o czym Demetrykiewicz zawiadomił listownie swego protegowanego48. To właśnie Hendel wywarł wielki wpływ na rzeszowskie zabytki. W roku
1895 w rezultacie konfliktu w gronie konserwatorskim, którego podłożem było
samodzielne a stanowcze wystąpienie Demetrykiewicza przeciwko konsystorzowi w Tarnowie, który odpowiadał za samowolną rekonstrukcję szczytów na
kościele katedralnym, Demetrykiewicz złożył pełnioną od 1890 r. funkcję sekretarza grona i przestał się w nim udzielać. Pracę swą skoncentrował na zabytkach
prehistorycznych w Muzeum Archeologicznym, gdzie od r. 1894 był kustoszem,
a ostatecznie w r. 1901 przeszedł na stanowisko konserwatora sekcji I, czyli zabytków archeologicznych49.
Zastąpił go Zygmunt Hendel, który po rozległych studiach zagranicznych
wrócił do Krakowa w roku 1892 i z miejsca rozwinął szeroką działalność architektoniczną, która w przeważającej mierze polegała na pracach przy obiektach
zabytkowych. Lista jego realizacji, zestawiona przez Józefa Lepiarczyka i ponowiona przez Piotra Stępnia50 nie obejmuje prac rzeszowskich, a tych było sporo,
R. Majkowska, op. cit., s. 214-215.
Muzeum Narodowe w Krakowie, spuścizna po Z. Hendlu w zbiorze Planów (nr inw. MNK III-Pl.),
list W. Demetrykiewicza do Z. Hendla, 6 VII 1898.
49
R. Majkowska, op. cit., s. 218.
50
P. Stępień, Hendel Zygmunt (1862-1929) [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków,
red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, t. 2, Poznań 2006, s. 89-92.
47
48

118

Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie – „mieście trzeciorzędnym Galicyi”

zwłaszcza w okresie kadencji Demetrykiewicza. Zapewne to właśnie ten ostatni
polecił Hendla do kierowania pracami u bernardynów rzeszowskich, które rozpoczęto w związku z przypadającym w r. 1898 jubileuszem koronacji.
Konserwacja bernardyńska była rozległa, a zaangażowanie Hendla bardzo
intensywne. Jego pracowitość imponuje tym bardziej, że mniej więcej w tym samym czasie prowadził on konserwację w zespole klasztornym dominikanów w
Krakowie (1894-1898), u bernardynów w Leżajsku (1891-1896)51 i Krakowie
(1895-1897) oraz u Św. Krzyża w Krakowie (1896-1898) – z Tadeuszem Stryjeńskim). U bernardynów w Rzeszowie Hendel praktycznie zmonopolizował
prace, których spiętrzenie przypadło przed r. 1898, ale zakończenie na rok 1900,
kiedy to konserwowano prezbiterium (ołtarz główny, stalle – proj. Hendla i in.).
Jak pisał o. Śmiałowski: „Architekt za te roboty wziął 432 fl. Już go zupełnie nie
trzeba teraz do kościoła – Chwała też Bogu za to niech będzie!”52
Sprawa konserwacji dawnego zamku Lubomirskich ciągnęła się od roku
1890, najpierw od działań Sanguszki, potem Demetrykiewicza. Hendel przygotował w roku 1897 plany jego odnowy, jednak nie przyjęto ich w całości i ignorując
w wielu aspektach zalecenia konserwatorskie53, rozpoczęto przebudowę w austrjackim stylu koszarowo-urzędowym – jak ironizował lwowski literat Franciszek Jaworski54. Wskutek tych rozbieżności zamek rzeszowski stał się jednym z punktów
galicyjskiej podróży prof. Aloisa Riegla z Wiednia, reprezentanta Zentral-Kommission, a zarazem jednego z najważniejszych teoretyków konserwatorstwa. Jego
interwencja niewiele jednak dała, propozycje Hendla wykorzystano bowiem tylko cząstkowo, a właściwym autorem przebudowy został p. budowniczy Skowron.
Nie można wykluczyć, że właśnie ta sprawa przyczyniła się do rezygnacji Hendla z funkcji konserwatora, co nastąpiło dwa miesiące po wizycie Riegla, 2 lipca
190455 (Na fotografii przebudowanego zamku rzeszowskiego, jaka przechowała
się w spuściźnie po Hendlu, widnieje odręczna notatka wyraźnie poirytowanego
architekta: „wszystko popsuły dwa ministerya!!! a byłem c.k. konserwatorem”56.
Całkiem jednak kontaktu z Rzeszowem nie stracił, bo jego następca, Feliks Kopera konsultował z nim przeróbki galerii dla kobiet w synagodze57.
B. Jagieła, XIX-wieczna restauracja kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku – przyczynek do
studium tematu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowisk, z. 59 (2/2012/II), 2012, s. 341-346.
52
Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie, sygn. XII-a-1: Archivum Conventus Ressoviensis Patrum Bernardinorum, s. 186.
53
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 2, 1906, s. 419-420.
54
J. [F. Jaworski], Los pałaców, „Tydzień. Dodatek Literacko-Naukowy Kuriera Lwowskiego”, 14, 1906,
nr 7 (18 lutego), s. 49-50.
55
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 2, 1906, s. 421.
56
Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział Starej Fotografii, nr inw. XVIII/Fot/12614.
57
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 1909, s. 268-269.
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119

Tomasz Zaucha

Feliks Kopera, historyk sztuki bardzo aktywnie działający w instytucjach
i gremiach związanych z zabytkami przeszłości (Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, dyrektor Muzeum Narodowego) został mianowany w roku
1904 na stanowisko konserwatora okręgu tarnowsko-rzeszowskiego, czyli powiatów: Bochnia, Brzesko, Dąbrowa, Kolbuszowa, Mielec, Nisko, Pilzno, Ropczyce, Rzeszów, Tarnobrzeg i Tarnów. Na posiedzeniach w lutym 1908 r. Kopera
przedstawił gronu konserwatorskiemu, wykonane przez arch. Jana Sas Zubrzyckiego, plany przebudowy kościoła farnego w Rzeszowie, zgodnie z którymi świątynia miała zostać rozbudowana i przyobleczona w szatę neogotycką. Konserwator doradzał przedłużenie nawy fary w stylu barokowym, a więc w takim, jak
dobudowane nawy boczne58. Grono taki pomysł odrzuciło „pragnąc zachować
barokowe wnętrze naw z całem wewnętrznem urządzeniem doskonale stylowo
zestawionem”59. Rzecz była chyba istotna, bo Kopera (poparty zresztą przez całe
Grono) przeciwstawił się jednemu z bardziej uznanych architektów polskich,
wypowiadającemu się także w zakresie historii sztuki (który jednak dla dzieł innych niż średniowieczne nie wykazywał chyba pietyzmu, o czym świadczy los
skromnego, ale dawnego kościoła dominikanów w Czortkowie, zastąpionego
przez monumentalną bazylikę neogotycką). Sprawa przebudowy kościoła farnego została zatem zreferowana komisji centralnej. Konserwacja kościoła farnego
związana była z szerszym zagadnieniem odnowy zabytków barokowych, które
zyskały na znaczeniu, gdy na scenę publiczną wstąpiło nowe pokolenie historyków sztuki, określane mianem pierwszej szkoły wiedeńskiej. Poglądy Aloisa Riegla, Franza Wickhoffa, Maxa Dvořáka uznające wartość dawności (Alterswert)
i potępiające dotychczasowe dążenie do uzyskania jedności stylowej – w Rzeszowie: gotyckiej – kosztem usuwania późniejszych nawarstwień. Tę zmianę da
się prześledzić w Mitteilungen, gdzie artykuły początkowo poświęcone wyłącznie
zabytkom średniowiecznym ustępują miejsca pracom, np. Dvořáka, dotyczącym dziełom z późniejszych epok. Ta zmiana zyskała charakter formalny w roku
1899, gdy zmieniono statut Komisji Centralnej, m.in. poszerzając definicję zabytku i obejmując nią dzieła powstałe do połowy stulecia („die Einbeziehung der
Denkmale bis zur Mitte des XIX Jhs”)60. Zbiegło się to z wystąpieniem saskiego
uczonego Corneliusa Gurlitta, który prowadził pionierskie (jakkolwiek dziwnie
by to dziś nie brzmiało) badania nad sztuką barokową. Gurlitt napisał zresztą,
wydaną w roku 1903, pracę „O restaurowaniu”, która doczekała się omówienia
na łamach Teki Konserwatorskiej61. Prace Gurlitta o baroku znał i wykorzystywał
58
59
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Ibidem, s. 297.
Ibidem, s. 315.
Zum 2. Dezember 1908, Mitteilungen, 3 Folge, Bd 7, nr 12, 1908, szp. 389-390.
Sprawozdania koła c.k. konserwatorów i korespondentów Galicji Wschodniej, t. 3, 1903, nr 8-10, s. 3-4.
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Marian Sokołowski, który jako pierwszy na gruncie polskim zainicjował badania
nad sztuką tego okresu, później rozwinięte głównie przez jego uczniów, przede
wszystkim Juliana Pagaczewskiego, Franciszka Kleina i Emaneula Świeykowskiego62. Ten ostatni zresztą, znał Rzeszów, gdyż odwiedził go, jak wspomniano, wraz
ze swym promotorem, z którym przygotowali – opublikowane już po śmierci
Sokołowskiego – omówienie zabytków rzeszowskich, stanowiące uzupełnienie
wcześniejszego sprawozdania Łuszczkiewicza. Trzeba jednak wskazać na fakt,
że Kopera mógł swoje zainteresowania barokiem rozwinąć niezależnie od Sokołowskiego, w czasie swoich zagranicznych studiów słuchał bowiem w Bazylei
wykładów Heinricha Wölfflina, którego przełomowa praca Renaissance und Barocko z r. 1888 przyczyniła się do docenienia sztuki barokowej. W Rzeszowie ten
lekceważony styl cieszył się poważaniem już wcześniej, bo w r. 1886 przy konserwacji kościoła gimnazjalnego, jednym z konsultantów był jezuita, ks. Ignacy
Skrochowski, który – jak czytamy w relacji prasowej – „jako zasadę ogólną postawił ścisłe przestrzegania jedynie odpowiedniego stylu ‘barocco’”63. Kopera objął
także swoim nadzorem restaurację pałacyku letniego Lubomirskich64, zabytku z
wieku osiemnastego, który uszedł uwadze Łuszczkiewicza lub wręcz nie został
przezeń uznany za istotny i dopiero Emanuel Świeykowski opublikował go we
wspomnianym artykule na łamach „Sprawozdań Komisji Historii Sztuki”65.
Wychowankiem Kopery był Tadeusz Szydłowski, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, a od 1 maja 1914 konserwator krajowy Galicji. Był to
urząd zupełnie nowy, ustanowiony w wyniku zmiany statutu Komisji Centralnej wydanego w r. 191266. Zgodnie z nim konserwatorzy stali się funkcjonariuszami Komisji Centralnej, któremu przysługiwało prawo decyzji we wszystkich
sprawach związanych z zabytkami. Wadą tego rozwiązania – w opinii czynników
krajowych – był jej centralistyczny charakter, który wykluczał wpływ środowisk
lokalnych. Plusem zaś było to, że Landeskonservator nie był już wybierany honorowo spośród miłośników-amatorów, ale stawał się etatowym urzędnikiem
(co okazało się niebawem ważne, bo niespełna pół roku po mianowaniu Szydłowskiego wojska rosyjskie maszerowały już na Kraków). Terytorium działania
Szydłowskiego było bardzo rozległe, gdyż po ofensywie sił Trójprzymierza, która wyparła Rosjan z Galicji, zostało poszerzone o część Królestwa okupowaną
A. Małkiewicz, Tradycja badań nad barokiem w krakowskim środowisku historii sztuki [w:] Idem, Z
dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków 2005 (Ars Vetus et Nova, 18), s. 127-131.
63
„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 54 (10 lipca), s. 3.
64
„Głos Rzeszowski” 1906, nr 34 (26 sierpnia), s. 3; „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”
3, 1909, s. 281.
65
E. Świeykowski, Sprawozdanie z wycieczki do Rzeszowa…, loc. cit.
66
„Mitteilungen der K.K. Zentral-Kommission für Denkmalpflege”, 3. Folge, Bd. 11, nr 4, April 1912,
s. 63-70.
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przez Austriaków, czyli K. U. K. General-Gouvernement Lublin. Pierwszym i
zasadniczym zadaniem Szydłowskiego stało się zabezpieczanie zabytków zrujnowanych przez wojnę. Stąd relacje ze zniszczeń wojennych Galicji, a także okupowanych przez siły sprzymierzone innych części Polski południowej. Jak pisał w
sprawozdaniu za rok 191667: „Neben der durch die Folgen des Krieges bedingten
Tätigkeit, welche sich auf ganz Galizien (soweit zugänglich) erstreckte, hat der
Landes-Konservator in seinem eigentlichen Amtsbereich auch den durch Kriegsereignisse unbeschädigten Kunstdenkmäler nach Möglichkeit die notwendige
Sorge zugewendet. Es sind hier zu erwähnen:” – i tu wymienia miejscowości Galicji Zachodniej, wśród nich i Rzeszów, gdzie w kościele popijarskim zabezpieczono prowizorycznie dach, gdyż niszczały stiuki w prezbiterium68.
Dodatkową trudnością w czynnościach Szydłowskiego było i to, że ze składu krajowego urzędu konserwatorskiego, który mieścił się w Krakowie, powołano urzędników do służby wojskowej. Do armii został wcielony m.in. Rechnungsrevident Dr. Josef Piotrowski69. Wrócił on na szczęście z wojny i w odrodzonej
Rzeczypospolitej został mianowany z dniem 1 marca 1920 r. konserwatorem
okręgu lwowskiego, który obejmował województwa lwowskie (a więc i Rzeszów), tarnopolskie i stanisławowskie70. Obszar ogromny zważywszy, że Małopolska w II Rzeczypospolitej obejmowała cztery województwa, prócz wyżej
wymienionych jeszcze tylko krakowskie. Piotrowski interweniuje w Rzeszowie
przy okazji odnawiania fary w r. 1927, kiedy to z jego rekomendacji jakiś nieznany z nazwiska malarz rozpoczął dekorowanie wnętrza, co nie spotkało się z
uznaniem zamawiających. Wtedy to ks. Antoni Chrząstka z diecezjalnej komisji
artystycznej, zaproponował zorganizowanie konkursu na polichromię kościoła, a
Piotrowski – by zaprosić do udziału Jana Rosena i Jana Bukowskiego. Pieniędzy
jednak zabrakło i na nagrody konkursowe, i na realizację zwycięskiego projektu,
więc pomysł upadł. Wrócił do niego jeszcze kilka lat później Hornung, który w
r. 1937 zgodził się zatwierdzić projekty, nie jest jednak jasne czyjego autorstwa.
Może Olgi Tekielskiej, bo wiadomo, że r. 1931 takie sporządziła?71.
Zbigniew Hornung był ostatnim przedwojennym konserwatorem, którego
nadzorowi podlegał Rzeszów. Okręg swój, złożony z trzech województw, objął
w roku 193072. Poza wspomnianym epizodem z polichromią kościoła farnego,
Mitteilungen, 3 Folge, Band 15, nr 7/8, 1916/1917, s. 168-172
Ibidem, s. 172
69
Mitteilungen, 3. Folge, t. 15, nr 9/12, 1916/1917, s. nlb. (sekcja Personalien).
70
J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w
Polsce, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1, 1930-1931, s. 15.
71
Archiwum Metropolitalne w Przemyślu, sygn. TP 230/6: akta parafii pw. śś. Wojciecha i Stanisława
w Rzeszowie.
72
M. Przyłęcki, Hornung Zbigniew Marian (1903-1981) [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów
67
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w Rzeszowie nie udzielał się jako konserwator; nie wspomina też o tym mieście
w swej własnej relacji z lat 1931-193473. Musiał je jednak znać, skoro napisał studium – nie opublikowane – o mauzoleum Ligęzów74.
Na Hornungu urywa się poczet dawnych konserwatorów galicyjskich i
lwowskich, pod których opieką pozostawał Rzeszów. Po II wojnie światowej,
wskutek zmiany granic i podziału administracyjnego to właśnie tutaj – w centrum nowego regionu – powstał ośrodek konserwatorski. Od tej pory w mieście
zatrudniani byli samodzielni konserwatorzy, co otworzyło nowy etap w dziejach
rzeszowskich zabytków.

Beginning of heritage protection in Rzeszów –
the third-rank town of Galizien.
The monuments of the past: architecture, paintings, sculptures are not only
works of their creators. Their co-authors are also the people who tried to reverse
the effects of the lapse of time through repairs or restorations of various kind.
The growing consciousness of the value of old art gave birth to modern conservation. The Austrian Empire created an official commission whose aim was to
supervise all the restorations of art monuments in all the lands that constituted
the reign of Franz Joseph I. In Galizien, where Rzeszów was situated, there was
initially only a handful of conservation officers, beginning from 1856. Their primary goal was to identify and describe all the heritage monuments that required
appropriate protection. In Rzeszów they found some help from local history lovers, like K.B. Richter, who prompted their compatriots to undertake restorations
of the most valuable objects. In the late 19th c. the conservators, who were living
mostly in Krakow, inspected Rzeszów on a regular basis. They worked closely
with administrative authorities, and, when necessary, they sometimes invoked to
the central authorities in the capital city of Vienna. On one occasion, when the
castle in Rzeszów was endangered, a representative of the central commission,
Prof. Alois Riegl, came down to Rzeszów to control the planned restoration. In
fact, the conservation officers had little actual leverage. The Austrian law did not
foresee any sanctions for inadequate conservation or even for destroing a monument of the past. The function of a conservation officer was also a voluntary one.
The officers were employed elsewhere: in museums, archives, in academia, or - in
zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, M. Kurzątkowski, t. 1, Poznań 2000, s. 26.
73
Z. Hornung, Opieka nad zabytkami sztuki i kultury na obszarze Małopolski Wschodniej w latach 19311934, „Przegląd Krajoznawczy” 1937, s. 25-28.
74
B. Tondos, Nasz poprzednik – profesor Zbigniew Hornung [w:] Teka konserwatorska. Polska południowo-wschodnia, Rzeszów 1982, s. 17.
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some cases - were well-to-do aristocrats. The situation changed in 1912, when
the officers became employed by the commission. Very soon they had to care for
monuments destroyed during the WWI, especially where the Russian-Austrian
front moved through Galizien in 1914-1915. Rzeszów fortunately avoided any
serious damages then. After the war the independent Poland reinstated the heritage protection administration in 1920.

Jerzy Tur ok. 1960 r. Archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel.
Wspomnienie o współpracy i przyjaźni – karta
z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie
w latach 1958-1963
Jerzy Żurawski
Kazimierz Dolny

W roku 1958 mieszkałem w Olsztynie i pracowałem w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako początkujący w zawodzie historyk sztuki –
konserwator. Mój szef, architekt Jerzy Golakowski, zabrał mnie, bodaj w maju
owego roku, na zjazd wojewódzkich konserwatorów do Rzeszowa. W tamtych
latach zjazdy konserwatorskie odbywały się na ogół dwa razy w roku, wiosną i
wczesną jesienią, w kolejnych województwach. Miały na celu prezentację najcenniejszych zabytków województwa i ich zespołów miejskich, a także ukończonych
lub będących w toku prac konserwatorskich oraz ich dokumentacji. Kończyła je
konferencja, mająca na celu dokonanie urzędowej i koleżeńskiej oceny wyników
prac.
Oprócz wojewódzkich konserwatorów i niektórych ich pracowników w
zjazdach brali udział: dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (CZMiOZ, odpowiednik dzisiejszego Generalnego Konserwatora Zabytków), jego zastępcy, zaproszeni profesorowie wyższych uczelni – autorytety z
dziedziny konserwacji zabytków, również projektanci i wykonawcy. W mojej
długiej karierze konserwatorskiej starałem się zawsze w tych zjazdach uczestniczyć, była to bowiem znakomita, na wyższym poziomie, szkoła zawodu.
Organizację wiosennego zjazdu w roku 1958 dyrektor CZMiOZ powierzył Jerzemu Turowi, młodemu wiekiem wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków województwa rzeszowskiego, urodzonemu w roku 1933 historykowi
sztuki, absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom uzyskał w roku
1956). Jak się później dowiedziałem, Jerzy był w trakcie studiów działaczem
Komitetu Uczelnianego Związku Młodzieży Polskiej – młodzieżowej przybudówki PZPR – i z tego tytułu, po uzyskaniu dyplomu magisterskiego, otrzymał 125
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nakaz pracy od razu na wysokim stanowisku wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Rzeszowie1. Decyzja – wydawałoby się ryzykowna – w praktyce
okazała się wyjątkowo trafna. Jerzy Tur bardzo szybko opanował połączenie
wiedzy o sztuce regionu z arkanami administracji do tego stopnia, że niespełna dwa lata od objęcia urzędu mógł uczestnikom zjazdu w sposób prawdziwie
profesjonalny zaprezentować zabytki województwa, w tym prace konserwatorskie prowadzone przy kilku znaczących obiektach.
Z zachwytem oglądałem zabytki i krajobraz Rzeszowszczyzny. Zwierzyłem
się Jerzemu, że razi mnie, kresowiaka, pruski charakter krajobrazu kulturowego
województwa olsztyńskiego i chętnie przeniósłbym się w okolice bliższe moim
kresowym gustom. Odpowiedział, że potrzebuje historyka sztuki i żebym złożył
podanie o pracę, a on zastanowi się, gdzie mnie wraz z rodziną będzie mógł zakwaterować. Po naradzie z żoną, która także za Olsztynem nie przepadała, ustaliliśmy, że ona czasowo zamieszka z półtorarocznym synem u swych rodziców
z Zamościu, a ja rozpocznę pracę w Rzeszowie i będę oczekiwał na mieszkanie.
Tymczasem zamieszkałem, wraz z Jerzym, w zamku łańcuckim, w jednym z pokojów uprzednio przeznaczonych dla służby pałacowej, mieszczącym się ponad
Wielką Jadalnią, z oknem wychodzącym na Mały Dziedziniec, na którym rósł (i
rośnie dotychczas) ogromny platan. Do klozetu i kranu ze zlewem trzeba było
chodzić na drugi koniec korytarza. Wody ciepłej nie było. Myliśmy się w miednicy (ogrzewanie centralne zamku dopiero projektowano). Mały, kaflowy piecyk
opalali nam pracownicy muzeum. Ja spałem na wytwornym klasycystycznym
łóżku, zaś Jerzy, który w żadnym łóżku się nie mieścił, spał na materacu ustawionym na cegłach, przedłużonym stertą książek. Te lokator posłania kupował
namiętnie, a co najważniejsze, czytał. Umeblowania dopełniały: stół, dwa krzesła i dwa doskonałe dziewiętnastowieczne fotele ze skórzanymi poduszkami. Te
ostatnie, gdy na zamku przebywałem już w zupełnie odmiennej roli, przeniosłem
na ekspozycję, bodaj do Galerii Rzeźb. W pokoju obok mieszkała dorywczo czupurna młoda osoba, do której – jak się szybko zorientowałem – Jerzy zapałał coraz gorętszą sympatią. Barbara Tondos, bo ona to była, w biurze WKZ wykony-
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1
Szczegółowo o okolicznościach rozpoczęcia pracy w Rzeszowie opowiada Jerzy Tur w wywiadzie pt.
Katarzyna Tur-Marciszuk rozmawia z Jerzym Turem i Barbarą Tondos, „Płaj”, nr 38, wiosna 2009, s. 165177. Z jego relacji nie wynika, że otrzymał nakaz pracy. Stanowisko, jeżeli komuś zawdzięcza, to Hannie
Morawskiej, a nie przynależności do Związku Młodzieży Polskiej. Należał do tej organizacji, podobnie
jak był członkiem PZPR, jak większość obywateli PRL. Tylko Barbarze Tondos - cudem – udało się, że
nie musiała należeć do Partii. Opowiadała, że gdy ją do tego zmuszali stwierdziła, że jest anarchistką.
Od tego czasu działacze partyjni już jej nie nagabywali. Zarówno Barbara jak Jerzy całym swoim życiem
udowodnili niezależność i odwagę w wyborze poglądów oraz wolność wyboru postępowania. Jerzy Tur
nie uległ naciskom, żeby „załatwiać” córce pracę w zawodzie, gdy skończyła studia historii sztuki. Tym
bardziej nic nie wskazuje, żeby stanowisko WKZ otrzymał za zasługi dla Partii ( Przypis Katarzyna
Tur-Marciszuk).
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wała różne prace zlecone, głównie związane z zabezpieczeniem ruchomych dzieł
sztuki cerkiewnej.
Do pracy w Rzeszowie codziennie dojeżdżaliśmy pociągiem, drogę na stację kolejową pokonując pieszo. Stopniowo – praktycznie przebywając z Jerzym
przez 24 godziny na dobę – poznawałem mojego szefa, z którym bodaj po kilku
dniach zaczęliśmy sobie mówić po imieniu. Równie szybko zaprzyjaźniliśmy się
serdecznie. Jesiennymi i zimowymi wieczorami, na przestrzeni niespełna dwóch
lat opowiadaliśmy o sobie, swych rodzinach, dyskutowaliśmy na tematy służbowe. Jerzy twierdził, że najlepsze pomysły przychodzą mu do głowy, gdy leży na
wznak. Bywało więc, że on leżąc dyktował, a ja zapisywałem, po czym pisma te
nazajutrz przybierały formę dokumentów, planów, decyzji.
Na postać Jerzego Tura składały się: ogromne stopy (zawsze miał kłopot
z nabyciem odpowiedniego obuwia), na nich chude i długie nogi, takiż tułów i
szyja. Ponad tym wszystkim pociągła twarz, roztrzepana czupryna, w zależności
od pogody zwieńczona sfatygowanym beretem baskijskim. Zresztą cały ubiór
Jerzego nie grzeszył wytwornością. Za to spod czupryny wyglądało miłe spojrzenie, spokojne, jakby trochę zażenowane, lekko uśmiechnięte, odzwierciedlające
pogodne i przyjazne usposobienie.
Jerzy był bardzo koleżeński, lojalny, do gruntu bezpośredni i szczery. Konwenanse towarzyskie były mu obce. Palił „prosto z mostu”. W licznym gronie przyjaciół nikt na to nie zwracał uwagi, lecz wobec interesantów, a nawet zwierzchników, zdarzało mu się popełniać gafy. Podległych sobie pracowników uważał za
partnerów i przyjaciół, liczył się ze zdaniem każdego z nas. Zespół Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 60. ubiegłego wieku składał się z trzech
pracowników etatowych. Nie przypominam sobie, by Jerzy kiedykolwiek kogoś
pomówił lub wyrządził inną krzywdę. Miał za to zdrowy, krytyczny stosunek do
niektórych osób we władzach wojewódzkich, zarówno administracyjnych, jak i
partyjnych. Niektórych urzędników cenił, o innych wyrażał się uszczypliwie, a
nawet złośliwie. Był pewien, że jego uwagi nie wyjdą poza nasze grono.
Nakreślona tu dobroduszna sylwetka Jerzego Tura może sugerować powolność jego charakteru. Nic podobnego! W sprawach ochrony zabytków był zdecydowanie odważny, stanowczy i bezkompromisowy. Niech o tym zaświadczy
następujące zdarzenie. Na posiedzeniu prezydium WRN Jerzy referował plan
konserwacji zabytków na rok następny. Na liście było kilka obiektów sakralnych,
w tym przede wszystkim cerkwie. Wice-przewodniczący prezydium WRN, a
jednocześnie członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR (który przewodniczył zebraniu) wyraził zaniepokojenie zbyt dużą liczbą cerkwi objętych
planem. Na to Jerzy odpalił: Towarzysz Przewodniczący nie powinien cerkwi
kwestionować, ponieważ na zabytkach się nie zna. Nastąpiła konsternacja. Cer- 127
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kwie w planie pozostały, zaś członkowie Prezydium przeszli do następnego punktu obrad. Z zapartym tchem czekaliśmy na konsekwencje. Nie było żadnych.
Na początku roku 1961 Jerzy wywiązał się z danej mi wcześniej obietnicy.
Sam nie mając mieszkania pozyskał dla mnie lokal w kamienicy przy rynku w
Rzeszowie, składający się z wielkiego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Kamienica była zabytkowa, zatem adaptację wykonano ze środków na ochronę
zabytków. Wreszcie mogłem sprowadzić do Rzeszowa żonę wraz z małym jeszcze synem. Jerzy w dalszym ciągu dojeżdżał z Łańcuta. Piszę o tym, ponieważ
jest to przyczynek do znamion bohatera mojej opowieści.
Jerzy Tur po objęciu funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie
miał mieszkania. Nocował w swym biurze, a najczęściej noce spędzał w pociągu,
by od rana pieszo poznawać zabytki i oceniać ich stan zachowania. Noce poświęcał też na dojazdy do Sanoka. Dopiero tam, u Aleksandra Rybickiego, dyrektora
wówczas powstającego Muzeum Budownictwa Ludowego, dokonywał toalety
i otrzymywał śniadanie. Apetyt Jerzego cieszył się sławą. Na drugie śniadanie
schodziliśmy, jak bardzo wielu pracowników, do bufetu mieszczącego się w podziemnej kondygnacji Urzędu Wojewódzkiego. Zapamiętałem, że co najmniej zamawiał dwie bułki z masłem, 10 dkg kiełbasy i szklankę śmietany. Z Turem do
Sanoka jeździłem czasem i ja. Któregoś dnia wpadliśmy do dyrektora Rybickiego w porze kolacji, oczywiście głodni. Pan Aleksander spytał nas z ilu jaj zrobić
każdemu z nas jajecznicę. Jerzy zastanowił się i orzekł, że z czterech wystarczy.
Po kolacji gospodarz zapytał go z ilu jaj zjadł jajecznicę. No, przecież z czterech,
odparł Jerzy. A właśnie, że z dwunastu, sprostował gospodarz.
Dyrektor Rybicki był niezwykłą postacią zasługującą na osobną sesję poświęconą nie tylko jego zasługom jako dyrektora sanockiego skansenu, ale też,
a może przede wszystkim, jego działalności partyzanckiej. Był kurierem Armii
Krajowej pomiędzy Polską a Węgrami. Domyślam się, ze wyżsi urzędnicy Ministerstwa Kultury, nastawieni patriotycznie, a posiadający również akowską przeszłość, zadbali o to, by pan Aleksander, po perypetiach z UB znalazł w Sanoku
cichą przystań.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku było oczkiem w głowie Jerzego Tura. Zdawał sobie sprawę, że z regionu Podkarpacia zacznie powoli znikać zabudowa drewniana Podgórzan i Łemków, a po niewielu latach pozostanie
tylko to, co uda się przenieść do skansenu. Rozumiało to również Ministerstwo
Kultury i Sztuki, które przekazywało Jerzemu znaczne środki na szczegółowe
pomiary inwentaryzacyjne (w skali 1:20, a detale nawet w skali 1:1) zabytków
wstępnie zakwalifikowanych do skansenu. Oprócz tego podjęta została szeroko
zakrojona akcja dokumentowania innych zabytków budownictwa ludowego w
128 sposób uproszczony (rzuty, przekrój poprzeczny, elewacja w skali 1:50). Po-
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miarom towarzyszyła dokumentacja fotograficzna. Inwentaryzatorami byli na
ogół asystenci i studenci ostatnich lat Politechniki Krakowskiej. Niektórzy robili to w sposób mistrzowski. Rybicki wraz z Turem budowali skansen sanocki
od podstaw, od nabywania kolejnych gruntów za Sanem, budowy magazynów,
impregnatorni, warsztatów stolarsko-ciesielskich, nabywania drogą darów i
zakupów ruchomego wyposażenia przyszłych ekspozycji wnętrz, zatrudniania
pracowników i tym podobnych działań. W Muzeum Budownictwa Ludowego prowadzono też eksperymenty stosowania – poza ciesielskimi – różnych
technik impregnacji środkami chemicznymi oraz uzupełniania ubytków masami plastycznymi. Skansen zatrudniał żyjących jeszcze wówczas starych cieśli ludowych, od których i Tur, i Rybicki wiele się nauczyli. Bliską współpracę
przy konserwacji drewna Jerzy wraz z panem Aleksandrem nawiązali przede
wszystkim z Wydziałem Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Często bywali w Sanoku Profesorowie Leonard Torwirt,
Wiesław Domasławski, dr Daniel Tworek, z Politechniki Warszawskiej – prof.
Ignacy Tłoczek, a z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Ksawery Piwocki. Jerzy Tur prowadził liczne prace konserwatorskie nie tylko przy obiektach architektury ludowej. Z tego, co zapamiętałem, zabezpieczeniem lub odbudową objął pałace w Narolu, Dukli, Wielkich Oczach, Sieniawie oraz kasztel
w Szymbarku. W Bieczu Dom Kromera, Dom z Basztą, wieżę ratuszową, na
której został zrekonstruowany zegar słoneczny i sgraffita elewacji. Zrujnowany
zbór ariański w Iwoniczu adaptowano na bibliotekę, przy czym na jego elewacji
zrekonstruowano w technice sgraffito zegar słoneczny. Prace konserwatorskie
przy zegarach w Bieczu i Iwoniczu prowadził sam Tadeusz Przypkowski, jak
o sobie mawiał – ostatni szlachcic PRL. Powracając do budownictwa ludowego, to oprócz obiektów w sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego, Jerzy
Tur zakonserwował wiele cennych zabytków in situ. Zapamiętałem kościoły
XV i XVI-wieczne w Haczowie i Bliznem (tam też odkryto i zakonserwowano
późnośredniowieczne polichromie wnętrz), cerkwie w Uluczu, Chotyńcu, Radrużu, Piątkowej (ta ostatnia została „przesypana”), zabudowę przyrynkową
miasteczka Pruchnik i Czudec. Nie miejsce tutaj na katalogowanie zabytków
konserwatorskich w czasie, gdy Konserwatorem Wojewódzkim w Rzeszowie
był Jerzy Tur. Sądzę, że uczyniono to już wcześniej, w ramach prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czasie, gdy zostałem zatrudniony w urzędzie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, czyli w końcu roku 1958, Jerzy, zdaje
się wzorem któregoś z kolegów konserwatorów, założył Brygady Wykonawcze
Robót Konserwatorskich, to znaczy własne wykonawstwo remontowo-budowlane. Kierownikiem brygad został Wojciech Sobocki z Jarosławia, technik 129
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budowlany. Własne wykonawstwo szybko okrzepło. Zatrudniało starych, doświadczonych majstrów budowlanych, posiadało własną księgowość, magazyny materiałów, transport i sprzęt narzędziowy. Roboty wykonywało sprawnie
i niedrogo. Brygady Wykonawcze Robót Konserwatorskich powstałe w większości województw stały się wkrótce poważną konkurencja dla Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków, które były bardzo drogie
i niedyspozycyjne. Trudno było wymusić na nich wysoką jakość robót, a przy
tym były ograniczone limitem rocznego przerobu (PRL-owska biurokracja!).
Po kilku latach Brygady Wykonawcze Robót Konserwatorskich odgórnym zarządzeniem zlikwidowano ze szkodą dla zabytków. Przy pomocy Brygad Jerzy
Tur przeprowadził bardzo wiele z wymienionych przeze mnie prac.
Niewyczerpana inwencja Jerzego Tura skupiona była także na ewidencjonowaniu zabytków. O inwentaryzowaniu budownictwa ludowego wspomniałem wcześniej. W ramach Urzędu Konserwatorskiego wykonywaliśmy (także,
a nawet przede wszystkim drogą zleceń) ewidencję kartotekową zabytków
architektury, która stanowiła materiał wstępny do objęcia zabytku rejestrem.
Doszliśmy do wniosku, że karty w formacie A4 od dawna wprowadzone przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki (dwustronne, tzw. zielone) są nieporęczne: mają
zbyt mało miejsca na zamieszczenie danych o zabytku, rysunków i fotografii.
Nie były też przystosowane do wypełniania na maszynie, a tego Ministerstwo
zaczęło wymagać. Jerzy wpadł na pomysł opracowania nowej karty ewidencyjnej w formacie A3 (po złożeniu czterostronicowej w formatach A4). Zaprojektowanie wzoru, wraz z instrukcją wypełniania, powierzył mnie. Po niewielkiej
korekcie projekt przedstawił Centralnemu Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków, a ten kartę zatwierdził do ogólnopolskiego stosowania. Bodaj do dziś
ten wzór karty obowiązuje.
Na przełomie lat 50. i 60. XX w. ewidencja zabytków ruchomych (w tym polichromii w obiektach architektury) była w powijakach. W Ministerstwie nie wierzono wówczas, że ewidencją można objąć wszystkie zabytki ruchome w Polsce.
Dziś, z perspektywy lat sądzę, że w Polsce, zrujnowanej II wojną światową, większą
wagę władze centralne przykładały (i słusznie) do restauracji zabytków architektury, aniżeli ruchomych, zaś w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków ilościowo przeważali architekci nad historykami sztuki. Doceniając znaczenie
ochrony wszelkich zabytków, Jerzy Tur postanowił działać. Znowu mnie powierzył
opracowanie projektu karty ewidencyjnej zabytku ruchomego wraz z instrukcją
wypełniania. Tym razem projektu nie powiózł do Warszawy, a zwrócił się z prośbą
o opinię do prof. Jerzego Szablowskiego, dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu, który jeszcze przed drugą wojną światową był pionierem inwentaryza130 cji zabytków i autorem Katalogów Zabytków Dzieł Sztuki.
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W swym okazałym gabinecie na Wawelu pan profesor przyjął nas bardzo
życzliwie, a co najważniejsze bez żadnych korekt zaaprobował wzór karty i instrukcję jej wypełniania. Z tym poparciem Jerzy wystąpił do Ministerstwa Kultury i Sztuki z wnioskiem o zwołanie ogólnopolskiej konferencji konserwatorów
wojewódzkich, poświęconej inicjatywie objęcia ewidencją wszystkich zabytków
ruchomych w Polsce, z wyłączeniem – rzecz oczywista – muzealiów zgromadzonych w muzeach. Na miejsce konferencji zaproponował Biecz (wówczas w granicach województwa rzeszowskiego) i podjął się zorganizowania tego zjazdu.
Była to pamiętna i brzemienna w skutki konferencja. W maju roku 1960
(?) do Biecza zjechali wszyscy wojewódzcy konserwatorzy (niektórzy ze swymi
pracownikami) oraz cała dyrekcja Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, na czele z prof. Kazimierzem Malinowskim, dyrektorem zarządu.
Przewodnictwo obrad powierzono dr Henrykowi Dziurli, szczecińskiemu
konserwatorowi (późniejszemu profesorowi Politechniki Wrocławskiej). Sprawnie prowadzone obrady przyniosły inicjatywie Tura pełny sukces. Pomimo obiekcji ze strony profesora Kazimierza Malinowskiego, który wyraził wątpliwość, co
do realności zamierzenia – ogół uczestników zgodził się z tym, że akcję ewidencji
zabytków ruchomych należy koniecznie podjąć, traktując ją jako działanie permanentne. Projekt karty, wraz z instrukcją, zaaprobowano oraz zawnioskowano
do wprowadzenia przez Ministerstwo jako obowiązujący. Dyrektor Centralnego
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków obiecał corocznie przekazywać do dyspozycji konserwatorów odpowiednie środki na ten cel.
Jeżeli się nie mylę, wzór tej karty obowiązuje dotychczas2. Ciekaw też jestem, jaką liczbę zabytków ruchomych objęto ewidencją od roku 1960. Danymi
takimi z całą pewnością dysponuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Osobiście,
w ramach prac zleconych, wykonywałem taką ewidencję przez wiele lat, również
wówczas, gdy już nie pracowałem w rzeszowskim urzędzie konserwatorskim.
Przyznać muszę, że proboszczowie parafii (a tam były głównie zgromadzone zabytki ruchome) do akcji odnosili się ze zrozumieniem i bez utrudnień zabytki
udostępniali. Także ludność wiejska chętnie pomagała w dotarciu do zabytków
znajdujących się w kapliczkach.
W końcu lat 50. i 60. ubiegłego wieku, w dzisiejszym województwie podkarpackim, stały opuszczone cerkwie. Ludność miejscowa patrzyła na nie jako na
siedliska Ukraińskiej Powstańczej Armii, bardzo niechętnie. Po akcji „Wisła” za
turystami pociągnęli kolekcjonerzy i złodzieje masowo wywożący ikony. Bezkarność powodowała rozwijanie się kradzieży na wielką skalę. Bieszczadzkie ikony
zaczęły pokazywać się na rynku antykwarycznym, szczególnie w Krakowie. Nie
2
Wzory kart zostały zmienione Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26
maja 2011 r. (Katarzyna Tur-Marciszuk)
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dawało to Jerzemu spokoju. Wraz z Barbarą Tondos, późniejszą jego małżonką,
zainicjowali powstanie Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych, do której zaczęli zwozić z opuszczonych cerkwi całe ich wyposażenie, z wielkimi nieraz
ikonostasami włącznie. Kierownikiem składnicy, na etacie łańcuckiego Muzeum,
została – rzecz oczywista – Barbara Tondos. Na miejsce składnicy wybrali Łańcut,
gdyż tam, w zespole zamkowym, znajdowały się ogromne stajnie cugowe, wówczas stojące pustką. Antoni Duda-Dziewierz, dyrektor zamku, jak to żoliborski socjalista, ze zrozumieniem przystał na tę inicjatywę. W części wschodniej stajni rozebrano boksy (szkoda ich!), zainstalowano siatkowe ekrany, na których rozwieszono ocalone zabytki. Zanim to nastąpiło, musiały być one poddane dezynfekcji
i co najmniej wstępnemu zabezpieczeniu konserwatorskiemu. W tym celu Jerzy
Tur przekonał dyrektora zamku do zorganizowania tamże Wojewódzkiej Pracowni Konserwatorskiej, na organizację i funkcjonowanie której zapewnił środki z
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ile Jerzy musiał przy tym pokonać uprzedzeń narodowo-religijnych i antyukraińskich u decydentów województwa, trudno sobie wyobrazić. Sądzę, chociaż dowodów na to nie mam, że w tym przypadku
zaważyć musiało stanowisko Władysława Kruczka, ówczesnego I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprzyjającego
kulturze i z atencją odnoszącego się do dyrektora Antoniego Dudy-Dziewierza3.
Zwożone z cerkwi zabytki magazynowano najpierw w oranżerii przy zamku, gdzie na piętrze zaczęła działać pracownia konserwatorska. Gdy nie starczyło miejsca, Muzeum pozyskało do tego celu klasycystyczny spichlerz w Brzózie
Stadnickiej.
Jakim cudem Jerzy z Barbarą zdobywali transport i robotników, tego doprawdy nie wiem. Wiadomo mi tylko, że kilka razy ciężarówkę z pracownikami
przysłała Składnica Muzealna w Kozłówce.
Barbara osobiście nadzorowała każdy transport i fizycznie przy tym pracowała. Z terenu wracała nieraz nocą, zakurzona i ostatkiem sił pomagała w rozładowywaniu transportu. Fanatyczka i fundamentalistka w dziedzinie ochrony
zabytków, Barbara domagała się, nieraz kategorycznie, od łańcuckiego Muzeum
pomocy fizycznej ze strony pracowników tej instytucji. Przy tej okazji uczyniła
awanturę dyrektorowi Dudzie-Dziewierzowi. Tego już było socjaliście żoliborskiemu za wiele. Wcześniej krzywił się na zwożenie w obręb zespołu zamkowego
zakurzonego i zarobaczonego wyposażenia cerkwi. Awantury Barbary przebrały
miarkę. Dyrektor zareagował równie donośnie. Powstała atmosfera, w której Barbara, z przytupem, złożyła wypowiedzenie pracy.
W roku 2017 zostało utworzone Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos, na stronie internetowej ww.lem.fm/archiwa/. Udostępniono tam między innymi dokumenty i fotografie ilustrujące
okoliczności tworzenia Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych przy zamku w Łańcucie.

3

132

Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomnienie o współpracy i przyjaźni – karta z dziejów konserwatorstwa...

Tymczasem w moim życiu zawodowym nastąpił nagły zwrot. Pewnego
wrześniowego dnia roku 1963 do pokoju, w którym obaj z Turem pracowaliśmy w
Rzeszowie, wkroczyła reprezentacyjna postać samego dyrektora Dudy-Dziewierza. Wywołał mnie na korytarz i ku memu osłupieniu zaproponował stanowisko
wicedyrektora Muzeum Zamku, dodając, że jest już w wieku emerytalnym i widzi
mnie w przyszłości jako swego następcę. Zapewnił mi też mieszkanie w zamku.
Musiałem ochłonąć. Poprosiłem o kilka dni do namysłu. Po powrocie do pokoju biurowego zdałem sprawę Jerzemu. Co mam robić? Spytałem. Jerzy, który był
zajęty pisaniem, podniósł powoli zamglony wzrok krótkowidza i dosłownie tak
odrzekł: „Ty głupku, toż to kariera!”
Do Łańcuta przeniosłem się wraz z żoną i synem w październiku tegoż roku,
tym samym kończąc prawie pięcioletnią współpracę z Jerzym. Ileż ja się od niego
nauczyłem! Przyjaźń trwała nadal. Niech dowodem na to będzie fakt, że gdy po
latach, już w roli konserwatora w Kazimierzu Dolnym, broniłem miasta na posiedzeniach ministerialnych komisji przed niefortunnym planem zagospodarowania
przestrzennego – Jerzy wraz z Barbarą zjechali do Kazimierza, by wesprzeć mnie
na duchu. Oprócz nich na werdykt komisji oczekiwało w moim mieszkaniu kilka
mało mi znanych osób. Gdy, już nocą, stanąłem w drzwiach spytano mnie: „Z tarczą, czy na tarczy?”. „Z tarczą”, odparłem. Zaproponowałem nocny spacer. Jedyną
osobą, która bez trudu mogła utrzymać się w pionie, był Jerzy. Poszliśmy ponad
cmentarze, na miejsce właśnie przekreślonej lokalizacji domu wypoczynkowego
Puławskich Zakładów Azotowych. Dopiliśmy złapaną przed wyjściem butelkę, po
czym ostentacyjnie dając upust na tę lokalizację, udaliśmy się na spoczynek.
Niech mi Jerzy z zaświatów wybaczy, ale na zakończenie nie mogę powstrzymać się przed opowiedzeniem pewnego, zabawnego wydarzenia. W latach 60.
ubiegłego wieku w Rzeszowie wybudowano basen kąpielowy. Waliły nań tłumy.
Pewnej niedzieli Jerzy wskoczył do basenu w miejscu głębokim, po czym wynurzył się na płyciźnie w pełnej okazałości swej nagiej postaci. W podniesionej ręce
trzymał męskie kąpielówki i machając nimi wołał: „Patrzcie, jakiś głupek zgubił
slipki!” Cały On, Kochany Jerzy!
Wrzesień 2014

Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomnienie o współpracy i
przyjaźni – karta z dziejów konserwatorstwa
na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963
Jerzy Żurawski and Jerzy Tur were joined by years of working together in
the service of monument preservation. In 1958, the author of the present article started working for the Regional Monument Con-servation Authority in 133
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Rzeszów. Initially, the two of them shared a room in the castle at Łańcut, and
they commuted to work together every day. Żurawski describes his boss as a
friendly, loyal, direct and deeply honest person – the qualities, which sometimes
caused fear of consequences or retaliation from communist party authorities. He
also mentions a number of monument conservation activities they engaged in,
throughout the Rzeszów region, including the organization of the open-air ethnographic museum in Sanok, the creation of conservation brigades, and the collection of church monuments from the areas from which the Lemko and Boyko
communities were displaced. He relates their joint work on the development of
model registration cards for movable and immovable monuments that continued in force until 2011. In 1963, Jerzy Żurowski became deputy director of the
Łańcut Castle Museum, and their paths diverged; nevertheless, they always remained friends and kept in touch. Jerzy Tur supported Żurawski while he was
the Monument Conservator in the town of Kazimierz Dolny.

Barbara Tondos i Jerzy Tur w Kazimierzu Dolnym w odwiedzinach u Jerzego Żurawskiego, ok. 1970 r.
archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Okruchy wspomnień
z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle
(Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
Władysław Hennig

Z „nakazem pracy” wystawionym przez komisję przydziału pracy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej stawiłem się w Wojewódzkiej Pracowni
Urbanistycznej (WPU) przy Wojewódzkim Zarządzie Architektoniczno-Budowlanym Prezydium Wojewódzkiej Randy Narodowej (PWRN) w Rzeszowie dnia
15 marca 1956. Pracę jako projektant w WPU podjąłem jednak dopiero 1 kwietnia,
gdyż pracodawca nie miał mnie gdzie zakwaterować, do czego był zobowiązany
umową; w ciągu tych dwu tygodni jeden z pokoi biurowych zamienił na sypialnię,
gdzie ustawiono cztery wąskie prycze dla czterech takich, jak ja, „zesłańców”, oraz
cztery krzesła i stojący wieszak; w pokoju była też wbudowana biurowa szafa.
Dwa miesiące wcześniej znalazł się również w Rzeszowie Jerzy Tur, który pięć dni po obronie dyplomu w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, tj. 15 stycznia 1956 objął tu stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które od siedmiu miesięcy było nieobsadzone, zaś cała
służba konserwatorska (cząstka Wydziału Kultury) składała się wtedy z dwu
osób! Nowy konserwator doprowadził do zasadniczej rozbudowy tej struktury: przyjmował pracowników, utworzył jedno z pierwszych w kraju Biuro Dokumentacji Zabytków, prowadził energiczną akcję rozpoznania stanu zasobów
zabytkowych województwa. To dzięki jego zabiegom studenci kilku uczelni
(Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i innych) w ramach praktyk
wakacyjnych rozpoczęli systematyczną inwentaryzację dzieł sztuki i zabytkowej architektury Podkarpacia, inwentaryzacje architektoniczne wykonywało
też na indywidualne zlecenia wielu architektów, zaś opracowane przez Jerzego Tura i jego ówczesnego zastępcę Jerzego Żurawskiego wzory kart ewiden- 135
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cyjnych zabytków architektury obowiązywały potem na terenie całego kraju.
On też opracował program ochrony architektury cerkiewnej, doprowadził do
zorganizowania przy muzeum zamku w Łańcucie składnicy muzealnej gromadzącej i eksponującej uratowane elementy wyposażenia niszczonych cerkwi, a
zorganizowała tę składnicę absolwentka Historii Sztuki UJ w Krakowie, Barbara
Tondos z Zakopanego – jego późniejsza żona.
Zaraz po rozpoczęciu pracy nawiązałem kontakty ze służbą konserwatorską, poszukując materiałów potrzebnych mi do pracy nad planami zagospodarowania przestrzennego Strzyżowa, Jarosławia, Przemyśla i Rzeszowa, w
których opracowaniu miałem wtedy brać udział. Wiedziałem z grubsza czego mam szukać, miałem już bowiem w tym zakresie pewne doświadczenie:
oto byłem współautorem Studium historyczno-urbanistycznego z wytycznymi
konserwatorskimi do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baranowa
Sandomierskiego, które na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni
Konserwacji Zabytków (PP PKZ) w Warszawie (jeszcze w czasie moich studiów magisterskich) opracowałem z warszawskim historykiem dr. Tadeuszem
Gostyńskim, a do czego namówił mnie wtedy profesor Gerard Ciołek, znający
mój kursowy projekt miasta Baranowa i wyniesione z Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Krakowie zainteresowanie historią sztuki, zaś koordynatorem tego opracowania z ramienia kierownictwa PKZ był mgr inż. arch.
Tadeusz Zagrodzki, autor instrukcji dla tego rodzaju opracowań. W zasobach
archiwum WPU były wtedy opracowania na ogół raczej szczątkowe, przestarzałe, z licznymi brakami. Nasze studium baranowskie było wyjątkiem: spełniało wszystkie obowiązujące wówczas wymogi.
Pierwszym moim samodzielnym tematem wykonywanym w WPU było
opracowanie planu porządkowania Strzyżowa wraz z koncepcją jego perspektywicznego rozwoju, do którego nie było w pracowni żadnych opracowań historyczno-urbanistycznych, następnym – perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Jarosławia. Tu dysponowałem niezłymi materiałami: Instytut
Urbanistyki i Architektury w Warszawie wydał dobrze udokumentowaną i zilustrowaną pracę Jarosław, przygotowaną przez mgr inż. arch. Marię Borowiejską-Birkenmajerową (asystentkę w katedrze urbanistyki na WAPK), zaś władze miasta posiadały znakomitą inwentaryzację urbanistyczno-architektoniczną Starego Miasta
w skali 1: 500, wykonaną przez studentów i pracowników Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem mgr inż. arch. Michała Witwickiego.
W roku 1957 przed podjęciem prac projektowych, szczegółowo zapoznając
się z Jarosławiem, znalazłem się na terenie dawnego cmentarza ukraińskiego przy
ul. Kraszewskiego, przed rokiem zamienionego na park miejski, gdzie mieszkań136 cy Jarosławia ochoczo zabrali się właśnie za rozbiórkę cmentarnej cerkiewki z
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XVII-XVIII wieku. Przedsionek i prostokątna nawa były już zburzone, za pozostałą z nich kupą gruzów stała tylko centralna kaplica – sanktuarium, ale już pozbawiona kopuły, której elementy konstrukcyjne, a także całe wyposażenie cerkwi zdążono spalić. Wewnątrz widać było interesujące polichromie, na zewnątrz
snuły się dymy z ogniska.
Wystarczyło kilka telefonów do odpowiednich osób – i jakoś szczęśliwie
udało mi się to barbarzyństwo powstrzymać, a później (zapewne z wdzięczności
za skuteczną akcję) konserwator Jerzy Tur zlecił mi opracowanie projektu częściowej odbudowy cerkiewki.
Wykonałem pomiar tego, co jeszcze z niej pozostało, dla odtworzenia
kształtu (krzywizny) kopuły wykorzystałem kilka zachowanych fotografii, konstrukcję przeliczył mi pewien krakowski inżynier, zaś jarosławski architekt Stanisław Babinetz wraz z Brygadą Wykonawczą Robót Konserwatorskich w roku
1958 za 122 tys. zł pracę wykonał. Jak uzgodniono z Ministerstwem Kultury i
Sztuki, odbudowano jedynie centralną kaplicę, nakrywając ją drewnianą kopułą
z latarnią i pokrywając ją gontem (w miejsce poprzedniej blachy). Uzgodniono,
że obiekt po remoncie przekazany zostanie Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, że umieszczony w nim zostanie plastyczny model XVII-wiecznego Starego
Miasta, stając się dodatkową atrakcją turystyczną Jarosławia. W swoim sprawozdaniu z dnia 30 X 1961 Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia odnotowało, że
Prezydium WRN przyznało na ten cel odpowiednią subwencję, Wojewódzki
Konserwator Zabytków wyraził zgodę na przekazanie cerkiewki stowarzyszeniu,
zaś wykonaniem makiety zajął się zespół naukowy „ob. mgr Marii Birkenmajer
z Krakowa, znany z prac na tematy z naszego miasta. Należy oczekiwać, że już
w następnym roku Jarosław zyska wspaniały obiekt – makietę, która na pewno
stanie się celem licznych wycieczek...”
„Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” z roku 1961 podał na ten
temat szczegółowe informacje, znalazło się w nim też miejsce na wiele artykułów
i komunikatów dotyczących historii Jarosławia (w tym Michała Witwickiego o
kamienicach przy Rynku) oraz mój artykuł o perspektywicznym planie Jarosławia, który w tym czasie został już zatwierdzony.
Kolejnym tematem podjętym przeze mnie w WPU był perspektywiczny
plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla, niezmiernie
skomplikowany ze względów... politycznych. Władze przez szereg lat wyraźnie
dążyły do ograniczenia jego rozwoju: była to swoista kara za to, że tam właśnie
urzędował biskup, i że miasto miało ambicje konkurować ze stolicą województwa! Ustalenie więc właściwej skali, funkcji i kierunków przyszłego rozwoju
Przemyśla wymagało skomplikowanych zabiegów i negocjacji – szereg spraw
udało mi się pozytywnie załatwić (miasto odwdzięczyło się przyznaniem mi 137
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Medalu 1000-lecia miasta Przemyśla), ale nie dane mi było tematu doprowadzić
do końca, dałem się bowiem namówić na objęcie kierownictwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Rzeszowie i opracowanie nowego perspektywicznego
planu tego miasta. Argumentem przesądzającym moje przejście do MPU była
(dotrzymana!) obietnica przyspieszenia przydziału mieszkania: w roku 1959 w
nowo oddanym bloku przy ówczesnej ul. Marchlewskiego (dzisiejszej ul. Lisa
Kuli) otrzymałem przydział części dwupokojowego mieszkania na IV piętrze w
II klatce jako współlokator z drugim „szczęśliwcem”, zaś w I klatce, również na
IV piętrze, podobny przydział otrzymał Jurek, również jako współlokator. Czasy
były niełatwe! W marcu 1963 byłem już kierownikiem MPU.
Zmiana miejsca pracy wywołała potrzebę zmiany tematu na podyplomowym Studium Urbanistycznym na WAPK, gdzie początkowo w roku 1961 zająłem się związkami Przemyśla z jego otoczeniem (zarówno w przeszłości historycznej, także w okresie budowy Twierdzy Przemyśl, jak i współcześnie oraz w
dalszej perspektywie), natomiast po przejściu do MPU – tematem mojej pracy
dyplomowej zostały problemy przebudowy centrum Rzeszowa; obroniłem ją 24
czerwca roku 1963 , wkrótce z uczelni otrzymałem zaświadczenie o ukończeniu
Studium, a koperta zaadresowana była „... Władysław Hennig, urbanista dyplomowany”, niżej zaś moi drodzy koledzy dopisali: „osioł patentowany”.
Uchwalony jeszcze w roku 1955 plan perspektywiczny Rzeszowa autorstwa
Michała Mermona został uchylony i obowiązywał jedynie plan etapowy do roku
1965 (z roku 1961), opracowanie więc nowego było niezwykle pilne. MPU i na
jej zlecenie kilka jednostek specjalistycznych wykonywało rozmaite opracowania studialne, brak było jednak wyraźnie strategii dojścia do celu: ustalenia przyszłej skali, kierunków i tempa rozwoju, znaczenia poszczególnych funkcji miasta,
rzetelnego zbadania jego aktualnej kondycji społecznej, technicznej i gospodarczej, a także – brak było niezbędnego tu studium historyczno-urbanistycznego z
wytycznymi konserwatorskimi. Istniało jedynie opracowanie studialne do planu
szczegółowego śródmieścia, wykonane w roku 1953 przez architekta Zbigniewa Wzorka, przedstawiające rekonstrukcję stanu miasta w XVIII w. oraz sugestie
ewentualnego odtworzenia jego elementów, co dla obecnego opracowania było
jednak absolutnie niewystarczające. Brak było także środków oraz czasu na wykonanie pełnego studium przez jakąś jednostkę zewnętrzną! Trzeba więc było
stworzyć je własnymi siłami, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie. Wykonali je w pracowni architekci Teresa Śliwińska i Stanisław Wantuch, w ustaleniu problematyki pomogło mi moje dotychczasowe doświadczenie, zaś w zebraniu rozproszonych materiałów – sugestie i znakomite rozeznanie Jerzego Tura.
Opracowany przez nas w MPU nowy plan ogólny Rzeszowa uchwalony został
138 dopiero w roku 1972.
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Pogłębienie wiedzy na temat dziejów Rzeszowa oraz wartości zabytkowych
istniejącej zabudowy stało się pilne na początku lat 70., kiedy Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Architektów (SARP) w porozumieniu z Towarzystwem Urbanistów
Polskich (TUP) na zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN) zaczął przygotowywać konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum Rzeszowa. Przygotowanie odpowiednich materiałów WKZ
zlecił dr inż. arch. Marii Borowiejskiej-Birkenmajerowej, która potem powołana
została przez sąd konkursowy na eksperta oceniającego złożone prace pod kątem
ochrony wartości zabytkowych. Swoje refleksje opublikowała kilka lat później
w artykule Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmieścia Rzeszowa, zamieszczonym w „Tece Konserwatorskiej, Polska południowo-wschodnia” (Rzeszów 1982).
Konkurs przeprowadzony został w roku 1973. 31 marca nastąpiło jego ogłoszenie, 5 listopada - złożenie prac, 4 grudnia - rozstrzygnięcie połączone z publiczną dyskusją. Do udziału zaproszono 10 zespołów autorskich, reprezentujących 7
ośrodków, w tym 4 zespoły z Rzeszowa, które odniosły duży sukces, uzyskując I
i III nagrodę; II nagrodę otrzymała praca katowicka, wyróżnienia Opole i Kraków. Autorami pracy uhonorowanej I nagrodą byli architekci Stanisław Wantuch,
Tadeusz Karyś, Józef Trzeciak, Andrzej Kraus i Kazimierz Ferenc, III nagrodą Leszek Humięcki i Władysław Hennig (współpraca Janusz Mach, model Jan Jakieła). Potem w MPU podjęto opracowanie miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia, zaś w Miejskim Biurze Projektów
utworzono wydzieloną pracownię dla wykonania najpilniejszych projektów, jednak w związku z późniejszą reformą podziału administracyjnego kraju - do realizacji tych inwestycji nie doszło.
We wspomnianym konkursie uczestniczyłem już jako pracownik WPU,
bowiem wróciłem tam po siedmiu latach i byłem znowu zastępcą, a potem kierownikiem pracowni, a kiedy w roku 1975 przeprowadzono wspomnianą reformę
administracyjną, w każdym z 49 województw zorganizowano biuro planowania
przestrzennego (WBPP, zbudowane z kadr dotychczasowych WPU, WPPReg.,
MPU i powiatowych zespołów urbanistycznych). W Rzeszowie dodatkowo powołano Międzywojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, powierzając mi
stanowisko dyrektora. Do jego zadań należała między innymi pomoc nowo utworzonym biurom wojewódzkim, nie dysponowały one bowiem, na razie, odpowiednimi kadrami. Ustalono, że MBPP w Rzeszowie podlegać będzie wojewodzie
krośnieńskiemu (bezpośrednio zaś Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast
i Osiedli Wiejskich w Krośnie), zadaniem biura zaś będzie opracowanie planów
zagospodarowania przestrzennego 3 województw: krośnieńskiego, przemyskiego i
tarnobrzeskiego oraz dla znajdujących się w nich wybranych miast i gmin. W skład 139
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MBPP weszła połowa dotychczasowych pracowników WPU i WPPReg. Ustalenie
programu pracy MBPP nastąpiło w drodze negocjacji z władzami politycznymi i
administracyjnymi województw, co oczywiście należało do moich (niełatwych!)
obowiązków; część tematów była kontynuacją prac rozpoczętych jeszcze przed reformą, jak projekty planów ogólnych miast Tarnobrzega, Niska i Stalowej Woli.
Dla siebie zarezerwowałem funkcję generalnego projektanta planów województw, a na prośbę wojewody krośnieńskiego podjąłem się też, jako główny
projektant, opracowania nowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krosna – miasta o wybitnych wartościach zabytkowych
i wielu rodzajach funkcji (często kolidujących ze sobą w przestrzeni), dysponującego zdezaktualizowanym planem ogólnym z roku 1967 – w dodatku niezbyt
rygorystycznie przestrzeganym, co doprowadziło do przestrzennego bałaganu
oraz wywoływało liczne kłopoty realizacyjne.
Pracę nad planem trzeba było rozpocząć od szczegółowej analizy stanu zagospodarowania miasta, sporządzenia swego rodzaju raportu z wnioskami do
przyszłych założeń planu, rozpatrzenia różnych wariantów rozwoju miasta, które
trzeba było przygotować do pełnienia nowej roli w systemie osadniczym kraju.
Wszystkie dotychczasowe plany Krosna (a było ich kilka) nie liczyły się z
taką dynamiką przemian, a teraz trzeba było pilnie rozstrzygnąć:
– gdzie ulokować elementy funkcji związane z zarządzaniem i z usługową
obsługą regionu;
– jak rozwiązać obsługę komunikacyjną tego nadzwyczaj ważnego zespołu,
a jednocześnie możliwie bezkolizyjnie przeprowadzić przez miasto komunikację
tranzytową bez narażania mieszkańców na nadmierną uciążliwość;
– jak powiązać komunikacyjnie poszczególne części miasta rozdzielonego
rzeką, koleją, lotniskiem.
Stopniowe dochodzenie do rozwiązania (częściowo metodą seminaryjną)
odbywało się przy pełnej jawności, a zarazem kontroli władz, mieszkańców, także i prasy, która relacjonowała postęp prac, wyjaśniała istotę przyszłych rozwiązań; ja sam również kilkakrotnie na ten temat pisałem (mies. „Miasto” nr 6/1976,
mies. „Konfrontacje” nr 11/1976, tyg. „Podkarpacie” z 24 XI 1977), spotykałem
się z władzami miasta i województwa oraz z mieszkańcami.
Wypada podkreślić, że Krosno wraz z okolicami posiadało obszerne opracowania dotyczące jego historii oraz wartości kulturowych (jak np. dwutomowe
opracowanie zbiorowe Krosno, Studia z dziejów miasta i regionu pod red. Józefa
Garbacika z roku 1972 ), a także studia dotyczące dawnych wsi podmiejskich,
opracowane przez Jerzego Tura, co było dla mnie wielka pomocą.
W roku 1979 na wniosek władz trzech województw, za zgodą władz central140 nych, MBPP zostało rozwiązane. Blisko pięćdziesiąt osób dostało wypowiedze-
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nia; niewielkiej części z nich udało się powrócić do WBPP w Rzeszowie (czyli
dawnego WPU), kilka zaś przeszło do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego, tworząc tam, na wniosek resortu, nową Pracownię Planowania Przestrzennego pod moim kierownictwem, kontynuującą prace wykonywane dotąd
w MBPP, ale już w oparciu o formalne zlecenia i umowy oraz rozliczane jak inne
projekty wykonywane w biurze. Tu także nie ograniczałem swej pracy do funkcji administracyjnej kierownika pracowni, nadal prowadziłem tematy jako ich
główny projektant lub czuwałem nad ich merytoryczną jakością (jak np. plany
szczegółowe zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Janowa Lubelskiego i Jasła oraz nowej dzielnicy mieszkaniowej w Jaśle).
W dniach 12-13 listopada 1979 w Tarnowie zorganizowano konferencję Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) na temat rozwoju ośrodków wojewódzkich w makroregionie południowo-wschodnim, na której w obszernym referacie
przedstawiłem problemy Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega; polegały one m.in. na
zdecydowanym niedoinwestowaniu i braku bazy pozwalającej wypełniać nadane
im nowe funkcje. Leszek Humięcki omówił problemy Rzeszowa, one zaś wynikały z wyraźnego spowolnienia rozwoju oraz zaniechania realizacji wielu przygotowanych już inwestycji, bowiem środki inwestycyjne kierowano teraz głównie na
wyposażenie nowych ośrodków wojewódzkich. Omawialiśmy też problemy Tarnowa, Nowego Sącza, Kielc i Krakowa, w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele
nauki, administracji centralnej i wojewódzkiej oraz projektanci planów miast, zaś
podsumował ją prof. Zbigniew Wzorek, prezes krakowskiego oddziału TUP.
We wrześniu roku 1982 BPBK otrzymało od WBPP w Tarnobrzegu zlecenie
na opracowanie nowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Sandomierza „w pełnej problematyce”; zleceniodawca zapewniał, że posiada wszystkie niezbędne materiały wyjściowe, co okazało się informacją niezbyt prawdziwą.
Po szczegółowym zapoznaniu się z nimi zaproponowałem poszerzenie zlecenia
o wykonanie studium historyczno-urbanistycznego Sandomierza, studium rozumianego jako „syntetyczne zestawienie i krytyczna analiza dotychczasowych
opracowań z tego zakresu, uzupełnienie na podstawie materiałów źródłowych i
autopsji”. Wykonanie tego studium zajęło mi cały rok 1983, okazało się niezmiernie pracochłonne, jednakże zleceniodawca nie chciał uznać kosztów wynikających z liczby godzin poświęconych na wykonanie tej pracy. W tej sytuacji na mój
wniosek dyrekcja biura wystąpiła do Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich w Warszawie z prośbą o
opinię; sporządził ją mgr inż. arch. Michał Witwicki, podpisał dyrektor Zespołu
dr inż. arch. Janusz Stępkowski z datą 27 grudnia 1983.
Pierwsze zdanie opinii brzmiało: „Pod względem merytorycznym i formalnym studium jest bez zarzutu”. Poddając opracowanie szczegółowej analizie 141
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stwierdzano, że studium „...jest opracowane wzorowo pod względem merytorycznym i redakcyjnym, jest w pełni przydatne dla celów planistycznych w skali planu ogólnego. Powinno się znaleźć nie tylko w Wojewódzkim Biurze Planowania
Przestrzennego, ale we wszystkich instytucjach i jednostkach zaangażowanych w
sprawy rozwoju Sandomierza. Tym bardziej zaskakująca jest informacja o negatywnym ustosunkowaniu się zleceniodawcy do kosztu opracowania obliczonego
ostatecznie na sumę 348.600 zł. Zespół Ekspertów uważa, że koszt opracowania
omawianego studium jest wyjątkowo niski. Gdyby opracowanie takie zlecono wyspecjalizowanemu zespołowi PKZ, koszt przekroczyłby znacznie milion złotych”.
Opinia ta oczywiście bardzo mnie ucieszyła, ale i nie zaskoczyła: byłem
pewien, że tę pracę wykonałem solidnie, sprawiła mi ona ogromną satysfakcję,
podobnie jak i całe zaangażowanie w ten projekt, łącznie z drogą, jaką musiałem
pokonać, aby do moich koncepcji przekonać tamtejsze władze i społeczeństwo.
Plan wykonywany był w latach 1983-88 przez kilkuosobowy zespół z BPBK
pod moim kierunkiem, przy konsultacji architekta Ryszarda Nagórnego z Sandomierza (reprezentującego WBPP w Tarnobrzegu) – i był w jakimś sensie
kontynuacją pracy nad planem zagospodarowania województwa.
W miesięczniku „Miasto” nr 12/1977 opublikowałem artykuł Trójkąt tarnobrzeski, omawiający relacje przestrzenne zachodzące pomiędzy Tarnobrzegiem,
Sandomierzem i Stalową Wolą. W grudniu 1984 na seminarium Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji makroregionu południowo-wschodniego
przedstawiłem Uwarunkowania historyczno-urbanistyczne rozwoju układu komunikacyjnego miasta Sandomierza. W dniach 30 IX – 5 X 1987 na międzynarodowej
konferencji zorganizowanej przez ZG TUP w Sandomierzu wygłosiłem referat
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza (w
tłumaczeniu na angielski opublikowany w Londynie w listopadzie 1987), 14 VI
1988 problemy rozwoju Sandomierza miałem okazję przedstawić w audycji telewizyjnej, zaś w miesięczniku „Miasto” nr 7/1989 ukazał się mój obszerny artykuł
pt Sandomierz – wierzchołek trójkąta (nawiązujący do artykułu z roku 1977 ), omawiający historię Sandomierza, dylematy współczesności i jego perspektywy.
W całym okresie mojej pracy w MBPP i BPBK obowiązki bardzo często wzywały mnie do Tarnobrzega lub do Sandomierza. Wracając potem do Rzeszowa autobusem PKS często z daleka już widziałem charakterystyczną sylwetkę Jerzego
Tura czekającego na autobus na trasie, na przystanku w Kolbuszowej i z zainteresowaniem czytającego coś w gazecie; niekiedy tak był zajęty lekturą, że nie zauważał
odjazdu autobusu i musiał czekać na następny! W latach 1976-81 Jurek opracowywał i rozwijał koncepcję Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (wcześniej,
w latach 1974-75 opracował niezrealizowaną koncepcję parku etnograficznego dla
142 Podhala, a jeszcze od 1958 roku pilotował realizację Muzeum Budownictwa Lu-
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dowego w Sanoku, był też członkiem zespołu doradców przy Zarządzie Muzeów
i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki ds parków etnograficznych).
Kiedy zaś zdążył wsiąść – mieliśmy zawsze o czym rozmawiać!
W tym też okresie poznałem jeszcze jedną dziedzinę twórczej działalności
Barbary Tondos – oto ujawniła mi się Basia jako poetka nieprzeciętna, autorka
wierszy niełatwych, ale bardzo pięknych. Zachowałem do dziś numer rzeszowskiego miesięcznika „Profile” z kwietnia 1975, w którym opublikowała dwa takie wiersze: jeden zatytułowany Pani Anioł I, drugi bez tytułu. Oto on:
		
mają wspólnie przeżyć kilkanaście lat
		
tacy sami
		
tak różni od siebie
			
wybacz mi milczenie
			
narzuć mi milczenie
			
i przerwij tę ciszę by nas nie zdławiła
		
niepotrzebne słowa
		
niech watą szarą mgłą nie zacierają konturów widnokręgu
			
posłuchaj 			
bluszcz ze zdziczałego parku jeszcze choruje
			
lecz już puszcza nowe liście
			
dziecko rozbija zdarzenia w śmiechu
			
pomóż mu w rachunkach
			
okno trzeba umyć lecz kot chce się bawić
			
			
			
			
		
		
		
		
		
		
		

nie pójdziemy na spacer odświętnie ubrani
ale
gdzie las najdzikszy rozbijemy namiot
o świcie doczekamy na przyjście jeleni

wybacz jej niesforność
spróbuj nie naruszać kolejności prac jego
nie zaciskaj pięści w której chowasz kwiat przeznaczony
dla niej
a gdy w ubraniu przyniesie dla ciebie okruszyny wiatru
nie mów – niepotrzebne
nie mów – tylko wiatr

			
tak jak my odmienni
			
nie tacy sami
			
nawet nie podobni
		
chcą przeżyć wspólnie …
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W tym wierszu można odczytać metaforę charakterystyki osobowości i losów Jurka i Basi...
W roku 1985 na zlecenie WBPP w Tarnobrzegu w ramach pracowni planowania przestrzennego BPBK w Rzeszowie opracowałem nowe Studium historyczno-urbanistyczne do MPO ZP miasta Baranowa Sandomierskiego, będące
zasadniczym rozszerzeniem studium wykonanego przeze mnie jeszcze przed 30
laty z dr. Tadeuszem Gostyńskim, w dostosowaniu do aktualnych przepisów dotyczących zakresu i formy tego rodzaju opracowań. Za radą Basi Tondos udałem
się do biura WKZ w Tarnobrzegu, aby sprawdzić, co mają nowego na temat Baranowa. Była tam m.in. decyzja określająca ustalone strefy ochrony konserwatorskiej (nasuwająca wiele wątpliwości) oraz wykonane na zlecenie konserwatora w
roku 1982 „Rozpoznanie konserwatorskie”, które zarejestrowało 75 obiektów architektury wybudowanych przed rokiem 1939. Wśród obiektów tych ze zdumieniem znalazłem dwie kamieniczki przy rynku, wzniesione na podstawie projektów wykonanych przeze mnie w latach 50.: jedna – narożna – zbudowana została
na fundamentach domu zburzonego w czasie wojny, druga na działce kupionej
od miasta, przyległej do budowanego wtedy domu handlowego, ale obejmującej
teren dawnej uliczki wybiegającej z narożnika rynku do kościoła. Obydwie kamieniczki (nie bardzo zresztą podobne do tych rysowanych przeze mnie!) przez
owych inwentaryzatorów były datowane na przełom XIX/XX w. Korzystałem
też z zasobów Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, w tym ze zdjęć
lotniczych, które wykonał Zbyszko Siemaszko.
W treści wytycznych i postulatów konserwatorskich szczególną uwagę
zwróciłem na zagrożenia ze strony przemysłu siarkowego, zamierzano bowiem
przystąpić do eksploatacji siarki metodą otworową (wytopu podziemnego) w
najbliższym sąsiedztwie miasta i zamku. Całość studium liczyła ponad 100 stron
tekstu, a z przypisami, bibliografią i ilustracjami prawie 150 stron.
Tak się złożyło, że tuż po zakończeniu mej pracy nad tym studium w „Tygodniku Nadwiślańskim” (nr 12 i 13, marzec 1986) ukazał się dwuczęściowy artykuł tamtejszego historyka sztuki, konserwatora zabytków Dominika Komady na
temat dziejów zamku w Baranowie – niestety obarczony licznymi pomyłkami i
uproszczeniami. Napisałem więc 7 maja 1986 do redakcji „Tygodnika” obszerny
list z informacjami prostującymi te pomyłki oraz uzupełnieniami, które wydały
mi się istotne zwłaszcza wobec istniejących zagrożeń. Tygodnik list ten opublikował, zaś Basia zaproponowała, żebym w oparciu o moje Studium napisał artykuł
do „Teki konserwatorskiej Polski południowo-wschodniej”, co z przyjemnością
uczyniłem.
Praca opublikowana została w roku 1991 („Teka” tom 4, s. 175–252) pod
144 tytułem Baranów Sandomierski – dzieje miasta i rezydencji, właściciele, problemy
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urbanistyczno-konserwatorskie. Tom został wydany przez Biuro Dokumentacji
Zabytków w Rzeszowie, znajdujące się wówczas formalnie w stanie likwidacji,
stąd wzięły się pewne niedopatrzenia redakcyjne (jak przekręcenie w tytule artykułu pisowni mego nazwiska, potem z tym błędem cytowanego w innych publikacjach, choć obszerna errata dołączona do tomu zawierała m. in. i to sprostowanie). Redaktorem tomu była Basia (taką funkcję w wydawnictwie pełniła od
roku 1974), a jej ingerencje do mojej pracy ograniczyły się do skrócenia tekstu
szczegółowo opisującego siarkowe zagrożenia – jak widać wyczuła, że to niebezpieczeństwo samo z czasem zniknie wraz z upadkiem przemysłu siarkowego.
Pięć lat później, 3 lipca 2004 swoje już przeszło 50-letnie kontakty z tym
miastem, na zaproszenie burmistrza miasta i gminy oraz dyrektora zespołu pałacowo-parkowego, miałem okazję przedstawić na uroczystej sesji popularnonaukowej, zorganizowanej z okazji 650-lecia miasta, a w krużgankach pałacu na
pierwszym piętrze wschodniego skrzydła otwarta była galeria fotografii Baranów
Sandomierski dawniej, na której prezentowano reprodukcje starych sztychów i obrazów oraz fotografie, w tym szereg moich zdjęć wykonanych w latach 1955-57,
pokazujących krajobraz i architekturę miasteczka oraz życie jego mieszkańców.
Korespondencja z „Tygodnikiem Nadwiślańskim” i publikacja w „Tece
konserwatorskiej” miały miejsce już po rozwiązaniu pracowni planowania przestrzennego w BPBK; jej pracownicy (za „porozumieniem stron”) przeszli do
Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, by wzmocnić je kadrowo w związku z pilnością opracowania nowego planu Rzeszowa. Głównym
projektantem był architekt Wiesław Pankiewicz, ja zaś wszedłem w skład wieloosobowego zespołu autorskiego. Formalnie obowiązywał w tym czasie plan wykonany pod moim kierunkiem jeszcze w latach 60., z licznymi późniejszymi uzupełnieniami, wprowadzanymi zależnie od potrzeb, ale bez całościowej analizy
zmian, jakie zaszły w strukturze przestrzennej i funkcjonowaniu miasta. Łatwo
też było zauważyć, że w materiałach wyjściowych do nowego planu występują
istotne braki, także i w zakresie problematyki historyczno-urbanistycznej.
Okazją do analizy na ten temat stała się też zorganizowana w Rzeszowie
ogólnopolska konferencja naukowa socjologów miasta, w maju roku 1985, na
której wygłoszono ogółem 16 referatów, a wśród nich i mój Rozwój urbanistyczny
Rzeszowa – plany i ich realizacja oraz Wiesława Pankiewicza Wstępna faza przygotowania materiałów do zmiany planu ogólnego miasta (identyfikacja problemów
rozwoju). Materiały z tej konferencji opublikowane zostały w roku 1989 w tomie
zatytułowanym Rzeszów na tle socjologicznej problematyki dużych miast pod red.
dr. Mariana Malikowskiego.
Po analizie sytuacji, zgodnie z sugestiami WKZ Zbigniewa Juchy, WBPP w
Rzeszowie dnia 29 października 1985 zleciło do Pracowni Usług Architektonicz- 145
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nych przy ZO SARP opracowanie Studium historyczno-urbanistycznego do MPO
ZP miasta Rzeszowa. Umowę podpisano 17 grudnia 1985, rozkładając pracę na
dwa etapy. Na początku konieczne było sporządzenie sprawozdania z pierwszej
fazy prac oraz wstępne wytyczne konserwatorskie, a następnie przygotowanie
pełnego studium z wytycznymi do projektu planu miasta Rzeszowa. Miałem pokierować zespołem autorskim tego opracowania.
Miało być ono oparte na Wytycznych do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego, przygotowanych przez Zespół Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji
Miast i Zespołów Staromiejskich w roku 1981 oraz na wnioskach tejże Komisji,
podjętych na posiedzeniu w Rzeszowie w dniach 31 V – 1 VI 1984. Jego zasięg
przestrzenny obejmował miasto w granicach administracyjnych oraz przyległe
wsie, które w przyszłości mogą być włączone do miasta.
Zdawałem sobie sprawę, że to temat ogromny, wymagający przebrnięcia
przez wielkie zasoby źródeł rękopiśmiennych i drukowanych oraz kartograficznych, rozproszonych w różnych jednostkach organizacyjnych i w różnych
miastach, a także przestudiowania wielu publikacji i opracowań studialnych,
przy krytycznym do nich podejściu. Trochę bałem się takiego zadania, ale poproszony o współpracę Jurek podjął się tego z entuzjazmem, doradzając mi dokooptowanie do zespołu historyka dra Jana Malczewskiego (kwerenda źródeł)
i archeologa Sylwestra Czopka, który dobrał sobie do współpracy Sławomira
Kadrowa.
W ciągu czterech lat wypracowaliśmy specyficzną formę współdziałania: po
ustaleniu problematyki i rozpoznaniu materiałów to ja pisałem szkic rozdziału,
Jurek czytał, analizował i rozszerzał o sobie znane dodatkowe elementy, potem
to scalałem w możliwie zwarty tekst, szkicowałem materiał ilustracyjny (często
kierując się jego sugestiami) – i tak to powoli nabierał właściwego kształtu. Niektóre fragmenty były uporządkowaniem faktów już znanych, inne były naszym
indywidualnym wkładem do wiedzy na temat dziejów Rzeszowa.
Drogą kolejnych przybliżeń dochodziliśmy np. do dziejów rzeszowskich
fortyfikacji: podważyliśmy dotychczasowe ich opisy, potem Jurek analizował
historyczne teksty, ja próbowałem uzyskane tam informacje odnieść do konkretnych miejsc (opierając się na materiałach kartograficznych i analizie ukształtowania terenu) i w ten sposób dochodziliśmy do ostatecznych wniosków: postawiliśmy tezę, że fortyfikacje zbudowane za Mikołaja Spytka Ligęzy po roku 1624
były bastionowe, wyznaczyliśmy ich hipotetyczny narys, wskazaliśmy prawdopodobne miejsca usytuowania bastionów i bram miejskich, odtworzyliśmy
cały system wodny i system dróg, wiążących Rzeszów z otoczeniem. W ten sam
146 sposób poddaliśmy krytyce dzieje kościoła i klasztoru bernardynów, eksponując
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jego rolę w systemie obronnym miasta. Zweryfikowaliśmy ponadto chronologię
kształtowania się struktury przestrzennej Rzeszowa oraz dzieje formowania się
podrzeszowskich wsi i miasteczek. Analizy dotychczas zamykające się na czasach
rozbiorów doprowadziliśmy do czasów nam współczesnych. Sformułowaliśmy
wreszcie wstępne wytyczne konserwatorskie, wyznaczając granice pięciu rodzajów stref ochrony konserwatorskiej oraz precyzując elementy struktury podlegające ochronie zaliczane zarówno do krajobrazu naturalnego, jak i kulturowego,
uzupełniając treść bogatym zestawem map, schematów, rysunków porównawczych oraz reprodukcji fotograficznych i zdjęć z natury.
Pierwsza faza pracy nad studium uzyskała uzgodnienie WKZ Zbigniewa
Juchy 23 maja 1986, drugą ukończono w roku 1990 – końcówkę prac pilotował
jednak już sam Jurek, gdyż w połowie roku 1990 na prawie pięć lat wyjechałem
do Francji, utrzymując z nim kontakt jedynie listowny. Nie brałem też udziału w
dalszych pracach nad planem Rzeszowa.
Na rok przed wyjazdem miałem jeszcze okazję uczestniczyć w seminarium
wojewódzkich konserwatorów zabytków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zorganizowanym 11-13 kwietnia 1989 przez Zespół Ekspertów Międzyresortowej
Komisji ds Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich. Tu, w oparciu o
swoje urbanistyczno-konserwatorskie doświadczenia wziąłem udział w dyskusji
na temat wytycznych dotyczących wyznaczania stref ochrony konserwatorskiej
(autorstwa Michała Witwickiego) oraz wysłuchałem informacji o niektórych
przepisach prawnych, pomocnych przy rewaloryzacji zespołów staromiejskich.
Wyjeżdżając za granicę nie zapominałem o Rzeszowie. Uważałem (podobnie zresztą jak i Jurek), że treści naszego studium zasługują na popularyzację.
Chodziła mi np. po głowie myśl napisania książki o Mikołaju Spytku Ligęzie,
którego rola w budowie nowoczesnego Rzeszowa jest absolutnie niedoceniana.
Pasjonował mnie też temat historycznych założeń ogrodowych, sławnych kiedyś w Rzeszowie, a doszczętnie zniszczonych w czasach zaborów, a także dzieje
kształtowania się systemu obronnego miasta Rzeszowa; zbierałem więc rozmaite
materiały porównawcze do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Dużo
zwiedzałem, fotografowałem, studiowałem odpowiednią literaturę.
Przebywając w Paryżu utrzymywałem regularne kontakty korespondencyjne z przyjaciółmi w kraju, w którym wtedy dużo się działo, także Jurkowi składałem ilustrowane relacje ze swoich prac, które wykonywałem w „Atelier Stanislas Hennig, architectes-urbanistes” (czyli u mojego młodszego brata, architekta
Stanisława Szczepana Henniga), zaś zdobyte tam doświadczenie bardzo mi się
później przydało.
Wiosną 1994 podczas urlopu wystartowałem w Rzeszowie w konkursie
urbanistyczno-architektonicznym na projekt zabudowy plombowej na Starym 147
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Mieście, pomiędzy ulicami Matejki i Kopernika, uzyskując w nim I nagrodę, z
czym wiązał się obowiązek wykonania projektu realizacyjnego. W opinii sądu
konkursowego, któremu przewodniczył mgr inż. arch. Wojciech Obtułowicz z
Krakowa, znalazło się stwierdzenie: „Praca ta w najwyższym stopniu respektuje
krajobraz śródmieścia Rzeszowa, wpisując się w sposób niemal doskonały w pierzeję ulicy Matejki, tworząc nastrojowe wnętrze od ulicy Kopernika, poprawiając w sposób znakomity wyraz architektoniczny tej ulicy...”
We wrześniu 1994 wróciłem do Paryża, by pomóc w wykonaniu jakichś
niezwykle pilnych projektów – i załatwić formalności związane z przejściem na
emeryturę, bowiem zdecydowałem się na powrót do domu. W Rzeszowie musiałem dobrać sobie partnerów i zająć się wykonaniem pokonkursowego projektu realizacyjnego, przy okazji porównując naszą młodą demokratyczną biurokrację z doświadczoną - francuską w trakcie załatwiania niezliczonych formalności
związanych z projektowaniem, uzgadnianiem, uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacją. Projekty ukończyłem w październiku 1996, potem przez cztery
lata prowadziłem nadzór autorski na budowie pięciu oddzielnych kamieniczek,
realizowanych przez oddzielnych, indywidualnych inwestorów, którzy z zapałem
wprowadzali w toku budowy rozmaite zmiany, wpływające zarówno na funkcje
obiektów, jak i na ich formę architektoniczną – oraz na mój system nerwowy!
Nie wszystkie założenia koncepcji konkursowej udało mi się w realizacji utrzymać, nastąpiły zmiany charakteru wnętrza dziedzińca i kompozycji zielonego
przedpola od strony ul. Kopernika, ale zespół wpisał się w zastaną strukturę miasta i raczej dobrze służy użytkownikom.
Jeszcze pod koniec lat 80. z Krajowej Agencji Wydawniczej trafiło do mnie
zlecenie na recenzję pracy dr Marii Borowiejskiej-Birkenmajerowej Rozwój
przestrzenny miasta Rzeszowa, będącej rozdziałem przygotowywanego wydania
Dziejów Rzeszowa pod naukową redakcją prof. dra Feliksa Kiryka z Krakowa,
opracowywanych przez autorów z Rzeszowa, Przemyśla, Krakowa i Wrocławia.
W recenzji szczegółowo przedstawiłem swoje wątpliwości odnośnie poglądów
autorki dotyczących początków miasta, a także wskazałem zasadnicze braki w
przedstawieniu opisu przemian miasta w okresie zaborów i w międzywojennym
20-leciu. Autorka uznała, że nie ma możliwości takiego przepracowania materiału, by usunąć wszelkie wątpliwości – i w rezultacie zachowała autorstwo jedynie
dla przedstawienia okresu przedrozbiorowego. Opracowanie dziejów rozwoju
przestrzennego miasta w czasach zaborów redakcja powierzyła dr. Janowi Malczewskiemu, zaś architekturę tych czasów opisała Barbara Tondos. Zdecydowano też o podziale dzieła na trzy tomy, wydzielając w ostatnim okres międzywojenny i okupacji, mnie powierzając przedstawienie rozwoju przestrzennego i
148 architektury Rzeszowa w tych czasach.
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Dla zespołu redakcyjnego i dla KAW wykonanie tak ambitnego dzieła okazało się bardzo skomplikowane: były trudności ze skompletowaniem autorów,
którzy zresztą później nie dawali się zdyscyplinować, nie dotrzymywali ustalonych terminów, brak też było środków finansowych na pokrycie rosnących kosztów. W rezultacie tom pierwszy (ze wstępem datowanym jeszcze 10 VI 1989)
wydany został po pięciu latach, w roku 1994, tom drugi w 1998 (pięć i pół roku
po skompletowaniu materiałów!), tom trzeci dopiero w roku 2001.
Materiały zebrane przy okazji pisania rozdziału do drugiego tomu Dziejów
Rzeszowa Basia wykorzystała do napisania i wydania oddzielnej książki, zatytułowanej Architektura Rzeszowa w dobie autonomii galicyjskiej (wyd. „Akces”, Rzeszów 1997); ukazała się ona rok wcześniej niż drugi tom Dziejów, zaś na egzemplarzu, nabytym przeze mnie podczas promocji, wpisała mi dedykację: „Władek,
ciągnij – Baśka, 9. V. 97”. I pociągnąłem! Niektórzy z przedstawionych przez Basię architektów galicyjskich wszak kontynuowali swą działalność w okresie międzywojennym, przejąłem więc pałeczkę i przedstawiłem ich dalsze losy i osiągnięcia twórcze.
Wcześniej zaś mogłem już bezpośrednio odnieść się do przedstawionych
przez nią czasów, biorąc udział (na Jurka zaproszenie) w dniach 23 - 24 kwietnia 1994 w Jaśle w świetnie przygotowanej międzynarodowej sesji naukowej
na temat: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a
Sanem w okresie autonomii galicyjskiej. Nie spodobał mi się zbyt bałwochwalczy
ton wielu referatów i w emocjonalnym wystąpieniu przeciw takiemu podejściu
zaprotestowałem, zaś mój głos pod tytułem Zjawiska negatywne towarzyszące
rozwojowi przestrzennemu miast galicyjskich na tle osiągnięć urbanistyki polskiej
końca XVIII i początku XIX wieku opublikowany został w obszernym tomie, zawierającym wszystkie wygłoszone tam referaty i głosy w dyskusji, wydanym w
Jaśle w 2001 roku pod redakcją Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego.
Autorką jednego z referatów - Willa śródmiejska czyli o tzw. willowej zabudowie
galicyjskich miast - była Basia. Uroczysta promocja tego tomu miała miejsce 17
września 2001 w Krakowie na Woli Justowskiej w Willi Decjusza przy udziale
większości autorów referatów.
Promocja trzeciego tomu Dziejów Rzeszowa 6 maja 2002 odbyła się w wielkiej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Połączona była z sesją naukową, a w przerwie obrad redaktorka Irena Markowicz z Polskiego Radia Rzeszów nagrała ze
mną obszerny wywiad i poprosiła, bym wyraził zgodę na współpracę z rozgłośnią
w Rzeszowie, która rozpoczęła się jednak dopiero w 2004 roku, po wydaniu Encyklopedii Rzeszowa, w której przygotowaniu również miałem swój udział.
Wydanie Encyklopedii Rzeszowa zasugerował władzom miasta prof. Jan
Draus, historyk i działacz społeczno-polityczny, były senator, w tym czasie bę- 149
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dący rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu; współpracował z nim dr Jan Malczewski, który zwrócił się do mnie z propozycją opracowania dużej ilości haseł dotyczących urbanistyki i architektury; poinformował
mnie, że on sam sporo tych haseł już napisał i pracuje nad następnymi, a także,
że i Basia takie hasła opracowuje. Zgodziłem się, umowę z wydawnictwem „Libri Ressovienses” podpisałem 25 marca 2002 (z terminem wykonania na 30
lipca 2002), a chociaż terminu tego dotrzymałem, wypłata honorarium i samo
wydanie niezmiernie się przeciągały, wreszcie 21 stycznia 2004 dostałem do
podpisu nową umowę – jako zleceniodawca występował w niej nowy prezydent
miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, zaś termin wykonania umowy upływał 3 dni
później – i sprawa ruszyła do przodu, w roku 2004 Encyklopedia wreszcie się
ukazała.
Spośród blisko 2000 haseł osobowych, rzeczowych i przeglądowych, zamieszczonych w encyklopedii, 45 haseł zostało napisanych przeze mnie, kilkanaście napisała też Basia. Po starannym przeglądnięciu tego dzieła (od grudnia
2004 do kwietnia 2005) stwierdziłem, że niestety zawiera ono szereg haseł o treści co najmniej wątpliwej, wiele informacji jest sprzecznych, braki merytoryczne
wymagają sprostowania i uzupełnień, co przedstawiłem w kilkunastostronicowym piśmie do redakcji – licząc, że w aneksie, albo przynajmniej w następnym
wydaniu można będzie tego dokonać.
Tymczasem wiosną roku 2004 przedstawiciel zarządu Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie poinformował mnie, że z okazji uroczyście obchodzonego jubileuszu miasta organizuje ono cykl wykładów pod hasłem „Rzeszowska
Nauka – swemu miastu w 650-lecie” i proponuje mi, abym wymyślił jakiś stosowny temat, który z tej okazji mógłbym zaprezentować. I wymyśliłem: Architekci europejscy – twórcy architektury Rzeszowa na przestrzeni dziejów miasta od XVII
do XXI wieku. Referat opatrzony obszernymi przypisami, bogato zilustrowany
wielu rysunkami, wygłoszony został w dużej sali ratusza i spotkał się z bardzo
życzliwym przyjęciem. Pełny materiał przekazałem Towarzystwu Naukowemu,
obiecującemu mi jego publikację, do której jednak jakoś nie doszło. Znany rzeszowski historyk dr Józef Świeboda w opracowanej przez siebie monografii na
70-lecie Towarzystwa (opisującej lata 1935-2005), wydanej w roku 2008 m.in.
napisał, że mój „fundamentalny wykład (…) ze względu na dogłębne opracowanie tego zagadnienia winien się jak najszybciej ukazać w druku! (…) i to z
funduszu promocji miasta. Zasłużył sobie na to”. Postulat ten dotąd nie został
zrealizowany.
Bardzo mi na tej publikacji zależało, uważałem ją niejako za swoją „zawodową powinność” – mało kto zdaje sobie sprawę z roli architektów w ukształto150 waniu obecnego obrazu miasta, ich nazwiska są praktycznie nieznane, żadna z
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ulic nie została nazwana ich imieniem, na ich dziełach nie ma na ten temat tablic
informacyjnych lub pamiątkowych, a były przecież wśród tych architektów postaci wybitne, zasługujące na wdzięczną pamięć.
Równolegle z tą twórczością naukową i popularyzatorską, wykonywaną
przeze mnie niejako „na zamówienie”, a także realizacją obowiązków wynikających z pełnienia (w latach 2000-2006) funkcji prezesa oddziału SARP w Rzeszowie, nadal pracowałem nad książką o Ligęzie. W roku 2002 pierwszy zarys tej
pracy był gotowy – mogłem więc dla siebie, na próbę, wydrukować swój Rzeszów
i państwo Mikołaja Spytka Ligęzy (1562-1635) na tle epoki. To przy okazji zbierania materiałów do niej odkryłem w bieckich zapiskach nazwisko prawdopodobnego budowniczego zamku Ligęzy w Rzeszowie (ściślej: w Staroniwie Dolnej) i
miejsce pochówku jego matki w bieckiej farze...
Odwiedzając Jurka czy to w pracy (od 1991 do 2002 był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie,
który zorganizował od podstaw, zaś przemianowanego później na Regionalny
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), czy też u niego w mieszkaniu, dyskutowaliśmy nieraz o zamierzonej treści tej pracy, korzystałem też z zasobów
jego przepastnej biblioteki domowej i zbiorów Ośrodka. Dawałem mu przeczytać fragmenty pracy i napisane rozdziały, on zaś radził mi, gdzie jeszcze szukać informacji, co obejrzeć, jakie wyciągać wnioski. Zaakceptował moją ocenę postaci
Ligęzy, ale wskazywał na konieczność dalszych uzupełnień – i do tej pory tego
zadania jeszcze nie wykonałem!
Tymczasem od roku 2004 na prośbę redaktor Ireny Markowicz zacząłem
przygotowywać swoje audycje radiowe: najpierw opowieści o różnych miejscach
w Rzeszowie, w które skrywają tajemnice i stanowią zagadki historyczne, potem o
kościołach na terenie Rzeszowszczyzny - zarówno tych najstarszych, jak i współczesnych, zbudowanych niejako na naszych oczach. Audycje cieszyły się dużym
zainteresowaniem słuchaczy (o czym świadczyły liczne telefony do rozgłośni
Polskiego Radia), co sprowokowało mnie do odłożenia na później dokończenie
książki o Ligęzie - i z marszu napisałem książkę Rzeszowski alfabet miejsc często
już zapomnianych i osób z nimi związanych. W październiku 2010 przekazałem ją
wydawnictwu „Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu”, wyszła ostatecznie
w roku 2012. Na ponad 500 stronach, w 40 rozdziałach, na kilkuset zdjęciach i
rysunkach, na podstawie notatek zbieranych przez całe niemal życie, opisałem
wiele miejsc i obiektów, przedstawiłem ich twórców i fundatorów, wykorzystując
w pracy także nasze wspólnie z Jurkiem wypracowane hipotezy, dotyczące historii i znaczenia poszczególnych dzieł. Starałem się skorygować błędy popełnione
przez moich poprzedników, sam jednak także ich trochę popełniłem (co zauważyłem po niewczasie) – moi następcy będą mieli okazję je sprostować.
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Nie był to mój pierwszy kontakt z tym wydawnictwem: jego siedziba mieściła się wtedy w budynku SARP’u, zaś w marcu 2009 szef wydawnictwa Jerzy
J. Fąfara zaproponował mi, bym pomógł w ukończeniu prac nad turystycznymi
przewodnikami po Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, które przygotowywała
w wydawnictwie redaktor Elżbieta Kurowska. W tym pierwszym przeprowadziłem merytoryczną korektę, w drugim opracowałem kilka rozdziałów (gminy
Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Krasne, Świlcza) i usunąłem część błędów
dostrzeżonych w rozdziałach już gotowych; moja współautorka niestety nie dysponowała niezbędną wiedzą z zakresu historii sztuki i miała trudności z odnalezieniem właściwych pozycji literatury fachowej. Przewodnik Powiat rzeszowski
ukazał się w księgarniach pod koniec roku 2009, Rzeszów – w 2010. Tomiki były
bogato ilustrowane, interesujące pod względem graficznym i cieszyły się dużą
popularnością.
Żadnej z tych trzech pozycji Jurek już nie zdążył zobaczyć. Dużo chorował,
sporo czasu spędzał w szpitalach, z wielką przyjemnością więc zobaczyłem go
kiedyś na ekranie telewizora w reportażu ze skansenu w Sanoku, wyjątkowo elegancko ubranego, przygotowanego do dekoracji medalem Gloria artis, na który
swoim pracowitym życiem jak nikt inny zasłużył; cieszyłem się, że być może jego
kłopoty zdrowotne się skończyły. Niestety! Po długiej, nieuleczalnej chorobie
zmarł w wieku 76 lat dnia 13 kwietnia 2009, do ostatnich chwil zajęty swą pasją:
pilotował odbudowę spalonej cerkwi w Krempnej, zaś na prośbę fotografika Tadeusza Budzyńskiego (przygotowującego album poświęcony m.in. architekturze
cerkwi w Radrużu) podyktował Basi i córce Kasi tekst do owego albumu.
Dnia 18 kwietnia 2009 na mszy żałobnej w kościele św. Krzyża w Rzeszowie
spotkało się wielu jego przyjaciół. Przybyli z różnych zakątków Polski. Niektórzy
już się nie poznawali, po minionym półwieczu nieco się zmienili... W redagowanym przeze mnie „Informatorze Oddziału SARP w Rzeszowie” w imieniu środowiska architektów w sierpniu 2009 napisałem o nim serdeczne wspomnienie
– pożegnanie Przyjaciela.
W roku 2010 podjęto decyzję o przygotowaniu drugiego wydania Encyklopedii Rzeszowa. Encyklopedia znacznie zwiększyła swoją objętość, doszło wiele
nowych haseł, w tym 25 opracowanych przeze mnie (umowę na ich napisanie
podpisałem 17 października 2010, rozliczenie nastąpiło 20 stycznia 2011), ale
niestety wielu wcześniej zgłoszonych przeze mnie uchybień poprzedniego wydania nie usunięto. Wśród moich haseł znalazł się również obszerny biogram Jerzego Tura.
Latem 2011 do Zarządu Oddziału SARP w Rzeszowie zgłosiła się pani Barbara Vecer – Polka zamieszkała we Wiedniu, aktualnie przebywająca u rodziny w
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majątku. Prowadziła właśnie remont rodzinnej kaplicy na tamtejszym cmentarzu, a jej wizyta wiązała się z postanowieniem ufundowania tablicy poświęconej
pamięci znanego rzeszowskiego architekta Piotra Emilewicza (1870-1940), jej
ciotecznego dziadka, oraz umieszczenia jej na fasadzie kamienicy przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Rzeszowie, którą dla siebie zaprojektował, zbudował, i w której
mieszkał w latach 1911-1940. Poprosiła o pomoc stowarzyszenia i o skontaktowanie jej z jakimś tutejszym historykiem sztuki, który może coś o nim więcej
wiedzieć i swoim wystąpieniem uświetni planowaną uroczystość. Oczywiście
skontaktowałem ją z Basią, autorką biogramów Emilewicza, zamieszczonych w
jej pracach poświęconych architekturze Rzeszowa w okresie galicyjskim oraz w
Encyklopedii Rzeszowa (p. Vecer uznała to hasło za zbyt lakoniczne i oficjalnie
wystąpiła do redaktora naukowego Encyklopedii prof. Jana Drausa z żądaniem,
aby dopilnował, żeby w ewentualnym III wydaniu zostało ono odpowiednio poszerzone). Basia jako historyk sztuki z tytułem doktora, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego i wybitna działaczka społeczna była tu kandydatką idealną.
Spotkały się kilkakrotnie (czasem ze mną do towarzystwa), a potem Basia przedstawiła dorobek Emilewicza podczas uroczystego odsłonięcia tej tablicy, firmowanej przez ZO SARP i rodzinę, co odbyło się 9 września 2011 w obecności
przedstawicieli władz miasta, mediów, stowarzyszeń oraz rodziny.
Basia była wtedy już chora (co starannie ukrywała), ale miała też najrozmaitsze plany naukowe, o których mi opowiadała, proponując ewentualną wspólną
ich realizację (jak np. ekspertyza historyczno-architektoniczna drewnianej willi
w Korczynie, zaprojektowanej bodajże przez architekta Stanisława Majerskiego z
Przemyśla, autora projektu neogotyckiego kościoła w Korczynie z roku 1914) –
choroba okazała się jednak bezlitosna, Basia zmarła w Lublinie 15 września 2012
w wieku 75 lat, a spoczęła w swoim ukochanym, wielokrotnie badanym i opisywanym przez nią Zakopanem, na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej, obok Jurka.
Obydwoje pozostaną w naszej serdecznej pamięci jako osoby wszystkim
życzliwe i bliskie, skromne – i wielkich zasług.
Rzeszów, maj – lipiec 2014

Okruchy wspomnień
z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle
Władysław Hennig joined the team of the Rzeszów Region Urban Planning
Workshop in 1956. Two months earlier, Jerzy Tur had commenced his work in
Rzeszów as a Regional Monument Conservator. Their cooperation lasted for half
a century, and it was linked to urban planning and historic monuments located in 153
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the Rzeszów region: in Strzyżów, Jarosław, Przemyśl, Baranów, and other places.
One of the most important studies that they jointly created in the 1980s was
the Studium historyczno-urbanistyczne miasta Rzeszowa [Historical and Urban
Study of Rzeszów Town]. They made a huge contribution to the study of the history of fortifications, church and monastery compounds, as well as many other
monuments of architecture in Rzeszów. The author of the article also cooperated
on numerous occasions with Barbara Tondos, mostly in the field of publications
related to the historic architecture of Rzeszów. The most important work, in the
development of which they collaborated, was the three-volume Dzieje Rzeszowa
[The History of Rzeszów]. The author, an architect by profession, used his
knowledge and designing skills almost to the last moments of his life, also in
popularizing the knowledge about the history of Rzeszów’s architecture on the
radio, television and the Internet.

Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego
w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących
w Kościele i państwie po roku 1945
Ks. Piotr Bartnik

Państwa Barbarę i Jerzego Turów poznałem w latach 90. pracując jako proboszcz na terenie Bieszczad. Za sugestią Jarosława Giemzy, kierownika działu
sztuki cerkiewnej przy Muzeum w Łańcucie oraz Beaty i Sławomira Jakubowskich, konserwatorów dzieł sztuki, zwróciłem się do Państwa Barbary Tondos i
Jerzego Tura z prośbą o kwerendę archiwalną i ikonograficzną, potrzebną przy
konserwacji i doposażaniu drewnianych świątyń w Dwerniku, Chmielu, a potem w Bereżnicy Wyżnej i Górzance. Była ona niezbędna, aby w toku tych prac
nie popełnić błędów. Nasza współpraca przerodziła się z czasem w przyjaźń i ze
spraw merytorycznych przeszła także na duchowe. I faktycznie trwała aż do Ich
śmierci. Odwiedzałem Pana Jerzego w Rzeszowie, w szpitalu, gdy był już bardzo
chory, a potem otrzymywałem relacje o zdrowiu obojga od ich córki Katarzyny.
Ten wieloletni związek oraz sprawowanie Mszy Świętych na pogrzebach obojga w Zakopanem i Mszy w Bonarówce koło Rzeszowa, w czasie ostatniej drogi
Jerzego Tura, a potem także związek z innymi konserwatorami dzieł sztuki, pozwala mi podzielić się uwagami na temat roli Kapłana jako opiekuna obiektów
sakralnych.
Temat z konieczności ograniczam do Bieszczad i parafii, w których pracowałem, a których świątynie to dawne unickie cerkwie. Trzeba pamiętać, że o ile
II wojna światowa w Polsce skończyła się w roku 1945, to w Bieszczadach trwała jeszcze do roku 1947, ze względu na walki Ukraińskiej Armii Powstańczej
z Wojskiem Polskim. Po roku 1947 sytuacja duszpasterska na tych terenach
była bardzo trudna. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było wysiedlenie
stąd ludności ruskiej, co w konsekwencji pozbawiło pozostawione świątynie
prawnego i realnego opiekuna. Dobra Kościoła Greckokatolickiego, który stra- 155
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cił osobowość prawną, upaństwowiono, podobnie jak po roku 1950 większość
własności Kościoła Łacińskiego.
Po wysiedleniu miejscowej ludności, w Bieszczady przybyli nowi osiedleńcy, znajdujący zatrudnienie w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Lasach
Państwowych, a w końcu w Przedsiębiorstwie Rolnym Igloopol. Zaistniała wówczas potrzeba objęcia ich opieką duszpasterską. Ludzie ci byli w różnej sytuacji
życiowej i kondycji duchowej. Rozumiał to dobrze ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej, bardzo oddany sprawie Bieszczad.
Czasy i priorytety były wtedy inne. Dzisiaj patrzymy na sztukę sakralną w sposób
bardziej spokojny, uporządkowany i rozumiemy obiektywną wartość zabytku,
widząc naglącą potrzebę jego zachowania dla przyszłych pokoleń. W okresie powojennym, w latach 60. i 70. XX w., gdy w Bieszczadach wiele świątyń, zwłaszcza
greckokatolickich, ale i łacińskich (np. kościół w Wołkowyi) było niszczonych, a
pozwoleń na budowę nowych władza nie udzielała, każda ocalała świątynia była
dla ks. arcybiskupa Tokarczuka przede wszystkim cennym miejscem do sprawowania liturgii i spotkań religijnych, a jej ewentualne walory zabytkowe były
często na drugim miejscu. Ksiądz arcybiskup miał wielki sentyment do tradycji
unickiej, ale priorytetowe były sprawy duszpasterskie.
Kościół Greckokatolicki odzyskał osobowość prawną dopiero w latach 90.
XX w. Wtedy zaczęto odtwarzać sieć parafialną. Po II wojnie światowej opiekunem grekokatolików był początkowo ks. Stefan kardynał Wyszyński. Na terenie
Bieszczad taką opiekę sprawował potem ksiądz unicki – Teodor Majkowicz. Z
czasem mianowano pierwszego biskupa ordynariusza ks. Jana Martyniaka i podjęto odtwarzanie struktur Kościoła Unickiego.
Wyzwaniem dla duchownych był brak przedwojennego kolatora, tj. właściciela ziemskiego, który łożył na utrzymanie świątyni. Kapłan teraz został postawiony przed koniecznością samodzielnego zadbania i zaspokojenia wszelkich
potrzeb parafii, zarówno duchowych, jak i materialnych, w tym remontowych i
konserwatorskich.
Zmiany w Kościele po roku 1945 i konsekwencje Soboru Watykańskiego
II, a wśród nich: np. wprowadzenie liturgii w języku narodowym w miejsce łaciny oraz odprawianie liturgii przez kapłana zwróconego twarzą do ludzi to nowe
wyzwania. W związku z tym potrzebne były ołtarze soborowe i ambonki, których w wystroju cerkwi nie było. Czasami ażurowy ołtarz soborowy wysunięto
przed przegrodę ikonostasową, nie niszcząc i nie zasłaniając jej struktury. W innych świątyniach, konieczność wprowadzenia tych ołtarzy, czasami – w zależności od proboszcza – powodowała zbyt mocną ingerencję, może nieświadomą, w
historyczne wyposażenie świątyni. Ikonostas był przesuwany w różne miejsca
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Zanim Kościół Łaciński, zwłaszcza za czasów arcybiskupa Tokarczuka, zaczął zagospodarowywać bieszczadzkie cerkwie, nikt ich nie użytkował. W tym
czasie ulegały one niszczeniu przy dużej bierności osiedleńców. Trudno wytłumaczyć ten ogromny dystans do dziedzictwa greckokatolickiego i do cerkwi. Jak
był on duży pokazuje przykład cerkwi w Chmielu, gdzie nikt przez 20 lat nie
pokusił się, żeby wejść na dach i zamknąć otwarty właz, przez który deszcz wlewał się i niszczył więźbę dachową. O tym tragicznym dla cerkwi okresie dowiedziałem się nie z seminaryjnych wykładów, ale od specjalistów, właśnie między
innymi od Państwa Turów. Odzyskiwanie świątyń po roku 1947 dla Służby Bożej było trudne i nie można, jak to się często dzieje, wszelkich strat w cerkwiach
przypisać Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Myślę na przykład o Smolniku,
obecnie wpisanym na listę UNESCO. Tak, to piękna nobilitacja, ale początki
były bardzo skomplikowane. Ks. Stanisław Leja z Lutowisk opowiadał, jak próbował pozyskać Smolnik dla Kościoła rzymskokatolickiego, ale nie mógł dojść
do porozumienia z Igloopolem. Ostatecznie, po wielu pertraktacjach, w których
uczestniczył sam arcybiskup Tokarczuk, dyrekcja Przedsiębiorstwa pozwoliła
wydzielić maleńką działeczkę, na której była posadowiona cerkiew. Do jej dewastacji przyczynili się też nieodpowiedzialni turyści, którzy wchodzili do wnętrza
i zabierali elementy wyposażenia. Dopiero w latach 50. XX w. ruszyła akcja państwowa, powstały instytucje chroniące zabytki, np. skansen sanocki i składnica
ikon w Łańcucie, oraz podejmowano inne działania konserwatorskie, często z
inicjatywy państwa Turów.
Omawiając problemy cerkwi unickiej nie można pominąć aspektów społecznych. Po wojnie własność Kościoła zmieniała się z unickiej na łacińską. Unici
tracili świątynie z powodu wysiedlenia. Gdy po pewnym czasie mogli wracać w
miejsca swojego dawnego zamieszkania, często nie mieli dostępu do cerkwi, o
którą dbali i remontowali przed wojną. Taka sytuacja był na przykład w Chmielu. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, po objęciu Archidiecezji Przemyskiej, widząc potrzebę porozumienia i rozwiązania tej trudnej sytuacji, ustalił warunki
użytkowania świątyń przez katolików i grekokatolików. Miał to być środek na
złagodzenie konfliktu i dążenie do jedności. Wśród warunków użytkowania była
partycypacja w remontach i utrzymaniu, ale nie było to dla nich możliwe, chociażby ze względu na proporcje w liczbie osób w danej parafii należących do danego wyznania. Napływająca na te tereny społeczność łacińska także nie mogła
od razu przyjść obiektowi sakralnemu z właściwą pomocą.
Przybyli na te tereny pracownicy PGR-ów i Lasów Państwowych, choć w skali
kraju nie zarabiali tu mało, to przy słabszej kondycji moralnej przynajmniej początkowo utrzymywali luźny związek z Kościołem, zwykle nie interesowali się koniecznymi remontami obiektów sakralnych, nie utożsamiając się z tradycją unicką.
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Dziś, dalej pracując w Bieszczadach, ale i udzielając się jako przewodnik
turystyczny, widzę wielkie zainteresowanie ludzi sztuką i historią tego terenu i
ogromną potrzebę jej przekazywania. Często turyści niewiele wiedzą o trudnych
dziejach tych ziem, np. Kościół Prawosławny powszechnie jest mylony z Kościołem Greckokatolickim, dlatego też warto dalej działać w kierunku przywrócenia
historycznego modus vivendi między Rusinami i Polakami. W takich okolicznościach przewodnictwo jest okazją do edukacji, przybliżenia tych tematów i racjonalnego duszpasterstwa. Oddolnie ludzie tęsknią za zgodą między oboma
nacjami i chcą, żeby odnosić się z szacunkiem i do wyznania grekokatolickiego i
do świątyń.
Starałem się uczyć tego szacunku i postępować zgodnie z nim. Tym kierowałem się, między innymi, szukając ikony do cerkwi w Chmielu, która została
przekazana Kościołowi Łacińskiemu. Zostało jednak dawne wezwanie św. Mikołaja, a nie było tytułowego obrazu. Zastanawiając się nad rozwiązaniem, udałem
się do ks. profesora Zbigniewa Bielamowicza, z prośbą o radę. Chciałem, żeby w
Chmielu pojawiła się ikona tego świętego, ale nie jakaś współczesna, tylko starsza, pasująca do wnętrza. Poradził mi pojechać do miejscowości Torki, gdzie na
chórze tamtejszej świątyni znajdowała się wyłączona z kultu duża ikona św. Mikołaja. Była bardzo zniszczona, ale formatem i wyglądem pasowała do świątyni
w Chmielu. Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk pisemnie pozwolił na przeniesienie. Pamiętam, jak pojechałam samochodem po ten obraz, a na tylnym siedzeniu
miałem bochenek chleba. Na moje słowa: ile się należy za ikonę, proboszcz mi
odpowiedział: zajął mi ksiądz trochę czasu, nie zdążę już do sklepu, ale widzę, że
u księdza w samochodzie leży bochenek chleba, to niech ksiądz da mi ten bochenek chleba, a ikona niech służy ludziom.
Dzieląc się takimi i podobnymi spostrzeżeniami związanymi z pracą duszpasterską w Bieszczadach składam podziękowanie Państwu Turom i innym
konserwatorom dzieł sztuki za chętne dzielenie się swoimi umiejętnościami i
doświadczeniem w dziedzinie ratowania bieszczadzkich świątyń i przywracania ich – w możliwie nienaruszonym wnętrzu – do dalszego kultu, choć najczęściej w obrządku łacińskim.
Warto pamiętać, że dzięki przejęciu i zagospodarowaniu wielu obiektów
sakralnych w Bieszczadach na świątynie łacińskie, ocalały one i dalej służą
wiernym. Są obecnie utrzymane w dobrym stanie oraz – jeśli tylko możliwe –
z dużą częścią oryginalnego wyposażenia cieszą się dużym zainteresowaniem
turystów.
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Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego
w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących
w Kościele i państwie po roku 1945
Father Piotr Bartnik served as a parish priest in several villages in the Bieszczady Mountains, from which the Boyko people were evicted. Their place was
taken by the newcomers who found employment in State Agricultural Farms,
State Forests and Igloopol State Company. Father Bartnik was sent to the service
in this difficult area by Archbishop Ignacy Tokarczuk who understood the need
to take these people under pastoral care.
In the 1960s and 1970s, Greek Catholic churches left in the Bieszczady
Mountains were treated by the Catholic Church hierarchy as a place of celebrating their liturgy, and meeting people. Their indubitable historic value, on
the other hand, became secondary. Some of the temples were destroyed, with
passive consent of the settlers, whereas others were adapted to Roman Catholic
temples.
When in the 1990s the Greek Catholic church regained its legal status in
Poland, the parish network began to be recreated in the Bieszczady. Then the
problems related to the ownership of the orthodox churches became exacerbated. They faced the problem of maintaining and financing the church and the
parish in the post-war period, when there were no benefactors who would have
cared for the church buildings. Often, parishioners under the care of father Piotr
Bartnik were people of poor moral condition; they maintained a loose relationship with the church, which did not oblige them to financially support any renovations or maintenance works. Today, working not only as a preacher, but also
as a tourist guide, the author sees the rise in the interest in art and history, and
harnesses this openness in order to promote educational activities.

Cerkiew w Turzańsku, forma architektoniczna przed r. 1913.

Cerkiew w Turzańsku, forma architektoniczna po przebudowach.

Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi.
Teoria i praktyka
Eugeniusz Zawałeń
Przemyśl

Do zajęcia głosu w sprawie jakości dokumentacji konserwatorskiej dla
drewnianych cerkwi w Polsce zmotywowała mnie wieloletnia praktyka zawodowa. Uzbrojony w wiedzę akademicką – między innymi jako absolwent konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczyłem
w różnych pracach związanych z ochroną zabytków architektury: przygotowywałem studia historyczne, opracowania naukowe i popularnonaukowe z historii
sztuki i ochrony zabytków, wypełniałem karty ewidencji zabytków, inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorskie, prowadziłem badania architektoniczne,
pisałem programy konserwatorskie, przygotowywałem opinie i ekspertyzy konserwatorskie, wykonywałem roboty budowlano-konserwatorskie, kierowałem
i nadzorowałem zabiegi konserwatorskie w obiektach zabytkowych. Pierwsze
prace z ochrony zabytków wykonywane były z inspiracji, a w jednym przypadku
również we współpracy ze świętej pamięci Jerzym Turem1. Praktyka zawodowa
Jerzego Tura, problemy z którymi się stykał, nie utraciły na aktualności, a nauka i
prawo nadal często rozmijają się z praktyką. Dlaczego występują ewidentne rozbieżności i mała skuteczność poprawy sytuacji w ochronie zabytków? Środowiska intelektualistów w Polsce powtarzają utartą od dziesięcioleci opinię, że mamy
najlepszy system ochrony zabytków w Europie2. Ta pozytywna opinia oparta jest
zapewne na wielu trafnych zapisach w ustawie o ochronie zabytków, ale i na naukowo dopracowanej doktrynie naukowej i profesjonalnym systemie kształcenia
kadr do wykonywania prac związanych z ochroną zabytków. Najbardziej zasłuJ. Tur, E. Zawałeń, Cerkiew w Bonarówce, gmina Strzyżów. Architektura cerkwi i jej przekształcenia. Dokumentacja badawcza, Rzeszów 1994, mps. Archiwum NID oddział w Rzeszowie.
2
J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989, passim.
1
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żonym środowiskiem akademickim jest Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu3. Konserwatorstwo jako dyscyplina akademicka
powołana została głównie z inicjatywy Jerzego Remera. Profesor zaproponował
model diametralnie odmienny od panującego na uczelniach europejskich, gdzie
konserwatorstwo było i jest przedmiotem uzupełniającym na kierunku z historii
sztuki czy na kierunku architektury. „Model Remera” zakładał, że konserwatorstwo będzie podniesione do dyscypliny wiodącej, a m.in. historia sztuki i architektura będą przedmiotami pomocniczymi i uzupełniającymi4. Wyodrębniony
kierunek studiów przetrwał do dzisiaj i wykształcił dziesiątki specjalistów, stanowiących zaplecze naukowe i administracyjne dla działań konserwatorskich5.
Wypracowana teoria zakłada, że ochrona obiektów zabytkowych zależna jest od
czynników, które wynikają z samej istoty zabytku oraz ma źródło w doktrynalnych i prawnych założeniach bądź ustaleniach. Umiejętność rozpoznania i właściwego odczytania istoty zabytku warunkuje wszechstronne poznanie danego
dzieła, które czeka na konserwację. Oddziaływanie tych wewnętrznych czynników powinno odbywać się zawsze poprzez ich wartościowanie. Czynnikami
zewnętrznymi, wpływającymi na proces ochrony zabytków, jest wiedza akademicka, teoria konserwatorska, przepisy prawne, użytkownik, możliwości i ograniczenia techniczno-ekonomiczne, zapotrzebowanie społeczne, aktualny system
polityczny, poziom fachowości ludzi związanych z konserwacją (urzędnik placówki Konserwatora Wojewódzkiego, autorzy dokumentacji przedprojektowej
oraz projektowej, rzeczoznawca, wykonawca)6.
Kompleksowe podejście do opieki nad zabytkami drewnianymi, które powinno być standardem, a nie przywilejem, można dobrze przedstawić na wybranych przykładach. Wychodząc z prezentacji dwu obliczy wybranych drewnianych cerkwi, historycznego i współczesnego, rozważmy również ich konotacje w
sferze badań naukowych.
M. Arszyński, Konserwatorstwo jako dyscyplina akademicka, [w:] Konserwator i zabytek. In memoriam
Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 68; J. Białostocki, Historia sztuki i konserwatorstwo, [w:] Konserwator
i zabytek…, s. 22.
4
J. Remer, Konserwatorstwo jako nauka i sztuka (Wykład inauguracyjny wygłoszony w UMK w Toruniu
w 1945 roku) [w:] J. Remer, Studia z muzealnictwa i konserwatorstwa (Wybór prac), t. 2, Studia z konserwatorstwa, cz. 2 (= „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, seria B, tom XLI), Warszawa 1976,
s. 111; J. Frycz, Konserwatorstwo jako dyscyplina nauki, [w:] Konserwator i zabytek…, s. 29.
5
J. Krawczyk, Zabytki architektury i dziedzictwo. Podstawy programowe studiów z zakresu konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, s. 39, [w:] Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, red.
B. Szmygin, Warszawa 2014, s. 39.
6
J. Tajchman, Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, [w:] Architektura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, Toruń 1999, s. 363; Idem, Standardy
w zakresie projektowania, realizacji i nadzór prac konserwatorskich dotyczących zabytków architektury i
budownictwa, Toruń – Warszawa 2014; Idem, W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych zabytkach architektury, „Wiadomości konserwatorskie”
2008, nr 24, s. 17.
3
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Historia i współczesność drewnianej cerkwi w Leżachowie koło Sieniawy jest bardzo symptomatyczna i stanowi niejako model dla naszych rozważań
(podobnie jak drewniana cerkiew w Turzańsku koło Komańczy). Referując w
1995 roku na konferencji w łańcuckim zamku swoje ustalenia historyczno-artystyczne dotyczące cerkwi w Leżachowie, miałem do dyspozycji wiele przesłanek badawczych, ale nie wszystkie z możliwych7. Dopiero po 20 latach udało
się uściślić jej bogatą historię, w tym potwierdzić wiele, wówczas postawionych
tez. Umieszczając nasz obiekt w kontekście grupy architektonicznej, zbudowanej w typie cerkwi trójdzielno–jednokowierchowych z wierchem brogowym,
jednozałomowym nad nawą, wskazałem, że posiada dużo cech stylistycznych,
przynależnych cerkwiom „późnego średniowiecza”. W tym miejscu należy się
szersza refleksja. Rozpoznawalność stylistyczna, pośród drewnianej architektury cerkiewnej, jest nieco inna niż dla sztuki oficjalnej, europejskiej. Z uwagi
na skromność występowania między innymi bogatego detalu, wyznacznikami
stylistycznymi są głównie ich proporcje w kompozycji przestrzenno-brylowej.
Badając wskazaną grupę cerkwi w rejonie Północnego Nadsania, wykazałem, że
typ architektoniczny „trójdzielno-jednowierchowych z wierchem brogowym,
jednozałomowym nad nawą” funkcjonował przez kilka stuleci: uchwytnych od
początku XVI wieku do końca XIX (cerkwie ramowe: św. Ducha w Potyliczu –
Narodzenia Bogurodzicy w Wólce Żmijowskiej). Dokonując analizy porównawczej wykazałem też, że ów typ architektoniczny cerkwi występował na znaczne
szerszym obszarze, w tak zwanym Ukraińskim Kręgu Kulturowym i pojawił się
na długo przed XVI wiekiem (zachowane materiały ilustracyjne). Nie można
go więc łączyć z wąskim rejonem geograficznym, czy jakimś rejonem etnograficznym: np. Bojkowskim (co nie rzadko piszą amatorzy, ale i poważni naukowcy z historii sztuki). Wiedza na temat sztuki cerkiewnej bierze się z rzetelnych
opracowań naukowych, a nie luźnych dygresji literacko-krajoznawczych. Cerkiew leżachowska, mimo że z końca XVIII wieku, ma analogiczne proporcje,
co cerkwie późnośredniowieczne: w Potyliczu i Radrużu. O tym pisałem już
wówczas. Dzisiaj wiemy, że postawiona w 1796 roku cerkiew jest ponad 100 lat
starsza w 90% swojej struktury (datowana na około 1684 rok, jak wykazały badania dendrochronologiczne). Budował ją cieśla Jan Dziobak z Borchowa (tam
również zachowała się cerkiew tego typu z 1688 roku) przy wykorzystaniu materiałów z cerkwi z Czerniawki, w pobliżu Łukawca, w którym też stoi cerkiew
tego typu z 1701 roku (możliwe, że pochodzi z innej Czerniawki, położonej
koło Jaworowa i była cerkwią monasterską – stąd może dwoje bocznych drzwi
w nawie). Zostawiam tą tezę dla siebie jeszcze otwartą i mogącą być weryfikoE. Zawałeń, Drewniane cerkwie z wierchem brogowym jednozałomowym nad nawą w rejonie północnego
Nadsania, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, Łańcut 1999, s. 248.
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Cerkiew w Leżachowie, fragment inwentaryzacji na podstawie
skaningu z praktyk studenckich, 2015.
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walną podczas nowych badań historycznych i nad
konstrukcją budowli podczas prac konserwatorskich).
Przejdźmy do drugiego, współczesnego oblicza cerkwi leżachowskiej.
Obiekt od 2015 roku jest
poddawany pracom konserwatorskim, restauratorskim,
rewaloryzatorskim, a może
po prostu remontowo-budowlanym? Jak wiemy, zakres ingerencji w zabytek
jest ustalony prawnie, za
pomocą ustaw i rozporządzeń8. Właśnie przy okazji
rozważań nad ingerencjami
konserwatorskimi w zabytek
powinniśmy przypomnieć,
jakie mamy w tym zakresie prawodawstwo. Sposób
podejścia decydentów do
tego zabytku, nasuwa szerszą refleksję, np. na temat
terminologii używanej w
dokumentacji. Popularnie
mówimy, że zabytek podlegać będzie konserwacji, ale
według ustawy „Prawo budowlane” obiekt musi posiadać pozwolenie na budowę,
po wcześniejszym złożeniu
projektu budowlanego, a
nie konserwatorskiego. Jan
Tajchman pisał niedawno,
że powinno się składać pro-

Cerkiew w Leżachowie, fragment projektu na podstawie
inwentaryzacji,
2015. 1988.
E. Małachowski, Ochrona środowiska kulturowego,
t. 2, Warszawa
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jekt budowlano-konserwatorski9. Wydawałoby się, że to neutralny termin, ale
skutkuje on prawnie wobec poszczególnych działań w procesie ochrony zabytku
architektury. Autorem projektu musi być osoba uprawniona do jego wykonania,
co nie jest równoznaczne z zawodowo przygotowaną. Tę różnicę widać wyraźnie
w zapisie rozporządzeń ministerialnych dotyczącym osób uprawnionych do badań architektonicznych tj. w artykule 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami z 2003 roku oraz artykule 25 ust. 1 Rozporządzenia MKiDN z
2011 roku (analogicznie w rozporządzeniu z 2015 roku)10. Tak więc uprawnienia
te ma architekt, tylko ze względu na wykształcenie, a inni swoje kompetencje muszą wykazać. Moja wypowiedź nie jest skierowana przeciwko konkretnej osobie
uczestniczącej w tak zwanym procesie ochrony obiektu zabytkowego. Wskazane
uwagi mają na celu wykazanie niedostosowania prawodawstwa do praktyki zawodowej11.
Zabytkowe drewniane cerkwie, z jednej strony są typowymi obiektami wymagającymi prawnej opieki od powołanych do tego instytucji, z drugiej są niezwykle specyficznymi obiektami, które bada bardzo wąskie grono naukowców.
Owe dwie przesłanki stymulują sposób postępowania podczas procesu ochrony
tych obiektów.
Każda zabytkowa budowla chroniona jest przez odpowiednie ustawy sejmowe i ogłoszone do nich rozporządzenia ministerialne. Szczególne zastosowanie ma tu Ustawa o ochronie zabytków i ustawa Prawo budowlane12. Rozporządzenia do tych ustaw uszczegółowiają, jakie formalne warunki trzeba spełnić,
żeby można przystąpić do robót budowlano-konserwatorskich przy zabytku13.
Niezbędne są tu pozwolenie na budowę wydawane przez wydział architektury/
budowlany jednostek samorządów terytorialnych oraz pozwolenie na prace konserwatorskie wydawane przez jednostki rządowe Wojewódzkiego Konserwatora
J. Tajchman, Standardy w zakresie projektowania…, passim.
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r, poz. 1789).
11
J. Tajchman, Analiza zakresu kształcenia i innych czynników mających wpływ na działania architektów
i inżynierów budowlanych w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków architektury w Polsce, [w:] Nauczanie i popularyzacja …, s. 191; P. Molski, Kształcenie architektów a współczesne tendencje w ochronie
dziedzictwa kulturowego, [w:] Nauczanie i popularyzacja…, s. 19.
12
E. Zawałeń, Ekspertyza techniczno-konserwatorska. Ocena stanu technicznego więźby dachowej i kopuł
drewnianej cerkwi w Turzańsku, Przemyśl 2014 mps; Idem, Ekspertyza konstrukcji sanktuarium drewnianej cerkwi w Turzańsku, Przemyśl 2015, mps.
13
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. …
9
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Zabytków. Problem tkwi w wyraźnym dysonansie, jaki zauważam między wymogami prawnymi, a wymogami praktycznymi. Pozwolenie wydają wymienione władze po pozytywnym zaakceptowaniu projektu budowlanego. Przepisy są
bardzo liberalne w zakresie kompletności dokumentacji przedprojektowej, które
powinny wpływać logicznie na zawartość dokumentacji projektowej.
Z teorii ochrony zabytków wiemy, że w zakres dokumentacji przedprojektowej, zwanej też badawczą, wchodzą: studium historyczne, inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska, badania architektoniczne, archeologiczne oraz
techniczne. Do tych ostatnich należą badania dendrochronologiczne, konserwatorskie, w tym stratygraficzne warstw malarskich, mykologiczne (mikrobiologiczne), geotechniczne oraz ekspertyza konstrukcyjna. Dokumentacja powinna
być zakończona Zabytkoznawczą Analizą Wartościującą (ZAW) i zawierać wytyczne konserwatorskie do projektu14.
Niestety, ustawa i rozporządzenie nie nakładają każdorazowego obowiązku wykonania kompletnych badań. Należy to do osobowej, dobrowolnej decyzji
WKZ. I nie jest to jedyny mankament liberalnego zapisu. Drugim jest ustawowo
błędne, moim zdaniem, określenie, kto posiada uprawnienia do niektórych typów badań. Szczególnie chodzi o badania architektoniczne, do których niesłusznie otrzymali uprawnienia architekci i to bez wymogu uzyskania dodatkowych
uprawnień. Umiejętności do prowadzenia badań architektonicznych nie nabywają architekci podczas studiów, gdyż nie ma takiego przedmiotu w programie
nauczania15. Umiejętność tę mogą nabyć jedynie ci, którzy posiedli wiedzę z
takich przedmiotów, jak: historia technik budowlanych, detal architektoniczny
w rozwoju historycznym, urbanistyka z elementami kultury materialnej, dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków, badania architektoniczne, metodyka badań archeologicznych, dokumentacja konserwatorska, i obowiązkowych
praktyk z historii sztuki, dokumentacji konserwatorskiej oraz badań architektonicznych16.
Brak kompleksowych badań zabytku lub wykonanie ich przez osoby zawodowo nie przygotowane skutkuje niskim poziomem wykonania dokumentacji.
Ustawodawca również nie postawił na odpowiednim poziomie wymagań,
co do uprawnień dla architektów i inżynierów, którzy mogą wykonać dokumentację projektową dla obiektów zabytkowych. Nadawanie takich uprawnień opiera się na zapisie o posiadaniu trzyletniego doświadczenia w pracy przy obiektach
M. Arszyński, op. cit., s. 68; J. Krawczyk, Kryteria i metody wartościowania zabytków architektury, [w:]
Kryteria i metody wartościowania zabytków architektury, red. B. Szmygin, Warszawa, Wilanów 2013, s.
139; J. Tajchman, Czynniki warunkujące…, s. 363.
15
P. Molski, op. cit., s. 19; J. Tajchman, Analiza zakresu kształcenia, loc. cit.
16
J. Krawczyk, Zabytki architektury i dziedzictwo. Podstawy programowe studiów z zakresu konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, [w:] Nauczanie i popularyzacja…, s. 39.
14
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zabytkowych. Bez potrzeby zdawania egzaminów, jakie są niezbędne by uzyskać
uprawnienia budowlane, bez określenia pod jakim kierownictwem mają się odbywać owe praktyki konserwatorskie przy obiektach zabytkowych i w jakiej formie mają być rejestrowane (np. w formie dzienników praktyk)17.
Na spotykanych dokumentacjach uzewnętrzniają się nie rzadko braki w
wiedzy merytorycznej niektórych projektantów. Oto wyciąg zapisów umieszczonych w Inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej zabytku drewnianego (spichlerza). Autor używa następującego opisu: „Od frontu podcień podparty
dwoma ryglami. Dach dwuspadowy, konstrukcji krokwiowej”, na rysunku owego frontu nie wrysowano tych niby rygli (no i od kiedy rygle spełniają funkcję
podparcia?!), ba nawet nie ma wrysowanej podwaliny, a w deskowym szczycie
brak drzwi. W rzucie więźby, niby to krokwiowej pojawiają się ścianki stolcowe z
płatwiami i kleszczami, choć opisanymi jako „ściąg drewniany”, a belka oczepowa ściany zrębowej opisana jako podwalina. W projekcie rozbiórki tego obiektu
wyżej wymienione opisy i rysunki są powtórzone, chociaż autorzy widnieją już
inni z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania. W projekcie budowlanym również powtórzono w/w opisy rysunki i dodano jeszcze enigmatyczne
określenie: „budynek o konstrukcji drewnianej”. W innej dokumentacji, dotyczącej już drewnianej cerkwi, której kompletność zawartości pod względem formalnym nie budzi zastrzeżeń, zauważono następujące uchybienia merytoryczne.
W inwentaryzacji oraz w projekcie budowlanym w części rysunkowej niektóre
wymiarowanie jest niezgodne z stanem faktycznym. Wystarczy wspomnieć, że
wysokość nawy jest zaniżona o około 420 cm, co skutkuje również w znacznym
zmniejszeniem kątów schyłów połaci załomu i połaci wierchu brogowego, ściany
zrębowe nie posiadają, charakterystycznej dla konstrukcji wieńcowej zbieżności, a w innym przekroju brakuje dwóch bierwion (w razie pożaru, jak to miało miejsce w przypadku cerkwi w Komańczy, rekonstrukcja nawy na podstawie
takiej inwentaryzacji dałaby hybrydowy rezultat, a w opracowaniu naukowym
dałoby fałszywe dane do analizy nad stylem architektury cerkiewnej). W części
opisowej, w rozdziale „Program prac remontowo – konserwatorskich”, zapisano
między innymi - wykonanie kamiennej podmurówki (nigdy tam jej nie było!), wykonanie betonowych schodów (tu akurat odpowiednie by były kamienne, co
do istnienia których mamy podstawy) - częściowa wymiana, flekowanie, naprawa, uzupełnienie i impregnacja zniszczonych i uszkodzonych brusów ściennych
(owe brusy ścienne to po prostu bierwiona – nazwa uznana wśród naukowców
od dziesiątków lat). Słusznie proponuje się ich naprawę, lecz w programie konUstawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia
27 lipca 2011 r....
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serwatorskim należałoby napisać jak ją przeprowadzić. Również użycie słowa
„impregnacja” nie jest nazwą metody konserwatorskiej, a jedynie nazwą czynności, bo impregnować drewno możemy różnymi preparatami o konkretnym
działaniu: w celu zwalczenia grzybów lub drewnojadów w porażonym drewnie
lub impregnować preparatem, który ma na celu jego strukturalne wzmocnienie,
można też impregnować preparatem, który zabezpieczy drewno pod względem
przeciwpożarowym lub ograniczy jego nasiąkanie od wód opadowych – czyli
impregnacja hydrofobowa. Słowo/klucz „impregnacja” występuje jeszcze wielokrotnie w części opisowej analizowanej dokumentacji. W dalszej części czytamy
też: wykonanie/rekonstrukcja sobót przy nawie i babińcu (nie ma podstaw do
ich rekonstrukcji, nie posiadają przesłanek archiwalnych, ani w materiale zabytkowym in situ). Pomimo zauważonych błędów merytorycznych, obydwie
dokumentacje opieczętowano przez terenowe instytucje architektoniczno-budowlane i konserwatorskie, bo formalnie wszystko było w porządku. I trudno
się dziwić, że względy merytoryczne nie podlegają weryfikacji, skoro w różnych
pismach urzędowych myli się między innymi belkę oczepową wieńcowej ściany ikonostasowej z belką tęczową, lub zaleca się „rozszafowanie” ścian cerkwi
(chodziło o rozszalowanie – czynność polegająca na demontażu szalunku z lica
ściany budynku), czy wypowiedzi decydentów na komisjach konserwatorskich
„co panu tak zależy na tych starych deskach” itp.
W powyższych przykładach wykazano ewidentne błędy merytoryczne
w przygotowanych dokumentacjach projektowych, przy jednoczesnym braku
dokumentacji przedprojektowej (nie licząc nieudolnych inwentaryzacji, które
miałyby być architektoniczno- konserwatorskie). Brak badań historycznych i
konserwatorsko-architektonicznych doprowadziły do fantazyjnego projektowania prac konserwatorskich dla wyżej wymienionych zabytków. Analizując
realizacje z ostatnich dziesięcioleci, wyszczególnić możemy kilka kluczowych
zagadnień, które wpływają na ostateczny obraz zabytku po pracach konserwatorskich. Jednym z przykładów ilustrującym owe zagadnienia, jest restauracja
cerkwi w Łukawcu. Świątynia zbudowana w 1701 roku i przebudowana w części
zachodniej w późniejszym okresie. Zmiana ta polegała na powiększeniu babińca
i zainstalowaniu na zachodniej ścianie nadwieszonego chóru śpiewaczego oraz
powiększeniu otworu między babińcem a nawą. Przed przystąpieniem do prac
restauratorskich wykonano projekt remontowo-budowlany. W projekcie tym
uwzględniono przywrócenie pierwotnych wymiarów babińca i pozostawienie
nadwieszonego chóru śpiewaczego na ścianie zachodniej. Zestawiono więc dwa
rozwiązania architektoniczne pochodzące z różnych epok i razem nieprzydatne,
ponieważ śpiew liturgiczny dobiegający z chóru odbija się już po czterech me168 trach. Ponadto, rekonstruowana ściana wschodnia babińca zasłoniła widok na
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nawę i ikonostas. Sama półka chóru została wtórnie wciśnięta w pomniejszone
wnętrze babińca, co utrudnia otwieranie skrzydła głównych drzwi wejściowych,
a przestrzeń między nią a sklepieniem z trudem mieści chórzystów.
Dla pełniejszego obrazu poziomu przygotowywania dokumentacji konserwatorskiej dla drewnianych obiektów, należy przytoczyć jeszcze jeden specyficzny przykład, dotyczący obiektu, który posiadał istotne braki w rozpoznaniu zabytku, przed przystąpieniem do prac konserwatorskich w zakresie wyposażenia.
W 2013 roku rozpoczęto prace renowacyjne przy malowidłach ściennych nawy.
Przeprowadzone w latach 2005-2012 prace remontowo-budowlane nie dawały
przesłanek do podejrzenia złego stanu technicznego konstrukcji obiektu. Pierwszym impulsem do weryfikacji poglądu o stanie zachowania świątyni były liczne
zacieki na świeżo odnowionych malowidłach kopuł nawy i rozpoczętej konserwacji w babińcu w 2014 roku. Efekt zacieków ukazał się po obfitych i intensywnych opadach deszczu. Na podstawie analizy obiektu in situ stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną przedostawania się wód opadowych do wnętrza obiektu są
liczne drobne rozszczelnienia w pokryciu blaszanym połaci dachowych – na linii
kalenicy, na styku połaci i tamburów, na styku daszków okapowych i tamburów
oraz rozszczelnienia desek ślepych tamburów. Przyczyną pośrednią powstawania
zacieków z wody opadowej było niestaranne wykonanie prac remontowo-budowlanych więźby dachowej podczas robót w 2006 roku. Niemały wpływ na rażące
funkcjonowanie konstrukcji dachu było nieprofesjonalne wykonanie projektu
modernizacji w 1913 roku. Uproszczenie układu połaci do odprowadzenia wód
opadowych i śniegu, pociągnęło za sobą złe rozwiązanie tych fragmentów połaci
pomiędzy szerszą nawą i węższym sanktuarium, a zwłaszcza babińcem. Równoległy przebieg kalenicy i okapów nawy zostaje przerwany zmianą kierunku prowadzenia okapu babińca o węższym rozstawie ścian (stąd inny kąt schyłu połaci
nawy, a inny babińca). Na skutek tego powstałe załamanie płaszczyzny połaci nie
znalazło odpowiedniego rozwiązania w konstrukcji ciesielskiej więźby, między
innymi w wyniku pozostawionej małej przestrzeni między schyłami zrębowych
kopuł, a połaciami dachu. Przestrzeń ta, z kolei ograniczona jest ustalonym poziomem kalenic - u podstawy wieżowych kopułek. Wadliwie zaprojektowana więźba
oraz nieprofesjonalne wykonanie jej remontu spowodowała poważne uchybienia
w stabilizacji konstrukcji systemu. Przekroczone zostały stany graniczne nośności
oraz stany graniczne używalności. Nierównomiernie przenoszenie ciężaru połaci
dachowej na zrębowe ściany poprzez system krokwiowy spowodował zwichrzenia poszczególnych elementów konstrukcji dachowej. Co w konsekwencji doprowadziło do rozszczelnienia pokrycia blaszanego, a dodatkowe systemy pseudostolcowe uszkodziły strukturę bierwion kopuł. Część stolców nierównomiernie
obciążyło krzyżulce - podstawy wieżowych kopułek. Spowodowało to zachwianie 169
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stabilności systemu oraz rozszczelnienia obróbek blacharskich. Dodatkowa analiza konstrukcji wieńcowej z deskowymi stropami w zwieńczeniu wykazała kolejne
wady konstrukcyjne. Podczas remontu kopuł wymieniono część bierwion, głównie nad nawą. Niestety, w węgłach nie wykonano wszystkich zamków. Ponadto,
nie wszystkie bierwiona zostały wyremontowane, część z nich przy zamkach w
węgłach posiada głębokie przegnicia i zbutwienia. Całość powierzchni między
dachem i kopułami po ostatnich pracach remontowych została silnie zaśmiecona. Zalegające troty, wióra i drobne elementy drewniane chłoną wody opadowe,
przedostające się przez nieszczelne połacie dachowe. Ten dokładny opis stanu
zachowania drewnianej cerkwi dosadnie obrazuje sposób podejścia decydentów
do ochrony zabytków. Tu na każdym etapie popełniono błędy. W opracowanej
opinii konserwatorskiej dla cerkwi, na zlecenie pracowni konserwatorskiej, która
wykonywała prace konserwatorskie przy wyposażeniu, zamieściłem również zalecenia konserwatorskie18. Zalecenia uwzględniły wykonanie natychmiastowego
doraźnego uszczelnienia i poprawienia pokrycia blaszanego oraz przerobienie elementów wtórnej konstrukcji wzmacniającej więźbę dachową przed sezonem jesienno-zimowym. W dalszej perspektywie, zalecono przygotować dokumentację
w postaci inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, badań architektonicznych, ekspertyzy konstrukcyjnej, a na ich podstawie wykonania projektu częściowej rekonstrukcji pierwotnej więźby dachowej. Trudno powiedzieć, w jakim
kierunku potoczy się przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Opisana sytuacja dotyczy wyjątkowego obiektu wpisanego na listę Dziedzictwa UNESCO, cerkwi z Turzańska, zbudowanej w 1801 roku. Jest to przykład
wschodniołemkowskiego podtypu architektonicznego drewnianych cerkwi. Podczas ekspertyzy więźby dachowej, odkryłem wiele reliktów pierwotnej konstrukcji, kształtu i detalu dachu cerkwi, które dają poważną podstawę do weryfikacji
dotychczasowych poglądów na temat formy zwieńczenia cerkwi. Ma to konsekwencje w zaszeregowaniu, przez niektórych naukowców, cerkwi turzańskiej do
fikcyjnego typu architektonicznego, który na początku XIX wieku po prostu nie
zaistniał. Jest to konsekwencja braku badań architektonicznych, badań historycznych, inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej i projektu całościowego
dla renowacji tej cerkwi. Odnalezione relikty pierwotnego wyglądu dachu dają
podstawę do jego odtworzenia, co, według mnie, powinno nastąpić. Już Tadeusz
Szydłowski pisał „Rekonstrukcja dawnego kształtu może mieć tylko wtedy pewne
uzasadnienie, jeżeli stanowi jakąś istotną część składową budowli, bez której traci
ta ostania właściwy swój charakter i wdzięk”19.
E. Zawałeń, Ekspertyza techniczno-konserwatorska…; E. Zawałeń, Ekspertyza konstrukcji sanktuarium…
A. Michałowski, Teoria i praktyka konserwatorska na przykładzie ochrony zabytków Ziemi Kieleckiej,
[w:] Konserwator i zabytek…, s. 40.
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Przytoczone problemy konserwatorskie związane z analizowanym zabytkiem
ukazały jeszcze jedną trudność. Wynika ona z problematycznej definicji zabytku
ruchomego w przypadku polichromii. Konserwator dzieł sztuki, przygotowując
program konserwatorski musi uwzględnić również zabezpieczenie techniczne podłoża malarskiego. W tym przypadku jest ono zarazem elementem konstrukcyjnym,
gdyż stanowią go bierwiona wieńcowego systemu konstrukcyjnego ścian i kopuł,
czyli elementów zabytku nieruchomego. Niewielu konserwatorów zabytków ma
uprawnienia z zakresu konstrukcji budowlanych, a nawet gdyby miało, to czy w
ramach programu konserwatorskiego może zawrzeć projekt budowlany dotyczący
prac budowlano-remontowych, który to podlega innemu postępowaniu administracyjnemu? Problem dotyka też spraw ekonomicznych. Prace konserwatorskie
dotyczące zabytków ruchomych, gdy są dotowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pochodzą z przyznania na podstawie innego wniosku o dotacje
niż na zabytki nieruchome.
Podsumowanie powyższych analiz. Zwracając uwagę na rolę właściciela zabytku architektury, który planuje prace remontowe, należy przypomnieć, że ma
on obowiązek uzyskać głównie dwa, wcześniej opisane, pozwolenia w formie decyzji odpowiednich instytucji administracyjnych. Formalnie rzecz biorąc do zakresu opracowania, obejmującego projekt, wystarczy inwentaryzacja budowlana,
wytyczne inwestora oraz spełnienie wymagań technicznych, w tym normowych.
Prawo budowlane w przypadku projektowania prac remontowo-budowlanych
przy zabytku wskazuje na Ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami z ogólnymi
wskazaniami z uwagi na uwarunkowania szczegółowe. Tak wygląda z formalnego
punku widzenia proces projektowania prac remontowych przy zabytku. Ustawa o
ochronie i opiece nad zabytkami opisuje dodatkowo, że Wojewódzki Konserwator
Zabytków może uzależnić decyzję o pozwoleniu prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym od przeprowadzenia dodatkowych badań na
koszt inwestora. W Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
uszczegóławia się na jakich warunkach można prowadzić badania i jakie osoby są
do tego uprawnione. Oprócz wskazanych czynników: projektu i decyzji administracyjnych, ważnym uwarunkowaniem przebiegu procesu tworzenia dokumentacji i pozwoleń, poprzedzającego prace remontowe, jest czynnik ekonomiczny
oraz przygotowanie zawodowe jego uczestników. Często właśnie one stymulują
zawartość merytoryczną dokumentacji.
W praktyce, w zdecydowanej większości dokumentacje projektowe ograniczone są do minimum formalnego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na
budowę dla prac remontowo-budowlanych oraz decyzji na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku nieruchomym. Na podstawie przygotowanych
projektów w sposób minimalny realizuje się prace budowlano-konserwatorskie. 171
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Wykonawstwo, kierowanie i nadzór prac w obiektach zabytkowych może być powierzone jedynie osobom, które mają ustawowo zagwarantowane pozwolenie.
Warunki uczestnictwa w procesie wykonawczym przy zabytkach nieruchomych
określone są w rozporządzeniach właściwych ministerstw. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że wszystkie te obwarowania nie gwarantują jakości prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych przy
zabytkach architektury w ogóle, a w drewnianej w szczególności. Do głównych
przyczyn tego stanu rzeczy należą złe, niekompletne, uogólnione, nieprzystające
do rzeczywistości zapisy w ustawach i rozporządzeniach, takie jak:
1. Brak obligatoryjnego obowiązku prowadzenia kompletnych badań naukowych zabytku sformułowanych w dokumentacji przedprojektowej;
2. Powierzenie uprawnień grupom zawodowym nieprzygotowanym do
prowadzenia badań specjalistycznych;
3. Brak wymogów od projektantów uzyskania dodatkowych uprawnień do
projektowania budowlano-konserwatorskiego dla obiektów zabytkowych;
4. Brak zapisów na temat merytorycznej weryfikacji projektów architektoniczno- budowlanych dla zabytków;
5. Powierzenie uprawnień grupom zawodowym nieprzygotowanym do
wykonywania, kierowania i nadzorowania prac konserwatorskich w obiektach
zabytkowych;
6. Używanie nieprecyzyjnej i nieujednoliconej terminologii w ustawach i
rozporządzeniach
7. Brak wymogów dotyczących konieczności zachowania wcześniej sprecyzowanego standardu wykonania dokumentacji przedprojektowej i projektowej jako nierozerwalnej całości dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń
w formie decyzji administracyjnej.
Tę złą sytuację mogłyby poprawić odpowiednie zmiany i uzupełnienia w
ustawach.
Rozważania nad teorią i praktyką konserwatorską oparto głównie na drewnianym budownictwie cerkiewnym. Budownictwie specyficznym dla Polski i
Europy. Będący świadectwem tożsamości religijnej i kulturowej, ciężko doświadczonej po drugiej wojnie światowej. Pozbawienie prawa własności prawowitych
właścicieli obiektów, czyli parafie greckokatolickie przez ówczesne Państwo Polskie, spowodowało, że wytyczne z 1964 w karcie Weneckiej, mówiące „Konserwacja zabytków zakłada przede wszystkim obowiązek ciągłości ich należytego
utrzymania” spadło niejako na Skarb Państwa. (art.5 Karty Weneckiej)20. Przemiany polityczno-społeczne po 1989 roku spowodowały, że struktura własności
dla drewnianych cerkwi rozszerzyła się nie tylko o Kościół greckokatolicki, ale o
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stowarzyszenia, fundacje, muzea. Intensyfikacja remontów obiektów sakralnych,
jaką obserwujemy od dwudziestu przeszło lat, nie poszła w parze z jakością prac
konserwatorskich. Specyfika architektury drewnianych cerkwi powoduje, że na
każdym etapie procesu konserwatorskiego czekają nas problemy nie tylko natury prawnej, ekonomicznej, społecznej, ale i braku świadomości decydentów, z
jakim materiałem zabytkowym mamy do czynienia. Z takimi problemami spotykał się śp. Jerzy Tur, będąc Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie. Niestety, ciągle mamy do czynienia z tego typu problemami.
Chciałbym jednak zakończyć optymistycznie. Poza przytoczonymi przykładami nieudanych praktyk przy przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej, było wiele udanych, przy których między innymi uczestniczył śp. Jerzy Tur.
Jedną z wzorcowych dokumentacji posiadała drewniana cerkiew w Bonarówce
k. Strzyżowa. Prace konserwatorsko-budowlane przebiegały w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, przed rozpoczęciem których została wykonana niezbędna
dokumentacja badawczo-projektowa, która była uzupełniana i korygowana podczas trwania robót. Miałem tę przyjemność, że wraz z Jerzym Turem prowadziłem badania uzupełniające konserwowanego zabytku21.

Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi.
Teoria i praktyka
These reflections on monument conservation theory and practice were
anchored mainly within the context of wooden church architecture, specific to
Poland and Europe, which suffered heavy ordeals after the Second World War.
These are architectural structures that constitute a testimony to religious and
cultural identity. Due to the specific character of the architecture of the wooden
church, at every stage of the conservation process we are facing problems not
only of legal, economic and social nature, but also those resulting from the lack of
awareness on the part of the decision-makers who do not understand the kind of
valuable, historic material that we are dealing with. In practice, the vast majority
of project documentation is limited to the formal minimum, which is necessary
to obtain a building permit for renovation and construction works, and to issue decisions about conducting conservation works on the historical real-estate
property. Based on the developed project documentation that had been reduced
to the absolute minimum, construction and conservation works are carried out.
The conditions for participation in the executive process, that is implementing
21
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any activities related to historical real-estate property (monuments), are specified
in the regulations issued by the relevant ministries. Unfortunately, from professional experience, I can also draw conclusions about the unsatisfactory quality of
conservation, restoration and renovation works on architectural monuments in
general, and on wooden ones in particular. Similar problems were encountered
by the late Jerzy Tur, while he had served as the Regional Monument Conservator in Rzeszów. Unfortunately, we are still dealing with these types of problems.

Oddział Krakowski
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
Joanna Daranowska-Łukaszewska
Kraków, Instytut Historii PAN

Statut Polskiego Związku Historyków Sztuki, który zawiązał się przed
osiemdziesięcioma laty w Krakowie, wśród jego celów nie wymieniał wprawdzie
bezpośrednio obowiązku chronienia zabytkowej spuścizny narodu i państwa,
jednak dwa podpunkty jego punktu drugiego, tej właśnie materii dotyczyły. Celem Związku miały być m. in. „troska o jak najwyższy poziom sprawowanego
zawodu historyka sztuki, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz w duchu bezinteresownej pracy dla dobra narodu i państwa”, a także „wyrabianie w
społeczeństwie właściwego stosunku do sztuki, budzenie w niem miłości i zrozumienia dla polskich tradycji kulturalnoartystycznych”1. Od samego początku
inwentaryzacja i ochrona zabytków stały się ważną, może nawet główną, domeną działalności Związku, a jednym z kilku wystąpień programowych na zjeździe
założycielskim była wypowiedź Jerzego Remera, Konserwatora głównego RP,
zatytułowana „Sprawa inwentaryzacji zabytków sztuki”2. Odwoływał się on do
postulatów konferencji w Atenach w r. 1931 i do programu organizującej się
Międzynarodowej Komisji Historycznej przy Międzynarodowym Instytucie
Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów 3. Podnoszono wówczas sprawę
odpowiedniego przygotowania historyków sztuki do inwentaryzacji. Mieczysław Sterling zabierający głos w dyskusji podkreślił, że „Najważniejszą sprawą jest
niemożność zinwentaryzowania dzieł sztuki znajdujących się w Polsce, o ile dzieł
tych nie umiemy zidentyfikować”4. Istotnie bowiem, chronić można tylko wtedy,
gdy wiadomo, o jaką substancję idzie.
1
2
3
4

Pamiętnik Organizacyjnego Zjazdu Historyków Sztuki, Kraków 1935 s. 89-90.
tamże, s. 60-68 i dyskusja na s. nast.
tamże, s. 66.
tamże, s. 71.
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Także w aktualnym statucie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, które pod
zmienioną nazwą, jest zachowującym ciągłość kontynuatorem dzialalności Polskiego Związku Historyków Sztuki, brak dosłownego odniesienia do kwestii związanych z ochroną zabytków, jednak wśród celów Stowarzyszenia figuruje punkt
3. w brzmieniu: „publiczne występowanie w sprawie dziedzictwa kulturowego”5.
Pojemne sformułowanie, w którym można by zmieścić oba przywołane wcześniej
fragmenty pierwszego statutu Związku i wiele innych działań, jest jednak tyleż obszerne, ile nieprecyzyjne. W moim przekonaniu wymaga ono przeredagowania.
Niezależnie jednak od redakcji, ten lub podobny zapis w statucie, pozwalał przez wiele lat podejmować liczne i bardzo różne starania chroniące rodzimą
spuściznę zabytkową. Należy przy tym pamiętać, że podjętych w okresie międzywojennym prac inwentaryzacyjnych nie zdołano ani ukończyć, ani opublikować.
Niestety, nie wszystkie zgromadzone wówczas materiały udało się odnaleźć po r.
1945. Dramatyczną sytuację zabytków po zakończeniu drugiej wojny światowej
pogorszyła reforma rolna w całym kraju oraz „Akcja Wisła”, głównie w Polsce południowo-wschodniej, obie przeprowadzone drastycznymi sposobami. Przez długie
lata Stowarzyszenie Historyków Sztuki było w Polsce jedyną kompetentną organizacją społeczną zajmującą się problematyką ochrony zabytków; Stowarzyszenie
Konserwatorów Zabytków założono dopiero w r. 1982, a jego statutowe cele są
bardzo podobne do celów SHS6.
Twarde prawo rynku w przeobrażającej się rzeczywistości po r. 1989 zmusiło Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki do przeprowadzki. W
r. 1992 opuściliśmy obszerny, reprezentacyjny i zabytkowy lokal przy ul. Grodzkiej; udało się go zamienić na niewielki, niereprezentacyjny i również zabytkowy lokal w oficynie kamienicy przy ul. Św. Anny, który wymagał sporych zabiegów remontowych i adaptacyjnych. Przeprowadzono je otwierając z podworca
wejście do przynależnej piwnicy, gdzie znalazło miejsce oddziałowe archiwum.
Potem jednak było już mniej przyjemnie. Magistrat krakowski był inwestorem
zastępczym remontu, który wykonano źle. W jego wyniku, w pierwotnie suchej
piwnicy, pojawiło się ogromne zawilgocenie, a na parterze parkiet wypiętrzył się
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5
Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. § 10. Celem Stowarzyszenia jest: 1. inicjowanie prac naukowo-badawczych w dziedzinie badań nad sztuką oraz ich popularyzacja; 2. kształtowanie
w społeczeństwie zamiłowania do sztuki i wiedzy o sztuce oraz odpowiedzialności za dobra kultury;
3. publiczne występowanie w sprawie dziedzictwa kulturowego; 4. umożliwienie pogłębiania wiedzy
fachowej przez członków Stowarzyszenia oraz ich aktywności w środowisku zawodowym; 5. troska o
poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia; 6. integracja środowiska historyków sztuki oraz
osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką i zabytkami.
6
Celami Stowarzyszenia są: 1. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa
kulturowego; 2. Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków; 3. Ochrona zawodowych interesów członków; 4. Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków; 5. Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych; 6. Podejmowanie
inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury.
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w malowniczy pagórek. Zawilgocenie to bezpowrotnie przetrzebiło archiwalia,
dlatego w dalszej części referatu będzie mowa o naszej działalności nie w półwieczu, ale w ciągu przeszło czterdziestu pięciu lat.
Zachowana dokumentacja dotyczy aktywności Oddziału Krakowskiego SHS
w dziedzinie ochrony zabytków począwszy od r. 1972 aż do chwili obecnej. Niewiele w niej dokumentów odnoszących się do zamku w Niedzicy, którym Oddział
Krakowski opiekował się od r. 1949 aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia,
niewątpliwie ratując ten zabytek od ruiny. Zamek angażował sporo oddziałowej
energii i przez wiele lat był głównym przedmiotem naszych starań. Kiedy jednak
ruszyła budowa zapory na Dunajcu, uznano, że Oddział jest zbyt słaby by walczyć
wpierw przeciw zaporze, a potem już tylko o interes zabytku, i odtąd zarządza zamkiem Zarząd Główny SHS. Zamek ma kilka opracowań naukowych, dlatego pominę zasługi Oddziału w doprowadzeniu go do obecnego rozkwitu.
W sprawach dziedzictwa kulturowego występowaliśmy w omawianym okresie około sto pięćdziesiąt razy. Zajmowano stanowisko, wydawano opinie, zabierano
głos w dyskusjach i podejmowano interwencje. Przede wszystkim zajmowano się
zabytkami architektury i budownictwa, rzadziej małej architektury i urbanistyki,
sporadycznie zabytkami ruchomymi. Podejmowano również problemy systemowe: opracowano Memoriał w sprawie Ochrony Zabytków w Polsce (r. 1972), dwukrotnie Memoriał w sprawie rewaloryzacji i ochrony zabytków Krakowa (w latach
1973-47 i 1984) oraz zajęto stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o wywozie
dzieł sztuki (w r. 1992). Wydano opinie w sprawie powoływania na stanowiska wojewódzkich konserwatorów zabytków (w latach 1990 i 1991). Zabierano głos i mediowano w sprawie struktury Państwowej Służby Ochrony Zabytków (w r. 1996)
oraz konserwatora samorządowego w Krakowie. To ostatnie stanowisko udało się
utrzymać i lepiej usytuować w strukturze Urzędu Miasta. Udzielono Janowi Janczykowskiemu skutecznego poparcia w konkursie na stanowisko wojewódzkiego małopolskiego konserwatora zabytków. Temat wojewódzkich konserwatorów zabytków
podjęto zresztą w dyskusji ogólnokrajowej w r. 2002, wtedy jednak już nie zasięgano
opinii SHS. Tempora mutantur. Na ofertę Stowarzyszenia, które proponowało w
tym czasie udział swego przedstawiciela w komisji konkursowej, Urząd Marszałkowski odpowiedział, że dziękuje za propozycję, ale ustawowo nie ma takiego wymogu. Kondycją służb konserwatorskich zajmowano się również w l. 2008-2009.
Prezes Oddziału Krakowskiego przez trzy kolejne kadencje był członkiem Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze
Zabytków. Wielokrotnie też jako Stowarzyszenie Historyków Sztuki opiniowaliśmy
plany zagospodarowania przestrzennego i regulacje budowlane8.
Wspólnie z SARP, Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, TUP i ZPAP.
Ostatni raz w r. 1994 zabraliśmy głos w dyskusji w sprawie warunków działalności budowlanej na
obszarze historycznego zespołu miasta Krakowa.

7
8
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Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na bardziej szczegółowe omawianie wszystkich kwestii z zakresu ochrony zabytków, którymi zajmował się
Oddział Krakowski SHS. Ze względu na temat sesji przytoczę więc krótko przykłady działań wykraczających poza krakowskie opłotki. Zestawione razem wyraźnie odzwierciedlają przemiany ustrojowe w Polsce. I tak w r. 1972 podjęto
interwencję w związku z niszczeniem elewacji budynków linii kolejowej Tarnów
– Leluchów9. Przywoływano dworce w Tuchowie (il. 1, 2), Gromniku i Ciężkowicach. Losy budynków dworcowych tej linii rozstrzygają się ponownie. 2. maja
br. [2014] „Sądeczanin” pisał:
W Krynicy balet, w Piwnicznej mieszkania socjalne. PKP rozdaje dworce. W
Chełmcu władze chcą ocalić poczekalnie, w Piwnicznej i Muszynie przerobić je na
lokale socjalne, w Krynicy mają być balety a Rytro... uprzedził prywaciarz. Polskie
Koleje Państwowe pozbywają się nieruchomości, czyli nieczynnych od lat dworców i
budynków stacji kolejowych. Oferty od kolejowej spółki dostali też wójtowie i burmistrzowie na Sądecczyźnie. Wkrótce mają się pojawić kolejne, m.in. dla Nowego Sącza.
(…) Wstępne rozmowy PKP prowadzimy z uzdrowiskami: Piwniczną-Zdrój, Muszyną, i Krynicą, ale też z Chełmcem i gminą Rytro 10.
W r. 1973 interesowaliśmy się sprawą zagospodarowania szałasów tatrzańskich, bo właśnie ograniczono wypas owiec w Tatrach; ówczesny Urząd Wojewódzki
obszernie informował nas o planach wykorzystania tych szałasów. Dwa lata później
zwracaliśmy uwagę wojewódzkiego konserwatora zabytków w Tarnowie na wartości artystyczne neogotyckiego kościoła w Ciężkowicach (arch. Jan Sas-Zubrzycki)
i postulowaliśmy wpisanie go do rejestru zabytków oraz podjęliśmy interwencję z
powodu rozpoczętej bez uzgodnień konserwatorskich przebudowy świątyni. Po
objeździe naukowym na Dolny Śląsk w r. 1976 interweniowaliśmy w sprawie niszczejącego pałacu w Gorzanowie (konserwator wojewódzki w Wałbrzychu prosił
następnie o włączenie się Oddziału Krakowskiego SHS do akcji ratowania pałacu),
na prośbę Oddziału Wrocławskiego podjęliśmy interwencję w sprawach pałacu w
Niekompletna dokumentacja nie pozwala na ustalenie obiegu dokumentów; zachował się tekst wystąpienia prawdopodobnie skierowanego do woj. konserwatora zabytków i do prasy.
10
Artykuł Bogumiła Storcha i Janusza Bobrka, w nim także passus: PKP nie ukrywa, że chce zachować tylko te nieruchomości, które są niezbędne do obsługi ruchu międzyregionalnego. Resztę spółka
planuje przekazać samorządom, sprzedać lub zlikwidować. W całym kraju do wzięcia jest ok. 2500
dworców, z których tylko 600 pełni funkcje związane z obsługą pasażerów. Pozostałe, pomimo, że są
nieużywane generują znaczne koszty. Do głównych zadań Departamentu Geodezji i Współpracy kolejowej spółki należy współpraca z samorządami wszystkich szczebli: „Oferujemy nieruchomości, które
z punktu widzenia działalności Grupy PKP są nieprzydatne, ale odpowiednio zaadaptowane mogą służyć
lokalnej społeczności” – czytamy w komunikacie PKP S. A. W ramach oferty „Dworzec na własność”
budynki dworcowe mogą nabyć osoby prywatne. PKP zostawiło sobie jednak furtkę: jeśli chętni się nie
znajdą, nieruchomość może zostać oddana samorządom. Na Sądecczyźnie kilku wójtów i burmistrzów
już takie sygnały od PKP otrzymało. Przyjmą propozycję?
9
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Rudnicy (w pow. ząbkowickim), ostatecznie
angażując w tę sprawę Zarząd Główny SHS.
W latach 1980-81 m. in. zajęliśmy negatywne stanowisko wobec planowanej budowy
trasy szybkiego ruchu przy klasztorze paulinów na Jasnej Górze, wypowiadaliśmy się
w sprawach kaplicy w Raciechowicach, w
kwestii zabytkowego krajobrazu śródmieścia
Gliwic i pałacu w Krzeszowicach. W tym
czasie Oddział Krakowski SHS objął opieką pałac w podkrakowskich Ściejowicach i
nadzorował jego rewaloryzację. Po wzorowej odnowie obiekt ten, na fali transformacji
ustrojowej, powrócił do dawnych właścicieli
i następnie został sprzedany, a jego nabywcy,
korzystając z porad Oddziału11 przy urządzaniu wnętrz, przez kilka lat byli też jego
sponsorami. W r. 1985 wypowiadaliśmy się
w sprawie historycznego centrum Lublina, i
mimo wspomnianej wyżej oddziałowej słabości, głównie zajmowaliśmy się zamkiem w
Niedzicy w związku z budową zapory; efekty
tych starań są dziś powszechnie znane.
W r. 1989 interpelowaliśmy u wojewódzkiego konserwatora zabytków w Nowym Sączu w związku z opieszałością w tworzeniu planowanych skansenów ratowniczych w Niedzicy i Maniowach, które jednak
ostatecznie nie powstały. Ambitnie prosiliśmy Zarząd Główny o podjęcie interwencji
w sprawie projektu zniszczenia kultury wiejskiej Rumunii (w r. 1989). W latach 20012002 zabiegaliśmy o odnowienie zespołu
sakralnego w Grodzisku koło Skały i w tej
sprawie zanotowaliśmy pewien sukces, a w r.
2006 występowaliśmy w sprawie zagrożenia
zniszczeniem zabytkowej cukierni Zaleskich
we Lwowie. Tamtejszy komitet wykonawczy
11

Udzielała ich głównie Barbara Kleszczyńska.

Dworzec w Tuchowie. Fot. archiwalna.

Dworzec w Tuchowie, stan obecny.
fot. Wikipedia.

Kościół św. Sebastiana w Wieliczce.
fot. Wikipedia.

Willa „Pod Berłem” w Ojcowskim Parku
Narodowym, stan z r. 2015.
fot. Barbara Ciryt, „Dziennik Polski”
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miejskiej rady zapewnił nas wtedy pisemnie, że
cukiernia otoczona jest należytą troską.
W r. 1993 krakowski SHS uzyskał status strony w postępowaniu dotyczącym zbyt
bliskiej zabudowy planowanej w sąsiedztwie
kościoła św. Sebastiana w Wieliczce. Ta sprawa zakończyła się pełnym sukcesem (il. 3).
Podobnie jak ostatnia, w której także byliśmy
stroną. W r. 2015 udało się zapobiec skreśleniu z rejestru zabytków willi Pod Berłem w
Ojcowskim Parku Narodowym (il. 4). Tej historii dodaje pikanterii fakt, że z wnioskiem
o skreślenie wystąpiła Dyrekcja Ojcowskiego
Parku Narodowego.
Wracając do działań w Krakowie, trzeba
przypomnieć, że w r. 1978 wpisano miasto na
Kraków, pomnik ks. Piotra Skargi, Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Tego
Czesław Dźwigaj, r. 2001. Fot. Wikipedia. roku powstał też społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa12. W ciągu trzydziestu sześciu lat jego istnienia należało do
SKOZK kilkudziesięciu członków SHS, co czyni około 25-30% składu tego ciała. I chociaż nie jest to działalność pod firmą Stowarzyszenia, warto ją zauważyć,
gdyż niejednokrotnie formalnie i nieformalnie konsultowali oni różne sprawy na
forum SHS; Tadeusz Chrzanowski przewodniczył SKOZKowi w l. 1991-2005,
Bogusław Krasnowolski od lat jest wiceprzewodniczącym, a kilkoro innych członków SHS tworzy jego prezydium.
Działalność SKOZK ma swoje sukcesy i opracowania, a miasto Kraków konserwatorów miejskiego i wojewódzkiego. Mimo to, jego mieszkańców zaskoczył
w r. 1997 monument księdza Piotra Skargi wzniesiony na świeżo urządzonym
placu św. Marii Magdaleny. Konkursowi na aranżację placu przewodniczył Tadeusz Chrzanowski. Monument postawiono cichaczem i z naruszeniem przepisów,
a także bez wiedzy projektantów placu. W inskrypcji na cokole jako członek komitetu budowy pomnika znalazł się Tadeusz Chrzanowski, który dowiedział się
Zmiany przyniósł dopiero rok 1978 – 8 września historyczne centrum Krakowa zostało wpisane na
pierwszą, liczącą zaledwie 12 pozycji listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. 16 października świat obiegła wiadomość, że arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła został papieżem. Położone
za „żelazną kurtyną” miasto znalazło się w centrum zainteresowania polskiej i światowej opinii publicznej. 18 grudnia 1978 roku ogłoszono na Wawelu powstanie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, na czele którego stanął przewodniczący Rady Państwa PRL Henryk Jabłoński. Wśród
176 członków nowo powołanego ciała byli przedstawiciele kierownictwa PZPR i państwa, dyrektorzy
wielkich przedsiębiorstw państwowych z całego kraju, a także – stosunkowo nieliczni – reprezentanci
świata kultury i nauki.

12
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Hotel Radisson Blu przy ul. Straszewskiego
w Krakowie, r. 2003. fot. Wikipedia.

Gmach Filharmonii przy ul. Zwierzynieckiej
w Krakowie. fot. Wikipedia.

o swoim w nim udziale… z tegoż napisu. Już pierwszej nocy Krakowianie zaapelowali do twórcy pisemnie: „Czesław, ty już więcej nie dźwigaj takich pomników,
bo będą same skargi”. Protestowaliśmy w tej sprawie, podobnie jak wiele innych
środowisk krakowskich, ale bezskutecznie. Zaproponowaliśmy przeniesienie pomnika w pobliże dawnego kolegium jezuitów, gdzie „Wśród znacznie wyższych
od otoczenia placu św. Marii Magdaleny budynków, skala monumentu byłaby
właściwa; odpowiednio ustawiony pozwoliłby też uniknąć przykrego wrażenia,
przy oglądaniu z tyłu lub z boku, że ksiądz Skarga lada moment spadnie z kolumny” (il. 5). Miasto, na szczeblu prezydenckim, obiecało przenieść pomnik,
jednak stoi on na placu do dziś.
Do sukcesów Stowarzyszenia można natomiast zaliczyć skromną oprawę witryn lokalu McDonald’s na rogu Rynku Głównego i ul. Szewskiej, którą udało się
wywalczyć w r. 1993, oraz gabaryty i elewacje hotelu Radisson obok Filharmonii
Krakowskiej, o co zabiegano w r. 1997 (il. 6, 7). W r. 2007 obroniliśmy też salę
gotycką w kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17 przed agresywnym
sklepem z muzyką techno – urządzono w niej księgarnię, tę jednak w bieżącym
(2014) roku zlikwidowano ze względów ekonomicznych.
Przywołane przykłady to wybór subiektywny, ale przekrojowy. Co na ich
podstawie można powiedzieć o roli SHS w ochronie zabytków na przestrzeni
blisko półwiecza? Przez cały ten czas Stowarzyszenie nie było usatysfakcjonowane efektami podejmowanych działań, często niweczonych przez aktywność
rozmaitych lobbies i zmieniające się konstelacje polityczne. Ale warto docenić
te nieliczne sukcesy, które odnieśliśmy jako ciało społeczne, które nie ma takiej
siły jak związek zawodowy czy organizacja pożytku publicznego. Ze smutkiem
wypada skonstatować, że opiniodawcza i konsultacyjna rola Stowarzyszenia, nigdy dość mocna, w obecnej rzeczywistości jeszcze słabnie. Słabnie na poziomie
ustawowym – nie ma wymogu zasięgania opinii środowiska przy obsadzaniu
stanowisk konserwatorów wojewódzkich, którzy z kolei nie mają żadnych mocy
181
egzekucyjnych. Powinniśmy to zmienić.

Joanna Daranowska-Łukaszewska

Oddział Krakowski
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
The obligation to protect our heritage, which is the legacy of the nation
and the state, was incorporated in the by-laws of the Polish Union of Art Historians, established in 1934 in Kraków. Cataloguing and protection of monuments
became important domains of the Union’s activity, which was reflected in the
opening address by Jerzy Remer, the Chief Monument Conservator of the Republic of Poland, who set out the Union’s agenda at its founding meeting. Jerzy
Remer referred to the postulates of the conference in Athens in 1931, and to
the program of the International Historical Commission, then under organisation and affiliated with the International Institute for Intellectual Cooperation at
the League of Nations. Also in the by-laws of the Association of Art Historians,
which continues the tradition of the Polish Union of Art Historians, the protection of monuments remains of great importance.
As Kraków Branch of the Association of Art Historians, we have conducted
some one hundred and fifty interventions over the last half-century. Above all,
we intervened in matters of architecture and construction, less frequently in matters of street furniture and urban planning, and occasionally in matters of movable monuments. We have also addressed systemic problems: we developed the
Memorial on the Protection of Monuments in Poland (1972), as well as two successive Memorials in the matter of restoration and protection of Kraków’s monuments (in 1973 and 1984), as well as the position paper regarding the amendment of the Act on the export of works of art (in 1992). We issued opinions
on the appointment of Regional Monument Conservators (in 1990 and 1991).
We spoke and mediated in matters related to the structure of the State Service
for the Protection of Monuments (in 1996) and to the appointment by the selfgovernment in Kraków of the Monument Conservator.
We have achieved a handful of successes that are worthy of appreciation.
As a social organisation, the Association does not have the powers such as those
enjoyed by a trade union or a public benefit organization. Its consultative and advisory role, never quite strong enough, is weakening in the present reality, above
all on the statutory level – as there is no requirement to consult our professional
milieu. We should be aiming to change that.

Wyburzyć czy zachować.
Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi
w województwie rzeszowskim w latach 1972-1974
Zbigniew Jucha
Rzeszów

Tekst ten ma charakter opracowania zawężonego tematycznie do przedstawienia przypadającego na lata 1972–1974 jednego z najważniejszych dla mnie
zdarzeń i problemów konserwatorskich, którym jako Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Rzeszowie miałem nie tylko sposobność, ale przede wszystkim obowiązek się zająć. Dotyczył on obrony zagrożonych rozbiórką nieużytkowanych
cerkwi w powiatach przemyskim i bieszczadzkim, znajdujących się wówczas w
obszarze dawnego, dużego województwa rzeszowskiego. Opisane wydarzenia,
udokumentowane archiwaliami, ilustrują sytuacje, z jakimi wielu wojewódzkich
konserwatorów zabytków musi się zmierzyć, podejmując niejednokrotnie trudne i kontrowersyjne w skutkach decyzje. Wpisują się one też w historię służby
konserwatorskiej i losy ocalałych zabytków w województwie podkarpackim.
Wskazują również na konieczność wykazania się w szczególnych sytuacjach służb
konserwatorskich determinacją w obronie zagrożonych zabytków, mając świadomość, że doraźne kryteria i uwarunkowania ulegają z upływem czasu zmianom,
stając się nieistotnymi, a pozostawione nawet w złym stanie budowle znajdują
później użytkowników i opiekunów gotowych na ich pełną rewaloryzację.
Wkrótce, bo po upływie miesiąca od objęcia 1 sierpnia 1972 roku stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, wezwano mnie
do kierownika Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie był już Prokurator Wojewódzki oraz dyrektor Wydziału do spraw Wyznań w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dowiedziałem się, że oczekują ode mnie, jako Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zajęcia stanowiska dotyczącego cerkwi z powiatu przemyskiego,
to znaczy wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów wskazanych przez władze te- 183
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goż powiatu. Wręczono mi „Wykaz cerkwi (wolno stojących) na terenie powiatu
przemyskiego”, z wyszczególnieniem 25 obiektów, a właściwie 24, gdyż cerkiew
w Posadzie Rybotyckiej wykazano dwukrotnie1. Wezwanie to miało ścisły związek z próbą ostatecznego rozwiązania przez władze polityczne problemu 522 nieużytkowanych, znajdujących się w województwie cerkwi (35 drewnianych, 17
murowanych).
Po roku 1956 problem ten narastał, będąc przedmiotem merytorycznych,
politycznych i publicystycznych sporów dotyczących różnych rozwiązań. Opracowaną z inicjatywy dyrektora Muzeum-Zamek w Łańcucie Antoniego DudyDziewierza koncepcję lokalizacji skansenu cerkwi na terenie dawnej wsi Caryńskie Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych w Rzeszowie uznała za najkorzystniejszą, uzgadniając ją 28 maja 1971. Trzy miesiące później, 31 sierpnia
1971 Komisja Konserwatorska przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków w
Warszawie zaakceptowała tę lokalizację i program skansenu, deklarując równocześnie finansowanie przenoszenia i remontów cerkwi ze środków budżetu centralnego. Jednakże do realizacji tegoż projektu nie doszło wskutek negatywnej
reakcji władz lokalnych na polemiczny artykuł Ryszarda Brykowskiego i Jacka
Wilczura zamieszczony w „Polityce”3, w którym to autorzy przedstawili kontrpropozycję do budowy skansenu cerkiewnego w Caryńskiem, proponując tzw.
„skansen w rozproszeniu”, polegający na przemieszczeniu i usytuowaniu cerkwi
wzdłuż Wielkiej i Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Opracowanie listy z cerkwiami proponowanymi do rozbiórki oznaczało, że mogło dojść do dalszych dotkliwych strat w zasobach architektury cerkiewnej.
Wg ustaleń Ryszarda Brykowskiego4, w okresie od zakończenia II wojny
światowej do 1990 roku na terenie województwa rzeszowskiego (w granicach
Sporządzony w maszynopisie wykaz zawierał siedem rubryk, z których najbardziej istotnymi były
trzy ostatnie. Rubryka 5 – „Cel i przeznaczenie”, dotyczyła lapidarnej informacji o stanie zachowania i
użytkowniku. Rubryka 6 - „Wnioski”, zawierała najważniejsze dyspozycje: przeznaczyć lub przekazać
do rozbiórki, pozostawić jak dotychczas. W rubryce 7 – „Uwagi”, określono procentowo stopień zniszczenia. Dokument ten nie był opieczętowany, a jedynie opatrzony nieczytelnym podpisem. Cerkiew w
Posadzie Rybotyckiej figurowała pod pozycjami nr 13 i 23. Archiwum WUOZ – Delegatura w Rzeszowie. Teczka nr 4127.
2
Dane z „Informacji o nieużytkowanych cerkwiach zabytkowych w woj. rzeszowskim” z 2 kwietnia
1973 r., opracowanej przez WKZ Zbigniewa Juchę dla władz województwa. Archiwum WUOZ – Delegatura w Rzeszowie. Teczka nr 4127. W kolejnej, opracowanej w kwietniu 1974 r. przez Barbarę Tondos
„Informacji o możliwościach zagospodarowania nieużytkowanych cerkwi w woj. rzeszowskim”, autorka
podaje liczbę 60 nieużytkowanych cerkwi, w tym 37 drewnianych. Archiwum i teczka j.w.
3
R. Brykowski, J. Wilczur, Wzdłuż wielkiej i małej obwodnicy, „Polityka” 1971, nr 46, z dnia 16 października s. 6.
4
R. Brykowski, Ochrona i konserwacja architektury cerkiewnej na południowo-wschodnim obszarze Polski,
Materiały z konferencji naukowej Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS „Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego”, Warszawa, 1993, s. 242 i 244.
1

184

Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim...

do roku 1975) przestały istnieć 252 cerkwie. Przed wojną było ich 5565. Natomiast w czasie wojny zniszczeniu uległo prawdopodobnie tylko dziesięć budowli, pięć dalszych spaliło się po 1956 na skutek nieumyślnego zaprószenia ognia,
jak podano w oficjalnym dochodzeniu. Największe zniszczenia miały miejsce w
latach bezpośrednio po 1947 roku, to jest po akcji „Wisła”, kiedy to teren Bieszczad został prawie całkowicie wyludniony, a opuszczone obiekty były traktowane jako materiał budowlany przez lokalne władze i napływających nowych osiedleńców. Ochrona tych obiektów w zasadzie nie istniała, gdyż ówczesna służba
konserwatorska ograniczała się jedynie do obsady stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków6, którego możliwości interwencyjnego i ratowniczego
działania były w ówczesnych warunkach znikome. Między innymi brak transportu nie pozwalał na penetrację odległych od Rzeszowa terenów, ocenę wartości
zabytkowych, zagrożeń i stanu zachowania opuszczonych cerkwi. O powstaniu
liczniejszej kadrowo służby konserwatorskiej w województwie rzeszowskim i
posiadającej większe możliwości dotarcia do zagrożonych cerkwi de facto można
mówić dopiero od lat sześćdziesiątych. Wówczas to w efekcie starań Jerzego Tura
zwiększono w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej obsadę działu ochrony zabytków i następnie uchwałą nr 305/605 z 16 października
1965 roku powołano w Rzeszowie pierwsze w Polsce Biuro Dokumentacji Zabytków7. Ustanowiono także sześciu powiatowych konserwatorów zabytków8.
Pierwszą cerkiew Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie wpisał do
rejestru zabytków w roku 1957. Zbudowana w latach 1750–1751 we wsi Rosolin,
przeniesiona została do skansenu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Z wymienionych w przedłożonym mi wykazie 24 cerkwi, do rozbiórki
zakwalifikowano 20 (Chyrzyna, Chołowice, Nowe Sady, Krasice (fot. 2), KuńW oparciu o opracowane przez Jarosława Giemzę, Ryszarda Kwolka, Jerzego Tura mapę cerkwi w historycznej eparchii przemyskiej ustaliłem, że na terenie pow. gorlickiego (obecnie woj. małopolskiego)
istniało przed wojną 59 cerkwi, co oznacza, że na terenie woj. podkarpackiego przed wojną było ich
497.
6
10 X 1944 r. powołano pierwszego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie – prof.
Jana Wronieckiego. Na tym stanowisku, kolejno do 1999 r. w Rzeszowie pracowali: mgr Marian Wójciak, doc. Franciszek Kotula, prof. Henryk Cieśla, mgr Józef Kluss, mgr Franciszek Kruk, mgr Jerzy Tur,
dr Jan Górak, mgr Inga Sapeta (dwukrotnie: w latach 1968–1972 i 1975-1981), mgr Zbigniew Jucha
(dwukrotnie: od 1sierpnia 1972 do 15 października 1974 i od 1 kwietnia 1982 do 1 stycznia 1999).
7
Od 1 stycznia 1966 r. pierwszym pracownikiem Biura Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie rozpoczynającym swą działalność była mgr Marta Wajdowicz. Od 15 stycznia 1966 r. stanowisko kierownika
objęła mgr Maria Łyjak, a od 1 stycznia 1970 do 1 maja 1991 r. mgr Marta Wajdowicz.
8
Pierwsze w Polsce stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków powstało w 1963 r. przy Wydziale Kultury PRN w Gorlicach z zakresem działania na powiaty gorlicki i jasielski. Pierwszym Powiatowym
Konserwatorem Zabytków była mgr Krystyna Lose. Do 1965 r. powołano powiatowych konserwatorów
w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Sanoku i Krośnie z zakresem działania na 1–3 powiaty.
5

185

Zbigniew Jucha

1. Babice, cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy. fot. B. Tondos 1972.

kowce, Krzywcza, Kupna, Ruszelczyce, Poździacz9, Stubienko (fot. 6), Leszczawa Górna, Skopów, Dubiecko, Leszczyny, Stubno, Wyszatyce, Kotów, Malawa
(fot. 4), Kruhel Wielki (fot. 3), Babice (fot. 1)). Stan zachowania kilku z nich
oceniono na 100 procent zniszczenia (Chyrzyna, Chołowice, Krasice, Kupna,
Leszczawa Górna), natomiast na 95 procent zniszczenia cerkwie w Nowych Sadach, Kuńkowcach, Poździaczu, Wyszatycach, Kotowie i Babicach. Pozostałe
uznano za zniszczone w 30 do 80 procentach. Za najmniej zniszczone uznano
cerkiew w Skopowie (30 procent) i cerkiew w Leszczynach (40 procent), które
mimo to wskazano do rozbiórki. Do likwidacji zakwalifikowano również murowaną cerkiew w Krzywczy, której stan oceniono w opisie słownym jako dobry.
Cztery cerkwie, w Huwnikach, Posadzie Rybotyckiej (fot. 5), Maćkowicach i
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2. Krasice, cerkiew pw. św. Michała Archanioła. fot. B. Tondos 1970.

Ujkowicach zaproponowano do zachowania. Cerkiew w Huwnikach przeznaczono na kostnicę, cerkwie w Maćkowicach i Ujkowicach wskazano do pozostawienia jako magazyny Gminnej Spółdzielni w Żurawicy, a cerkiew w Posadzie
Rybotyckiej opatrzono adnotacją: „Utrzymać jako zabytek”, wykazując ją jako
obiekt należący do 1. grupy zabytków.
Pobieżna analiza tegoż dokumentu, a przede wszystkim wnioski z dyspozycją
rozbiórki dwudziestu obiektów, uświadomiły mi powagę sytuacji, w której się znalazłem. Oświadczyłem wówczas, że zajęcie przeze mnie w tej sprawie stanowiska
nie jest w tym momencie możliwe, gdyż nie znam z autopsji tych obiektów, że nastąpi to po dokonanej w terenie ocenie ich stanu zachowania. Konieczne jest to tym
bardziej, że budzą moje wątpliwości zawarte w wykazie informacje o zniszczeniu
cerkwi w 100 procentach, oznaczające ich nieistnienie.
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3. Kruhel Wielki, cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Fot. B. Tondos 1974.

Jak postąpić, aby nie dopuścić do unicestwienia wskazanych cerkwi, z których, jak się okazało, tylko część figurowała w spisie zabytków, a w rejestrze zabytków jedynie w Posadzie Rybotyckiej i Nowych Sadach? Uznałem, że jedynymi kompetentnymi osobami, z którymi powinienem ten problem omówić
i zasięgnąć rady, są Jerzy Tur i Barbara Tondos. Oczywiście nieoficjalnie, gdyż
Jerzy Tur był wówczas skłócony z miejscowymi władzami i, jak w 1993 roku pisał
Ryszard Brykowski10, właśnie za obronę cerkwi został w 1967 roku odwołany ze
stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jerzy Tur i Barbara Tondos, małżeństwo historyków sztuki, aktywnie działali od wielu lat na rzecz ratowania opuszczonych i zagrożonych zagładą cerkwi i
ich wyposażenia11. Zgodnie z ich radą, zwróciłem się o pomoc do Zarządu Muze-
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4. Malawa, cerkiew pw. św. Teodozija Pieczerskiego. Fot. B. Tondos 1967 .

ów i Ochrony Zabytków celem przeprowadzenia w terenie przez rzeczoznawców
Ministerstwa Kultury i Sztuki oceny stanu zachowania oraz o wykonanie aktualnej dokumentacji fotograficznej wszystkich nieużytkowanych cerkwi. Efektem
tych ustaleń było pozyskanie po kilku miesiącach albumów z bogatym serwisem
zdjęć cerkwi i ich wystroju. Autorem profesjonalnie wykonanej dokumentacji
był Jerzy Szandomirski z Pracowni Fotografii PP PKZ oddział w Warszawie.
Wkrótce też, bo w listopadzie 1972 roku, opracowana została przez Bogdana
Kotowskiego z Warszawy „Opinia odnośnie stanu technicznego cerkwi zabytkowielu cerkwi. Dzięki zorganizowaniu przy WKZ ekipy remontowej, tzw. Brygad Wykonawczych Robót
Konserwatorskich, zabezpieczono w terenie uszkodzone dachy i konstrukcje zagrożonych awarią świątyń. Barbara Tondos penetrowała opuszczone cerkwie, zwożąc do Wojewódzkiej Składnicy Zabytków
Ruchomych przy Muzeum-Zamku w Łańcucie ikony i elementy wyposażenia. Stanowią one obecnie
największy w Polsce zbiór ruchomych zabytków pocerkiewnych.
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5. Posada Rybotycka, cerkiew pw. św. Onufrego. Fot. J. Tur 1971.

wych”12. Jej pierwsza część, licząca 32 strony, uwzględniała 33 cerkwie, natomiast
druga część, licząca 40 stron, dotyczyła pozostałych nieużytkowanych obiektów.
Zawarte w opinii wnioski określające aktualny stan techniczny poszczególnych
obiektów i zalecenia dla dalszego postępowania w zdecydowanej większości
różniły się od oceny i propozycji władz powiatu przemyskiego w opracowanym
przez nie wykazie cerkwi. Bogdan Kotowski orzekł miedzy innymi, że oceniane w powyższym wykazie na 95–100 procent zniszczenia cerkwie w Babicy,
Krasicach, Nowych Sadach, Poździaczu są w stanie dobrym. Oceniana na 100
procent zniszczenia i wnioskowana do rozbiórki cerkiew w Krasicach, według
Mgr inż. Bogdan Kotowski, „Opinia odnośnie stanu technicznego cerkwi zabytkowych w woj. rzeszowskim wg wskazań Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Rzeszowie”, Warszawa, 23 listopada
1972. Opracowana na zlecenie MKiSz ZMiOZ, nr zlecenia: MOZ-II-888-18/cerkwie/1 z dnia 9 września 1972 r. Archiwum WUOZ w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie, Nr 4239.

12
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6. Stubienko, cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy. Fot. B. Tondos 1972.

ustaleń B. Kotowskiego jest w stanie dobrym i wymaga jedynie bieżącej konserwacji i wzmocnienia około 30 procent przepróchniałych podwalin. Autor opinii
pisze: Cerkiew zbudowana jest w dobrym stanie technicznym. Ściany nie wykazują
deformacji ani większych przepróchnień. Drewno w konstrukcji wykazuje średnie porażenie owadami. Stwierdzono również ognisko grzyba w przedsionku, więźba dachowa bez ugięć w linii kalenicy i okapu. Pokrycie blaszane szczelne bez prześwitów.
Podwaliny wykazują lokalne przepróchnienia – średnio 30 proc. podwalin wymaga
wzmocnień. Wystrój wnętrza bogaty i dobrze zachowany wraz z posadzką z płytek
ceramicznych.
O obiektywizmie rzeczoznawcy w ocenie kondycji budowli świadczy między
innymi potwierdzenie bardzo złego stanu zachowania cerkwi w Ruszelczycach, w
stosunku do której autor opinii we wnioskach stwierdza, że najwłaściwszym jest po
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zrobieniu inwentaryzacji konserwatorskiej obiekt rozebrać, a charakterystyczne fragmenty przekazać do muzeum. Dzwonniczka kwalifikuje się do zachowania po wykonaniu
wzmocnień i uzupełnień materiałem rozbiórkowym z cerkwi.
Opracowaną przez Bogdana Kotowskiego opinię Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał wraz z pismem Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
MKiSz z dnia 17 października 1973 roku, w którym zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków mgr inż. arch. Jacek Cydzik poleca szczegółowe zapoznanie
się z wnioskami rzeczoznawcy oraz o wydanie w najkrótszym czasie odpowiednich
zarządzeń zmierzających do zabezpieczenia i ochrony ww. obiektów zabytkowych
jako dobra kultury o wybitnych często wartościach architektonicznych i przestrzennych.
Niewątpliwie zajęcie tak sformułowanego stanowiska przez Ministerstwo Kultury i Sztuki miało znaczący wpływ na zmianę strategii lokalnych
władz w stosunku do nieużytkowanych cerkwi; zważywszy, że podobne w
tym czasie likwidatorskie, skoordynowane zamierzenia miały władze powiatu bieszczadzkiego, a także Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, udokumentowane w pismach13. 26
marca 1973 kierownik tegoż wydziału pismem L.Wz.630/8/73 zwraca się do
kierownika Wydziału Kultury w miejscu o wydanie polecenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków o zdjęcie z ewidencji zabytków następujących cerkwi w powiecie bieszczadzkim gr. IV, i tak: Jasień, Ustrzyki Dolne, Paniszczew,
Sokołowa Wola, Dudyńce, Nagórzany, Żernica Wyżna”, a także o „wystąpienie z
wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Sztuki o zdjęcie z ewidencji gr. II i III cerkwi w Nowosielcach, Krecowie, Żołobku, Tarnawie Górnej, Lipiu i Olchowie14.
Dzień później, 27 marca, zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie – przewodniczący Prezydium Bieszczadzkiej Powiatowej Rady Narodowej w Lesku, pismem L.nz.50/12/73 wydaje
kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PBPRN w Lesku polecenie
powołania w terminie do dnia 20 kwietnia 1973 roku w porozumieniu z naczelnikami odnośnych urzędów gminnych odpowiednich ekip roboczych zaopatrzonych w niezbędny sprzęt i dokonania rozbiórki cerkwi, które, jak wynika z uzasadnienia, utraciły już wszelkie cechy zabytkowe i kultowe”, a także „ze
względu na wysoki stan ich dewastacji i zniszczeń – swym obskurnym wyglądem
Archiwum WUOZ w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie. Teczka nr 4127.
Polecenia skreślenia z ewidencji zabytków nie wykonałem, tłumacząc, że kompetencje do umieszczenia w wykazie i skreślenia z ewidencji posiada jedynie Ministerstwo Kultury i Sztuki, ZMiOZ i podległy
mu Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Wprowadzona w 1964 r. ogólnopolska klasyfikacja zabytków architektury i budownictwa na 5 kategorii okazała się zgubna, gdyż władze terenowe
uważając je za mniej wartościowe miały legitymację do ich likwidacji. Zdjęcie z ewidencji zabytków
było równoznaczne ze zgodą na ich rozbiórkę.

13
14
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7. Chyrzynka, polichromia w cerkwi pw. św. Szymona Słupnika. Fot. J. Kurek 1990.

8. Chyrzynka, cerkiew pw. św. Szymona Słupnika. Fot. J. Kurek 1990.
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9. Chyrzynka, cerkiew pw. św. Szymona Słupnika, po pracach wykonanych przez firmę B. Buliński,
Zakład budowlano-konserwatorski „Arkady” z Jarosławia. Fot. B. Buliński, 2014.

szpecą w terenie turystycznym odwiedzanym latem przez licznych turystów krajowych i zagranicznych. Stwierdza również, że: Mając na uwadze konieczność
uporządkowania terenu przed zbliżającym się sezonem turystycznym, w ramach
akcji „Porządek”, w dniu 17 III br. kompetentne władze podjęły decyzję dotyczącą
rozbiórki tych obiektów. Poleca również, aby materiał uzyskany z rozbiórek w porozumieniu z odnośnymi Naczelnikami Gmin wykorzystać na potrzeby budowlane
Urzędów Gminnych, a także, aby rozbiórek dokonywać pod nadzorem Bieszczadzkiego Konserwatora Zabytków.
Do rozbiórek przewidziano cerkwie w następujących miejscowościach:
Ropienka, Skorodne, Hulskie, Paniszczew, Sokołowa Wola, Szczerbanówka,
Balnica, Wola Michowa. Zaznaczono, że cerkwie w Skorodnem, Hulskiem,
Paniszczewie uległy zawaleniu, a w stanie ruiny znajdują się cerkwie w Szczerbanówce, Balnicy i Woli Michowej. Cerkiew w Sokołowej Woli jest zniszczona
w 90 procentach. Jako powód przeznaczenia do rozbiórki cerkwi w Ropience
podano jej zdewastowanie i brak tablicy określającej kategorię zabytku.
Po upływie ponad 40 lat z przeznaczonych do rozbiórki 39 cerkwi przetrwało
dotychczas 25, w tym w Bieszczadach 10, a w powiecie przemyskim 15.
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10. Kotów, wnętrze cerkwi
pw. św. Anny. Fot. J. Kurek 2012.
11. Kotów, cerkiew pw. św. Anny.
Fot. J. Kurek 2012.

12. Kotów, cerkiew pw. św. Anny
po pracach wykonanych
przez firmę B. Buliński,
Zakład budowlano-konserwatorski
„Arkady” z Jarosławia.
fot. B. Buliński 2017.

Zbigniew Jucha

13. Olchowa, wnętrze cerkwi pw. Soboru Matki Bożej. Fot. J. Kurek 2008.

Część z nich jest wyremontowana bądź w trakcie remontu, a niektóre nadal są
nieużytkowane i w złym stanie15.
W województwie podkarpackim na ogólną liczbę 259 cerkwi figurujących w
ewidencji zabytków16 w stanie nieużytkowania znajduje się jeszcze 40 obiektów,
w tym 31 drewnianych. 22 cerkwie spośród 40 nieużytkowanych są po remontach lub pracach zabezpieczających. W stanie ruiny jest 8 cerkwi. Zmieniły się
uwarunkowania ustrojowe, a tym samym wzrosła świadomość potrzeby ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, czego świadectwem są między innymi
wpisy cerkwi na listę UNESCO oraz powstawanie organizacji społecznych przejWg danych uzyskanych w 2014 r. z WUOZ w Przemyślu i delegatury w Krośnie cerkwie wyremontowane, zabezpieczone bądź w trakcie remontu to: Chyrzynka, Chołowice, Dubiecko, Huwniki, Kotów,
Kruhel Wielki, Leszczyny, Olchowa, Leszno (d. Poździacz), Malawa, Nowe Sady, Skopów, Stubienko,
Tarnawa Górna (rozpoczęty remont przerwano), Ustrzyki Dolne, Wyszatyce, Żernica Wyżna, Żłobek.
Cerkwie przeniesione do innej miejscowości: Dudyńce w 1988 r. do Komańczy, Jasień w 1975 do Bandrowa (bez zachowania pierwotnej formy), Ropienka w 1986 do Wańkowej. Cerkwie w stanie ruiny:
Hulskie, Nagórzany, Maćkowice. Pozostałości będącej w stanie ruiny cerkwi w Kupnej przekazano w
2012 r. parafii grecko-katolickiej w Gostkowie w woj. zachodniopomorskim, gdzie obiekt ten zrekonstruowano.
16
Dane oparto na informacjach uzyskanych w 2014 roku z WUOZ w Przemyślu oraz delegatur w Krośnie i Rzeszowie. Dwie cerkwie z Rosolina i Grąziowej oraz cerkiew z Ropek, pow gorlicki, znajdują się
w ewidencji muzealnej MBL w Sanoku. Wg ustaleń autora w spisie zabytków architektury i budownictwa z 1964 r. odnotowano 234 cerkwie, a w spisie 1973 r. wymienia się 223.
15
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14. Olchowa, cerkiew pw. Soboru Matki Bożej. Fot. J. Kurek 2009.

15. Olchowa po pracach konserwatorskich. Fot. archiwum Stowarzyszenia Dziedzictwa Mniejszości Karpackich.
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mujących w opiekę i podejmujących się remontu w pierwszej kolejności cerkwi
pozbawionych szans na użytkowanie na cele kultowe. Przejmują je przeważnie
w dzierżawę wieloletnią z myślą o uratowaniu ich i udostępnieniu jako atrakcji
turystycznych bądź jak ma to miejsce w Dubiecku i Baligrodzie przeznaczeniu
na cele kulturalno-oświatowe17. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć są
przede wszystkim dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który np. w 2014 roku przeznaczył znaczne fundusze na remonty i zabezpieczenie 29 cerkwi oraz na konserwację elementów cerkiewnego wystroju
w 10 obiektach. Wśród nich są świątynie w Chołowicach, Chyrzynce, Kotowie,
Olchowej i Wyszatycach, a więc te, które 40 lat temu miały zniknąć z krajobrazu
południowo-wschodniej Polski.

Wyburzyć czy zachować.
Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi
w województwie rzeszowskim w latach 1972-1974
Zbigniew Jucha took the position of the Regional Monument Conservator
in Rzeszów on August 1, 1972. A month later he was summoned to the Provincial Committee of the PZPR (the Communist Party of Poland), expecting to
agree to the demolition of 24 unused orthodox churches in the area of Przemyśl,
whose condition was considered catastrophic. The list that he received at that
time was illegibly signed. This situation was connected with the attempt by the
political authorities to “solve” the problem of 52 unused churches in the Rzeszów
region. The author describes the years 1972-74, but he emphasizes that similar
situations may occur any time, in which the Regional Monument Conservator
must stand strong in defence of monuments that would seem to have no future.
In all cases, in such circumstances, conservation services should demonstrate determination in their defence of monuments in danger, being aware of the fact that
ad hoc criteria and conditions change over time, whereas the objects themselves
(previously repaired, for instance under the Regional Monument Conservation
budget) will later find those who care for them, and who use them, and so they
will endure in the Polish cultural landscape.
Cerkwie przejęte pod opiekę i remontowane przez stowarzyszenia: Baligród – Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie; Bałucianka – Stowarzyszenie Miłośników Rymanowa; Bystre – TONZ
o/bieszczadzki; Chyrzynka – Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich” w Birczy;
Dubiecko – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej; Królik Polski (d. Wołoski) – Stowarzyszenie
Królik Wołoski z siedzibą w Warszawie; Liskowate – TONZ o/bieszczadzki; Olchowa – Stowarzyszenie Dziedzictwa Mniejszości Karpackich z siedzibą w Zagórzu; Piątkowa – Stowarzyszenie Dziedzictwa Mniejszości Karpackich z s. w Zagórzu.

17

198

Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim...

Before the Second World War, in the area corresponding to the Rzeszów region as of 1972, there were as many 556 orthodox churches. Since the end of the
war until 1990, 252 orthodox churches ceased to exist, of which probably only 10
buildings were actually destroyed during the war. After the war, any protection
over the remaining ones was illusory and practically non-existent. The one-man
position of the Monument Conservation Authority for the whole region did not
provide any real opportunity to undertake security measures. It was not until the
1960s that Jerzy Tur established the first Bureau for Monument Documentation
and employed six district-level Monument Conservation Officers.
The author describes in his text the methods of operation and the illogical
and incompetent behaviour on the part of political authorities, while the latter
tried to take harsh action against the unwanted monuments. He recalls ways and
means of saving the endangered objects, which he used in consultation with Barbara Tondos and Jerzy Tur (the latter removed from the post of the Regional
Monument Conservator in 1967). One of their ploys consisted in presenting
the opinion of experts from the Ministry of Culture and Art regarding the state
of preservation of the monuments, which was fundamentally different from the
opinion received from the political authorities.
The period of spring 1973 was a very difficult time, because the chairman
of the Presidium of the Bieszczady District State Council in Lesko issued the
order to dismantle the orthodox churches in Ropienka, Skorodne, Hulskie, Paniszczew, Sokołowa Wola, Szczerbanówka, Balnica and Wola Michowa, claiming
that “they have lost all their historical and cult-related characteristics, and their
disgusting appearance is a disgrace in the tourist area frequented in the summer
by numerous domestic and foreign tourists”.
Out of the 39 orthodox churches destined to be demolished at the time, 25
have survived to this day, including 10 churches in the Bieszczady Mountains, and
15 in Przemyśl. Some of them have been renovated or are presently under renovation, financed mainly from the Regional Monument Conservation funds. Social
organizations, supported by monument conservation services, have an increasingly important share in saving and managing the disused orthodox churches.
Over 40 years have passed, and now, in the Podkarpacie region, out of a
total of 259 churches that are listed in the register of monuments, there are still
40 objects that remain unused, but 22 of these have already been renovated or
subjected to securing works. Eight churches remain in the state of ruin.

Willa Helena z roku 1892. fot. A. Wolak 2007.

Działka po spalonej i rozebranej w roku 2008 willi Helena. Fot. A. Wolak 2010.

Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura
na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
w Zakopanem1
Agata Nowakowska-Wolak
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział Podhalański zostało założone
w 1985 roku przez Mariana Matusiaka – leśnika, przewodnika tatrzańskiego, poświęconego społecznie entuzjastę i pasjonata ochrony zabytków, prywatnie – modelarza i poetę - człowieka e niezwykle energicznego i kreatywnego. Inspiracją do
tego był kontakt z Komitetem Powązkowskim i znajomość z jego patronem Jerzym
Waldorffem, nawiązana dzięki Maciejowi Pinkwartowi. Poparcia dla inicjatywy
udzielił Związek Podhalan w Zakopanem z ówczesnym Prezesem Franciszkiem
Bachledą-Księdzularzem, który udostępnił reprezentacyjną „związkową” salę,
zwaną Białą Izbą na formalną siedzibę i spotkania nowego Towarzystwa. Członkami założycielami, tworzącymi późniejszy Zarząd i podwaliny Towarzystwa byli
wówczas ludzie – ikony zakopiańskiego świata artystyczno-kulturalnego: m.in.
Tadeusz Brzozowski, Ewelina Pęksowa, Michał Szostak, dr Wincenty Galica,
Henryk Jost, Leszek Wasylkowski i Bronisław Stefanik. Czterej ostatni wchodzili
w skład pierwszego Zarządu. Po odbyciu przez Mariana Matusiaka Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice
Krakowskiej (1988-90) jednym z jego głównych dążeń było powołanie do życia
Podhalańskiego Parku Etnograficznego w Dolinie Porońca. Zamysł ten był przemyślany, rozrysowany i doskonale opracowany, jako temat jego pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Wiktora Zina. Nawiązane na uczelni znajomości z prof.
Zinem i prof. Zbigniewem Białkiewiczem wspomagały dalsze jego dążenia w tym
kierunku. Została zakupiona wtedy nawet chałupa z Poronina, jako zalążek przyszłego skansenu. Ponadto były przeprowadzone różne prace renowatorskie małej
1
Tekst w znacznej części jest oparty na dokumentach znajdujących się w archiwum TOnZ Oddział
Podhalański, które znajduje się pod opieką autorki.
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architektury: bramy do willi Koliba na ul. Kościeliskiej, drewnianej kapliczki Korniłłowiczów na Bystrem i studni na Harendzie oraz murowanej, domkowej kapliczki na Klusiach w Zakopanem. Na różne sposoby dokumentowano ginące zabytki:
poprzez fotografie, inwentaryzacje i inne opracowania. W tym celu zorganizowano
wtedy pięć praktyk studenckich w celu wykonania: podkładu geodezyjnego i rozpoznania dendrologicznego, a także konserwacji kilkunastu nagrobków na Starym
Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku oraz inwentaryzacji i pozbierania do konserwacji kilkudziesięciu elementów porzuconych żeliwnych krzyży nagrobnych z 9
podhalańskich cmentarzy. Krzyże zostały zakonserwowane w Pracowni Konserwatorskiej Komitetu Powązkowskiego oraz w Zakładzie Konserwacji Elementów
i Detali Architektonicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po
latach część z nich została wyeksponowana w specjalnie utworzonym dla tego celu
lapidarium przy kościele św. Anny w Nowym Targu. We współpracy ze wspomnianym wyżej Zakładem wykonano także prace konserwatorskie zwieńczeń siedmiu
kamiennych figur przydrożnych z terenu Podhala. W 1989 roku dokonano konserwacji dużego „Pomnika Ofiar Demonstracji Patriotycznych w Warszawie i w Wilnie w lutym i kwietniu 1861r.” na Starym Cmentarzu w Zakopanem. Omówienie
wszystkich inicjatyw wymagałoby odrębnego opracowania. Działania prezesa, które stały się pasją jego życia, wykraczały jednak poza przeciętne działania społeczne.
Nie znajdował ludzi, którzy dotrzymaliby kroku jego bezgranicznemu poświęceniu
i nowym pomysłom, chętnych do działań wolontariackich. Ponadto rozpoczęty w
1989 okres przemian polityczno-gospodarczych wymusił w końcu na nim inny rodzaj aktywności. W związku z tym od roku 1990 działalność oddziału osłabła i powoli ulegała wygaszeniu, a w 1991 została formalnie zawieszona. Łączność z zawsze
dla nas życzliwym Zarządem Głównym w Warszawie utrzymywał przewodniczący
Zarządu Komisarycznego mgr inż. arch. Leszek Wasylkowski, dr Wincenty Galica
i pisząca te słowa.
Na początku 2000 roku, po niemal 10 latach były prezes podjął próbę reaktywacji TOnZ. Zaprosił kilka osób. Jednak brakło wtedy impetu i pełnego przekonania do działania. Po tym bezowocnym spotkaniu, ponowny impuls do wznowienia
działalności Towarzystwa dała Barbara Tondos, która namówiła mnie abym podjęła trud reaktywacji. Spotkanie inauguracyjne, któremu przewodniczył wiceprezes
Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Witold Straus, odbyło się
27 kwietnia 2000 roku. Spośród 21 obecnych wyłoniono wtedy nowy Zarząd P.O.
TOnZ w składzie: prezes: Leszek Wasylkowski, wiceprezes: Agata Nowakowska –
Wolak, sekretarz: Barbara Skrobot, skarbnik: Anna Brzosko – Szydłowska, członek
Zarządu: Tadeusz Chyc. Prezes Wasylkowski pełnił funkcję honorowo, gdyż reaktywacja Towarzystwa była uwieńczeniem jego nieustających starań o utrzymanie
202 dobrego wizerunku PO/TOnZ podczas okresu zawieszenia. Jednak wszelkie dzia-
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łania i interwencje oraz pomysły wychodziły już od nowego składu Zarządu. Po
niecałym roku odbyły się kolejne wybory, które uczyniły mnie prezesem. Funkcję
tę pełniłam w latach 2001-2007 oraz w latach 2009-11 i 2013- do dzisiaj. W 2008-9
piastował ją Zdzisław Chmiel, a w okresie 2011-13 Regina Mrowca-Kenar.

inspirujące spotkanie z basią
Pierwszy raz zetknęłam się z Barbarą Tondos jeszcze na studiach – zaocznie
– przez literaturę. Zbierając materiały do pracy proseminaryjnej na I roku studiów konserwacji i restauracji detali i elementów architektonicznych, kompletowałam w bibliotece Muzeum Tatrzańskiego bibliografię stylu zakopiańskiego
i ciągle natykałam się na jej nazwisko. Z jej tekstów emanowało coś osobistego
i bardzo entuzjastycznego co powodowało, że myślałam podekscytowana: „ależ
zaangażowana kobieta!”.
Drugie spotkanie nastąpiło także w Muzeum Tatrzańskim na początku
2000 roku. Baśka, bywając w Zakopanem, często odwiedzała bibliotekę muzealną. W ciasnym pokoiku socjalnym, w przerwie na obowiązkowego papierosa,
z wiechą czarnych włosów przyciętych anachronicznie trochę na pazia, trochę
na Poleczkę, z jasnym, zawadiackim uśmiechem bardzo bezpośrednio zagadnęła, jakby mnie znała od zawsze: „najwyższy czas zrobić coś, by ratować ginącą w
oczach zabytkową tkankę Zakopanego”. Namówiła mnie wtedy aby reaktywować
działalność Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, będącego w zawieszeniu od niemal 10 lat. Bezpośrednim powodem zdecydowanej
postawy była - budząca powszechne oburzenie - trwająca rozbiórka Hotelu Sport
ze słynną restauracją u Karpowicza. Zaczął się okres boomu gospodarczego. Skoro „poszedł pod topór” tak kultowy obiekt, spodziewać się można było innych
rozbiórek w ramach tzw. wymiany substancji. Pokazała mi gotowy „list otwarty”,
który zamierzała wysłać do Generalnego Konserwatora Zabytków, alarmujący o
konieczności ratowania zabytkowej tkanki miasta. Według niej była ona wtedy
jeszcze bardzo czytelna. Uważała, że należy jak najprędzej rozpocząć pracę nad
wpisami obszarowymi fragmentów ulic do rejestru zabytków. Pismo było nacechowane osobistym zaangażowaniem Basi. Wysłała je osobiście nie czekając na
formalności związane z reaktywacją TOnZ-u, aby sprawy nie przeciągać i bić na
alarm.2 Jej zapał i odpowiednia argumentacja były dla mnie zaraźliwe i dały impuls do reaktywacji, , które po zebraniu inauguracyjnym znowu zaczęło działać z
impetem od lutego 2000 roku.
List Otwarty do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 31 marca 2000 r. podpisany przez
dr Barbarę Tondos w porozumieniu z grupą osób reaktywujących Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
w Zakopanem przechowywany w archiwum TOnZ Oddział Podhalański. Pełny tekst w aneksie.
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Basia bywająca w Zakopanem tylko z doskoku, pracując w Rzeszowie, była
członkiem „nieregularnym”, przyjacielem, doradcą, mentorem. Posiadała buńczuczną, niesforną i niepodległą naturę. Była zwolennikiem radykalnych rozwiązań i miała postawę nonkonformistyczną, co czasami…przysparzało jej kłopotów i delikatnie mówiąc, nie zawsze było mile widziane.

praca w muzeum tatrzańskim
Barbara została zatrudniona w Muzeum Tatrzańskim jeszcze za czasów dyrektury dr Wandy Jostowej w połowie lat 70. XX w. i pracowała w Zubrzycy, przy
powiększaniu Orawskiego Parku Etnograficznego (włączenie przyległego do
Dworu Moniaków terenu wraz ze znajdującą się na nim czterobudynkową zagrodą Misińców)3 . Zaś Jerzy Tur w latach 70. został na krótko dyrektorem Muzeum
Tatrzańskiego4, ale przede wszystkim był zaangażowany w starania o zrealizowanie
podjętej jeszcze w latach 50. inicjatywy utworzenia Podhalańskiego Parku Etnograficznego. Było kilka propozycji lokalizacji: a to na stokach Gubałówki (koncepcja
H. Pieńkowskiej), a to na polanach przy drodze do Kuźnic (proj. Gerarda Ciołka
w r. 1958), w dolinie Porońca, na stokach Lipek i Wierszyków (idea z lat 66-68),
a to na polanie Lichajówki (w obrębie Murzasihla). W poł. lat 70. zdecydowano
się na skansen Skalnego Podhala na polanie Biały Potok w Witowie. Wtedy Jerzy
Tur opracował program merytoryczny, zatwierdzony przez WKZ w Nowym Sączu
i rozpoczęto typowanie obiektów oraz sporządzanie operatu wywłaszczeniowego
na terenach przyszłego muzeum.5
Basia zaś w tym czasie była zaangażowana najpierw w protest przeciwko
zaporze, a potem - chcąc nie chcąc - w organizację skansenu ratowniczego z terenów zalewowych w rejonie Czorsztyna i Niedzicy. Zabytkowe budynki z terenu
Maniowych, Kluszkowiec i Czorsztyna miały zostać przeniesione w sąsiedztwo
zespołu dworskiego Tetmajerów w Łopusznej. Basia przygotowała program merytoryczny skansenu zatwierdzony przez WKZ w Nowym Sączu w 1976 roku.6
„Rocznik Podhalański”, T. Jabłońska i Z. Moździerz tom IV, 1987 r. s. 365
Jerzy Tur i Barbara Tondos zostali „zaproszeni” przez Hannę Pieńkowską – ówczesnego WKZ w
Krakowie – do organizacji dwóch parków: Jerzy Tur - Podhalańskiego Parku Etnograficznego, Barbara
Tondos – skansenu ratowniczego dla terenu, który miał zostać zajęty przez zlew na Dunajcu. Ze względu na trudności w uzyskaniu etatu przez pracodawcę B. Tondos była zatrudniona w trzech różnych instytucjach po kolei, ale cały czas wykonywała powierzone przez H. Pieńkowską zadanie. Wiosną 1976
r. J. Tur pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, do czasu objęcia tego stanowiska przez Tadeusza Szczepanka – KTM na podstawie biogramów zamieszczonych w Etnografowie i Ludoznawczy
polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Tom IV, Wrocław 2014 r. s. 252 i 258.
5
„Rocznik Podhalański”, T. Jabłońska i Z. Moździerz, W zgodzie z naturą, historią i duchem czasu
(O ochronie zabytków na Podtatrzu), tom IV, 1987 r., s. 366
6
„Rocznik Podhalański”, T. Jabłońska i Z. Moździerz tom IV, 1987 r. s. 369
3
4
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W kontakcie z muzealiami etnograficznymi do tej pory często napotykam metki
z opisem Basi Tondos na sprzętach, które gromadziła i zwoziła z tych terenów do
mającego powstać skansenu. Prowadziła też wywiady i dokumentację poszczególnych obiektów przeznaczonych do uratowania.
Po nastaniu Tadeusza Szczepanka, jako nowego dyrektora w 1976 roku Państwo Barbara Tondos i Jerzy Tur zrezygnowali z pracy w Muzeum Tatrzańskim.
W czasie pracy w Muzeum Barbara przygotowywała do publikacji poważną
pracę badawczą - monograficzną o architekcie Eugeniuszu Wesołowskim, wprowadzającym zgrabnie styl zakopiański do budynków murowanych. Zostało to jej
– jak mi opowiadała - w tym czasie skutecznie utrudnione. Po latach udało się jej
opublikować tę pracę jako obszerny artykuł w Roczniku Podhalańskim7.

karty adresowe
Barbara wykonywała w Zakopanem, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu, dokumentację drewnianych domów sprzed
1945 roku, opracowując dla nich tzw. fiszki, czyli karty adresowe. Była to wielka praca dokumentacyjna, wykonywana partiami w latachn1978 - 1980, 1982 i
1985, która – jak nieustannie podkreślała autorka - nie została ukończona i wymagała kontynuacji. Uzupełniał ją w późniejszych latach Zbigniew Moździerz,
ale i wtedy nie została wykonana pełna inwentaryzacja zabytkowych budynków
w Zakopanem, choć w sumie dotyczyła ok. 2 500 obiektów. Brakowało inwentaryzacji drewnianej zabudowy szeregu ulic i zaułków, a także wielu wartościowych
budynków murowanych. „Wykaz obiektów zabytkowych miasta Zakopanego” z
1982 roku był materiałem wyjściowym do uaktualnienia inwentaryzacji opracowywanej w 2007 przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, w której Barbara
również uczestniczyła.

Działania podhalańskiego oddziału tonz w latach 2001-2014
z zaznaczeniem udziału Barbary Tondos i Jerzego Tura
Ożywiona, z inicjatywy Barbary Tondos w 2000 roku działalność TOnZ
-u w Zakopanem od początku była wielotorowa. Uznano, że powinna stanowić
forum wymiany poglądów i opinii, kształtować świadomość ludzi, w tym dzieci
i młodzieży, w dziedzinie ochrony zabytków historii oraz materialnej i niematerialnej kultury Podhala, w tym Zakopanego. Drugim kierunkiem miało być
stymulowanie władz miasta i służb konserwatorskich w kierunku ochrony zabyt7

B. Tondos, Najwierniejszy ( Eugeniusz Wesołowski), Tom 8, za lata 1997-2000, 2002 r.
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kowej tkanki Zakopanego, poprzez wnioski o wpisy do rejestru zabytków, interwencje, wpływanie na kierunki rozwoju miasta, współuczestniczenie we wszelkich procesach i powstających dokumentach dotyczących strategii miasta, planistycznych, koncepcyjnych, promocyjnych i ochronnych. Dodatkowo chcieliśmy
praktycznie opiekować się zabytkami, co owocowało opieką nad opuszczonymi
grobami na Starym Cmentarzu, konserwacją nagrobków, figur przydrożnych i
tablic pamiątkowych. Tak ambitnie zakrojony plan realizowany był siłami kilku
zaangażowanych osób z większą lub mniejszą skutecznością.

działalność edukacyjna popularyzująca wiedzę o zabytkach
oraz znajomość materialnej i niematerialnej kultury
i historii podhala.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w wychowywaniu młodego pokolenia
upatruje jeden z najistotniejszych celów swojego działania, kształtując wiedzę i
wrażliwość nastawioną na zabytki, chce wzbudzić do nich miłość i szacunek,
jako do materialnych świadków przeszłości. Mają temu służyć przede wszystkim konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące zabytków architektury Podhala i Zakopanego. Jest to coroczny konkurs organizowany od 2001 roku
wspólnie z Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”, we współpracy z
Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Muzeum Tatrzańskim, pod patronatem Starostwa Tatrzańskiego i Urzędu Miasta Zakopane. Co roku uczestnicy otrzymują
inne zadanie do wykonania, które zawarte jest w tytule konkursu. Oto kilka tematów: Najpiękniejszy zabytek w Twoim otoczeniu, Budowle w stylu zakopiańskim,
Zabytki murowane, Zabytki mieszkalne (jako przeciwwaga do wybieranych często
kościółków i kapliczek), Muzeum w Twoim otoczeniu. Konkurs kończy uroczyste otwarcie wystawy. Nagradzanych i wyróżnianych jest ok. 100 uczestników, z
których każdy otrzymuje wartościowe wydawnictwa związane ze sztuką i zabytkami, egzemplarze miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” oraz materiały i przybory artystyczne. Towarzyszą temu zawsze zachęcające młodzież słowa uznania,
a czasami edukacyjny wykład np. o zabytkowym zespole dworsko – parkowym
w Kuźnicach, czy o domach i twórcy stylu zakopiańskiego - w willi „Koliba” i w
„Domu Doktora”.
W celach edukacyjnych organizowane były także mniejsze, doraźne akcje,
jak oprowadzanie zainteresowanych grup przez architektów i konserwatorkę zabytków, opowiadających o urodzie zakopiańskiej architektury, pn. Spacerkiem po
starym Zakopanem, wycieczki z profesjonalnym przewodnikiem dla dzieci nagrodzonych w konkursie plastycznym pn. Szlakiem zabytków Spisza i druga do
206 Krakowa ze zwiedzaniem Wawelu i willi Decjusza.
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W latach 2001–2009 Towarzystwo prowadziło bardzo intensywną działalność edukacyjną, organizując ponad 80 wykładów i debat dotyczących
spraw istotnych dla Zakopanego i Podhala. Były to prelekcje znamienitych
prelegentów, m.in. historyków sztuki i architektury, konserwatorów, architektów ułożonych w kilku cyklach: „Wykłady na temat zabytków oraz kultury
materialnej i duchowej Zakopanego”, „WSPOMNIENIA ZAKOPIAŃSKIE
– Próba stworzenia Archiwum Pamięci Zakopanego”, „Rok Sabały” - „Stulecie willi Pyszna, Stara Polana i Ornak”, . Były to otwarte spotkania najczęściej
organizowane w tzw. Białej Izbie - siedzibie Związku Podhalan w Zakopanem
(oficjalnej siedzibie TOnZ) oraz w innych miejscach kulturowych jak np. w Sabałówce, najstarszej chałupie góralskiej na Krzeptówkach, siedzibie rodu Sabały; w Starej Polanie, dawnej Płazówce, czyli w domu Pracy Twórczej Politechniki Krakowskiej oraz w Pensjonacie Muzealnym Ornak. W okresie 2007-2008 i 2010-2013 wykłady organizowane były w Sali Obrad Urzędu Miasta w
ramach organizowanych przez nas Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków lub debat.
Wykładem inauguracyjnym pierwszy cykl w styczniu 2001 było wystąpienie prof. Tadeusza Chrzanowskiego pod tytułem Czy Zakopanemu potrzebne
są zabytki? Miała to być parafraza jego wykładu pn. Czy Polakom potrzebne są
zabytki? Chcieliśmy, aby zaapelował do Zakopiańczyków i przybyszy, aby nie
degradowali zabytkowej struktury i stylowego, historycznego charakteru miasta
przeskalowanymi, niestylowymi nowymi budynkami, aby przemówił do władz,
wskazując jak powinny temu przeciwdziałać. Już sama obecność znanego i poważanego profesora sprawiła, że Biała Izba Związku Podhalan pękała w szwach.
Wtedy to profesor powiedział słynne zdanie, które nas wszystkich wprawiło w
osłupienie. Brzmiało to mniej więcej tak: „Dawno nie byłem w Zakopanem. I gdy
tak przemierzałem po głównych ulicach stwierdzam, że jest ono tak brzydkie, że aż
piękne”. Autorytet swoją przekorą usankcjonował niejako brzydotę, chaotyczność i niejednolitość zabudowy Zakopanego.
Wśród kolejnych wykładów było też wystąpienie pod tytułem Uzdrowiskowa architektura Zakopanego, które 26 kwietnia 2001 roku wygłosiła Barbara
Tondos. Na spotkaniu w Białej Izbie było co najmniej 50 osób. Temat referatu
dotyczył w szczególności budynków przedwitkiewiczowskich, z końca XIX w.
Celem, który sobie postawiła Basia było zwrócenie na nie uwagi i dowartościowanie, gdyż były w złym stanie zachowania i odczuwało się, że ze względu na
małą wiedzę o ich historii oraz miejscu jakie zajmują w rozwoju historycznym i
urbanistycznym Zakopanego ich szanse na przetrwanie maleją. Odczuwało się
w atmosferze, która panowała wówczas w Zakopanem, że dożywają końca swoich dni. Chcieliśmy opowiedzieć ich historię i w ten sposób ocalić nie tylko od 207
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zapomnienia, ale zniszczenia, rozbiórek i deformacji. Celem nadrzędnym było
budowanie świadomości mieszkańców, a poprzez prasę, także dotarcie do potencjalnych inwestorów, takich, którzy będą mieli pomysł na takie wykorzystanie
aby domy te zachować.
Basia, będąc naukowcem, niepotrzebnie wdawała się w polemikę na temat
interpretacji określenia „willa”. To był jej konik. To, co do tej pory nazywaliśmy
willami w wielkich ogrodach ona nazywała domami – nazwę willa rezerwując
dla rezydencji willowych podmiejskich, opierając się na włoskiej semantyce tego
słowa. Oprócz tego wykład był ciekawy, uzmysławiający urodę tych budynków
oraz ich rolę w historii i tożsamości Zakopanego.

interwencje
Impulsem do naszego działania interwencyjnego były „zbrodnie na zabytkach w biały dzień”. Niestrudzenie podejmowaliśmy rozmaite interwencje i reagowaliśmy na nie poprzez analizę danego przypadku, pisemne wystąpienia w
mediach, w szczególności w lokalnej prasie.8
Po hotelu „Sport” członków TOnZ poruszyły losy willi „Heleny” przy ul.
Jagiellońskiej 8 9. (fot. 1 i 2) Była jedną z form architektury uzdrowiskowej z elementami stylu zakopiańskiego np. szczyty z motywami słoneczka. Zaprojektował
ją i zbudował w 1892 Franciszek Neużil, dyrektor c.k. Szkoły Fachowej Przemysłu
Drzewnego. Był to duży budynek pensjonatowy znajdujący się w szeregu innych
domów z tego okresu, pokazujących jakby ciąg rozwojowy tej uzdrowiskowej części Zakopanego (w pobliżu był kiedyś Zakład Wodoleczniczy dr. Piaseckiego).
Istotny w historii architektury ze względu na swoje przejściowe cechy stylowe.
Protokół z Walnego Zebrania Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami z 28
lutego 2001 r. podsumowuje działalność Towarzystwa od momentu jego reaktywowania 27 kwietnia
2000 r. do chwili obecnej i wymieniana podjęte działania: rozpoczęcie postępowania o wpis do rejestru
zabytków Równi Krupowej, zakończone pozytywnie 23 stycznia 2001 r., wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków willi Helena i Stacji PIHM, podjęcie dyskusji w sprawie willi Turnia.
9
Na temat tego domu Barbara Tondos w książce Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, wydanej w 2004
r. pisze: „ bawarska willa dra Berezowskiego (przy ul. Jagiellońskiej 8 ), której budowę nadzorował
(zapewne także ją zaprojektował) w 1890 r. Nic nie wskazuje, by Neużil w ogóle był zainteresowany
adaptacją góralskich form budowlanych.”. W archiwum TOnZ znajduje się niepodpisany rękopis listu do właściciela willi Helena K. Paciorkowskiego. Oto jego fragment: „posiadając zabytkową willę
w Zakopanem należałoby jak najszybciej zacząć ją ratować a nie myśleć o zburzeniu, bo po co tracić
cenny skarb? Willa Helena powstała w 1892 r., więc jest rówieśnicą willi Koliba. Willę Helenę budował
dr Berezowski i przez wiele lat prowadził w niej pensjonat klimatyczny. Jest modrzewiowa z pięknym
szalunkiem wewnątrz i na zewnątrz oraz różnorodnymi zdobieniami. Wybudowana w stylu eklektycznym, a zastosowanie w niej zdobnictwa podhalańskiego w postaci słoneczka w szczycie, pazdurów i
wyględów sprawiło, że połączyła dwa style ze sobą: eklektyzm i zakopiański i to należy bardzo mocno
podkreślić”.
8
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To kolejny przykład zjawiska kiedy stare, „bezpańskie” domy, dawniej we
władaniu tzw. ADM, nagle „odzyskują” właścicieli i mogą być sprzedawane. Po
zakupie tego budynku przez nową osobę - od nieistniejącego właściciela - dom
zaczął być cynicznie i systematycznie „podniszczany” (celowe zalewanie jednego z pomieszczeń, uszkodzenie przewodu kominowego), a lokatorzy usuwani. Od r. 2001 staraliśmy się wpisać dom do rejestru zabytków. Bez rezultatu.
Kiedy zwykły wniosek, z krótkim uzasadnieniem nie wystarczył, Basia Tondos
z Jerzym Turem i Wojciechem Wojczyńskim opracowali bardzo dokładny stan
zachowania obiektu, sporządzając dokumentację opisowo – fotograficzną, która
została przesłana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o ratowanie cennego obiektu. Opracowanie to wraz ze wskazaniami konserwatorskimi
zostało także przekazane do Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie
Miasta Zakopane, na wypadek spodziewanej rozbiórki tego domu. Opracowanie
to było kontrą naszego Towarzystwa wobec ekspertyzy budowlanej wykonanej
na zlecenie właściciela dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w której stan budynku określono jako zagrażający katastrofą budowlaną oraz zdrowiu i mieniu
ludzi. Według kontrekspertyzy i naszej opinii, oprócz celowych zniszczeń, dom
był „zdrowy” i nadawał się do generalnego remontu, z zachowaniem zasadniczej
bryły i formy oraz z możliwością rozbudowy w kierunku północnym na dużej
działce. Niestety nasze starania nie przyniosły żadnego skutku. Dom przez wiele
lat stał opuszczony z informacją, że jest na sprzedaż. Budynek marniał w oczach,
wydawany na świadome działania niszczące przez nowego właściciela, który nie
reagował na wybijanie szyb i wprowadzenie się dzikich lokatorów. Osobiście
skontaktowałam się z właścicielem i incognito udawałam poważnego kupca. Naprawdę byłam tym zainteresowana mając marzenie, aby za wszelką cenę wyrwać
go z „rąk oprawcy”, choćby zaciągnąć kredyt w banku, powołać fundację TOnZ
na rzecz ratowania zabytków Zakopanego i zrobić zbiórkę społeczną na ten cel.
Cena była jednak zaporowa: 1 mln Euro. Zabrakło determinacji i sił. Rok później w 2008 budynek palił się dwukrotnie, aż spłonął niemal doszczętnie. Zgliszcza usuwano dość długo, a pusta działka od wielu lat jest do dziś bezskutecznie
sprzedawana. Kilka lat temu obudziła się iskierka nadziei, że „Helena” będzie odbudowana w/g naszych wytycznych, ponieważ pojawił się potencjalny inwestor,
który chciał się na nich oprzeć i miał już całkiem dobrą rysunkową koncepcję.
Spotkaliśmy się w celu omówienia szczegółów. Niestety i dla niego chyba cena
pustej już działki była zbyt duża i zrezygnował z jej zakupu.
Podobna historia była z domem „Lanca” – zwanym też „Gospodą Włóczęgów”. Był to uroczy, historyczny budynek zakopiański z mieszkalnym poddaszem i wietrznicą (otwartym gankiem przy wejściu) z k. XIX w., wchodzący
w skład wielkiej posiadłości rodziny Witkiewiczów. W latach 1923-36 dzierża- 209
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wiony przez Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową pod nazwą „Gospoda
Włóczęgów”, zrzeszającą socjalistów, na dom schronienia i wytchnienia dla działaczy ruchu lewicowego (gościli tam m.in. Władysław Broniewski, Mieczysław
Szczuka, Bolesław Bierut, Stanisław Szwalba i in.). Rozebrano ją w 2007 w majestacie prawa. Na interwencję było za późno. Wtedy odkryliśmy ze zdziwieniem,
że Starostwo Powiatowe wydające decyzje o rozbiórkach tak naprawdę sprawdza
tylko czy dany obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Zgodnie z prawem
budowlanym jedynie takie wymagały uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
Jeżeli wysokość domu nie przekraczała 8 m mógł być rozebrany „na zgłoszenie”,
a urzędnicy nawet nie fatygowali się, aby obiekt zobaczyć w terenie. Gdyby zobaczyli domy, które pozwolili rozebrać może pojawiłby się cień wątpliwości i
zasięgnęliby opinii specjalistów (choćby w Muzeum Tatrzańskim) odnośnie
zasadności takiej rozbiórki. Paragraf 29 Prawa Budowlanego, później usunięty,
rozszerzał bowiem pojęcie zabytku na budynki o cechach zabytkowych. Towarzystwo zareagowało „listem żałobnym” opublikowanym w Tygodniku Podhalańskim, wyrażając ubolewanie i oburzenie, że takie historyczne domy znikają
z krajobrazu. (Nie wiadomo dlaczego go rozebrano. Działka stoi do dziś pusta.
Czyżby miała być tylko lokatą kapitału). Aby zapobiec takim sytuacjom przekazaliśmy do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
egzemplarz Wykazu obiektów zabytkowych miasta Zakopanego opracowanego w
1982 roku – efekt wieloletniej pracy dokumentacyjnej Barbary Tondos i Zbigniewa Moździerza, aby urzędnicy posiłkowali się nim w przypadku wniosku o
rozbiórkę starszego budynku. Mieliśmy także dżentelmeńską umowę z Naczelnikiem tego Wydziału, że w przypadku obiektów historycznych, będą się do nas
zwracali o konsultacje. Niestety były to czcze obietnice.
Już w czerwcu r. 2008 sytuacja się powtórzyła. Niestety również po fakcie,
zareagowaliśmy na zabójczy akt wobec willi „Krzemień” przy ul. Chramcówki
20 b (fot. 3), stojącej w drugiej linii zabudowy. Piękny budynek według projektu
Zygmunta Dobrowolskiego - w stylu zakopiańskim został rozebrany w majestacie prawa. Wystarczyła ekspertyza mykologiczno – budowlana stwierdzająca, iż
substancja budowlana zniszczona jest w ponad 50% i remont jest niecelowy. Wg
naszej oceny budynek, poza ścianą zachodnią, był w całkiem dobrym stanie. Ale
nikt się nas o zdanie nie pytał. Co prawda do ekspertyzy było załączone wskazanie konserwatorskie dla przyszłego inwestora na odtworzenie bryły budynku wg
wykonanej inwentaryzacji i projektu wstępnego, lecz po latach takie wskazanie
nie jest nic warte. Działka do dnia dzisiejszego jest wciąż pusta. W opublikowanym wówczas liście do Tygodnika Podhalańskiego pisaliśmy: „Nasze biedne zabytki stały się już zupełnie bezbronne. Skoro nie ostał się już nawet „Krzemień”!!!
210 Diamentu w Zakopanem niestety nie ma!”. Tym razem nikt nie mógł mieć wątpli-
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wości, że willa „Krzemień” wybudowana ok.1900 r. w/g projektu Zygmunta Dobrowolskiego – pierwszego sprzymierzeńca Stanisława Witkiewicza w stosowaniu stylu
zakopiańskiego – jest zabytkiem. Wiedzą o tym nawet dzieci, zaliczając ten dom do
najpiękniejszych zabytków Zakopanego. Dwa historyczne, archiwalne wręcz rysunki
dziesięcioletnich uczennic, przedstawiające tę urokliwą willę: Joasi Zimki i Patrycji
Rodziewicz można zobaczyć na wystawie nagrodzonych prac w TCKiS „Jutrzenka”.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest bezsilne! Wszystkie decyzje zapadają bez
naszej wiedzy i udziału. Co możemy zrobić? Tylko biadać i podnosić alarm! A więc
podnosimy!!! Protestujemy!!! Przeciwko „mordowaniu” starych, ale jeszcze całkiem
jarych budynków stylowych, a już na pewno budynków zrębowych wybudowanych w
XIX w., w stylu zakopiańskim. Tych naprawdę jest niewiele, a każdy z nich to perełka
i świadek historii. Dowód wielkości i odrębności naszej rodzimej architektury w stosunku do dużo uboższych technik budowlanych w innych europejskich i światowych
regionach. Chodzi o świadectwo, że tak budowaliśmy od dawna , nie dopiero teraz.
Tak budowaliśmy, gdy wszyscy inni klecili proste szalety – od francuskiego słowa
challet - oznaczającego chałupę o prostej konstrukcji szkieletowej, która to do pięt nie
sięga naszej wieńcówce. Konstrukcja zrębowa to technika finezyjnej ciesiołki, w której najprostszy nawet szałas wygląda jak pałac przy szkieletowej stodole. (fragment
listu Agaty Nowakowskiej- Wolak do „Tygodnika” z czerwca 2008). Niestety

Rozebrana w roku 2008 willa Krzemień, z końca XIX wieku, proj. Z. Dobrowolski. Fot. A. Wolak.
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wrogiem „numer jeden” tych budynków było słabe prawo w zakresie ochrony
obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty o cechach zabytkowych,
czy nawet wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, praktycznie nie były chronione! Działo się tak do czasu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z 2003 roku – w czerwcu 2010.
Po rozbiórce jeszcze kilku innych cennych obiektów murowanych, takich
jak: Domu Pracy Twórczej „Mrówki” Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego - na Drodze do Białego 9, dwóch międzywojennych pensjonatów „Oaza” i „Manru” przy ul. Grunwaldzkiej, historycznej drukarni „Polonia”
przy eksponowanym Placu Niepodległości, zorientowaliśmy się, że nie mamy
umocowań prawnych, ani strukturalnych sprzyjających ochronie i opiece nad zabytkami. Wtedy zaczęliśmy się domagać ustanowienia Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Zakopanem i oraz rozpoczęcia prac nad utworzeniem aktualnej, zatwierdzonej przez WKZ Gminnej Ewidencji Zabytków, która wg wspomnianej
ustawy powinna być przez gminy sporządzona, widząc w tym panaceum na to co
się działo10.
W kwietniu 2008 roku Barbara Tondos napisała do Delegatury Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Targu: „Doszło do naszej wiadomości, że kolejny zabytek w Zakopanem ma zostać rozebrany. Na miejscu
domu przy ul. Witkiewicza 19 b, znanego pod nazwą „Chata” planowane jest zbudowanie dużego zespołu (hotelu?) z szeroką aranżacją otoczenia.
Budynek ten stanowi przykład dobrej architektury zakopiańskiej i posiada wyjątkowo wartościowy wystrój snycerski. Usytuowany na obrzeżu Równi Krupowej ma
korzystny udział w pejzażu tej części miasta. Dom jest uwzględniony w kartach adresowych, czyli w pierwszym opracowaniu dokumentacyjnym zabytkowej zabudowy
Zakopanego. Zniszczenie tego budynku będzie kolejnym aktem likwidacji szczególnie
wartościowej zabudowy miasta, które wypracowało w przeszłości własny styl budownictwa, stanowiący o jego oryginalności. Pozwalamy sobie przypomnieć, że architektura zakopiańska stanowi na tle europejskim oryginalną wartość, docenianą za granicą. W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o odstąpienie od nowych projektów.” Dom
na szczęście do dziś stoi!
Od 2001 trwa walka o uratowanie stojącej w ruinie, wpisanej do rejestru
zabytków willi Turnia (fot. 4) przy ul. Kościuszki 9 (Nr rej. Zab. A/741 decyzja
z 03.01. 2001 r.)11. Budynek wzniesiony w 1907 w stylu zakopiańskim, w samym
Pismo TOnZ z 22 stycznia 2008 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Zakopanego Wawrzyńca Bystrzyckiego dotyczące ustanowienia Miejskiego Konserwatora Zabytków.
11
Postanowienie GKZ z 30 kwietnia 2001 r. o dopuszczeniu TOnZ Oddział Podhalański do postępowania na prawach strony w związku ze złożeniem przez właścicieli Turni, państwa Szelągowskich,
odwołania o decyzji Małopolskiego Konserwatora Zabytków z 3 stycznia 2001 r. wpisującej do rejestru
zabytków willę Turnia przy ul. Kościuszki 9 w Zakopanem.
10
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sercu Zakopanego (na skrzyżowaniu Alei 3 maja i ul. Kościuszki) to historyczny
pensjonat, związany z powstaniem polskiego skautingu, w dobie PRL służący
kulturze,a od ok. 2000 roku niszczony sukcesywnie przez nowego właściciela,
którego celem jest postawienie na miejscu niechcianej drewnianej willi wielkiego murowanego domu towarowego. Walka ma przebieg sinusoidalny i kiedy
wydaje się, że już jest wola lub warunki do rozwiązania problemu, właściciel się
wycofuje z obietnic. W 2008 sprawa niemal oparła się o prokuraturę, ale wniosek TOnZ został przez nas wycofany, gdy zaproponowaliśmy przeniesienie willi
na sąsiednią działkę miejską, a właściciel zgodził się odsprzedać dom miastu za
przysłowiową złotówkę. Jednak pomysł ten ostatecznie nie znalazł przychylności
WKZ z różnych przyczyn prawnych i etycznych. Przez wiele lat ciągłe odwoływanie się właściciela od decyzji administracyjnych wiązało ręce służbom konserwatorskim. W 2012 najbardziej ozdobna weranda wejściowa została bestialsko
przecięta piłami. Sprawa trafiła do prokuratury, ale nie spowodowało to żadnych
widocznych konsekwencji. Od maja 2013, kiedy to właściciel przegrał kolejny
proces w Naczelnym Sądzie Administracyjnym o uchylenie decyzji o skreśleniu
nieruchomości z Rejestru Zabytków, zaistniały warunki aby problem rozwiązać.
Koncepcja przeniesienia willi przez Fundację „Kresy Szlacheckie” do skansenu
na Mazowszu rozważana była nawet przez Główną Komisję Konserwatorską. Do
2018 budynek nadal przynosi miastu wstyd i niszczeje coraz bardziej.
Od 2001 roku intensywnie zabiegamy też o rekonstrukcję dawnej kaplicy z
Zakładu wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca (fot. 5), stojącej do roku 1999
przy ulicy Chramcówki 15 (Nr rej. Zab. A/708 decyzja z 06.12.1993 r.). Pozwolenie na rozbiórkę wydano pod warunkiem, że stanie ona, jako kaplica cmentarna, na przygotowanych wcześniej fundamentach na tworzonym cmentarzu
komunalnym na Pardałówce. Tak się jednak nie stało, gdyż lokalna społeczność
oraz ksiądz sprzeciwili się stawianiu starej kaplicy. Przez kilka lat materiał rozbiórkowy pod prowizorycznym zadaszeniem ulegał okresowemu zaciekaniu i
„topniał” w oczach. Trwała „spychologia”. Nikt się nie chciał tym zająć i nie czuł
odpowiedzialny za zaistniałą sytuację. TOnZ interweniowało w WKZ, w Kurii
Metropolitalnej w Krakowie12, szukało nowych akceptowalnych lokalizacji do rekonstrukcji kaplicy. W końcu namówiło Starostę Powiatowego w Zakopanem na
przyjęcie kaplicy na łono macierzyste, czyli z powrotem do Parku Zdrojowego,
który jest w jego władaniu, aby tam została zrekonstruowana, jako historyczna
kaplica a jednocześnie Izba Pamięci dra Andrzeja Chramca. Złożone pod przewietrzaną altaną resztki materiału rozbiórkowego czekają na fundusze i projekt
Pismo TOnZ z 2 lipca 2007 r. do ks. Prałata Andrzeja Waksmańskiego w sprawie przekazania materiału rozbiórkowego kaplicy pw. Królowej Apostołów na własność Starostwu Powiatowemu w Zakopanem.

12
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rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt wstępny rekonstrukcji i adaptacji oraz
wytyczne konserwatorskie zostały wykonane społecznie przez mgr inż. arch.
Zbigniewa Śliwińskiego i piszącą te słowa.
W latach 2001-2005 TOnZ stymulowało władze miasta do podjęcia remontu konserwatorskiego gminnego budynku wpisanego do rejestru zabytków
„Rialto” (fot. 6) (dawnego sanatorium przeciwgruźliczego dr. Mariana Hawranka). Jest to piękny budynek wzniesiony w latach 1897-1898, wg proj. Stanisława
Witkiewicza, przejęty przez gminę i mocno eksploatowany na cele biur i miesz-

Zdewastowana willa Turnia przy ul. Kościuszki 9. Fot. A. Wolak.

kań komunalnych. Napisaliśmy w tej sprawie 2 pisma i odbyliśmy wiele rozmów
na ten temat z ówczesnymi decydentami, którzy zasłaniali się brakiem środków,
nierentownością takiego remontu i innymi priorytetami. W końcu udało się
nam przekonać i zmobilizować władze do podjęcia tego remontu, który został
zakończony w 2006 roku i w tej chwili „Rialto” jest jedną z perełek architektury
zakopiańskiej.
Od początku 2007 podjęto starania o rewitalizację historycznej sali teatralnej w hotelu „Morskie Oko” przy Krupówkach (fot. 7). Uzyskano obietnicę właściciela hotelu jak i władz miasta o pełnej współpracy. W latach następnych jedna
214 z naszych starszych członkiń Barbara Stefanik, pamiętająca czasy świetności te-
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atru w Morskim Oku była w stałym kontakcie z właścicielem i powoli wymogła
na nim starania o przywrócenie pamięci o Helenie Modrzejewskiej oraz jej garderobie i saloniku.
Willa „Myszka” przy ul. Kościuszki, w stylu zakopiańskim, projektowana
przez Eugeniusza Wesołowskiego to budynek wpisany do GEZ. Jest w dobrym
stanie i w świetnym kontekście kulturowym, ale od kilku lat jest zagrożony rozbiórką. Właściciele chcą postawić nowy, większy budynek. TOnZ przekonuje
ich, że warto zachować go w obecnym stanie.

Szczątki kaplicy z dawnego Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca, umieszczone
w dawnej leżakowni, przy ulicy Chramcówki 15. Fot. A. Wolak.

W obronie dawnej Szkoły Muzycznej w Parku Miejskim (fot.8), pięknego
domu w stylu zakopiańskim, wysłużonego i zdegradowanego przez lata biernej
eksploatacji, obecnie zagrożonego rozbiórką, słaliśmy pisma i inicjatywy pomocy w znalezieniu funkcji i funduszy13. W kwietniu 2014 narodził się pomysł
na utworzenie tam Muzeum Sportów Zimowych, który został przyjęty z aprobatą przez Urząd Miasta i zakopiańskie środowisko. Nowe wybory samorządowe „pogrzebały” ideę. Budynek niszczeje, a dodatkowo w 2015 ukradziono z
13
Pismo TOnZ z 26.07.2012 r. do Urzędu Miasta Zakopane z pytaniem o dalsze losy Szkoły Muzycznej
w związku z rewitalizacją Parki Miejskiego.
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Sanatorium doktora Chawranka „Rialto” po pracach konserwatorskich. Fot. A. Wolak.
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Dominujący w pierzei Krupówek hotel „Morskie Oko” z nadbudowaną 3 kondygnacją. Fot. A. Wolak.
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Jedna z płycin dekorujących Szkołę Muzyczną skradzionych w roku 2015. fot. A. Wolak.

elewacji kilkanaście płaskorzeźbionych płycin, zdobionych charakterystycznymi, zakopiańskimi ornamentami z motywami leluj.

wnioski o wpisy do rejestru zabytków
W 2002 lub 2003 roku na spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków podjęliśmy niepisany „pakt” o współpracy: uzgodniliśmy z pracownikami Urzędu odpowiedzialnymi wtedy za wpisy do Rejestru Zabytków , że
będziemy zgłaszać im sytuacje zagrożenia wartościowych obiektów. Urzędnicy ci, mając doskonałą wiedzę o cennych pod względem historycznym i
architektonicznym obiektach w Zakopanem, zapewniali, że wpisują wybrane
obiekty systematycznie, po kolei, ulicami. Może nie zrozumieliśmy się, może
zmieniły się uwarunkowania… ale trzeba powiedzieć, że nasze wnioski o wpisy nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem. Występowaliśmy z wnioskami o
wpis następujących budynków:
– Willi Czerwony Dwór przy ul. Kasprusie 27. Tutaj osiągnęliśmy suk14
ces . Decyzja o wpisie do rejestru zabytków została wydana 10 października
2007 roku. Jest to historyczny, słynny pensjonat, wybudowany w 1902 roku w
Wniosek TOnZ z 7.12.2005 r. do Burmistrza Piotra Bąka o wpis do rejestru zabytków willi „Czerwony Dwór”.

14
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stylu zakopiańskim przez Wojciecha Roja dla Oktawii Lewandowskiej. Gminny
budynek użyteczności publicznej, w którym mieściło się przedszkole15, przekazany został Zakopiańskiemu Centrum Kultury. Promowana w nim będzie głównie twórczość ludowa. Od 2017 trwa remont konserwatorski budynku.
– Willi Helena przy ul. Jagiellońskiej 8. Działania zakończone fiaskiem –
willa już nie istnieje! Wniosek o wpisanie tej willi do Rejestru Zabytków Woj.
Małopolskiego, został wystosowany w 2001 oraz ponowiony w 2007 z powodu
wyraźnego zagrożenia. Nie spotkał się z akceptacją służb konserwatorskich. W
ocenie stanu jego zachowania brali udział ze strony TOnZ Barbara Tondos i
Jerzy Tur. Oto wyciąg z „Protokołu z wizji lokalnej w celu ustalenia rzeczywistego stanu zachowania budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 „Helena” w Zakopanem” z dnia 26. 03. 2007: „Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, oparte na
przeprowadzonych odkrywkach i szczegółowych oględzinach stwierdzamy, iż stan
techniczny domu „Helena” kwalifikuje go jednoznacznie do zachowania i konserwacji. Konieczne jest również niezwłoczne jego zabezpieczenie.
Budynek ten stanowi jedyny w Zakopanem przykład architektury bawarskiej, z
drobnymi elementami regionalnymi; budowany był przez Franciszka Neużila, pierwszego dyrektora zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego i w tym samym czasie co
„Koliba” projektowana przez Stanisława Witkiewicza. Z powyższych względów ma
istotne znaczenie dla historii Zakopanego i w pełni zasługuje na wpis do REJESTRU
ZABYTKÓW.” Protokół podpisali Joanna Czanerle, Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami w Zakopanem, Wojciech Skarbek-Wojczyński, historyk sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Barbara Tondos, dr historii sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Zakopanem, Jerzy Tur, historyk sztuki, członek
honorowy Stowarzyszenia Parków Etnograficznych .Niestety apel ten nie został
uwzględniony. Willa dwukrotnie płonęła i została rozebrana w 2008 roku.
– Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25. Wpisana do rejestru zabytków 06 listopada 2006 roku. Obecnie mieści się tam Galeria Sztuki XX wieku – Oddział
Muzeum Tatrzańskiego16.
– Sanatorium Pocztowców – tzw. „Sanato” przy ul Wierchowej. Na nasz
wniosek procedura została podjęta w 2010 roku przez Miejskiego Konserwatora
Zabytków.17. Właściciele nie odbierali korespondencji pod adresem na który była
wysyłana. Budynek nie został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie włączony
Pismo z 21.06.2001 r. sygnowane wspólnie przez dyrektora Przedszkola nr 3 w Zakopanem Panią
Krystynę Kubowicz i prezesa TOnZ, Agatę Nowakowską-Wolak w sprawie wpisu do rejestru zabytków
„Czerwonego Dworu”, skierowane do Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.
16
Pismo TOnZ z 17.01.2006 r. do Wojewody Małopolskiego Witolda Kochana w sprawie przekazania
willi „Oksza” na cele kulturalne i utworzenie w niej potrzebnej Zakopanemu Galerii Sztuki XX wieku.
17
Pismo TOnZ z 5.05.2010 r. dotyczące wpisu do rejestru zabytków budynku dawnego Sanatorium
Pocztowców.
15
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do GEZ jest pod kontrolą i ochroną konserwatorską z racji zapisów w ustawie i
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

zainicjowanie opracowania gminnej ewidencji zabytków –
rok 2007
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami naciskało od 2005 na Urząd Miasta18,
aby sporządził Gminną Ewidencję Zabytków, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na gminy przez Ustawę o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami
z 2003. W końcu udało nam się doprowadzić do .rozpoczęcia tego procesu w
listopadzie 2007 roku. Zostało wtedy zleconych do opracowania 500 tzw. kart
adresowych budynków o cechach zabytkowych, z obszarów objętych projektowanymi wówczas planami zagospodarowania przestrzennego, tj.: Antałówka,
Droga na Koziniec, Droga na Bystre, Balzera, Jagiellońska, Jaszczurówka, Chłabówka i Wyskówki, Pardałówka, Mrowce, Wojdyły, Bachledy, Guty, Stachonie,
Tatary, Kotelnica, Furmanowa, Walowa Góra. Weszły też karty z ulic Kamieniec
i Bilinówka. Te karty adresowe były opracowywane na podstawie wcześniejszej
ewidencji zabytków, liczącej ok. 2500 obiektów, wykonywanej i nieskończonej
w latach od ok. 1960-1982 (tzw. spisu adresowego architektury, których efektem
był „Wykaz obiektów zabytkowych miasta Zakopanego” z 1982 sporządzony na
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu). Prace miały za zadanie aktualizację stanu zachowania obiektów dla których wykonana była
ta dokumentacja, stwierdzenie, które budynki nie istnieją, oraz uzupełnienie o
te, które nie miały do tej pory opracowanych kart. Były robione według systemu
komputerowego opracowanego dla Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) przez
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBIZ). Pierwsze zlecenie
otrzymała Pracownia Historii Sztuki i Dawnej Architektury z sześcioosobowym
zespołem członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami pod kierunkiem Barbary Tondos – dr historii sztuki - znawczyni stylu zakopiańskiego, autorki m.in.
książki pod tytułem Styl zakopiański i zakopiańszczyzna oraz w większej części,
autorki poprzedniej inwentaryzacji zabytków. Współpracowało z nią: dwóch historyków sztuki, dwóch konserwatorów elementów i detali architektonicznych,
Pismo TOnZ z 26.02.2008 r. do Burmistrza J. Majchera dotyczące Gminnej Ewidencji Zabytków
Zakopanego, w którym Towarzystwo przypomina, że wykonano 500 kart adresowych i wnioskuje o
objęciem nowych obszarów Gminną Ewidencją Zabytków, dla których przygotowywane są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach tej ewidencji powinna być zlecona również waloryzacja zabytków, aby wyodrębnić najcenniejsze w celu objęcia ich ochroną w postaci odpowiednich
stref ochrony konserwatorskiej w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego. TOnZ
wskazuje w swoim piśmie na konieczność uwzględnienia w pierwszej kolejności obszaru śródmieścia,
jako najbardziej nasyconego obiektami ważnymi historycznie i kulturowo dla Zakopanego.
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etnograf i artysta – grafik, a więc zespół kompetentnych ludzi. Wykonano je,
zgodnie z umową w ciągu 1,5 miesiąca i przedstawiono do weryfikacji WKZ.
15 grudnia 2007 roku lista obiektów nieistniejących oraz 500 kart adresowych
obiektów istniejących zostało przyjętych przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Zakopane. Następnie powinny one zostać przekazane do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w którego kompetencjach leżała
ocena wartości zinwentaryzowanych obiektów. Na podstawie tej waloryzacji
(oceny) urząd miał prawo wykreślić z tej listy obiekty, które utraciły cechy zabytkowe i stylowe, zostały mocno zniszczone, zdewastowane, przekształcone,
bądź ich wartość jako zabytków była skromna w stosunku do jakości innych
wartościowych obiektów. Uprawnienia w tym zakresie posiadał Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków. Tak się jednak nie stało. Wydział Architektury UMZ
opracowane karty przekazał bezpośrednio planistom, którzy umieścili je w odpowiednich sześciu (po uchwalonych wcześniej trzech pierwszych) projektach
miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków uznał, iż do waloryzacji zabytków musi dysponować
całym materiałem porównawczym, czyli całą, skończoną inwentaryzacją obiektów o cechach zabytkowych. Ewidencja ta wciąż była zatem kontynuowana przez
UMZ w latach 2008-2011 i wykonywana przez dr Zbigniewa Moździerza, który
opracował następne 2000 kart. Po czym była długo i wnikliwie weryfikowana,
uzupełniana i sporządzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w formie
dokumentu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta w 201119, a po następnych uzupełnieniach w 2014.20
Efekty naszej zespołowej pracy nad GEZ–em zostały przedstawione przez
nas na uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w
2008 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane, przy pełnej sali widzów, w tym
radnych, urzędników i mediów. Po krótkim wprowadzeniu wyjaśniającym czym
jest GEZ i przybliżającym tryb naszej pracy, zaprezentowaliśmy stan zachowania
zabytków w Zakopanem na przykładzie 100 wybranych obiektów, w kilku blokach: przekształcone, źle zachowane, w stanie średnim i w stanie dobrym. Taki
scenariusz przygotowała Barbara Tondos. Niestety, ze względu na fakt, że obiekty w dobrym stanie zachowania były na końcu, a ludzie są niecierpliwi, posypały
się komentarze niezbyt pochlebne co do wartości budynków gorzej i źle zachowanych. Mieszkańcy byli oburzeni że takie „psie budy” nazywamy zabytkami i
chcemy je chronić. Wywołało to ferment w społeczeństwie Zakopanego, który
„buzował” jeszcze przez kilka lat i po zakończeniu procesu inwentaryzacji zabytków musieliśmy na konferencji prasowej, i na komisjach Rady Miasta wiele razy
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tłumaczyć ludziom różnicę pomiędzy inwentaryzacją zabytków, Gminną Ewidencją Zabytków, a zabytkami wpisanymi do Rejestru Zabytków.

obchody międzynarodowego dnia ochrony zabytków
Od 2007 roku obchodzimy uroczyście Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków, wykorzystując go jako okazję do zaprezentowania szerszemu gronu
spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi, zorganizowania konferencji, wystawy, debaty, czy też pochwalenia i nagrodzenia właścicieli dbających
o zabytkowe budynki. Odbywa się to w Sali Obrad Urzędu Miasta pod patronatem Burmistrza Miasta.
W 2007 w ramach obchodów gościliśmy nieodżałowanego prof. Wiktora
Zina z ostatnim, jak się potem okazało, jego publicznym wystąpieniem, z cyklu
Piórkiem i węglem. Mówiliśmy wtedy też o działalności Fundacji Skansen i potrzebie tworzenia Podhalańskiego Parku Etnograficznego, a profesor apelował o
ustanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem.
W 2008 oprócz uroczystości nadania tytułów honorowych członków
TOnZ trzem osobom: Ewelinie Pęksie, Wincetemu Galicy i Bronisławowi Stefanikowi, odbyła się multimedialna prezentacja pod tytulem Stan Zabytków w
Zakopanem na przykładzie wybranych 100 obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Referował 7-osobowy zespół roboczy TOnZ. Słowo wstępne wygłosiła
Agata Nowakowska-Wolak, a komentarz – Barbara Tondos. Następnie odbyła
się otwarta debata pod tytułem Jakie Zakopane?, która była kontynuacją debaty na ten sam temat, zorganizowanej przez UMZ z naszym udziałem w 2007
roku. Wstępem do debaty były m.in. wystąpienia: dr Zbigniewa Moździerza,
Ile i jakie zabytki w Zakopanem są warte zachowania, Jerzego Gruszczyńskiego,
Jak chronić krajobraz?, Marii Modzelewskiej, Jak kształtować Zakopane?, a także wystąpienia dr Macieja Pinkwarta i Agaty Nowakowskiej-Wolak. Sala obrad
Urzędu Miasta wypełniona była po brzegi. Przybyli wszyscy zaproszeni goście
w tym władze, radni i urzędnicy Zakopanego i Starostwa Tatrzańskiego oraz
prelegenci z Warszawy, Krakowa i Nowego Sącza. Zasłużeni wieloletni członkowie TOnZ zostali uczczeni tytułem Honorowego Członka TOnZ, laudacją
i brawami. Prezentacja stanu zachowania zabytków będących w Gminnej Ewidencji Zabytków na przykładzie ok. 100 wybranych z 500 obiektów zaktualizowanych do przygotowywanych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta pokazała w jak opłakanym przeważnie stanie są nasze gminne zabytki.
Część oficjalna i prezentacyjna znacznie się przedłużyła i po przerwie niestety
duża część znaczących gości nie wróciła na debatę pn. „Jakie Zakopane”. A szkoda, bo zostały zaprezentowane bardzo istotne stanowiska zaproszonych gości 221
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ilustrowane pokazem slajdów z pozytywnymi i krytycznymi przykładami rozwoju miejscowości górskich z całej Europy.
W debacie udział wzięli: Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków – dr Mirosław Holewiński oraz znani i cenieni architekci,
urbaniści, naukowcy i redaktorzy: inż. arch. Marek Kowicki, wykładowca na
Politechnice Krakowskiej, socjolog dr Andrzej Bukowski, dziennikarz „Rzeczpospolitej” Paweł Jasica, architekci: Krzysztof Tutka, Stanisław Karpiel, i inni.
Zostały sformułowane dezyderaty na temat ograniczenia rozwoju zabudowy i
rozbudowy Zakopanego i pielęgnacji jego zabytkowej tkanki. Media - wszystkie miejscowe gazety, radio Vox FM, TVP 3 - chętnie podjęły gorący temat. (W
prasie nie omówiono problemów poruszanych w trakcie debaty, zamieszczając
jednie krótkie relacje z uroczystości i prezentacji).
Uroczystości w 2009 roku zdominowały wydarzenia związane z 200-leciem
urodzin Jana Krzeptowskiego – Sabały.
W 2010 znów zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W sesji poświęconej Ochronie zabytków udział wzięli m.in. Andrzej Kadłuczka wspominający 25 lat działalności architektonicznej pracowni regionalnej „Stara
Polana”, Marian Matusiak – z prezentacją „Zakopiański Park Miniatur oraz Marek
Zaniewski – z prezentacją w 3D Trasy Turystycznej, a także miesiąc po konferencji
z naszej inicjatywy zwołana została sesja nadzwyczajna rady miasta, na której została wręczona wszystkim radnym Rezolucja w sprawie ratowania Zakopanego.
Drugim ważnym dokumentem był Apel o ratowanie Zakopanego, z którym
TOnZ wystąpił do władz miasta i powiatu.
Ten społeczny zryw nie przyniósł spodziewanych efektów. Informacja o
akcji nie dotarła do mediów ogólnopolskich. Po nadzwyczajnej sesji wszystko
wróciło do swoich kolein, a inne wyzwania odciągnęły uwagę od protestów. Rezolucja wydrukowana w Tygodniku Podhalańskim przeszła jakby niezauważona.
Podjęty trud nie odbił się szerokim echem, a włożona energia, można powiedzieć, została zmarnowana.
2011 w programie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków miał prowokacyjny tytuł: „Czy Zakopanemu potrzebne są zabytki?” Prezentacje tematyczne mieli Agata Nowakowska-Wolak, Jan Karpiel - Bułecka i Zbigniew Moździerz.
W 2012 w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zorganizowaliśmy konferencję pod tytułem Zakopane – przywracanie świetności21. W
W tym czasie Barbara Tondos była już ciężko i obłożnie chora. Przebywając u córki w Lublinie napisała swój ostatni tekst wyrażający jej miłość do Zakopanego. Tekst został wydrukowany w formie
ulotek przez przyjaciół i położony na stoliku w sali obrad. Zniknął momentalnie. Jego treść przytaczam
w aneksie – KTM.
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zaproszeniu i programie pisaliśmy. „Zakopane - niewielka wieś pod Tatrami, w
krótkim czasie zyskała miano stacji klimatycznej i sportowej, słynnego kurortu
i kolonii artystycznej, duchowej, letniej i zimowej stolicy Polski. Odbiciem tego
rozwoju jest unikatowa tkanka zabytkowa, w ostatnim dziesięcioleciu mocno
nadwątlona. Część historycznych budynków została rozebrana, inne czekają na
swoją kolej. Czy należy je ratować za wszelką cenę, czy pozostawić je losowi?
Czym Zakopane jest dziś? Dokąd zmierzamy? Na te pytania chcemy szukać odpowiedzi na naszej konferencji w gronie znawców i ekspertów.” Prelegentami
byli m.in.: senator Janusz Sepioł, Krzysztof Markiel – dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Pietras Goc, inż. arch. Marek Kowicki i Piotr Gajewski oraz redaktor Paweł Jasica.
Uwieńczeniem obchodów tego dnia było także nagrodzenie dwudziestu wytypowanych przez TOnZ właścicieli obiektów zabytkowych w Zakopanem za
wzorową rewaloryzację, modernizację lub utrzymanie zabytkowego budynku w
ostatnim dziesięcioleciu. Nagrodami i wyróżnieniami były ceramiczne statuetki,
dyplomy i książki. W trakcie rozdawania nagród odbyła się prezentacja fotografii
w 3D odrestaurowanych obiektów, przygotowana przez Marka Zaniewskiego.
Miesiąc po konferencji z naszej inicjatywy zwołana została sesja nadzwyczajna
rady miasta, na której zostały wręczone Burmistrzowi i wszystkim radnym wnioski i rekomendacje specjalistów wynikające z konferencji. To także nie przyniosło widocznych rezultatów.
Nadszedł kolejny Dzień Ochrony Zabytków. 10 maja 2013 roku. Dr
Monikę Murzyn-Kupisz, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie wygłosiła wykład pod tytułem
Wartość dodana ochrony zabytków. Wykład był bardzo ciekawy, a po nim wywiązała się interesująca dyskusja. Głównym jej wątkiem była kwestia braku
dostatecznego finansowania prac konserwatorskich dla zabytków prywatnych.
Jeden z urzędników sformułował bulwersujący, choć prosty i narzucający się
wniosek, aby właściciele, których nie stać na rewaloryzację swojej nieruchomości, po prostu je sprzedawali. Proste, aczkolwiek nie w terenie, gdzie ludzie
przywiązani są duchowo do swojej tradycji i miejsca, słowem - Ojcowizny.
Szkoda, że sala była zapełniona tylko w połowie i było tylko kilku urzędników
i radnych.
23 kwietnia 2014 roku w Muzeum Stylu Zakopiańskiego – filii Muzeum
Tatrzańskiego odbył się wernisaż wystawy laureatów konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod tytułem Muzea w Twoim otoczeniu, połączony z rozdaniem nagród. Otwarciu towarzyszył wykład i oprowadzenie po wilii „Koliba”
przez dra Zbigniewa Moździerza, głównego specjalistę ds. ochrony zabytków
Muzeum Tatrzańskiego.
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opiniowanie projektów planów zagospodarowania
miasta zakopane
Od 2007 roku TOnZ brał aktywny udział pisemnym opiniowaniu i korygowaniu projektów oraz uczestniczeniu w debatach dotyczących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i parków kulturowych.
W latach 2007-2011 kilkakrotnie opiniowano projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwracaliśmy uwagę na kwestię ochrony
obiektów wpisanych do GEZ, stref ochrony konserwatorskiej oraz na dopuszczalną gamę kolorystyki tynków i dachów, postulując ich zawężenie. Był to udział
nieformalny, społeczny, a nasze wnioski często nie były uwzględniane. Jak się potem okazało zapisy dotyczące ochrony zabytkowych budynków były zbyt liberalne i dopuszczenie możliwości tzw. remontu lub „odbudowy konserwatorskiej”
z rozbudową budynku będącego w złym stanie technicznym spowodowało nagminną praktykę rozbiórek starych, wyeksploatowanych pensjonatów i ich monstrualną odbudowę w innej formie i skali (np. „Modrzejów” i „Warszawianka”).
W latach 2007-2008 opiniowano projekt Uchwały Rady Miasta Zakopane, dotyczący utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Jego
powstanie przeszkadzało niektórym architektom i deweloperom, gdyż ograniczało możliwości przejmowania nowych terenów pod zabudowę, między
innymi apartamentowców. Dotyczyło to szczególnie obrzeży Zakopanego
znajdujących się na styku z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Uchwałami
Rady Miasta zmieniano granice Parku Kulturowego. W końcu jednak Park pozostał w pierwotnych granicach, gdyż Delegatura WUOZ w Nowy Targu nie
zatwierdziła wprowadzonych zmian w ustawowym terminie. Czy z premedytacją urzędnicy dopuścili się takiego uchybienia? TOnZ w czasie wszystkich
tych działań aktywnie włączał się w obronę Parku. Niestety, mimo że został on
utrzymany, jego wprowadzenie nie przyniosło spektakularnych skutków, gdyż
ustalenia, które wprowadzał nie były egzekwowane.
W latach 2013 – 14 uczestniczono w spotkaniach i opiniowano kilka zmieniających się projektów utworzenia Parku Kulturowego ulicy Krupówki oraz występowano w pikiecie broniącej tej inicjatywy.

prace dokumentacyjne
Dokumentację zabytków wykonujemy na dwa sposoby. We współpracy z
uczniami i nauczycielami oraz ze specjalistami.
W 2001 współpracując z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego
Kenara i Zespołem Szkół Budowlanych odnowiono 16 tablic pamiąt224
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kowych, oznaczających domy, w których mieszkali sławni Polacy oraz reliktu
bramy po dawnym Zakładzie Wodoleczniczym dr. Wenantego Piaseckiego z zaprojektowaniem i wykonaniem dekoracyjnej tablicy informacyjnej. Celem było
zwrócenie uwagi władz i społeczeństwa na te ważne budynki i wskazanie ich
jako istotnych w historii miasta, dlatego wartych upamiętnienia.
Z drugiej strony dokumentacja zabytków powinna też mieć aspekt edukacyjny i właśnie temu służyła inicjatywa TOnZ. Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych pod kierunkiem nauczycieli przez 4 lata zajmowała się kwerendą,
przygotowaniem dokumentacji fotograficznej i inwentaryzowaniem detali architektonicznych trzech budynków w Zakopanem, kapliczek przydrożnych oraz zabytkowych domów w swoim otoczeniu a także grobów byłych nauczycieli swojej szkoły. Owoce tych prac zgromadzone są w szkole i Muzeum Tatrzańskim.
Rzetelna inwentaryzacja kapliczki Korniłłowiczów na Bystrem, wykonana przez
uczniów posłużyła do rekonstrukcji kapliczki po pożarze w 2003 roku.
W okresie 2007 – 2008 Barbara Tondos we współpracy z TOnZ opracowała kartę ewidencyjną zabytków architektury i budownictwa dla „Domu
Doktora”, przy ul. Witkiewicza 19. Następnie opracowała dla niego program
konserwatorski i zaangażowała się w pomoc przy staraniach o dotację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w Urzędzie Miasta. Wykonała też
kartę ewidencyjną dla domku letniego przy ul. Witkiewicza 19 oraz przygotowała wniosek wraz z uzasadnieniem o wpisanie go do rejestru zabytków.

opracowanie koncepcji rewitalizacji
zespołu dworsko-przemysłowego w kuźnicach
W sierpniu 2001 roku jako owoc społecznej pracy oraz autentycznego, entuzjastycznego zrywu i zachwytu nad historią i zabytkami Kuźnic, odkrytych w
wyniku oględzin, wywiadów, pracy badawczej i koncepcyjnej zespołu złożonego
z Joanny Czanerle, Mariana Matusiaka, Zdzisława Chmiela i autorki niniejszego
tekstu powstało opracowanie „Koncepcji rewitalizacji zespołu dworsko-przemysłowego w Kuźnicach”. Największą naszą satysfakcją jest to, iż nasze zainteresowanie się tym tematem i opracowanie wstępnej koncepcji, a potem rozpropagowanie fascynującej historii Kuźnic z odkryciem „Cepculek” – wychowanek
Liceum Gospodarczego w Kuźnicach, będącego kontynuacją Szkoły Domowej
Pracy Kobiet hrabiny Jadwigi Zamojskiej, i kilkoma publicznymi spotkaniami
z nimi, pobudziło opinię społeczną do starania się i uzyskania przez obecnego
włodarza TPN dotacji na rzeczywisty projekt Rewitalizacji Zespołu DworskoParkowego w Kuźnicach, którego pięknem dzisiaj możemy się cieszyć.
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rewaloryzacja zabytków
TOnZ aranżował również prace renowacyjne przy zabytkach, którym groziło
zniszczenie. W 2004 roku przeniesiono na nowe miejsce i poddano konserwacji,
a także zadaszono rzeźbę Koronacja NMP. Prace wykonała Regina Mrowca-Kenar - konserwator dzieł sztuki. W 2007 przeprowadziła też konserwację figury Św.
Jana Nepomucena z Chochołowa. Kwestowanie na rzecz odnowy zabytkowych
nagrobków w Zakopanem ma już 23-letnią tradycję. I kwestę w Zakopanem w
1992 zorganizowały pani Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska – Miejski Konserwator Zabytków z Agatą Nowakowską Wolak z TOnZ ( w okresie zawieszenia jego
działalności). Zainicjowana przez nie akcja ratowania zabytkowych nagrobków na
obydwu zakopiańskich cmentarzach została przyjęta z życzliwością i poparciem
ze strony społeczeństwa, władz i osób kwestujących. Wśród kwestujących przez
lata pojawiały się znamienite postacie ze świata kultury, sztuki, biznesu i samorządu. I tak trwa do dziś. Na początku pieniądze trafiały jako lokata na subkonto
Tatrzańskiego Hufca Harcerzy i Zuchów RP. W 1994 patronat nad kwestą objęło
reaktywowane w 1993 Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, choć nadal organizowali ją ci sami ludzie. Zebrane fundusze przechowywano na subkoncie TMT. Od
2000 akcję TMT wspierało reaktywowane TOnZ. W 2012 patronat nad kwestą
objęło całkowicie TOnZ, które po uzyskaniu osobowości prawnej zajmuje się samodzielnie organizacją dorocznej Kwesty na Rzecz Zabytkowych Nagrobków, a
następnie zlecaniem i nadzorem prac konserwatorskich oraz ich rozliczaniem. Co
roku z tych funduszy profesjonalnie konserwowanych jest od 10-23 nagrobków.
Corocznie też wydawana jest mała ulotka, tzw. cegiełka, informująca dokładnie o
ilości i rodzaju odnowionych nagrobków oraz kosztach wykonania prac. Prace te
są systematycznie wykonywane od 2001 przy nagrobkach na starym cmentarzu
na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem i na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. Do
2013 wykonano pielęgnację i bieżącą kosmetykę, a także nowe krzyże, tabliczki i
obramowania mogił przy około 120 opuszczonych lub zaniedbanych grobach na
Starym Cmentarzu. Współpracowano tu także z Technikum Budowlanym i Szkołą
Sztuk Pięknych im. A. Kenara. Prace uczniów i wysiłek nauczycieli zostały nagradzane książkami, dyplomami i listami dziękczynnymi do dyrekcji szkół i nauczycieli. Należy też podkreślić, że prace pielęgnacyjne przy opuszczonych mogiłach
w latach 2003-2012 zostały wykonane przez członków Towarzystwa w ramach
wolontariatu, nagradzane podziękowaniem, a czasami książkami i dyplomami. Natomiast około 50 nagrobków poddano profesjonalnym pracom konserwatorskim,
które zostały wykonywane przez dyplomowane konserwatorki – członkinie TOnZ
– na zlecenie, z dotacji UMZ i funduszy z Kwest Zaduszkowych na Rzecz Ratowa226 nia Zabytkowych Cmentarzy.

Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem

Obchody 20- lecia działalności TOnZ w Zakopanem
19 października 2005 roku odbyły się huczne obchody 20-lecia działalności naszego Oddziału. Przybyło ponad 80 osób, w tym wiele osobistości i prasa.
Przypomniano historię działalności Oddziału oraz najważniejsze dokonania.
Rozdano okolicznościowe dyplomy i medale wybite na 500-lecie górnictwa i
hutnictwa w Tatrach. Odebrano gratulacje i zapewnienie pomocy ze strony Starostwa i Miasta.
Uroczystość połączono z otwarciem galerii „Pod kuźniczym młotem” z ekspozycją historyczną pod tytułem Poznajmy Zakopane i Tatry, zorganizowanej
przez członka Zarządu – Mariana Matusiaka. Była to wystawa z planszami tematycznymi takimi jak: „Na starej fotografii”, „Wybitni rysownicy Tatr”, „Rodzina
Zamoyskich w Zakopanem”, „Budownictwo ludowe i architektura regionalna”,
„Historia turystyki i taternictwa”, „Tatrzański impresjonizm”, „Przyroda polskich
Tatr”, „Górnictwo i hutnictwo w Tatrach”, „Postacie z Pęksowego Brzyzka”, „Akcje ochroniarskie PO TOnZ w latach 1985-2005” z fotografiami, archiwaliami i
rysunkami, okraszonymi zabytkowymi rekwizytami – ludowymi sprzętami gospodarstwa domowego oraz modelami kilku zabytkowych budynków – wykonanymi przez Mariana Matusiaka. Wystawa została uroczyście otwarta podczas Jubileuszu 20-lecia naszego Oddziału, a towarzyszył jej informacyjny folder i ulotki
oraz szeroka promocja w mediach. Ekspozycja była udostępniona publicznie do
zwiedzania za skromną opłatą.
W późniejszym okresie (2009) ekspozycja w ta została przeniesiona do
niszczejącego budynku dawnej Szkoły Muzycznej w Parku Miejskim , gdzie
funkcjonowała do 2011, jako Muzeum Pod Kuźniczym Młotem, prowadzone
pod egidą Fundacji Narodowej SKANSEN, powołanej przez p. Matusiaka, w
celu utworzenia Podhalańskiego Parku Etnograficznego na Polanie Biały Potok.
Miała to być odległa kontynuacja koncepcji Jerzego Tura, zmodyfikowana do
nowych potrzeb obecnego, konsumpcyjnego społeczeństwa.

zaangażowanie w działania przeciwko budowie drogi
ekspresowej lub szybkiego ruchu na odc. poronin – zakopane:
lata 2005-2008
Barbara Tondos i Jerzy Tur wraz z całym TOnZ byli przeciwnikami realizowania gigantycznego, bezdusznego i bezrefleksyjnego projektu modernizacji
i rozbudowy Zakopianki jako najpierw drogi klasy ekspresowej, a potem drogi głównej przyspieszonej (GK 47). Zakładał on poszerzenie obecnej drogi do 227
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czterech pasów ruchu, z czterometrowym pasem zieleni, rozjazdy, chodniki, drogi zbiorcze – tworzącymi korytarz komunikacyjny do szerokości 45 metrów, a
nawet i więcej w liniach rozgraniczających. Do tego miały powstać obowiązkowe
ekrany akustyczne wzdłuż terenu zabudowanego, czyli praktycznie na całym odcinku 7 km. W pierwszej najbardziej agresywnej wersji miało zostać wyburzonych 220 budynków Uważaliśmy to za gwałt na ludziach, domach, krajobrazie
i ekologii. Ekologii dlatego, gdyż poszerzenie drogi spowodowałoby w okresach
szczytów turystycznych dwukrotne zwiększenie ilości samochodów i spalin w
ciasnej Kotlinie Zakopiańskiej. W tzw. Bramie Poronińskiej tworzyłby się na tym
odcinku zator z powodu niedrożnego wlotu do miasta.
Jako Towarzystwo w latach 2007 – 2008 społecznie, z pomocą specjalistów
drogowców opracowywaliśmy inne alternatywy tej drogi z dokładnymi rysunkami i opisami. Uczestniczyliśmy w opiniowaniu przedstawionego projektu oraz
organizowaliśmy dwukrotnie poważne debaty na ten temat ze specjalistami od
drogownictwa, a także autorami tego forsowanego projektu, przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i władz miasta oraz architektami
zakopiańskimi. Poruszyliśmy niebo i ziemię. Skutkiem naszych działań była zmiana świadomości ludzi co do rozmiarów planowanej drogi, zmuszenie GDDKiA do
wykonania łagodniejszych alternatywnych projektów drogi: zmniejszenie jej parametrów, ilości pasów, zmiana podejścia do rozwiązania zjazdu do Poronina oraz
ostatecznie zgodzenie się na wersję drogi o tzw. ruchu rozproszonym – pajęczynowym (chodzi o modernizację i udrożnienie istniejących lokalnych ulic, mogących
rozprowadzić ruch na boki; niekoniecznie puszczanie strumienia samochodów
jednym torem) wraz z poszerzeniem drogi, gdzie to możliwe i konieczne o prawo i
lewo skręty. Ostatecznie w ostatnim opracowaniu do wyburzenia przeznaczonych
jest ok. 100 budynków.
Barbara Tondos zaangażowała się wtedy w sposób konkretny, aby wykazać, że podczas modernizacji zlikwiduje się też ślady osadnictwa i budownictwa
ludowego, ostatnie chałupy i zagrody oraz budynki o znaczeniu historycznym
jak: Dom Tomasza Chyca-Olesiaka, w którym Józef Piłsudski tworzył Skarb
Narodowy, karczmę „U Maryny” – inaczej zwaną karczmą „Pod Cyckiem” z
czasów Zamoyskiego u wlotu Kasprowicza oraz piękną zagrodę z lat 50–tych, w
stylu nowozakopiańskim Tatarów. Szczególnie w obronę tego miejsca wkładała
dużo serca, starając się ochronić ten zgrabny zespół mieszkalno-gospodarczy.
(Niestety, mimo tych wysiłków dom ten jest obecnie wrysowany w linię planowanej drogi i jest przeznaczony do rozbiórki). Basia chodziła wtedy od domu
do domu z Wojciechem Wojczyńskim i razem dokumentowali budynki. Charakterystyczne dla Basi było łatwe nawiązywanie kontaktów, więc oczywiście
228 w każdej niemal posesji wywiązywała się rozmowa o stosunku mieszkańców
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do projektowanej drogi. Wizytom tym towarzyszyły nieraz ciekawe odkrycia,
jak na przykład odnalezienie ponad 100-letnich, wielkich płazów o metrowej
grubości, wbudowanych w nową realizację. Owocem tego było wspólne opracowanie dokumentu Stan zabudowy wzdłuż nowej autostrady na trasie Zakopane
- Poronin. Sprawozdanie z rekonesansu z września 2005 roku zawierające ocenę
tego odcinka drogi Poronin - Zakopane pod względem krajobrazowym i spis
wartościowych budynków o cechach zabytkowych, usytuowanych wzdłuż planowanej do przebudowy trasy zostało przekazane do Delegatury WUOZ w Nowym Targu.
Tymczasem Jerzy Tur poświęcił dużo czasu i zaangażowania do napisania wspólnie z Janiną Stańco (członkini TOnZ) koreferatu do opracowanego
raportu środowiskowego do projektu GDDKiA drogi głównej – przyspieszonej, wykonanego przez firmę TRAKT. Punkt po punkcie w sposób bardzo
kompetentny i rzeczowy wytykał każdy błąd merytoryczny, czy logiczny tego
dokumentu. Tym koreferatem posłużono się w czasie przedstawienia zarzutów
mieszkańców w stosunku do projektu drogi w procesie sądowym w NSA w
Warszawie 19 września 2008 o odwołanie od decyzji środowiskowej Ministra
Transportu. Proces wygrano – decyzja o realizacji inwestycji została uchylona.
Był to wielki sukces i zwieńczenie wieloletnich starań i wysiłków społeczników.
Choć pewnie dla orędowników budowy magistrali do Zakopanego to klęska,
porażka i utrapienie.
Tak już jest z ochroniarzami, że najczęściej są uważani za hamulcowych rozwoju. Musimy zawsze wyważyć nasze postępowanie i znaleźć delikatną granicę
pomiędzy ochroną a ślepym uporem, aby być konserwatorami, ale nie konserwatystami, żeby postrzegano nas jako autorytety, a nie oszołomów i wsteczników.
Musimy jasno wyrażać nasze opinie i umieć je zrozumiale argumentować. Oczywiście równolegle powinien się toczyć proces edukacji społeczeństwa dlaczego
coś warto chronić i zachować, a potem: jak to zrobić?

zakończenie
Po obronie pracy doktorskiej i publikacji pod tytułem Styl Zakopiański i zakopiańszczyzna Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego zorganizowało w Muzeum
Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba promocję tej książki, będącej zwieńczeniem
wieloletnich badań Barbary Tondos nad stylem zakopiańskim, honorując w ten
sposób autorkę i wieńcząc jej dzieło. Było to bardzo miłe spotkanie w dużym
gronie zacnych członków TMT, miłośników ogólnie mówiąc zakopiańszczyzny i
Baśki czarującej swym jasnym uśmiechem.
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Walcz, Agato! Baśka 10.06.2005 r.
To Jej credo!
I tak walczyłam i walczę do dziś! Nie mogę Jej zawieść!
Baśka miała wielobarwną, uroczą ale przede wszystkim waleczną osobowość.
Pana Jerzego zapamiętałam jako przeciwwagę do tej porywczej natury, jako
człowieka niezwykle statecznego, wyważonego, małomównego, ale bardzo konkretnego i kompetentnego. Wzajemnie pięknie się dopełniali.
Część Ich pamięci!
Agata Nowakowska-Wolak

Aneks
List otwarty do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie
Ostatnie niepokoje i spory wokół sposobów eksploatowania Narodowego
Parku Tatrzańskiego są symptomem groźnego zjawiska, które prowadzi do likwidacji krajobrazu kulturowego Zakopanego i jego okolic.
Krajobraz ten tworzą nierozerwalnie zespolone ze sobą Tatry i podtatrzańska kotlina, w której leży Zakopane. Profesor Jacek Kolbuszewski słusznie zwraca
uwagę na szczególnie bogate funkcje kulturowe Tatr, nieporównywalnie większe
niż innych europejskich gór. Także kultura Górali Skalnego Podhala zyskała w
porównaniu z innymi grupami etnicznymi wyjątkową rangę i sławę. W końcu
XIX wieku Zakopane stało się terenem działalności Stanisława Witkiewicza, którego „styl zakopiański”, ogłoszony przez opinię publiczną jako narodowy polski,
spełnia niemałą rolę kulturową, jeżeli jego wpływy do naszych czasów pozostają
czytelne na terenie całego kraju.
Zakopane miało długą tradycję miejsca przyjaznego twórcom i uczonym,
nazywano je wtedy „letnią stolicą Polski”. Związanie z tutejszym pejzażem wielu
wybitnych ludzi pozostawiło tu liczne ślady, nadające temu obszarowi wymiar
miejsca godnego specjalnej ochrony
Miejscowość pod Tatrami ma oryginalny układ przestrzenny, liczne i zróżnicowane zabytki architektury, czasem z ciekawymi wnętrzami. Ich ochronę podejmowano już w latach trzydziestych XX w. Powołanie miejskiej służby konserwatorskiej w niewielkim stopniu poprawiło stan dóbr kultury, nawet układ przestrzenny
Zakopanego nie został objęty ochroną poprzez wpisanie do rejestru zabytków.
Obecnie wiele cennych budynków ulega zniszczeniu, jak np. dawne Sanatorium dra Hawranka, projektowane przez Stanisława Witkiewicza. Ostatnio
230 wydano kilka nakazów rozbiórki m.in. jedynego domu projektowanego przez
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Franciszka Neużila, przy ul. Jagiellońskiej 6, budynku pierwszego Zakładu Wodoleczniczego dra Wincentego Piaseckiego przy ul. Jagiellońskiej. Zburzono
modernistyczny dom „Hanna” przy ul. Chramcówki 17, pochodzący z lat trzydziestych XX w. Zbudowana i wyposażona przez pracowników Szkoły Przemysłu Drzewnego w 1892 r kaplica Zakładu Wodoleczniczego dra Chramca przy ul.
Chramcówki została rozebrana i przeniesiona na Pardałówkę. Słynne domy przy
ul. Kościeliskiej stale ulegają licznym i niekorzystnym przekształceniom. Na porównywanej z krakowskimi Błoniami Równi Krupowej Zarząd Miasta zamierza
zbudować halę widowiskową.
Pilnie prosimy o objęcie ochroną zespołu zabytkowego Zakopanego. Zwracamy uwagę na fakt, że krajobraz kulturowy Tatr i Zakopanego oprócz zabytków
materialnych zawiera ogromny zasób istotnych dla polskiej kultury wartości niematerialnych.
Strata tych wartości dla doraźnych korzyści grup biznesu wydaje się społecznie nieopłacalna.
Dr Barbara Tondos
w porozumieniu z grupą osób reaktywujących
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Zakopanem
Zakopane, 31 marca 2000 r.

Ostatni tekst napisany przez Barbarę Tondos, 25 kwietnia 2012 r.
Przypomnijmy sobie jak w podtatrzańskiej dolinie kryły się pierwsze domy.
Skromne były, ubogie, zrębowe… Nikt tu nie naśladował cudzych wzorów! Tu
był własny model. Skromny? Tak – ale jednocześnie pełen szacunku dla świata,
w którym powstawał.
Wydana parę lat temu książeczka o wczesnej sztuce Górali Skalnego Podhala powstała z przypadku badawczego22. Poszukując definicji stylu zakopiańskiego
zwróciłam uwagę na ważne różnice między tradycyjnym a „popaniatym” zdobnictwem spotykanym w Zakopanem i okolicy. To ostatnie określenie, piękne i
wyraziste, zastosowała Maria Toporowa z Chycowego Potoku w odniesieniu do
zdobienia sosrębu powstałego w 1907 roku, ozdobionego wicią zwijaną z kwiatami lelui23. Stanowiło ważny sygnał o istnieniu podziałów chronologicznych/
formalnych w twórczości góralskiej.
Istnieje popularne przekonanie o niezwykłości sztuki Górali podhalańskich, chociaż pod tym terminem kryją się tak niepodobne do siebie budowle
B. Tondos: Zapomniana sztuka góralska. Kraków-Kielce 1999.
Maria Toporowa miała wówczas ok. 80 lat. Użyte przez nią słowo nie jest popularne. - Sosrąb wykonał Józef Biedroń. - Wywiad z 1980 r.
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jak pasterski szałas, stary kościół w Zakopanem a także „góralskie” domy letniskowe stawiane pod Warszawą lub Gdańskiem. Architekturze towarzyszy zdobnictwo a często i wyposażenie wnętrza, które nie zawsze trafnie określa się jako
„góralskie” lub „zakopiańskie”. Pojęcie sztuki góralskiej jest niejednoznaczne.
Wydaje się konieczne podjęcie niełatwej próby zbadania go i zdefiniowania.
To zaledwie jedna droga wydarzeń niezwykłej doliny zakopiańskiej...
Historia doliny była niezwykle różnorodna. Najpierw były zdobywania materiałów geologicznych, wytapianie olejów, masy... Nie zajmował się Zamoyski,
właściciel dworu swoją osobą, nie pysznił się i nie dogadzał sobie. Zespół dworski
miał być pożyteczny. Dwór zniszczyli zbójnicy... Powstawały pierwsze budowle
Zamoyskiego: przy wjeździe do miasta, po lewej stronie stoi mocno popsuta
karczma a na ul. Kościeliskiej – jeszcze nie bardzo zniszczony dom handlowy.
W połowie XIX wieku już budował się kościół drewniany i wiele domów
zrębowych, z częścią dla gości. Pod koniec wieku zaczęły się pojawiać ganki.
Bywały ozdobne, zachęcające. Nawsie było w okolicy kościoła. Późniejsze były
Krupówki.
Pod koniec XIX wieku byli już liczni goście, których rozmowy były ważne
a przeżycia górskie – urozmaicone w naturalnym a niezwykłym świecie. Tu było
trochę bezpieczniej od natręctwa zaborców... Dodawał urody światu dr Tytus
Chałubiński, badający przyrodę, leczący chorych ale chyba najmocniej starał się
zrozumieć niezwykłą kulturę tego świata pod górami. Usłyszeć pieśń góralską
pod skałami...
W końcu XIX wieku dotarł do Zakopanego Stanisław Witkiewicz. Ten
twórca niezwykłej miary, pisarz, który chciał podnieść wysoko polskie malarstwo, skromny malarz, przyjaciel wielu ludzi różnego pochodzenia, byle niosących coś ważnego zrozumiał możliwości powstania niezwykłej architektury w
korespondencji z miejscową chałupą góralską. Tworzył z wolna styl zakopiański,
zaczynając od bardzo jeszcze europejskiej „Koliby”. Następne domy już były dobrze przemyślane, piękne. Jedyne na świecie.
Jakże szybko zainteresowali się inni twórcy. Robili inaczej – nie tak mocni w domysłach, może szukający innych rozwiązań. Był Zygmunt Dobrowolski,
byli cieśle góralscy. Prawo do wolności i zachwytu było oczywiste. Przerażało to
zaborcę austriackiego – przysłali Kovatsa, dyrektora szkoły drzewnej, miał robić
„sposób zakopański”.
Pierwsze powstały drewniane zakłady wodolecznicze: na obecnej ul. Jagiellońskiej – Piaseckiego, na Chramcówkach – Chramca. W XX wieku hrabina
Klara Jelska, po wielkich osobistych stratach, swój majątek przeznaczyła na zbudowanie sanatorium „Odrodzenie” dla ubogiej, chorej młodzieży.
Po pierwszej wojnie czas wolności przyniósł zbyt wiele funkcji. Murowane
232
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domy powstawały w ogromnych ilościach, domy lecznicze, sanatoria, lokale zabaw,
kolejki i oczywiście mieszkania. Wchodziła jakoś, czasem nieźle rozumiana nowoczesność. I gubił się szacunek dla niezwykłości tutejszej kultury.
Po drugiej wojnie światowej zdobyli prawa ludzie z zewnątrz, coraz bardziej
myśleli o gromadzeniu pieniędzy, o własnych wygodach. To trwa ponad pół wieku. Zrozumienie stanu Zakopanego, analiza wartości, zabudowy, postępowania
wymaga obecnie bardzo rzetelnej, pracy badawczej i projektowej. Nie mogą tego
wykonywać amatorzy – to musi być dobry zespół naukowy. Jedyna tej wartości
dolina pośrodku Europy nie może zginąć – jest wyjątkowym zabytkiem kultury
polskiej.

Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura
na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
w Zakopanem
The Podhale branch of the Society for the Protection of Monuments (Towarzystwo Opieki nad Za-bytkami) was founded in Zakopane in 1985 by Marian Matusiak, a forest ranger and a mountain guide in the Tatra Mountains. The
unit’s first activities were aimed at establishing the Podhale Ethnographic Park
in the Poroniec Valley, but the initial project was not implemented. At the same
time, inventory, stocktaking, and conservation works were carried out in relation
to townscape objects and landscape architecture throughout Zakopane, as well
as to tombstones within the cemetery in Pęksowy Brzyzek. In 1991 the activities of the Branch were formally suspended. At the beginning of the year 2000,
the organization was reactivated. The impulse came from the appeal of Barbara
Tondos in connection with the demolition of the “Sport” hotel with the “U Karpowicza” café, which had enjoyed a cult-like following. The main task that the
Branch saw before them was to shape public awareness in the field of monument
preservation and the his-tory of Zakopane. Secondly, they aimed to motivate the
city authorities and conservation services towards preserving the historic tissue
of the town. In addition, they have intended to conduct conservation of the historic tombstones. These tasks continue to be performed regularly. Lectures and
scientific sessions are organized, as well as interventions in the cases of “crimes
against monuments, happening in broad daylight.” The situations that could be
described thus concerned the “Helena” villa at number 8 in Jagiellońska street,
the “Lanca” house (also called “Gospodarstwo Włóczęgów”, or the “Vagabond
Inn”), the “Krzemień” and “Turnia” villas, the “Morskie Oko”, the “Myszka” villa,
and the Music School within the Municipal Park. There were also applications 233
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for entering the “Czerwony Dwór” villa, the “Oksza” villa, and the Post Office
Sanatorium, formerly known as “Sanato”, into the register of listed monuments.
In 2007, the development of the Municipal Monument Records has been initiated. A separate task, in which the Branch engaged together with Barbara Tondos
and Jerzy Tur, consisted in the campaign against the extension of the road along
the section between Poronin and Zakopane, which would have destroyed a number of historic houses. In subsequent years, the Monument Preservation Day was
organized, during which problems of the protection of Zakopane’s monuments
were presented, and the local government was encouraged to take effective safeguarding measures. Unfortunately, these efforts have largely proven unsuccessful. The Branch also passed its opinion on the town’s development plans. Barbara Tondos and Jerzy Tur participated in most of the activities, supporting the
implementation thereof with their expert knowledge, and with their conviction
about the highest cultural value of the Zakopane style and Zakopane region.

Idea i rzeczywistość.
Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego
(obecnie Oddziałów Terenowych
Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
Marek Konopka
Warszawa, PKN ICOMOS

Na pytanie, dlaczego miałbym zabrać głos na konferencji poświęconej pamięci Jerzego Tura i Barbary Tondos, powiedziano mi, że Jerzy Tur wspomniał
kiedyś o Regionalnym Ośrodku w Rzeszowie, którym kierował, jako o najlepszym ze wszystkich swoich miejsc pracy. W latach 1990-1995 byłem dyrektorem
Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie i powoływałem, w ramach nowej
struktury i statutu tej instytucji, wszystkie regionalne ośrodki, a także ich szefów1.
Przypuszczam, że satysfakcja Jerzego Tura wynikała przede wszystkim z możliwości pracy w instytucji, z której celami i zadaniami mógł się identyfikować. Fakt, że
w swoim 50-letniej działalności Jerzy Tur pracował we wszystkich instytucjach,
które funkcjonowały w systemie ochrony zabytków w PRL2, oraz jego doświadczenie zawodowe, skłaniają do postawienia pytania, co sprawiło, że właśnie ośrodek rzeszowski stał się miejscem satysfakcjonującej go pracy. Nie przyniosła ona
Jerzemu Turowi ani lepszego wynagrodzenia, ani nie zmieniła jego priorytetów i
zainteresowań zawodowych, zawsze bowiem chodziło mu o ochronę dziedzictwa
kulturowego, w tym szczególnie budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego,
Warto może przypomnieć ich nazwiska: Białystok Józef Maroszek, Gdańsk Janina Grabowska (i następnie Artur Kostarczyk), Kielce Kazimierz Głowacki, Kraków Zbigniew Myczkowski, Lublin Barbara
Szymczak, Łódź Wiesław Stępień, Poznań Dorota Matyaszczyk, Rzeszów Jerzy Tur, Szczecin Janusz
Nekanda –Trepka, Toruń Zbigniew Jabłoński, Warszawa Karol Guttmejer i następnie Ewa Pustoła
Kozłowska), Wrocław Grzegorz Grajewski. Żadne z nich (poza J. Grabowską i J, Turem) nie pełniło
funkcji kierowniczych w BDZ- ach.
2
Andrzej Laskowski pisze wyczerpująco o drodze zawodowej Jerzego Tura obejmującej zarówno biura
dokumentacji, pracownie PP PKZ, muzea skansenowskie i urzędy konserwatorskie w artykule Ludzie
zasług niepospolitych Jerzy Tur (1933 2009) Barbara Tondos (1936 2012), „Ochrona Zabytków” 2014,
nr 1, s.235-243.
1
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drewnianych kościołów i cerkwi, dworów, urządzeń gospodarczych i wszelkich
pomniejszych elementów składających się od stuleci na krajobraz ziem polskich.
Oddziały terenowe (dawne Ośrodki Regionalne) Narodowego Instytutu
Dziedzictwa (NID) (będącego kontynuacją Ośrodka Dokumentacji ZabytkówODZ) dalej działają, a idea ich stworzenia przed 25 laty, i zadania, jakie przed nimi
stoją, nie straciły na aktualności. Instytucja, jaką był Ośrodek Dokumentacji Zabytków i ośrodki regionalne, działające według nowego statutu, po transformacji
ustrojowej w 1989 roku, były elementem przemyślanej reformy systemu ochrony
zabytków w Polsce, próbą rozwiązania jej problemów w nowym, formującym się
systemie społecznym i prawnym3. Dla wielu pracowników służby konserwatorskiej obecnej generacji okres transformacji nie wiąże się z doświadczeniem osobistym. Dlatego warto przypomnieć, jak i dlaczego ta nowa wówczas instytucja
- ostatnie miejsce pracy Jerzego Tura - pojawiła się i jakie mogą (czy powinny) być
perspektywy obecnych oddziałów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w aspekcie zadań dla których powstały.

W połowie dwudziestego stulecia
Swoją pracę w „systemie” rozpocząłem kilka lat po Jerzym Turze. W 1956
roku, on na „pierwszej linii frontu”, na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, mnie przypadło miejsce w instytucji centralnej, w
Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwie Kultury i Sztuki4, z zakresem pracy wiążącym się z muzealnictwem etnograficznym, wzbogaconym
wówczas świeżo o Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które stało się
ważnym ogniwem ochrony budownictwa drewnianego5. Miałem więc okazję zetknąć się z Jerzym Turem i jego działalnością, nieustannymi staraniami ratowania tego budownictwa, szczególnie cerkwi, co stawiało go od razu w opozycji do
lokalnego establishmentu urzędniczego i partyjnego, od którego zależało pozyZadania Ośrodków Regionalnych nie zawsze były w pełni rozumiane przez pracowników Państwowej
Służby Ochrony Zabytków ( PSOZ). Wielu sądziło, że będą to „klony” dotychczasowych biur dokumentacji. Koncepcja zadań Ośrodków Regionalnych przestawiona została w artykule: M. Konopka, A.
Kostarczyk, Komu i czemu mają służyć Regionalne Ośrodki Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego,
„Kuryer Konserwatorski” 1991, nr 3, s. 32-34.
4
Pracę zawodową rozpocząłem w 1962 roku w Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, w Dziale Muzeów na stanowisku inspektora ds. muzeów archeologicznych i etnograficznych; te ostatnie poszerzyły
się wówczas o grupę rodzących się muzeów skansenowskich.
5
Zorganizowane przez Aleksandra Rybickiego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku było
pierwszą fachowo zorganizowaną placówką muzealną nowego typu w Polsce (sprzed wojny odziedziczyliśmy muzea skansenowskie w Olsztynku (niemieckie) i zniszczone w Nowogrodzie, reaktywowane
po wojnie przez twórcę i pioniera Adama Chętnika. Statut „Sanoka” był wzorem dla kolejnych muzeów
tego typu, projekt układu całości przygotowany został przez architektów.
3
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skanie funduszy i niezbędnego wsparcia politycznego dla tych właśnie zabytków.
Trudno abstrahować też od atmosfery tamtych lat, zwłaszcza w województwie,
traktowanym w centralnym systemie PRL marginesowo, ale zawsze rządzonym
przez tzw. „beton” partyjny6.
Stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jerzy Tur objął, gdy
sprawy ochrony zabytków regulowała ciągle jeszcze legislacja z okresu II Rzeczpospolitej Polskiej. Od lat 50. trwały prace nad nową ustawą, która stworzyłaby
prawne zasady ochrony zabytków w państwie „demokracji ludowej”. Kilka projektów przygotowywanych przez zespoły kompetentnych osób, wybitnych historyków sztuki i prawników, związanych z problematyką konserwatorską, było
to odrzucanych, to zmienianych7. W 1962 sejm przyjął ustawę o ochronie dóbr
kultury i o muzeach. W nowym ładzie przez nią stanowionym, państwo przyjmowało całkowity obowiązek ochrony dóbr kultury ergo zabytków, którymi były
obiekty wpisane do rejestru. Było to logiczną konsekwencją wprowadzonego po
wojnie ustroju, w którym, w ramach „sprawiedliwości społecznej”, konsekwentnie wyzuto z własności osoby prywatne. Wyjątkiem był Kościół katolicki, któremu odebrano tylko część majątku o znaczeniu gospodarczym. W tej sytuacji liczbę obiektów, których ochronę ustawowo powinno zapewnić państwo – a więc,
finansowanie, utrzymanie w dobrym stanie i konserwację - należało ograniczyć,
gdyż ci, którzy o nie dbali wcześniej, tj. właściciele, stali się negatywnym symbolem „minionego” czasu. „Nieoficjalnym” załącznikiem do ustawy powinien więc
stać się spis zabytków, czyli ewidencja tych dóbr kultury, które powinny być wpisane do rejestru8.
Takich danych nie było, gdyż rozpoczęte w II Rzeczpospolitej Polskiej prace nad topograficznym inwentarzem zabytków były zaawansowane w niewielkim
„Żelaznym” I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie był Władysław Kruczek, pod koniec kariery przewodniczący „państwowych” związków zawodowych. Dla zyskania wsparcia ministerstwa, bardziej otwartego na problematykę ochrony kultury niż władze lokalne, Jerzy Tur
organizował objazdy dziennikarzy z Warszawy, którym pokazywał zarówno rozpaczliwy stan zabytków
drewnianych i sakralnych, jak i pozytywne przykłady (o których mogli pisać bez obawy ingerencji cenzury). Propagandowa niechęć do zabytków symbolizujących „szlachtę i burżuazję” w tej części kraju
żywiła się też chęcią likwidacji pamięci o obiektach kojarzących się z wywiezionymi w ramach akcji
„Wisła” Łemkami.
7
Ustawę przygotowywano w 1957 roku (tzw. komisja nieborowska), jednak jej najważniejsze propozycje zostały odrzucone, Na ostateczny kształt istotny wpływ mieli prawnicy W. Sieroszewski, S. Nahlik i
ówczesny dyrektor ZMiOZ K. Malinowski. Przygotowywanie ustawy omawia obszernie J. Pruszyński,
Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989, s.191 197.
8
M. Walicki, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862), Warszawa 1931,
s.33; niewiele wcześniej kwestię inwentaryzacji uznał za niezmiernie istotną F. K. Schinkel, w 1815 r.
pisząc: Wpierw zdobyć więc należy wiedzę co się zachowało… pierwszym zajęciem powinno być sporządzenie spisów tego co się na obszarze danego regionu znajduje; cyt. za M. Arszyński, Idea. Pamięć. Troska,
Malbork 2007, s.148, p.547.
6
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zakresie9. Miała temu zaradzić ewidencja przeprowadzona w końcu lat 50. przez
Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, niezwykle sprawnie i efektywnie, której
symbolem stała się tzw. zielona karta ewidencyjna10. Ze zgromadzonego zbioru
zespół specjalistów, głównie historyków sztuki i architektów, zaakceptował około
38 tysięcy obiektów, które podzielił na 4 grupy (oraz 52 zabytki tak zwanej klasy
0) według oceny wartościującej, przy czym zabytki z najliczniejszych klas III i IV
miały być chronione przez władze lokalne (zgodnie z możliwościami). Klasyfikacja wartościująca spowodowała, że zabytki budownictwa drewnianego, jeśli w
ogóle zostały uwzględnione, stały się dobrami kultury drugiej kategorii, trafiły do
niższych klas spisu. Dokumentacja i materiały archiwalne dotyczące zabytków
(w tym tak zwane karty zielone), gromadzone w Ministerstwie Kultury i Sztuki,
po uchwaleniu ustawy w 1962 roku, przekazane zostały do powołanego wówczas Ośrodka Dokumentacji Zabytków11. Ośrodek założony został z inicjatywy
Kazimierza Malinowskiego, ustępującego dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków na jesieni 1962 roku. Po przyjęciu ustawy Kazimierz Malinowski zajął
się organizacją nowej instytucji. Uznano, że stan liczbowy zabytków został ustalony12. Nowa instytucja zaczęła tworzyć specjalistyczną bibliotekę, archiwum i
fototekę, przede wszystkim zaś przygotowywać wydawnictwa. Ośrodek przejął
wydawanie „Ochrony Zabytków”, podjął prace wydawnicze, które zaowocowały
serią „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, czyli publikacjami zarówno materiałów z konferencji konserwatorskich, jak i przepisów, z czasem słowników terminologicznych, instrukcji itp. Statut Ośrodka przewidywał prace nad
ewidencją miast i zabytków ruchomych, znajdujących się poza muzeami, czyli
O podjętej przed wojną inwentaryzacji zabytków pisze J. Remer, Program inwentaryzacji zabytków
sztuki w Polsce „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, cz.2, s. 413-422; ostatni „przedwojenny” tom
inwentaryzacji ukazał się w 1946 (Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. III, Województwo
krakowskie, Powiat żywiecki, opr. J. Szablowski, Warszawa 1948). Program topograficznego inwentarza
zabytków próbowano reaktywować po wojnie, ale rozdzielenie celów naukowych i administracyjnych
uniemożliwiło jego realizację w sposób zgodny z założeniami. Por. J. Szablowski, Zagadnienie inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce ”Biuletyn Historii Sztuki” 8, 1946, nr 1-2, s.22-35. Materiały z programu
inwentaryzacji przekazano Państwowemu Instytutowi Sztuki PAN, gdzie stały się zaczynem Katalogu
zabytków sztuki, realizowanego jednak według innych założeń, którego rezultaty są systematycznie publikowane, ale nie mogły być podstawą do działań związanych z prowadzeniem rejestru zabytków.
10
M. Charytańska, Przebieg weryfikacji, w: Spis zabytków, architektury i budownictwa, [Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A, t.1], Warszawa 1964, s. 28 i następne; o brakach i niedoskonałościach spisu oraz konieczności nowej ewidencji pisze J. Kalicki, Potrzeby weryfikacji dotychczasowych
metod ewidencji i dokumentacji zabytków architektury i budownictwa, w: Informator Państwowego Konserwatora Zabytków, Warszawa 1979, s.55- 62.
11
Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków, pkt 3/a (Dz. Urz. MKiS Nr 10, poz.90).
12
Taką opinię wyraził organizator spisu na tzw. „kartach zielonych” w końcu lat 50. i redaktor tomu K.
Malinowski, w tekście wprowadzającym: Aby pamiątki uczynić powszechnie wiadomymi i wiecznotrwałymi…, w: Spis zabytków architektury…, s. VI-XXVII.
9
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w zbiorach prywatnych, w tym głównie w kościelnych. Spis zabytków architektury, opublikowany w 1964 roku na podstawie zbioru „kart zielonych” i dokonanej już klasyfikacji, stał się narzędziem pracy wojewódzkich konserwatorów
zabytków, ale liczne opinie, że jest on niepełny i pominięto w nim znaczną liczbę
obiektów zabytkowych powodowały, iż przystąpiono do przygotowywania jego
„poprawionej” edycji, ale już w postaci 17 zeszytów wszystkich województw13.
Do najgłośniejszych krytyków spisu z 1964 roku należał Jerzy Tur. Trudno było
się dziwić, gdyż według kryteriów z kręgu historyków sztuki wartość zabytków
wiązała się głównie z ich oceną artystyczną. Kryterium to pozwalało klasyfikować je zgodnie z uznaniem pozycji architekta, autora dzieła sztuki. Na tej skali
twórczość anonimowych cieśli drewnianych dworów, kościołów czy cerkwi i ich
wyposażenia traktowana była jako drugorzędna. Kryterium czasu, ustalono (50
lat od powstania obiektu) i przyjęto umownie na początku XX wieku, w postaci
linii „demarkacyjnej” na rok 1850, a więc w praktyce na okres inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskiego. W związku z tym architekturze drugiej połowy XIX i
dominującego w miastach budownictwa przełomu XIX i XX wieku odmawiano
wartości zabytkowej jeszcze w latach 50. XX wieku, mimo że liczyło już sobie
lat sto14. Poza Jerzym Turem klasyfikację zabytków kontestowali także inni konserwatorzy – Hanna Pieńkowska w Krakowie, Jerzy Łomnicki w Poznaniu, Krystyna Jesionowska w Opolu – podejmując prace dokumentacyjne i inicjatywy
ratownicze zabytków, które albo znalazły się w ostatniej kategorii spisu, albo w
ogóle nie zyskały akceptacji jako istotny element dziedzictwa kulturowego. Znalezienie wsparcia dla odmiennego rozumienia pojęcia zabytku było łatwiejsze w
środowiskach o dużych tradycjach w angażowaniu się w ochronę tych zabytków
„mniejszych”, jak choćby przez krakowską konserwator, Hannę Pieńkowską15,
która była jednym z pionierów stawiających kwestię ochrony krajobrazu kulturowego. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków dostrzegali anachroniczność spisu,
P. Maliszewski, H. Andrulewicz, A. Łotysz, Dział zabytków i urbanistyki ODZ, „Ochrona Zabytków”
24, 1971, nr 4 (95), s. 234-244.
14
W latach 1844-1855 Kazimierz Stronczyński stał na czele komisji rządowej (Delegacja do opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskim). Efektem tej pierwszej próby spisu zabytków było
dzieło „Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim”. Tzw. Albumy Stronczyńskiego składają się z 5 tomów tekstu, opisującego zabytki oraz 7 albumów z 417 akwarelami i gwaszami.
15
Zupełnie odmienne zdanie od członków komisji weryfikacyjnej na temat, czym jest zabytek miała
Hanna Pieńkowska z Krakowa, czemu dała wyraz zarówno w praktyce, ratując drewniane zabytki ziemi
krakowskiej, jak i w teorii, domagając się rewizji „omszałej” doktryny. Nie ma wątpliwości, że w pierwszym spisie „kart zielonych” udało się połączyć kryteria ideologiczne (np. eliminacja symbolu zlikwidowanej klasy burżuazji, jaki stanowiła „kamienica mieszczańska”) z lekceważącym u historyków sztuki
stosunkiem do dzieł z przełomu XIX i XX w. (pogarda dla „secesji”), co znalazło też odbicie w braku
sprzeciwu dla rozbiórki zniszczonych w czasie wojny XIX w. dzielnic Warszawy, dla zyskania miejsca do
planowania nowej „socjalistycznej” stolicy.
13
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ale dla jego poszerzania, nawet w lokalnym zakresie, brakowało narzędzi w postaci
wzoru ewidencji i środków na jej przeprowadzenie. Problemem najważniejszym
był brak podstawowej dokumentacji dla pojedynczych zabytków i zespołów, a
szczególnie opracowań studialnych dla całych zespołów i miast16. Gromadzenia dokumentacji i nadzór stanu zabytków wymagało dysponowania znacznie
szerszym zapleczem współpracowników. Uzyskanie etatów administracyjnych
nie wchodziło w rachubę w urzędach wojewódzkich. Stąd idea powołania biura
dokumentacji zabytków jako osobnej instytucji, pełniącej analogiczną rolę jak
Ośrodek Dokumentacji Zabytków dla Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków.
Pierwsze Biuro Dokumentacji Zabytków powstało właśnie dzięki staraniom Jerzego Tura w Rzeszowie w 1965 roku. Po nim w ciągu kilku lat powoływano następne, w kolejnych województwach, a projekty ich statutów były konsultowane
z dyrekcją Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Biura Dokumentacji Zabytków
tworzyły zaplecze merytoryczne dla konserwatorów wojewódzkich, zatrudniając
absolwentów historii sztuki i architektury. Aktywność biur wiązała się z zakresem
ich działań, określanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i istnieniem w danym ośrodku aktywnego środowiska związanego z wyższą uczelnią i
instytucjami zajmującymi się dziedzinami konserwatorskimi. Wtedy też nawiązywały się stałe kontakty Ośrodka z biurami, choć nie miały one charakteru statutowo sformalizowanego17. Jednak zakres działania BDZ-ów różnił się istotnie
od ODZ i różnicował z upływem czasu. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że
wojewódzki konserwator zabytków w PRL łączył działania organu administracji
(wydawał decyzje o wpisie do rejestru lub je przygotowywał) z pracami merytorycznymi, wymagającymi przygotowania zawodowego (finansował i nadzorował
prace dokumentacyjne i konserwatorskie, które zlecał przedsiębiorstwom), inicjował i zatwierdzał wykonane prace dokumentacyjno inwentaryzacyjne, a także
ratownicze wykopaliska archeologiczne, w końcu prowadził inspekcje realizowanych działań konserwatorskich, finansowane przez inne podmioty, np. kościelne). W latach 60. partnerem wojewódzkich konserwatorów stawały się oddziały
Pionierem w opracowywaniu studiów historycznych był Wojciech Kalinowski, autor pierwszego
studium Radomia i studiów 21 miast. Często możliwość prawidłowego określenia wartości zabytku,
które decydują o wpisaniu go do rejestru jest możliwe jedynie dzięki opracowaniu studium, przede
wszystkim określeniu jego wartości historycznej, co wymaga umiejętności pracy ze źródłami archiwalnymi i wykorzystaniu badań architektoniczno-archeologicznych. W tym tkwiła zasadnicza różnica w
rozumieniu wartości zabytkowych, szczególnie obiektów technicznych i przemysłowych.
17
Do reformy administracyjnej w 1975 r., w każdym województwie funkcjonowały biura, jednakże o
różnym umocowaniu prawnym. Na ogół były to jednostki podległe Wydziałom Kultury (w tych Wydziałach znajdował się na ogół etat wojewódzkiego konserwatora zabytków). Wyjątkiem był Wydział
Ochrony Zabytków urzędu wojewódzkiego w Poznaniu, zatrudniający kilkanaście osób i w tym województwie nie było potrzeby powoływania osobnej jednostki organizacyjnej, jakim były Biura Dokumentacji Zabytków.
16
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Zabytki „niechciane” w Spisie zabytków architektury i budownictwa z 1964 r. Rys. Marek Kowicki.
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Zabytki „niechciane” w Spisie zabytków architektury i budownictwa z 1964 r. Rys. Marek Kowicki.

Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków, którego dyrekcja w Warszawie miała istotny wpływ na wielkość środków przeznaczanych
z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki i wybór zabytków do prac konserwatorskich18. Opisany układ wymagał, aby wojewódzki konserwator był z jednej
strony decydentem, które zabytki będą restaurowane, ustalającym, co wymaga
najpilniejszych działań, z drugiej – dzielił środki finansowe i kontrolował jakość
wykonawstwa. W sytuacji, gdy miał on w urzędzie do dyspozycji 2-3 pracowników, wymienione wyżej obowiązki, w różnych proporcjach, musiały być wykonywane przez pracowników biur, które nie będąc instytucją administracji, w rzeczywistości realizowały, w zależności od sytuacji w województwie, zadania urzędu (pobierając wynagrodzenie według siatki płac dla muzeów). Przyczyniało się
Jak w wielu innych wypadkach w PRL, wpływ na rzeczywistość uzyskiwało się wielokrotnie tzw.
„nieformalnymi” kanałami. PP PKZ, jako centralne przedsiębiorstwo zajmujące się pracami z zakresu
konserwacji zabytków (zatrudniające kilka tysięcy pracowników), dysponowało strukturami na wielu
odcinkach i kontrolowało na co przeznaczane będą fundusze państwowe. Tak więc, środki finansowe
płynące „na zabytki” przez MKiS, rozdzielanie były przez Departament Finansów po uzgodnieniach z
PP PKZ, które dysponowało możliwościami wykonawczymi. Bardzo często przeznaczane były nie na
te, które wskazywali konserwatorzy wojewódzcy, lecz na takie, które były zgodne z „polityką” PKZ.
W województwie warszawskim „plac budowy” na kilkunastu obiektach trwał przez wiele lat, bo tzw.
”moce przerobowe” kierowane były głównie na odbudowę politycznie „ważnego” Zamku w Pułtusku.

18
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to do nieklarownego statusu tych instytucji. Pracownicy biur uważali bowiem, że
obciążenie zadaniami administracyjnymi było tak znaczne, że brakowało czasu
na tzw. prace merytoryczne, czyli wiążące się z pracami w terenie i dokumentacją
zabytków. W tym właśnie BDZ-y różniły się od ODZ, który, choć był instytucją
podległą ministerstwu kultury (z płacami także według siatki stosowanej w muzeach), tylko w niektórych wyjątkowych zadaniach wspomagał administracyjne
działania urzędu.
W drugiej połowie lat 60. i pierwszej połowie lat 70. przekonanie o merytorycznej wadliwości klasyfikacji stawało się coraz bardziej powszechne. Liczniejsze kontakty zagraniczne umacniały przekonanie, że konieczna jest ochrona historycznych miast, a nawet wsi, ale brakowało ku temu narzędzi prawnych
w obowiązującej ustawie19. Druga edycja spisu (w podziale na województwa) i
ograniczenie obsady działu architektury w ODZ powodowało poważne trudności dostrzegane przez MKiS. Zmiany przyniosła po 1970 roku „nowa” polityka,
która przyniosła zabiegi rządu o wsparcie społeczne przez odwoływanie się do
tradycji bliskich społeczeństwu. Symbolem tej odmiany w dziedzinie ochrony
zabytków była z jednej strony decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, z drugiej przywrócenie tytułu Generalnego Konserwatora Zabytków20.
W połowie tak zwanej „dekady gierkowskiej” świadectwem odejścia od
doktryny „klasyfikacyjnej” była dyskusja na łamach „Ochrony Zabytków”,
co do zakresu ochrony i strat wynikających z braku odpowiedniej informacji o zasobach zabytkowych21. W tym też roku stanowisko dyrektora ODZ
powierzono Wojciechowi Kalinowskiemu22 i sprawa nowej ewidencji zabytGłówne prace przy ewidencji miast prowadzone były w pierwszych latach działania ODZ. Przełomem w traktowaniu problematyki ochrony układów urbanistycznych był niewątpliwie podstawowy
tekst K. Pawłowskiego i M. Witwickiego, współtwórców tej ewidencji. „Problemy oceny wartości zabytkowej zespołów miejskich”, „Ochrona Zabytków” 1968, nr 4, s.4-11.
20
Nowe władze PZPR poszukiwały dróg zdobycia poparcia społeczeństwa, toteż nastąpił powrót do
traktowania odbudowy zabytków mających niewątpliwie symboliczne znaczenie. Dzięki temu po 15
latach powrócono do planów odbudowy Zamku Królewskiego. Miało to wpływ także na inne decyzje. Należały do nich np. przywrócenie tytułu Generalnego Konserwatora Zabytków, którym został
prof. Alfred Majewski. W dekadzie lat 70. rozpoczęto też ratowanie Zamościa, a kierujący tymi pracami
prof. Wiktor Zin został jednym z kolejnych „generalnych”. Trzeba podkreślić, że tego rodzaju „centralne inwestycje konserwatorskie” tworzyły lepszy klimat dla ochrony zabytków niż było to w latach 60.
Zarówno Warszawa jak i Zamość, dzięki tym „inwestycjom”, mogły w następnych latach kandydować
na Listę UNESCO.
21
J. Stankiewicz, Na przełomie?, ”Ochrona Zabytków” 1975, nr 2, s.23.
22
Wojciech Kalinowski (1919-1992), był przez 15 lat dyrektorem Ośrodka (1975-1990) i twórcą nowej koncepcji i nowego wizerunku tej instytucji. Będąc historykiem urbanistyki zajmował się w pracy
badawczej wieloma elementami dziedzictwa kulturowego, których znaczenie długo było niedoceniane.
Liczne studia historyczne miast, obiektów przemysłu, współpraca przy badaniach archeologicznych
wyrobiły w nim przekonanie o konieczności studiów historycznych nad zabytkami, a w konsekwencji
ewidencji i dokumentacji zabytków znacznie szerszej niż przyjęto w latach 50. Przykładem rozumienia
19
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ków stała się priorytetem w programie ODZ23. W 1975 r. przeprowadzono
także nowy podział administracji kraju, co zaowocowało powstaniem 49 województw, a następnie tyleż samo stanowisk Wojewódzkich Konserwatorów
Zabytków, w tym aż 32 nowych, w wielu mniejszych miastach (np. Biała Podlaska, Chełm, Ostrołęka, Elbląg i in.). Skutki reformy administracji okazały
się istotne – zarówno pozytywne, jak negatywne. Ówczesny system ochrony zabytków, ustawowo gwarantujący opiekę państwa nad zabytkami, działał
przez organy administracji, którymi byli wojewódzcy konserwatorzy, toteż
potrojenie liczby województw zwiększało zakres oddziaływania także w tym,
na ogół traktowanym marginesowo, elemencie regulowanym administracyjnie. Szansę włączenia do zasobu zabytków tych dotychczas „niechcianych”
tworzyła sytuacja, że w „małych” województwach znacznie mniej znajdowało
się obiektów „ważnych” z punktu widzenia spisu z r. 1964, a w obszarze ich
zainteresowania pojawiły się liczne zabytki dotychczas pomijane, dla miejscowych środowisk mające niekiedy znaczenie prestiżowe, gdyż nobilitujące
ich kształtującą się regionalną tożsamość. Rychło jednak okazało się, że niekiedy nowi wojewódzcy konserwatorzy nie potrafią sprostać oczekiwaniom,
nie znajdują też współpracowników wystarczająco przygotowanych do działań w tym zakresie. W nowych województwach zaczęto tworzyć kolejne biura dokumentacji, ale znalezienie odpowiednich pracowników było niełatwe,
bo na wyższych uczelniach, nawet w dziedzinach „konserwatorskich”, przygotowanie absolwentów w zakresie dokumentacji zabytków było traktowane
marginesowo. Proces powstawania biur przebiegał wolno i zakończył się aż
po 12 latach24. Na ogromne trudności natrafiały próby podziału archiwów i
dokumentacji „wielkich” województw i oddania ich części nowym. Trudno
się było dziwić protestom pracowników dawnych biur, gdy chciano podzielić i oddać tradycyjnie uformowane zespoły dokumentacji, niekiedy ocalałe
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roli zabytków była jego, wielokrotnie podkreślana, opinia o konieczności dokumentowania także tych
zabytków, których nie udało się uratować.
23
Koncepcja nowej ewidencji zrodziła się w latach 70. Autorem był W. Kalinowski, Analiza działalności
dokumentacyjnej i informacyjnej w Polsce w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury, Warszawa 1974,
s.53 (maszynopis powielany). Opracowanie karty „białej” architektury W. Kalinowski powierzył trzem
osobom: dr. A. Olszewskiemu, przez krótki czas kierownikowi działu, reprezentującemu podejście badacza (obecnie jest profesorem na UKSW w Warszawie), specjalizującym się w problematyce architektury współczesnej),W. Jankowskiemu, wieloletniemu pracownikowi ZMiOZ (w tym ewidencją na formularzu ”karty zielonej”) i swemu uczniowi z uczelni toruńskiej J. Kalickiemu, nowemu kierownikowi
działu przypadło zadanie wdrażania praktycznego nowej ewidencji. Por. J. Kalicki, Potrzeby weryfikacji
dotychczasowych metod ewidencji i dokumentacji zabytków architektury i budownictwa, w: Informator Państwowego Konserwatora Zabytków, Warszawa 1979, s.52-62.
24
Ostatnie z 49 Biuro Dokumentacji Zabytków powstało dopiero po ośmiu latach w 1983 r. w Tarnobrzegu.
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sprzed wojny. Nowe granice administracyjne wytyczono bez uwzględnienia
historycznych granic dawnych ziem, powodowały też, że ważne obiekty, przez
wiele lat znajdujące się pod szczególną opieką konserwatorską, pozostawały
nagle całkowicie bez kontroli i wsparcia25.
Biura dokumentacji zabytków w nowych województwach w ciągu kilku
lat poszerzyły szczupłą kadrę osób zajmujących się zabytkami. Jednak ich status
jako instytucji kultury, powoływanych przez wojewodów i współpracujących z
administracją państwową (a więc wojewódzkimi konserwatorami) powodował
w rezultacie znaczne różnice zarówno w liczbie zatrudnionych pracowników,
jak i zakresie podejmowanych przez nie działań. Wadą systemową był ich nie do
końca sprecyzowany status, co znalazło odbicie w formułowanym dylemacie czy
biuro dokumentacji zabytków to urząd, czy pracownia badawcza?26 W niektórych województwach zamiast współpracować ściśle z konserwatorami biura prowadziły wręcz własną politykę programową, korzystając ze wsparcia urzędników
administracji.
W 1975 roku istotne zmiany programowe nastąpiły w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie wraz z objęciem stanowiska dyrektora tej instytucji
przez Wojciecha Kalinowskiego. Opracowanie wzoru nowej karty ewidencji dla
zabytków architektury zwanej białą i wzmocnienie personalne działu architektury dawało narzędzia do tworzenia dokumentacji zabytków, nieporównywalnie
obszerniejszej i dokładniejszej niż karta zielona, przede wszystkim zaś gromadzenia dokumentacji fotograficznej27. Równocześnie podważona została teza o
kompletności dotychczasowego spisu, co stwarzało możliwość ewidencji zabytków dotąd pomijanych. Szczególną cechą karty białej była jej konstrukcja „mo25
Tak stało się np. z Lanckoroną, miasteczkiem o wybitnych walorach urbanistycznych i architektonicznych, będących pod szczególną opieka Hanny Pieńkowskiej, WKZ woj. krakowskiego. Położone 18 km
od Krakowa znalazło się nagle w 1975 r. w obrębie województwa nowosądeckiego. Jak przekonali się pracownicy ODZ w trakcie objazdu zabytków w latach 80. przez kilkanaście lat żaden z pracowników urzędu z
Krakowa nie odwiedził Lanckorony, gdy przestała być ”ich” zabytkiem, a z Nowego Sącza było aż 100 km.
26
Problem funkcjonowania biur dokumentacji zabytków i zadań jakie powinny realizować, w latach
80., wobec powstawania ich w nowych województwach był niezwykle palący. ODZ nie miał żadnego
oficjalnego związku z biurami. Niektóre biura były tworzone jako instytucje niezależne od wojewódzkiego konserwatora zabytków i uprawiały własną politykę W innych z kolei biura, mimo że funkcjonowały poza urzędem, zajmowały się wyłącznie załatwianiem spraw administracyjnych (np. w Radomiu).
Zagadnienie dylematu związanego z zakresem zadań biur przedstawił w artykule M. Konopka, Biuro
czy pracownia badawcza?, „Ochrona Zabytków” 1985, nr 38, s.39 54.
27
Karty „zielone” były wyposażone w niewielkiego formatu zdjęcie , na ogół wykonywane popularnym w latach 50. aparatem „Leicą”. Nie pokazywały ani zabytku, ani jego stanu zachowania. Są jedynie
niekiedy jedynym świadectwem sytuacji z końca lat 60. Karta „biała” całkowicie odmieniła sytuację.
Musiała zawierać komplet zdjęć ukazujących zabytek i jego stan, miała także miejsce na dostawianych
wkładkach na ukazanie zespołu zabytkowego, a w przyszłości także zmian obserwowanych w trakcie
upływu czasu.
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dułu podstawowego”, a więc możliwość dostosowania jej schematu do wymogów
ewidencji różnego rodzaju zabytków – drewnianych, przemysłowych, cmentarnych czy archeologicznych. Dla budownictwa drewnianego opracowana został
przez Jerzego Tura wariant karty „białej”. Zaczęto projektować karty specjalistyczne, ale uwzględniające format białej i najważniejsze rubryki identyfikacyjne. Dobrym przykładem może być karta ewidencji stanowiska archeologicznego
(KESA), której projekt w 1978 roku obejmował zgoła odmienny od architektury
program informacyjny, nie mniej zachowujący wspólne z kartą „białą” parametry i zrównujący pojęciowo zabytek architektury z zabytkiem archeologicznym,
który jako jednostka wyodrębniona pojęciowo stało się stanowiskiem archeologicznym28.
Konsekwencją wprowadzenia wzoru „białej” karty przez ODZ była konieczność ścisłej współpracy przy jej realizacji z wojewódzkimi konserwatorami
zabytków, a następnie biurami dokumentacji zabytków. Wybór obiektów kwalifikowanych do ujęcia ich w ewidencji, a następnie podjęcie procesu rejestracji było
zadaniem i przywilejem służby konserwatorskiej, gdyż karta ewidencyjna była
podstawą wpisu zabytku do rejestru. Zakładano, że będą one wykonywane dla
zabytków dotąd pominiętych, jednak w wielu wypadkach konieczne było także
przygotowanie ich dla zabytków ujętych w spisie z 1964 roku, a nie wpisanych dotąd do rejestru. Do tego wykonanie karty białej wiązało się z dyspozycją środków
finansowych. Szybko okazało się, że objęcie nimi nawet podstawowego zasobu
zabytków będzie trwało wiele lat29. Spis „fiszkowy” zainicjowany przez Wojciecha
Kalinowskiego, miał być kolejnym krokiem w rozpoznaniu zasobu, szczególnie
obiektów drewnianych i małomiasteczkowych, tworzących ważny element, wyróżniający krajobraz kulturowy w Polsce. Kolejno poszczególne rodzaje zabytków: archeologiczne, techniki, przemysłu, ogrody i parki, architektura przełomu XIX i XX
w., następnie modernizmu oraz wszelkie powiązane ze sobą zespoły i układy jako
odrębne i ważne całości, bez względu na to czy są elementami tak zwanej kultury wysokiej, czy po prostu śladami dziedzictwa stawały się kolejnymi segmentami
krajobrazu –środowiska kulturowego, o który winniśmy zadbać wraz z wszystkimi
jego składnikami. W 1978 roku, a więc po 15 latach, unieważniona została klasyfiEwidencja zabytków archeologicznych do 1978 r. nie była ujęta w żadnym systemie obejmującym
wszystkich zainteresowanych. Prowadzone wykopaliska oznaczano jako wykopy, lub stanowiska, choć
nie było sprecyzowanej definicji tego ostatniego pojęcia. Dopiero karta ewidencyjna spowodowała
konieczność określenia, czym jest stanowisko, a zarazem miejsce z zawartością warstw kulturowych
stanowiących destrukt niegdyś istniejącego obiektu lub ich zespołów. Obok pojęcia zabytku archeologicznego jako ruchomego artefaktu pojawił się zabytek nieruchomy o zdefiniowanych granicach.
29
Na podstawie szacunkowych wyliczeń wojewódzkich konserwatorów zabytków przypuszczano, że
trzeba będzie wykonać ok.60 tys. białych kart dla obiektów architektury i budownictwa pominiętych
w czasie spisu z lat 50. I że można zakładać okres kilkunastu lat (ca 15) na wykonanie tej ewidencji. W
rzeczywistości w ciągu 20 lat wykonano dwa razy więcej kart niż zakładano.
28
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kacja zabytków z 1964 roku, a obraz zasobu zabytkowego w latach 80. przedstawiał
się diametralnie inaczej niż ćwierć wieku wcześniej.
Podejmując spis „fiszkowy” planowano, że zostanie zrealizowany w ciągu
najdalej 4 lat i obejmie około 100 tysięcy obiektów.30 Ta liczba stała się realna
już po próbnych spisach w trzech małych województwach. Do ochrony takiego zasobu zabytków, a tym bardziej krajobrazu kulturowego, nie było narzędzi
prawnych w obowiązującej wówczas ustawie z 1962 roku. Wartości „nowych”
zabytków nie były ani rozumiane, ani dostrzegane zarówno przez sprawujących
władzę, jak i lokalne społeczności. Także proces uzyskanie „nowej świadomości”
przez środowiska związane z ochroną zabytków było procesem nie dla wszystkich oczywistym i wieloletnim.31
W latach 80. bodźcem do zacieśniania współpracy ODZ z biurami dokumentacji zabytków stała się realizacja rozpoczętej w r. 1975 ewidencji. Niezbędne były
stałe konsultacji i kontakty z biurami, zaczęto organizować spotkania w postaci
ogólnopolskich konferencji z przedstawicielami biur dokumentacji. Wykazywały
one, że większość biur nie jest przygotowana do analizy narastających zbiorów dokumentacyjnych. Ich rola sprowadzała się coraz częściej do obsługi administracyjnej WKZ. W środowisku związanym z ochroną zabytków narastała też krytyka sytuacji permanentnego niedoboru środków, wad ustawy z 1962 roku, do której nie
uchwalono wielu ważnych rozporządzeń, kolejnego (zwłaszcza po stanie wojennym) obniżenia się rangi stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków, które
nie dawało mu żadnych uprawnień nad te, którymi dysponował dyrektor Zarządu
Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki.32 Nieustannie „zwiększająca”
się liczba zabytków objętych ewidencją powodowała frustrację w resorcie kultury,
gdyż wiele osób, w tym także kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, nie byli w stanie zrozumieć, że zabytek nie jest pojęciem „gatunku” o stałych i jednoznacznych
cechach i przybywa ciągle obiektów, które z definicji istniały od wielu lat.
30
Mało kto wyobrażał sobie jak niezwykłe wyniki przyniesie spis adresowy. Planowano 100 tys.,
wykonano ich ponad 600 tys. W województwach południowo wschodniej Polski, a więc na terenie
działalności Jerzego Tura, spis adresowy do końca lat 80. objął około 40 tys. obiektów, w większości
drewnianych. Nawet jeśli przyjąć, że wykonawcy nie dotrzymywali przyjętego kryterium o wyróżniających się obiektach, skala ewidencji przy porównaniu ze spisem z 1964 r. dla całego kraju (38.000) jest
niezwykła.
31
Na przełomie lat 70. i 80. Janusz Kubiak przedstawił studium Żyrardowa ukazując niezwykłość zachowanego miasta fabrycznego; w końcu lat 80. środowisko architektów w Katowicach zaczęło bronić
Giszowiec przed próbami jego zabudowy blokowiskiem. Problem zabytków techniki i budownictwa
fabrycznego wymagał rozwiązania, a przede wszystkim ochrony przed zniszczeniem i modernizacją
zachowanego krajobrazu kulturowego.
32
Próbę zmiany tego stanu podjął Bohdan Rymaszewski, Generalny Konserwator Zabytków na początku lat 80. przygotowując projekt nowej ustawy o ochronie zabytków. Wzmocnienie pozycji GKZ stało
się przyczyna jego dymisji.
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Pierwsza strona białej karty ewidencyjnej architektury, która w 1975 r. zapoczątkowała przełom
w podejściu do ewidencji zabytków, składająca się z 4 stron formatu A4 i wkładek na fotografie.

Przed ćwierćwieczem
W końcu lat 80. dyrektorem Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (z
tytułem Generalnego Konserwatora Zabytków) został dotychczasowy wojewódzki konserwator zabytków z Lublina Tadeusz Zielniewicz.33 Z jego inicjatywy rozpoczęły się prace nad raportem o stanie zabytków, a następnie nad
projektem nowej ustawy.34 To rozeznanie błędów systemu i koncepcje jego poSzerokim echem odbiły się krytyczne wystąpienia wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie,
zaledwie 30-letniego, Tadeusza Zielniewicza, do ówczesnego ministra kultury Kazimierza Żygulskiego, w
sprawach polityki wobec zabytków. W 1987 r. został on Generalnym Konserwatorem Zabytków i przygotował przy współpracy z ODZ bardzo krytyczny raport o stanie ochrony zabytków i muzeach, który miał
po raz pierwszy szansę dotrzeć do jednego z Komitetów KC PZPR. Wiele takich opracowań przygotowywanych w ministerstwie kultury w poprzednich latach, było „fryzowanych” i najczęściej znajdowało
miejsce w archiwach. Ówczesne projekty stworzenia nowego systemu, spełniającego od dawna wysuwane
postulaty środowiska konserwatorskiego, przygotowywane była przy współpracy wojewódzkich konserwatorów zabytków i ODZ. Rozeznanie uzyskane w Ośrodku w toku realizacji ewidencji w latach 80., co
do sytuacji organizacyjnej i stanu zabytków dostarczało argumentów dla tych rozwiązań.
34
Pracowała na jej założeniami tzw. Komisja Gieysztora. Wprawdzie nie powstał wówczas pełny projekt
i nikt nie przewidywał przełomu w 1989 r. to jednak wiele jej propozycji ułatwiło znalezienie koncepcji
33
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prawy miało ogromnie istotne znaczenie w okresie transformacji w końcu lat
80. Zmiany przeprowadzone zostały przez sejm „kontraktowy” drogą nowelizacji ustawy ’62, zanim sytuacja polityczna ukształtowała nową partyjną scenę.
Dzisiaj możemy dopiero docenić trafność i słuszność podjętych wówczas działań i prawidłowość ówczesnych diagnoz, gdy wiemy, że przygotowanie nowej
ustawy zajęło aż… 14 lat.
Utworzenie nowej struktury administracyjnej i sformułowanie nowego
rozumienia roli zabytków i sposobów ich ochrony, zadań państwa, funkcji samorządu (wówczas dopiero projektowanego), ustalenia celów i zadań organów
administracji, w końcu identyfikacja celów i zakresu ochrony dziedzictwa wymagało tworzenia spójnego programu, otwierającego inną niż dotychczas perspektywę we wszystkich elementach funkcjonującego państwa. Dlatego nowelizacja ograniczyła się do najważniejszej kwestii ogólnej, to znaczy rozdzielenia
roli państwa od obowiązków tych, którzy zabytki posiadają i użytkują oraz
organizacji służby konserwatorskiej na nowych zasadach. Z jednej strony należało zbudować sprawny system administracji dla jej organów (czyli wzmocnić
pozycję wojewódzkiego konserwatora zabytków), z drugiej upodmiotowionym właścicielom zabytków umożliwić korzystanie ze sprawnego działania administracji i możliwości korzystania z pomocy środków państwa. Znalazło to
wyraz w projekcie stworzenia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (PSOZ),
której ogniwami wojewódzkimi stali się wojewódzcy konserwatorzy zabytków,
a organem zwierzchnim byłby Generalny Konserwator Zabytków, jako organ
administracji (i druga instancja), ale finansowany przez ministerstwo kultury
i jemu podległy.35 O ile nowy, centralny urząd, mógł powstać przejmując etaty
pracowników departamentu ministerstwa (czyli Zarządu Ochrony Zabytków),
to stworzenie oddziałów wojewódzkich konserwatorów wymagało pozyskania
nowych etatów, w skali kraju ca 900. Wobec reformy państwa i gospodarki, było
to nie lada wyzwaniem. Problem rozwiązany został przez przeniesienie etatów
biur dokumentacji z działu „instytucje kultury” do działu „administracja”36. Jak
dalece było to przewidujące można było się rychło przekonać, W nowym systemie obywatele zyskali realne prawo do odwoływania się od decyzji urzędu i
nowelizacji ustawy zaraz na początku transformacji.
35
Do czasu reformy wprowadzonej w życie nowelizacją ustawy z 1962 r. organem odwoławczym od
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków był minister kultury, a w jego imieniu zastępca wiceminister kultury. Zmiana, zgodnie z którą powstał urząd GKZ, ustanawiała go organem drugiej instancji
i de facto był on w randze wiceministra, mianowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Ustawa przyjęta
po kilkunastu latach zlikwidowała urząd GKZ i Generalnym Konserwatorem Zabytków jest jeden z
wiceministrów, z nadania politycznego..
36
Etaty „biur” przeniesione do administracji były niezbędne dla tworzenia nowych wydziałów wojewódzkich konserwatorów zabytków, którzy przestawali być pracownikami dotychczasowych wydziałów kultury urzędów wojewódzkich.
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zaczęły napływać, wymagające prowadzenia postępowania administracyjnego,
tysiące spraw związanych z zabytkami. Ze zmianą wiązała się likwidacja dotychczasowych biur dokumentacji, co wzbudziło znaczny sprzeciw, gdyż nie
wszyscy ich pracownicy aprobowali zmianę charakteru swojej pracy i jej kontynuacji w urzędzie wojewódzkiego konserwatora zabytków.37
Pozostawał nierozwiązany problem, kto powinien i może zajmować się
dokumentacją, jej analizą, planowaniem i strategią. Ewidencja zabytków obejmowała co raz więcej ich rodzajów i realizowana od ćwierćwiecza strategia
doraźnych interwencji (dbamy o te zabytki, dla których udaje się zdobyć środki) uwidaczniała bezradność systemu ochrony zabytków. Doświadczenie lat
60. wykazywały, że w województwach powstałych po reformie w 1975 roku
obszary, mające historycznie ukształtowane dziedzictwo materialne, zostały
sztucznie podzielone nowymi granicami, a w wielu z nich nie ma, i nie prędko
będzie miało, możliwość zatrudnienia specjalistów. Nadzór ODZ nad biurami
był nieformalny i mało skuteczny, a w żadnym wypadku nie mógł dotyczyć
oddziałów konserwatorów wojewódzkich, którzy stali się pracownikami centralnego urzędu. Tymczasem jakakolwiek polityka czy programy w ochronie
zabytków w oparciu o ówczesne możliwości i statut ODZ, instytucji centralnie zajmującej się dokumentacją zabytków, nie były realne. Tym bardziej, że
idee transformacji wyraźnie wskazywały na konieczność decentralizacji zarządzania w każdym obszarze. Istnienie instytucji regionalnych niezbędnych
dla planowania ochrony zabytków w odniesieniu do najpilniej potrzebujących
obiektów, a więc zarządzania obszarem ochrony dziedzictwa kulturowego, nie
budziło wątpliwości. Tak zrodziła się idea Regionalnych Ośrodków, dla których macierzystą jednostką mógł być ODZ. Tworzenie ich przez Ośrodek
dawało przy tym gwarancję przyjęcia jednolitego modelu organizacyjnego i
statutu określającego cele i formy ich działania. Wielu wydawało się wówczas,
że Ośrodki Regionalne po prostu zastąpiły funkcjonujące od lat 60. Biura Dokumentacji Zabytków. Rezultaty „nowej” ewidencji stwarzały jednak całkowicie nowe problemy i do ich rozwiązywania należało stworzyć jednostki, w których pracownicy mogli tym wyzwaniom podołać. Udało się wówczas pozyskać
dla realizacji tego celu nieco ponad 100 etatów i przyjęto formułę organizacji
Ośrodków jako oddziałów ODZ, w miejscowościach, w których znajdowały
się urzędy wojewódzkie i wojewódzcy konserwatorzy zabytków, i które mogły
być w przyszłości stolicami nowych, „dużych” województw, niejako antycypując nowy podział administracyjny kraju, będący wówczas projektem w sferze
Dla wielu pracowników dotychczasowych Biur Dokumentacji był to trudny moment decyzji życiowych. I choć w większości wykonywali czynności typowo administracyjne wspomagając wojewódzkich konserwatorów, to oficjalna zmiana charakteru pracy była trudna do zaakceptowania.

37
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dyskusji, a zrealizowany został dopiero przez rząd premiera Jerzego Buzka po
10 latach w postaci 16 województw.38 Prowadzone w drugiej połowie lat 80.
studia, głównie w dawnym biurze dokumentacji w Gdańsku,39 wskazywały
na potrzebę respektowania historycznych podziałów regionalnych, zgodnie z
którymi można było przewidywać, że „nowych województw” powinno być od
12 do 14. W rezultacie powstało 13 regionalnych ośrodków. Kluczowym zadaniem było znalezienie osób, które tworząc nowe instytucje - oddziały ODZ,
miały doświadczenie w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu i postrzegałyby ochronę zabytków jako zadanie ochrony dziedzictwa kulturowego w
całej złożoności tego pojęcia. Ośrodki powinny były powstać w okresie pół
roku i znalezienie właściwych osób było bardzo trudnym zadaniem. Organizację ośrodka w Rzeszowie powierzyłem Jerzemu Turowi. W kontekście jego
doświadczenia i pracy w wielu instytucjach o różnym profilu, a równocześnie
osobistego zaangażowania w ratowaniu „niechcianych” zabytków, była to, co
wykazały następne lata, decyzja optymalna.
Zadania postawione przed Regionalnymi Ośrodkami, zostały sprecyzowane i opisane zaraz na początku procesu ich tworzenia40. Można je ująć syntetycznie w następujących punktach:
– rozpoznanie środowiska kulturowego
– monitoring jego stanu
– prognozowanie przemian
– tworzenie merytorycznych podstaw dla założeń polityki konserwatorskiej.
W praktyce realizacja tych założeń natrafiała na wiele trudności. Pierwszą z nich była konieczność przełamania stereotypowych wyobrażeń co do
funkcjonowania oddziałów ODZ, które wynikały z utrwalonych doświadczeń
działalności BDZ-ów. Drugim problemem było systemowe wdrożenie współpracy z wojewódzkimi konserwatorami zabytków danego regionu. Mazowiecki Ośrodek winien był stale działać na obszarze aż 6 województw. Ośrodki
zostały zobowiązane do stałych spotkań z wojewódzkimi konserwatorami
W pracach nad nowym podziałem administracyjnym przygotowujący zmianę brali pod uwagę „tożsamość” regionów historycznych i na początku lat 90. oddziały ODZ, a szczególnie gdański, który jako
jedyny nie wymagał budowy od nowa, lecz przejął część pracowników merytorycznych z dotychczasowego Biura Dokumentacji (którego zespół liczył aż 28 etatów!) współpracowały z zespołami kierowanymi przez profesorów M. Kuleszę i E. Wysocką.
39
Problematykę tę przedstawia publikacja regionalnych ośrodków – gdańskiego i toruńskiego ”Województwo w zmienionej strukturze terytorialno administracyjnej Polski (Sympozjum w dniu 15 grudnia 1993
w Toruniu), red. M. Kallasa, Warszawa 1994.
40
Koncepcja zadań Ośrodków Regionalnych przestawiona została w artykule: M. Konopka, A. Kostarczyk, Komu i czemu mają służyć Regionalne Ośrodki Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, „Kuryer
Konserwatorski”1991, nr 3, s.32 34.
38
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zabytków. Istotną sprawą było połączenie prac nad ewidencją (zaawansowaną
w wielu województwach, ale stale nieukończoną) z pracą nad tematyką określającą wartości wynikających z rozpoznania genezy historycznej obiektów
zabytkowych. Z jednej strony chodziło o nawiązanie tradycji inwentarza topograficznego zabytków, z drugiej do metod geografii historycznej. W BDZ-ach
rzadko zatrudniano historyków i nie było nawyku wykorzystywania ich metod
pracy. W tym zakresie Ośrodek w Rzeszowie nie miał większych trudności, bo
województwa powołane w 1975 rku w południowo-wschodniej Polsce (przemyskie, rzeszowskie, krośnieńskie) tworzyły historycznie ukształtowany subregion, a dla Jerzego Tura był to teren, w którym pełnił funkcję wojewódzkiego
konserwatora zabytków u zarania swojej pracy zawodowej. Poszerzenie zakresu
pojęcia zabytku spowodowało konieczność innego podejścia do ochrony przestrzennej i stworzenia prawnej ochrony krajobrazu kulturowego41. Wymagało
to upowszechnienia w środowisku konserwatorskim innego rozumienia wartości kulturowych, kształtowanego na gruncie dyscyplin wiedzy w niewielkim
zakresie w nim dotychczas reprezentowanych. Temu miał służyć projekt badawczy realizowany wspólnie przez Ośrodki42. Była to próba kształcenia kadr,
a jednocześnie wprowadzenia jednolitej metody tworzenia studiów z zakresu
geografii historycznej jako fundamentu oceny walorów zabytkowych regionu.
Miała być bazą łączenia wyników badań różnych dyscyplin począwszy od archeologii, a skończywszy na pracach z zakresu socjologii. Z moich rozmów z
Nieśmiałą próbą wprowadzenia prawnej ochrony krajobrazu kulturowego był zapis w nowelizacji
ustawy z 1962 r. o powoływaniu parków kulturowych. Niestety nie uzupełniono go wówczas o wymóg
zarządzeń wykonawczych i dopiero w nowej ustawie, po latach, zaistniała nowa forma ochrony w postaci Parków Kulturowych, które mogą tworzyć władze samorządowe.
42
Wojciech Czech, Artur Kostarczyk, Seminarium problemu badawczego Rudy’89(wnioski poseminaryjne), w: Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego, z.1, Materiały wyjściowe, Gdański 1991, s. 14-16. „Synteza…” miała pogłębić problematykę związków między historią poszczególnych ziem polskich i zabytkami rozumianymi przede wszystkim jako świadectwa. Inspiracją stał się
projekt realizowany przez Wojciecha Czecha, architekta z Katowic (późniejszego wojewody), który
zgromadził ogromne materiały z różnych dziedzin, będące poniekąd „fotografią historyczną” Górnego Śląska. Ukazywała ona jego zapoznane korzenie jak choćby średnio wieczny system gospodarki
wodnej i leśnej stworzony przez cystersów z Rud, dzielnice robotnicze projektowane dla wielkich
syndykatów jak Giszowiec czy Nikiszowiec (o których uratowanie przed zniszczeniem W. Czech
domagał się wbrew planom władz katowickich jeszcze w latach 80.). Badania w ramach syntezy, w
znacznej mierze z wykorzystaniem metod geografii historycznej miały określać tożsamość regionów,
a ich cechy wyróżniające miały być podstawą waloryzacji wartości zabytków. Koordynatorem syntezy był Gdański Ośrodek Regionalny, publikując 4 zeszyty informujące o postępie prac. Była więc
pierwszym krokiem na drodze do stworzenia racjonalnego systemu waloryzacji zasobów zabytkowych nie w ramach poszczególnych rodzajów zabytków, ale terytoriów, a więc zgodnie z koncepcją inwentarza topograficznego. Niestety pełne materiały syntezy, złożone u zamawiającego, czyli
w urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków wraz dekompozycją systemu w 1995 r. zostały
oddane do archiwum.
41
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Jerzym Turem wynikało, że znajdował on satysfakcję w takim ujmowaniu badań nad zasobem zabytkowym kraju43.
Innym zadaniem Ośrodków była praca nad kryteriami wyboru najważniejszych zabytków danego regionu. Obowiązki przygotowania wniosków dla Generalnego Konserwatora Zabytków o wpis na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, a następnie Pomników Historii były poniekąd
wstępem do prowadzenia przez ODZ analiz, ocen i raportów w skali kraju, a
mógł on je realizować tylko korzystając z analiz dokonywanych w regionie44.
Kolejnym istotnym elementem działań Ośrodków miała być komputeryzacja zasobów ewidencyjnych. Prace nad tym problemem ODZ prowadził od
lat 70. jednak dopiero pojawienie się komputerów personalnych dało asumpt do
otworzenia drugiego ich etapu.45 Narzędziem jego realizacji było wyposażenie
wszystkich ośrodków w komputery Apple i wprowadzenie programu Komputerowy system informacji o środowisku kulturowym, w końcu próba opracowania
założeń oprogramowania ewidencji. Rozpoczęcie etapu trzeciego nastąpiło w
okresie pełnego upowszechnienia i dostępności komputerów osobistych i pojawienie się na rynku zawodowych programistów, a następnie stworzenie baz informatycznych obejmujących zasoby zabytkowe.
Kolejnym wspólnym działaniem w skali kraju mogły być realizowane
przez ośrodki regionalne akcje promocyjne w zakresie ochrony zabytków.
Wtedy właśnie ośrodki rozpoczęły organizowanie Dni Dziedzictwa Europej43
Obok gdańskiego Ośrodka, orientowanego przede wszystkim na problematykę regionalną i metodę
geografii historycznej, wyróżniał się Ośrodek regionalny w Krakowie. Pracował on nad alternatywnym
projektem „Karty dziedzictwa kulturowego miejscowości”, mającej być ujęciem syntetycznym ewidencji zabytków. Z. Myczkowski, Z kart kroniki Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowe go w Krakowie(okres 1991 94, „Teki Krakowskie” 1995, II, s.181-186.
44
Pierwszą listę Pomników Historii przygotowano w ODZ do podpisu prezydenta Lecha Wałęsy. Był to
druk złożony w komputerze (nie było jeszcze w użyciu Windows), zmontowany w Dziale Wydawnictw
z kolorowymi ilustracjami i „wydany” w 30 egzemplarzach. Projekty Rozporządzeń Ministra Kultury i
Sztuki(opublikowane w „Kuryerze Konserwatorskim” 1995, nr 6, s.10) w sprawie organizacji i sposobu
ochrony pomników historii i w sprawie uprawnień PSOZ do nakładania grzywien, miały być sposobem
wprowadzenia w życie nowych przepisów, które pojawiły się ustawy w nowelizacji ustawy w 1990 r.
Grupa pomników historii zyskałaby konkretne uprawnienia, a służba konserwatorska otrzymywała, w
sytuacji jaskrawego zaniedbania zabytków, narzędzie doraźne umożliwiające realny nacisk na użytkowników zaniedbujących swoich obowiązków. Niestety projekty te pozostały tylko zapisem intencji, a na
nową ustawę trzeba było czekać 8 lat i nie uwzględniła ona tych inicjatyw.
45
W latach 80. niezależnie od postępującej digitalizacji ewidencji zabytków ruchomych, dotychczasowy konsultant ds. spraw digitalizacji zbiorów, dr Kazimierz Mardoń, matematyk, rozpoczął pracę w
Ośrodku na etacie. Zakupiony został komputer polskiej produkcji i pracownicy zaczęli się „oswajać”
z możliwością użytkowania elektronicznego zapisu. Pierwsze komputery nowszej generacji pojawiły
się dopiero na początku lat 90. Konieczność digitalizacji ewidencji w sytuacji narastającego zasobu
informacji i kryzysu braku miejsca była oczywista. W 1991 r. przy pomocy programu „Ventura” udało
się złożyć pierwsze wydawnictwo.
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skiego, proponując coraz to różne hasła w celu rozwoju kontaktu społeczeństwa z zabytkami.46
W okresie zaledwie 4 lat ODZ z instytucji przez 35 lat realizującej ewidencję zabytków w kraju, będącej zapleczem departamentu w ministerstwie kultury
i sztuki, stał się, dzięki swoim oddziałom i nowemu statutowi, instytutem tworzącym wiarygodny, aktualny obraz zasobu zabytkowego, zdolnym do realizacji
kompetentnie przygotowanych studiów i opracowań dotyczących zabytków w
Polsce i do tworzenia programowych opracowań służących decyzjom podejmowanym w skali ogólnopolskiej47. Ośrodki Regionalne miały też szansę stać się
instytucjami mającymi istotny wpływ na los zabytków w regionie. Dzięki zmianom, które nastąpiły na przełomie 1989/1990 i przemyślanej próbie nowego
ukształtowania systemu ochrony zabytków w Polsce, czego ważnym ogniwem
stały się Ośrodki Regionalne, Jerzy Tur znalazł na swojej drodze zawodowej warunki satysfakcjonującej go pracy. A służba w ratowaniu dziedzictwa była przecież jego życiowym powołaniem.

Wczoraj, i… w przyszłości
Druga połowa lat 90. przyniosła niestety głównie próby odwrócenia skutków systemowych „rewolucji” z 1989 roku Urząd Generalnego Konserwatora
Zabytków przestał istnieć, udało się natomiast zachować niezależność wojewódzkich konserwatorów zabytków. Pojawiły się liczne samorządowe urzędy
konserwatorskie. Istnieją dalej oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
który uznaje się spadkobiercą ODZ. Ośrodek, po kilku latach stagnacji, przeżył wstrząsy jednoczenia z instytucją zajmującą się krajobrazem kulturowym.
Pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa zorganizował Ośrodek Gdański wystawą „Europejskie dziedzictwo rozproszone” w 1992 r.
47
W wywiadzie dla „Spotkań z zabytkami” tak postrzegał najważniejsze zadania: „Wydaje się, że najważniejsza jest rewaloryzacja miast.(…) Sprawa druga ,(…). to ochrona krajobrazu. Trzecia to ochrona
zabytków techniki”. Odnośnie Ośrodka powiedział wówczas „Od początku swojej działalności ODZ oparty jest na błędnych założeniach. Należy bowiem patrzeć na Ośrodek jako zalążek instytutu naukowego.
Resort kultury jest jedynym resortem, który nie ma swojego ośrodka badawczego, a konserwatorstwo,
ewidencja zabytków wymagają badań naukowych. Inaczej nie posuniemy się nawet o krok. („Sześć pytań do Profesora” wywiad K. Nowińskiego, „Spotkania z Zabytkami”1982, nr 9, s.36-37). Działalność
Ośrodków Regionalnych powstałych w 1990 r. przedstawiają Sprawozdanie z prac ODZ , regionalnych
Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego oraz Regionalnych Rad Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w 1994 r. „Kuryer Konserwatorski” 1995, nr 6, s.49 50., a także 6 sprawozdań z działalności Ośrodków Regionalnych opublikowanych w 2002 r., w związku z jubileuszem 40-lecia ODZ,
„Ochrona Zabytków” 2002, nr 1, s.73-96. W ciągu następnych 10 lat ODZ przekształcił się w Krajowy
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków a następnie w Narodowy Instytut Dziedzictwa, kierowało
nim kolejno 6 dyrektorów i zakres działania ośrodków regionalnych był ograniczany.
46
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Następnie utracił dorobek ewidencji archeologicznej, aby po kilku latach go
odzyskać. Kolejne zmiany statutu wypływały istotnie na elementy misji dawnego ODZ, a w drugiej dekadzie XXI w. zaczęto marginalizować rolę oddziałów
regionalnych. Ten okres wydaje się jednak minionym. Być może należałoby
wrócić „do korzeni”. Opracowanie, długo oczekiwanego, Krajowego Programu
Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami48 jest istotnym wydarzeniem w
systemie ochrony zabytków w Polsce. Przedstawione w Programie informacje
o stanie liczbowym zabytków w Polsce, i określenie faktycznego stanu chronionych prawem obiektów nieruchomych, jest jedynie pierwszym etapem działań
w tym zakresie. Weryfikacji wymagają analizy jakościowe i zwrócenia uwagi
na ich zróżnicowanie wynikające z historycznych uwarunkowań kulturowych.
Nawet powierzchowne porównanie zestawionych danych wskazuje na braki w
ocenie syntetycznej tych danych na szczeblu regionów. Województwo śląskie
ma w rejestrze 195 zabytków przemysłu i techniki. Dolnośląskie ma ich ponad
330, a mazowieckie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie po ok.230. Wynika
z tego, że te ostatnie miały status regionów przemysłowych w większym stopniu niż śląskie… Podobne wnioski dotyczą również innych rodzajów zabytków
stanowiących o specyfice regionu np. pałaców i rezydencji w województwach
zachodnich czy stanowisk archeologicznych, których liczba wpisanych do rejestru pozostaje na tym samym poziomie co przed kilkunastu laty.
Wszystko to powinno wynikać nie tyle z raportów organizacji pozarządowych, co z analiz wykonywanych w regionach. Stan niedoboru środków na
prace konserwatorskie ma charakter permanentny, ale sprawy wyglądają rozmaicie w różnych regionach. Wartościowanie i waloryzacja zabytków staje się
stałym tematem rozlicznych konferencji. Przypomina to ostrzenie narzędzi
do wykonania ważnego zadania. Byłby czas, aby powołane ku temu instytucje, których program powstał u zarania Polski niepodległej, przestały udoskonalać metody działania i przeszły do czynów, a ich program wreszcie zaczął
być realizowany. Może potrzeba nam, jak zawsze osób, dla których ratowanie
zabytków nie jest zawodem, lecz powołaniem. Trawestując niegdyś napisane
słowa laureata nagrody noblowskiej chciałoby się wołać Larum, ginie nasze
dziedzictwo a pan, Panie Konserwatorze Jerzy Turze, śpi spokojnie zostawiając nas samych…

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017, „Ochrona Zabytków”.
Dodatek specjalny, Warszawa 2014.
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Idea i rzeczywistość.
Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego
The last place of Jerzy Tur’s employment was the Regional Centre for the
Study and Documentation of Monuments (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) in Rzeszów, of which he was the organizer and director.
Since the 1950s, the author of the article worked in the Board of Museums and
Monument Protection (Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków) at the Ministry
of Culture and Art, and by that token he had dealings with the Regional Monument Conservator (WKZ) in Rzeszów from the very beginning of his professional career. At that time, the Board of Museums conducted works on the listing
of monuments in Poland, and their categorisation in terms of value (four groups
were created, and in addition, class “zero” monument category, comprising 52
objects). This categorisation led to the inclusion of historic timber buildings under lower classes, which practically deprived them of any protection.
In 1962, the “green record cards”, along with the competencies related to
keeping the monument lists and records, were handed over to the Monument Records’ Documentation Centre (Ośrodek Dokumentacji Zabytków), founded by
Kazimierz Malinowski. Created at that time, the list of monuments (counting the
total number of 38,000 objects) was initially intended to be a closed (finite) one,
but numerous opinions stating its incompleteness (including Jerzy Tur’s judgement) led to elaborating its subsequent edition in the form of 17 monument books,
one for every region. The idea of documenting and monitoring the condition of
monuments required having a much broader resource base of employees, which is
why the network of Bureaus for Monument Documentation (Biuro Dokumentacji
Zabytków) was started – the first one in Rzeszów – providing the knowledge and
information base for the Regional Monument Conservators.
Subsequent administrative changes in Poland brought about also the
changes in the structure of monument preservation services. In 1975, along with
the increase in the number of administrative regions, 49 Regional Monument
Conservation Authorities were established, and thanks to this, the scope of their
impact on the treatment of monument conservation problems and documentation has increased – before, the latter had been treated rather marginally – on the
other hand, the monument classification system has been disrupted. New administrative boundaries have been drawn without taking historical divisions into
consideration. Sometimes this resulted in situations where the objects that had
been under particular monument conservation care were suddenly left without
256 any monitoring or support.
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Kościół w Dębnie – czy ktokolwiek w latach 50. XX w. „klasyfikował” go jako zabytek światowej rangi?
Fotografia w zbiorach autora artykułu.

Rzepiska – graniczna wieś na polskim Spiszu – rzadki przykład zachowanego krajobrazu kulturowego.
Fot. M. Konopka.
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The following years brought the development of documentation works,
based on white cards and fiches. Under the direction of Wojciech Kalinowski,
the Monuments Documentation Centre, undertook the tasks of the monument
listing and records, that had been initiated back in 1975. This has become an
incentive to strengthen the cooperation between ODZ (the Monuments’ Documentation Centre) and BDZ (the Bureau for Monument Documentation).
Political transformations of the 1980s brought about fundamental changes
in the structure of monument conservation services, and the formulation of a new
interpretation of the role of monuments and ways to protect and preserve them.
They also brought changes in the tasks of the State and of local self-government
authorities in relation to monuments, setting new goals and tasks for administrative bodies, and finally, empowering the owners and the users of monuments. All
this was formulated in the amendment to the Monument Preservation Act.
The amendment limited itself to the most important general issues, that
is, to the separation of the role of the State from the duties of those who own
and use the monuments, as well as the organization of monument conservation
services according to new principles (as the State Service for the Preservation
of Monuments – Państwowa Służba Ochrony Zabytków) and the adoption of a
more administrative role by the latter Service. At the same time, the decentralization of management has led to the creation of regional institutions, necessary
for planning the protection of monuments with regard to the objects most urgently needing preservation, and thus the management of the sphere of cultural
heritage protection. This is how the idea of the Regional Centres for the Studies
and Preservation of the Cultural Environment (Regionalny Ośrodek Studiów i
Ochrony Środowiska Kulturowego) was born, for which the Monuments’ Documentation Centres could be possible parent institutions. These Regional Centres
differed significantly from the former Bureaus for Monument Documentation in
that they required the employment of persons with specialized education and
skills, and those who understood protection of monuments as preservation of
cultural heritage in the whole complexity of that concept. Another challenge was
the introduction of computers and information technologies to the Centres.
The second half of the 1990s brought about a reversal of the systemic effects of the “revolution” of 1989. The elaborated methods have not been sufficiently used, whereas the program of monument preservation measures that had
been developed at the beginning of Poland’s independence is not currently being
implemented. One would like to sound a clarion call: our heritage is fading away,
and the honourable Monument Conservator Jerzy Tur has left us to our own
devices, having passed to eternal sleep…
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Wybór zawodu architekta przez maturzystę zwykle nie jest poprzedzony
głębszym zastanowieniem i rozważaniem związanych z nim blasków i cieni. Wybory uczelni i późniejszego zawodu często dokonywane są więc przypadkowo
– bo tak chcą rodzice, bo tam będzie studiować kolega/koleżanka, bo to będzie
dobrze płatny zawód, bo dana uczelnia ma dobrą opinię itd.
Spodziewana przyjemność studiowania architektury i wyobrażenie późniejszej pracy w zawodzie często jednak odbiegają od praktyki… Dzieje się tak
za przyczyną wyjątkowej specyfiki pracy architekta, który musi umieć połączyć
w praktyce szeroką znajomość kultury budowlanej, wrażliwość estetyczną i
niezbędną wiedzę techniczno-materiałową – dopiero bowiem połączenie tych
podstawowych elementów pozwala na w pełni dojrzałe kreowanie tak poszczególnych obiektów budowlanych, jak ich zespołów z zachowaniem właściwych
relacji z otaczającym środowiskiem naturalnym i kulturowym. Nadto architekt
musi dziś dysponować dobrą orientacją w przeróżnych przepisach i normach, a
także w kwestiach prawnych odpowiedzialności za projekt i jego realizację.
Rzetelne kształcenie architektoniczne powinno również dbać o kontynuację dotychczasowych dobrych doświadczeń i osiągnięć w sferze szeroko pojętej
kultury budowlanej. Więc w edukacji tej nie sposób odwrócić się od światowego
i lokalnego dziedzictwa w tym zakresie. Dopiero bowiem gruntowna znajomość
różnych konstrukcji, materiałów i form w ich rozwoju historycznym, może stanowić fundament wiedzy na bazie którego będą mogły powstawać nowe śmiałe
wizje projektowe, mające szansę na udaną realizację.
Przyjmując powyższe twierdzenia za prawdziwe nie sposób więc podważać rangi nauczania historii architektury – tak w wątku przemian formalnych jak 259
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i w sferze konstrukcji oraz stosowanych na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego materiałów budowlanych. Po „wyjściu z lasów i jaskiń” i świadomym
zajęciu się rolnictwem i hodowlą, pierwotna wspólnota plemienna zmieniła się
w bardziej rozwinięte formy organizacji ludzkich zbiorowisk. Pojawiło się więc
budownictwo mieszkalne, inwentarsko-składowe, obronne, rezydencjonalne i
sakralne, a w dalszej kolejności budownictwo na potrzeby wytwarzania określonych dóbr – tak w lokalnym zakresie jak i na skalę przemysłową. We wszystkich
tych dziedzinach niezbędny był udział wyspecjalizowanych budowniczych z
solidną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wiedza ta umożliwiała budowę
solidnych i trwałych budowli odpowiadających potrzebom społecznym, ale służyła także zaspokajaniu i kształtowaniu potrzeb wyższego rzędu – np. duchowoestetycznych.
Tak dawniej jak i dziś – architekt/budowniczy powinien więc posiadać niezbędną wiedzę o konstrukcjach murowych, drewnianych, stalowych i żelbetowych oraz o wielu nowych materiałach i technologiach, bez których trudno się
obejść na współczesnych budowach. Dlatego nie sposób sobie wyobrazić kształcenia w tej dziedzinie bez studiów nad wielosetletnim doświadczeniem budownictwa historycznego, znanego z przekazów ikonograficznych i z zachowanych
jeszcze najciekawszych jego reliktów.
W związku z powyższym niezwykle ważnym elementem studiów architektonicznych jest niewątpliwie poznanie budownictwa historycznego in situ – najlepiej w trakcie inwentaryzacyjnych obmiarów, a następnie ich wykorzystania
we wzajemnie skorelowanych rysunkach kolejnych rzutów, przekrojów, elewacji
i detali. Zwykle najwięcej trudności przysparza studentom architektury odwzorowanie obiektów architektury drewnianej, która w sposób szczególny łączy logikę konstrukcji i formy oraz powiązanego z nimi detalu zdobniczego. Niestety
doświadczenia kolejnych pokoleń dydaktyków i studiujących dowodzą, że w tej
dziedzinie widoczny jest postępujący regres… Z jednej strony młodzież trafiająca obecnie do szkół wyższych prezentuje zadziwiającą bezradność w percepcji
wiedzy, a z drugiej strony przyczyna tkwi (jak się wydaje) w niedostatkach programów nauczania oraz w malejącym zaangażowaniu nauczycieli akademickich w
dydaktykę sensu stricte – co być może wiąże się z przypadkowością ich doboru…
Moja „przygoda” z architekturą drewnianą i inwentaryzacjami rozpoczęła
się już na drugim roku studiów architektonicznych, kiedy to zostałem zaangażowany do uzupełnienia inwentaryzacji konserwatorskiej (w skali 1:20) młyna
koło Białobrzegów, który planowano przenieść do tworzonego w Kolbuszowej
skansenu. Tam sam musiałem poznawać tajniki drewnianej konstrukcji i metodę
jej pokazania w precyzyjnym rysunku. Po zatrudnieniu w Zakładzie Budownic260 twa i Materiałów Budowlanych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
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Kniazie – detale dzwonnicy cerkiewnej – przykład rysunków inwentaryzacyjnych
perspektywicznych i technicznych.

pod kierunkiem prof. Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej, uczestniczyłem wraz z
emerytowanym już prof. Rudolfem Śmiałowskim, kiedyś współpracownikiem
prof. Tadeusza Obmińskiego1 we Lwowie, w dokumentowaniu zabytków architektury drewnianej w zielonogórskiem, podlaskiem i w Polsce południowej.
Zgromadzone w tamtym czasie doświadczenie pozwoliło mi później na samodzielne kierowanie pomiarami inwentaryzacyjnymi i dokumentowaniem architektury drewnianej.
Pierwsza okazja nadarzyła się już w 1989 roku, kiedy to zachęcony przez
ówczesnego studenta historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego –
kolegę Jarosława Giemzę, wspieranego przez Jerzego Tura z Biura Dokumentacji
Zabytków w Rzeszowie, podjąłem się wykonania ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej inwentaryzacji drewnianej cerkwi w Miękiszu
Starym k. Radymna (ówczesne województwo przemyskie). Kolejne obiekty cerkiewne i ich drewniane dzwonnice dokumentowałem wraz z członkami prowadzonego przeze mnie Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa w przemyskim do roku 1995. W tamtym czasie wielokrotnie miałem przyjemność prowadzenia objazdów terenu badań i prowadzenia fachowych dysput z Jerzym Turem,
który inspirował mnie i zachęcał do dalszych samodzielnych studiów nad konstrukcjami i formami drewnianych cerkwi w Polsce południowo-wschodniej.
Później, już samodzielnie, kontynuowałem te badania na terenie Ukrainy
Zachodniej (1996-2002), a następnie z kolejnymi grupami zapaleńców wyjeżTadeusz Obmiński – profesor Politechniki Lwowskiej, dokumentował pomiarami inwentaryzacyjnymi i wspaniałymi „dokumentalnymi” akwarelami najwartościowsze zabytki drewnianej architektury
cerkiewnej Galicji Wschodniej. Z prof. Obmińskim współpracował także Marian Nikodemowicz – architekt lwowski, ojciec Aleksandra Nikodemowicza, z którym miałem możność współpracować przy
kilku zleceniach opracowywanych w Zakładzie Budownictwa i Materiałów Budowlanych Instytutu
Architektury i Planowania Wsi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 70. i 80. XX
wieku.

1

261

Jan Kurek

Uhldingen-Mühlhofen (Niemcy) – rekonstrukcja
domów na palach z epoki brązu. Źródło – Wikipedia.

Krzemionki Opatowskie – rekonstrukcja chaty
kultury pucharów lejkowatych - 3700 – 1900 p.n.e.
Fot. J. Kurek, 2012.

dżałem do Rosji Północnej (od 2003 roku), poznając i dokumentując tamtejsze
zabytki architektury drewnianej. Po kilku latach podjąłem również, we współpracy ze Stowarzyszeniem Mniejszości Karpackich i Stowarzyszeniem Przyjaciół Białobok (przeworskie) „równolegle” obozy krajowe, dokumentujące relikty drewnianej i murowanej architektury cerkiewnej i zagrodowej – zwłaszcza o
konstrukcji przysłupowej.
Na bazie opracowanych w latach 1989-95 pomiarów i dokumentacji fotograficznych zostały przygotowane publikacje o drewnianych cerkwiach i dzwonnicach dawnego województwa przemyskiego2. Dorobek krajowych i zagranicznych obozów naukowych Koła Budownictwa prezentowany był wielokrotnie
galeriach Politechniki Krakowskiej, w galerii (ukraińskiej) Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie, w galerii miejskiej w Żółkwi, na konferencjach w naukowych
Polsce, Anglii, w Rosji oraz na targach konserwatorskich w Lipsku. Aktualnie w
przygotowaniu jest także publikacja pracowników dawnej Katedry Budownictwa WA PK o drewnianych szałasach gorczańskich, a w planie – na temat budownictwa drewnianego dawnego województwa bialskopodlaskiego. Ponadto
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa wielokrotnie prezentowali efekty swych badań i pomiarów na uczelnianych sesjach kół naukowych,
uzyskując za nie liczne nagrody i wyróżnienia.
Badania i dokumentowanie historycznego budownictwa drewnianego „zajęło” mi już 35 lat pracy zawodowej, a od 25 lat odbywają się organizowane i prowadzone przeze mnie studenckie obozy naukowe, których głównym celem było
sporządzanie inwentaryzacji, ginących na naszych oczach, zabytków budownicPatrz: J. Kurek, Drewniane cerkwie Ziemi Przemyskiej, Kraków 1992; J. Kurek, Sacrum i mentalność w
formowaniu drewnianych świątyń Kościoła Wschodniego na przykładzie drewnianych cerkwi województwa
przemyskiego, Kraków 1997 oraz J. Kurek, Drewniane dzwonnice cerkiewne Ziemi Przemyskiej, Kraków
2013.
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Przykład rysunkowego opracowania inwentaryzacji budynku pasterskiego w Gorcach.
wg. E. Dąmbska-Śmiałowska, R. Śmiałowski, A. Nikodemowicz, „Szałasy pasterskie w Gorcach”,
Redakcja całości J. Kurek, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.

Rosja Północna – drewniana zabudowa wsi na rzeką Pinegą. Rys. J. Kurek.
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Ukraina Zachodnia – historyczne budownictwo drewniane w rysunkach studentów architektury.
Opracowano w ramach wypraw naukowo-badawczych 1996-2002, SKN Budownictwa WA PK
pod kierunkiem autora.

W ramach obozów naukowych w rejonie Lubaczowa ich uczestnicy brali również udział
w pracach zabezpieczających drewnianych cerkwi (tu w Miękiszu Starym) oraz poznawali
kulturę i mieszkańców regionu. fot. J. Kurek, 1989.

twa drewnianego. W większości przypadków na kolejnych obozach nowe grupy
młodzieży uczyły się inwentaryzowania i prezentacji dokonanych pomiarów na
rysunkach – najpierw w ołówku, a następnie techniką trwałą tuszem na kalce
264 technicznej. I chociaż znane mi są już opracowania wykonane techniką cyfrową to
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jednak wciąż jeszcze przedkładam rysunki
sporządzone techniką tradycyjną nad rysunki komputerowe. Uważam bowiem, że
te pierwsze cechuje większy autentyzm.
Elementy drewniane (zwłaszcza w ręcznej obróbce ciesielskiej) bowiem nigdy
nie miały równych i równoległych krawędzi i płaszczyzn… Jest to szczególna cecha
i szczególna „uroda” elementów i budowli
wykonanych z drewna, dodatkowo świadcząca o ich wiekowym „życiorysie”.
Nie ma potrzeby udowadniania konieczności sporządzania dokumentacji
inwentaryzacyjnych. Sporządza się je dla
obiektów zabytkowych, ale również dla
budynków współczesnych: dla potrzeb
projektów adaptacji oraz na potrzeby

Pomimo rozwoju narzędzi wspomagających
opracowywanie rysunków inwentaryzacyjnych
i ich graficzną prezentację od uczestników studenckich obozów naukowych w dalszym ciągu
oczekuje się ćwiczenia zdolności
manualnych – tak w rysunkach wrażeniowych,
jak i w odręcznym opracowywaniu,
w odpowiednich skalach i grafice, rysunków
inwentaryzacyjnych. Fot. J. Kurek, 2011.

Po kilkudziesięciu (od 1989 roku) latach dokumentowania zabytkowych obiektów architektury
drewnianej, w ostatnich latach rozpoczęto również dokumentowanie zabytków budownictwa
murowanego – zwłaszcza cerkiewnego, będącego dziedzictwem Rusinów – Ukraińców
w Polsce południowo-wschodniej. Cerkiew w Wyszatycach. Fot. J. Kurek, 2012.
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„legalizacji” budynków z odstępstwami od projektów i zdarzających się jeszcze samowoli budowlanych. Dlatego też sygnalizowane
na wstępie pytanie o znaczenie inwentaryzacji architektonicznych
w procesie kształcenia architektów jawi się jako retoryczne – nie
wymagające dodatkowych uzasadnień. Uczenie inwentaryzowania nie jest jednak łatwe i wymaga
od prowadzących/nadzorujących
pomiary szczególnego wysiłku i
uwagi by dochować rzetelności
dokumentacyjnej oraz spełnić cel
dydaktyczny – to jest ułatwić studentom dostrzeżenie i zrozumienie pracy statycznej poszczególnych elementów, ich wzajemnych
relacji przestrzennych i zasad
odwzorowania graficznego. Choć
często wydaje się dziś, że jest to
syzyfowa praca to jednak nadzieję
Autor w trakcie prac inwentaryzacyjnych w grekokatolickiej i satysfakcję dają przypadki abkapliczce w Olchowej, woj. podkarpackie, 2008. solwentów potwierdzających po
latach zasadność nauki architektury drewnianej z pomocą doświadczenia uzyskanego na obozach/praktykach
inwentaryzacyjnych, które ponadto przybliżają uczestnikom klimaty i kulturę
danego regionu czy kraju, uczą pracy zespołowej, rzetelności oraz wzajemnego
szacunku… Po latach okazuje się, że uczestnicy wyjazdów inwentaryzacyjnych
są bogatsi od innych o wspomnienia wspólnie spędzonych chwil zapadających w
pamięć na długie lata trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej…

significance of stock-taking and cataloguing
in teaching architecture
In sound education, thorough knowledge of various structures, materials
and
forms
in their historical development should be the foundation of knowl266
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edge, on the basis of which new bold design visions can be created, having a
chance for successful implementation. Accepting this statement as true, it is impossible to underestimate the importance of teaching the history of architecture
– both in the aspect of formal transformations, and in the sphere of structures
and building materials used at various stages of civilizational development. Today, just like in the past, the architect/builder should therefore have the necessary knowledge about masonry structures, about wooden, steel and reinforced
concrete constructions as well as many new materials and technologies which
are impossible to do without at contemporary building sites. For that reason, it
is impossible to imagine education in this field without studying the many years
of experience embodied in historical constructions, known from iconographic
sources, and from the surviving relics.
Without doubt, an extremely important element of architectural studies
is the knowledge of historical construction in situ – preferably acquired during
inventory surveys, followed by the application thereof in mutually correlated
drawings of subsequent projections, sections, elevations, and details. Typically,
the majority of difficulties for the students of architecture arise in the mapping
of wooden built objects, which have a particular way of combining the logic of
structure and form, and the ornamental detail associated therewith. Unfortunately, the experience of successive generations of teachers and students shows
a pro-gressing decline is this particular field. On the one hand, young people
who currently enter universities to study present astonishing helplessness when
it comes to the perception of knowledge, and on the other hand, the reason for
that probably lies in the curriculum deficits, and in decreasing involvement on
the part of the academic staff in teaching sensu stricto – perhaps caused by the
randomness of selection of that staff.
I started my “adventure” with wooden architecture, its stock-taking and
cataloguing, in the second year of architectural studies while participating in
measurements of a historic wooden watermill – it is then that I learned the secrets of timber structures and the method of revealing those in precise, detailed
drawings. The experience, which I gained back then, later allowed me to independently manage inventory measurements and to document the monuments of
timber architecture. In 1989, when I took an inventory of the orthodox church in
Miękisz Stary, I met Mr Jerzy Tur, who encouraged me to continue independent
studies into the structures and forms of wooden orthodox churches in southeastern Poland. Later on—by then independently—I continued this research in
Western Ukraine and then in Northern Russia. Based on measurements taken
and photographic documentation made in 1989-95, publications about wooden
churches and belfries of the former Przemyśl province were created.
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Although I am familiar with elaborations that apply digital technologies,
I still appreciate drawings made by hand, in traditional techniques, rather than
computer images – I think that the first ones are more authentic, because wooden elements (especially in manual carpentry) have never had even or parallel
edges and planes. This is a special feature and a source of particular “beauty” of
elements and structures made of wood, additionally testifying to their age-old
“biography”.
In the light of this, the question about the significance of architectural stock
taking and cataloguing in the process of educating architects appears a rhetorical
one. Notwithstanding that, it is important to teach documentary honesty, and
the principles of graphical representation of the measured elements and spatial
structures. These qualities will undoubtedly come in handy in the future, in the
difficult and responsible work of the architect.

Krajobraz kulturowy –
blaski i cienie

Barbara Tondos KROŚCIENKO
Na pagóry
które miękką linią obmurowały świat,
drobniutko
kroczkami
wdreptali ścieżki.
Okratowali świat
płotami.
Pagóry za kratami drzemią.

Za: Barbara Tondos, Skrawki zgrzebne,
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1967, s. 28.

Napoleon Orda, Czorsztyn i Niedzica, 1880. Malownicze ruiny wpisane w krajobraz
przyciągały uwagę pierwszych dokumentalistów i badaczy.
Koncepcje ochrony zabytków rodziły się w kontekście krajobrazowym.

Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego –
ewolucja systemu
Andrzej Siwek
Uniwersytet Jagielloński
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Historia sztuki i ochrona zabytków to dziedziny, które zdają się być dość
bliskie, choć nie są tożsame1. Pasja odkrywania arkanów dawnej sztuki nierzadko
łączy się z poczuciem misji niezbędnym w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Dokumentują to życiorysy i aktywności zawodowe lub społeczne wielu historyków sztuki, poczynając od czasu konstytuowania się dyscypliny2. Życiorysy Barbary Tondos i Jerzego Tura potwierdzają dobitnie tę tezę3.
W przypadku Jerzego Tura była to bliskość wynikająca wprost z poświęcenia się
bez reszty misji konserwatorskiej. W przypadku Barbary Tondos efekt wielkiej
wrażliwości i aktywności społecznej historyka sztuki, któremu nieobojętny jest
los badanych fenomenów artystycznych.
Jednym z charakterystycznych elementów ewolucji doktryny i systemu
ochrony zabytków jest nieustanne redefiniowanie i poszerzanie pojęcia zabytek4. Wśród zmiennych koncepcji postrzegania zabytku w ostatnich dekadach
znaczenie zyskuje nie tylko dostrzeganie kontekstu krajobrazowego historycznych budowli5, ale też identyfikacja szczególnych krajobrazów kulturowych,
jako krajobrazów historycznych, a co za tym idzie zabytkowych6. Takie rozu1
J. Białostocki, Historia sztuki i konserwatorstwo [w:] Konserwator i zabytek. In memoriam Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 22 – 28.
2
M. Kunińska, Marian Sokołowski (1839–1911), „Rocznik Historii Sztuki” Nr 37, 2013, s. 7–20.
3
A. Laskowski, Ludzie zasług niepospolitych. Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012),
„Ochrona Zabytków” 2014, t. 67, nr 1 (264), s. 225 – 243.
4
B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2000.
5
Mamy tu na myśli podstawowe relacje „widoku na zabytek” i „widoku z zabytku”, które od zarania polskiego prawodawstwa z zakresu ochrony zabytków były przedmiotem ogólnych regulacji prawnych.
6
A. Siwek, Od krajobrazu historycznego do krajobrazu zabytkowego – problemy ochrony krajobrazów kulturowych [w:] Przeszłość dla przyszłości, red. A. Kadłuczka i J. Czechowicz, t. 3, [Politechnika Krakowska, Monografia 500, seria Architektura], Kraków 2015, s. 69 – 80.
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mienie zabytku stanowi spore wyzwanie dla klasycznego warsztatu historyka
sztuki, zwłaszcza zaangażowanego w ochronę dziedzictwa kulturowego, choć
można też zaryzykować tezę, iż ewolucyjnie wyrasta z doświadczeń i tradycji
zarówno historii sztuki, jak i działań konserwatorskich. Historyczny krajobraz
objęty ochroną konserwatorską jawi się, jako najpełniejsza synteza wartości zabytkowych, a zarazem najbardziej złożony i wymagający przedmiot ochrony7.
Wspomnijmy zatem, jak ów problem zadomowił się w systemie ochrony zabytków. Zważmy z perspektywy historycznej, iż ochrona zabytków w dziejach Polski odegrała istotną rolę jednego z czynników integrujących naród rozdzielony
między trzech zaborców, była formą działań na rzecz utrzymania narodowej
odrębności, świadomości i godności. Po obu wojnach światowych ochrona,
a zwłaszcza konserwacja i odbudowa zabytków miała charakter manifestacji
żywotności narodu, była próbą uczuć patriotycznych i symbolem przezwyciężenia wojennego kryzysu8. Nic zatem dziwnego, że obecnie ogólna dyrektywa ochrony dziedzictwa kulturowego (a więc i zabytków) znajduje miejsce w
ustawie zasadniczej, w Konstytucji RP i to w jednym z kardynalnych artykułów
wstępnego rozdziału „Rzeczypospolita”. Zapisano tam: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju”9. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony
zabytków zapisano też, jako obowiązek w ustawach o samorządzie terytorialnym każdego z trzech szczebli (wojewódzkim, powiatowym i gminnym)10. Ład
prawny w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami reguluje odrębna
ustawa11. Jest to system legitymujący się długą tradycją i ewolucją postrzegania
ochrony zabytków.
Ochrona zabytków na ziemiach polskich zinstytucjonalizowane formy
przybrała, podobnie jak w całej Europie, w ciągu XIX w., jednak początki zainteresowania zabytkami architektury, czy dawnymi dziełami sztuki w naszym kraju
Z. Myczkowski, Rewaloryzacja krajobrazu kulturowego [w:] Zabytek zadbany. Co to znaczy?, red. I. Liżewska, Warszawa 2015, s. 50 – 69.
8
A. Siwek, Survey of the problems connected with the preservation of monuments in the 19th century on
Polish lands [w:] Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v strednej Európe, Bratislava – Budapest
1999, s. 114-121.
9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rozdział I Rzeczypospolita, Art. 5.
10
Art. 7, ust.1, pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), Art. 4, ust. 1, pkt 7 Ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, z późn. zm.); Art. 14, ust. 1, pkt. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
11
Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568), tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 2187.
7
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Zamek w Czorsztynie. Litografia Karola Auera
według rysunku Antoniego Lange z roku 1837.

możemy wskazać znacznie wcześniej. Podwaliny teorii konserwacji zabytków,
w rozumieniu bliższym współczesnemu znaczeniu tego pojęcia, tworzyli oświeceniowi historycy i humaniści związani z Komisją Edukacji Narodowej. Byli to
uczeni skupieni przez instytucję ministerialną powołaną w 1773 roku, której
zadaniem było zmodernizowanie i upowszechnienie oświaty w państwie. Owi
historycy i intelektualiści odwołujący się w swych badaniach do źródeł archiwalnych postrzegali zabytki architektury, jako dokumenty historii i postulowali ich
zachowanie, bez przekształceń i uzupełnień12. Jednocześnie znaczny nacisk kładziono na potrzebę rozpoznania i udokumentowania zabytków krajowych. Próbą takiej dokumentacji były historyczne podróże rysowników i malarzy, którzy
utrwalali widoki budowli istotnych dla historii kraju. Poczet autorów „krajobrazów historycznych” otwierał Zygmunt Vogel, który podróżując z polecenia królewskiego wykonywał rysunki wielu budowli historycznych13. Po nim pojawiło
się wielu następnych „łowców krajowidoków”. Podróżnicy i autorzy albumów
graficznych, lub cyklów pejzaży, tacy jak Zygmunt Bogusz Stęczyński, Napoleon
Orda, Michał Stachowicz, czy Jan Nepomucen Głowacki nie stworzyli usysteJ. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975,
s. 20-21.
13
K. Sroczyński, Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Warszawa 1969, s. 19-20, 45-46.
12
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matyzowanej inwentaryzacji zabytków, jednak przyczyniali się do poszerzenia i
popularyzacji wiedzy o zasobie i różnorodności dawnej architektury i polskiego
krajobrazu kulturowego. Bowiem zasadą owych wczesnych dokumentacji było
ukazywanie obiektu w krajobrazie. Zgodnie z duchem oświeceniowego sentymentalizmu, a potem romantycznej wrażliwości postrzegano zabytki w powiązaniu z krajobrazem. Co więcej, szczególną uwagę dokumentalistów przyciągały
te budowle, które walorem krajobrazowym się wyróżniały14. Zatem początki zainteresowania zabytkami, dostrzeżenia ich wartości łączyły się ze spojrzeniem
krajobrazowym. Nie bez znaczenia w kształtowaniu takiej tendencji był silny
u schyłku XVIII w. prąd preromantycznego sentymentalizmu, który sprzyjał
rozwojowi kultu ruin i pamiątek przeszłości. Z zaleceniem zachowywania ruin
zamków lub innych dawnych budowli ważnych dla krajobrazu możemy spotkać
się nawet w modnym traktacie o sztuce zakładania ogrodów pióra oświeconej
arystokratki, księżnej Izabeli Czartoryskiej15. Ów nurt „starożytniczy” zyskał
na znaczeniu po roku 1795, gdy w wyniku trzeciego rozbioru państwo polskie
zniknęło z mapy Europy jako samodzielny organizm polityczny. Wspominana
Księżna Izabela gromadząca w swej puławskiej rezydencji pamiątki narodowe
opatrzyła je mottem „PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI”, w najbardziej lapidarnej
formie ilustrując motywy kierujące wszystkimi, którzy zwrócili się wówczas ku
zabytkom ojczystym16.
Wrażliwość na relacje zabytku i krajobrazu towarzyszyła początkom formowania się romantycznej teorii ochrony zabytków w XIX w., a konieczność
ochrony krajobrazu w kontekście kulturowym uzasadniał najpełniej w skali europejskiej John Ruskin, w fundamentalnych wypowiedziach ukierunkowujących
jeden z istotnych nurtów dziewiętnastowiecznej doktryny konserwatorskiej17.
Po połowie XIX w. w dobie pozytywistycznego zwrotu ku nauce, następuje bujny rozwój badań historycznych i archeologicznych, czyli związanych z dziedzictwem materialnym. Z czasem konstytuuje się historia sztuki jako odrębna dyscyplina naukowa. Proces usamodzielniania się tej dyscypliny w Polsce koronuje
utworzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1882 katedry historii sztuki
i powierzenie jej Marianowi Sokołowskiemu18. Na sytuację zabytków i tworząJ. Komorowski, Napoleon Orda: pielgrzym polski, „Spotkania z Zabytkami” 9 (247), wrzesień 2007; Z.
B. Stęczyński, Okolice Galicji, Kraków 1847; Wojciech W. Wiśniewski, Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814–1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczość, Kraków 2006.
15
I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805, s. 48, 51.
16
Z. Żygulski, Muzealnictwo na świecie, Warszawa 1982, s. 56 – 58.
17
M. Arszyński, Idea-pamięć-troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich
zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007.
18
L. Kalinowski, Marian Sokołowski, [w:] Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1882-1892). Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 27 maja 1983, red. L. Kalinowski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, CMXXX, „Prace z Historii Sztuki”, z. 19, Warszawa 1990, s. 11-35.
14
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cego się środowiska konserwatorów miało też wpływ ustawodawstwo i praktyka ochrony zabytków w poszczególnych krajach zaborczych. Najkorzystniej, ze
względu na uzyskaną autonomię sytuacja kształtowała się w Galicji, w zaborze
austriackim. Próbowano znaleźć tu optymalne rozwiązania między biegunami
przywracania hipotetycznie idealnego wyglądu obiektu z czasów świetności (puryzm), a chęcią prezentacji wszystkich nawarstwień stylowych lub zasadą nieingerencji w zastaną substancję19. Dostrzeżono, że istotny jest nie tylko obiekt, ale
i jego otoczenie, kontekst krajobrazowy. Prekursorami postrzegania krajobrazu
kulturowego w całej złożoności postaci, a zarazem rzecznikami jego ochrony byli
już u progu XX w. Stanisław Tomkowicz, Ewa Łuskina, a najpełniej Jan Gwalbert
Pawlikowski20. Jako problem konserwatorski zaczęto postrzegać zachowanie zespołów staromiejskich, zespołów małomiasteczkowej architektury drewnianej
lub form regionalnego budownictwa ludowego. Zaczęto dostrzegać walory krajobrazu kulturowego, w którym twory natury i rąk ludzkich dopełniają się tworząc harmonijną i wartościową całość21. W takim spojrzeniu na istotę ochrony
dóbr kultury zasadnicze znaczenie miały pisma twórcy „stylu zakopiańskiego”
Stanisława Witkiewicza oraz w okresie późniejszym Jana Gwalberta Pawlikowskiego, który jako pierwszy dostrzegł związek między ochroną przyrody i ochroną „swojszczyzny”, czyli tradycyjnej kultury danego regionu22. W warunkach
Polski podzielonej miedzy zaborców istotną rolę odegrał czynnik patriotyczny,
uwrażliwienie na „swojskość”, „narodowość”, „rodzimość” elementów krajobrazu (w tym elementów kulturowych, takich jak dwór, kościół, czy chata). Od dostrzeżenia owych cech i wartości krajobrazu, do zdefiniowania krajobrazu zabytkowego pozostaje już krótka droga. Dzięki działaniom prowadzonym u schyłku
XIX w. poszerzono znacznie zakres znajomości sztuki rodzimej uzyskując obraz
zróżnicowania dziedzictwa kulturowego. Jednym z walnych odkryć ówczesnych
konserwatorów była drewniana architektura sakralna, w której dostrzeżono zarówno cenną patynę dawności, jak i walory artystyczne i krajobrazowe23.
Z ducha doświadczeń dziewiętnastowiecznych, zwłaszcza galicyjskich wyrosły akty prawne wydawane po odzyskaniu niepodległości, które ukształtowały
polskie prawodawstwo ochrony zabytków. Już w pierwszym akcie odradzającego
się państwa, dotyczącym ochrony zabytków, jakim był Dekret Rady Regencyjnej z
Wokół Wawelu, Antologia tekstów z lat 1901-1909, redakcja i wstęp J. Krawczyk, Warszawa–Kraków 2001.
M. Kornecki, Krajobraz kulturowy. Perspektywy badań i ochrony, „Ochrona Zabytków” 1991, t.44,
nr 1, s. 19.
21
J. Bogdanowski, Droga od obiektu do zabytkowego krajobrazu, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, t. I, 1994, s. 7-17.
22
Kultura a natura. W stulecie „Domu pod Jedlami” 1897–1997. Materiały sesji naukowej, red. Z. Mirek,
Z. Krzan, Kraków–Zakopane 1997, s. 61-67.
23
M. Kornecki, Drewniana architektura sakralna w Polsce. Zagadnienia typów i form regionalnych w rozwoju historycznym, „Ochrona Zabytków”, 1992, t. 45, nr 1-2.
19

20
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30 października 1918 (!) stworzono podstawy systemu państwowej administracji odpowiedzialnej za zachowanie dziedzictwa przeszłości24. Powołane wówczas
urzędy konserwatorskie, mimo różnych przekształceń funkcjonują nadal, jako
specjalistyczna administracja państwowa realizująca zadania w skali wojewódzkiej. Ów dekret wprowadzał też prawną definicję zabytku, którym czynił: wszelkie nieruchome i ruchome dzieła, świadczące o sztuce i kulturze epok ubiegłych,
istniejące nie mniej niż 50 lat, „wraz z przynależnym im otoczeniem (ogrodem,
placem)”25. Było to wskazanie dostrzegania kontekstu krajobrazowego zabytku
i rozumienia potrzeby poszerzania pola ochrony konserwatorskiej. Jeszcze wyraźniej dyrektywa ta znalazła odzwierciedlenie w art. 17 wspomnianego dekretu,
w którym zakazywano „niszczenia, zasłaniania, lub szpecenia widoku na zabytki
lub z zabytków nieruchomych”26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z
6 marca 1928 o opiece nad zabytkami zastąpiło Dekret Rady Regencyjnej i doprecyzowało ład prawny w zakresie ochrony zabytków27. Co istotne, ów akt prawny
zachował moc obowiązującą, mimo wszelkich zmian ustrojowych i został zastąpiony dopiero ustawą o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 196228. W zakresie krajobrazowym Rozporządzenie powtarzało definicję zabytku wraz z otoczeniem oraz
możliwość zakazania prac, które zeszpecą widok na zabytek z Dekretu z 1918.
Łagodzono jednak wymowę owej możliwości, w sytuacji gdy zakaz ten naraziłby
inwestora na nieproporcjonalnie dużą szkodę, lub nakład pieniężny29.
W zabytkach urbanistyki widziano wielowarstwowe „dzieło sztuki” lub
najtrwalszy przekaz historyczny. Ochrona i definiowanie wartości skupiało się
wokół zachowania jednorodności zespołu, czytelności siatki urbanistycznej. Pojęcia krajobrazowe nie były w tych rozważaniach obecne w sposób zdefiniowany.
Znajduje to potwierdzenie w konstrukcji Okólnika nr 112 Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z 24 października 1936 o ochronie charakteru miast starych i dzielnic staromiejskich. Kwestie ochrony konserwatorskiej
wprowadzone zostały w tym wypadku w sferę planowania przestrzennego30. Innym przykładem dostrzegania kwestii krajobrazu jest sprawa Lanckorony. Okres
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24
Dekret z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Dz. U. z 1918 r., Nr
16, poz. 36;
25
P. Dobosz, Administracyjno prawne…, s. 82.
26
Art. 17 Dekretu rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31.10.1918 o opiece nad zabytkami
kultury i sztuki.
27
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami; Dz. U. z 1928 r., Nr
29, poz. 265.
28
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach; tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr
98, poz. 1150 ze zm.
29
P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 82.
30
P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918 – 1939, Kraków 2006,
s. 130 – 134.

Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego – ewolucja systemu

międzywojenny przyniósł odkrycie Lanckorony nie tylko jako letniska, ale także
jako cennego, historycznego zespołu urbanistycznego. W wyniku takiej oceny
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie Bogdan Treter, wraz z Henrykiem Jasieńskim opracowali w 1938 roku projekt Zarządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie przepisów miejscowych, budowlanych dla gromady Lanckorona. Do Zarządzenia dołączane były wzorcowe projekty dla nowej zabudowy
mieszkalnej nawiązujące do specyfiki zabudowy Lanckorony. Celem było zachowanie miejskiego krajobrazu, jego wyjątkowości. Wojna światowa uniemożliwiła
wdrożenie sformułowanej wówczas koncepcji konserwatorskiej31.
Druga wojna światowa była znaczącą cezurą w dziejach Polski i kataklizmem, który odmienił wiele dziedzin życia. W zakresie ochrony zabytków przyniosła zniszczenia i straty na niespotykaną skalę. Ruiny Warszawy, zwaliska miast
z Ziem Odzyskanych, restytucja zrabowanych dzieł sztuki, czy uzupełnienie fachowych kadr zdziesiątkowanych wojennym okrucieństwem okupanta wyznaczało pola powojennej aktywności. Problem odbudowy zdominował praktykę
i teorię konserwatorską. Znamienne, że nierzadko rewolucyjnym działaniom w
sferze rekonstrukcji i reinterpretacji historii, nie towarzyszyły działania prawne32. W zakresie ochrony zabytków de iure obowiązywały regulacje ustawowe
z przed 1939 roku. Kwestie krajobrazowe nie były zatem eksponowane w kontekście prawnym ochrony zabytków. Dodatkową komplikacją był polityczny i
klasowy podtekst niemal każdego działania Ludowego Państwa. Z jednej strony
próbowano wówczas wcielić w życie utopie miasta idealnego i to w wymiarze
współczesnym (Nowa Huta) i wymiarze historycznym (odbudowa Warszawy,
jako idealna rekonstrukcja). Z drugiej szereg zabytków, jako „obcych klasowo”,
czy „narodowo” za milczącą aprobatą systemu było skazanych na zagładę. Na
równi dotyczyło to parków i dworów (obce klasowo), tradycyjnego budownictwa wiejskiego (w języku propagandy świadectwa zacofania), jak i wielu zabytków z Polski południowo-wschodniej lub z Ziem Odzyskanych (problem
proweniencji narodowej). Ustawa z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury33 nie spowodowała przełomu. Jej związek ze sformułowaniami z 1918 i 1928
jest czytelny w wielu wymiarach. Powtarza się rozumienie niedoprecyzowanego „otoczenia” zabytku oraz kwestie ochrony widoków na zabytek34. Dopiero
nowelizacja ustawy z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr
10, poz. 48 z późniejszymi zmianami) dokonana w 1990 roku umożliwiła pod
31 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, W. Niewalda, Lanckorona. Studium historyczno – urbanistyczne, mpis,
Kraków 1980, t. I, cz. 1, s. 3, 133 – 145, /W Archiwum b. PP PKZ w Krakowie, Narodowy Instytut
Dziedzictwa Oddział terenowy w Krakowie, sygn. 1026/.
32
M. Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951, Gdańsk 2012.
33
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami).
34
Art. 27 Ustawy z dnia 15.02.1962 o ochronie dóbr kultury.
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względem prawnym ochronę wśród innych obiektów zabytkowych również
zabytkowych krajobrazów. W wyniku nowelizacji artykuł 5 cytowanej ustawy,
stanowiący co może być pod względem rzeczowym przedmiotem ochrony, został uzupełniony o punkt 12, który rozstrzyga, iż przedmiotem ochrony może
być również – „krajobraz kulturowy w formie ustanawianych stref ochrony konserwatorskiej, rezerwatów i parków kulturowych”. Wprowadzenie takiego zapisu
było wynikiem wieloletnich starań środowisk konserwatorskich i architektów
krajobrazu, które dążyły do uzyskania możliwości ochrony krajobrazu, formułując w tym zakresie teorię, opracowania modelowe i szczegółowe przyczynki.
Niestety, brak aktów wykonawczych do tej nowelizacji uniemożliwił w praktyce powoływanie wspomnianych parków i rezerwatów kulturowych35. Strefy
ochrony konserwatorskiej pozostały w praktyce jedynie elementem planowania przestrzennego, tworzonym na podstawie wskazań organów konserwatorskich36. Mimo tych dysfunkcji nowelizacja z 1990 jest znacząca, gdyż wprowadziła do obiegu administracyjnego i praktyki urzędowej pojęcia, które dotąd
były właściwe dla opracowań teoretycznych i studialnych37. Jednocześnie był
to bodziec dla kolejnych modelowych opracowań z zakresu architektury krajobrazu wskazujących obszary krajobrazu kulturowego, które powinny być objęte
ochroną konserwatorską. Pojęcia rezerwatów i parków kulturowych zadomowiły się już jako werbalny element pragmatyki konserwatorskiej38. Równolegle
ustalenia teoretyczne znajdują oddźwięk w aktach normatywnych o znaczeniu
ponadnarodowym (na przykład Dokument Końcowy Krakowskiego Sympozjum KBWE z 199139, Karta Krakowska40 i krajowym (ratyfikacja Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej41, instrukcje dla powoływania parków kulturowych i
ich planów ochrony42).
A. Siwek, Decyzje o wpisie do rejestru zabytków, a problematyka ochrony krajobrazu kulturowego, Materiały Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000. Streszczenia, Kraków 1998.
36
M. Witwicki, Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów chronionych, wyznaczanie granic ochrony,
podstawowe wytyczne konserwatorskie), „Ochrona Zabytków” 1985, t. 38, nr 1, s. 151 -156; P. Dobosz,
Administracyjnoprawne instrumenty …, s. 104.
37
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego (projekt przygotowany w ramach prac Rady Ochrony Zabytków), Kurier Konserwatorski, z. 6, 1995, s. 24 – 26.
38
Por. Z. Myczkowski, Uwarunkowania kulturowe zagospodarowania przestrzennego województwa krakowskiego (ujęcie metodyczne), „Teki Krakowskie”, t. III, 1996, s. 117 – 133.
39
J. Bogdanowski, Krakowskie sympozjum KBWE (28.V-7.VI.1991), „Rocznik Krakowski”, t. LVIII,
1992, s. 161.
40
A. Kadłuczka, Karta Krakowska 2000, Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa 2005, s. 179 – 190.
41
Możliwości wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i problem zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez kształtowanie krajowej polityki przestrzennej – rekomendacje do KZPK, ekspertyzę opracował zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego (R. Marcinek, A. Siwek), na zlecenie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w 2009.
42
Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały
instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządo35
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W okresie rozwijania teorii ochrony krajobrazu kulturowego oraz walki
o ustawowe usankcjonowanie działań ochronnych istotny był rezonans środowisk konserwatorskich, zrozumienie i chęć realizacji wyrażanych wówczas
idei. Stąd znaczenie postaw, wypowiedzi i czynów, które akcentowały świadomość wartości historycznych krajobrazów, czy krajobrazów kulturowych
nasyconych wartościami zabytkowymi. W tym kontekście można przywołać
postaci Jerzego Tura i Barbary Tondos. Z pisemnych wypowiedzi Jerzego Tura
można wyciągnąć wniosek, iż swą walkę o ochronę architektury cerkiewnej
w Polsce południowo-wschodniej traktował, jako dbałość o prawdę historyczną, widoczną w krajobrazie kulturowym regionu. Domagał się w stosunku do
krajobrazu rzetelności, porównywalnej do tej, jakiej wymagał w sferze działań konserwatorskich, badań architektonicznych, czy dokumentowaniu zabytków43. Potwierdzał tę postawę w praktyce tworząc i kierując Regionalnym
Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie44. O
roli cerkwi w krajobrazie pisał: „niezmieniona pozostaje wysoka ocena wartości drewnianych świątyń, które mimo tak wielu przeciwności losu wciąż w
znacznym stopniu decydują o specyfice i obliczu krajobrazu kulturowego naszej części kraju”45. Dostrzeganie relacji zabytku i krajobrazu i to w kontekście
ochrony, szerzej udokumentowała w swych pracach Barbara Tondos. Zapewne
sprzyjał tej postawie jeden z istotniejszych problemów badawczych, jakim był
powracający w kolejnych analizach „styl zakopiański”. Sztuka kreowana przez
literata i malarza Stanisława Witkiewicza, tworzona w relacji z majestatem Tatr
i malowniczością Podhala, decydująca o specyficznym obliczu regionu, nie
mogła nie skłaniać do krajobrazowych refleksji. Autorka konstatowała: „Styl
zakopiański w dojrzałej fazie wyrażał nową ideę, jaką była chęć scalenia kultury polskiej przez zastosowanie wspólnej normy dla kształtowania otoczenia
człowieka”46. Choć nie pada tu słowo „krajobraz” to skojarzenia wydają się
oczywiste. Bardziej bezpośrednio problem obecności zabytkowej i wołającej o
ochronę architektury zakopiańskiej w krajobrazie Autorka zawarła w publikacji: „Znaczenie architektury drewnianej w zabytkowej strukturze przestrzennej
Zakopanego”47. W warstwie terminologicznej pobrzmiewają tu echa sformułowych konserwatorów zabytków, oprac. zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, mps, Kraków 2005.
43
J. Tur, Problem badań drewnianej architektury sakralnej [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna.
Dzieła – Twórcy – Ośrodki – Techniki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. 10 – 11 maja
2003, red. J. Giemza, Łańcut 2003, s. 300 – 306.
44
R. Marcinek, Dwadzieścia lat działalności Ośrodków Regionalnych, „Ochrona Zabytków”, 2012 nr 1/2,
s. 81 – 93.
45
Od redakcji [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, red. J. Giemza, A. Fortuna – Marek, J. Tur,
Rzeszów 2000, s. V.
46
B. Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2004, s. 199.
47
B. Tondos, Znaczenie architektury drewnianej w zabytkowej strukturze przestrzennej Zakopanego,
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Kruhel Wielki – cerkiew. Zachowanie drewnianych cerkwi łączyło się z troską o historię
zapisaną w krajobrazie regionu. Fot. A. Siwek.

wań Hanny Pieńkowskiej48, choć bezpośrednie odwołania dotyczą wypowiedzi
Mariana Korneckiego49. Dodajmy, iż Autor ten pozostawał w przyjacielskim
dialogu z Januszem Bogdanowskim i w drodze wzajemnej wymiany doświadczeń wprowadzał do bieżącej doktryny i pragmatyki konserwatorskiej aktualne
ustalenia „krakowskiej szkoły architektury krajobrazu”. Zatem publikacja Barbary Tondos o „zabytkowej strukturze przestrzennej Zakopanego”, poza wciąż
istotną warstwą informacyjno-interwencyjną, ma również walor dokumentu
ukazującego przenikanie dyskusji o ochronie krajobrazu kulturowego inicjowanej przez architektów krajobrazu i podejmowanej przez konserwatorów zabytków, w kręgu historyków sztuki. Wątek można by pogłębić odwołaniem do
osobistej postawy Autorki w obliczu zagrożenia krajobrazu Doliny Dunajca, w
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„Kwartalnik Urbanistyki i Architektury” 1987, nr 3 – 4, s. 223 – 236.
48
Pojęcie „zabytkowej struktury przestrzennej” w kontekście krajobrazu i pragmatyki konserwatorskiej
wyjaśnia: H. Pieńkowska, Nowa metoda planowania konserwatorskiego, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” XI, 1977, s. 107-111.
49
M. Kornecki, Ochrona krajobrazu kulturowego – między dokumentacją a realizacją, Seminarium Konserwatorskie PKZ, Warszawa 1984, s. 8 – 12.
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Zakopane – Dom pod Jedlami. Styl zakopiański łączył się z wrażliwością krajobrazową
i dążeniem do malowniczości kompozycji. Fot. A. Siwek.

Zakopane. Mimo ewolucji doktryny konserwatorskiej i prawa w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego
zabytkowa struktura przestrzenna Zakopanego wciąż jest zagrożona. Fot. A. Siwek
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związku z planami budowy zapory czorsztyńskiej50. Jednak konstatacja pozostanie niezmienna – pasja konserwatorska, misja ochrony dziedzictwa kulturowego prowadziły do poszerzania klasycznego warsztatu historyka sztuki o
aspekty krajobrazowe, co wpisywało się w najbardziej aktualne nurty dyskusji
doktrynalnej konserwatorstwa.
Nowa ustawa z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami51, która w całości zastąpiła ustawę z 1962 miała kwestie ochrony krajobrazów historycznych uporządkować i rozwinąć. Faktycznie ustawa ta porządkuje logicznie i
legitymizuje ową sferę działań konserwatorskich. Zasadnicze znaczenie pojęciowe ma artykuł 3 cytowanej ustawy, gdzie punkt 1 zawiera definicję „zabytku”, a
punkt 14 definicję „krajobrazu kulturowego”. Dopiero zestawienie obu definicji
prowadzi nas do określenia czym jest „krajobraz zabytkowy”, właściwy przedmiot
troski konserwatorskiej. Reasumując w świetle obowiązującej ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, krajobraz zabytkowy, to szczególny krajobraz
kulturowy, który jest świadectwem minionej epoki, posiada wartość historyczną,
artystyczną, lub naukową i jego zachowanie leży w interesie społecznym52. Ustawa wprowadziła też nową formę ochrony zabytków, dedykowaną krajobrazom
historycznym, czyli park kulturowy53.
Badania nad polskim krajobrazem kulturowym przyniosły wyniki w postaci wyłonienia listy krajobrazów o szczególnym znaczeniu oraz dostrzeżenie
kategorii krajobrazów zabytkowych. Skutkuje to między innymi propozycjami
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii
RP. Znajduje oddźwięk w funkcjonujących w obiegu naukowym i społecznym
listach potencjalnych parków kulturowych, lub krajobrazów wartościowych,
wymagających ochrony54. Już w 1996 Andrzej Tomaszewski mógł konkludować: Polskie badania nad historycznym krajobrazem kulturowym należały do
pionierskich w Europie. Od początku łączyły cel poznawczy z praktycznym. Budowanie i doskonalenie warsztatu naukowego kładło bowiem podwaliny ochrony
konserwatorskiej kulturowych krajobrazów historycznych Polski55. Postrzeganie
Por. A. Laskowski, Ludzie zasług niepospolitych…, op. cit.
Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 17 09 2003 Nr 162,
poz. 1568).
52
A. Siwek, Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, czyli zabytkowy krajobraz zadbany [w:]
red. I. Liżewska, op. cit., s. 165 – 176.
53
K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2015, s.
54
Zarys koncepcji krajowego systemu ochrony zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce, Krajobrazy 16(28), Warszawa 1996; Krajobraz kulturowy Polski. Województwo małopolskie, Kraków-Warszawa
2001; M. Baranowska-Janota, R. Marcinek, Z. Myczkowski, Czerwona Księga Krajobrazu Polski, „Czasopismo Techniczne PK”, z. 10. „Architektura”, z. 5-A, 2007, s. 43 – 45.
55
A. Tomaszewski, Wstęp [w:] Zarys koncepcji krajowego systemu ochrony zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce, Krajobrazy 16(28), Warszawa 1996, s. 7.
50
51
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krajobrazu, jako dobra społecznego właściwie nie jest już kwestionowane w
powszechnym rozumieniu problemu. Pojęcia z zakresu architektury krajobrazu odnajdujemy w tekstach ustaw i dokumentów związanych z ochroną zabytków. Czy jednak odnajdujemy je również w praktyce konserwatorskiej? Jako
sygnał o regresie, lub rozbieżności rozbudowywanej konsekwentnie teorii, a
praktyki konserwatorskiej, można potraktować wypowiedzi podczas Kongresu
Konserwatorów Polskich w 2005. Proporcja wypowiedzi w Sekcji 10 – Ochrona zabytkowych parków i ogrodów oraz krajobrazu kulturowego, jednoznacznie
wskazuje na skupienie się na tematyce zabytkowych ogrodów, czyli tylko jednego ze szczególnych przypadków krajobrazów zabytkowych56. Dopełniająca
obrady wypowiedź Aleksandra Böhma dotycząca szerszego spectrum problemów, związku z planowaniem przestrzennym oraz mnożenia form ochrony,
kończy się konkluzją o „ochronie zdezorientowanej, zamiast zintegrowanej”. De
facto wskazuje słabość, a właściwie brak konsekwentnego systemu ochrony
zabytkowych wartości krajobrazowych w praktyce konserwatorskiej57. Stan
taki w znacznej mierze potwierdza najnowszy raport, sporządzony dla potrzeb
Krajowego Programu Ochrony Zabytków, na temat skuteczności funkcjonowania parków kulturowych58.
Zatem z jednej strony mamy do czynienia z ewolucyjnym rozwijaniem
pojęcia zabytek i wrastaniem w doktrynę ochrony dziedzictwa kulturowego
tematyki krajobrazów zabytkowych. Z drugiej przekonanie o niedostatecznej
skuteczności ochrony systemowej krajobrazu kulturowego, poparte analizą stanu zachowania zasobu i oceną skuteczności stosowania form ochrony zbytków.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają działania wynikające z indywidualnych doświadczeń lub wrażliwości wykraczających po za ramy ustawowej rutyny. Barbara Tondos i Jerzy Tur tak działali, kierując się wiedzą i wrażliwością. Realizując misję ochrony w zakresie pozwalającym na przekraczanie
granic specjalności zawodowej, antycypując ewolucję systemu.

Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa 2005, s. 131 – 147.
A. Böhm, Krajobraz zabytkowych założeń krajobrazowych jako problem planistyczny. Zmienność podstaw prawnych. Ochrona zintegrowana czy zdezorientowana [w:] Kongres Konserwatorów Polskich,
Warszawa 2005, s. 143 – 147.
58
Z. Myczkowski, R. Marcinek. A. Siwek, Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego
(historycznego), mpis. Kraków 2017, (w Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie).
56
57

283

Andrzej Siwek

Preservation of historical cultural landscape –
how the system evolved
The passion for studying old art is often combined with the sense of mission, and the latter is indispensible to the efforts of preserving cultural heritage. One of the characteristic elements in the evolution of the doctrine and
the system of monument conservation is the constant redefinition and broadening of the concept of a historic monument. Among the variable concepts
of perceiving a heritage monument over the last decades, the identification of
specific cultural landscapes as historical landscapes and, consequently, heritage landscapes, is gaining in significance. The system of historical monuments
preservation in Poland has been shaping at least since the end of the eighteenth
century. Preromantic sentimentality has triggered the early interest in monuments combined with a focus on landscape perspective. In the doctrinal form,
this was best expressed by John Ruskin. In the Polish lands, the importance
of perceiving the cultural landscape in the whole complexity of its form, and
therefore also the need to preserve it, had been stressed at the beginning of
the twentieth century. The preservation of old-town complexes, small-town
wooden architecture, or forms of regional folk architecture began to be perceived as a monument conservation issue. The values of the cultural landscape
began to be recognized; the cultural landscape in which the creations of nature
and of human hands complement each other, thus producing a harmonious
and valuable whole ( J. G. Pawlikowski). These views found their reflection in
subsequent legal acts of the Polish state that had been restored in 1918, both
in the definition of the heritage monument as such, and in the directive for
the scenic view preservation. The discussion was revived, and continued in an
animated way, in the second half of the twentieth century, under the influence
of the findings of landscape architects. The reception of new concepts first took
place in the environment of researchers and monument conservators, an example of which is found in the activities and writings by J. Tur and B. Tondos.
The acquisition of new doctrinal concepts in the sphere of law and administrative practice has progressed slowly, and remains unsatisfactory and insufficient
even until now, especially in the aspect of practical implementation

Zatopiony krajobraz warowny
Stanisław Kołodziejski

Temat niniejszego artykułu tylko pozornie odbiega od głównego nurtu
zainteresowań i działalności dwojga wspaniałych ludzi, niebywale zasłużonych
dla ratowania dziedzictwa kulturowego narodu. Pana Jerzego Tura znałem od
dawna, Panią Barbarą Tondos spotkałem w niezwykłych okolicznościach. Było
to w 1990 roku, a więc zaledwie jeden rok po przełomie politycznym, budzącym nadzieję na naprawienie i usunięcie ogromu nieprawości popełnionych w
minionym – dzięki Bogu – okresie. Wśród tych błędów, a właściwie haniebnych
decyzji podjętych przez ówczesne władze, było wdrożenie projektu budowy zapory wodnej na Dunajcu w pobliżu Czorsztyna. Realizacji tego nonsensownego
przedsięwzięcia przez całe dziesięciolecia przeciwstawiały się gremia uczonych,
na czele z luminarzami nauki profesorami Walerym Goetlem i Władysławem
Szaferem, oraz liczne organizacje ekologiczne, przyrodnicze i związane z ochroną
dziedzictwa kulturowego1. Wydawało się, że wyrażane protesty odniosą skutek w
Spośród kilkuset publikacji na temat zapory, a głównie protestów przeciw tej inwestycji warto wspomnieć: W. Goetel, Walka o Pieniny. (W sprawie projektu budowy zapory na Dunajcu w rejonie Czorsztyna), „Wierchy”25, 1956, s. 24-41; H. Pieńkowska, W sprawie zapory czorsztyńskiej na Dunajcu, „Problemy” 1956, nr 9 (126), s. 668-671; Eadem, Wybrane problemy ochrony zabytków w obliczu projektowanej
zapory wodnej na Dunajcu w rejonie Niedzicy, [w:] Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, Kraków 1971-1972, s. 7-23; K. Birkenmajer, Zastrzeżenia w sprawie projektu budowy
zapory wodnej koło Czorsztyna ze stanowiska geologicznego, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”1958, nr 6,
s. 33-42; T. Kocan, Sprawa projektowanej zapory wodnej w Czorsztynie ze stanowiska resortu leśnictwa,
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą”1958, nr 6, s. 47-48; T. Szczęsny, Sprawa projektu budowy zapory wodnej
na Dunajcu w okolicy Czorsztyna ze stanowiska ochrony przyrody, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1958,
nr 6, s. 15-32; S. Michalczuk, Dopóki jest zamek w Niedzicy, „Spotkania z Zabytkami” 1981, nr 5, s. 8-12;
Idem, Zapora wodna na Dunajcu – 40 lat budowy (stanowisko władz konserwatorskich i stosunek środowiska historyków sztuki), „Ochrona Zabytków” 1987, nr 4, s. 259-269; Idem, Niedzica – człowiek przeciw
1
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rodzącej się nowej rzeczywistości, po dojściu do władzy Solidarności. Niestety,
w trakcie obrad tak zwanego „podstolika ekologicznego” Okrągłego Stołu, budowę zapory czorsztyńskiej uznano za zbyt zaawansowaną i zlecono opracowanie
programu minimalizującego ujemne skutki dokończenia inwestycji. Z tym całkowitym fiaskiem apeli, oświadczeń, ekspertyz i innych działań kręgów naukowych, dążących do oddalenia katastrofy, nie chcieli się zgodzić młodzi ludzie i
w lipcu oraz sierpniu 1990 roku zorganizowali na placu budowy tej kontrowersyjnej inwestycji protest pod hasłem „Tama – Tamie”. W ów sprzeciw zaangażowało się kilka rodzących się w tym okresie ruchów społecznych: Wolność i
Pokój (WiP), Federacja Zielonych (FZ), Federacja Anarchistyczna (FA) i inne.
I właśnie w trakcie tego czynnego sprzeciwu spotkałem Barbarę Tondos, gdyż
oboje pełniliśmy rolę nieformalnych doradców protestujących młodych ludzi.
Przedstawialiśmy im kilkudziesięcioletnią już historię realizacji zapory, ukazywaliśmy ogrom strat w środowisku przyrodniczym i w dziedzictwie kulturowym,
które spowodowała ta nonsensowna inwestycja oraz perspektywy zahamowania
dewastacji i rekultywacji w przypadku wstrzymania budowy zbiornika wodnego w Pieninach. Barbara, ze swym dynamicznym charakterem, angażowała się w
utarczki słowne z inwestorami i budowniczymi zapory. Przypuszczam, że również uczestniczyła wraz z młodzieżą w „czynnym znieważaniu policjantów”, których – w liczbie kilkuset funkcjonariuszy – sprowadziła do Czorsztyna dyrekcja
budowy zapory, w celu swej ochrony i procesu realizacji inwestycji. Ja z kolei usiłowałem neutralizować działania nowosądeckich służb konserwatorskich, które
zamiast wspierać protest młodych ludzi, wspomagały represyjne działania policji, nie potrzebującej zresztą tej podpory, gdyż zaledwie dwa miesiące wcześniej
zwała się jeszcze milicją obywatelską i nie z takimi protestami sprawnie sobie
radziła w niedalekiej przeszłości. Wspólnie z Barbarą uczestniczyliśmy również
w sejmiku, zorganizowanym w sierpniu 1990 roku w Nowych Maniowach przez
panią senator ziemi podhalańskiej prof. Zofię Kuratowską, na którym miano
zdecydować ostatecznie o ewentualnym przerwaniu inwestycji lub jej kontynuowaniu. Z perspektywy czasu oceniam owo zebranie jako farsę, a nie poważne forum dyskusyjne. Wystąpienia przeciwników dalszej budowy zapory, czyli m.in.
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sobie, „Spotkania z Zabytkami” 1988, nr 2 (36), s. 44-49; Idem, Zniszczenia zabytków kulturowych doliny
górnego Dunajca w trakcie realizacji zapory i zbiorników wodnych w rejonie Czorsztyna i Niedzicy, [w:]
Aktywizacja obiektów i zespołów architektury zabytkowej. I Międzynarodowe Sympozjum, Pszczyna 27-28
maja 1991 r., Pszczyna 1991, s. 276-289; K. Romeyko-Hurko, Spór o zaporę, [w:] P. Dąbrowski, Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym, Kraków 1989, s. 93-113; A. Szczocarz, Wielka hydrotechnika
w Pienińskim Parku Narodowym, „Pieniny – Przyroda i Człowiek” 1, 1992, s. 109-127. Niemal pełny
wykaz publikacji i opracowań na temat zapory zebrał K. Karwowski, Bibliografia zapory czorsztyńskiej w
Pieninach, [w:] Pieniny Zapora Zmiany, red. R. Soja, S. Knutelski, J. Bodziarczyk, Monografie Pienińskie,
t. 2, Krościenko 2010, s. 293-329.
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Barbary Tondos i moje, ograniczono do zaledwie kilku minut, dając natomiast
nieograniczony czas wypowiedziom zwolenników kontynuowania inwestycji,
których głównym argumentem był ogrom pieniędzy wydanych już na budowę
zbiornika2. Zebranie przypominało raczej sceny z filmu Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”, w którym wystąpił Jerzy Dobrowolski w roli wiecznego
dyrektora. Mając wydać opinię o projektowanym osiedlu, na planszy ukazującej
jego model przestawiał dowolnie usytuowanie naturalnego jeziora sąsiadującego
z blokami mieszkalnymi. To moje skojarzenie uzasadnia pytanie zadane w czasie
sejmiku przez wójta gminy Czorsztyn. Dotyczyło ono możliwości wykorzystania
„zbiornika pienińskiego” do celów rekreacyjnych. Budowniczowie zapory, całkowicie zaskoczeni tym jakże podchwytliwym i chyba nie uzgodnionym z nimi
pytaniem, zaczęli mętnie tłumaczyć, że tę kwestię będą jeszcze rozważali, lecz
jeżeli dopuści się możliwość pływania w zbiorniku, to ujęcie pitnej wody zostanie zlokalizowane powyżej lub poniżej tamy. Okazało się, że po kilkudziesięciu
latach realizacji tej haniebnej inwestycji właściwa funkcja zbiornika nie została
jeszcze sprecyzowana. W toku procesu budowy przeznaczenie zapory zmieniało się bowiem kilkakrotnie: zbiornik retencyjny chroniący przed powodziami,
spiętrzenie wody dla hydroelektrowni, sztuczne jezioro rekreacyjne, aż w końcu rezerwuar pitnej wody zaopatrujący głównie Śląsk. Odpowiedź decydenta w
pełni usatysfakcjonowała jednak wójta historycznej wsi, która wkrótce miała zostać całkowicie zatopiona3. Uspokoiła również mieszkańców Nowych Maniów,
którzy tłumnie uczestniczyli w sejmiku i nawet zamówili dla zgromadzonych
mszę świętą w intencji dalszej budowy zapory. Trudno im się dziwić, wszak ich
umysły zostały zmanipulowane ze trzy dekady wcześniej. Zmamiono ich bowiem możliwością uzyskania w przyszłości sporych zarobków na plażowiczach
nad „pienińskim jeziorem”. Wyrządzono im krzywdę już dawno i to nie przez
pozbawienie ich rodzinnych domów, pól uprawnych i zabytkowych świątyń, lecz
Argument o poniesionych już kosztach w trakcie realizacji projektu budowy zapory w Pieninach
padał już przed II wojną – w 1936 r.(!). Warto tu przytoczyć początkowy fragment krótkiego artykułu, zamieszczonego w „Gazecie Podhala”, 1936, nr 3, z dnia 9 sierpnia, autorstwa Albina Kostyaka,
podwójciego gminy Czorsztyn: W ostatnich czasach rozeszła się pogłoska, że historyczna miejscowość
Czorsztyn ma być zalana i na jego miejscu ma powstać jezioro, które będzie miało 7 km długości, a około 1
km szerokości. Zeszłoroczne badania geologiczne wykazały, że teren ten nadaje się do budowy dużej zapory
wodnej. Niektórzy zwolennicy ochrony przyrody i zabytków obawiają się tego. W prasie pojawiły się artykuły
przeciwne tego rodzaju zamierzeniom. Nie wiadomo, czy plan ten zostanie zrealizowany, chociaż już same
badania pochłonęły kilkanaście tysięcy złotych – przypuszcza się więc, że tak, gdyż nie rzucano by pieniędzy
w obecnych ciężkich czasach tylko na plany.
3
Znacznie poważniejsze obiekcje na temat przyszłego zbiornika wodnego wyrażał przed II wojną Michał Balara, działacz Związku Podhalan i redaktor „Gazety Podhala”. W artykule pt. W sprawie zapory
wodnej na Dunajcu, zamieszczonej w „Gazecie Podhalańskiej” 1935, nr 18, z dnia 18 sierpnia, pisał:
(...) Należy jednak zastanowić się – jeżeli zniknie urocza i malownicza dolina Dunajca, czy sztuczne jezioro
będzie harmonizowało z parkiem pienińskim, gdzie staramy się utrzymać przyrodę w naturalnym stanie?
2
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przez zbałamucenie umysłów. Nigdy nie zdobyli się na zorganizowany bunt, a
wprost przeciwnie – torpedowali wszelkie akcje protestacyjne inicjowane przez
społeczności z innych miejscowości położonych nad Dunajcem i przez uczonych
oraz towarzystwa naukowe związane z ochroną przyrody i zabytków. Tę cichą
aprobatę mieszkańców Maniów uzyskano, dając na początku wysokie odszkodowania za utracone mienie, a co ważniejsze – możliwość wyjazdów w celach
zarobkowych do USA (w czasach, gdy uzyskanie paszportu było tak trudne).
Stan ich umysłów i przywiązania do spuścizny po przodkach ilustruje wygląd
powstałej wsi, zaprojektowanej przez dywersantów architektonicznych. Zresztą
sami mieszkańcy Maniów wybrali ten najgorszy wariant spośród trzech projektów, z których dwa inne były znacznie lepsze, a przynajmniej nawiązywały do
góralskiej tradycji i były zharmonizowane z otoczeniem.
W takiej atmosferze przyszło nam – Barbarze i mnie – zabierać głos w
dyskusji, w której przerzucano się astronomicznymi kwotami bilionów złotych
wydanych już na realizację zbiornika, a my mówiliśmy o wartościach, które nie
można wszak przeliczyć na złotówki, a więc bezcennych – który to termin różnie
był pojmowany przez obie strony sporu. Moje wystąpienie, w którym wyliczyłem
ogrom strat w dziedzictwie kulturowym narodu, jakie ponieśliśmy i poniesiemy
w przypadku kontynuowania inwestycji, zostało przerwane, gdy chciałem krótko
omówić problem zatopionego krajobrazu warownego. Korzystam zatem z okazji,
by wrócić do tego tematu i przedstawić ten ważny problem Czytelnikom, którzy
doskonale rozumieją, że określenie bezcenny nie oznacza bezwartościowy.
Termin krajobraz warowny wprowadził do literatury polskiej nieodżałowanej pamięci prof. Janusz Bogdanowski4. Przyjęło się jednak stosować to pojęcie
głównie do dzieł inżynieryjnych powstałych w epoce nowożytnej. W myśl definicji krajobraz warowny oznacza całościową postać ukształtowania i pokrycia
terenu, świadomie wybranego i przystosowanego do celów obronnych. W dobie średniowiecza, podobnie zresztą jak i w czasach późniejszych, o obliczu tego
krajobrazu decydowały złożone procesy historyczne: zagrożenia zewnętrzne i
wewnętrzne państwa, postępy osadnictwa, położenie granicy, przebieg szlaków
komunikacyjnych oraz możliwości techniczne i finansowe inwestorów. W przypadku terenu nas interesującego, a więc obszaru położonego w górnym biegu
Dunajca – w Pieninach w powstaniu głównych komponentów krajobrazu warownego decydujące znaczenie miała akcja kolonizacyjna, a więc procesy osadnicze na peryferiach Królestwa Polskiego.
Akcję zasiedlania dotychczasowych pustek na Podhalu zapoczątkował książę
śląsko-krakowski Henryk Brodaty, nadając w 1234 r. wojewodzie krakowskiemu
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J. Bogdanowski, Sztuka obronna. Natura i kultura w krajobrazie Jury, Kraków 1993; Idem, Krajobraz
warowny XIX/XX, [w:] Dzieje i rewaloryzacja, Kraków 1993.
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Dolina Dunajca w 1975 r. fot. B. Tondos.

Teodorowi Gryficie, obszar nad Białym i Czarnym Dunajcem w celu jego zagospodarowania5. Gryfici wkrótce przekazali uzyskane terytorium cystersom,
sprowadzonym z Jędrzejowa do Ludzimierza. Konwent, przeniesiony później
do Szczyrzyca, z pełnym rozmachem prowadził na Podhalu akcję kolonizacyjną,
jednakże posuwając się w dół Dunajca ostatnią wsią, którą założył było Dębno (a
może jeszcze Frydman?)6. Zatem rejon Pienin pozostawał wciąż nie zasiedlony
w pierwszej połowie XIII w.
Proces zagospodarowywania tego terytorium zainicjowała dopiero w drugiej połowie XIII stulecia księżna Kinga i utworzony przez nią klasztor klarysek
w Starym Sączu. Dziedziczką ziemi sądeckiej, łącznie z Pieninami, została Kinga w 1257 r. W tym bowiem roku książę krakowski Bolesław, za radą biskupa
Prandoty oraz wszystkich baronów księstwa nadał swej żonie Kunegundzie terytorium kasztelani sądeckiej wraz z wszelkimi prawami, które dotychczas posiadał7. Ubogie źródła pisane, którymi dysponujemy, nie stwarzają wystarczająco
bogatej bazy dokumentacyjnej do śledzenia poczynań gospodarczych Kingi od
momentu pozyskania tego terytorium. Nie potrafimy też precyzyjnie stwierdzić,
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków 1876, nr 15.
F. Sikora, Dębno, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu,
oprac.: J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, red. J. Wiśniewski, cz. 1, z. 3, Wrocław 1985,
s. 532-534.
7
Kodeks dyplomatyczny..., t. 2, nr 452.
5
6
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kiedy zrodził się u księżnej zamysł sprowadzenia do Starego Sącza klarysek z Zawichostu i stworzenia dlań klasztoru. Konwent powstał, jak wiadomo, w rok po
śmierci księcia Bolesława Wstydliwego, czyli w 1280 roku. Z pewnością znacznie
wcześniej Kinga zadbała o organizację zaplecza gospodarczego dla mającego powstać zgromadzenia zakonnego.
Nie wiemy też dokładnie, kiedy Kinga i klaryski ze Starego Sącza zapoczątkowały akcję osadniczą w rejonie górnego biegu Dunajca. Pewne światło rzucają
na to zagadnienie wyniki badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w końcu
lat 70. ubiegłego stulecia w obrębie ruin zamku Pieniny, położonego w masywie
Trzech Koron. W świetle rezultatów rozpoznań archeologicznych początki tego
warownego założenia należy umieszczać latach 80. XIII stulecia8. Usytuowanie
obronnej budowli w trudno dostępnym miejscu oraz analiza źródeł pisanych, a
głównie przekazów zawartych w żywocie św. Kingi, spisanym na początku XIV
w., nie pozostawiają wątpliwości co do jej funkcji. Było to refugium wzniesione
dla klasztoru klarysek w Starym Sączu. Tu schroniła się Kinga wraz z siedemdziesięcioma zakonnicami i licznymi rycerzami w czasie trzeciego najazdu Tatarów,
czyli w 1287 r. Oczywiście, zamek spełniający tak specyficzne funkcje, musiał
powstać z dala od zamieszkanych obszarów, trudno jednakże sądzić, że pozbawiony był całkowicie zaplecza gospodarczego. Można zatem przypuszczać, że już
wtedy istniały jakieś skupiska ludzkie, stanowiące zalążki przyszłych wiosek, do
których należy zaliczyć zapewne Krościenko i Sromowce.
Drugi zamek w Pieninach należący do klasztoru starosądeckich klarysek,
nosił nazwę Wronin i wymienia go po raz pierwszy dokument z 1320 r. będący
powtórzeniem zaginionego aktu lokacyjnego wsi Kluszkowce z 1307 r.9 Na temat jego lokalizacji toczyła się dyskusja już od końca XIX w., kiedy to Franciszek
Piekosiński opublikował interesujący nas dokument. Opatrując go komentarzem
stwierdził, że nie istniejący już Wronin leżał niegdyś pomiędzy Czorsztynem a
Kluszkowcami10. Również Stanisław Zachorowski w pracy z 1909 r. doszedł do
wniosku, że gródek został wzniesiony nad rzeką Mizerną koło Czorsztyna11. Natomiast Helena Langerówna w publikacji z 1929 r. sądziła, że reliktów zamku
należy poszukiwać na Górze Wdżar nad Kluszkowcami12. Z nową sugestią na ten
temat wystąpił w 1935 r. Kazimierz Dobrowolski, przypuszczając, iż nazwę Wronin nosił pierwotnie zamek czorsztyński. Swego poglądu nie wsparł jednak barS. Kołodziejski, Pieniny, „Z otchłani wieków” 46, 1980, z. 1, s. 48-53; Idem, Zamek Pieniny w świetle
badań archeologicznych, „Wierchy” 49, 1981, s. 320-326.
9
Kodeks dyplomatyczny..., t. 2, nr 579.
10
Ibidem.
11
S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiżu do połowy XIV wieku, „Rozprawy Akademii
Umiejętności. Wydz. hist.-filozof.”, Ser. 2, t. 27, 1909, s. 242-243.
12
H. Langerówna, System obronny doliny Dunajca w XIV w., Kraków 1929, s. 32-34.
8
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dziej szczegółowymi studiami13. Stąd w literaturze powojennej przeważnie rozdzielano oba zamki, nie identyfikując Wronina z Czorsztynem. Do rozważenia
koncepcji K. Dobrowolskiego przyszło nam wrócić w 1988 r., kiedy to przeprowadziliśmy archeologiczne badania zwiadowcze i sondażowe w okolicach zamku czorsztyńskiego. W żadnym ze wskazywanych dotychczas przez historyków
miejsc nie ujawniliśmy pozostałości budowli obronnej, a nawet śladów osadnictwa średniowiecznego. Wynik tych rozpoznań skłonił mnie więc do uznania, w
artykule z 1990 r., że nazwą castrum Wronin określano późniejszy zamek Czorsztyn14. Dwa lata później sprawą Wronina zajął się wybitny mediewista prof. Czesław Deptuła i w książce pod wymownym tytułem „Wronin czyli Czorsztyn…”
z wielką erudycją rozpatrzył całą tę złożoną problematykę. W swych dogłębnych
studiach posiłkował się niemal wyłącznie przekazami źródeł pisanych. Jego znakomita publikacja potwierdziła ostatecznie słuszność poglądu o identyczności
Wronina i Czorsztyna15. Pozostała jednak wielka niewiadoma, kiedy wzniesiono
Wronin i która partia czorsztyńskiego zamku kryje jego relikty? I otóż niespełna
miesiąc przed naszą konferencją zagadka w dużej mierze została wyjaśniona.
W sierpniu 2014 r. na zlecenie Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego
zostały przeprowadzone rozpoznania sondażowe na terenie czorsztyńskiego zamczyska16. Nasze badania, obejmujące zaledwie siedem niewielkich wykopów
zwiadowczych, rozmieszczonych na obszarze dolnego zamku miały za zadanie
dostarczenie informacji do uszczegółowienia projektu zagospodarowania podzamcza. Okazało się, że w każdym z tych sondaży uzyskaliśmy zupełnie nowe,
nieznane informacje dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego tej części
założenia obronno-rezydencjonalnego. Najważniejszym jednak odkryciem było
odsłonięcie reliktów wału ziemnego, położonego u północnego podnóża zamku.
Oczywiście, w tak niewielkim wykopie (3x2 m) nie było możliwe precyzyjne
ustalenie jego konstrukcji. Nie pozyskaliśmy też wielu zabytków ruchomych.
Nie ulega jednak wątpliwości, dzięki przeprowadzonej analizie odkrytych fragmentów naczyń glinianych, że wał wzniesiono i użytkowano przy końcu wieku
XIII. Rzuca się w oczy podobieństwo odkrytej ceramiki, zarówno pod względem
K. Dobrowolski, Najstarsze osadnictwo Podhala, (=Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, nr
20), Lwów 1935, s. 12-13. Sprawą Wronina zajął się jedynie w przypisie 39, pisząc: „Zdaniem mojem,
Wronin był polską starszą nazwą Czorsztyna”.
14
S. Kołodziejski, Rezultaty wstępnych badań weryfikacyjnych średniowiecznych założeń obronnych w Pieninach, „Rocznik Sądecki”19, 1990, s. 257 i n.
15
C. Deptuła, Czorsztyn czyli Wronin. Studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu polskowęgierskim w rejonie Pienin, Lublin 1992, s. 12-19.
16
Badania prowadzili dr Cezary Buśko (Wrocław), dr Wojciech Głowa (Kraków), dr hab. Stanisław
Kołodziejski (Kraków) i dr Gabriel Lukač (Lewocza). S. Kołodziejski, Zamek Wronin odnaleziony, „Prace Pienińskie”, 24, 2014, s. 155-162; C. Buśko, W. Głowa, S. Kołodziejski, Zamek Czorsztyn w świetle
nowszych badań, „Pieniny – Przyroda i Człowiek”, t. 14:2016, s. 193-209.
13
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Zamek czorsztyński nad Maniowami. Fot. B. Tondos, 1975.

technologicznym, surowcowym i sposobu zdobnictwa z ułamkami naczyń glinianych pochodzących z badań Zamku Pienińskiego. Można zatem powiedzieć,
że pozostałości castrum Wronin zostały wreszcie odnalezione. Zadaniem przyszłych, koniecznych badań będzie dokładne ustalenie przebiegu wału, rozpoznanie jego konstrukcji i poznanie przynajmniej częściowe wewnętrznej zabudowy
obronnego założenia.
Skoro udało się nam wzbogacić nieco wiedzę o pierwocinach czorsztyńskiego zamku, warto się zastanowić nad funkcją warownej budowli i jej znaczeniem w postępach osadnictwa w Pieninach.
Podjęta prawdopodobnie w latach 80. XIII w. na obszarze górnego biegu
Dunajca akcja kolonizacyjna miała za zadanie zagospodarowanie dotychczasowych pustek, a jednocześnie powstrzymanie dynamicznego procesu osadniczego
prowadzonego na terenie Spiszu przez Królestwo Węgierskie. Granica między
oboma monarchiami ostatecznie została ustalona na Dunajcu. O przynależności
państwowej terenów po obu stronach rzeki decydowały jednak w głównej mierze
postępy w osadnictwie. Trzeba także pamiętać, że nie wystarczyło sprowadzić tu
ludzi, wytyczyć granice powstających osad i uregulować sprawy administracyjne.
Należało bowiem stworzyć ośrodek administracyjny, który musiał być obwarowany. Powinien zapewniać bezpieczeństwo urzędnikom królewskim, zgromadzo292 nemu dobytkowi, a w sensie wizerunkowym manifestować władzę obejmującą
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Czorsztyn, usytuowana na terenie zalewowym, nieistniejąca już owczarnia dworska. Fot. B. Tondos, 1975.

skolonizowane tereny. Ważnymi czynnikami powstania warowni w tym miejscu
było sprzyjające akcji fortyfikacyjnej ukształtowanie terenu oraz przebieg szlaku
komunikacyjnego prowadzącego z Królestwa Węgier do Krakowa, który rozdwajał się właśnie pod wzgórzem czorsztyńskim. Jeden trakt biegł przez Krościenko
do Sącza, drugi wiódł pobrzeżem Dunajca przez Nowy Targ. Górująca nad doliną
pozycja zamku umożliwiała sprawowanie kontroli nad tą ważną drogą. Tu też usytuowano komorę celną, której istnienie poświadcza dokument dotyczący osadzenia Kluszkowiec oraz akt lokacyjny miasta Krościenka z 1348 r.17
Nieco inaczej przedstawia się geneza zamku zbudowanego naprzeciw
Czorsztyna, po drugiej stronie rzeki. Zamek Dunajec, taką bowiem nazwę nosiła
pierwotnie warowna budowla w Niedzicy, powstał także jako wynik kolonizacji
pustek osadniczych na peryferiach Królestwa Węgier. Jednakże akcję zagospodarowania tych obszarów monarchowie węgierscy powierzyli rodom możnowładczym. Z nadania króla Karola Roberta teren Zamagurza przypadł zasłużonej dla
monarchii familii Berzewiczych. Im też należy przypisać inicjatywę wzniesienia
obronnej rezydencji na wzgórzu nad Dunajcem. Zapewniała ona nie tylko bezpieczeństwo dziedzicom, lecz stanowiła ośrodek administracyjny, skąd kierowano dalszym procesem osadniczym na Zamagurzu.
17
Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607, wyd. A. Prochaska,
Lwów1890, s. 9.
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Z powodu niedostatku badań archeologicznych wskazanie przybliżonej
daty budowy zamku jest znacznie utrudnione. W związku z tym oprzeć się musimy na wynikach analizy źródeł pisanych. Taki krytyczny rozbiór dokumentów prowadzili historycy od XIX w., starając się w miarę precyzyjnie ustalić początki ufortyfikowanej budowli. Nie wdając się tu w relacjonowanie przebiegu
tych studiów, możemy stwierdzić, że najbardziej udokumentowany pogląd na
ten temat przedstawił w 2006 r. prof. Tadeusz Trajdos, który stwierdził, że zamek Dunajec mógł zbudować Kokosz Berzewiczy najwcześniej wiosną 1308
r.18 Czy jest to ostateczny głos w sprawie datowania pierwocin niedzickiej warowni, muszą ustalić dodatkowe rozpoznania archeologiczne. Konieczność ich
przeprowadzenia nie podlega wątpliwości w kontekście wcześniejszych ustaleń
badaczy, którzy byli skłonni datować pozostałości kamienno-ziemnego wału
odsłoniętego w południowej części dziedzińca zamku dolnego na 2. poł. XIII
w.19 Poczynione ustalenia chronologiczne budzą jednak obecnie wątpliwości,
jednakże casus Czorsztyna jest w tym kontekście wiele mówiący.
Scharakteryzowane krótko oba zamki przez ponad siedem wieków niewzruszenie trwały nad doliną Dunajca, będąc pomnikami naszej przeszłości i
tworząc tzw. krajobraz warowny. Ich górująca pozycja nad historycznym traktem komunikacyjnym i graniczną rzeką przesądziła o ich powstaniu i sensie
istnienia. Historia obu warowni spleciona była z dziejami dwóch narodów.
Gościli w nich monarchowie, dyplomaci, hierarchowie kościelni, sławni rycerze, ale także nawiedzali zbójnicy i zwykli obwiesie. Zamki były świadkami
historycznych wydarzeń – monarszych podróży, rokowań granicznych, a także militarnych zmagań, jak chociażby epizodu wojennego z 1410 r., kiedy to
drogą czorsztyńską wdarło się w granice Królestwa 12 chorągwi, czyli ok. 3
600 zbrojnych, wysłanych przez Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Polsce. Najazd ten był dopełnieniem układu zawartego między królem węgierskim
a Zakonem Krzyżackim20. Takich wydarzeń było bardzo wiele. Sąsiadujące
przez Dunajec zamki i dzieje z nimi związane były tworzywem i natchnieniem
poetów, pisarzy i malarzy. Dzisiaj zamieniliśmy je na zamki nawodne, nadjeziorne, skutecznie niszcząc historyczny krajobraz, fałszując ich strategiczne
usytuowanie i cały kontekst kulturowy. I ten ważny aspekt należy dopisać do
bezmiaru strat, jakie poniosło nasze dziedzictwo narodowe w wyniku budowy
zbiornika pienińskiego.
T. Trajdos, Właściciele i dobra zamku niedzickiego do roku 1848 [w:] S.K. Michalczuk, P. M. Stępień,
T. M. Trajdos, Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006, s. 9-62.
19
L. Lakwaj, P. Stępień, Średniowieczny zamek w Niedzicy. Zarys rozwoju w świetle dotychczasowych badań, „Acta Archaeologica Carpathica” 226, 1987, s. 209-242.
20
Na ten temat pisał F. Sikora, Kilka uwag o konflikcie zbrojnym węgiersko-polskim w roku 1410, „Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, „Prace Historyczne” 12, 1987, z. 109, s. 105-118.
18
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Wrócę teraz do początku mego eseju. Na konferencji w Maniowach
w 1990 r. razem z Barbarą Tondos przestrzegaliśmy projektantów i budowniczych zapory, że póki będziemy żyli, będziemy przypominali o nich, jako sprawcach tej zbrodni na przyrodzie i dziedzictwie kulturowym. Niejako wypełniam
więc nasze zobowiązanie. Jestem też przekonany, że następne pokolenia o innej
mentalności, wyposażone w sumienie ekologiczne, o którym tak pięknie pisał
prof. Julian Aleksandrowicz21, upomną się o tę zalaną dolinę, jej krajobraz, historyczne zabytki i unikatowe zasoby przyrody. Będą też chcieli poznać historię
realizacji tej nonsensownej inwestycji, którą niestrudzony obrońca Pienin Kaj
Romeyko-Hurko nazwał „zaporą na mózgu”22, a kurator niedzickiego zamku Stanisław Michalczuk określił mianem „pomnika komuny”23. Może dla ludzi o innym poczuciu ładu krajobrazowego wyrównana tafla jeziora, okolonego wsiami
w typie Nowych Maniów, jest źródłem doznań estetycznych. Niech jednak nie
zapominają, jak znacznym uszczerbkiem w patrymonium kultury narodowej i jakimi wielkimi stratami w środowisku naturalnym zostało opłacone spełnienie ich
wyszukanych gustów.
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During the Polish Round Table debates, the issue of the Czorsztyn dam
was raised as one of the issues of the past period that needed rectifying. However, when in the end it was collectively decided that the construction should
continue due to the level of its advancement, young people from the Freedom
and Peace Movement (Ruch Wolność i Pokój), the Green Federation (Federacja
Zielonych), the Anarchist Federation (Federacja Anarchistyczna) and others organized a protest called “Tama-Tamie” (“Dam to the Dam”, put the stop to the
dam) in July and August 1990. The author of the present article met Barbara
Tondos during these demonstrations, when they both played the roles of informal advisers and attempted to explain – to both the authorities and the protesters themselves – the cultural heritage values, which would be lost if the construction would be allowed to be completed. The greatest harm that the local decision
makers did the local residents was to ensnare the minds of the latter, to their own
ends—which, incidentally, were not very clearly thought out. The inhabitants of
Maniowy, the village which was due to be flooded, were seduced by the mirages
of earnings from future tourists and sunbathers, even though the function of the
J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Warszawa 1988.
K. Romeyko-Hurko, Zapora na mózgu, [w:] Ekspres Reporterów 86, Warszawa 1986, s. 51-106.
23
S. Michalczuk, Zapora w Czorsztynie – pomnik komuny, „Hale i Dziedziny” 1, 1990, nr 1, s. 8-9.
21
22
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reservoir was never precisely defined, not during the construction, and not even
after the investment was completed.
The author of the present article is convinced of the irreparable losses to
cultural heritage that the entire society suffered as a result of the construction of
the dam. In his presentation, he demonstrates the values that had been lost.
Professor Janusz Bogdanowski introduced the term “fortified landscape” to
Polish subject literature. However, it has become an accepted practice to apply
this term mainly to engineering works that were created in the modern era. According to this definition, the fortified landscape means the overall form of the
landscape and the land cover that was consciously chosen and adapted for defensive purposes. In the case of the areas located in the upper reaches of the Dunajec
River in the Pieniny Mountains, in the formation of the main elements of the
fortified landscape, colonization on the outskirts of the Kingdom of Poland was
of crucial importance. As a result thereof, villages developed and two castles at
Wronin and Dunajec were built, lasting for over seven centuries over the Dunajec valley, traversed by a communication tract, and the river, which marked
the country’s border. It was these two components that determined the creation
and the rationale for the existence of the two strongholds. Today, we have turned
them into castles by the water, effectively destroying the historical landscape,
falsifying their strategic location and the entire cultural context.
At a conference in Maniowy in 1990, together with Barbara Tondos, the
author warned the designers and builders of the dam that they would remember
them as the perpetrators of this crime on nature and cultural heritage—and such
a reminder is expressed in the present article.

Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci,
z protestem w tle
Maria Godyń
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Maniowy to miejscowość położona w malowniczym otoczeniu trzech
regionów etnograficznych – Podhala, Spisza oraz Pienin. Etnolog Kazimierz
Dobrowolski podaje, że wieś ta należała do najstarszych osad naddunajcowych,
usytuowanych u podnóża Pienin po ich zachodniej stronie. Badacz sugeruje, że
jej powstanie wiązać należy z akcją osadniczą Hynka, zwanego Czarnym, który
w 1326 roku otrzymał od klasztoru klarysek w Starym Sączu przywilej lokowania wsi w lesie nad Dunajcem w okolicy potoku Ciechorzyna1. W Słowniku
Historyczno–Geograficznym województwa krakowskiego znajdziemy również
wyjaśnienie, że osadę tę lokował na prawie niemieckim Hynek zwany Czarnym,
który uprzednio był też zasadźcą sąsiedniej miejscowości Kluszkowce2. Można
przyjąć, że od XIV wieku kształtowała się struktura osadnicza Niżnego Podhala3, stając się jednym z istotnych czynników tworzących krajobraz kulturowy
tego regionu. Ich wartość stała się szczególnie ważna, gdy w połowie XX wieku,
w rejonie Czorsztyna zaplanowano powstanie Zespołu Zbiorników Wodnych
Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne. Pierwszy tego typu projekt, z betonową zaporą w Niedzicy powstał już w 1938 roku. Druga wojna światowa przerwała jednak wszelkie działania z tym związane, a do ich kontynuacji powrócono w 1947, by w kolejnych latach zdecydować o ostatecznej, najdogodniejszej
lokalizacji dla obiektu. Do 1968 roku prowadzono liczne konsultacje projekK. Dobrowolski, Najstarsze osadnictwo Podhala, Lwów 1935, s. 12-13. Zagadnienie rozwoju osadnictwa na omawianym obszarze szczegółowo omawia Stanisław Kołodziejski w artykule zawartym w niniejszym tomie, pt. Zatopiony krajobraz warowny.
2
Słownik Historyczno-Geograficzny województwa krakowskiego, red. W. Bukowski, Kraków 2006, cz. 4,
z. 1, s. 86-88.
3
Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995, s. 931.
1
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tów, prace inżynieryjno-geologiczne pod przyszłą konstrukcję4. Po trwających
kilka lat analizach oraz wydaniu pozytywnych opinii Przewodniczący Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów dnia 23 lipca 1968 roku zatwierdził „Projekt wstępny zespołu zbiorników...”5. Trzy lata po zaakceptowaniu planu przystąpiono do pierwszego etapu prac, które trwały do 1988 roku. Przebudowano wtedy okoliczne drogi, mosty, linie energetyczne. W 1991 przystąpiono do
układania tak zwanego rdzenia z gliny i korpusu konstrukcji, natomiast cztery
lata później ukończono etap sypania zapory głównej. W 1997 roku przekazano
zaporę i elektrownię do eksploatacji. Równolegle z pracami projektowymi rozpoczęto przygotowywanie opracowań planu zagospodarowania przestrzennego
okolicy6. We wsiach planowanych do wysiedlenia rozpoczęto wywłaszczenia z
gruntów. Prowadzono też inwentaryzację wsi, dokumentując wartość dobytku
posiadanego przez mieszkańców domostw planowanych do rozbiórki. Na terenach rolniczych wywłaszczano grunty, określano wartość domów, zabudowań,
działek, ogrodu. Szacunki te w dalszej kolejności służyły jako podstawa do wypłaty odszkodowania. Nadzór nad zabezpieczanymi obiektami objął wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie7.
Rozpoczęcie inwestycji związane było z uzyskaniem od mieszkańców gminy
Czorsztyn terenu pod mający powstać zalew. Wykup i wywłaszczenia objęły zatem
w całości bądź fragmentarycznie kilkanaście wsi – Czorsztyn, Dębno, Falsztyn,
Frydman, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Niedzica, Sromowce Wyżne i Szlembark8. Wielka zmiana miała dokonać się w planie krajobrazowym i architektonicznym wokół planowanego jeziora. Na skutek przesiedleń miały ulec gruntownej
Materiały z archiwum Hydroprojekt sp. z. o.o. Zarys historii koncepcji zbiornika w Czorsztynie, procesu
przygotowania i podjęcia decyzji o budowie oraz opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,
opracowany w r. 1983, nr sygn. CZ–1490, s. 12.
5
A. Łaski, Kalendarium studiów, projektów i realizacji zbiorników retencyjnych w dorzeczu Dunajca, [w:]
Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia,
red. B. Godlewski, Warszawa 2003, s. 48.
6
Por. Wielobranżowe szkice programowe wykonane przez dział planowania przestrzennego na zlecenie Hydroprojektu, Archiwym CBSiPBW Hydroprojekt nr sygn. CZ–0932 C/73, CZ–0816–C/72.
7
S. Michalczuk, Przeszłość...czy woda?, [w:] Patientia et tempu. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Korneckiemu, Kraków 1999, s. 141.
8
Z dokumentacji (Studia do projektu wstępnego. Opracowanie zestawień zbiorczych i operatu demograficznego dla celów wywłaszczeniowych. Pierwsze studia z okresu 1965 r. Projektanci mgr inż. R. Narbutowicz,
mgr Z. Lewandowska, mgr D. Skupińska, gł. projektant mgr inż. A. Łaski, nr sygn. CZ–0122; Archiwym CBSiPBW Hydroprojekt; por. U. Hobot, R. Stawiarski, Przedsięwzięcia towarzyszące, realizowane
w ramach inwestycji, [w:] Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela
Narutowicza. Monografia, Warszawa 2003, s. 146) wiadomo, że łączna powierzchnia gruntów, które
zostały wykupione bądź pozyskane w inny sposób na rzecz zapory wynosiła 16 400 ha, a wiązało się to
z wykupieniem 501 gospodarstw, przeniesieniem lub odtworzeniem 26 budynków użyteczności publicznej, domów wczasowych, 1 cmentarza i 3 kaplic. W Maniowach do wysiedlenia zakwalifikowano
363 z 385 domów.
4
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przemianie utrwalone przez lata
wspólnego zamieszkiwania w sąsiedztwie, więzi i relacje społeczne.
Mieszkańcom zalanych wsi, którzy
mieli przeprowadzić się do nowopowstałej osady – Nowych Maniów, zaproponowano zerwanie z
dawnym sposobem życia i zarobkowania, bowiem pozbawienie ich pól
uprawnych wymuszało rezygnację
z dotychczasowego źródła utrzymania. W trwającym wiele lat przełomowym dla wsi procesie mieszkańcy wielokrotnie sprzeciwiali się
powstaniu zapory oraz wysiedleniu
z ich rodzinnej miejscowości.
Ogrom postępujących przeobrażeń i degradacji krajobrazu
budził również niepokój oraz zainteresowanie wśród osób spoza lokalnej społeczności. W latach 1989
-1991 organizowano protesty w
formie blokady budowy pod hasłem Tama Tamie. Pierwszą z nich
zaplanowano na dzień 22 kwietnia
1990 roku, w którym przypada
Święto Ziemi. Ideą blokady było
powstrzymanie budowy zapory –
„usiądziemy na drodze, weźmiemy
się za ręce i w ten sposób uniemożliwimy dojazd ciężarówek z materiałami budowlanymi. Przebieg
akcji i zapowiedzianych happeningów uzależniamy od samych pomysłodawców, od pogody, od tego,
czy zainteresuje się policja...”9.
J. Leśniak, Tama Tamie? Za i przeciw budowie zapory w Pieninach, „Gazeta Krakowska”,
numer z 16 lipca 1990 r..
9

Ulotka propagująca w roku 1990 akcję protestacyjną
przeciwko budowie tamy na Dunajcu.
Archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.

Kalendarz na rok 1992, opracowany i rozprowadzany
przez uczestników akcji „Tama tamie”.
Ze zbiorów Andrzeja Laskowskiego, repr. T. Zaucha.

Maria Godyń

Do Maniów zjechali więc młodzi ludzie z całej Polski. Jeden z uczestników
wspomina, że „była tam mozaika typów, mozaika subkultur”10. Obok udziału
w ważnym przedsięwzięciu dla wielu „był to także sposób na spędzenie wakacji” 11.
Wydarzenia te od
samego początku szczegółowo relacjonowała
prasa „(...) organizacja
»Wolność i pokój« oraz
Federacja
Zielonych
rozpoczęły blokadę drogi wiodącej do powstającej zapory na Dunajcu w
Czorsztynie. Celem blokady jest wstrzymanie
budowy. (...)”12. Autorzy publikacji, obok doniesień o planowanych
etapach rozwijającej się
akcji, wiele miejsca poświęcali nakreśleniu stanowiska i komentarzom
samych mieszkańców
o planowanych przenosinach. Przybliżano
także historię miejsca,
opisywano wartościowe
obiekty architektoniczne znajdujące się w Starych Maniowach.
Kolejne protesty
rozpoczęły się w lipcu
Akcja protestacyjna przeciwko budowie tamy na Dunajcu w 1990. 1990 roku. Towarzyszył
Archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk. im coraz szerszy rozgłos.
Dziękuję dr. Andrzejowi Laskowskiemu za pomoc w zgromadzeniu materiałów niezbędnych do napisaniu tego tekstu.
11
W artykule kilkakrotnie przytaczam fragmenty rozmowy (przeprowadzonej w 2014 roku) z wielokrotnym, aktywnym uczestnikiem blokad Tama Tamie. Cytując jego wypowiedzi, nie ujawniam imienia i nazwiska, używam określenia „Anonimowy rozmówca”.
12
Blokada drogi do czorsztyńskiej zapory, „Trybuna” 1990, nr z 25 kwietnia.
10
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W artykułach prasowych donoszono o licznie przybywających „z namiotami i
śpiworami”13 uczestnikami mających rozpocząć się sprzeciwów. Zaplanowano
różnorodność działań wspierających akcję. Na ulicach miast, z których pochodzili zaangażowani ekolodzy, zbierano podpisy dla zwiększenia poparcia przedsięwzięcia. Blisko 10 000 osób złożyło swoje podpisy pod petycją skierowaną do
ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego14. W ramach akcji rozsyłano listy do szkół z prośbą o poparcie blokady, wydawano kalendarze, ulotki promujące i informujące o celu działań. W 1991 roku, nawiązując do wydarzeń w Gminie
Czorsztyn, w Jasielskim Domu Kultury zorganizowano wystawę fotograficzną.
Zaprezentowane zdjęcia ukazywały sceny protestu, starcia z funkcjonariuszami
policji, dyskusje z lokalnymi władzami. Barbara Tondos przekazała natomiast
materiały ilustrujące obiekty zabytkowe, urokliwe zakątki miejsc przeznaczone
do zalania.
W czasie jednej z pierwszych blokad, latem 1990 roku, wśród protestujących
ekologów rozpowszechniano zaproszenie na wieczorne spotkanie – „przyjdźcie!
wieczorem historyk sztuki będzie mówić o zagrożonych zabytkach”15. Po zapadnięciu zmroku, do zebranych pod gołym niebem około 100 osób, Barbara Tondos16 ze
swadą mówiła o unikalnych w skali Polski wartościach, jakimi dysponowała wówczas jeszcze wieś Maniowy. Na białej ścianie jednej z wysiedlonych chałup, za pomocą rzutnika, wyświetlała slajdy ukazujące to, co winno zostać ochronione przed
zniszczeniem17. W ten sposób stała się nieformalnym uczestnikiem protestu.
13
J. Leśniak, op. cit. Podobne doniesienia ukazały się także w innych pismach: Tama-tamie, „Nowiny.
Gazeta Codzienna” 1990, nr z dnia 17 lutego; Blokada zapory, „Trybuna” 1990, nr z dnia 18 lipca; Tama
tamie, „Gazeta Krakowska” 1990, nr z dnia 19 lipca; Coraz goręcej w Czorsztynie, „Trybuna” 1990, nr z
dnia 21 lipca, i inne
14
J. Leśniak, op. cit. Niestety petycja nigdy nie znalazła się w Sejmie, co ugodziło w zaangażowanie
uczestników zbierających podpisy na ulicach Krakowa, Niedzicy, Czorsztyna i innych miast.
15
Anonimowy rozmówca.
16
W latach 1974 i 1975 zajmowała się inwentaryzacją zabytków znajdujących się na terenie przeznaczonym pod zbiornik wodny, obejmującym Maniowy, Czorsztyn oraz część Kluszkowiec. Inwentaryzacja
dotyczyła głównie zabytków pochodzących z Maniów, jednorodnej zabudowy drewnianej, w tym z
około 1912 roku, z interesującego rozplanowania gospodarstw i zachowanym układem przestrzennym
wsi. Odrębną wartością charakteryzowała się uliczka z wmurowanymi w zbocze kamiennymi piwniczkami, z nadbudowanymi drewnianymi spichlerzykami. Zabiegała także o utworzenie skansenu ratowniczego dla tych terenów opracowując jego program. I mimo że został on zatwierdzony 5 kwietnia 1976
roku przez Weronikę Homę, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu, to nigdy nie
powstał. Planowany był w pobliskiej wsi Łopuszna, obok drewnianego dworu Tetmajerów. Początkowo
prace przygotowawcze powstania parku etnograficznego Barbara Tondos nadzorowała jako inspektor
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu, następnie, pracując w muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej i w końcu jako kierownik planowanego skansenu w
Łopusznej w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (dziękuję Katarzynie Tur-Marciszuk za przekazanie
powyższych informacji).
17
Anonimowy rozmówca.
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Barbara Tondos zdając sobie sprawę ze skali zmian wywołanych powstaniem
zapory apelowała także na łamach prasy: „Planowane jezioro położone jest przy
granicy Pienińskiego Parku Narodowego (...). Wiadomo, że wzrośnie wilgotność
klimatu – tych zmienionych warunków nie wytrzymają endemity; to będzie kolejna przyczyna zniszczenia. Zniszczenia te obejmą nie tylko przyrodę. Obszar, który ma być zalany posiada liczne zabytki historyczne: stanowiska paleolityczne i
neolityczne, ślady średniowiecznych traktów, Czorsztyn i Niedzicę oraz dwa zamki, znane ze źródeł, lecz dotychczas nie odnalezione w terenie, ślady zabudowań
szesnastowiecznych oraz pozostałości kopalni z tego czasu, XVIII wieczny kościół
w Maniowach i kaplicę dworską w Czorsztynie, XIX wieczną zabudowę willową
Czorsztyna, dwór powstały w połowie XIX wieku w Czorsztynie (...), jedyną zachowaną owczarnię dworską, oraz już zniszczoną, reliktową, unikalną zabudowę
wsi Maniowy ze sławnymi piwniczkami (jedyne w Polsce)”18.
Blokady organizowane w następnym roku odbywały się w podobnej atmosferze – protestujący wyrażali sprzeciw wobec powstania zapory, przywiązując się
do pracujących na placu budowy ciężarówek, organizując zebrania mające na celu
przekonanie decydentów do zmiany planów. Jednym z ważniejszych i kluczowych
zgromadzeń było zorganizowane w okresie poza wakacyjnym, w którym nie powstrzymywano blokadami prac budowlanych. W spotkaniu wzięli udział między
innymi: ówczesny wicemarszałek Sejmu RP, ksiądz Józef Tischner oraz Barbara
Tondos, która w swoim wystąpieniu ponownie postulowała potrzebę oraz podkreślała sens ratowania wartości kulturowych tego rejonu, wskazując między innymi
na takie obiekty, jak piwniczki w Maniowach. Niestety, prowadzone rozmowy nie
odniosły wówczas pozytywnego rezultatu. W prywatnej korespondencji do jednego z ekologów, zaangażowanych w obronę doliny Dunajca, Barbara Tondos napisała „nie ma z czego robić skansenu. Maniowy nie istnieją...”19.
Stare Maniowy po wysiedleniu nabrały dla jej mieszkańców szczególnego znaczenia. Więź z nieistniejącymi już obiektami i miejscami utrwalana była przez licznie
odniesienia w ich wspomnieniach. W ten sposób stały się one miejscem pamięci20.
Zgodnie z twierdzeniem Marcina Kuli wszystko może być nośnikiem pamięci, a o
ich tworzeniu i uaktywnianiu decyduje pamięć – zarówno ta jednostkowa jak i zbiorowa21. Ważne dla maniowian punkty w topografii najbliższej okolicy wpisały się w
swego rodzaju geografię pamięci, tworząc mapę miejsc emocjonalnie ważnych, symB. Tondos, Aktualna sytuacja czorsztyńskiej zapory, „Zielone Brygady. Pismo ekologów” 1991, nr
4(22), http://www.zb.eco.pl/zb/22/czorszty.htm – dostęp z dnia 24.02.2015.
19
Niedatowany list z 1990-1991 roku, s. 3.
20
Termin ten (z języka francuskiego lieux de memoire) wprowadził historyk Pierre Nora. Autor pojęcia
proponuje rozumienie miejsca nie tylko ze wskazaniem na topografię, lecz o traktowanie go jako symbolicznego obiektu naszej pamięci.
21
M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 55.
18

302

Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci, z protestem w tle

bolicznie dla nich dostrzegalnych22. Są to
zarówno punkty w przestrzeni prywatnej,
jak i te, tworzące sferę miejsc wspólnych
dla całej społeczności. Należą więc do nich
domy, wyburzony na potrzebę oczyszczania dna zbiornika wodnego kościół parafialny, cmentarz, przydrożne kapliczki, miejsca
spotkań towarzyskich, ławeczki na których
przysiadano by porozmawiać z sąsiadem.
Podobnie, jak charakter wspomnień
kształtowany jest przez osobiste doświadczenia odciskające się w treści pamięci, a ta
może współistnieć obok pamięci zbiorowej
i ją współtworzyć, tak nośniki mogą mieć
charakter indywidualny lub wspólny dla
całej zbiorowości. Miejsca pamięci i jej nośniki przybierają więc różne formy budząc
skojarzenia o pozytywnym lub negatywnym zabarwieniu. Obiekty te kształtują
Litografia odnaleziona tuż przed zalaniem wsi
tożsamość społeczności poprzez swą obecw jednym z domów w Starych Maniowach.
ność w ich pamięci zbiorowej23. Miejscami Ze zbiorów Andrzeja Laskowskiego, repr. T. Zaucha.
takimi są zatem zarówno punkty geograficzne czy architektoniczne, jak i budynki. W przypadku przestrzeni Maniów mają
one również formę wyobrażenia, częściowo materialnego, kiedyś bytu – dziś już
nieistniejącego. Tworzą one swego rodzaju sieć punktów możliwych do czytania
tylko przez określoną grupę osób. Ta przestrzeń i jej miejsca, nasycają się znaczeniami, wypełniają emocjami i wspomnieniami, tak osobistymi jak i zbiorowymi.
Bo „każdy człowiek ma jakieś sacrum (...) może to być dom rodzinny, może
być kościół, ale może to też być jakieś miejsce. Pierwszy raz zobaczyłem zamek
w Niedzicy, gdy miałem 10 lat. Dziś mam ponad 40 i ciągle tu wracam, tu jest
moje sacrum. Nie tylko moje”24 – to słowa wypowiedziane przez uczestnika
Pierre Nora określa miejsca pamięci jako pozostałość, ucieleśnienie pomników przeszłej świadomości, które przetrwały w czasie, a my wywołujemy je z pamięci. Powstają wtedy, gdy nie ma miejsca na
spontaniczne wspomnienie, a istnieje potrzeba upamiętniania. Miejsca pamięci są jak wyrwane z biegu
historii momenty (P. Nora, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, „Representations” numer specjalny: Memory and Counter–Memory, 1989, t. 26, s. 7–24).
23
Zagadnienia kształtowania pamięci zbiorowej mieszkańców wsi Maniowy zostały szerzej omówione
w artykułach: M. Godyń, Człowiek – przestrzeń – pamięć. Identyfikacja terytorialna przesiedlonej społeczności wsi Maniowy w perspektywie badań etnologicznych „Analecta Archaeologica Ressoviensia” 2012, t.
6, s. 222-236; M. Godyń, Postęp a trauma przesiedlenia na przykładzie społeczności wsi Maniowy, [w:]
Rozwój a kultura Perspektywy Poznawcze i Praktyczne, red. R. Vorbrich, Wrocław 2012, s. 77-88.
24
J. Leśniak, op. cit.
22
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akcji Tama Tamie. Nasuwają one refleksję odnoszącą się do istoty owego terytorium, które zaistniało i nabrało szczególnego znaczenia nie tylko dla samych
jego mieszkańców, ale także dla osób spoza społeczności przesiedlanych wsi, stając się osobistym miejscem pamięci tych, którzy zdecydowali się stanąć w jego
obronie. Ta wyjątkowa przestrzeń, gdy w nietypowy sposób została zawłaszczona, przyjmując chwilowo zasiedlających ją latem 1990 roku protestujących, była
już opuszczoną wsią pustych domostw, zrujnowanych zabudowań. Przybysze na
krótko weszli w relację z miejscem, a ich działania napełniły je historią i treścią,
znaczeniami możliwymi do nazwania tylko przez nowoprzybyłych. Próba walki
o zachowanie naruszonego już, a jednak wciąż żywego krajobrazu, niewątpliwie
związała protestujących z terytorium, czyniąc go ich przestrzenią przeżywaną,
nasyconą ich indywidualnymi reminiscencjami.
Proces ten toczył się niezależnie od tworzącej się pamięci zbiorowej wieloletnich mieszkańców wsi. Zakątek ten stał się więc również dla przyjezdnych,
jej chwilowych gości, miejscem uwalniającym i kumulującym ich wspomnienia
z blokad, z migawkowych spotkań z nieformalną aktywistką walczącą o maniowskie zabytki, przenoszącym ich do chwil spędzonego tam wakacyjnego czasu w
określonej sprawie, lub po prostu miejscem dla nich znaczącym, które odżywa po
latach wywoływane z pamięci, utrwalone w zapamiętanym obrazie: „Z pobytów
w Maniowach, z blokad nie kojarzę ludzi, tylko pozostawione domy. Wracając
do Maniów, już opuszczonych, przechodząc przez wieś w okolicy kościoła znalazłem leżący na gruzach zeszyt z bibuły, a tam przepisane fragmenty psalmów. To
pod kościołem leżało”25.

Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci,
z protestem w tle
The present article reveals the social dimension of events related to the
construction of the system of water reservoirs (Zespół Zbiorników Wodnych)
of Czorsztyn–Niedzica –Sromowce Wyżne. The latter undertaking entailed the
purchase and expropriation of land,covering a dozen or so villages within the
Czorsztyn municipalities. Itcaused landscape changes in the area affected by the
construction, and led to thorough transformations within the social life of the
displaced villages. These events stirred opposition – notonly on the part of the
local residents of the municipality, but also on the part of those who were not
directly affected by the resettlement. The article highlights the role of Barbara
Tondos–an art historian who attempted, by her own personal involvement, to
demonstrate the cultural values of the disappearing landscape, and to safeguard
it against the consequences of the flooding.
25

Anonimowy rozmówca.

Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja
krajobrazu kulturowego?
Pytanie o granice rejestru zabytków
na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy
Andrzej Laskowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zasoby kultury polskiej, wzbogacane przez stulecia przez kolejne pokolenia Polaków tudzież przebywających na naszych terenach cudzoziemców, w
zasadzie od potopu szwedzkiego aż do końca drugiej wojny światowej były systematycznie grabione i zubażane. Przyczyniały się do tego nie tylko wojny światowe i regionalne konflikty zbrojne, ale też międzysąsiedzkie zatargi czy klęski
żywiołowe i wypadki losowe, jak kradzieże, powodzie i pożary. Bywało i tak, że
sami potrafiliśmy, w imię określonych ideologii, bądź ze zwykłego niedbalstwa,
zasób ten uszczuplać. Z rodzimego krajobrazu kulturowego pozbywaliśmy się
też, mniej lub bardziej dyskretnie i świadomie, elementów uznawanych za obce,
pozbawionych opieki ze strony tych, dla których zostały one stworzone.
Wybrane elementy tego zasobu objęte zostały w XIX w. systemową
ochroną, a to za sprawą funkcjonujących w trzech zaborach zróżnicowanych
instrumentów prawnych1. Służebną rolę w procesie ochrony pełniła oczywiście
inwentaryzacja. Pierwsze regularne i zakrojone na szerszą skalę akcje tego typu,
prowadzone pod auspicjami Władysława Łuszczkiewicza (zwłaszcza te z lat
1888-1893)2, zaczęły wydobywać na światło dzienne liczne skarby naszej kultuZob. m.in. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975; B. Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992, s. 23-43; P. Dobosz,
Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 185-212; P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 32-44.
2
Szerzej na ich temat zob.: T. Łopatkiewicz, Szkicowniki z wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z
uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Fakty znane i nieznane, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 67, 2003, s. 106-109; idem, Kolekcja szkicowników uczniów
krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieznane rysunki S.
1
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ry, czekające dotychczas na odkrycie, nierzadko zlokalizowane na bardzo głębokiej prowincji. W ten właśnie sposób do obiegu naukowego trafił między innymi
średniowieczny, drewniany kościół w Libuszy3. W grupie studentów Łuszczkiewicza inwentaryzujących latem roku 1889 zabytki powiatu gorlickiego znaleźli
się między innymi Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer, z których w szczególności ten pierwszy udokumentował nie tylko bryłę i detale architektoniczne libuskiego kościoła, ale i znajdujące się w nim, wybrane elementy wyposażenia
i wystroju świątyni4. Zebrane wówczas spostrzeżenia i materiały doczekały się
niebawem publikacji na prestiżowych łamach5, co przyczyniło się do spopularyzowania wiedzy o libuskim kościele, przynajmniej wśród specjalistów i miłośników zabytków. Wyrazem tego stało się między innymi umieszczenie informacji
o nim w wydanym w roku 1914 popularnym przewodniku po Galicji autorstwa
Mieczysława Orłowicza6. W tym samym czasie kościół stał się przedmiotem dyskusji gremiów konserwatorskich – już w roku 1911 wyraziły one zaniepokojenie
informacjami o planowanej rozbiórce świątyni7.
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Wyspiańskiego, J. Mehoffera i innych z wycieczek z W. Łuszczkiewiczem w latach 1888-1892, „Opuscula
Musealia”, z. 14, 2005, s. 41-88; idem, Zabytkoznawcze aspekty naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1888-1893). Uwagi na marginesie
edycji rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia
teoretyczne i historyczno-artystyczne, pod red. P. Krasnego i D. Ziarkowskiego, Kraków 2009, s. 191-210.
Zob. także plon znacznie wcześniejszych akcji organizowanych przez Łuszczkiewicza, zamieszczony w:
W. Łuszczkiewicz, Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, Kraków 1864-1868.
3
Gwoli ścisłości wspomnieć wypada, iż malowidła kościoła w Libuszy zauważono już wcześniej, w
drugiej połowie lat 50. XIX w. (por. A. Przeździecki, E. Rastawiecki, Wzory sztuki średniowiecznej, t. 2,
Warszawa-Paryż 1855-1858, tabl. MM), po czym w pierwszej połowie lat 80. XIX w. omówił je obszernie M. Sokołowski, Kobylin i Libusza. O dekoracji wewnętrznej drewnianych kościołów, Kraków 1884.
4
T. Łopatkiewicz, Kolekcja szkicowników…, s. 65 i 75 podaje dokładnie, co Wyspiański i Mehoffer
zdołali w Libuszy w swoich szkicownikach udokumentować. Ten sam autor (ibidem, s. 45, il. 1) reprodukuje też zdjęcie poświadczające niezbicie pobyt studentów Łuszczkiewicza, w tym m.in. Mehoffera i Wyspiańskiego, w kościele w Libuszy (oryginał w zbiorach specjalnych PAU w Krakowie, teczka
5040/11). Por. idem, Naukowo-artystyczna wycieczka w Sądeckie z 1889 roku na tle zabytkoznawczej
działalności Władysława Łuszczkiewicza i uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Nowy Sącz 2008,
s. 49, il. 12 (wspomniane wyżej zdjęcie), 90-93 i 120-122 (spisy wykonanych szkiców).
5
W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki w Sądeckie (1889 rok), „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce” [dalej: SKdBHSwP], t. 4, 1891, s. LXXVII-XCIII; idem, Przedstawienie
rysunków z wycieczki w Sądeckie (1889 rok), SKdBHSwP, t. 5, 1896, s. II-IX; S. Tomkowicz, Powiat
gorlicki, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”, t. I, 1900, s. 260-264. Ta studencka wyprawa
była wielokrotnie omawiana w literaturze – zob. m.in.: T. Ślawski, Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu,
Biecz 1996, passim; T. Łopatkiewicz, Naukowo-artystyczna wycieczka…, passim.
6
M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów
1914, s. 369. Odnośnie Libuszy czytamy w nim m.in.: we wsi drewniany kościół […], bardzo piękny,
mający wewnątrz charakterystyczną polichromię […].
7
Zob. Grono Konserwatorów, „Architekt”, R. 12, 1911, z. 4-5, s. 66, gdzie przy okazji błyskawicznie
przeprowadzonej rozbiórki drewnianego kościoła w Krościenku Wyżnym odnotowano: Podobny los
grozi drewnianemu kościołowi w Libuszy. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków drewnianego budownic-
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W trakcie pierwszej wojny światowej architektoniczne walory tutejszego
kościoła udokumentowali i spopularyzowali (z pomocą Grona Konserwatorów
Galicji Zachodniej) Feliks Kopera i Leonard Lepszy8, w połowie lat 20. XX w.
Feliks Kopera zwrócił uwagę na tryptyk z Matką Boską z Dzieciątkiem, św. Stanisławem i św. Janem Chrzcicielem9, a jeszcze przed wybuchem drugiej wojny
światowej Jerzy Szablowski przedstawił hipotezę o wspólnym autorstwie kilku
dzieł malarskich, między innymi tryptyku z Libuszy i tamtejszej polichromii10.
W tym czasie kościół był już od kilku lat objęty ochroną prawną jako obiekt wpisany do rejestru zabytków – nastąpiło to na mocy decyzji z 5 marca 1931 (nr rejestru: A-91).
Po drugiej wojnie światowej kościół w Libuszy doczekał się między innymi
solidnej inwentaryzacji architektonicznej wykonanej w 1958 r. przez PP PKZ
Kraków, obszernych wyników badań nad malowidłami na stropach prezbiterium
i nawy (autorstwa Michała Walickiego11, a następnie Barbary Wolff-Łozińskiej12)
oraz nad późnogotyckim tryptykiem (w szczególności pióra Jerzego Gadomskiego13). Nade wszystko jednak całe bogactwo jego architektonicznej formy,
wspaniałość wystroju i walory wyposażenia zostały dokładnie omówione przez
Mariana Korneckiego14. Podsumowując zatem: w przypadku drewnianego kotwa w naszym kraju. Ś. p. prof. Sokołowski poświęcił mu cenną monografię. Na wniosek kons. Stryjeńskiego
uchwaliło Grono poczynić u władz energiczne kroki celem zabezpieczenia tego zabytku przed grożącem mu
zburzeniem.
8
F. Kopera, L. Lepszy, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej. Serya pierwsza, Kraków 1916, s. 108135.
9
F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, t. I: Średniowieczne malarstwo w Polsce, Kraków 1925, s. 128.
10
J. Szablowski, Zaśnięcie Matki Boskiej, obraz cechowy z początku w. XVI w Mszanie Dolnej, „Prace
Komisji Historii Sztuki”, t. 7, 1937-1938, s. 7*-16* (wspomniana hipoteza na s. 15*, przyp. 6).
11
M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 311; idem,
Mistrz jodłowego kościoła, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 17, 1963, nr 1, s. 3-11 (przedruk w: tegoż, Złoty
widnokrąg, Warszawa 1965, s. 162-168).
12
B. Wolff-Łozińska, Libusza i Krużlowa. Ze studiów nad genezą form malowanych dekoracji stropowych,
„Biuletyn Historii Sztuki”, R. 29, 1967, nr 2, s. 115-144; eadem, Malowidła stropów polskich 1 połowy
XVI w. Dekoracje roślinne i kasetonowe, Warszawa 1971, s. 80-125 (omówione wspólnie z dekoracją malarską w kościele drewnianym w Krużlowej).
13
J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995, passim, w
szczególności s. 100-104. Zob. także: A. M. Olszewski, Mistrz Tryptyku z Wójtowej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, t. XIV/1, 1970 (1971),
s. 163-165. Dzieło to, pomimo niezachowania, jest uwzględniane w badaniach prowadzonych przez
historyków sztuki – por. W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków
2006, s. 274 i 296.
14
Zob. zwłaszcza napisane lub opracowane przez tegoż: Drewniany kościół Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Libuszy, „Currenda” [Tarnów], R. 136, 1986, nr 10-12, s. 408-416 (gdzie wcześniejsza
literatura przedmiotu); Materiały do ikonografii spalonego kościoła drewnianego w Libuszy, Kraków 1994
(broszura przygotowana przez SHS o/Kraków) i Kościoły drewniane w Małopolsce. Zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form architektury (od średniowiecza do XX wieku), Kraków 1999, passim.
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ścioła w Libuszy mamy do czynienia z obiektem dobrze rozpoznanym i przebadanym, stosunkowo nieźle udokumentowanym, a nade wszystko cieszącym się
uznaniem i poczesnym miejscem w gronie najwybitniejszych zabytków Polski
południowo-wschodniej, co potwierdza jego obecność w wielu syntezach dziejów sztuki regionu i Polski15.
Zimą 1986, w ciągu jednej nocy (z 14 na 15 lutego), ten unikatowy obiekt
przestał praktycznie istnieć. Ogień podłożony przez podpalacza w kilka godzin
unicestwił wieżę oraz stropy, konstrukcję i pokrycie dachów pozostałych części
kościoła, a poza tym w zasadzie całe wyposażenie wnętrza i wszystkie dekoracje
malarskie. Na placu kościelnym pozostały zwęglone resztki zrębu i przepalone
gontowe poszycie ścian16. Po tym tragicznym wydarzeniu w Libuszy przez długi
czas panowała atmosfera niczym z wiersza Barbarzyństwo pióra Barbary Tondos:
[…]
Ludzi
którzy przyjdą
porazi zniszczenie
Które jest jak mróz
nawet
gdy
dotyczy
ROZDEPTANYCH DZIECINNYCH
			
ZABAWEK17
Problemem, który należało rozstrzygnąć w obliczu tak tragicznych wydarzeń była kwestia ewentualnej odbudowy świątyni. Działanie takie nie miało w
Dla przykładu podaję: T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, passim; J. Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. I: Małopolska, Warszawa 1985, s. 421-422 i il. 208; M.
Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce…, passim; G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce,
Warszawa 2009, s. 134; B. Krasnowolski, Między Wschodem a Zachodem. Studia nad historią i sztuką
pogranicza polsko-łemkowskiego, Toruń 2010, passim; idem, Leksykon zabytków architektury Małopolski,
Warszawa 2013, s. 181; Libusza, pow. gorlicki. D. kościół par. Narodzenia NMP, [w:] Zabytki sztuki w
Polsce. Małopolska, Warszawa 2016, s. 777-778.
16
W popularnym przewodniku wydanym w 1992 roku zamieszczono rysunek spalonej świątyni i kilka
linijek dedykowanego jej tekstu, który kończył się stwierdzeniem: Ostał się opalony zrąb i kilka ludowych
rzeźb – z tyłu prezbiterium i w kapliczce obok (B. Mościcki, Gorlickie. Przewodnik, Pruszków-Gorlice
1992, s. 74-75). Por. opis stanu pozostałości kościoła sporządzony w 1993 roku, zamieszczony w: M.
Kornecki, Co słychać w Libuszy?, Kraków 1993 (zeszyt 6 w serii „Kościoły Drewniane” wydawanej przez
SHS o/Kraków).
17
B. Tondos, Barbarzyństwo, [w:] eadem, Skrawki zgrzebne, Lublin 1967, s. 27.
15
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zasadzie funkcjonalnego uzasadnienia, gdyż w bliskim sąsiedztwie dotychczasowego w budowie był już nowy, murowany kościół, który po pożarze starej świątyni i dokończeniu prac budowlanych w naturalny sposób stał się libuskim kościołem parafialnym18. Liczne dyskusje zakończyły się wiążącymi ustaleniami, jakie
zapadły w czasie komisji konserwatorskiej zorganizowanej w Libuszy 14 stycznia
1988, tj. blisko dwa lata po pożarze. Ton dyskusji narzucił wówczas Ryszard Brykowski, już na wstępie zdecydowanie opowiadając się za rekonstrukcją kościoła;
takie samo stanowisko zajęli między innymi Marian Kornecki, Tadeusz Rutkowski, Tadeusz Ślawski i ks. Jan Styrna, a zatem osoby o niekwestionowanym w
swoich środowiskach autorytecie19. Argumentem za odbudową były zachowane
wówczas pozostałości spalonego zrębu kościoła oraz wyartykułowana przez Mariana Korneckiego zgodność takich działań z doktryną konserwatorską, w myśl
której mamy do czynienia z wymuszoną przez kataklizm wymianą substancji i
to takiej, której żywotność jest z samej natury budulca ograniczona. Jako przykłady podobnych interwencji podał on odbudowę innych, spalonych niewiele
wcześniej zabytkowych obiektów drewnianych: kościoła na Woli Justowskiej w
Krakowie20 i dzwonnicy przy farze w Bochni [il. 1]21. Najbardziej sceptyczna wobec odbudowy była strona kościelna, obawiająca się zaangażowania miejscowej
parafii w odbudowę w obliczu rozpoczętej już budowy nowej świątyni. Wątpliwości co do doktrynalnego uzasadnienia odbudowy wyraził jedynie inż. Tadeusz
Jewiarz, wówczas główny specjalista w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków
18
Jego budowa trwała od 1985 do 1995 roku. W momencie pożaru istniały już fundamenty nowego
kościoła. Przez pierwszy rok od tragedii nabożeństwa odprawiano przy ołtarzu polowym na tle zgliszcz
spalonej świątyni (zob. M. Kornecki, Co słychać…, bns).
19
Por. aneks.
20
Obiekt ten, przeniesiony na Wolę Justowską z Komorowic, uległ – podobnie jak kościół w Libuszy
– dwukrotnemu spaleniu (w 1978 i 2002 roku). Wpisany do rejestru zabytków w 1970 roku, został zeń
wykreślony w 2008 roku (por. http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2018/rejestrkrakowskiczerwiec2018pdf.pdf [dostęp: 02.06.2018]). Więcej na jego temat, w tym o trwającej ponownej odbudowie, zob. A. Böhm, Kościół na Woli Justowskiej w Krakowie, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
PAN Oddział w Krakowie”, t. XLIV, 2016, s. 13-27.
21
Dzwonnica ta stała pierwotnie przy bocheńskim kościele Dominikanów, jednak po spaleniu się fary
w 1783 została translokowana na obecne miejsce, by pomieścić parafialne dzwony (zob. F. Kopera, L.
Lepszy, op. cit., s. 77 i fig. 111-135 na s. 82). Jesienią 1987 roku dzwonnicę doszczętnie strawił pożar, po
czym przystąpiono do jej odbudowy. Prace zakończyły się w 1993 roku – por. M. Kornecki, Dzwonnica
Bocheńska odbudowana, Kraków 1993 (zeszyt 10 we wspomnianej już serii „Kościoły Drewniane”).
Obiekt ten nieodłącznie przywołuje w mej pamięci chętnie powtarzaną przez Barbarę Tondos opowieść o jej spotkaniu z parą młodych ludzi przy bocheńskiej farze. Ludzie ci, przypadkowi turyści, po
oglądnięciu fary zatrzymali się na przykościelnym placu, przy drewnianej dzwonnicy stojącej nieopodal
fasady świątyni. Stali tam i „coś im nie pasowało”; nie mogli sobie poradzić ze swoim wyobrażeniem o
autentycznym zabytku skonfrontowanym z oglądaną przez nich zrekonstruowaną dzwonnicą. Dzwonnicą, która – pomimo wspomnianego zniszczenia – podobnie jak kościół w Libuszy nieprzerwanie w
całości figuruje w rejestrze zabytków, wpisana doń w 1968 roku wraz z samą farą.
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w Krośnie, który swój sceptycyzm
zawarł w jakże trafnie sformułowanym pytaniu: Czy najdoskonalsza
nawet kopia będzie miała wartość oryginału?22.
Podjęta wówczas (ewidentnie
pod wpływem opinii specjalistów)
decyzja o rekonstrukcji spalonej
świątyni wydaje się zrozumiała. Pytania i wątpliwości rodzą się jednak
odnośnie braku decyzji administracyjnej o skreśleniu spalonego kościoła z rejestru zabytków23. Stało
się tak pomimo ogromu strat i utraty
całej nieomal oryginalnej substancji
budowlanej, z czasem dodatkowo
uszczuplonej zwłoką w rozpoczęciu
odbudowy24. Wynikało to zapewne
z ugruntowanego doświadczeniem
przekonania specjalistów i służb
konserwatorskich, iż idea odbudowy
zabytkowego (czytaj: wpisanego do
Drewniana dzwonnica w Bochni. Stan po odbudowie. rejestru zabytków) kościoła jest meFot. A. Laskowski 2011. dialna i bardziej nośna w społeczeństwie oraz w procesie formalnych
starań o środki na finansowanie rekonstrukcji niż odbudowa „zwykłego” (choć
starego) kościoła z drewna, do tego we wsi, która od kilku lat prowadzi już prace
budowlane przy nowej, murowanej świątyni. Brak decyzji o skreśleniu spalonego
kościoła z rejestru zabytków był więc swoistym, wcale nierzadkim, urzędniczym
wspieraniem (w tym przypadku: wspieraniem odbudowy) przez (świadome)
zaniechanie (tu: zaniechanie skreślenia obiektu z rejestru zabytków).
Por. aneks.
Warto zaznaczyć, iż obowiązująca wówczas ustawa o ochronie dóbr kultury z 1962 roku, jak i związane z nią rozporządzenia nie artykułowały wprost opcji częściowego skreślenia obiektu z rejestru zabytków. Sformułowanie takie pojawiło się dopiero w rozporządzeniu z 2000 roku, które zastąpiło poprzednie, wydane w 1963 roku. Określono w nim, iż częściowe skreślenie z rejestru ma konsekwencje
w postaci stosownej adnotacji w rubryce „zakres ochrony”, dokonywanej na podstawie treści wydanej
decyzji o częściowym skreśleniu.
24
Powstały w wyniku pożaru i pozostawiony na wiele lat na pogorzelisku opalony zrąb musiano
rozebrać. Do ponownego użytku, po odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych, przystosowano ostatecznie kilkadziesiąt belek.
22
23
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Casus drewnianego kościoła w Libuszy – w swej pierwotnej formie zabytku o niekwestionowanych, wybitnych
wartościach artystycznych, historycznych i naukowych – został przeze mnie
wybrany jako pretekst do przyjrzenia
się nielicznej na szczęście, ale jednak zauważalnej grupie obiektów, które określić można mianem „zabytków po przejściach”. Przejściach różnego typu – od
spowodowanych przez klęski żywiołowe
po wynikające ze świadomego, destrukDestrukt drewnianego domu w Bartnem (nr 5),
wciąż znajdującego się w rejestrze zabytków.
cyjnego działania człowieka25. Licznych
Fot. A. Laskowski 2010.
przykładów takich obiektów dostarczyła
przeprowadzona niedawno przez Narodowy Instytut Dziedzictwa weryfikacja
rejestru zabytków, w której miałem okazję osobiście uczestniczyć na terenie kilku
wschodnich powiatów województwa małopolskiego. Sporo z nich zlokalizowano
w miejscowości Bartne, której zabytkowy
charakter chroniony jest zarówno wpisem obszarowym, jak i indywidualnymi
wpisami poszczególnych elementów zabudowy [il. 2]26; nie mniej spektakularDwór w Więckowicach pod Wojniczem.
ny jest przykład dworu w Więckowicach
Stan po odbudowie. Fot. A. Laskowski, 2012.
pod Wojniczem, gdzie znajduje się obecnie kopia (a właściwie: falsyfikat) dawnego dworu – wykonana ze współczesnych
materiałów, wzniesiona przez właściciela od podstaw na miejscu zagrzybionego
oryginału [il. 3]27. Niewątpliwie pracownik każdego urzędu konserwatorskiego w
Polsce byłby w stanie dodać tu kolejne, w podobny sposób potraktowane obiekty.
Zdecydowana większość z nich niezmiennie figuruje w rejestrze zabytków.
Pomijam tu zupełnie kwestię coraz częstszych działań konserwatorskich [sic!], które – przy wsparciu nowoczesnych technologii i materiałów, najczęściej w imię błędnie pojętej „rewitalizacji” – potrafią
drastycznie pozbawić obiekt zabytkowy autentyzmu.
26
Na temat zmian dokonanych w zabudowie Bartnego zob.: A. Laskowski, Wieś Bartne w powiecie gorlickim – konserwatorska klęska bez happy endu, „Ochrona Zabytków”, 2014, nr 1, s. 89-118.
27
Podstawowe dane na temat niezwykle interesującego założenia dworsko-parkowego w Więckowicach zob. A. B. Krupiński, Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa-Kraków 1989, s. 79.
25
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Owe „zabytki po przejściach” – odnoszę takie wrażenie po dwudziestu latach „pracy z zabytkami” w dwóch dużych, obfitujących w takie obiekty województwach na południu Polski – stanowią dla służb konserwatorskich nie lada
kłopot. Z jednej strony ich pierwotna (nierzadko wysoka) ranga jest – co najmniej w środowisku – powszechnie znana, a w pamięci współczesnych przez jakiś
czas zachowuje swą magię genius loci zniszczonego bądź uszkodzonego obiektu;
z drugiej jednak strony ich faktyczna wartość zabytkowa po owych „przejściach”
jest już znikoma, a nierzadko (niestety) żadna… Bardzo często w ich przypadku
mamy do czynienia z „utratą wartości” zabytkowych (historycznej, artystycznej
lub naukowej) – w świetle litery obowiązującego od 2003 roku prawa uprawniającą do skreślenia obiektu (w całości lub części) z rejestru zabytków.
Faktem jest jednak (nie kryją tego nawet pracownicy urzędów konserwatorskich), iż wojewódzcy konserwatorzy zabytków bardzo niechętnie angażują
się we wszczęcie procedury skreślenia obiektu z rejestru zabytków (tzw. „z urzędu”). Najczęściej czynią to „przyparci do muru” dodatkowymi, bieżącymi okolicznościami, na ogół w przypadkach nie budzących najmniejszych wątpliwości.
Być może taka strategia uznawana jest za najbezpieczniejszą, bo chroni konserwatorów przed potencjalną „wrzawą medialną”, jakże często towarzyszącą odwrotnemu procesowi – wpisywaniu (bądź niewpisywaniu) do rejestru zabytków
obiektów uznawanych przez niektóre gremia za wartościowe.
Jak już zasugerowano, niechęć ta wynika w znacznej mierze z troski o zapewnienie
budżetowych środków finansowych na działania rekonstrukcyjne przy zniszczonym
bądź uszkodzonym zabytku. Skreślenie nieistniejącego już, a cennego obiektu z rejestru
zabytków skutkuje bowiem automatycznie
pozbawieniem procesu jego rekonstrukcji
wsparcia finansowego ze źródeł przewidzianych na ochronę i opiekę nad zabytkami
[il. 4]28. Pytanie, czy państwo winno łożyć
publiczne pieniądze na tego typu działania
z puli przeznaczonej na ochronę czy konserwację zabytków, jest kolejną, istotną kwestią.
Osobiście uważam taki sposób finansowania
za dalece kontrowersyjny. Stale bowiem sto-
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28
Kościół w Libuszy odtworzono ze środków MinisterTabliczka informacyjna przy odbudowanym stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o czym inforpo pożarze kościele w Libuszy. mowała tabliczka umieszczona przed kościołem między
Fot. A. Laskowski 2010. majem 2009 a wrześniem 2010 roku.
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imy przed dylematem braku wystarczających środków na ratowanie autentycznych zabytków, a w opisywanym przypadku spory strumień pieniędzy został
przeznaczony na rekonstrukcję i to taką, która nigdy nie mogła się nawet zbliżyć
do oryginału, jeśli weźmiemy pod uwagę kościół libuski jako złożoną z wielu
elementów całość, na czele z unikatowym i na zawsze straconym wystrojem i
dekoracją wnętrza29.
Kwestia finansowania ochrony zabytków to istotny problem, o którym środowisko powinno dyskutować, bo jak na przykład wytłumaczyć opinii publicznej brak skutecznych działań ochronnych względem zachowanej in situ kolonii
w Gołkowicach Dolnych [il. 5], przy równoczesnym wznoszeniu jej kosztownej
imitacji w nowosądeckim skansenie30. Ile takich kolonii moglibyśmy uratować,
gdybyśmy potężny strumień pieniędzy, jaki przeznaczono na przykład na stworzenie urokliwej atrapy, tj. Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu [il. 6]31,
zainwestowali w ratowanie autentyków, a nie kreowanie kopii? Źródła finansowania są tu wprawdzie różne (podobnie jak skala koniecznych nakładów), ale
określone działania są przecież skutkiem konkretnych decyzji, podejmowanych
przez konkretnych ludzi. Albo zatem głos naszego środowiska jest za słaby, albo
wypracowane przez pokolenia doktryny32 najzwyczajniej, z różnych względów,
wolimy pozostawić na papierze.
W moim – i nie tylko moim33 – przekonaniu „zabytki po przejściach” nie
powinny pozostawać w rejestrze zabytków. Zachowując bowiem ich status quo
wprowadzamy opinię publiczną w błąd, wyrządzając zarazem szkodę autentycznym zabytkom. Nadal nazywamy bowiem zabytkiem coś, co zabytkiem dawno
już być przestało, gdyż jego oryginalna substancja przestała istnieć lub stanowi ledwie procent bądź promil obecnej substancji obiektu. Zacierając granicę między
Nie zmieniają tej oceny prace mające na celu rekonstrukcję dekoracji malarskiej libuskiej świątyni,
jakie planowano w niej podjąć, o czym wspominam dalej.
30
Więcej na ten temat zob.: D. Iwińska, O osadnikach józefińskich na Sądecczyźnie i ich kulturze – w
aspekcie budowy sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz W. Śliwiński, Architektura sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym, opublikowanych na łamach
„Zeszytów Sądecko-Spiskich”, t. 1, 2006, s. 69-72 i 73-79.
31
O inwestycji tej zob. W. Śliwiński, Miasteczko galicyjskie, „Almanach Sądecki”, R. XVI, 2007, nr 3-4
(60-61), s. 7-19 oraz idem, Miasteczko galicyjskie przy Sądeckim Parku Etnograficznym – blaski i cienie
budowy sektora, „Acta Scansenologica”, t. 10, 2010, s. 71-87.
32
Rekonstrukcji jako działania konserwatorskiego nie akceptują najważniejsze dokumenty o charakterze programowym, z fundamentalną Kartą Wenecką na czele (por. B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji
zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2000, s. 197).
33
Przekonują o tym chociażby głosy pojawiające się co jakiś czas w prasie lokalnej (por. np. T. Urzykowski, Konserwacja przez rozbiórkę, „Gazeta Stołeczna” [lokalny dodatek do „Gazety Wyborczej”],
29 IX 2014, s. 5), a także podnoszone w środowisku konserwatorskim (por. A. Żygadło, Współczesna
ochrona zabytkowej architektury drewnianej w województwie podkarpackim – zagrożenia i remedium, [w:]
Drewno w architekturze, t. II, pod red. J. Kurka, Kraków 2016, s. 282 i il. na s. 284).
29
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Fragment kolonii józefińskiej w Gołkowicach Dolnych. Widoczne różne formy przekształcenia układu
kolonii i poszczególnych jej części: nowe elementy (budynek mieszkalny na zapleczu zabudowy;
duży budynek gospodarczy przy jednym z domów), likwidację kamiennych bram i murów, użycie
nieadekwatnych materiałów budowlanych (w szczególności tynków i pokryć dachowych), zmianę
rozmieszczenia otworów okiennych, usunięcie pierwotnych gzymsów i stolarki oraz wprowadzenie
silnie zróżnicowanej i agresywnej kolorystyki. Fot. A. Laskowski 2011.
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Wykreowany „stan historyczny” – fragment przyrynkowej zabudowy Miasteczka Galicyjskiego
w Nowym Sączu, z centralnie usytuowanym ratuszem. Fot. A. Laskowski, 2012.
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autentykiem a kopią przyczyniamy się do tego, iż zanika szacunek do rzeczywistego zabytku i jego autentyzmu, a tym samym rośnie przyzwolenie wobec
działań traktujących zabytek jak każdy inny obiekt, możliwy do dowolnego przekształcenia. Co więcej, pozostawiając takie obiekty w całości wpisane do rejestru zabytków, a następnie drastycznie w nie ingerując (a może się tak zdarzyć,
bo decydenci mają na ogół świadomość ingerowania w kopię, a nie w oryginał),
pozwalamy odbiorcom – w przytłaczającej większości nieznającym skomplikowanych dziejów konkretnego obiektu – myśleć, iż jest to standardowa praktyka
stosowana względem wszelkich (w tym także: autentycznych) obiektów zabytkowych.
Dobrego przykładu, jak powinno wyglądać postępowanie w podobnych sytuacjach dostarcza przypadek drewnianego kościoła w Radoczy koło Wadowic [il.
7], wpisanego do rejestru zabytków niemal w tym samym czasie (dokładnie: trzy
lata później) co kościół w Libuszy. Lekkomyślność i ludzka nadgorliwość sprawiły, iż niemal z dnia na dzień mocno nadwerężona zabytkowa substancja tamtejszej
świątyni niepostrzeżenie zamieniła się na początku lat 80. XX w. w pseudogóralski
kościółek, który pieczołowicie obłożono boazerią, nawet w górnych, zewnętrznych
partiach wieży. Wymiana substancji
była tak gruntowna, iż… poradzono
sobie nawet z elementami konstrukcyjnymi prezbiterium i korpusu nawowego, nie mówiąc już o więźbie
dachu. Bezpardonowość tych działań
była tak wielka, że z trudem, jedynie
w górnych partiach, dało się odczytać zabytkowy charakter dobrze zachowanych, solidnych, ale starannie
zamaskowanych od dołu elementów
konstrukcyjnych wieży. Wobec tych
faktów w 2011, trzy dekady po przekształceniu obiektu, po wnikliwym
rozpoznaniu sprawy, dokonano częściowego skreślenia kościoła z rejestru zabytków, pozostawiając w nim
jedyne autentyczne fragmenty, jakimi
są wspomniane elementy konstrukcji
wieży [il. 8]. Jak zatem widać konserwatorskie młyny czasami mielą, jed- Drewniany kościół parafialny w Radoczy koło Wadowic.
nak w sobie tylko znanym tempie…
Stan po przekształceniach. Fot. A. Laskowski 2010. 315
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Na przykładzie tym dobrze widać, iż w obecnym porządku prawnym istnieją pewne instrumenty, pozwalające uszanować cenny autentyk i oddzielić go od
elementów wtórnych, dokonując – całkowitego (co było możliwe i wcześniej)
bądź częściowego – skreślenia z rejestru zabytków, z ewentualnym pozostawieniem w nim tych nielicznych, autentycznych elementów, które przetrwały taki
czy inny kataklizm bądź ustrzegły się nieodpowiednich działań człowieka. Postępowanie takie wydaje się logiczne i uczciwe, zarówno względem samych zabytków, jak i ich odbiorców, tj. opinii publicznej.
Innym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie odrębnej kategorii i – być
może – wydzielonego budżetu dla tego rodzaju wpisanych do rejestru zabytków
obiektów, które w wyniku losowych zdarzeń utraciły swą wartość zabytkową (artystyczną, historyczną czy naukową), ale przywrócenie ich krajobrazowi kulturowemu ma istotne znaczenie i tym samym stanowi ważny interes społeczny. Tak
naprawdę bowiem w Libuszy mamy do czynienia przede wszystkim z udaną rekonstrukcją krajobrazu kulturowego [il. 9]34 – na swoje miejsce, we wciąż bogate
kulturowo i naturalne otoczenie, powrócił obiekt nie tylko przypominający swą
sylwetą odległą metrykę samej miejscowości, ale i przywołujący wspomnienie
dawnego kunsztu cieśli i budowniczych regionu. Być może zatem adekwatnym
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do teorii i praktyki konserwatorskiej kategorii działania, którą określiłbym mianem „rekonstrukcji krajobrazu kulturowego”? Kategoria taka miałaby zastosowanie w sytuacji, gdy obiekt (zabytek nieruchomy) wpisany do rejestru uległ doszczętnemu zniszczeniu, a istotne względy
(kulturowe, społeczne, religijne itp.) przemawiają za odtworzeniem go w dotychczasowym miejscu i zbliżonym kształcie. W sposób szczególny odnosiłaby
się ona do zniszczonych elementów zespołu, których brak narusza historycznie
ukształtowaną kompozycję całego kompleksu, w tym na przykład – jak w Libuszy – zespołu kościelnego (a szerzej także plebańskiego) [il. 10]35.
Odpowiednie zdefiniowanie takiej kategorii pozwoliłoby określić jej specyfikę i wyodrębnić „zabytki po przejściach” spośród całej reszty autentycznych
zabytków, a tym samym stworzyć, na klarownych zasadach, szansę dla ich funkcjonowania w systemie. Trudno się bowiem nie zgodzić, iż właściwie przeprowadzona rekonstrukcja krajobrazu kulturowego może służyć utrwaleniu ponad-
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34
Początków postrzegania zabytku w kontekście krajobrazu kulturowego upatruje się już w XVIIIwiecznej Anglii. Szerzej zagadnienie to omawia, w kontekście historycznym, Bogusław Szmygin, podając zarazem szeroki wybór najważniejszej literatury przedmiotu (por. B. Szmygin, op. cit., s. 247-252).
35 W przypadku Libuszy w rejestrze zabytków widniała niegdyś także stajnia plebańska, którą translokowano w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku do sanockiego skansenu. Ponadto w
otoczeniu kościoła znajduje się murowana kapliczka, pochodząca zapewne z 1. połowy XIX wieku.
Cechy zabytkowe wykazuje też istniejąca nieopodal (starego i nowego) kościoła murowana plebania
z początku XX w.
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Drewniany kościół parafialny
w Radoczy koło Wadowic.
Fragment konstrukcji
wieży kościelnej.
Fot. A. Laskowski 2010.

Zrekonstruowany drewniany
kościół ponownie ulokowany w krajobrazie Libuszy.
Fot. A. Laskowski 2014.

czasowych wartości i wzmacniać tożsamość kulturową danej wsi, miasteczka czy
regionu. Zapewne wymagałoby to przypisania tej kategorii – na wzór zestawu
wartości (historycznej, artystycznej, naukowej) skodyfikowanego w ustawie o
ochronie i opiece nad zabytkami dla zabytków wpisanych do rejestru – zestawu
odrębnych wartości (na przykład identyfikacyjnej, edukacyjnej, poglądowej), jakie obiekty tego typu mogą sobą reprezentować. Jest to już jednak odrębna kwestia, godna osobnej refleksji.
* * *
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Murowana kapliczka w linii ogrodzenia wokół drewnianego kościoła w Libuszy. Fot. A. Laskowski 2010.

Podsumowując, tekst niniejszy sprowadzić można do klarownego apelu do
kolegów konserwatorów: nie podnośmy kopii, choćby najwierniejszych, do rangi zabytków, nie pozostawiajmy w rejestrze zabytków obiektów, które poprzez
brak autentyzmu swej substancji na miano to nie zasługują. Pokazujmy społeczeństwu czarno na białym, co jest autentycznym zabytkiem, a co rekonstrukcją
czy kreacją konserwatorską. W ostatecznym rozrachunku brak jasności w tym
względzie obraca się bowiem przeciwko całemu środowisku konserwatorskiemu, a nade wszystko przeciwko zabytkom – poprzez instrumentalne, pozbawione szacunku ich traktowanie przez społeczeństwo.
Nie sposób w tym kontekście nie przypomnieć podejścia do oryginalnej substancji zabytku prezentowanego niezłomnie przez Barbarę Tondos36, wyrażanego
nie tylko słowem, mówionym czy pisanym, ale przede wszystkim czynem, podczas rozlicznych nadzorów konserwatorskich czy potyczek z inwestorami. Upór w
ochronie tej substancji, przez wielu – nawet kolegów i koleżanek z branży – postrzegany jako dziwactwo bądź fanaberia, wynikał u niej z głębokiego przeświadczenia,
iż budynek – jak inne materialne dobra kultury – stanowi zapis naszej przeszłości,
jest świadkiem historii, z wszystkimi jej zakrętami. I on, tak samo jak fakt czy doWięcej na ten temat zob.: A. Laskowski, Ludzie zasług niepospolitych: Jerzy Tur (1933-2009), Barbara
Tondos (1936-2012), „Ochrona Zabytków”, 2014, nr 1, s. 235-237. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje tekst: B. Tondos, Problem restytucji na przykładzie „domu Ligęzy” w Czudcu, „Ochrona
Zabytków”, t. XLVI, 1993, nr 3, s. 240-246.
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Wnętrze zrekonstruowanego drewnianego kościoła w Libuszy. Widok na prezbiterium z wtórnie użytymi
w dolnych partiach zrębu belkami, pochodzącymi ze świątyni spalonej w 1986 roku. Fot. A. Laskowski 2014.

kument, nie powinien być fałszowany, powinien nieść pełnię swej treści kolejnym
pokoleniom. Szczęśliwie, w odniesieniu do zabytkowej architektury drewnianej,
ten tok rozumowania pojawia się i we współczesnych opracowaniach37.

Post scriptum…
Pod koniec sierpnia 2014, kiedy odwiedziłem Libuszę przygotowując niniejszy tekst38, niedługo przed jego publiczną prezentacją, pieczołowita rekonstrukcja
drewnianego kościoła miała się ku końcowi. Cieszyła oko starannie odtworzona bryła świątyni39, a prace we wnętrzu koncentrowały się na wykonywaniu podłóg i wy37
Jerzy Szałygin, analizując zasób obiektów drewnianych w Polsce i stan jego zachowania, stwierdził
niedawno, iż u podstaw przyszłych działań powinna leżeć troska o zachowanie nie tylko jak największej liczby obiektów (przede wszystkim „in situ”), ale i największej ilości oryginalnej substancji budowlanej stanowiącej o autentycznej ich wartości – zob. J. Szałygin, Dziedzictwo drewnianej architektury w Polsce, „Ochrona
Zabytków”, t. LXVI, 2013, nr 1-4 (260-263), s. 297.
38
Do ks. proboszcza Stanisława Dębiaka, gospodarza libuskiej parafii, kieruję słowa podziękowania za
życzliwe przyjęcie i udostępnienie wnętrz odbudowanej świątyni.
39
Decyzja o odbudowie, podjęta – jak wspomniano – w 1988 roku, przez długi okres czasu nie pociągnęła za sobą konkretnych działań. Co więcej, w 1993 roku parafia postanowiła usunąć sterczące od
czasu pożaru zgliszcza, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem służb konserwatorskich (por. M.
Kornecki, Co słychać…, bns) i sprawiło, iż rychło (do 1996 roku), w ramach pierwszego etapu odbudowy, odtworzona została wieża kościoła (por. M. Kornecki, Libusza’96. Wieża kościoła odbudowana,
Kraków 1996, bns – zeszyt 44 w ramach wspomnianej serii „Kościoły drewniane”). Odbudowa szkieletu budowli, wraz z poszyciem, została zasadniczo ukończona w 2002 roku.
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Drewniany kościół w Libuszy po ponownym pożarze. Po prawej widoczna wschodnia część świątyni,
w której znajdowały się belki pochodzące z kościoła spalonego w 1986 roku. Fot. A. Laskowski 2016.

kańczaniu detali [il. 11]. Coraz konkretniej snuto plany o możliwym podjęciu próby
zrekonstruowania – w ramach praktyk studenckich prowadzonych przez pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – wspaniałych, XVI-wiecznych dekoracji malarskich, zdobiących do momentu pożaru stropy libuskiego kościoła. Można
też było już czynić przymiarki odnośnie aranżacji odtworzonego wnętrza…
Niespełna półtora roku później omówiony w powyższym tekście problem
stanął niespodziewanie w zupełnie nowym świetle. Stało się tak, niestety, za sprawą kolejnego pożaru, który w nocy 2 lutego 2016 doprowadził do kompletnego zniszczenia odbudowanego kościoła. Ogień znów zniweczył ludzkie wysiłki
zmierzające ku temu, by mu zapobiec40. Spłonęły nie tylko elementy odtworzone, ale i te nieliczne oryginalne, skoncentrowane we wschodniej części kościoła
[il. 12], które przetrwawszy poprzednią pożogę zostały odczyszczone i użyte ponownie w konstrukcji odtworzonej świątyni41. Ogień był bezlitosny, nadwątlił
Ich przykładem może być obserwowane w ostatnim czasie spopularyzowanie systemu, o którym
pisał jakiś czas temu P. Ogrodzki, Nowe możliwości ochrony drewnianych zabytków przed pożarem. System
gaszenia mgłą wodną, „Ochrona Zabytków”, 2003, nr 1-2, s. 210-211.
41
Elementami tymi były belki zrębu do wysokości ok. 1,5-2,0 metrów znajdujące się w trójbocznym
zamknięciu prezbiterium oraz w ścianie południowej prezbiterium i przyległej do niej ścianie zamykającej nawę od wschodu, jak również pojedyncze belki zrębu usytuowane u podstawy ścian północnych

40
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nawet kamienne relikty wystroju i wyposażenia wnętrza pierwotnej świątyni,
jakie udało się uratować trzydzieści lat wcześniej. Wbrew powszechnym przypuszczeniom, iż przyczyną pożaru znów było podpalenie, biegli z zakresu pożarnictwa orzekli, iż najbardziej prawdopodobnym powodem zapalenia się świątyni
było zwarcie w instalacji elektrycznej42.
Kiedy dopisuję te słowa na początku czerwca 2018, decyzja o skreśleniu
z rejestru zabytków … nieistniejącego, odbudowanego po pierwszym pożarze i przeszło dwa lata temu ponownie, tym razem już doszczętnie, spalonego
kościoła w Libuszy, nadal nie jest podjęta43. Starania o pozyskanie funduszy
na kolejną odbudowę, poczynione przez lokalne władze jeszcze w 2016, zakończyły się niepowodzeniem. Być może w Libuszy przyszedł czas na nowoczesny
eksperyment – rekonstrukcję wirtualną44, która z jednej strony nie pozwoliłaby zniknąć wspaniałemu zabytkowi z ludzkiej pamięci, a z drugiej strony, dając
sposobność do przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań i zdobycia nowych
doświadczeń, na powrót uczyniłaby z Libuszy miejsce atrakcyjne turystycznie
– już nie tylko dla miłośników przeszłości, ale i dla zafascynowanych nowoczesnością. Można do tego dążyć – niekoniecznie kosztem autentycznych zabytków
oczekujących na finansowe wsparcie, ale sięgając po chętnie obecnie przyznawane środki na różnego rodzaju innowacje.
Być może pod wpływem tego i podobnych wypadków środowisko naukowe zdobyło się ostatnio na wartościową refleksję dotyczącą postępowania ze spalonym drewnianym obiektem zabytkowym45. Tymczasem w Libuszy...
prezbiterium i nawy. Objęte pożarem w 1986 roku zostały, po odpowiednich zabiegach konserwatorskich, wtórnie użyte podczas odbudowy. W lutym 2016 roku ogień strawił je doszczętnie, gdyż właśnie
w ich rejonie znalazło się epicentrum pożaru.
42
Zob.: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/gorlice/a/kosciola-w-libuszy-niktnie-podpalil-to-bylo-zwarcie,12352299/ [dostęp: 26.04.2018].
43
Por.: http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2018/rejestrmalopolskiczerwiec2018pdf.pdf [dostęp: 02.06.2018; wedle informacji w nagłówku plik prezentuje stan na czerwiec 2018 roku]. Procedura związana ze skreśleniem kościoła w Libuszy z rejestru zabytków, chociaż wszczęta na wniosek służb
konserwatorskich złożony bezpośrednio po pożarze, została w pewnym momencie wstrzymana. Służąca
wydaniu opinii w tej sprawie wizja lokalna odbyła się na miejscu we wrześniu 2016 roku. Jej następstwem
było sformułowanie wniosku o skreślenie libuskiego kościoła z rejestru zabytków i wysunięcie postulatu
wpisania doń murowanej kapliczki (pochodzącej zapewne z XIX wieku) znajdującej się do dzisiaj w linii
ogrodzenia kościelnego, a stanowiącej obecnie jedyny autentyczny relikt starego założenia kościelnego w
Libuszy. Postulat ten wynikał z faktu, iż decyzja o wpisie (wydana w okresie międzywojennym) nie precyzowała zakresu ochrony, ograniczając się jedynie do sformułowania, iż dotyczy kościoła parafialnego.
44
Więcej na ten temat zob. A. Kadłuczka, Rekonstrukcja architektoniczna – realne czy wirtualne modelowanie rzeczywistości historycznej, [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, pod red. B. Krasnowolskiego, Kraków 2011, s. 209-223, zwłaszcza s. 219-223.
45
Zob. D. Mączyński, Uwagi i zalecenia dotyczące postępowania w czasie oględzin drewnianego obiektu
zabytkowego po pożarze – na przykładzie budowli sakralnej, [w:] Drewno w architekturze, t. II, pod red. J.
Kurka, Kraków 2016, s. 5-16.
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[…]
dotąd zjeżdżone są trawy
plam czarnych zwęglonego drewna coraz mniej
[…]
prawa napisano na kamieniu
który nie został na kamieniu46

Aneks
Fragmenty Protokołu z komisji konserwatorskiej odbytej w dniu 14 stycznia
1988 roku w sprawie dalszych losów drewnianego kościoła gotyckiego w Libuszy [na
podstawie maszynopisu zachowanego w materiałach po Marianie Korneckim,
przechowywanych w zbiorach Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Krakowie].
[…] Komisja zwołana została przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krośnie mgr Zdzisława Gila […].
W przerwie w dyskusji dokonano szczegółowych oględzin resztek spalonego
kościoła gotyckiego.
Przebieg dyskusji:
- doc. dr Ryszard Brykowski stwierdził, że ze względu na wartości zabytkowe
jakie prezentował kościół, celowość jego rekonstrukcji nie budzi żadnych wątpliwości
i na pewno za takim rozwiązaniem będą wszyscy zebrani. Możliwe są dwa warianty
postępowania:
a) postawienie w tym miejscu kaplicy,
b) pełna rekonstrukcja obiektu.
Osobiście jest za pełną rekonstrukcją świątyni.
- dr Marian Kornecki – kościół drewniany jest nieodłącznym zjawiskiem kulturowym narodu polskiego. Aktualnie obserwuje się systematyczne zubożanie krajobrazu kulturowego Polski o kolejne kościoły drewniane, których systematycznie ubywa i
na pewno ich nie przybędzie. Libusza jest również przykładem takiego zubożonego
krajobrazu kulturowego, krajobrazu, w którym pozostało jeszcze miejsce po kościele,
cmentarz. Resztki spalonej świątyni. Pozostałe relikty kościoła, jak też istniejąca dokumentacja rysunkowa i fotograficzna pozwolą odtworzyć go dokładnie w skali 1:1.
Są przykłady takich rekonstrukcji, bardzo pozytywnie odebrane przez społeczeństwo
i konserwatorów np. Wola Justowska, gdzie zrekonstruowany kościół wzrósł w świadomość młodego pokolenia, jest ceniony i traktowany z największą pieczołowitością.
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B. Tondos, Tam, [w:] eadem, Skrawki…, s. 26 (wiersz dedykowany Jerzemu Turowi).
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W ostatnim okresie zmienia się, jeśli chodzi o podejście do rekonstrukcji, teoria konserwatorska. Drewno jako materiał nietrwały musi ulegać co pewien czas wymianie.
W Libuszy możemy mieć do czynienia jakby z wymuszoną wymianą większości materiału. Trzeba też pamiętać, że spalenie kościoła było wynikiem działalności zbrodniczej, której nie należy upamiętniać a więc zachować zakonserwowane pozostałe
resztki zrębu po świątyni. Mamy tu więc do czynienia z czymś zupełnie innym, niż
proponowane kiedyś pozostawienie ruin bohaterskiej Warszawy. Przyszła funkcja:
może to być kaplica cmentarna, nauczanie religii, sala wystawowa. Należy go odbudować bez żadnych wątpliwości.
- dr Tadeusz Rutkowski – jest osobą, która rozpoczęła jakby wywoływanie tematu odbudowy kościoła w Libuszy. […] Decyzją, jedynie słuszną jest jego odbudowa. Zadaniem proboszcza będzie, aby odbudowany kościół wtopił się w społeczność
parafialną, aby przywiązała się do niego cała parafia, a przede wszystkim młodzież,
co na pewno jest możliwe.
- dr Tadeusz Ślawski – […] W dawnej architekturze drewnianej kościół był
zawsze tą perłą, dominantą, majstersztykiem rzemiosła. Już prawie nie ma, a za lat
kilkanaście, kilkadziesiąt znikną z krajobrazu Polski drewniane domy. Należy zrobić
wszystko, aby pozostało chociaż to, co najcenniejsze. Opowiada się za rekonstrukcją.
- ks. dr Jan Styrna – […] popiera to wszystko, co zostało powiedziane dotychczas na temat piękna i wartości kościoła w Libuszy. Ale spotkanie dzisiejsze skończy
się, a na miejscu, w Libuszy, […] zostaną ludzie wraz z bezmiarem prac, które należy
wykonać. Czy biecka fara nie jest również cenna? A tu [tzn. w Bieczu – dopisek: A.
Laskowski] do kapitalnego remontu są dachy, mury wnętrza – dziesiątki i setki mniejszych i większych potrzeb, na które brak pieniędzy. Czy proboszcz z Libuszy, zaangażowany w budowę nowego kościoła da radę prowadzić jeszcze odbudowę? Parafia
i tak jest już za dużo obciążona. A więc rekonstrukcja tak, ale równocześnie należy
ustalić, kto za co odpowiada i w jakim zakresie. Jednocześnie należy stwierdzić, że
do funkcjonowania parafii, kościół ten nie będzie potrzebny. Pochówki na cmentarzu
przykościelnym są już właściwie zakończone, myśli się o nowym cmentarzu. A więc
funkcja dla parafii będzie sztuczna.
- ks. dyr. Władysław Szczebak z Tarnowa – opowiada się za rekonstrukcją, a
dalszą dyskusję należy ukierunkować w stronę ustalenia problemów poruszonych
przez ks. Styrnę.
- ks. Wiesław Bodzioch – budowa nowego kościoła zaczęła się przed pożarem, a
sam pomysł i zamiary takiej budowy mają lat 50. Kościół gotycki nie był zaniedbany,
przeciwnie, przed podjęciem budowy nowego, dzięki pracy księży, parafian, pomocy
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie, został pięknie wyremontowany
i odrestaurowany. Teraz po spaleniu, przywiązanie niektórych parafian jednak ginie,
ludzie myślą o nowej świątyni. Odbudowę kościoła musiałby prowadzić ktoś niezależ- 323
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ny od parafii. Nawet pieniądze nie powinny być przekazywane na parafię, aby uniknąć
jakichkolwiek podejrzeń, że mogą być wykorzystane na budowę nowego kościoła.
- ks. bp Józef Gucwa – wyraża radość i głębokie zadowolenie z wcześniejszych
wypowiedzi […]. Dziękuje służbie konserwatorskiej za dotychczasową, dobrą współpracę. Odbudowa nie podlega dyskusji. Jeśli chodzi o funkcję, odbudowany kościół będzie wykorzystany do celów sakralnych. […] Na pewno też odbudowana świątynia
będzie zaakceptowana i ceniona przez parafian. Problem rekonstrukcji sprowadza
się do kosztów. Jeśli będą pieniądze, znajdzie się na pewno wykonawca. […] Parafia
jednak nie będzie mogła tego prowadzić, chociaż na pewno włączy się do pomocy w
odbudowie. Pomoc parafii i Kurii Diecezjalnej przejawiać się będzie w robociźnie,
transporcie. Możliwe też będzie włączenie do pomocy innych parafii.
– dr Ryszard Brykowski – […] ustalenia szczegółowe, kto, za ile i co będzie
robił – to następny etap rozmów.
– inż. Tadeusz Jewierz – stwierdził, że błędem jest generalne stwierdzenie od
samego początku, że problem rekonstrukcji świątyni w Libuszy jest bezdyskusyjny.
Pod uwagę powinny być wzięte różne punkty widzenia, I tak:
– od strony emocjonalnej – należy rekonstruować,
-– od strony teorii konserwatorskiej – rzecz dyskusyjna. Czy najokazalsza nawet kopia będzie kiedykolwiek miała wartość oryginału?
– od strony prawnej – ustawa z 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach
dopuszcza rekonstrukcję obiektu jako jedno z działań ochrony zabytków,
– od strony dzisiejszej rzeczywistości – brak jest ogromnych środków finansowych na prace konserwatorskie istniejących obiektów nie mniej cennych. Niszczenie
jest często szybsze od możliwości wykonywania remontów. Zasadniczy problem, to
niedopuszczenie, aby płonęły następne kościoły a więc czy nie byłoby ważniejsze zainstalowanie czujników dymu i ognia, systemów alarmowych w istniejących świątyniach, często nie mniej cennych, aby wyeliminować to zagrożenie? Gdyby system taki
był zainstalowany w Libuszy, wcześniejsze byłyby próby gaszenia, prawdopodobnie
kościół nie spłonąłby.
Zagrożenie pożarem zawsze istnieje więc cóż z tego, że odbuduje się Libuszę,
jeśli w tym czasie spłonie inny obiekt? Oczywiście, najlepszym wyjściem byłaby rekonstrukcja z równoczesną instalacją systemów zabezpieczających przed pożarem a
także konserwacja innych obiektów w miarę potrzeb, lecz czy wystarczy nam na to
pieniędzy? Przed podjęciem ostatecznej decyzji o rekonstrukcji, należy odpowiedzieć
sobie na pytanie postawione wyżej.
[…]
– Olgierd Wojcek – jest to w dalszym ciągu kościół w rejestrze zabytków [sic!
– dopisek: A. Laskowski], a więc prawnie chroniony, wpisany w krajobraz Libuszy
324 i Polski. […] Kwestia odbudowy powinna więc być poza dyskusją, należy to bez-
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względnie robić. Należy dyskutować jak i za co? Z zajmowania się organizacją i rekonstrukcją powinien być w związku z budową nowego kościoła wyłączony również
ks. proboszcz z Libuszy. Powinien to być temat na radę konserwatorską przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.
– dr Tadeusz Rutkowski – wobec oczywistości rekonstrukcji, dyskusja na forum
rady Konserwatorskiej przy GKZ jest zbędna.
– mgr Józef Chlebuś – już dziś należy zapisać konkretne ustalenia w sprawie
odbudowy, kto, kiedy, za ile, co z dokumentacją?
– mgr Zdzisław Gil – kościół będziemy rekonstruować. Parafia w Libuszy nie
może być z tej realizacji wyłączona, chociaż powinna być wyłączona z jej finansowania. Dobrze, że oprócz głosów za rekonstrukcją, był tez głos nie całkiem z tym zgodny. Zadania na dziś, to opracowanie ekspertyzy i koncepcji odbudowy. Pilnie należy
również przenieść pod dach i zabezpieczyć pozostałe elementy wyposażenia: resztki
chrzcielnicy, lichtarze itp. […]
Następnie formułowane zostały wnioski końcowe:
1. Sprawa rekonstrukcji architektonicznej została zaaprobowana przez obecnych.
2. WKZ w Krośnie zleci opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz koncepcji
odbudowy wariantowo.
3. W najbliższym czasie (II połowa lutego 1988 roku) nastąpi spotkanie WKZ
w Krośnie oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Ochrony Zabytków i strony kościelnej w celu ustalenia sposobu finansowania i wykonawstwa robót.
Na tym narada została zakończona.
[…]
Libusza, 1988-01-14.

Heritage monument on its own right, or the reconstruction
of cultural landscape? Question about the limits of the listed
monuments’ register, as illustrated with the example
of the burnt church in Libusza
The occasion for the author’s deliberations is the late-medieval parish
church in Libusza (Gorlice district in the Małopolska region), known already
in the nineteenth century as an outstanding example of the regional religious
architecture built of wood, decorated with excellent, mainly 16th-century paintings, and equipped with valuable furnishings dating from the Gothic and subse- 325
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quent periods. The building in question, entered in 1931 in the register of listed
monuments, almost completely burned down (along with the entire painting
decoration and furniture) in 1986. The decision to rebuild it was taken in 1988,
and was gradually implemented, starting from 1993. Despite its nearly complete
destruction, the church was not removed from the list of heritage monuments,
and the few surviving wooden beams were subjected to specialized treatment,
and then incorporated into the reconstructed building. Reconstruction works
were financed by the Ministry of Culture and National Heritage with funds allocated towards the preservation and conservation of monuments. Whereas not
questioning the idea of the reconstruction itself, the author criticizes the fact of
keeping the destroyed temple on the list of monuments, and financing its reconstruction from the aforementioned source. At the same time, he indicates that
the church in Libusza is not an isolated example, and he mentions several other
objects, which, despite the loss of their historic values, remain in the register of
monuments as protected objects. By negating this state of affairs, in the name of
clearly separating this kind of “devalued” objects from proper heritage monuments that incorporate authentic building materials, form and decoration, the
author postulates that they should most definitely be removed – in whole or in
part, depending on the degree of destruction and of the loss in value (specified in
Polish law as: artistic, historical or scientific values) – from the register of listed
monuments. At the same time, he suggests that these structures could constitute
a separate category of objects that would remain in the range of concern on the
part of monument protection services, as distinct examples of reconstruction
of the cultural landscape from the historic building resources. In justified cases,
they could (and even should) be reconstructed, according to evidence-based i.e.
scientific methods, and this could be financed from funds coming from the state
budget, preferably from a special pool dedicated to such cases, as opposed to
funds dedicated to the preservation or conservation of historic monuments

Muzea na (nie)wolnym powietrzu.
O skansenach, które nie powstały
Marek Grabski
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Muzealnictwo skansenowskie stanowi bodaj najdoskonalszą formę ekspozycji tradycyjnej kultury wiejskiej, pokazywanej w jej materialnym aspekcie we
właściwym otoczeniu krajobrazowym. Na terenie Polski większość istniejących
dziś takich placówek posiada charakter prawie wyłącznie etnograficzny, prezentując budownictwo ludowe w wymiarze ponadregionalnym (kilka sąsiadujących
regionów etnograficznych), regionalnym i lokalnym1. Ich dynamiczny rozwój po
II wojnie światowej jest przykładem docenienia wartości kultury ludowej, ciągłości jej tradycji, a także uznania jej za trwały element dziedzictwa regionalnego2. Nie bez znaczenia jest też ich walor specyficznego oddziaływania na widza,
gdzie z jednej strony wprowadza się go do odtworzonej harmonijnie scenografii,
stanowiącej naturalne powiązanie pomiędzy tradycyjnym budownictwem, krajobrazem kulturowym i środowiskiem przyrodniczym, z drugiej zaś - poprzez
rozbudowę ekspozycji etnograficznej ukazuje się mu kulturę ludową w jej kolejnych ponadmaterialnych odsłonach (prezentacja sztuki ludowej czy folkloru we
wnętrzach skansenowskich).
Osiągnięcia polskiego muzealnictwa skansenowskiego podsumowują dziś
liczne publikacje naukowe, omawiające jego początki na ziemiach polskich, a
także charakteryzujące poszczególne etapy rozwoju w ostatnich dziesięcioleF. Midura, Muzealnictwo skansenowskie w Polsce. (Stan obecny i perspektywy rozwoju), [w:] Muzea
skansenowskie w Polsce, red. J. Czajkowski, M. Czajnik, F. Midura, Poznań 1979, s. 43-45; zob. też. J.
Czajkowski, Muzealnictwo etnograficzne i skansenowskie w procesie wychowania młodzieży, [w:] Muzea a
nauczanie i wychowanie, red. J. Durko, J. Konar, P. M. Unger, Warszawa 1989,( „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, seria B, t. 85), s. 38.
2
Por. J. Adamczewski, Muzea skansenowskie jako źródło wiedzy o regionie, [w:] Ludzie kultury, red. I.
Bukowska-Floreńska, t. 1, Żory 2003, s. 212.
1

327

Marek Grabski

ciach. W roku 2006 mieliśmy okazję obchodzić jego stulecie. XIX-wieczna idea
Artura Hazeliusa, twórcy pierwszego muzeum na wolnym powietrzu, zwanego
skansenem od miejsca położonego na wyspie Djurgarden pod Sztokholmem,
znalazła swoje naśladownictwo w wielu krajach Europy, w tym także w Polsce3.
Rok 1906, w którym powstało muzeum we Wdzydzach Kiszewskich z inicjatywy
Izydora i Teodory Gulgowskich, stanowi datę narodzin tej formy muzealnictwa
i ochrony budownictwa drewnianego w Polsce. Wypracowanie współczesnych
form ochrony tego typu zabytków było procesem długotrwałym, związanym z
zapoczątkowanym w końcu XIX wieku dynamicznym rozwojem myśli konserwatorskiej, organizacją pierwszych służb konserwatorskich, a przede wszystkim
z stworzeniem prawnego pojęcia zabytku, który z czasem objął także budownictwo ludowe.
Zjawiskiem sprzyjającym był rozwijający się dynamicznie na przełomie
XIX i XX wieku ruch muzealny, inicjujący powstanie wielu etnograficznych placówek muzealnych, zainteresowanych od zarania swego istnienia kompleksową
ochroną wszelkich przejawów polskiej kultury ludowej, w tym takich jej materialnych form, do jakich należy budownictwo ludowe.
Dużą aktywnością wykazało się na tym polu środowisko konserwatorskie Małopolski, które wraz z muzealnikami, historykami sztuki i etnografami
podjęło w wieku XX szereg inicjatyw, mających na celu stworzenie szerokiej i
kompleksowej koncepcji ochrony zasobów architektury i budownictwa drewnianego regionu. To tu, w Krakowie, w ówczesnej jeszcze Galicji Zachodniej w
1910 roku narodził się pomysł stworzenia „osiedla muzealnego na wzór skansenu”
położonego na terenie Lasu Wolskiego. Idea ta została zgłoszona przez inż. Jana
Rakowicza4 z Biura Regulacji miasta Krakowa i spotkała się z zainteresowaniem
powstałego w 1911 roku Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W roku 1927
odpowiadając na postulaty środowisk konserwatorskich i architektonicznych5
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3
B. Treter, Muzea pod otwartym niebem, [w:] Muzealnictwo, red. S. Komornicki, T. Dobrowolski, Kraków 1947, s. 195-203; N. Czechowiczowa, Z dziejów skansenu w Polsce. „Muzealnictwo” 1957, nr 6, s.
10-28; S. Brzostowski, Z dziejów parków etnograficznych(skansenów) w Polsce, [w:] Muzea skansenowskie
w Polsce, red. J. Durko, Poznań 1972, s. 45-58; J. Czajkowski, Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, 1976, nr 21,
s. 13-19; Idem, Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce, „Biuletyn Informacyjny Zarządu
Muzeów” 1981, nr 143, s. 75-86; Idem, Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce, „Acta
Scansenologica” 1981, t. 2, s. 235-253; F. Midura, Planowany rozwój sieci muzeów skansenowskich w latach 80., „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów” 1980, nr 136, s. 109-111; Idem, Program rozwoju
muzealnictwa skansenowskiego w Polsce do roku 1990, [w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska,
Sanok 27-30 maja 1978. Referaty, Sanok 1978, s. 2-19.
4
Wielki Kraków. Objaśnienie projektu pod godłem „Szerokie Serce”, „Architekt” 1910, z. 6-8, s. 15.
5
Zaangażowanie Muzeum Etnograficznego w tworzenie muzeów skansenowskich potwierdza bogata
korespondencja dyrektora Muzeum Seweryna Udzieli. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie (AMEK), sygn. A/33 RKP, Korespondencja Seweryna Udzieli.
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w sprawie sposobów i form ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego,
przyjętych na II Zjeździe Konserwatorskim w Warszawie 1927 roku, Muzeum
Etnograficzne przygotowało własną koncepcję utworzenia osiedla muzealnego
typu skansenowskiego6. Realizację tego przedsięwzięcia od początku wiązano z
pozyskaniem odpowiednich środków pochodzących spoza skromnego budżetu Muzeum. Adresatem specjalnego memoriału w tej sprawie stała się Dyrekcja
Funduszu Kultury Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie,
finansująca w tym czasie szereg ważnych przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu
ogólnokrajowym. W „memoriale tym podpisanym przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Władysława Szafera, Jerzego Smoleńskiego, Władysława
Samsonowicza, Kazimierza Moszyńskiego i Jana Bystronia (prezesa Towarzystwa Muzeum Etnograficznego) – „podkreślono wartość i znaczenie wystawiennictwa skansenowskiego dla muzealnictwa etnograficznego a także zadania
przyszłego osiedla muzealnego, które zobrazować miało najważniejsze zabytki
budownictwa wiejskiego pochodzące z niemal z całego terenu ówczesnej Polski.
Jako miejsce właściwe dla utworzenia osiedla muzealnego wybrano teren parku miejskiego7 w tzw. Lesie Wolskim, położonym w sąsiedztwie Bielan i kopca
Kościuszki. Obszar ten, obejmujący 400 mórg ziemi, charakteryzował się, jak pisano „bogatym w różnorodność ukształtowaniem krajobrazowym”. Powstały w
tym samym roku Komitet Budowy Osiedla Muzealnego, w skład którego obok
sygnatariuszy memoriału weszli: dyrektor muzeum Seweryn Udziela, wiceprezydent miasta Krakowa Witold Ostrowski, dyrektor Kazimierz Witkiewicz, dr
Tadeusz Seweryn, dr Marian Morelowski, dr Józef Muczkowski, konserwator Tadeusz Szydłowski, architekci: Franciszek Mączyński i Zygmunt Gawlik oraz inż.
leśnik Wincenty Wober. Członkowie Komitetu, analizując układ wzorcowych
osiedli muzealnych: Skansenu koło Sztokholmu, Freiluftsmuseum w Królewcu,
duńskiego Lyngby, norweskiego Bydgö, muzeum w Lund, Lillehammer, Jönkeping itd., przygotowali wstępny kosztorys oraz plany rozstawienia wszystkich
zabytków, które dołączono w formie graficznej do memoriału skierowanego do
Funduszu Kultury Narodowej8. Muzeum Etnograficzne, które podjęło trud prac
organizacyjnych związanych z budową otrzymało niewielkie środki przesłane z
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego, za które kupiono
6
W Archiwum Muzeum zachował się rękopis memoriału w sprawie budowy osiedla sporządzony
przez Tadeusza Seweryna z poprawkami naniesionymi przez Seweryna Udzielę. AMEK sygn. A/33
RKP i A/39 RKP.
7
Las Wolski nie był jedynym terenem pod planowane osiedle muzealne. Rozważano kilka lokalizacji
m.in. w Parku Podgórskim wraz z Krzemionkami oraz na Skałkach Twardowskiego i okolicznych polach. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (dalej: Arch. WKZ), Teczka
Skanseny– Korespondencja.
8
T. Seweryn, Seweryn Udziela jako twórca Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków 1938, s. 8.
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jeden obiekt (kleć z Polesia), a pozostałe środki zdeponowano na koncie. Jednak
na początku lat 30. prace te zostały wstrzymane ze względu na kłopoty bytowe
samego Muzeum. W 1937 roku Zarząd Miejski odrzucił pomysł na jego lokalizację, motywując to uznaniem Lasu Wolskiego za teren ochronny. Podjęto wówczas starania o aprobatę innych miejsc, między innymi Parku Bednarskiego, na
Krzemionkach Podgórskich, Skał Twardowskiego na Krzemionkach Zakrzowskich i zakola Wisły w Przegorzałach. Ostatecznie w 1938 roku, decyzją prezydenta miasta Mieczysława Kaplickiego odroczono decyzje lokalizacyjne.
Problematyka ochrony budownictwa drewnianego stała się przedmiotem
zainteresowania reaktywowanych po II wojnie światowej służb konserwatorskich województwa krakowskiego. W 1945 roku Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki UW został przedwojenny konserwator Bogdan Treter, autor pracy
poświęconej muzealnictwu, w której ujął on swoje przemyślenia na temat form
ochrony budownictwa drewnianego w muzeach (postulując tworzenie in situ
małych muzeów skansenowskich w obrębie jednej wsi oraz większych prezentujących budownictwo regionu). W plany tworzenia sieci skansenów, zdaniem
Tretera, włączone winny być poza instytucjami naukowymi, muzeami etnograficznymi, także Regionalne Biura Planowania, a przede wszystkim Wojewódzkie
Urzędy Konserwatorskie posiadające znaczne możliwości realizacyjne. Do kontynuacji projektu budowy osiedla muzealnego na Woli Justowskiej powrócono
po 1945 roku w związku z opracowaniem dla tej części Lasu Wolskiego i okolicznych terenów nowego planu zabudowy. W 1945 roku zawiązał się społeczny
Komitet Budowy Kościoła na Woli Justowskiej pod nieformalnym przewodnictwem Karola Estreichera jr., wybitnego historyka sztuki, wieloletniego dyrektora
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i mieszkańca Woli Justowskiej9. Projekt
przeniesienia zabytkowej XVI-wiecznej świątyni z Komorowic koło Bielska w
obręb planowanego obszaru osiedla muzealnego i włączenie jej do kultu religijnego na potrzeby miejscowych parafian spotkał się z aprobatą ówczesnych władz
konserwatorskich. W latach 1948-1951 dokonano transferu kościoła i jego odbudowy, a w 1952 roku erygowano przy nim parafię Matki Bożej Królowej Polski.
Równocześnie z prowadzonymi pracami przy kościele ówczesny konserwator
wojewódzki Józef Dutkiewicz powołał Komitet Budowy Osiedla Muzealnego
na Woli Justowskiej, w skład którego weszli między innymi: Hanna Pieńkowska
z Wydziału Kultury i Sztuki, dr Tadeusz Seweryn z Muzeum Etnograficznego
Inicjatywę obudowy kościoła z Komorowic zgłosili mieszkańcy Woli Justowskiej: krakowski kupiec
Kazimierz Lankosz, radca Stanisław Pirożyński, emerytowany urzędnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i Karol Estreicher. Prezesem Komitetu Budowy wybrano inż. Witolda Friedberga, wiceprezesami
– Lankosza i Estreichera. Zob. K. Estreicher, Dziennik wypadków, t. 2, Kraków 2002, s. 205, 225. Szerzej
o historii budowy kościoła wspomina Estreicher w aneksie Z dziejów budowy kościoła parafialnego na
Woli Justowskiej.
9
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1. Kościół drewniany p.w. św. Jana Chrzciciela
w Komorowicach koło Bielska.
Reprodukcja fotografii archiwalnej z 1931 roku.
2. Kościół z Komorowic po odbudowie
na Woli Justowskiej w Krakowie w latach 1948-52.
Stan z 1969 roku. Reprodukcja fotografii
z Archiwum WUOZ w Krakowie.

i inż. Witold Friedberg z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W 1949
roku Komitet przygotował wstępny
plan sytuacyjny osiedla muzealnego
wraz z rozmieszczeniem zabytkowych
budowli10. Projekt ten, będący znaczną korektą założeń przedwojennych,
uwzględniał merytoryczną potrzebę
ograniczenia programu osiedla do skali regionalnej (skansen budownictwa
ziemi krakowskiej), a także odnosił się
do charakteru terenu i jego ograniczeń
przyrodniczo-rezerwatowych. W tym
samym roku w środowisku konserwatorów oraz architektów związanych z
Politechniką Krakowską powstał pomysł stworzenia muzealnego Ośrodka
Kultury Ludowej Podkrakowskiej w
Modlnicy pod Krakowem. Inicjatywę
tę z ramienia Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej podjął inż.
Zygmunt Novák. Projekt wiązał się
z planami odbudowy zabytkowego
dworu oraz potrzebą kompleksowej
ochrony budownictwa ludowego tej
miejscowości11. Koncepcja zakładaDobór obiektów i ich rozmieszczenie powierzono Tadeuszowi Sewerynowi. AMEK, Zbiór
Archiwum Zakładowe, sygn. 002/3, Sprawozdanie kwartalne z działalności Muzeum Etnograficznego w Krakowie z dn. 5 kwietnia 1949, s. 2.
11
Arch. WKZ, Skanseny, Modlnica 1949.
10
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ła włączenie w program osiedla odbudowanego dworu Konopków z 2. połowy
XVIII wieku, zabytkowego kościoła z XVI wieku z dzwonnicą oraz zespołu czterech zabytkowych chat z XIX stulecia12. W sprawie organizacji ośrodka odbyto
się w latach 1949-1950 kilka spotkań roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a także zainteresowanych Wydziałów Planowania i Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego.
Ostatecznie projekt ten został zarzucony w związku ze zmianą przeznaczenia
dworu13.
Do koncepcji budowy osiedla muzealnego na Woli Justowskiej powrócono
ponownie w 1953 roku14. Sprawą tą zainteresował się w tym czasie konserwator miejski w Krakowie Józef Lepiarczyk, z którego inicjatywy Miejski Zarząd
Architektoniczno-Budowlany zlecił Przedsiębiorstwu Projektowania Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt” w Krakowie opracowanie założeń projektowych „Parku Budownictwa Ludowego w Krakowie”. Założenia te, opracowane
przez dr. inż. Stefana Świszczowskiego, przewidywały powiązanie projektowanej
budowy parku z istniejącymi już budowlami: kościołem z Komorowic i przeniesioną w jego sąsiedztwo w 1952 roku, XVIII-wieczną karczmą z Pasieki koło
Czernichowa Żywieckiego (adaptowaną następnie na plebanię). Obszar przewidziany w projekcie pod budowę parku obejmował przestrzeń około 21 ha, od
zakrętu szosy Wola Justowska – Bielany na niezabudowanych terenach wzgórza
Łysa Góra ku południowi wzdłuż skraju lasu, z włączeniem istniejących budynków kościoła i domu podcieniowego (karczmy), po obu stronach chodnika
Grabowskiego i dalej w górę aż do lasu koło Skał Panieńskich, aż do nieotwartej
ulicy, bocznej Kasztanowej, i granicy zabudowanych parcel”15. Teren projektowanego parku podzielony został na dwa obszary: obszar „A” (teren Łysej Góry
po Panieńskie Skały) oraz obszar „B” (tereny położone na wschód od Lasu Wolskiego w kierunku Przegorzał). W obszarze pierwszym zaplanowano pomieszczenie około 25-30 obiektów drewnianego budownictwa ludowego w 3 zespołach, obejmujących regiony etnograficzne występujące w ramach województwa
krakowskiego: region Beskidów i Podhala, region krakowsko-śląski, ŁemkowszProjekt urządzenia osiedla muzealnego w Modlnicy opracował dyrektor MEK Tadeusz Seweryn.
Przyjęty on został pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Planowania Przestrzennego. AMEK, Zbiór
Archiwum Zakładowe, 021/3, Sprawozdanie kwartalne z działalności MEK (IV kwartał1949). s. 6.
13
Dwór wraz z parkiem przeznaczony został do remontu i adaptacji na Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Remont ukończono w 1957 roku.
14
O podjęciu prac przy nowej koncepcji osiedla muzealnego donosiła prasa. Por. E. Rudzka, Muzeum
pod gołym niebem. O parku etnograficznym na Woli Justowskiej, „Od A do Z” 1953, nr 17, s. 3-4.
15
AMEK, sygn. mc. II/1537, mps 1848, Założenia projektu Parku Etnograficznego (Parku Budownictwa
Ludowego w Krakowie w dzielnicy Wola Justowska), „Miastoprojekt” Kraków, oprac. S. Świszczowski,
marzec 1953.
12

332

Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały

3. Skansen na woli Justowskiej w Krakowie. Karczma z Pasieki z przełomu XVIII i XIX wieku.
(obecnie plebania). Fot. Marek Grabski 2010.

4. Skansen na Woli Justowskiej w Krakowie. Spichlerz z Trzyciąża z 1764 roku.
Fot. Marek Grabski 2010.
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czyznę. W powyższych zespołach zaplanowano umieszczenie różnych typowych
dla tych regionów budowli: chat chłopskich, miejskich domów podcieniowych,
budynków gospodarczych tworzących zagrody, a także kościoła, plebani, cerkwi
i dworu. Obszar drugi, przewidywany pod rozbudowę parku, w dalszych etapach
pomieścić miał kolejne przykłady budownictwa z regionu krakowsko-śląskiego,
jak również, co było w pewnym sensie powrotem do koncepcji przedwojennej,
przykłady budownictwa z regionów kielecko-świętokrzyskiego, ewentualnie łowickiego i pomorskiego. W obszarze tym przewidywano ponadto umieszczenie
budowli związanych z przemysłem wiejskim (jak młyny, tartaki, wiatraki itp.).
Poza obiektami zabytkowymi projektowano w obszarze „A” budowę amfiteatru
dla uroczystości i tańców ludowych, umieszczonego w kamieniołomie w pobliżu
Skał Panieńskich, urządzenie polany dla zabaw ludowych, co najmniej dwóch
stawów, z których woda służyłaby do uruchamianiami folusza i młyna wodnego.
W projekcie przewidywano użytkowanie wszystkich budynków mieszkalnych
„na zamieszkanie obsługi w strojach ludowych, z kompletnym wyposażeniem
gospodarczym”16. Ustalenie programu osiedla muzealnego oraz wytypowanie
obiektów do przeniesienia powierzono ponownie Muzeum Etnograficznemu w
Krakowie. W 1953 roku nieoczekiwanie Rada Konserwatorska przy Ministerstwie Kultury i Sztuki zaakceptowała jeden z alternatywnych projektów lokalizacyjnych na Woli Justowskiej, opracowany przez prof. Gerarda Ciołka, z usytuowaniem skansenu na obszarze położonym po stronie zachodniej chodnika
Grabowskiego. Jednocześnie zakreślono obszar parku (12-15 ha) i granice lokalizacyjne z zastrzeżeniem, że park nie może być terenem przechodnim w drodze
do Lasu Wolskiego. Plan lokalizacyjny sporządził inż. Stanisław Miłoszowski z
Pracowni Planu Ogólnego Krakowa i pozytywnie został on zaakceptowany przez
Komisję Konserwatorską MKiS w 1954 roku. Realizacja zadania budowy parku
etnograficznego na Woli Justowskiej napotkała w latach następnych trudności
natury finansowej i lokalizacyjnej. Nie dotarły obiecane środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Sztuki mające pozwolić na skuteczne podjęcie działań zarówno przez służby konserwatorskie województwa, jak i Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Znaczne środki finansowe pochodzące ze źródeł społecznych17
pochłonęły w latach 1957-1958 prace konserwatorskie oraz zabezpieczające
(osuszające i odgrzybiające) przy istniejących obiektach: kościele z Komorowic
Założenia projektu Parku…, s. 9.
W 1955 roku Miejska Rada Narodowa w Krakowie powołała Komitet Społecznego Funduszu
Ochrony Zabytków, którego celem było gromadzenie funduszy na prowadzenie prac zabezpieczających i ratowniczych przy zabytkach. Fundusze pochodziły z dopłat do biletów MPK, gry liczbowej
Lajkonik). SFOZ uległ likwidacji po 1960 roku. Por. L. Ludwikowski, Zagadnienia ochrony zabytków i
muzealnictwa w m. Krakowie.
XVIII Sesja Rady Narodowej Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 1960 roku, Kraków 1960, s. 12.

16
17
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i dawnej karczmie z Pasieki. Przyznana w 1957 roku dotacja ze środków budżetowych w kwocie 120 tys. pozwoliła natomiast na przeniesienie w bezpośrednie
sąsiedztwo kościoła kolejnego obiektu – zabytkowego drewnianego spichlerza z
Trzyciąża. Ostatecznie jednak nie doszło do podjęcia prac nad przygotowaniem
planu lokalizacyjnego. Skutkiem podejmowanych w tym czasie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o przydzielaniu parc i pozwoleń na budowę indywidualnym użytkownikom doprowadzono do zarzucenia projektu budowy parku
etnograficznego na Woli Justowskiej. Mimo ponad trzydziestoletniego okresu
prac projektowych nie zostało zrealizowane ani osiedle muzealne, ani późniejszy
park budownictwa ludowego na Woli Justowskiej. Wokół przeniesionego w 1949
roku zabytkowego kościoła z Komorowic udało się stworzyć zaledwie zalążek
muzeum skansenowskiego, o którego programie i doborze budowli w znacznej
mierze zadecydował przypadek i konieczność pilnego ratowania zagrożonych w
terenie obiektów18. Muzeum tego nie ominęły tragiczne w skutkach wydarzenia,
jakimi były pożary zabytkowego XVI-wiecznego kościoła z Komorowic – pierwszy w 1978 roku, drugi w 2002 roku (tym razem spłonęła jego odbudowana
wiernie replika). Kolejna odbudowa drewnianej świątyni w tym miejscu, mimo
muzealnego lub konserwatorskiego uzasadnienia, jest dziś problemem dyskusyjnym, wzbudzającym emocje mieszkańców Woli Justowskiej i środowisk opiniotwórczych Krakowa. Potrzebą czasu staje się budowa nowej, dużej świątyni z
odpowiednim zapleczem katechetycznym, plebanią i parkingiem. Dotychczasowy niewielki teren skansenu objęty ochroną stanowi znaczne ograniczenie tych
planów. Stąd pojawiają się pomysły wykreślenia go z rejestru zabytków lub przydzielenia parafii terenu zamiennego. Propozycję taką wysunął w 2007 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, proponując parafii teren zamienny przy ul.
Modrzewiowej. Jednocześnie Muzeum Etnograficzne w Krakowie poproszone
zostało o przedstawienie wstępnej koncepcji reorganizacji i rozbudowy istniejącego skansenu19. Problem zachowania obiektów skansenu i ich przyszłość pozostaje nadal kwestią otwartą i wymagającą satysfakcjonującego wszystkie strony
rozstrzygnięcia.
Połowa lat 50. przyniosła szereg inicjatyw na terenie kraju. Decentralizacja
władzy państwowej, zmiany po październiku 1956 roku wyzwoliły szereg terenoW latach 1994-1997 do zespołu przykościelnego przeniesiono zagrożony zniszczeniem, składowany
przez kilka lat w Nowej Hucie spichlerz z Soboniowic. Arch. WKZ, Skanseny – Korespondencja, Odbiór końcowy prac przy przeniesieniu spichlerza z Soboniowic.
19
Przygotowany przez MEK projekt opierał się na zachowaniu dotychczasowych funkcji obiektów
wraz z dobudową drewnianej świątyni, która pełniłaby funkcje filialne w stosunku do nowej świątyni.
Teren wzbogacony miałby być dodatkowo o amfiteatr ludowy i pawilon wystawienniczy, a przy możliwości przejęcia obszaru Wesołej Polany, powiększony o ekspozycję budownictwa ludowego krakowskiego (zagroda Krakowiaków Zachodnich lub z Powiśla Dąbrowskiego).
18
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wych przedsięwzięć związanych z ochroną budownictwa drewnianego i budową
etnograficznych muzeów skansenowskich, podejmowanych przez wzmocnione
kompetencjami urzędy konserwatorskie, przy znacznym wsparciu historyków
sztuki, architektów i etnografów muzealników. W 1954 roku wznowiono prace
przy przejętym przez Skarb Państwa muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, w
1956 roku rozpoczęto prace dokumentacyjne przy planowanym Górnośląskim
Parku Etnograficznym, Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie Łomżyńskim, a
także przy projekcie budowy największego Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku, którego ideę budowy zgłosił ówczesny konserwator województwa rzeszowskiego Jerzy Tur. Budowa placówki skansenowskiej obejmującej znaczny teren Podkarpacia, zróżnicowanego kulturowo i bogatego w zasoby regionalnego
budownictwa ludowego, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem środowisk
miejscowych na czele z zasłużonymi dla ziemi sanockiej kustoszami Aleksandrem Rybickim20 i Stefanem Stefańskim21. Opracowane wówczas założenia programowe muzeum skansenowskiego w Sanoku otworzyły drogę do powołania
Rady Naukowej Muzeum, w której obok Jerzego Tura, inicjatora budowy, znaleźli się między innymi Ksawery Piwocki, Gerard Ciołek, Ignacy Tłoczek, Roman
Reinfuss, Ryszard Brykowski, Aleksander Rybicki, Adam Fastnach i Franciszek
Kotula. Posiedzenia Rady w 1958 roku pozwoliły na wypracowanie wytycznych
odnośnie zasad doboru eksponatów, ich inwentaryzacji i dokumentacji, metod
przenoszenia obiektów oraz ich konserwacji i zabezpieczenia, które gwarantować
miały solidne, naukowe podstawy i prawidłową, planową realizację największego
polskiego skansenu zrealizowanego w latach powojennych22.
Aleksander Rybicki (1904-1983), współtwórca i kustosz Muzeum Ziemi Sanockiej, pierwszy dyrektor MBL w Sanoku. Szerzej: H. Piasecka-Wilczyńska, Aleksander Rybicki – muzeolog – etnograf – kolekcjoner, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1984, nr 28, s. 7-14.
21
Stefan Stefański (1914-1998), muzealnik, regionalista, kustosz Muzeum Ziemi Sanockiej i kustosz
MBL. W latach 1948-1949 z ramienia WKZ w Krakowie zajmował się ratowaniem cennych zabytków
sztuki cerkiewnej na Łemkowszczyźnie, które dały podstawę kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku.
22
Do 1966 roku na teren skansenu w Sanoku przeniesiono kilkanaście obiektów. W latach następnych
kilkakrotnie przepracowywano koncepcję ekspozycji, m.in. poszerzając założenie o sektor hodowlanopasterski, dworski, małomiasteczkowy i przemysko-lubaczowski (1973). W 1980 opracowano projekt
budowy małego miasteczka z XIX/XX wieku „Galicyjski rynek”, którego realizację rozpoczęto po 2000
r. W latach 2001-2004 powstał sektor naftowy prezentujący tradycje regionu związane z wydobyciem
ropy naftowej. Obecnie skansen posiada ok. 150 obiektów. Od początku istnienia MBL w Sanoku jest
wiodącą europejską placówką skansenowską, dysponującą dużym potencjałem naukowo-badawczym,
posiadającą 31 tys. eksponatów etnograficznych, bogate archiwum i bibliotekę oraz własne wydawnictwo poświęcone sprawom skansenowskim. Szerzej: J. Czajkowski, Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku między rokiem 1958 a 1998, [w:] Patientia et tempus. Księga Jubileuszowa dedykowana doktorowi
Marianowi Korneckiemu, red. O. Dyba, S. Kołodziejski, R. Marcinek, Kraków 1999, s. 49-60; Idem, Park
Etnograficzny w Sanoku. Przewodnik, Sanok 2002; A. Rybicki, Początki istnienia MBL w Sanoku, „Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1964, nr 1, s. 4-11.
20
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Lata 50. przyniosły znaczne międzynarodowe osiągnięcia na polu rozwoju
myśli konserwatorskiej i wypracowaniu zasad ochrony zabytków. W 1956 roku
Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) na Walnym Zgromadzeniu w Genewie przyjęła ważną deklarację w sprawie muzeów skansenowskich23 określającą
ich zadania, cele oraz metody tworzenia. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez ICOM w Kopenhadze w 1957 roku poświęcona sprawom ochrony
budownictwa drewnianego w tak zwanej II Deklaracji24 określiła zasady ochrony
obiektów zabytkowych in situ. Deklaracja ta, nieposiadająca charakteru kodyfikacyjnego, uznana została za dokument o wartości naukowej, normującej postępowanie w zakresie muzealnej ochrony budownictwa drewnianego, otwierający
drogę wielu podobnym inicjatywom. Kolejne, ważne unormowania zawarto w
Międzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych przyjętej w Wenecji w 1964 roku, a w Polsce w wydanej w 1962 roku
Ustawie o ochronie dóbr kultury i o muzeach (w zakresie przedmiotowym dóbr
kultury novum ujęte ochroną -obiekty etnograficzne, jak typowe układy zabudowy osiedli wiejskich i budowle wiejskie szczególnie charakterystyczne oraz wszelkie
urządzenia, narzędzia i przedmioty będące świadectwem gospodarki, twórczości artystycznej, pojęć, obyczajów i innych dziedzin kultury ludowej.)
Potrzeby ochrony budownictwa drewnianego były w pełni zrozumiałe dla
ówczesnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, przy którym powołano Zespół Doradczy ds. Budownictwa Drewnianego. Wydał on w 1966 roku Memoriał w
sprawie ochrony budownictwa drewnianego oraz Program organizacji parków etnograficznych w Polsce25. W Memoriale sformułowano wnioski z dotychczasowych działań i zwrócono uwagę na potrzebę prac inwentaryzacyjnych i podjęcie badań nad
dziejami budownictwa wiejskiego. Postulowano w nim niezwłoczne przystąpienie
do zorganizowania planowej sieci muzeów tradycyjnego budownictwa ludowego,
uwzględniających równomiernie poszczególne regiony etnograficzne Polski. Problematyka zawarta w tym dokumencie stała się tematem wielu konferencji naukowych, na których wypracowano obowiązujące po dziś modele muzeów skansenowskich, odzwierciedlających skalę, układ i zróżnicowanie budownictwa regionalnego
(a więc: muzeum wsi, muzeum budownictwa ludowego, park etnograficzny).
Deklaracja Walnego Zgromadzenia ICOM odbytego w Genewie 9 lipca 1956, [w:] Memoriał w sprawie
ochrony budownictwa drewnianego w Polsce. Program organizacji parków etnograficznych, Warszawa 1966,
s. 13-14.
24
Deklaracja ICOM po sesji w Kopenhadze z 5-9 lipca 1957 roku, [w:] Memoriał w sprawie ochrony..., s.
14-17.
25
Memoriał w sprawie ochrony…. Komitet redakcyjny składał się z członków Zespołu Doradczego przy
Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków. Należeli do niego: Ksawery Piwocki (przewodniczący), Gerard Ciołek, Michał Czajnik, Wojciech Jankowski, Marek Konopka (sekretariat), Adam Kudła, Hanna
Pieńkowska, Aleksander Rybicki, Jerzy Tur, Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Maria ZnamierowskaPrüfferowa.
23
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Realizacje postulatów zawartych w Memoriale podjęła jego współtwórczyni, wybitna krakowska konserwator wojewódzki (piastująca tę funkcję w latach
1951-1975) dr Hanna Pieńkowska. Uwzględniając zmienione realia społecznogospodarcze kraju, poszukiwała ona nowych form dla ujęcia zagadnienia ochrony, upatrując ich w powiązaniu zabytków ze współczesnością, w której kształtowaniu winny stać się one ważnym elementem. Zdaniem Pieńkowskiej zabytkowe
pomniki sztuki odgrywać mogły w nowej rzeczywistości społecznej zasadniczą
rolę na wielu płaszczyznach:
a) jako historyczne pomniki kultury narodowej, przemawiając swą plastyczną
ekspresją do wyobraźni nawet nieprzygotowanych widzów, a tym samym
spełniając zasadniczą rolę wychowawczą;
b) jako podstawowy element kształcenia estetycznego, stanowiąc nieodzowny
składnik rozwoju kultury;
c) jako substancja kubaturowa, dając pomieszczenia przydatne do celów
kultury i turystyki;
d) jako materiał do badań, studiów i odkryć, wzbogacając wiedzę o sztuce
polskiej i historii kraju26.
Przesłanki te w powiązaniu z krajoznawstwem i turystyką, uznawanymi za
zasadnicze, obok gospodarczego, elementy rozwoju regionu, pozwoliły Hannie
Pieńkowskiej na wyznaczenie głównych kierunków działania konserwatorskiego, realizowanego następnie konsekwentnie w ówczesnym województwie krakowskim w ciągu kolejnych lat. Kierunki te zawarte zostały w 5 zasadniczych
punktach, ujmujących zróżnicowaną problematykę konserwacji, ochrony i zagospodarowania zabytków:
1. Ochrona zabytkowych miast i miasteczek z wydobyciem wartości ich
założeń urbanistycznych i ich zabytkowej zabudowy celem stworzenia z nich
ośrodków turystyki;
2. Zabezpieczenie i ekspozycja ruin zamków i fortyfikacji jako monumentalnych akcentów krajobrazowych, atrakcyjnych elementów turystyki i krajoznawstwa przyciągających liczne rzesze zwiedzających;
3. Prowadzenie programowych badań w zakresie archeologii, budownictwa, wystroju malarskiego zabytków, jako ważnego momentu dla rozwoju wiedzy o sztuce i historii kraju;
4. Zagospodarowanie zabytków, jako kubatury użytkowej dla instytucji,
które równocześnie pełniłyby funkcje mecenasów utrzymujących i pielęgnujących wartości użytkowanych obiektów;
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H. Pieńkowska, Zakres i formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków, Warszawa 1976, s. 30.
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5. Ochrona zasobów budownictwa drewnianego, będącego jednym z nielicznych w Europie rezerwatów tej ginącej w świecie gałęzi twórczości artystycznej.
Szczególnie ważnym działem tej akcji była organizacja parków etnograficznych, w których eksponowane miało być ginące budownictwo ludowe. Ochrona tego dziedzictwa była szczególnie bliska konserwator Pieńkowskiej. Już w
pierwszych latach swojego urzędowania podjęła ona szereg działań związanych z
zabezpieczeniem i konserwacją wielu zabytkowych obiektów sakralnych na terenie województwa krakowskiego ( drewniane kościoły w Dębnie Podhalańskim,
Trybszu, Białce Tatrzańskiej, Lipnicy Murowanej, Orawce, Modlnicy, Łękawicy Żywieckiej, Podolu), a także transferów świątyń na nowe miejsca (kościół
z Zakrzowa na Harendę w Zakopanem i z Ryglic do Kowalowych, a znacznie
później kościołów: ze Stadeł do Świniarska (1958-1960), z Przytkowic do Skawinek (1960-1962), z Gołczy do Przesławic(1972-1974), z Niegowici do Mętkowa (1972-1974). W odniesieniu do zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego postulowała ona konieczność tworzenia „naturalnych parków
etnograficznych” poprzez ochronę unikatowych obiektów i zespołów w miejscu
ich powstania i naturalnego otoczenia krajobrazowo-przyrodniczego. Formę tę
uznała za szczególnie ważną z punktu widzenia jej znaczenia propagandowo-turystycznego i dydaktycznego27. Udanymi interwencjami w tym kierunku były
prace przy konserwacji zespołu dworskiego Moniaków w Zubrzycy Górnej28,
ochrona zespołu zabudowy Chochołowa, zabudowy małomiasteczkowej Lanckorony29 i części zabudowy ul. Kościeliskiej w Zakopanem. Hanna Pieńkowska
wraz ze swoim zespołem kierując pracami nad przygotowaniem projektu sieci
parków etnograficznych województwa krakowskiego, oparła się na następujących przesłankach:
– konieczności znalezienia powiązań organizacyjnych powstających parków etnograficznych z już istniejącymi placówkami lub instytucjami naukowymi
i muzealnymi, które zapewnią nadzór merytoryczny i administracyjny;
– organizacja dużych parków etnograficznych (w skali województwa lub
obejmujących kilka województw), które nie powinny wykluczać czy hamować
powstawania regionalnych parków etnograficznych, reprezentujących kulturę zamkniętego regionu etnograficznego. Mniejsze parki mogą bowiem mieć przewagę nad dużymi założeniami od strony dydaktyczno-turystycznej i społecznej, jako
bardziej dostępne, powiązane z regionem oraz łatwiejsze i tańsze w organizacji;
H. Pieńkowska, Od redakcji, „Wiadomości Konserwatorskie” 1957, s. 6-7.
W. Jostowa, Orawski Park Etnograficzny, „Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa
Krakowskiego” 1969, s. 97-107; H. Pieńkowska, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, „Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, 1969, s. 109-130.
29
M. Kornecki, Lanckorona, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, t.
1. Miasta historyczne, red. W. Zin, Warszawa 1986, s. 262-276.
27
28

339

Marek Grabski

– konieczność ochrony rezerwatowej cennych zespołów budownictwa małomiasteczkowego i ludowego in situ, z zapewnieniem dotychczasowym użytkownikom możliwości modernizacji bądź budowy nowych obiektów w sąsiedztwie;
– wprowadzenie nowej formy ochrony budownictwa i kultury ludowej,
wchodzącej najgłębiej w teren, którą mogła być idea utworzenia tzw. izb regionalnych w najcenniejszych zabytkowo chałupach30.
Przygotowany przez Pieńkowską w 1965 roku program budowy sieci parków etnograficznych, izb regionalnych i „rezerwatów” budownictwa drewnianego powiązany został z podziałem regionalnym województwa, a także dostosowany do prognozowanego rozwoju ruchu turystycznego oraz możliwości realizacyjnych opartych na inicjatywach terenowych31.
Program zakładał następującą czterostopniową strukturę:
I. Wojewódzki park etnograficzny – obejmujący problematykę budownictwa ludowego wszystkich regionów ziemi krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Krakowa. Park ten, zlokalizowany na Woli Justowskiej, powiązany byłby organizacyjnie i dydaktycznie z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Park o powierzchni 14 ha, pokazywałby 20 zagród reprezentujących regiony:
Podhala, Spisza, Orawy, Sądeckiego, Żywieckiego, Jurę Krakowską, okolic Krakowa i terenów nadwiślańskich.
II. Regionalne parki etnograficzne – prezentujące regionalne budownictwo w powiązaniu z krajobrazem i podnoszące atrakcyjność turystyczną województwa. Parki te organizacyjnie związane byłyby z istniejącymi w regionach
placówkami muzealnymi oraz uzasadnione zapotrzebowaniem terenowym. Na
sieć regionalną składały się parki etnograficzne obejmujące swoim działaniem
tereny: Podhala, Ziemi czorsztyńskiej i Spisza (park w Łopusznej i Niedzicy),
Orawy, Gorców, Ziemi sądeckiej, Ziemi żywieckiej, Jury Krakowskiej, Regionu
krakowsko-nadwiślańskiego.
III. Izby regionalne – przewidywane jako forma ożywienia ruchu regionalnego. Ich powstanie uwarunkowane byłoby inicjatywami lokalnymi władz gromadzkich, domów kultury, szkół, organizacji społecznych. Do nich należałaby
prezentacja kultury ludowej w udostępnianych zabytkowych chałupach lub zagrodach (przykładem mogą być istniejące izby w Zalipiu, Dobrej, Sidzinie).
IV. Rezerwaty małomiasteczkowe i wiejskie – zespoły zabudowy małomiasteczkowej o wysokich walorach krajobrazowych i historycznych, po kompleksowej konserwacji i modernizacji planowane jako atrakcyjna baza ruchu turyH. Pieńkowska, Problemy ochrony zabytków województwa krakowskiego, Kraków 1974, s. 40.
H. Pieńkowska, Projektowana sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego, „Ochrona Zabytków” 1966, nr 2, s. 7-9.
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stycznego, przyczyniająca się do aktywizacji gospodarczej tych ośrodków. Program ten, eksperymentalnie planowany dla wybranych miasteczek-rezerwatów:
Lanckorony, Ciężkowic, Lipnicy Murowanej, a także dla unikatowej zabudowy
Chochołowa, uznany został za możliwy do realizacji przy zainteresowaniu międzyresortowym i kompleksowym finansowaniu z budżetu centralnego
Propozycja Hanny Pieńkowskiej przedstawiona została do oceny szerokiemu gronu specjalistów i działaczy społecznych, a także poddana pod dyskusję
na Ogólnopolskim Zjeździe Konserwatorskim, zorganizowanym w 1966 roku
w Zubrzycy Górnej, Chochołowie i Lanckoronie oraz na Zjeździe Społecznych
Opiekunów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Projekt zaprezentowany został także na sesji naukowej poświęconej konserwacji drewna
w krakowskim Oddziale Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji
Zabytków. W wyniku dyskusji, jak również oceny możliwości realizacyjnych został on wówczas częściowo skorygowany poprzez przyjęcie koncepcji deglomeracyjnej, czyli odejścia od zakładanej budowy Wojewódzkiego Parku Etnograficznego w Krakowie na rzecz trzech oddziałów wojewódzkich zlokalizowanych:
w Zakopanem (dla budownictwa podhalańskiego), w Nowym Sączu (dla budownictwa Beskidów) oraz w Tarnowie (dla budownictwa terenów wschodnich
województwa krakowskiego).

Wojewódzki park etnograficzny – oddział w Zakopanem
Idea budowy parku etnograficznego na Podhalu miała swoją długą historię,
sięgającą końca XIX stulecia i wiązała się z początkami Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem. W 1891 roku projekt przeniesienia drewnianej chałupy z Buńdówek w sąsiedztwo Muzeum zgłaszał Towarzystwu Muzeum Tatrzańskiego jego
członek, przemysłowiec, Adolf Scholze32. W 1913 roku ideę tę wspierał w memoriale o potrzebie stworzenia działu ludoznawczego Muzeum wybitny etnograf,
Bronisław Piłsudski33. Do pomysłu organizacji małego skansenu budownictwa
podhalańskiego przy zakopiańskim muzeum powrócił ponownie w 1921 roku
Tadeusz Seweryn, lecz ówczesna sytuacja finansowa placówki nie pozwalała na
jego realizację34. W 1922 roku Muzeum Tatrzańskie projektowało ustawienie
chałupy podhalańskiej w sąsiedztwie swojego gmachu, gdzie zgodnie z wolą Marii Dembowskiej prezentowana miała być ofiarowana placówce kolekcja etnograJ. Zborowski, Pisma podhalańskie, Kraków 1972, s. 163-165.
B. Piłsudski, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego (O urządzenie działu ludoznawczego), „Rocznik Podhalański” 1, 1914-1921, s. 147-188.
34
Z. Moździerz, Od skansenu do „muzeum przestrzennego”, [w:] Skanseny po latach – założenia a realizacja. Materiały z ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej, Nowy Sącz 5-6 X 1995, red. W. Kawiorski
[i in.], Nowy Sącz 1996, s. 69-82.
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ficzna. Z pomysłu tego zrezygnowano wskutek braku odpowiednich środków,
ustawiając jedynie we wnętrzu gmachu atrapę chałupy wiejskiej, która stała się
trzonem późniejszej ekspozycji etnograficznej. W 1926 roku dyrektor Juliusz
Zborowski, planował przenieść w sąsiedztwo Muzeum niszczejącą drewnianą
kaplicę cmentarną św. Sebastiana z Maniów35, zagrodę podhalańską oraz kilka
kapliczek przydrożnych, jednak z braku funduszy i ten projekt został zarzucony. Nawiązana wówczas współpraca z Urzędem Konserwatorskim w Krakowie
umożliwiła objęcie przez Muzeum opieką Starego Cmentarza na Pęksowym
Brzyzku wraz z kaplicą śś. Andrzeja i Benedykta oraz zespołu dworskiego w Zubrzycy Górnej, dla którego zaplanowano kompleksowy remont36. Działalność
Muzeum Tatrzańskiego na polu ochrony zabytków budownictwa drewnianego na Podhalu nabrała nowego wymiaru w okresie powojennym. W 1951 roku
otworzyło ono swoją pierwszą, planowaną już w 1919 roku, terenową filię w zabytkowej chałupie „Tea”, w której przygotowano ekspozycję zbiorów ludoznawczych rodziny Szymańskich.
W latach 1953-1954 Muzeum Tatrzańskie włączyło się czynnie w akcję
ochrony zabytkowego budownictwa ludowego na terenie Zakopanego w ramach
realizowanej przez Pieńkowską koncepcji utworzenia tzw. naturalnych parków etnograficznych37. W połowie lat 50. pracownicy Muzeum oraz społeczni działacze,
zrzeszeni w Podhalańskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zakopanem, ponownie podnieśli pomysł budowy Podhalańskiego Parku Etnograficznego. Jednym z pierwszych
konkretnych projektów był pomysł konserwator Pieńkowskiej zlokalizowania go
na stokach Gubałówki i powiązania z zabytkową zabudową ul. Kościeliskiej. Możliwości na stworzenie skansenu otworzyła wydana 13 czerwca 1958 roku Uchwała RM nr 191 O rozwoju Zakopanego i okręgu tatrzańskiego. Założenia projektowe
Podhalańskiego Parku Etnograficznego w Zakopanem opracowane zostały w 1959
roku przez Gerarda Ciołka i przedłożone Ministerstwu Kultury i Sztuki, które
pozytywnie je zaopiniowało, umieszczając w pięcioletnim planie finansowym38.
J. Zborowski, O zabytkach budownictwa i sztuki ludowej na Podhalu, Spiszu i Orawie, „Gazeta Podhalańska” 1928, nr 40, s. 4; Idem, Pisma podhalańskie, t. 2, s. 19.
36
Planowanemu w tym czasie remontowi konserwatorskiemu dworu przeszkodził wybuch II wojny
światowej.
37
Odrestaurowano wówczas pod nadzorem Muzeum Tatrzańskiego pięć zabytkowych zagród przy ul.
Kościeliskiej. Zob. H. Pieńkowska, Z zagadnień i prac konserwatorskich na Podhalu. (Kronika), „Wierchy” 23, 1954, s. 214-215.
38
Ponadto na prace inwentaryzacyjne obiektów zabytkowych, prace projektowe i zakup obiektów przeznaczono już w 1958 roku 100 tys. zł, a w 1959 roku 200 tys. zł. Dzięki tym kwotom zgromadzono 286
opisów zabytkowych zagród, 398 opisów chałup i ludowych zakładów przemysłowych, 1336 zdjęć i
481 pomiarów technicznych zabytkowych obiektów. Zakupiono kilka obiektów, m.in. folusz, browar,
olejarnię, młyn, tartak i dwie chałupy. Plan na lata 1960-1964 przewidywał wydatkowanie kwoty 3 mln
35
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5. Budownictwo ludowe Podhala. Chałupa z Koniówki z XIX wieku.
Fotografia z 1967 roku, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Założenia merytoryczne zakładały prezentacje budownictwa wiejskiego grupy
etnograficznej Podhalan w jego charakterystycznych odmianach subregionalnych
obejmujących: obszar Skalnego Podhala (podzielonego na zachodnie i wschodnie
Skalne Podhale, dolinę Czarnego Dunajca), Podhala północno-wschodniego oraz
wydzielonego osobno miasta Nowego Targu z zabudową małomiasteczkową. Dla
obiektów prezentowanych w skansenie przyjęto ramy historyczne, zamykające się
pomiędzy końcem XVIII wieku, z kiedy pochodziły najstarsze obiekty zabytkowe,
a latami 1880-1890, gdy nastąpiły znaczące przemiany w budownictwie i kulturze ludowej Podhala, wynikające z migracji zarobkowych i rozwijającego się ruchu uzdrowiskowego. W parku przewidziano, obok prezentacji typowych zagród
podhalańskich, również odrębne sektory, ukazujące budownictwo przemysłowe,
pasterskie i polaniarskie oraz sakralne, a także infrastrukturę związaną z zapleczem
naukowo-konserwatorskim i turystyczno-usługowym. W 1958 roku uzyskano
formalnie lokalizację ogólną na budowę parku na terenie wyznaczonym przez
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a obejmującym 14 ha łąk należących do
Skarbu Państwa, położonych po obu stronach drogi do Kuźnic. Mimo uzgodnień
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym wybór miejsca został oprotestowany przez
Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Zakopanem, co spowodowało wstrzymanie wydania lokalizacji szczegółowej i konieczność podjęcia starań o inne miejsce.
zł.; W. Jostowa, Podhalański Park Etnograficzny, „Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1969, s. 22-23.
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6. Budownictwo ludowe Podhala. Chałupa z Podczerwonego z 2 połowy XIX wieku.
Fotografia z 1967 roku, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

W 1961 roku kolejną promesę lokalizacyjną uzyskano na terenie gminy
Kościelisko, w Kirach, na łąkach należących do TPN, usytuowanych naprzeciw
wlotu do Doliny Kościeliskiej, po drugiej stronie drogi z Kościeliska do Chochołowa. Ze zmianą lokalizacji wiązała się korekta założeń projektowych, które
rozszerzono o obiekty związane z osadnictwem sezonowym (pasterskim i polaniarskim), występującym w Dolinie Kościeliskiej w swym naturalnym środowisku39. Lokalizacja ta jednak nie zyskała aprobaty Rady Naukowej TPN, która
zamiennie proponowała kolejne, między innymi na Polanie Biały Potok w Kościelisku, na łąkach w dolinie Porońca przy drodze z Poronina do Bukowiny oraz
na polanie Paleśnicy nad Suchą Wodą, przy starej drodze do Morskiego Oka. O
tę ostatnią podjęto starania w 1966 roku, lecz i tym razem Rada Naukowa TPN
ustosunkowała się negatywnie. W latach 1966-1968 umieszczenie skansenu w
obrębie Zakopanego na Wierszykach pod Reglami oraz na Lipkach proponowało Prezydium MRN w Zakopanem, przychylne projektom. Rozważano w tym
Lokalizacja ta otrzymała pozytywną opinię Rady Podhalańskiego Parku Etnograficznego z 22 października 1960 roku jako jedna z trzech propozycji (obok polany Biały Potok i Cyrhli) sugerowanych w
tym czasie przez Komitet Urbanistyki i Architektury w Warszawie, Ibidem, s. 41.

39
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7. Budownictwo ludowe Podhala. Dawna Zabudowa wsi Łopuszna.
Fotografia archiwalna z 1934, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

czasie także inne lokalizacje poza Zakopanem, między innymi w Zaskalu koło
Szaflar, Murzasichlu, Cichem i Kaniówce40, jednak i te starania zakończyły się
niepowodzeniem.
Do projektu organizacji Podhalańskiego Parku Etnograficznego powrócono ponownie w 1973 roku z inicjatywy Oddziału „Gorce” Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Targu. Członkowie Oddziału i pracownicy Muzeum Tatrzańskiego sporządzili zestawienie zinwentaryzowanych dotąd
zabytków architektury i budownictwa, podnieśli także sprawę konieczności odbudowy zakupionych i zmagazynowanych już obiektów budownictwa wiejskiego. W 1974 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przekazał
Muzeum Tatrzańskiemu w Zakopanem szczegółowe wytyczne konserwatorskie,
dotyczące organizacji Podhalańskiego Parku Etnograficznego, a rok później Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzkiej Rady Narodowej zwrócił się o opracowanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Polany Biały Potok, jako miejsca przewidywanego na
skansen. W tym samym roku powstały szkice koncepcyjne Podhalańskiego Parku Etnograficznego opracowane przez inż. Wiesława Białasa, Wandę Jostową i
Związek Podhalan. Szczególny wkład w pracach nad skansenem w Zakopanem
40

Arch. WKZ, Skanseny, Podhalański Park Etnograficzny (korespondencja, zbiór pism różnych).
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miał wybitny konserwator, historyk sztuki Jerzy Tur, który opracował jego założenia merytoryczne41. Barbara Tondos była autorką aneksu do Programu Parku,
w którym postulowała utworzenie oddziału w Bukowinie Tatrzańskiej pod nazwą Muzeum Magii, Czarów i Lecznictwa Ludowego utworzonego w zagrodzie
muzealnej Czarnoksiężnika Kikli. W 1975 roku Muzeum Tatrzańskie wystąpiło
do władz konserwatorskich i politycznych powiatu nowotarskiego o zatwierdzenie wstępnych założeń projektowych skansenu podhalańskiego oraz przygotowanego jego programu merytorycznego. Mimo pozytywnych opinii do realizacji
tej inwestycji nie doszło. Podobnie jak i w poprzednich przypadkach ostateczną
decyzją administracyjną lokalizacja skansenu w Białym Potoku została odrzucona. Co wynikało nie tyle – jak pisał dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Tadeusz
Szczepanek – z niedoceniania wagi problemu, ile braku ziemi państwowej, zapewniającej możliwości eksponowania na niej całości problematyki architektoniczno-kulturowej. [...] Proponowane lokalizacje były ograniczone obszarowo, stały w konflikcie
przyrodniczym i krajobrazowym z Tatrami, posiadały skomplikowany układ własnościowy, były nierealne do przyjęcia przez Skarb Państwa42.

Wojewódzki park etnograficzny – odział w Tarnowie
Lokalizacja parku wynikała z podjętych założeń merytorycznych dotyczących umiejscowienia parku wojewódzkiego w Tarnowie, w oparciu o postanowienia wynikające z uchwały nr 101/1171/68 z dnia 26 lutego 1968 roku,
wydanej przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a dotyczącej programu budowy sieci parków województwa krakowskiego. Inicjatywa ta zyskała przychylne stanowisko Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie,
które zapewniło przekazanie na ten cel odpowiedniego terenu w ramach przygotowywanego w tym czasie projektu budowy Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku z lokalizacją pod Górą św. Marcina w południowo-wschodniej
części miasta43. Założenia merytoryczne skansenu zlecone zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Zespołowi Dokumentacji
Program merytoryczny parku na polanie Biały Potok opracował z ramienia Muzeum Tatrzańskiego
Jerzy Tur, pełniący w tym czasie obowiązki dyrektora Muzeum. Zob. T. Jabłońska, Z. Moździerz, W
zgodzie z naturą, historią i duchem czasu. (O ochronie zabytków na Podtatrzu), „Rocznik Podhalański”
4, 1987, s. 366.
42
T. Szczepanek, Muzeologiczna ochrona krajobrazu kultury na Podhalu, Spiszu i Orawie, „Rocznik Podhalański” 2, 1979, s. 5.
43
W 1966 roku rozważana była przez Pieńkowską propozycja zlokalizowania tego parku w BrzeskuOkocimiu, w sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego Jana Goetza-Okocimskiego. Zob. Arch. WKZ,
teczka Skanseny – Korespondencja, Notatka H. Pieńkowskiej w sprawie propozycji lokalizacji skansenów w Nowym Sączu, Tarnowie i Okocimiu, b.d.
41
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Zabytków w Krakowie, zaś opracowanie wstępnego projektu zagospodarowania terenu Oddziałowi Krakowskiemu Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. W tarnowskim skansenie miało znaleźć swoją reprezentację budownictwo i kultura ludowa regionu Powiśla, będącego
częścią pasma Niziny Nadwiślańskiej, położonego na prawym brzegu Wisły
i zamieszkiwanego przez grupę etnograficzną Krakowiaków wschodnich. Teren przewidziany obszarem działania parku etnograficznego sięgał od granic
Wielkiego Krakowa aż po wschodnią granicę województwa. Od północy wytyczała go rzeka Wisła, od południa zaś linia rozgraniczenia z obszarem działania skansenu sądeckiego, biegnąca przez północne partie Pogórza, obejmując
częściowo doliny rzek: Białej po Ciężkowice, Dunajca po Zakliczyn i Raby po
Dobczyce, co znajdowało uzasadnienie w ogólnej typologii obiektów. Teren
ten administracyjnie wchodził w skład powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i części myślenickiego44. Założenia merytoryczne skansenu, przygotowane przez Mariana Korneckiego, oparte zostały na
szczegółowej penetracji terenu i zakładały dobór 60 obiektów budownictwa
i architektury drewnianej z obszaru wymienionych powiatów. Składały się
na nie: zespoły 6 zagród wiejskich z XIX wieku o zróżnicowanych układach i
wielkości (wielobudynkowe, jednodworcze, okólne), obejmujących łącznie 26
obiektów budowlanych wytypowanych z miejscowości: Gawłów, Skrzyszów,
Staniątki, Mokrzyska, Niepołomice, Uście Solne i in.; zespół kościelny z kościołem z XVII wieku z Cerekwi; zespół dworski (z dworem z Rdzawy z pow.
bocheńskiego i dworkami podmiejskimi z Bochni); zespół zabudowy małomiasteczkowej z drewnianym zajazdem (3-4 domów szczytowych, tzw. dziewięciosłupowych z Zakliczyna, dom podcieniowy z Ciężkowic, kalenicowy
budynek dawnej karczmy); budynki tzw. inne (obiekty przemysłu ludowego z
zagrodą młynarską, młynem wodnym, tartakiem, kuźnią i kieratem); obiekty
„małej” architektury (kapliczki przydrożne z regionu, studnie, płoty wiklinowe
itp.). Już od podjęcia prac planistycznych przy skansenie tarnowskim pojawiły się trudności w znalezieniu placówki mającej przejąć realizację skansenu.
Inicjatywy tej nie podjęło Muzeum Okręgowe w Tarnowie, nie posiadające
w tym czasie odpowiedniego zespołu zainteresowanego tymi zagadnieniami.
Placówka ta zaabsorbowana była wówczas organizacją nowej, stałej ekspozycji
w pozyskanym na cele muzealne zabytkowym ratuszu miejskim. Do 1975 roku
nie podjęto żadnych działań planistycznych i realizacyjnych. Reforma administracyjna i reorganizacja władz konserwatorskich województwa w 1975 roku,
przyczyniły się do ostatecznej rezygnacji z dalszych prac.
44 M. Kornecki, Materiały do założeń Oddziału Tarnowskiego Wojewódzkiego Parku Etnograficznego,
„Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1969, s. 83-84.
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Regionalne parki etnograficzne
Park etnograficzny w Łopusznej
Koncepcja budowy parku etnograficznego w Łopusznej powstała w związku z podjęciem budowy Zapory Czorsztyńskiej na Dunajcu. Projektowany
zbiornik wodny objąć miał rozległe tereny przewidziane do zatopienia, a posiadające znaczną liczbę drewnianej zabudowy regionalnej oraz uzdrowiskowej.
Równocześnie z pracami wywłaszczeniowymi podjęto w latach 1967-1968 inwentaryzację obiektów budownictwa ludowego, kwalifikując je do umieszczenia
w skansenie. Park etnograficzny objęty został planowaną siecią skansenowską i
zlokalizowany przy zabytkowym dworze Tetmajerów z około 1790 roku, położonym w Łopusznej, po północnej stronie drogi Nowy Targ-Krościenko. Wyboru
lokalizacji dokonano biorąc pod uwagę dostępność komunikacyjną terenu, bliskość wsi, z których przenoszone miały być obiekty, warunki naturalne, a także możliwości turystyczno-rekreacyjne wynikające z przyszłego wykorzystania
obrzeża zbiornika wodnego. Pod skansen przeznaczono obszar około 5 ha łąk
położonych na terasie nadrzecznej Dunajca, charakteryzującej się niewielkim
pofałdowaniem terenu. Ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
ustalono, że skansen będzie miał charakter ratunkowy dla wytypowanych zabytkowych obiektów budownictwa ludowego ziemi czorsztyńskiej, przenoszonych
z terenu zalewowego, ze wsi: Maniowy, Kluszkowce i Czorsztyn. Sporządzono
zestawienie zespołów reprezentujących różne typy zagród, domów mieszkalnych, piwnic oraz obiektów towarzyszących, takich jak kuźnia, kapliczki itp.45 W
1974 roku kompleksowy program dla mającego powstać Muzeum Architektury w Łopusznej opracowała organizatorka tej placówki i nadzorująca z ramienia
Muzeum Tatrzańskiego remont konserwatorski Barbara Tondos. Program merytoryczny zakładał prezentację zasadniczych typów regionalnego budownictwa
drewnianego z zespołem murowano-drewnianych piwniczek, występujących w
tych wsiach w charakterystycznym, zwartym, szczytowym układzie, przy uliczkach sytuowanych na obrzeżach wsi. W skansenie zaplanowano prezentację budownictwa ludowego w powiązaniu z zespołem dworskim, w którym dwór miał
stanowić miejsce ekspozycji muzealnej, pracowni naukowej i mieszkań służbowych. W zabytkowych zabudowaniach gospodarczych dworu znaleźć miało się
natomiast zaplecze administracyjno-techniczne. Zabudowa regionalna odtworzona miała być w układzie dwu ulic, usytuowanych po stronie południowo-zachodniej i północno-wschodniej (zespół zabytkowych piwniczek), oraz w rozproszonym zespole po stronie północnej dworu wraz z obszerną stodołą dwor-
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ską z Czorsztyna. Dominantę architektoniczną zespołu, obok dworu, stanowić
miał także położony w pobliżu XV-wieczny drewniany kościół pw. św. Trójcy.
Prace realizacyjne przy skansenie rozpoczęto w 1974 roku od remontu położonego w zespole dworskim spichlerzyka „gacka” oraz zobowiązania gospodarującej w dworze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian do remontu opuszczanego
budynku. Ze środków Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzony został remont konserwatorski dworu, wykonany przez
Państwowe Przedsiębiorstwo Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie w
latach 1974-1980. W 1978 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie a Muzeum Tatrzańskim nieruchomość w Łopusznej przekazana została placówce zakopiańskiej, która prowadzić
miała dalsze prace przy skansenie. W 1980 roku przeniesiona została w pobliże zespołu dworskiego zabytkowa chałupa z 1887 roku z Łopusznej, w której
urządzono ekspozycję etnograficzną. Zmiany polityczne po 1981 roku, a także
brak środków na dalsze finansowanie odsunęły sprawę budowy parku etnograficznego w Łopusznej. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dokonało remontów
pozostałych obiektów zespołu dworskiego, otwierając swoją placówkę filialną,
prezentującą we dworze kulturę szlachecką regionu.
Park etnograficzny w Niedzicy na Spiszu
Niewielki skansen o charakterze ratunkowym usytuowany miał być w
pobliżu zamku, po południowej stronie drogi Falsztyn-Niedzica Wieś, na stoku
góry Tabor. W projektowanym zespole, powiązanym z istniejącymi w pobliżu
obiektami drewnianymi (spichlerzem dworskim z XVIII wieku i budynkiem
dawnej leśniczówki z przełomu XIX i XX wieku), znaleźć się miały między innymi: zagroda spiska z Krempachów, trzy zagrody z Kacwina (z ośmioma spichlerzami, tzw. sypańcami), chałupa z Nowej Białej, dom z Frydmana, stodoły
z Łapszanki, kapliczki oraz tartak z Trybsza i obiekty przemysłu ludowego ze
Spisza. Zadanie organizacji parku o nazwie Muzeum Architektury Ludowej Spisza powierzone zostało Oddziałowi Krakowskiemu Stowarzyszenia Historyków
Sztuki. Powstający park powiązany miał być organizacyjnie z istniejącą placówką muzealną – Muzeum Zamku Niedzicy. W 1972 roku wystąpiono o ustalenie
stosunków własnościowych terenu i podjęto starania o wstępną lokalizację skansenu, której jednak nie wskazano. Prace planistyczne związane ze skansenem spiskim kontynuowane były w latach następnych46. Ostatecznie w połowie lat 80.
XX wieku zostały zaniechane z powodu braku uzgodnień w kwestii wyboru tereArchiwum Muzeum Zamku w Niedzicy, (brak sygn.), A. Majewski, T. Szczepanek, J. Baranowski,
S.K. Michalczuk, Program koncepcyjny Spiskiego Parku Etnograficznego przy zamku w Niedzicy, Niedzica
1980.
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nu i finansowania inwestycji. W 1986 roku Stowarzyszenie Historyków Sztuki w
ramach akcji ratunkowej przeniosło na teren położony w sąsiedztwie spichlerza
dworskiego zabytkowy drewniany budynek celnicy granicznej, zbudowanej w latach 1920-1925 przy drodze Czorsztyn-Stara Wieś Spiska, który mieści obecnie
pokoje gościnne SHS. W zabytkowym spichlerzu prezentowana jest ekspozycja
etnograficzna poświęcona kulturze ludowej Spisza.
Gorczański park etnograficzny
Zakładano również powstanie niewielkiego parku etnograficznego, składającego się z 2-3 zagród charakterystycznych dla budownictwa gorczańskiego. Skansen usytuowany miał być w pobliżu Muzeum Regionalnego w Rabce i
powiązany z zabytkowym zespołem kościelnym. W planach było przeniesienie
wytypowanych obiektów ze wsi Lubomierz i Poręba Wielka, które miały być wyposażone zgromadzonymi przez Muzeum zbiorami. Realizacja skansenu, jako
planowego zadania Muzeum Regionalnego w Rabce, nie została podjęta w latach
w 60. XX wieku w związku z pojawiającą się w tym czasie możliwością budowy
dużego pawilonu muzealnego47. W latach późniejszych teren, na którym pierwotnie planowano lokalizację, przeznaczony został w planie zagospodarowania
pod budowę nowego centrum administracyjno-handlowego miejscowości.
Żywiecki park etnograficzny
Propozycja utworzenia parku etnograficznego dla Żywiecczyzny wynikała
z wysokiej oceny form architektury i budownictwa tego regionu. Możliwości realizacyjne skansenu otwierała uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 1963 roku, zatwierdzająca lokalizację skansenu nad Jeziorem
Żywieckim i włączenie go w plany rozwoju turystycznego regionu. Przeszkodą
w podjęciu prac przy realizacji skansenu był natomiast brak zainteresowania i
inicjatywy ze strony władz terenowych i towarzystw społecznych. W 1971 roku
w klubie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żywcu zorganizowano konferencję w sprawie utworzenia parku, na której pod obrady wprowadzono kilka wersji lokalizacyjnych, między innymi w Tresnej i w rejonie tak
zwanego Lasku Wita w Żywcu. W 1972 roku Zarząd Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie wystąpił do Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia tej ostatniej, lecz nie otrzymał
pozytywnej decyzji, co spowodowało zaniechanie dalszych prac48.
H. Pieńkowska, Problemy ochrony zabytków..., s. 11.
Arch. WKZ, teczka Skanseny – Korespondencja, Pismo WKZ Kraków do Prezydium WRN w Żywcu z 18 maja 1972 roku.
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Jurajski park etnograficzny w Pieskowej Skale
Koncepcja Hanny Pieńkowskiej w odniesieniu do budownictwa Jury Krakowskiej zakładała ochronę kilku zabytkowych zagród o charakterystycznych
formach i archaicznych konstrukcjach (na sochy i ślemię), znajdujących się na
terenie Ojcowa i w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej pierwotna propozycja lokalizacji skansenu odnosiła się do istniejącego zespołu zagród na Opatówce w Ojcowie, który wzbogacony miał być obiektami przeniesionymi z terenu
innych miejscowości. Park na terenie Ojcowa powiązany miał być ze ściśle chronionym krajobrazem, zyskując tym samym dodatkowe walory turystyczne. W
1969 roku nowe możliwości lokalizacyjne stworzyła opracowywana koncepcja
architektoniczna zagospodarowania otoczenia zamku w Pieskowej Skale49, zlecona przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, które
podjęło się realizacji parku etnograficznego. W grudniu 1970 roku opracowany
został ogólny plan zagospodarowania otoczenia zamku, obejmujący powierzchnię 30 ha, zawierający projekt rekonstrukcji i uporządkowania parku przyzamkowego, realizacji parku etnograficznego oraz zespołu obiektów stanowiących
zaplecze zamku i parku. Dla skansenu przewidywano teren przyfolwarczny (z
zachowaną stodołą dworską), projektowano zakup i przeniesienie 54 obiektów
drewnianych o zróżnicowanej kubaturze50. Założenia merytoryczne skansenu
jurajskiego, a także rejestracja obiektów w terenie powierzone zostały Zespołowi Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Przygotowany projekt
zakładał układ parkowy, którego sieć dróżek oparta była na konkretnych formach
systemów komunikacyjnych wsi, występujących na tym terenie. Uzyskany w ten
sposób szkielet mógł być stopniowo uzupełniany przez różne, charakterystyczne
dla Jury typy zabudowy. Przewidziano między innymi wieś kolonijną, wieś placową, jak również zabudowę śródpolną i przysiółek o zwartej zabudowie. Oprócz
różnych układów zabudowy, zostałyby tu zgromadzone różnorodne typy budynków, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych. Uwzględniono zwłaszcza typ
zagrody zwanej okołem, obecnie niezmiernie rzadki, a kiedyś rozpowszechniony
na tym terenie. Projekt zagospodarowania otoczenia zamku wraz z planowanym
skansenem otrzymał przychylną opinię Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, w której uznano: za pozytywny moment skontrastowanie treści muzealnej
Przygotowana została przez mgr inż. Krystyna Dąbrowską-Budziło pod kierunkiem prof. Janusza
Bogdanowskiego w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej.
Zatwierdzona pozytywnie przez Radę Naukową Ojcowskiego Parku Narodowego w dniu 21 czerwca
1969 roku. Arch. WKZ, teczka Skanseny – Korespondencja, Odpis Uchwały Rady Naukowej OPN.
50
Arch. WKZ, teczka Skanseny – Korespondencja, Pismo Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej do Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu
z dnia 10 grudnia 1970 roku (podpis prof. Witold Cęckiewicz) nawiązujące do dokumentacji zleconej
11 kwietnia 1969 roku przez KOZK na Wawelu.
49
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prezentowanej przez wnętrza zamku z kulturą ludową, posiadającą w regionie jury
krakowskiej swoistą i oryginalną formę51. Stwierdzono także, że ze względu na bezpośrednią zależność organizacyjną pomiędzy zespołem zamkowym a skansenowskim finansowanie powyższego zadania winno znajdować się w centralnym
planie ochrony zabytków i muzeów oraz w planach resortu turystyki. W maju
1971 roku została zorganizowana przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu konferencja naukowa poświęcona sprawie urządzenia otoczenia zamku i budowy skansenu, gdzie przedstawiono założenia merytoryczne
inwestycji, a także zaproponowano harmonogram prac (prof. Alfred Majewski)
obejmujący dwa etapy. Pierwszy przewidywał realizację zaplecza muzealnego,
urządzeń związanych z ruchem turystycznym oraz części parku na obszarze 6 ha;
drugi pozostałej części parku etnograficznego na obszarze 23 ha. W latach 19711976 nie udało się podjąć prac realizacyjnych przy skansenie w wyniku zaistniałych trudności z przejęciem gruntów od gospodarującej w resztówce pofolwarcznej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Maczuga”, która zobowiązana została do
przekazania terenu i zabudowań Kierownictwu Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Jednocześnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie
zasypywany był pismami alarmującymi o pogarszającym się stanie obiektów wytypowanych w terenie, a także zarzutami ich świadomej dewastacji52. Kolejne lata
również nie przyniosły żadnych postępów, mimo decyzji Ministerstwa Kultury i
Sztuki z 1979 roku o podjęciu realizacji muzeum skansenowskiego w Pieskowej
Skale. Ostatecznie sprawę rezygnacji z budowy parku przesądziła przeprowadzona w połowie lat 80. XX w. ocena stanu zachowania obiektów, które planowano
przenieść. Potwierdziła ona fakt, iż blisko 90% z nich już nie istnieje.
Park etnograficzny ziemi limanowskiej
Koncepcja sieci parków etnograficznych opracowana przez Hannę Pieńkowską i jej współpracowników ulegała modyfikacjom w trakcie realizacji. W początku lat 70. powstał pomysł organizacji regionalnego parku etnograficznego dla
ziemi limanowskiej, wsparty inicjatywą społeczną Zarządu Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Limanowej. Jako teren prezentacji budownictwa ludowego w mini skansenie wybrano obrzeże parku przy dworze Marsów w Limanowej oraz przyległy teren tak zwanej resztówki dworskiej
Arch. WKZ, teczka Skanseny – Korespondencja, Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium WRN
do WKZ Kraków z dnia 4 stycznia 1971 roku.
52
Dewastacji uległa w tym czasie zabytkowa zagroda Orczyków w Sułoszowej, wykupiona z inicjatywy
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1974 i planowana do przeniesienia do skansenu. Szerzej:
A. Kisielewska, Stan opieki nad zabytkami budownictwa ludowego – zagroda Orczyków – stan realizacji
skansenu, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” t. 20, 1976, s. 274-275.
51
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Ryc. 1. Projekt lokalizacyjny
skansenu na Woli Justowskiej z 1953 roku.
Oprac. Marek Grabski.
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Ryc. 2. Alternatywne propozycje lokalizacyjne
skansenu na Woli Justowskiej z 1953 roku.
Oprac. Marek Grabski.
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Ryc. 3. Plan sytuacyjny skansenu na Woli Justowskiej.
Stan obecny.
Oprac. Marek Grabski
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w Limanowej-Lipowem, o powierzchni około 1,5 ha. W 1971 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej przyjęło uchwałę o budowie skansenu,
zalecającą tamtejszemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opracowanie planu zagospodarowania terenu. Prace związane z
rozbiórką, przenoszeniem i odbudową obiektu poddane miały być pod nadzór
i kierownictwo Powiatowego Zespołu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
w Limanowej, a merytoryczne założenia opracować miało powstałe z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 1970 roku Muzeum
Ziemi Limanowskiej. W 1973 roku w wyniku wizji terenowych przeprowadzonych przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wytypowano szereg
obiektów do planowanego skansenu, między innymi spichlerze ze Skrzydlnej i
Lubomierza, kurnik-gołębnik z Tymbarku, zagrodę z kurną chatą i owczarnią z
Lubomierza, chałupy z Męciny, kuźnie z Olszówki. Prace nad mini skansenem w
Limanowej przerwane zostały przed 1975 rokiem na skutek braku finansowania
ze strony miasta i powiatu oraz błędnego założenia realizacji inwestycji w oparciu
o czyny społeczne, bez wypracowania szerszych ram naukowych i muzealnych
projektu. W obręb parku dworskiego przeniesiony został jedynie niewielki wiatrak z XIX wieku pochodzący z Jabłońca.
* * *
Mimo wielu porażek poniesionych już na polu organizacyjnym, niejednokrotnie wynikających ze zwykłego zaniechania lub braku właściwego finansowania planowanych realizacji w końcu lat 60. XX wieku, w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie opracowano bodaj najpełniejszą, kompleksową koncepcję ochrony zasobów architektury i budownictwa ludowego.
Oparta była ona o naukowe rozpoznanie zasobów budownictwa drewnianego
regionu Małopolski, powiązanie poszczególnych zabytków i ich zespołów z potrzebami turystyki i rekreacji oraz włączenie programów ich rewaloryzacji do regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowany projekt sieci parków etnograficznych dla terenu województwa krakowskiego oraz punktów
ochrony miejscowej obiektów zabytkowych, zrealizowany ze znacznymi korektami ostatecznie w końcu lat 70. XX w., stanowi do dziś najpełniejszą regionalną
realizację szerokiej konserwatorsko-muzealnej koncepcji ochrony zabytkowego
budownictwa ludowego. Już w chwili powstania programu budowy sieci parków
etnograficznych napotykał on na liczne przeszkody natury prawno-administracyjnej. Wśród zasadniczych problemów, wpływających hamująco na realizację
działań związanych z ochroną budownictwa ludowego, konserwator Pieńkowska
356 dostrzegła:
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Ryc. 4. Sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego projektowana przez Hannę Pieńkowską,
Rys. mapki Stanisław Kasprzysiak, reprodukcja z „MISKWK”, Kraków 1969.

a) trudności w uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych, wynikające ze sztywnych
przepisów resortu rolnictwa i gospodarki przestrzennej;
b) brak jednolitych w tym czasie uregulowań prawnych, związanych z wykupem przenoszonych obiektów, które traktowane były według indywidualnych
interpretacji jako drewno rozbiórkowe lub jako nieruchomość i wycenianych na
podstawie przepisów o wywłaszczeniach, bez uwzględniania wartości zabytkowych i muzealnych;
c) brak ustaleń i zaleceń ułatwiających powierzanie wykonawstwa konserwatorskiego dobieranym według kwalifikacji zespołom miejscowych budarzy i
cieślów;
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Ryc. 5. Podhalański Park Etnograficzny w ZakopaRyc. 6. Park Etnograficzny Ziemi Czorsztyńskiej
nem. Projekt opracowany przez Gerarda Ciołka w Łopusznej. Projekt opracowany przez PP Pracoww 1959 roku. rys. mapki Stanisław Kasprzysiak,
nie Konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie,
reprodukcja z „MISKWK”, Kraków 1969. projektant mgr inż. arch. Julian Klimek. rys. mapki
Stanisław Kasprzysiak, reprodukcja z „MISKWK”,
Kraków 1969.

d) trudności w finansowaniu wynikające z różnorodności zadań składających się na całokształt prac związanych z organizacją i budową parków (przenoszenie obiektów, infrastruktura towarzysząca);
e) brak komórki organizacyjnej zobowiązanej do prowadzenia całokształtu
spraw związanych z organizacją parków etnograficznych, przejmującej te zadania
od służb konserwatorskich;
f) brak ujednoliconych i doświadczalnie w pełni wypróbowanych metod
konserwatorskich w zakresie utwardzania zniszczonych elementów budowlanych, dezynfekcji, ochrony przeciwpożarowej oraz skuteczności stosowanych
impregnatów;
g) brak wystarczającego uświadomienia terenowych władz politycznych
o
konieczności
i celowości akcji organizowania parków etnograficznych oraz
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o awaryjnym charakterze tego zadania wobec groźby utraty w najbliższych latach ostatnich reliktów budownictwa ludowego53.
Wytyczone przez konserwator Hannę Pieńkowską kierunki działań konserwatorskich wobec zasobu zabytkowego ówczesnego województwa krakowskiego, nakreśliły strategię prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich przy
wielu historycznych zespołach i obiektach zabytkowych ziemi krakowskiej na
następne lata. Jej autorskie programy naturalnych parków etnograficznych, zakładających ochronę unikatowych obiektów i zespołów budownictwa drewnianego
w miejscu ich powstania, wielostopniowa sieć parków etnograficznych województwa
krakowskiego, a także koncepcja zabytkowych struktur przestrzennych z długofalowym programem rewaloryzacji zabytków i programowanym rozwojem sieci muzealnej regionu, realizowane były konsekwentnie przez następne dziesięciolecia.
Stworzyły nowoczesne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego Małopolski, a także przyjęte zostały w programach kształtujących ochronę narodowych
dóbr kultury. Realizowała je szeroka grupa współpracowników: konserwatorów
zabytków, historyków sztuki, etnografów, architektów i dużej rzeszy zwykłych
miłośników rodzimych zabytków, świadomych silnej więzi z regionem, doceniających piękno jego krajobrazów i materialnych śladów przeszłości.

(Non-) open-air Museums: the Skansens
that never came to Being
Ethnographic museology is one of the excellent forms of showcasing traditional folk culture. In Poland, this form of museum exhibition was initiated by
the first skansen-type (open-air) museum in 1906, initiated by ethnographers
Izydor and Teodora Gulgowski. Over the next hundred years, nearly 40 large
open-air museums of a regional character, as well as dozens of smaller open-air
museums with objects preserved in situ, were established throughout Poland.
Kraków monument conservation and museum custodianship milieu can boast
special achievements in the field of folk wooden architecture preservation, having designed, already back in 1910, a large open-air museum presenting architectural forms from various Polish lands. In the 1960s, the Kraków monument
conservators co-authored an important document, namely the “Memorial on
the protection of wooden architecture and the Program for the organisation of
ethnographic parks in Poland”. The said document drew attention to the need for
inventory and stocktaking works, and to undertaking research into the history
of rural architecture, as well as creating a network of museums of traditional folk
H. Pieńkowska, Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych województwa krakowskiego,
„Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1969, s.17.

53

359

Marek Grabski

architecture, taking into account the particular ethnographic regions of Poland.
The implementation of the postulates of the aforementioned “Memorial…” was
undertaken by the Monument Conservator in the Kraków Region at the time,
Hanna Pieńkowska, PhD. Despite some difficulties in the implementation, the
program of monument conservation of folk architecture that she developed,
along with the planned network of open-air museums within the region, resulted
in successful creation of open-air museums in Zubrzyca Górna, Nowy Sącz, and
in Wygiełzów, among others.

Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji
Bernadeta Stano
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pozwolę sobie na wstępie na nutę osobistą, zacznę zatem od pytania: co
mnie z Nimi/z Nią/z Nim łączyło? Tak się zdarzyło, a przekonana jestem, że nie
bez powodu, iż kilka lat temu zbierając materiały do historii życia artystycznego
w latach 50. XX wieku na terenie Polski południowo-wschodniej, bywałam w
Zakopanem, Tarnowie i Rzeszowie1. Szukając sztuki nowej, nierzadko już zapomnianej i odstawionej do lamusa, ocierałam się o zabytki w różnym stanie, szczególnie na ziemiach wschodnich. Historyk sztuki, nawet zajmujący się sztuką najnowszą, nie potrafi przejść obojętnie wobec interesującego pałacu, kościoła czy
przydrożnej kaplicy. W tych samych rejonach obracali się Oni, kontaktów bezpośrednich miałam z Nimi niewiele, uścisk ręki, wymiana informacji, rozmowa
o konkretach, pierwsza obrona doktoratu, w której uczestniczyłam, właśnie Barbary, w Warszawie, a następnie wspólne świętowanie w blasku znanych postaci
historii sztuki. Dla absolwenta UJ, dopiero wchodzącego w pole nauki, to były
ważne przeżycia, ale zdecydowanie więcej było w moim życiu tej ich pośredniej
obecności. Znałam ich działalność z opowieści i publikacji.
Patrząc dziś, z perspektywy czasu, bo od tych spotkań minęło kilkanaście
lat, mogę stwierdzić, że mieliśmy tych kilka wspólnych, choć realizowanych innymi kanałami i środkami, celów. U podstaw tej wspólnoty, nieskonsumowanej
rzec by można do końca, powinowactwa niewykorzystanego, było zamieszkiwanie poza centrum. Perspektywa prowincjonalna jest mi szczególnie bliska, identyfikuję się z prowincją i przemierzam prowincje szukając inspiracji do badań.
Rzeszów, z którym byli związani, uchodził przecież zawsze za Polskę B. Będąc
B. Stano, Wystawy zapamiętane, wystawy zapomniane, Życie artystyczne Krakowa, Nowej Huty, Rzeszowa i Zakopanego w okresie Odwilży, Kraków 2007.
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tam, nawet z namiastkami władzy konserwatorskiej w strukturach Regionalnego
Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, musiało się mieć poczucie niemożności, a w pewnych momentach nawet bezsilności. Mnie także znane
jest to uczucie, aż do bólu. Walka o udostępnienie źródeł, o zauważenie i dofinansowanie projektów, o uznanie w opiniotwórczych środowiskach naukowych
obranych metod badań, o akceptację przyjętej hierarchii celów badawczych. To
te realia, z jakimi się mierzyli pracując w Rzeszowie czy Zakopanem, a ja spotykałam się realizując między innymi kwerendy w archiwach lokalnych Biur Wystaw Artystycznych, którym bardziej zależało na zatarciu przeszłości, niż na jej
odsłonięciu.
Do tych wątków zbieżnych zaliczyłabym też poczucie powinności wobec
tych, co na prowincji mieszkali, by opisać i udokumentować dla potomnych tę
cząstkę historii, ukrytą w zabytkach sztuki materialnej i w umysłach żyjących
jeszcze świadków. Konserwacją zabytków, która była Ich miłością i celem, nigdy
się nie zajmowałam, choć był okres, że marzyłam o wykonywaniu tego zawodu, ale to, co robiłam w stosunku do środowisk lokalnych plastyków miało wiele
wspólnego z zabiegami konserwatorskimi, kryjącymi się pod dwoma słowami,
jakimi tłumaczy się łac. consevatio: zachowywać i strzec. Wielkie dzieła uznanych
artystów oglądamy w przestronnych gmachach muzealnych, za stosowną opłatą.
Tych prac, które pokazywały mi rodziny artystów i oni sami na prowincji, czy zalegających w magazynach państwowych BWA, dziś miejskich galerii, po śmierci
autorów lub braku ich aktywności na polu wystawienniczym, może nikt by już
nie wziął do ręki. Byli mniej zdolni od stołecznych kolegów? Może po prostu urodzili się lub z wyboru trafili do środowisk, gdzie krytyk i historyk sztuki, piszący
opracowania o sztuce 2. połowy XX wieku, nie docierał? Nie mając wpływu na
materialny los ich dorobku, jego realne zabezpieczenie, sporządzałam dokładną
dokumentację, spisywałam ich historie, momenty chwały, nagrody i przyczyny
zapomnienia, w fotografii utrwalałam rysunki z rulonów i tek, obrazy bez ram,
rzeźby, za duże, by na kominku cieszyły oko właściciela, zbyt kameralne, by historia wybrała je na pomniki. I pytali mnie często lokalni działacze od kultury, po
co to wszystko, czemu się nie zainteresuję tym, co wisi aktualnie na ścianach rzeszowskiej galerii, sztuką, której towarzyszy opasły katalog na kredowym papierze. Po co szukam tych kilkustronicowych szarych broszurek z lat 50. o nikłym
nakładzie? Także z perspektywy Krakowa i Warszawy takie działania wydawały
się stratą energii, Zakopane – to owszem, warto tam szperać i dokumentować,
ale te pomniejsze środowiska, to nonsens. Konserwacja należy się tylko wielkim
dziełom, które może posiąść i skomercjalizować współczesna turystyka. Dziś zajmuję się nieco inną problematyką, związaną z rewitalizacją, stąd wrócę jeszcze
362 do tego wątku.
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Chciałabym zatrzymać się na moment przy Zakopanem, bowiem pisząc
ten tekst zdałam sobie sprawę, że interesując się plastykami zakopiańskimi w
okresie PRL-u, wpisałam się w ciąg badań nad kulturą tego środowiska. Niedawno los zetknął mnie z warszawską badaczką okresu międzywojennego interesującą się zakopiańską rzeźbą Katarzyną Chudzimską-Uherą2. Istotnym
ogniwem tych badań kultury stolicy Tatr był wspomniany doktorat Barbary
Tondos o stylu zakopiańskim, o którym szeptano: „kontrowersyjny”. Biorę zatem do ręki po raz kolejny jego opublikowaną wersję, by przypomnieć sobie,
na ile to, co tam zostało zawarte jest „moje”3. Książka Styl zakopiański i zakopiańszczyzna stanowi dla historyka sztuki, ale myślę, że i dla laika, pasjonata
gór, nie tylko przedmiot ładny, przykuwający wzrok, ale pasjonującą lekturę i
źródło inspiracji. To, co mnie urzekło, to opisy kontekstu rodzenia się stylu, co
nazywa autorka „duchem epoki” społeczności Zakopanego na przełomie XIX
i XX wieku. Jest to bowiem, to samo środowisko, które starałam się przybliżyć
badając okres po II wojnie światowej, ta sama mentalność, niewiele też zmieniło się przez to pół wieku, jeżeli chodzi o zaplecze dla działalności artystycznej.
Penetrując je, wybierając określony okres, a zwłaszcza podejmując problemy
związane ze stylem i kierunkiem w sztuce, nie sposób pisać tylko o jednej dziedzinie, w tym przypadku o architekturze. To zmusza do większego wysiłku, ale
też daje badaczowi większą satysfakcję. Spojrzenie Barbary Tondos na obiekty
zawierające cechy badanego stylu, także te rozsiane po całej Polsce, to ogląd
potrójnie wartościowy, polegający na obudowaniu ich źródłami historycznymi, na opisaniu słownikiem historyka sztuki i zwróceniu uwagi na stan zachowania. A inspiracje? Dla mnie konkretnie, to owo całościowe spojrzenie na
obiekt i otoczenie, przyglądanie się mu zarówno z perspektywy historycznej,
jak i praktyki konserwatorskiej. Zajmując się dziś architekturą przemysłową
mam do pokonania ten sam dystans czasowy i spotykam się z tymi samymi
problemami dotyczącymi wartościowania poszczególnych obiektów, które decyduje de facto o ich dalszych losach. Rodzą się pytania: co warto ratować i w
jaki sposób? Czy los architektury przemysłowej na Śląsku jest już przesądzony?
Dopiero od niedawna tym tematem interesują się historycy i to niekoniecznie związani ze sztuką, drążąc głównie okres w ich mniemaniu pasjonujący i
zamknięty – socrealizmu4. Tematyka ta obecna jest przede wszystkim na Śląsku, szczególnie wokół nowo powstającego na terenach poprzemysłowych MuK. Chudzimska-Uhera, Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 18791939, Warszawa 2013.
3
B. Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2009.
4
O pojęciu zabytku w kontekście dziedzictwa poindustrialnego: W. Affelt, Stocznia Gdańska – rewitalizacja pamięci czy obiektu?, [w:] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturoznawcza rola, red. S. Januszewski, Warszawa 2009, s. 66.
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zeum Śląskiego5. Na wschodzie czy na południu Polski przemysł nie stanowił
takiej dominanty w krajobrazie, jak na Śląsku czy na obrzeżach Krakowa, stąd
w książce Barbary Tondos są tylko wzmianki o budynkach przemysłowych.
Być może także oboje, obserwując proces upadku przemysłu, odbierali go jako
zjawisko pozytywne dla okolic i obiektów zabytkowych.
Tu gdzie mieszkam, na obrzeżach Śląska, sytuacja jest nieco inna. Tylko głód pracy, który nastąpił wraz z obumieraniem kolejnych zakładów, może
stanowić jakąś analogię. Tu przemysł wżarł się w każdy kawałek ziemi, spada w kwaśnych deszczach, nadal zdaje się unosić się w powietrzu pył, strzepywany z roboczych uniformów, choć huk wysadzanych kominów uzmysławia, że to początek jakiegoś końca. Pięknie ujęła to Elżbieta Łubowicz, pisząc
o wystawie fotografii postindustrialnej: „Śląska kraina zmienia właśnie skórę:
przemysł węglowy odchodzi w przeszłość. Początek przemian jest bolesny, bo
wszystko zaczyna się od ruiny tego, co było”6. Ale tu w Jaworznie, w tym konkretnym miejscu, gdzie pozornie wszystko idzie w dobrym ekologicznym i
prospołecznym – kierunku, na terenie kamieniołomu Sodowa Góra powstaje
z funduszy unijnych atrakcyjna wizualnie i społecznościowo Geosfera, rynek
miejski, odciążony od ruchu komunikacyjnego, udaje oazę spokoju, a centra
handlowe zajmują miejsce lub wchłaniają atrakcyjniejsze budynki pokopalniane, wszystko nie jest takie proste. Bezrobotni dawni pracownicy zamkniętej
kilka lat temu i znikającej z powierzchni ziemi Huty Szkła Okiennego – marzą,
a nawet trwają w nadziei, że jeżeli nie oni, to ich synowie złączą ponownie
swoje losy z wielkim przemysłem wydobywczym. O ironio, w miejscu, które
tylko z nazwy – Wapniówka – może dziś kojarzyć się z przemysłem, planowano
postawić nową kopalnię. Utopia? Na razie inwestorzy się wycofali. Ale mogą
pojawić się kolejni…7
W odniesieniu do Małopolski dobrym przykładem są tu badania prowadzone przez pracowników
Muzeum Historycznego w Krakowie: Nowa Huta przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego,
red. J. Salwiński i L. J. Sybila, Kraków 2008; Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego, Niezrealizowane projekty, Kraków 2007; Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949-59, red. L.
J. Sybila, Kraków 2007. Podobny charakter ma publikacja: Czas zatrzymany: fotografie z lat 1883-1963
z terenów Nowej Huty i okolic oraz wybór tekstów, t. 1, opr. A. Gryczyński, A. Bubula, Kraków 2006 lub
publikacje: A. Sumorok, Socrealizm. Sztuka wnętrza totalnego. Sztuka wnętrza metropolitalnego, [w:]
Polis urbs metropolis, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, Warszawa 2011; por. Sztuka i przemysł. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski Kunst Und Industrie. Das Paradigma der Innovationen – das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens,
Muzeum Śląskie w Katowicach, red. I. Kozina, Katowice 2013.
6
E. Łubowicz, Między przeszłością a przyszłością, http://www.fotopolis.pl/n/5977/dwie-tradycje-wgalerii-pustej/. Mowa tu o wystawie Dwie Tradycje w Galerii Pustej w Katowicach w 2007 roku.
7
Na terenie Jaworzna są nadal bogate pokłady węgla. W 2011 roku KWK Spółka z o.o. z siedzibą w
Jaworznie stworzyła projekt budowy Kopalni Mariola; M. Leś-Rudnicka, Kopalnia Węgla Kamiennego
Mariola Szczakowa – kolebka polskiego górnictwa węglowego, Jaworzno 2011.
5
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Do lasu w Pieczyskach – dzielnicy Jaworzna – mam niespełna kilometr.
Trzydzieści lat temu stała w nim monumentalna budowla Cementowni/Zakładów Dolomitowych, wtedy już nieczynnej, ale jeszcze „przy nadziei” na przeżycie8. Dziś ścieżka zarosła, w beton obok metalowych prętów wijących się niczym
węże, wplotły się korzenie samosiejek, mech zabrał z pola widzenia to, czego nie
warto było burzyć. Kto wchodzi dziś do lasu, poza grzybiarzem? Może artysta?
Ten sam, który zachwyci się ruinami, nie tylko fabryki bez szans, by znaleźć się
na liście chronionych prawem zabytków? Mam tu na myśli fascynujące fotografie
Wojciecha Wilczyka, dokumentalne, ale równocześnie nierzeczywiste, piękne,
choć rejestrujące upadek9. Na wystawie Przestrzenie postindustrialne w krakowskim MOCAKu na przełomie 2012 i 2013 roku moją uwagę przykuły właśnie
te szczególnie bliskie obrazy, z Zakładów Dolomitowych10. Niestety Pieczyska
są daleko od tras turystycznych, nawet od śląskiej Industriady, nie mogą niczego
poza tą kupą gruzu, w którą się zamieniły od czasu pobytu Wilczyka zaoferować
masowemu odbiorcy. Do ruin śląskich i zagłębiowskich obiektów przemysłowych także jest stosunkowo daleko, więc pasjonatów takich projektów, jak Alternatif Turistik, Cementownia w Pieczyskach nie przyciągnie11. To, że znalazła
się w obiektywie fotografa, to zasługa położenia przy trasie kolejowej KrakówKatowice.
Dla kontrastu przywołam Szyb Wilson Kopalni Wieczorek, który właśnie
dzięki lokalizacji, włączenia w Szlak Zabytków Techniki, tętni życiem od 1998
roku. Miejsce to znalazło pasjonatów, którzy je uratowali i rewitalizowali nie tylko w sensie materialnym, ale i duchowym12. Ta olbrzymia galeria prywatna, o poPrzedsiębiorstwo Wapna i Cegieł Pierwszej Galicyjskiej Fabryki Portland Cementu „Szczakowa” zostało założone w 1883 roku. Tylko w latach 1905-1910 roczna produkcja cementu osiągnęła 150 tys.
ton, a zatrudnienie sięgało 1100 robotników, cement docierał przez kolejne dziesięciolecia nie tylko
do Krajów Europy Środkowej, ale i Ameryki Południowej i Azji. W 1980 roku zaprzestano produkcji
cementu, a zakład przeszedł na produkcję materiałów ogniotrwałych i funkcjonował jako Zakłady Dolomitowe „Szczakowa”. M. Leś-Rudnicka, Rozwój przemysłu, [w:] Historia Szczakowej, red. S. Łazarz,
Jaworzno 2002, s. 18-21.
9
W. Wilczyk, Czarno-biały Śląsk http://fototapeta.art.pl/2004/wwk.php; W. Wilczyk, Czarno-biały
Śląsk, teksty: Andrzej Stasiuk, Wojciech Wilczyk, Marek Grygiel, Zderzak Kraków, 2004; inne publikacje zawierające cykle fotograficzne o tej tematyce: M. Cała, Śląsk, wstęp J. Michalski, Kraków 2006,
Fotorealizm. Sławoj Dubiel Piotr Szymon, Andrzej Ślusarczyk, Ireneusz Zjeżdżałka, wstęp: W. Wilczyk,
Kraków 2003.
10
Fotografie wciągnięta zostały do cyklu Postindustrial 2003-2006, zob.: http://www.mocak.pl/przestrzenie-postindustrialne.
11
Indunature. Kraina Ukrytej Energii, red. M. Doś, Bytom 2009. Jedną z form realizacji projektu były
wycieczki z przewodnikami i artystami po pozostałościach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
por. S. Januszewski, Odnowa dziedzictwa kultury technicznej. Ku nowemu otwarciu, [w:] Dziedzictwo
postindustrialne i jego kulturoznawcza rola, red. S. Januszewski, Warszawa 2009, s. 22.
12
Na stronie Galerii czytamy: „Szyb Wilson znajduje się w Katowicach, na granicy trzech dzielnic:
Nikiszowca, Janowa oraz Szopienic. Budynki zostały zaprojektowane przez kuzynów Emila i Georga
8
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wierzchni blisko 2 500 m2, usytuowana na granicy odkrywanych obecnie dla historii budownictwa i walorów krajoznawczych osiedli robotniczych Nikiszowiec
i Giszowiec, składa się z trzech sal: tzw. Małej Galerii, Średniej Galerii z antresolą
i Dużej Galerii z przyległymi pomieszczeniami. Dawniej mieściły się tu między
innymi cechownia i łaźnia kopalniana. Myślę, że to, co zostało tam zrobione, surowy konserwator nazwałby fasadyzmem, „niby-konserwacją”, polegającą na zachowaniu przede wszystkim ścian zewnętrznych budynków13. Jednocześnie, biorąc pod uwagę los większości takich budowli, należy podkreślić, że Szyb Wilson
dostał drugie życie, nawet jeżeli pojęcie rewitalizacji zostało tu mocno nadinterpretowane. Przytoczę też w tym miejscu wspomnienia współorganizatorki Galerii Szyb Wilson Moniki Pacy, które mogą posłużyć jako argument za celowością
tego rodzaju działań w obrębie architektury poprzemysłowej: „Gdy pierwszy raz
weszłam do tego budynku, był kompletną ruiną. Dziury w dachu, gruz, a w kącie
kręcili się złomiarze. Mimo wszystko zauważyłam wyjątkowe światło i dużą przestrzeń. Uznałam, że to miejsce musi być związane ze sztuką”14.
Szyb Wilson i jego najbliższe otoczenie, bo w skład kompleksu wchodzi też
kilka innych obiektów poprzemysłowych, pełni dziś obok wystawienniczych,
różnorodne funkcje. Instytucje, nazwijmy je pożytku publicznego, zajęły wydzielone, specjalnie dla nich przygotowane, pomieszczenia na parterze i na antresoli,
ale olbrzymia przestrzeń ekspozycyjna pozostała nietknięta. I nęci artystów i kuratorów. Świadczą o tym listy z prośbami o jej wynajem, użyczenie, zarówno od
kierowników projektów artystycznych, jak i młodych artystów z całej Polski. Taki
wybór obiektu bywa mocno zdeterminowany ich własnymi kierunkami poszukiwań. Np. starania o wystawę podjął w 2005 roku Marek Locher fotografujący,
podobnie jak Wilczyk, zrujnowane obiekty przemysłowe15. W 2008 roku absolwentka ASP w Poznaniu Alicja Światłoń, realizująca projekty site specyfic, tłumaczyła swój wybór chęcią zmierzenia się z tą oryginalną architekturą16. Dwa lata
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Zillmannów, a znajdujące się na terenie dzisiejszej galerii szyby początkowo nazywały się „Richthofen”
i „Hulda”. W 1935 r. zostały przemianowane na „Wilson”, od nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po wojnie teren należał do Kopalni Wieczorek. W 1995 roku zamknięto Szyb Wilson, a od 1998
roku Johann Bros, prezes firmy Pro Inwest Sp. z o.o., wraz z Moniką Pacą, prezeską Fundacji Eko-Art
Silesia oraz zespół entuzjastów obu podmiotów zaczęli adaptować tę zabytkową budowlę na galerię
sztuki współczesnej”. http://www.szybwilson.org/historia-galerii.html. W archiwum galerii znajdują
się plany zagospodarowania Szybu Wilson i przyległych budynków.
13
O rewitalizacji architektury poprzemysłowej zob.: W. Affelt, op. cit., s. 64.
14
Monika Paca cyt. za.: E. Matraszek, Szyb Wilson: opowieść o tym jak ruina stała się oazą kultury,
„Dziennik Zachodni” 2014, nr 165, s. 5.
15
List Marka Lochnera do kierownictwa galerii z 27 lipca 2005 w Archiwum Galerii Szyb Wilson.
Z podobną tematyką występował też w Galerii Zbigniew A. Wieczorek publikujący swoje zdjęcia na
kartach lokalnej gazety „Rozdzień” np. cykle: H2O Śląsk czy Foto Strofy, por. Zew-press, Galeria Szyb
Wilson „Rozdzień” 2004, nr 3, s. 4.
16
List Alicji Światłoń do Agnieszki Nowak z 3 marca 2008 r. w Archiwum Galerii Szyb Wilson.

Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji

1. Szyb Wilson, Brama projektu Pawła Orłowskiego. Fot. B. Stano.

później Łukasz Obałek i Piotr Pająk, w ramach projektu My lovely Villa, trwającego od marca do maja, budowali w cechowni swoje pracownie z materiałów rozbiórkowych pozyskanych głównie z terenu Śląska17. Dzisiaj Galeria Szyb Wilson
posiada własną kolekcję sztuki współczesnej – obrazy, rzeźby i instalacje, między
innymi Karola Wieczorka, Andrzeja Urbanowicza, Marka Kamieńskiego, Lecha
Kołodziejczyka, Andrzeja Tobisa, Grupy Eco-Industri-Art, Erwina Sówki i Grupy Janowskiej oraz zagranicznych twórców.
Kolejnym z artystycznych sposobów „zadomowienia się” w tej przemysłowej przestrzeni są wystawy tematyczne, sprzyjające poznaniu konkretnego miejsca, jego specyfiki, historii, otoczenia, lokalnej społeczności i podjęciu z nią dialogu. Taki charakter miała np. pierwsza wystawa w Galerii Szyb Wilson w 2001
pt. Druga zmiana. Same prace, choć część twórców związana była ze Śląskiem,
nie dotyczyły wątków „kopalnianych”. Wskazano wyraźnie na przemianę pokoleń
https://www.youtube.com/watch?v=Q1UK1Y56L7M. Podobny charakter miała realizacja rzeźbiarzy Juliana Tomaszuka i Andrzeja Sieka pt. Inkarnacja ze śląskiego złomu wystawiona w zrewitalizowanym starym Browarze Mokrskiego w Szopienicach w czerwcu 2003 roku; Łukasz Kałębasiak,
Industrialny bożek, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,2116856,20030618KA-DLO,Industrialny_bozek,.html

17
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artystów działających na tym terenie. Obok młodych twórców wyeksponowano
bowiem prace tzw. Grupy Janowskiej, artystów nieprofesjonalnych, których kiedyś opieką otaczała kopalnia Wieczorek. Tak organizatorzy opisują ów pierwszy
wernisaż: „Prace plastyczne oddzielały od publiczności metalowe, ciężkie drzwi.
Gdy uchyliły się z hukiem, zamilkła głośna muzyka i z wnętrza dawnej cechowni,
a dziś galerii, dobiegł delikatny głos fletu. W ten symboliczny sposób przeszliśmy
z przestrzeni przemysłowej w przestrzeń sztuki współczesnej, z kopalnianych, surowych hal, w niebanalne wnętrza galerii”18. Od tej pory, co jakiś czas, w galerii
wraca się do korzeni tego miejsca, np. w ramach wystawy młodych śląskich artystów Hałda You Do? w 2008 roku, z których część metaforycznie odwoływała się
do krajobrazów poindrustrialnych19. Znamienne dla tego kierunku poszukiwań
jest także przyjęcie na swoje terytorium i włączenie się w organizację Międzynarodowego Przeglądu Sztuk Współczesnych Ostrale we współpracy z kuratorami
z Drezna (wystawa Out of Ostrale w 2010 roku)20. Organizatorzy festiwalu deklarowali przywiązanie do dziedzictwa poprzemysłowego, co znalazło między innymi wydźwięk w seriach surrealistycznych fotografii Giacomo Costa oraz instalacjach Ralpha Cüppera. Wybór miejsc związanych z upadającym przemysłem
miał służyć młodym ludziom – przyszłym artystom do „eksperymentowania z
przeszłością”, a byłym pracownikom kopalń, hut i fabryk oraz ich rodzinom – do
odzyskania nadziei, iż zamieszkiwanie przez nich dzielnice będą ponownie tętnić
życiem21. W podobnych realiach pracowali uczestnicy projektu C.O.A.L. (2009).
Z każdego regionu: po sześciu artystów z Polski, Niemiec i Francji zdecydowało
się wziąć udział w intensywnych rezydencjach na terenach związanych z wydobyciem węgla. Mogli „interpretować krajobraz górniczy zarówno dosłownie jak i
metaforycznie w ujęciu geologicznym, historycznym i społecznym”22. Ich prace
trafiły do przestrzeni zamkniętej – Muzeum Historii Naturalnej w Lille, a w Polsce właśnie do Galerii Szyb Wilson. Pokazuje to, że praca z przetworzonym krajobrazem kulturowym może oznaczać nie tylko działanie w jego obrębie i grę z
jego elementami, ale także przeniesienie jego obrazów, uczuć z nim związanych,
refleksji nad sensem przebywania w nim lub zachowaniem się wobec jego śladów, do przestrzeni naznaczonej innymi, utylitarnymi treściami, bardzo atrakhttp://szybwilson.org/archiwum.html.
M. in. instalacja Magdaleny Ciopińskiej (Ukryty wymiar, 2007, kompozycja rzeźbiarska) i Bartłomieja Dudka (Ściana, 2008, instalacja).
20 Organizatorzy festiwalu deklarują przywiązanie do dziedzictwa poprzemysłowego, co znalazło
wdzięk w seriach surrealistycznych fotografii Giacomo Costa czy instalacjach Ralpha Cüppera.
21
A. M. Grabowska, Out of OSTRALE. Katowice 2010, [w:] Out of Ostrale. Katowice 2010. Katalog,
Galeria Szyb Wilson, red. M. Müller, Katowice 2010, s. 2.
22
A. Crabtree, Sposoby postrzegania, [w:] C.O.A.L. from Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape,
s. 61.
18
19
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cyjnej wizualnie23. Podobne założenia ideowe
i organizacyjne można
odnaleźć w projekcie
autorstwa profesor Irmy
Koziny realizowanym
wraz ze studentami studiów podyplomowych
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego kierunku historia
sztuki oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
im. Gen. Jerzego Ziętka
kierunku: ochrona zabytków i dziedzictwa
kulturowego pod hasłem: Ale to już było…
Demokratyczna wystawa
dizajnu (III-V 2011).
Tutaj rolę medium i eksponatów pełniły przedmioty z okresu PRL-u,
z własnymi historiami,
umiejętnie podporządkowujące sobie nową
dla nich przestrzeń,
opowiedziane słowami
2. Szyb Wilson Rzeźby Pawła Orłowskiego. Fot. B. Stano.
studentów, wzbogacone
o kontekst projektów
Czesława Fiołka, związanego z górnictwem i Śląskiem24. Należy zwrócić uwagę,
że te inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony ludzi nie obcujących na co dzień ze sztuką, przyciągniętych różnorodnością oferty. Złożyły się
na nią obok malarstwa, instalacji, obiektów, muzyka czy efekty świetlne, a realiPrzypomnijmy, że do takiego pełnego zachwytu dla niej i podziwu dla ludzi przemysłu zachęcali w
XIX wieku realiści, m. in. Adolph Menzel. Jego obrazy z lat 1872-75 Walcowania żelaza czy Wnętrze
odlewni żelaza w Królewskiej Hucie”, przedstawiający hutą Königshütte w dzisiejszym Chorzowie, cytowane są nie tylko w sztuce, ale również w socjologii i ekonomii.
24
Czesław Fiołek zaprojektował na swój dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
we Wrocławiu sygnalizację wizualną w kopalniach węgla kamiennego.
23
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3. Szyb Wilson, Witold Pichurski, Złączeni, drewno. Na oknie: kompozycja Pawła Orłowskiego. Fot. B. Stano.

zacje nierzadko nabierały charakteru gesamkunstwerk25. Atrakcyjność wernisaży
potęgowały wyszukane regionalne poczęstunki. Łuszczącymi się tynkami wnętrza zachwycili się również animatorzy cyklicznego wydarzenia dla fotografów
amatorów i profesjonalistów pod szyldem: Galeria Bezdomna26. Odbywa się on
co rok w różnych szczególnych miejscach, zwykle pustostanach, zaniedbanych,
opuszczonych lub przeznaczonych do rewitalizacji. Uczestnicy sami zagospodarowują fragmenty wnętrza, nierzadko cała koncepcja powstaje in situ, zdjęcia stają się wówczas tylko jednym ze środków wyrazu w złożonej kompozycji
przestrzennej. Galeria Bezdomna gościła w Szybie Wilson dwukrotnie, w 2002 i
marcu 2004 roku27.
Większość wystaw w Galerii Szyb Wilson posiada oprawę muzyczną w postaci występu na żywo zespołu, którego repertuar wiąże się w jakimś stopniu ze sztukami plastycznymi, czy projekcją materiałów
archiwalnych. I tak, np. w ramach wernisażu wspomnianej wystawy Ale to już było… Demokratyczna
wystawa dizajnu pojawiła się formacja z Jaworzna, „Załoga Andrzeja”, grająca muzykę w stylu punk.
Takie występy nie tylko wzbogacają wrażenie, ale wpisują się w szerszą „eventową” ofertę galerii: „Poza
wystawami autorów dzieł plastycznych, wyjątkowy obszar Galerii bywa udostępniany organizatorom
licznych koncertów, festiwali, bali, spektakli, wykładów, konferencji czy imprez wystawienniczych.
Szyb Wilson niejednokrotnie jest wybierany jako miejsce realizacji zdjęć filmowych, teledysków, artystycznych sesji zdjęciowych, pokazów mody i różnorodnych eventów” http://www.szybwilson.org/
historia-galerii.html.
26
http://www.galeriabezdomna.art.pl/pl/index.php?idz=wystawy&nr=39.
27
W listopadzie 2004 roku Galeria Bezdomna gościła w halach Fabryki Schindlera, w maju 2011 w
ramach krakowskiego Miesiąca Fotografii w hali Fabryki Miraculum.
25
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4. Wojciech Wilczyk, Zakłady Dolomitowe „Szczakowa”, Jaworzno-Szczakowa, 14 XII 2005.

Ważnym medium w tym procesie aktywizacji przestrzeni okazało się też
grafitti, którym w ramach zbiorowych akcji, na ogół z udziałem lokalnych amatorów, pokrywane są poszczególne obiekty, także te, których los został już przesądzony z przeznaczeniem do rozbiórki. W otoczenie Szybu Wilson zaproszono
też rzeźbiarzy, między innymi Pawła Orłowskiego i Witolda Pichurskiego. Orłowskiemu bliska jest tematyka militarna, stąd strzegące wejścia, uzbrojone sylwetki wycięte w metalowej bramie wjazdowej i w światłach okien. W 2013 roku
wzdłuż drogi wewnętrznej stały jego egzystencjalne ażurowe figury, przypominające cele do ćwiczeń strzelniczych, zneutralizowane pnącymi się po stelażach
bluszczami. Monumentalna kompozycja Złączeni Pichulskiego, podobnie jak
rzeźby Orłowskiego, należą do kolekcji Szybu Wilson i wystawione są na internetowym aukcyjnym portalu kolekcjonerskim28. Podsumowując, jest to miejsce,
28

http://myvimu.com/exhibit/47826517-witold-pichurski-bez-tytulu
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5. Wojciech Wilczyk, Zakłady Dolomitowe „Szczakowa”, Jaworzno-Szczakowa 30 V 2004

gdzie spotykają się interesy miłośników sztuki wysokiej i masowego lokalnego
odbiorcy, artysty profesjonalnego, tęskniącego za czymś poza sterylnym white
cubem i amatora, który czuje się tu jak u siebie na podwórku29. Bardzo trafnie
ten kierunek działań oddaje nazwa grupy Eco Industrial Art, blisko związanej z
Galerią30.
Zastanowić by się można, co te działania mają wspólnego z konserwacją zabytków. Po pierwsze bardzo opornie w społeczeństwie dochodzi do zgody, także
Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem organizowanym corocznie od 2011 roku przez Szyb Wilson jest międzynarodowy Art Naif Festiwal, prezentujący prace artystów określanych mianem „naiwni”, zob.: http://www.artnaiffestiwal.pl/
30
Grupa tworzy m. in. prace z materiałów poprzemysłowych. Należą do niej: Johan Bros – prezes Firmy
Pro-Inwest, Monika Paca – radca prawny, Janusz Kuźmicz Kuźmiński, twórca z Wrocławia. Ich prace
gościły m. in. w Factory Starym Browarze w Szopienicach, rewitalizowanym w latach przez J. Brosa
29
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w środowisku historyków sztuki, że te obiekty należy traktować jako zabytki i łożyć pieniądze na ich ratowanie. Na marginesie, podobny scenariusz dotyczy góralskiej zabudowy Zakopanego, którą promowała Barbara Tondos w książce Zapomniana sztuka góralska31. Ale od kilkunastu lat trwa proces precyzowania definicji
takich pojęć, jak rewitalizacja, co daje pewne nadzieje, że ponownie zbliży się ona
do ochrony zbudowanego dziedzictwa kulturowego. I w tych wypadkach, gdzie
można jeszcze coś konkretnego ocalić i zakonserwować, np. maszyny, autentyczny podział przestrzeni, detale architektoniczne, zostanie to dokonane w stosownym czasie32. I znowu wrócę do książki Barbary Tondos: styl zakopiański zaistniał
dzięki ludziom, osoba Stanisława Witkiewicza, choć przywoływana wielokrotnie
we wspomnianej publikacji, nie jest w opinii autorki jedynym kluczem dla zrozumienia jego genezy i rozwoju, a opisane w niej obiekty żyją dzięki ludziom, którzy
je zamieszkali i zagospodarowali, nawet dokonując w nich drastycznych zmian,
które rażą wrażliwego konserwatora zabytków. Te, które nie miały tego szczęścia,
są już tylko na archiwalnych fotografiach. Obiekty przemysłowe są burzone na
naszych oczach. „Cierpi na tym różnorodność form zabudowy i krajobraz kulturowy, znikają zawarte w nim znaczenia, ważne dla tożsamościowej identyfikacji
mieszkańców”33. Tutaj także trzeba wielu takich Barbar i Jerzych…

Art and monument conservation
in the shadow of provincialism
The purpose of the present sketch is to point to the problem of post-industrial heritage preservation. Over the last two decades, many industrial plants
and facilities, which we have inherited after various stages of industrialization,
are becoming abandoned, and falling into ruin. The activity of Barbara Tondos
and Jerzy Tur in the field of rescuing and conservation of architectural monuments, as well as the accompanying publications, had a formative influence on
the author’s choice of this field of research interest. As the examples cited in the
text demonstrate, these interests are tending towards emphasizing the role of cultural institutions (including “Szyb Wilsona” in Katowice, MOCAK Museum in
Krakow) in the material revitalization of industrial facilities, as well as building
the base for scientific research around their history and architectural tissue, and
inspiring visual artists towards a dialogue with industrial heritage.
31 B. Tondos, Zapomniana sztuka góralska, Kraków Kielce 1999.
32
Walka aktualnie trwa w wielu miejscach, m. in. w byłej Huty Cynku w Katowicach-Szopienicach,
gdzie w czerwcu 2013 roku gościła udramatyzowana instalacja o historii i współczesności pracy autorstwa Stephana Strouxa, pt. Pamięć pracy.
33
W. Affelt, op. cit, s. 65.
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Barbara Tondos, TAM
Jurkowi Turowi – koledze

(…)
na doliny
sanktuarium
otwierają się złociście
carskie wrota
(…)

Za: Barbara Tondos, Skrawki zgrzebne, Lublin 1967, s. 26

1. Dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 1761 r.
Oprac. P. Sygowski, A. Kozłowski.

Cerkiew w Łopience i dekanat baligrodzki
unickiej diecezji przemyskiej
w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w.
Paweł Sygowski
Lublin

Tradycja unicka w Rzeczypospolitej
Cerkiew unicka Rzeczypospolitej powstała w r. 1596 w Brześciu, w wyniku
przystąpienia większości biskupów prawosławnych tego państwa do unii z Kościołem rzymskokatolickim. W kolejnych stuleciach to nowe wyznanie kształtowało swoją tożsamość w kontekstach historycznym i kulturowym Rzeczypospolitej, a jego specyfiką było łączenie elementów tradycji Kościoła wschodniego z
elementami Kościoła łacińskiego. W kręgu tradycji unickiej powstawała interesująca kultura religijna, w tym też sztuka – kilka wzniesionych w XVIII w. unickich
świątyń, należy do czołowych dzieł architektury barokowej nie tylko w Polsce,
ale i w Europie. Początkiem procesu zanikania tradycji unickiej były rozbiory i
zaistniałe w ich wyniku procesy polityczne i kulturowe1.
Na ziemiach zaboru rosyjskiego bardzo szybko rozpoczęto działania zmierzające do likwidacji unii. Na terenach Rzeczypospolitej włączonych w r. 1795
do Cesarstwa Rosyjskiego już w r. 1801 zakazano wznoszenia cerkwi o tradycyjnych lokalnych formach2. Kolejne działania restrykcyjne doprowadziły do całkowitego zniesienia unii na terenie Cesarstwa w r. 1839, a w r. 1875 na terenie zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Tradycja unicka zastępowana była rosyjską
prawosławną – tak w sprawowaniu liturgii, jak i w sposobie wyposażenia cerkwi
L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce [w:] Kościół w Polsce, t. 2, Wieki XVI-XVIII,
Kraków 1970, s. 779-1104; A. Gil, I. Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie
przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014.
2
B. Seniuk, Architektura cerkiewna brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle inwentarzy wizytacyjnych z lat 1725-1727, „Lubelszczyzna” 2, 1996, z. 3, s. 43.
1
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oraz w formach architektonicznych3. Nowe świątynie wznoszono w rosyjskim
stylu imperialnym, w takim też stylu kształtowano ich wyposażenie4.
W zaborze austriackim już w r. 1774, z polecenia cesarzowej Marii Teresy,
zakazano używania terminu „unicki”, zastępując go terminem „greckokatolicki”5. Cerkiew greckokatolicka stała się z czasem istotnym elementem rodzącego
się ukraińskiego ruchu narodowego. Wiązał się z nim proces ukrainizacji cerkwi,
polegający na „rebizantynizacji”, czyli przede wszystkim na usuwaniu polonizmów z tradycji greckokatolickiej – m.in. języka polskiego obecnego w kancelarii parafialnej i biskupiej, a także pojawiającego się w liturgii, w pieśniach,
modlitwach, inskrypcjach w cerkwi i na nagrobkach. Usuwane były elementy
wyposażenia kojarzące się z polskością – m.in. ikony ze świętymi tradycji łacińskiej – szczególnie świętych polskich, ale także innych świętych, na przykład
św. Antoniego Padewskiego, św. Jana Nepomucena i św. Franciszka. Z czasem
zaczęto wprowadzać ikonostasy – tam, gdzie ich nie było, tj. w cerkwiach wznoszonych w 4. ćw. XVIII i 1. poł. XIX w. Pod koniec XIX w. pojawiły się cerkwie
tzw. w ukraińskim stylu narodowym6.
Pierwsza wojna światowa zapoczątkowała istotne zmiany w stanie zachowania architektury cerkiewnej. W wyniku działań wojennych szereg cerkwi
uległo zniszczeniu. Wiele padło też ofiarą nowego ustroju wprowadzonego w
wyniku zwycięstwa Rewolucji Październikowej i utworzenia Związku Radzieckiego – były one niszczone przez komunistyczną władzę w ramach programowego ateizmu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w r. 1918 nowa władza
podchodziła z dużą nieufnością do mniejszości narodowych. Wyznawcom prawosławia na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, jako wspierającym zaborców,
ograniczono liczbę parafii. Zamknięto wiele cerkwi, głównie na Lubelszczyźnie,
z których około stu rozebrano w czasie akcji w r. 1938 7 Kolejne zniszczenia przyniosły działania drugiej wojny światowej, walki ukraińsko-polskie i ukraińsko-
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3
J. Lewandowski, Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny
1772-1875, Lublin 1996, s. 93-127; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003, s. 304-378; P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji prawosławnej (do czasów Unii Brzeskiej) na tle dziejów Kościoła Wschodniego na Lubelszczyźnie (historia, stan badań, obiekty
zachowane) [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki. Materiały z
międzynarodowej konferencji naukowej 10-11 maja 2003 roku, Łańcut 2003, s. 335-337; B. Cлободян,
Церкви Холмської єпархії, Львів 2005, s. 48-86.
4
P. Krasny, op. cit., s. 305-376.
5
J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 59; P. Krasny,
op. cit., s. 200.
6
P. Krasny, op. cit., s. 199-303; P. Sygowski, op. cit., s. 324-325.
7
P. Sygowski, Wpływ akcji rozbiórkowej cerkwi na Lubelszczyźnie w 1938 roku na stan zachowania malarstwa ikonowego tego regionu. [w:] Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje (pod red. G. Kuprianowicza),
Chełm 2009, s. 231-243.
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radzieckie pod jej koniec. Po zakończeniu wojny walki te trwały nadal, po obu
stronach wyznaczonej wówczas granicy. Na terenach włączonych do Związku
Radzieckiego władza komunistyczna zamknęła większość świątyń. Część z nich
była rozbierana, a proces ten trwał do lat 70. XX w.
Na terenie Polski w r. 1945 rozpoczęto przesiedlenia ludności ukraińskiej
na teren Związku Radzieckiego. Koleje przesiedlenia, już tylko na terenie Polski,
były konsekwencją nadal trwających walk polsko-ukraińskich. Ówczesne władze komunistyczne przeprowadziły „Akcję Wisła”, polegającą na przesiedleniu
ludności ukraińskiej z terenów środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej
Polski na tzw. „Ziemie odzyskane”. Po wysiedleniach pozostało wiele opuszczonych świątyń, które w najlepszym razie, choć rzadko, były przejmowane na kościoły, często były niewłaściwie użytkowane (głównie jako magazyny), a w najgorszym razie pozbawione użytkowników szybko niszczały. Na terenie Bieszczadów prowadzona była do r. 1956 akcja rozbierania opuszczonych cerkwi8.
W konsekwencji wspomnianych wydarzeń historycznych do dziś zachowały się
stosunkowo nieliczne świątynie unickie z czasów Rzeczypospolitej9. W tej sytuacji, istotnym materiałem dla badań nad unicką tradycją cerkiewną pozostają
dokumenty archiwalne, niestety rozproszone po różnych archiwach w różnych
krajach.

Dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej
w 2. połowie XVIII w.10
Materiały dotyczące dziejów unickiej, a następnie greckokatolickiej diecezji przemyskiej znajdują się w archiwach Przemyśla, Krakowa, Lublina, Lwowa,
Wiednia, Watykanu, a zapewne jeszcze w innych tego typu placówkach w kraju i
za granicą. Największy zbiór archiwaliów dotyczących tych diecezji przechowuje
Archiwum Państwowe w Przemyślu. Istotnym materiałem dla ustalenia kształtu
diecezji i jej dekanatów w XVIII w., ówczesnej architekturze cerkwi i ich wy8
R. Brykowski, W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego, „Ochrona Zabytków” 10,
1957, nr 2, s. 99-112.
9
Na ten temat m. in.: Losy cerkwi w Polsce po 1944, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur, K. Tur-Marciszuk,
Rzeszów 1997; Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938
r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2009.
10
Powstanie dekanatu baligrodzkiego i rozwój jego sieci parafialnej to temat do odrębnych rozważań.
Wiadomo, że na początku XVI wieku. na terenie analizowanego dekanatu było tylko pięć parafii prawosławnych (Dziurdziów, Terka, Wołkowyja, Zahoczewie i Żernica) – zob.: Z. Budzyński, Sieć parafialna
prawosławnej diecezji przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku. Próba rekonstrukcji na podstawie rejestrów
podatkowych ziemi przemyskiej i sanockiej [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1, Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, Przemyśl 1990, s. 152-155.
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posażeniu są wizytacje biskupie i dziekańskie11. Dla dekanatu baligrodzkiego są
to dwie wizytacje – jedna datowana na r.1756, druga z r. 1761 – obie pisane w
języku polskim12. Analiza pierwszej z nich wskazuje, że datowanie jej na ten właśnie rok nie jest prawidłowe. W opisie cerkwi we wsi Buk wspomniany jest dokument erekcyjny nadany parafii przez Łazowskich w r. 177013 Żeby wykluczyć
ewentualną możliwość popełnienia w tym datowaniu błędu przez pisarza, który
w siedzibie Konsystorza przepisywał terenowy tekst wizytacji do księgi, przeprowadziłem kwerendę innych materiałów archiwalnych dotyczących dekanatu
baligrodzkiego w XVIII w. Przede wszystkim przejrzałem wizytację z r. 1761. Została ona przeprowadzona w czerwcu tego roku, przez nie podpisanego pod nią
księdza dziekana. Zapewne był nim Grzegorz Kopystyński, który jako dziekan
baligrodzki, proboszcz Dąbrówki Ruskiej (w dek. sanockim) sygnuje w r. 1764
prezentę księdza do parafii w Strubowiskach14. Dekanat baligrodzki w r. 1761
tworzyło 38 parafii [il. 1]: Baligród, Bereznica (dziś Bereżnica Wyżna)15, Buk,
Bukowiec, Cisna, Cisowiec, Dołżyca, Dziurdziów, Górzanka, Habkowce, Jabłonki, Jaworzec, Kalnica, Kiełczawa, Kołonice, Krzywe, Liszna, Łopienka, Łuh,
Mchawa, Rabe, Radziejowa, Rostoki (dziś Roztoki Dolne), Smerek, Stężnica,
Strubowiska, Studenne, Średnia Wieś, Terka, Tyskowa, Wetlina, Wołkowyja, Zahoczewie, Zawóz, Żernica Niżna, Żernica Wyżna, Żubracze. Oprócz tego 3 parafie miały cerkwie filialne ad instar kaplicy – Łuh w Zawoju, Rabe w Huczwicach
i Stężnica w Bystrem16.
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11
P. Sygowski, Cerkwie dekanatu krośnieńskiego diecezji przemyskiej w 1742 r. – przyczynek do badań
nad architekturą i wyposażeniem świątyń unickich Rzeczypospolitej w XVIII w. [w:] Unia Brzeska i jej
konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego (pod red. A. Krochmal i A. Nowak), Przemyśl 2017, s.
279-314.
12
Archiwum Państwowe w Przemyślu [dalej: APP], Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu [dalej: ABGKP], sygn. 58, Opisy cerkwi, inwentarza i budynków dekanatu baligrodzkiego (1756
r.) – data na karcie oprawy wpisana współcześnie ołówkiem; APP, ABGKP, sygn. 18, Wizyta cerkwi w
dekanacie Baligrodzkim Anno Domini 1761 – data wizytacji wiarygodna – wpisana na okładce poszytu
charakterem pisma pisarza całej wizytacji.
13
APP, ABGKP, sygn. 58, s. 7.
14
APP, ABGKP Suplement, sygn. 49, s. 59-60.
15
W zapisie archiwalnym (wizytacje z 2. poł. XVIII – 1. poł. XIX w.): Bereznica; w drukowanych
Schematyzmach od 2. ćwierci XIX w. „Bereznica”, na mapie austriackiej z przełomu XVIII/XIX w. jest
już – Wyżna. Współcześnie stosowana nazwa to Bereżnica Wyżna oraz Bereźnica Wyżna (to pierwsze
określenie używane dziś administracyjnie – ale w przewodnikach i na mapach jest stosowana ta druga
nazwa).
16
W. Kłobuk podaje nieprawidłowo, że w tym czasie w dekanacie baligrodzkim było 40 parafii i 1 filia
(Huczwice) – zob. W. Kłobuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998, s. 240-241. Przyjęte przez tego autora datowanie dokumentu regulacji dekanatu
baligrodzkiego na rok 1782 (APP, ABGKP, sygn. 212, Regulacje parafii i dekanatów 1775-1785), który
autor traktuje jako podstawę źródłową, też jest niewłaściwe. Dokument „Regulacji” powstał później, o
czym świadczą nazwiska parochów w Bukowsku i Żernicy Wyżnej. Są oni wymienieni w wizytacji z
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Zapisy wizytacyjne są tu krótkie i dotyczą głównie spraw majątkowych –
wymienieni są kolatorzy (właściciele wsi), uposażenie parafii w ziemię, danina
od parafian dla proboszcza i podatek płacony z parafii do Konsystorza. Nie ma informacji o proboszczach poszczególnych parafii. Czasem tylko pojawia się jakaś
uwaga na ich temat na przykład: w Żernicy Wyżnej – Kapłan nie bardzo stateczny
… niedbały, w Krywem – Paroch tameczny starością ruines confectus, Syn się ordynuje pro Vicariatu, w Jaworcu – Paroch tameczny Staruszek, podobnie w Kołonicach i Tyskowej. W Strubowiskach i Rabem nie było wówczas proboszczów, a
nowych księży miały parafie w Habkowcach, Radziejowej i Bukowcu (tu jeszcze
bez prezenty od kolatora).
Brak jest informacji o wyglądzie cerkwi i bardzo rzadko pojawiają się jakieś
dodatkowe o nich wzmianki. Wizytator zanotował, że w r. 1755 wyremontowana
była cerkiew w Rostoce – Expensem WJmPana Chojnackiego, zaś w r. 1761 cerkiew
w Dziurdziowie, w którym prace sfinansowała Pani Urbańska Chorążyna Łęczycka
(Teresa, żona Józefa Fredry, matka Jacka, babka Aleksandra)17, jak i może świątynia w Bereżnicy, która wówczas należała do Fredrów. Cerkiew w Buku wymagała remontu. Większość parafii, jak zostało zapisane, została założona antiquitus
przez parafian, co jest raczej zwyczajowym sformułowaniem niż faktem. Bardziej
prawdopodobne jest to, że parafia w Średniej Wsi założona była około r. 1720, w
Habkowcach około r. 1730, a w Łuhu około r. 1740, gdyż informacje o tym mogły
pochodzić od parafian, pamiętających te wydarzenia. Daty te mogą dotyczyć jednak tylko czasu budowy lub przebudowy wizytowanej cerkwi.
Uwagę zwraca bardzo mała liczba wiernych w poszczególnych parafiach.
Najmniej było ich w Radziejowej – Parochianów osiadłych 9, w Cisnej – Parochianów iest Dziesięć zasiadłych, Lisznej – 11, w Jaworzcu, Mchawie i Roztokach
- 12, w Tyskowej oraz Łuhu (tu razem z filią w Zawoju) - 13, w Kalnicy - 14,
a Habkowcach - 15. Największe parafie to Smerek – 50 parafian, Wetlina – 60,
Żernica Wyżna – 67 i Baligród – 200. Wydaje się, że nie jest to faktyczna liczba
parafian, lecz jak można przypuszczać, jest to liczba głów rodzin wyliczona do
opodatkowania.
Informacje z r. 1761 nie są niestety specjalnie pomocne dla ustalenia faktycznej daty przeprowadzenia wizytacji datowanej na rok 1756. Ten drugi dokument ma zupełnie inny charakter. Teksty są obszerniejsze – zawierają krótkie
opisy budynków cerkiewnych i ich wyposażenia, informacje o kapłanach i zaokoło r. 1776 i w dokumencie „Fasji” w końcu 1783 roku (APP, ABGKP, sygn. 6454, k. 3, 33), podczas
gdy w datowanej przez Kłobuka na rok 1782 „Regulacji” wymienieni są już ich następcy, odnotowani
także w końcu XVIII w. (od 1790 roku), zob.: APP, ABGKP, sygn. 1941, Tabelle Super Statu dekanatu
baligrodzkiego 1790-1827, k. 3v-103. Dokument „Regulacji” musiał powstać więc nieco później – pomiędzy latami 1784 a 1790 (wstępnie można przyjąć datowanie na około połowę lat 80. XVIII w.).
17
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, Warszawa 1902, s. 321.
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budowaniach zespołu plebańskiego. Zaskakujący jest natomiast zupełny brak
danych o ówczesnych kolatorach, co mogłoby ułatwić dokładniejsze datowanie
tego dokumentu. Wizytator – ksiądz Szymon Moczarowski, dziekan baligrodzki, proboszcz w Polanie (w dekanacie zatwarnickim)18 – odwiedził 41 świątynie tego dekanatu, ale do dziś zachowały się opisy tylko 33 cerkwi parafialnych
i 2 filialnych. Brakuje oryginalnej strony tytułowej wizytacji (przypuszczalnie z
datą jej przeprowadzenia) oraz opisów pierwszych 6 świątyń – w Baligrodzie,
Średniej Wsi, Hoczwi, Dziurdziowie, Stężnicy i w Bystrem – zapewne filii cerkwi
stężnickiej.
Z dokumentów „Fasji” dekanatu baligrodzkiego z lat 1783 i 1784 wynika, że
ks. Szymon Moczarowski otrzymał od kolatora prezentę na stanowisko proboszcza do parafii w Polanie dopiero w r. 176419, nie mógł więc wizytować dekanatu
baligrodzkiego w r. 1756 jako proboszcz Polany, bo jeszcze nim nie był. Kilka spośród innych dokumentów „Fasji” potwierdza pośrednio przypuszczenie, o późniejszym czasie przeprowadzenia tej wizytacji i przybliża określenie daty jej przeprowadzenia. Zapisano tam, że kilku innych księży, wymienionych w wizytacji
datowanej na r. 1756, otrzymało prezenty na swoje parafie w latach późniejszych,
czyli nie mogli być proboszczami w tym właśnie roku. Ks. Piotr Petrusiewicz
otrzymał prezentę do parafii w Bukowsku w r. 1759, ks. Mikołaj Andruszkiewicz
do Łopienki w r. 1768, ks. Andrzej Bańkowski do Jaworzca też w r. 1768, ks. Grzegorz Trzciański do Buka w r. 1772, ks. Grzegorz Ligowicz do Rostok w r. 1773, a
ks. Szymon Dobrzański prezentę do parafii w Tyskowej w r. 1776.20 Wydaje się, że
ta ostatnia data jest najbliższa wizytacji ks. Szymona Moczarowskiego21.
Prawidłowe ustalenie czasu omawianej wizytacji jest niezwykle istotne dla
badań, ze względu na szczególnie intensywne zmiany zachodzące w wyglądzie
cerkwi unickich i ich wyposażeniu w 2. połowy XVIII w. Potwierdza to właśnie
wizytacja dekanatu baligrodzkiego z około r. 1776. Opisy wizytacyjne choć
skromne, są niezwykle ciekawe i dostarczają wielu cennych informacji. Wszystkie cerkwie były wzniesione z drewna, jedynie w Jabłonkach prezbiterium cerkwi było murowane. Ciekawostką jest dosyć duże zróżnicowanie stosowanych
wówczas planów i brył świątyń. Jak można było przypuszczać większość cerkwi
była trójdzielna, na co wskazuje obecność na nich trzech wierzchów. Warto przy
APP, ABGKP, sygn. 58, s. 20.
APP, ABGKP, sygn. 6454 Fasje dek. Baligród 1783, 1784, k. 1, 28. Zob. też: T. Wojciechowski, Polana, wieś bieszczadzka. Dzieje cywilne i kościelne, Polana 2009, s. 211 – autor podaje, że ks. Szymon
Moczarowski, syn Antoniego – parocha w Polanach, zastąpił ojca na tym stanowisku w 1764 roku,
zmarł w 1788 r.
20
APP, ABGKP, sygn. 6454, k. 14, 20, 26, 27, 28, 29.
21 W poniższych rozważaniach, dla czytelności tekstu, każdorazowa wzmianka odnosząca się do różnych wizytacji będzie opatrzona jej datą, a nie przypisem.
18
19
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okazji zwrócić uwagę na stosowaną przez wizytatora w opisie terminologię, która
jest przykładem używanych wówczas określeń, z których nie wszystkie są dziś
jasne. Wierzch może więc tu oznaczać dach namiotowy (brogowy) – co najbardziej prawdopodobne, ale też zapewne kopułę lub w ogóle oddzielny dach o innej formie. Określenie cerkiew z dwoma wierzchami mogło oznaczać albo cerkiew
trójdzielną, której jakieś dwie części nakryto wspólnym dachem dwuspadowym,
kalenicowym (nawę z prezbiterium lub nawę z babińcem), a trzecią część „wierzchem”, albo cerkiew o planie dwudzielnym – nawa i prezbiterium – z dwoma
oddzielnymi nad każdą z tych części dachami. Takich rozwiązań wizytator zanotował na terenie dekanatu baligrodzkiego kilkanaście.
Wśród świątyń z trzema „wierzchami” najwięcej było cerkwi z dzwonnicą
na niewieskiey Cerkwi, czyli na zrębowym babińcu (Górzanka, Zawóz, Terka, Wetlina, Smerek, Dołżyca, Żubracze, Huczwice). Kilka takich cerkwi miało dzwonnicę przystawioną z przychodu, czyli raczej konstrukcji słupowej, dostawioną do
babińca (Wołkowyja, Jabłonki, Cisowiec, Rabe, Zahoczewie), a dwie cerkwie
miały dzwonnicę stojącą obok (Łopienka i Żernica Niżna). Cerkiew w Jabłonkach miała dodatkowo drugą Cerkiew na wierzchu – czyli kaplicę nad babińcem –
co jest niezwykle interesującym, dosyć rzadko spotykanym rozwiązaniem, także
na tym terenie22.
Wśród cerkwi z dwoma „wierzchami” najwięcej było świątyń z dzwonnicą
przystawioną z przychodu – czyli o wspomnianej konstrukcji słupowej, dostawioną do nawy, zapewne kryjącą w przyziemiu przedsionek (Bereżnica, Radziejowa,
Kalnica, Strubowiska, Habkowce, Roztoki). Kilka cerkwi z dwoma „wierzchami”
miało po 2 dzwonki we środku w kopułce – czyli zapewne w czymś w rodzaju wieżyczki na sygnaturkę nad nawą ( Jaworzec, Krzywe, Cisna, Liszna), jedna była z
Dzwonniczką nad drzwiami przystawioną (Tyskowa).
Cerkiew w Bukowcu była o iednym wierzchu iak Kościółek nowa z Dzwonniczką na przychodzie Cerkwi – czyli, jak można przypuszczać, miała dach dwuNajbliższe tego typu cerkiew znane są z terenu Pogórze Przemyskiego – z Grąziowej (z 1731 roku
– obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) i w Liskowatem (z 1832 roku) [Katalog zabytków sztuki w Polsce (dalej: KzszwP), Seria nowa, t. 1 województwo krośnieńskie (red. E. ŚnieżyńskaStolot, F. Stolot), z. 2 Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice (oprac. E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot), Warszawa 1982, s. 53, 111] i z Bieszczadów Środkowych – w Tucholce (z 1856 roku) i w Kalnem (z 1820
roku) - zob.: Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР‚ t. 3, Киев 1985, c.
197, 201. O tego typu cerkwiach na innych terenach zob. m. in.: B. Seniuk, op. cit., s. 35-38; P. Sygowski,
Cztery ikony z XVI w. i cerkiew p.w. św. Jerzego w Rawie Ruskiej. Przyczynek do rozważań nad problematyką ustalenia miejsca pochodzenia elementów malarskiego wyposażenia cerkwi [w:] Українська грекокатолицка церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий
збірник, випуск 4, Львів 2006, s. 151 (tu dalsza literatura); P. Sygowski, Historyczno-statystyczny opis
parafii prawosławnej w Sławatyczach z około 1892 r., autorstwa proboszcza sławatyckiego – księdza Matwieja Bielińskiego, „Nadbużańskie Sławatycze” 14, 2013, s. 9.
22
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spadowy (o jednej kalenicy) nad nawą i prezbiterium. Tak opisana bryła świątyni
wskazuje na asymilację rozwiązań architektury kościelnej dla potrzeb unickiej
– także już na tym terenie.
Zaskakujące, że tylko kilka świątyń miało podłogę drewnianą (Łopienka,
Wetlina, Cisna, Jabłonki, Kołonice, Roztoki), trzy posadzkę kamienną (Rabe,
Cisowiec, Zahoczewie), a większość była bez podłogi, czyli wewnątrz musiało być
klepisko. Również interesujące jest to, że cerkwie miały niewielką liczbę okien, z
reguły 2 (zapewne jedno w nawie i jedno w prezbiterium), a 3 okna odnotowano
tylko w Górzance, Jabłonkach i Łopience.
Niektóre cerkwie określone zostały jako piękne y ozdobne (Cisowiec, Górzanka, Jabłonki, Kołonice, Łopienka, Terka), w przypadku zaś trzech świątyń
ich stan określono jako bardzo zły – w Buku cerkiew, która w r. 1761 wymagała
remontu, była teraz już częściowo zgniła, w Studennem – była bliska upadku, a
o cerkwi w Mchawie napisano, że wali się. Jedynie przy opisie cerkwi w Zawoju
nie ma informacji o jej bryle (i wnętrzu). Wynikło to zapewne z faktu, że świątynia ta wniesiona w Lasku bukowym w bog wsi, wyglądała raczej na kaplicę i
była bardzo uboga, co mogło oznaczać niezwykle skromne wyposażenie, jak i jej
nienajlepszy stan.
Najczęstsze wezwanie cerkwi na tym terenie to „Św. Michała Archanioła”
(10 cerkwi) i „Św. Mikołaja” (7). Wyjątkowym patrocinium było Obrzezania
Pańskiego (Żernica Wyżna), zamienione w XIX w. na „Św. Bazylego Wielkiego”. Często kilka sąsiadujących parafii miało tych samych patronów. Ikona
chramowa na terenie tego dekanatu nie była umieszczana w ołtarzu głównym.
Inaczej było w przypadku ołtarzy bocznych, tu ikony chramowe pojawiają się,
ale rzadko. Najczęściej był to „św. Mikołaj” (w 5 cerkwiach), „św. Michał Archanioł” w Cisnej i „św. Paraskewia” w Górzance i w Zawozie. W tych dwóch
świątyniach chodziło, jak to zaznaczono w wizytacji, o ś. Paraskewię Pannę
y Pustelnicę, czyli o „Św. Paraskewię Tyrnowską”, a nie „Św. Paraskewię Męczennicę”. Św. Paraskewia była ponadto patronką jeszcze 4 cerkwi, ale już bez
określenia, o którą ze świętych chodzi. W schematyzmach, od początku ich
wydawania (od r. 1828), wszystkie te cerkwie były już pod wezwaniem „Św.
Paraskewii Męczennicy”.
W informacjach o wyposażeniu wnętrza cerkwi wizytator odnotowywał
kolejno obecność ołtarza głównego, ikonostasu (oddzielnie ikon namiestnych i
oddzielnie Apostołów), obecność ołtarzy bocznych, a w przypadku ikon (wiszących na ścianach) tyko ogólnie stwierdzał ich obecność w cerkwi.
W pierwszej kolejności przy opisie wyposażenia wizytator sprawdzał, co
oczywiste, obecność ołtarza wielkiego. Najczęściej umieszczano w nim ikonę
384 maryjną, zazwyczaj określaną tylko jako Matka Boska (w 13. cerkwiach), bądź
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jako Matka Boska Bolesna (w 7. cerkwiach)23. Dosyć często umieszczono tu także
ikonę „Ukrzyżowania” (w 6. świątyniach), rzadziej „Zdjęcie z Krzyża” (w 3.).
Na terenie dekanatu baligrodzkiego zanotowano także jednostkowe przypadki
obecności w ołtarzu głównym ikon Salwatora Mundi na tronie (Zawóz), Stretenja
( Jaworzec) i „Podwyższenia Krzyża Świętego” (Terka).
Kolejnym odnotowywanym przez wizytatora elementem wyposażenia
był ikonostas. Jego powszechna obecność na tym terenie jest jeszcze oczywista,
ale już w 2. poł. XVIII w. był on zastępowany w niektórych cerkwiach układem
ołtarza głównego i najczęściej dwóch bocznych. Wiązało się to z przejęciem z
tradycji łacińskiej kultu eucharystii, eksponowanej w monstrancji, która wystawiana na ołtarzu powinna być widoczna24. Taki układ ołtarzy na tym terenie jest
poświadczony jedynie w nowej cerkwi iak Kościółek w Bukowsku – nie było tu
ikonostasu, a wyposażenie stanowiły dwa ołtarze – główny i jeden boczny.
Ikonostasy opisane w tej wizytacji nie są, jak się wydaje całościową konstrukcją, gdyż oddzielnie odnotowana jest obecność obrazów namiestnych i oddzielnie Apostołów – czyli rzędu apostolskiego. Na ogół nie wymieniano obrazów
w rzędzie namiestnym, tylko pojawiała się informacja, że są one stare lub nowe,
rzadko (w pięciu cerkwiach) wymieniane są znajdujące się tam ikony, ale tylko
te dwie najważniejsze – „Chrystusa” i „Matki Boskiej”, co może też sugerować
skromniejszą formę ikonostasu. W Bereżnicy w jeszcze nowej cerkwi ikony namiestne były stare, w Górzance były nowe, ale już obłaziły, w Łopience jedną z
ikon namiestnych był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W Zawozie brakuje
informacji o obecności tego rzędu, co nie rozstrzyga, czy faktycznie go nie było,
czy też brak o nim wzmianki jest skutkiem niestaranności zapisującego. Problem
ten pojawia się także przy braku opisów niektórych elementów wyposażenia innych świątyń w omawianej wizytacji.
Zaskakujące jest oddzielne wymienianie obecności rzędu Apostołów, który
malowany był na płótnie. Wskazuje to, że cały rząd apostolski mógł być namalowany na jednym długim kawałku płótna, o czym świadczą zachowane przyNajprawdopodobniej może tu chodzić o ikonę z przedstawieniem Hodegetrii, w której górnych narożach przedstawieni byli Archaniołowie trzymający narzędzia męki. Tak też określane były ikony z
przedstawieniem Piety – spotykane jednak niezbyt często – lub Matki Boskiej z mieczem (mieczami) w
sercu, pojawiającej się w cerkwiach częściej chyba dopiero w XIX w.
24
Na ten temat m.in.: J. Kowalczyk, Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w XVIII
w., „Biuletyn Historii Sztuki” 42, 1980, nr 3/4, s. 347-362; P. Sygowski, Stara i nowa cerkiew w Gierszonowicach (Gierszonach) koło Brześcia w świetle wizytacji z 1726 roku, „Białostocczyzna” 2000, nr 1 (57),
s. 95-102; P. Sygowski, Wyposażenie unickiej cerkwi pw. św. Jana Ewangelisty w Rzeczycy k. Kamieńca
Litewskiego (na podstawie opisu wizytacyjnego z roku 1725) [w:] Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku, ze zbiorów polskich. Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum
Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, kwiecień – sierpień
2001, Gniezno 2001, s. 75.
23
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kłady25. To także dowód na to, że ikonostasy czasem powstawały etapami, a nie
od razu w całości, co powodowane było zapewne stosunkowo dużymi ich kosztami. W zachowanych trzydziestu pięciu omawianych opisach wizytacyjnych
cerkwi dekanatu baligrodzkiego Apostoły na płótnie odnotowano w dwudziestu
z nich. W sześciu cerkwiach Apostoły były w słupach, czyli w drewnianej oprawie
architektonicznej – zapewne malowane na podłożu deskowym (Krywe, Dołżyca, Wetlina, Wołkowyja, Roztoki, Górzanka). Jedynie w Górzance dodano, że
Apostoły są rznięte nowe, co może wskazywać, że chodzi tu o zachowane do dziś
rzeźbione przedstawienia z tego rzędu. W Łopience, Jaworcu, Jabłonkach i Cisnej Apostoły na płótnie określono jako nowe (w dwóch ostatnich – z Archiiereiem). Nie odnotowano tego rzędu w Rabem.
W dwudziestu cerkwiach był jeden ołtarz boczny, w trzynastu cerkwiach –
2, a w dwóch cerkwiach – 3 (Górzanka, Zawóz), w dziewięciu zaś świątyniach
nie odnotowano żadnego. Najciekawszy tego typu ołtarz był w Łopience, stojący
w nawie na boku lewym, stanowiący oprawę słynącego łaskami obrazu „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”, barokowy, z obrazem „św. Onufrego” na zasuwie. Podobny
barokowy ołtarz był w Mchawie – wielki i piękny, także z obrazem „św. Onufrego”.
Dominującym przedstawieniem w nastawach był „św. Mikołaj” (w dwudziestu
dwóch cerkwiach). Potwierdzać to może przypuszczenie o obecności tu niepełnych ikonostasów, gdy skrajne ikony z rzędu namiestnego przenoszono do ołtarzy bocznych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że początkowo ołtarze boczne
tworzono często przez dostawianie mens do ikon namiestnych.
Tam, gdzie jest odnotowany tylko jeden ołtarz boczny najczęściej była w nim
ikona „św. Mikołaja”, a tylko wyjątkowo św. Antoniego (Żernica Niżna), czy dwie
ikony – „Zwiastowania” i „Pokrowu” ( Jaworzec) – zapewne w dwóch kondygnacjach. Św. Antoni to przypuszczalnie Padewski, który był najbardziej popularnym
łacińskim świętym w Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej26. Tam, gdzie był też
drugi ołtarz boczny najczęściej umieszczano w nim ikonę „Zwiastowania” (w pięciu cerkwiach), rzadziej „św. Michała Archanioła” (w dwóch), „św. Paraskewię”
(w dwóch) czy „Proroka Eliasza” (w dwóch); inne przedstawienia wymienione w
tych ołtarzach to „św. Dymitr Męczennik”, „Pokrow” i „Matka Boska Bolesna”.
Pozostałe ikony w cerkwi, umieszczone poza ikonostasem i ołtarzami,
bywają jedynie odnotowane, tylko czasem z jakimś dodatkowym określeniem
Zachował się tak malowany rząd apostolski w Wolicy Derewlańskiej koło Buska (Ukraina) – zob: P.
Sygowski, Monasterska cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolicy Derewlańskiej w świetle wizytacji z lat 20. i 30. XVIII w. z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Волинська ікона: дослідження та
реставрація. Матеріали X міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17–19 вересня 2003 року,
Луцьк 2003, s.145-149.
26
P. Sygowski, Słynąca cudami ikona św. Antoniego Padewskiego w cerkwi w Holi. Przyczynek do dziejów
kultu św. Antoniego Padewskiego w Cerkwi Unickiej w Rzeczypospolitej XVIII w. „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie” 2004, z. 12, s. 119-128.
25
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– najczęściej jako stare lub staroświeckie, rzadziej stare i podłe (Zawóz), stare i wytarte (Radziejowa), są, lecz stare (Terka, Wołkowyja). Takie uwagi wskazują na
odległy czas ich powstania, co obniżało - w oczach wizytatora - ich aktualną wartość. W Jabłonkach ikony były różne i piękne.
Z pośród elementów nowych należy wymienić dzwonki ołtarzowe, które
były już w ponad połowie unickich cerkwi tego dekanatu. Szczególną uwagę
zwraca obecność monstrancji, wymieniona w dwóch cerkwiach – w Łopience
i w Wetlinie. Obie monstrancje były drewniane. Warto to podkreślić, gdyż już
około r. 1760 w unickiej diecezji chełmskiej biskup Ryłło zakazywał używania
drewnianych naczyń i sprzętów liturgicznych, w tym monstrancji, nakazując, aby
były one srebrne, a tylko wyjątkowo cynowe27.
Nie zaznaczono nigdzie obecności ambony i konfesjonału, tylko w Mchawie w wyposażeniu wspomniane są ławki. O zakrystii nadmieniono jedynie w
opisie Łopienki. Nie była ona wówczas w tutejszych cerkwiach jeszcze potrzebna, gdyż jej funkcję pełniła przestrzeń za ikonostasem, a szaty liturgiczne umieszczano w szufladach mensy stojącego na środku prezbiterium ołtarza.
Spośród trzydziestu pięciu cerkwi, opisanych w wizytacji z około r. 1776,
do czasu wybuchu drugiej wojny światowej dotrwała zapewne tylko jedna, w
Smreku, określenie czasu jej powstania trzeba jednak potwierdzić dodatkowymi
badaniami archiwalnymi28. Pozostałe zostały zastąpione w ciągu XIX i początku
XX w. nowymi świątyniami.

Dekanat baligrodzki w czasach rozbiorów
Po pierwszym rozbiorze Polski (r. 1772 ) do diecezji przemyskiej włączono południową część unickiej diecezji chełmskiej, ale początkowo w strukturach
dekanalnych nic nie uległo zmianie. Około r. 1784, w ramach „Reform józefińskich”, władze austriackie zaczęły przekształcać sieć dekanalną – tworzono nowe
dekanaty, przenosząc między nimi niektóre parafie. W dekanacie baligrodzkim
cerkwie filialne w Bystrem, Zawoju i Huczwicach zostały parafialnymi, parafię z
Żernicy Niżnej przeniesiono do Żerniczki (Żerdenki), a parafię w Dziurdziowie
P. Sygowski, Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat
1759-1762 [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła Greckokatolickiego w
Kościele Powszechnym, Przemyśl 2000, s. 267-268; P. Sygowski, Trochę informacji o unickich ołtarzach,
monstrancjach i innym wyposażeniu oraz o cerkwi p.w. św. Nikity w Połapach koło Lubomla w XVIII w.
„Rocznik Chełmski” 16, 2012, s. 305-315.
28 S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków 1995 (wyd. 2), s. 51. Autor datuje cerkiew na r.
1875, jednak, jak można sądzić z zachowanej fotografii, obiekt ten został wzniesiony zapewne wcześniej, co mogą sugerować jej tradycyjne formy (trójdzielna, której każda część nakryta jest łamanym
dachem brogowym). Cerkiew ta nie przetrwała czasu walk ukraińsko-polskich na tym terenie po drugiej wojnie światowej wojnie, związanych z nimi wysiedleń i czasów po wysiedleniach.
27
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włączono do dekanatu leskiego. Dekanat baligrodzki tworzyło wówczas czterdzieści parafii29. Kolejne zmiany w sieci parafialnej nastąpiły po około dwudziestu latach – na początku XIX w. Pomiędzy rokiem 1800 a 1807 ograniczono liczbę parafii do dwudziestu jeden, tworząc z części dawnych parafii filie. W r. 1807
dekanat tworzyły parafie: Baligród ze Stężnicą i Bystrem, Hoszów już z Dziurdziowem – ponownie włączonym do dekanatu baligrodzkiego, Żernica Wyżna,
Żerniczka, Bereżnica (Wyżna), Górzanka z Radziejową, Wołkowyja z Zawozem,
Terka z Bukowcem, Jaworzec z Łuhem i Zawojem, Buk, Łopienka z Tyskową,
Smerek z Kalnicą i Strubowiskami, Wetlina, Krywe, Cisna z Dołżycą oraz Liszną
i Habkowcami, Żubracze, Jabłonki z Kołonicami, Rabe z Huczwicami, Kiełczawa
z Roztokami, Mchawa z Cisowcem, Zahoczewie. W kolejnych latach nadal trwał
proces ograniczenia liczby parafii, tak że w r. 1821 w dekanacie baligrodzkim było
ich już tylko czternaście30, do r. 1828 zwiększono liczbę parafii do szesnastu. W
tym czasie nastąpiły też zmiany w przynależności dekanalnej – parafię w Żubraczem włączono do parafii w Solince w dekanacie jaślisko-krośnieńskim, parafię w
Średniej Wsi włączono do parafii w Beresce w dekanacie zatwarnickim, a parafię
w Studentem do parafii w Rajskiem w tym dekanacie. Po korekcie kształtu dekanatu baligrodzkiego przeprowadzonej w r. 1869 ilość parafii wzrosła do osiemnastu. W dekanacie baligrodzkim znalazła się parafia w Beresce z filią w Średniej
Wsi oraz parafia w Polańczyku z filiami w Myczkowie i Solinie – obydwie wyłączone z dekanatu zatwarnickiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po
pierwszej wojnie światowej dekanat baligrodzki podzielono na dwa dekanaty. Z
jego południowo-wschodniej części – od Kołonic i Bukowca po Wetlinę – utworzono dekanat ciśniański z ośmioma parafiami – w Cisnej, Jabłonkach, Jaworzcu,
Krywem, Łopience, Smreku, Terce i Wetlinie. W dekanacie baligrodzkim pozostało jedenaście parafii – w Baligrodzie, Beresce, Hoczwi, Górzance, Kalnicy,
Mchawie, Polańczyku, Rabem, Wołkowyi, Zahoczewiu i Żernicy Wyżnej31.

Parafia i cerkiew w Łopience
Cerkiew w Łopience to jedyne sanktuarium odnotowane w omawianym
czasie, tj. w 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX w., w tej części diecezji przemyskiej32. Było
ono na tyle znane, że przyciągało wielu pielgrzymów – tak unitów, jak i rzymskich
katolików – nie tylko z najbliższego regionu, ale także z dalszych okolic. Zygmunt
APP, ABGKP, sygn. 1941, Tabelle Super Statu dekanatu baligrodzkiego 1790-1827, k. 3v-14.
Ibidem, k. 16-153.
31
Według Schematyzmów greckokatolickiej diecezji przemyskiej z lat 1828-1938/1939, zob. też D.
Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy of Przemyšl including the Apostolic Administration of
Lemkivščyna (1828-1939), Lviv 1995, s. 31.
32
Sanktuarium w Mchawie powstało dopiero w XIX w. – zob. też: M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik
po Galicyi i Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1914, s. 271; S. Kryciński, op. cit., s. 26.
29
30
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2. Cerkiew w Łopience – widok od zach. Fot. J. Tur, 1956.

3. Cerkiew w Łopience – widok od pd.-wsch. Fot. P. Sygowski, 2009.
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Kaczkowski przybyły tu na odpust w latach 30. XIX w. opisał go barwnie w powieści „Mąż szalony”33. Łopienkę odnotował również Mieczysław Orłowicz w swoim
przewodniku po Galicji z r. 1914, pisząc: „9 km. na północ od Cisnej leży Łopienka posiadająca starą cerkiewkę, z równie starymi obrazami, i liczne kosztowności
ze złota i drogich kamieni, złożone tu przez okoliczną szlachtę”34. Sanktuarium
wspomnieli też Jan Falkowski i Bazyli Pasznycki w etnograficznym opisie tego terenu z lat 30. XX w. O tutejszej świątyni napisali, że „odbywają się w niej sławne
nawet w dalszych okolicach odpusty” i dodali, zapewne na podstawie jakichś lokalnych legend, że podobno „Cerkiew ta ma mieć około 300 lat” 35.
Sytuacja świątyni zmieniła się radykalnie niedługo po zakończeniu drugiej
wojny światowej, kiedy w wyniku zorganizowanej przez ówczesne władze „Akcji
Wisła” wysiedlono w r. 1947 z południowych i wschodnich terenów Polski ludność ukraińską, w tym także mieszkańców Łopienki. Słynąca łaskami ikona Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, która pozostała w opuszczonej cerkwi, została w marcu r.
1949 uratowana przez księdza Franciszka Stopę, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Polańczyku. Obraz ten, ołtarz w którym się znajdował [il. 9] oraz ambona
[il. 12]36 zostały przeniesione do oddalonego o około 20 km polańczykowskiego
kościoła. Pozbawioną opieki, dewastowaną cerkiew oglądał i fotografował w r.
1955 Ryszard Brykowski, w ramach wstępnej inwentaryzacji do kolejnego zeszytu
„Katalogu zabytków sztuki w Polsce”. Zewidencjonowane wówczas obiekty zostały
opisane w artykule zamieszczonym w roczniku „Wierchy” z r. 1956.37 O cerkwi w
Łopience zanotowano, że została wzniesiona w 1757 r., a w r. 1954 zostało zerwane jej pokrycie dachowe38. Takie określenie czasu powstania świątyni autor przyjął
zapewne za Schematyzmami greckokatolickiej diecezji przemyskiej. To corocznie
wydawane – od r. 1828 – informatory o stanie diecezji, opracowywane na podstawie informacji przysyłanych od parochów poszczególnych parafii. Od r. 1893 musieli oni dodatkowo podać czas powstania ich świątyni. Proboszczem parafii w Łopience w 1892 r. był ks. Jan Miejski, a w 1893 r. administrował nią ks. Jan Tytar. To
któryś z nich podał rok 1757 jako czas powstania cerkwi39. Jak można podejrzewać,
nie byli oni wnikliwymi badaczami dziejów, stąd nieprawidłowe określenie czasu
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33
Z. Kaczkowski, Mąż szalony, [w:] Dzieła Zygmunta Kaczkowskiego poprawione i przejrzane, t. 1 Warszawa 1874, s. 52-60.
34
M. Orłowicz, op. cit., s. 271. Informację tę za Orłowiczem powtarza E. Chwalewik, Zbiory polskie, t.
1, Warszawa - Kraków 1926, s. 134.
35
J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, Lwów 1935, s. 66.
36
Ambona po konserwacji w muzeum w Łańcucie w 2014 r. była eksponowana w cerkwi w Łopience.
37
J. Batkowski, R. Brykowski, Zabytki architektury w powiatach leskim i ustrzyckim, „Wierchy” 25, 1956,
s. 206-209.
38
J. Batkowski, R. Brykowski, op. cit., s. 206-209
39
Schematismus universi venerabilis cleri Ruthenorum Catholicorum dioeceseos Premislensis, Samboriensis
et Sanocensis pro anno domini 1893, Premisliae 1893, s. 3.
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budowy świątyni. Datowanie to, przyjęte przez Brykowskiego, powtórzył w 1958
r. Władysław Krygowski w swoim przewodniku po Bieszczadach i w jego kolejnych
edycjach. Wprowadzona do powszechnego obiegu informacja o takim czasie powstania świątyni, powtarzane jest do dziś w różnego rodzaju opracowaniach. Jedynie autorzy hasła w „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” poświęconego cerkwi w
Łopience czas jej budowy określili (także niewłaściwie) na pierwszą połowę XVIII
w., a jako jej fundatorów wskazali Strzeleckich40. Takie ustalenie powstało w wyniku przyjęcia roku 1756 za datę przeprowadzenia, przechowywanej w Archiwum
Państwowym w Przemyślu, wizytacji dekanatu baligrodzkiego, w protokole której
odnotowano zapis o „Erekcji Strzeleckich”.
Stanisław Kryciński, autor wielu prac poświęconych cerkwiom tego regionu, początkowo również przyjął datowanie powstania świątyni w Łopience na rok
175741, jednak w kolejnych opracowaniach, jako badacz problematyki cerkiewnej,
zmieniał je: najpierw ogólnie na 1. połowę XIX w.42, potem na lata 20-30. tego
stulecia43 i wreszcie na początek XX w. – czas bliski faktycznej dacie powstania
świątyni44. Dosyć podobnie datował cerkiew – na około 1815 r. – Piotr Krasny45.
Grażyna Holly przyjęła, że rok 1757 to data wzniesienia cerkwi drewnianej, a
cerkiew murowana powstała w połowie XIX w.46
Po wysiedleniu w latach 1946-1947 ludności Łopienki cerkiew została bez
opieki. W pierwszej połowie lat 50. XX w. zdjęto blachę z jej dachu, co widać na fotografiach R. Brykowskiego (1955 r.) i Jerzego Tura (1956 r.) [il. 2]. To zapoczątkowało proces jej niszczenia. W końcu lat 60. XX w. zrujnowaną cerkwią w opuszczonej
dolinie zainteresował się Olgierd Łotoczko, który w 1972 r. przeprowadził na swój
koszt prace zabezpieczające ściany. Do projektowanej wówczas odbudowy świątyni
nie doszło z powodu jego tragicznej śmierci. Pomysł ten powrócił po kilkunastu latach. W 1983 r. Zbigniew Kaszuba, student politechniki warszawskiej, we współpracy
z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i przy stałych konsultacjach z Barbarą TonKzszwP, Seria nowa, t. 1, z. 2, op. cit., s. 57.
S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Warszawa 1991 (wyd. 1), s. 21; S. Kryciński, Słownik miejscowości [w:] Bieszczady. Przewodnik, Pruszków-Olszanica 1992, s. 271-272. Datowanie to powtarzane
jest nadal w kolejnych wydaniach przewodnika po Bieszczadach tego wydawnictwa, jak i na aktualnych
mapach Bieszczadów różnych wydawnictw.
42
S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Warszawa 1995 (wyd. 2), s. 48-49.
43
Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy, cz. 2, Gmina Cisna (oprac. S. Kryciński), Warszawa
1996, s. 250; Zabytkowe cerkwie południowo-wschodniej Polski (mapa: wydanie 2, poprawione i uaktualnione, oprac. S. Kryciński), Warszawa 2005.
44
Zabytkowe cerkwie południowo-wschodniej Polski (mapa: wydanie 1, oprac. S. Kryciński), Warszawa
2003; S. Kryciński, Słownik miejscowości [w:] Bieszczady. Przewodnik, Pruszków 2012, s. 321. Takie też
datowanie umieszczone jest na tablicy informacyjnej na cerkwi.
45
P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej1596-1914, Kraków 2003, s. 229.
46
G. Holly, Przekształcenia krajobrazu sakralnego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim (XIX-XXI
wiek) [w:] Monografie bieszczadzkie, t. 15, Ustrzyki Dolne 2014, s. 255-256.
40
41
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dos, rozpoczął wraz z grupą przyjaciół prace przy cerkwi, które trwały do 1996 r.47
Świątyni przywrócony został jej przedwojenny wygląd. Odtworzona została także
drewniana dzwonnica i murowana kaplica grobowa Ławrowskich [il. 3].
W przybliżeniu faktycznego czasu powstania cerkwi istotnie pomogła kwerenda archiwalna w Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie,
choć nie dostarczyła danych do wyjaśnienia początków parafii w Łopience. Ustalenia takie wymagają dalszych badań. Z rejestrów podatkowych wiadomo, że w
roku 1655 cerkwi jeszcze tu nie było48, a w wizytacji z roku 1761 zapisano, że stojąca tu cerkiew była teraz remontowana, czyli musiała mieć, jak się wydaje, co najmniej 30 - 40 lat. Parafia mogła być więc założona jeszcze w 1. ćwierci XVIII w.,
lub w latach 30. tegoż stulecia, przez któregoś z ówczesnych właścicieli wsi – albo
Antoniego Bala herbu Gozdawa, podkomorzego sanockiego i jego żonę Teresę
z Rupniewskich49, albo przez ich córkę Salomeę z Balów i jej męża Stanisława z
Granowa Karsznickiego herbu Leliwa, podkomorzyca halickiego, za którego Salomea wyszła w r. 1732.50 W dokumencie „Fasji” z r. 1783 jako założyciel parafii
podany jest właśnie Stanisław Karsznicki51.
Według legend, początek cerkwi w Łopience związany jest z pojawieniem
się cudownie na lipie we wsi obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dla którego
wzniesiono murowaną kapliczkę. Gdy ikona ta zasłynęła cudami, do kapliczki
dobudowano drewnianą, a później kolejną, stojącą do dziś murowaną cerkiew52.
Kiedy faktycznie obraz pojawił się w Łopience nie wiadomo, a według wizytacji
z r. 1761 cieszył się już kultem od szeregu lat. Ówczesny remont cerkwi przeprowadzony był za pieniądze ofiarowane przez pielgrzymujących do obrazu „Miraculosa Beatissimae Virginis Mariae”, co wskazuje, że pątnicy musieli przybywać
tu od wielu lat i byli dosyć liczni. Typ przedstawienia „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” na ikonie z Łopienki, określony jako „Eleusa”, pojawił się w malarstwie
cerkiewnym na terenie Rzeczypospolitej w 2. połowie XVII w. i był popularny
także w XVIII i XIX w.53 Obraz ten jest dobrego pędzla, namalowany przez proBieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy, op. cit., s. 255.
Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku (wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś) [w:] Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. 2, cz. 2, Rzeszów 1998, s. 91. Właścicielem wsi był
wówczas Stefan Bal.
49
Adam Bal jako podkomorzy sanocki odnotowany jest w 1724 r. – zob.: A. Boniecki, op. cit., t. 1,
Warszawa 1899, s. 92.
50
A. Boniecki, op. cit., t. 9, Warszawa 1906, s. 301; A. Boniecki, Herbarz polski. Sprostowania i uzupełnienia do Części I, Warszawa 1901, s. 67; Ł. Bajda, Balowie. Z bieszczadzkich lasów na salony Krakowa i
Lwowa, Rzeszów 2011, s. 39, 149.
51
APP, ABGKP, sygn. 6454, op. cit., k. 28.
52
Bieszczady. Słownik…, s. 249-250.
53
R. Biskupski, O dwu wariantach przedstawienia Matki Boskiej Eleusa w sztuce ukraińskiej XVII-XX
wieku [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 10-11 maja 2003 roku, Łańcut 2003, s. 272-287.
47
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fesjonalnego malarza54 [il. 10] i pochodzi, jak się wydaje z lat 20-30. XVIII w., co
odpowiada hipotetycznej dacie powstania parafii.
Ikona z Łopienki nie jest, jak sugerowali niektórzy badacze, kopią słynącej cudami ikony Matki Boskiej Werchrackiej55, które to przedstawienie wygląda nieco odmiennie. Na ikonie z Łopienki Dzieciątko w prawej, opuszczonej
ręce trzyma zwój. Ten wariant Eleusy omówił Romuald Biskupski, wskazując
na obraz „Matki Boskiej Rzymskiej” jako jego pierwowzór. Odnotował on także kilka innych tego typu przedstawień na terenie unickiej diecezji przemyskiej,
zwracając uwagę na jego popularność w Bieszczadach (na przykład: Wołkowyja, Bóbrka, Skorodne, Roztoki Dolne, Komańcza) i na Pogórzu Przemyskim (na
przykład: Nowosielce Kozickie, Ulucz, Chyrzynka)56. Na ikonie z monasteru
werchrackiego Dzieciątko prawą ręką obejmuje Matkę Boską za szyję [il. 11].
Ten wariant Eleusy omówił Piotr Kondraciuk57. Z jego badań wynika, że taki typ
przedstawienia Bogurodzicy cieszył się większą popularnością na terenie unickiej diecezji chełmskiej, szczególnie w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Do
jego popularności w tym regionie przyczyniło się uznanie ikony werchrackiej za
cudowną już w końcu XVII w. Po likwidacji przez Austriaków monasteru werchrackiego na początku XIX w. słynąca cudami ikona została przeniesiona do
monasteru w Krechowie58. Taki sam typ ikonograficzny jak Matka Boska Werchracka reprezentują przedstawienia z cerkwi w Tomaszowie Lubelskim, Dyniskach, Hrebennem, a ponadto z Milejowa koło Lublina. Znany jest także na
terenie diecezji przemyskiej – z cerkwi w Dubiecku, Hłomczy i Lesku oraz ze
zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej59. Być może jakiś wpływ na
Zob. m. in.: M. Janocha, Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2008, s. 121, il.
99.
55
Sugestię taką wysunęła J. Kłosińska w 1973 roku ( J. Kłosińska, Ikony, Kraków 1973, s. 171-176) i
powtarzana jest ona od 1992 r. do dziś w przewodniku po Bieszczadach (Bieszczady. Przewodnik, Pruszków 2006 [wyd. 11], s. 318.
56
R. Biskupski, op. cit., s. 278-287 (ilustracje); KzszwP, Seria nowa, t. 1, z. 2, il. 248-251.
57
P. Kondraciuk, Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z cerkwi pw. św. Jerzego w Tomaszowie Lubelskim.
Nowe spojrzenie na ikonografię tzw. Eleusa - Marii Rzymskiej [w:] Cerkiew – wielka tajemnica…, s. 78-83.
Z prawej ręki Dzieciątka zazwyczaj malowano tylko końcówki palców rączki obejmującej Matkę Boska,
widoczne na krawędzi prawego Jej ramienia. W czasie prac konserwatorskich podniszczonej ikony, te
końcówki palców mogły być nie zauważone. Nie wykluczone jednak, że w tym wariancie Eleusy były
też ikony, na których na prawym ramieniu Matki Boskiej nie było widać palców prawej ręki Dzieciątka
(Werchrata-Krechów, Milejów).
58
P. Sygowski, Monaster werchracki i jego opis wizytacyjny z 1764 r. [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014, s.121-155.
59
P. Kondraciuk, op. cit., il. I, IV; P. Kondraciuk, Poczajowska i Żyrowicka ikona Matki Bożej, „Zeszyty
Muzealne Muzeum Ikon w Supraślu” 2, 2013, s. 65; E. Ross-Pazdyk, Ikony Matki Bożej Hodegetrii i Eleusy na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, „Zeszyty Muzealne Muzeum Ikon w Supraślu” 2, 2013, s. 63;
B. Kiwała, J. Burzyńska, Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu, Kraków 1981, il. 19. Ikony
z Hrebennego (w cerkwi) i Milejowa (w kościele) nie były reprodukowane.
54
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pojawienie się kopii obrazu „Matki Boskiej Rzymskiej” w Łopience miała ikona
z bliżej położonego sanktuarium w Chłopicach koło Jarosławia60. Temat ten wymaga szerszych badań.
Więcej informacji o cerkwi w Łopience pochodzi ze wspomnianej wyżej
wizytacji z około r. 1776. Nie wiadomo, czy opisana wówczas budowla to pierwotna świątynia. Rosnący kult ikony mógł spowodować już wcześniej potrzebę
wzniesienia kolejnej, nowej cerkwi, będącej odpowiednią oprawą słynnego obrazu. Wskazywać na to mógłby jej opis. Była to wówczas jeszcze cerkiew drewniana, piękna y ozdobna z trzema wierzchami ieszcze nowa – choć na jej dobry stan
mógł wpłynąć stosunkowo niedawny remont – w r. 1761. Świątynia miała już
zakrystię. Dzwonnica z trzema dzwonami stała oddzielnie – poniżej. Do wnętrza
(do babińca) prowadziły jedne drzwi w żelazo okute, drugie zamykały wejście do
zakrystii, zapewne z prezbiterium. Z trzech okien (jedno więcej niż zazwyczaj w
tym czasie w okolicznych cerkwiach), mogło być zapewne dodatkowym w nawie
– z powodu obecności tu cudownego obrazu. Teren wokół świątyni, pełniący
funkcję cmentarza, obsadzony był lipami. Wewnątrz cerkwi znajdował się ołtarz
główny, ikonostas i ołtarz boczny z otoczoną kultem ikoną. Ikonostas składał się
z dwóch części – rzędu ikon namiestnych, w którym umieszczone były obrazy
Pana Jezusa y Matki nayS: Częstochowskiey, oraz z nowo namalowanego na płótnie rzędu Apostołów. Interesująca jest obecność w ikonostasie obrazu „Matki Boskiej Częstochowskiej”61, związana zapewne z udziałem w wyposażaniu świątyni
ówczesnych właścicieli wsi – rzymskich katolików. Za ikonostasem znajdował się
ołtarz „wielki” z obrazem Nays. Panny Bolesney. Słynąca Łaskami y cudami ikona
„Matki Boskiej z Dzieciątkiem” umieszczona była w ołtarzu bocznym, po lewej
(północnej) stronie nawy. Obraz dekorowały dwie srebrne korony i otaczały liczne wota (wyżey srebrnych iak 40) oraz 4 sznury pereł prawdziwych y na wosku i
dekoracja ze stążek roznych kolorów 10. Ołtarz ten podwyższony na gradusach
kamiennych (stopniach), musiał być ozdobny, wzniesiony zapewne w tradycji barokowej, z kolumnami (pilastrami), rzeźbami aniołów i glorią. Cudowny obraz
Matki Boskiej zasuwany był malowanym na płótnie obrazem „Św. Onufrego”.
Mensę, na której stały Lichtarze y swice zdobiła od frontu Andepedya materialna.
W cerkwi były ponadto obrazy Partykularne y staroświeckie. Z wyposażenia zwracają uwagę 3 dzwonki ołtarzowe oraz rzadka jeszcze na tym terenie monstrancja
A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 2, Kraków 1904, s. 350353; R. Biskupski, op. cit., s. 285.
61
W XVIII w. obraz „Matki Boskiej Częstochowskiej” spotykany jest także w cerkwiach na terenie innych diecezji – zob. m.in.: P. Sygowski, Wyposażenie unickiej cerkwi …, s. 76; P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji…, s. 334; P. Sygowski, Unicka archidiecezja „PolskoPołocka” w świetle wizytacji z lat 17891790 [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna, cz. 2, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
Łańcut – Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku, Łańcut 2004, s. 420.
60
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4. Podpis ks. Mikołaja Andruszkiewicza na dokumencie z 1790 r. Центральний державний історичний
архів України у Львові, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917, fot. P. Sygowski 2013.

5. Podpisy pod Specyfikacją z 1810 r. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 159,
oп. 9, cпp. 2917, fot. P. Sygowski 2013.

– Drewniana piękna różnych kolorów fangultem wyzłacana. Obecność aż czterech
Antemissow świadczy o częstym odwiedzaniu sanktuarium przez przedstawicieli
unickiej kurii biskupiej z Przemyśla i Sanoka62. W ciągu kilku lat liczba wotów
znacznie wzrosła. W wykonanym w r. 1785 spisie sreber, sporządzonym przez
62
Rola Sanoka w diecezji przemyskiej była ważna – w jej dokumentach biskup był określany jako „przemyski, samborski i sanocki”. W Sanoku odbywały się konsystorze, rezydował tu wyznaczony przez biskupa jego przedstawiciel – zob. m. in.: E. A. Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie królestw
Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1858 (wyd. 2), s. 59.

395

Paweł Sygowski

Austriaków – przy okazji konfiskaty przez nich cennych elementów wyposażenia
z kościołów, cerkwi i synagog – w Łopience odnotowano 86 srebrnych wotów:
tabliczek, serc, rączek itp.63.
W 2. połowie XVIII w. i 1. połowie XIX w. zmiany właścicieli wsi następowały dosyć szybko. W r. 1761 właścicielem Łopienki był jeszcze Stanisław
Karsznicki (od około r. 1732), ale już wkrótce, według informacji Krycińskiego,
Łopienka znalazła się w rękach Jana Łazowskiego64, który w r. 1768 sprzedał ją
Józefowi Strzeleckiemu65. Strzeleccy z Małych Bobów i Strzelec, herbu Jastrzębiec66, byli już wcześniej właścicielami jakiejś części wsi67. Materiały źródłowe z
r. 1768 informują, że wieś była w posiadaniu nie Józefa, ale Ignacego Strzeleckiego, który wydał wówczas dokument prezenty dla nowego parocha – ks. Mikołaja Andruszkiewicza. W dokumencie tym wymienione są należące już wcześniej do parafii grunty, do których Strzelecki dodał kolejną działkę, zobowiązując
proboszcza, aby w cerkwi w uroczyste polskie Święta bywała Msza68. Nadanie to
zostało odnotowane w wizytacji z około r. 1776 jako „Erekcja Strzeleckich”69. Informacja ta zaistniała w obiegu naukowym jako pochodząca z wizytacja z r. 1756
i dlatego Strzeleccy, jak przyjęto w haśle w „Katalogu zabytków sztuki w Polsce”,
zostali uznani za założycieli parafii w Łopience w 1. poł. XVIII w.70
W r. 1783 właścicielem wsi był nadal wspomniany wyżej Ignacy Strzelecki, który, jak odnotowano, nie był już „tutorem”71, czyli nie pełnił wówczas
obowiązków kolatora. Jako kolator wymieniany jest współwłaściciel wsi – Aleksander Niesiołowski, mieszkający głównie w Zatwarnicy72, odnotowany też jako
kolator cerkwi w latach 1790-1793. Od roku 1794 do 1810 głównym kolatorem
był Kajetan Strzelecki, od r. 1808 razem z Joachimem, Franciszkiem i Adamem
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63
APP, ABGKP, sygn. 226, k. 69. Taka ilość wotów świadczy o dużej popularności sanktuarium – według tego spisu (ok. r. 1785) w lokalnym sanktuarium w Krupcu (dek. potylicki) było tylko 15 wotów
– 7 srebrnych, 8 jakichś skromnych i 1 korona srebrna.
64
Łazowscy h. Łada – zob.: A. Boniecki, op. cit., t. 15, s. 254-256.
65
Bieszczady. Słownik…, s. 235.
66
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 8, s. 546.
67
Jak wykazują badania Łukasza Bajdy Strzeleccy byli współwłaścicielami Łopienki być może już pod
koniec XVII w., gdyż w 1708 roku zanotowano, że nieżyjący już Władysław Strzelecki zanim zmarł
oddał z Łopienki summę półtrzecia tysiąca złotych polskich (Центральний державний історичний архів
України у Львові (dalej: ЦДIАУЛ), ф. 15, oп. 1, cпp. 204, k. 347-348. W Księgach Grodzkich Sanockich Strzeleccy w 1. połowie XVIII w. wymieniani są kilkakrotnie, także w kontekście Łopienki (dziękuję panu Łukaszowi Bajdzie za te informacje).
68
ЦДIАУЛ, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917, k. 2-2v, 7-11v.
69
APP, ABGKP, sygn. 58, s. 8.
70
KzszwP, Seria nowa, t. 1, z. 2, s. 57.
71
APP, ABGKP, sygn. 6454 Fasje dek. Baligród 1783, 1784, k. 27.
72
K. Niesiecki wspomina w ziemi sanockiej Niesiołowskich Gawinów herbu Nałęcz – zob.: K. Niesiecki, op. cit., t. 6, Lipsk 1841, s. 558.
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Strzeleckimi. Do roku 1812 kolatorstwo jest określane ogólnie jako „Strzeleckie”,
w latach 1820-1824 prawo to posiada Hipolit Białobrzeski, w r. 1825 Karolina
Białobrzeska – w latach 1826-1839 wspólnie ze spadkobiercami Kajetana Strzeleckiego, wśród których pojawia się Józef i Tadeusz Strzeleccy. Współwłaścicielami, oprócz nich, byli Ławrowscy – Antonina Ławrowska (żona parocha) i jej syn
Wawrzyniec, a w latach późniejszych Honorata Męcińska, Leon i Jan Ławrowscy,
Polikarp Strzelecki oraz Antonina Miejska73 – wymieniana w kolejnych „Schematyzmach” już jako samodzielna kolatorka.
O kolejnych proboszczach parafii wiadomo tyle, że od r. 1768 był nim ks.
Mikołaj Andruszkiewicz – prezentowany przez kolatora 16 października tego
roku74, odnotowany też w wizytacji z około r. 1776 i w Tabellach Super Statu w
latach 1790-180075 [il. 4]. Ustalenie jego poprzedników wymaga szerszej kwerendy archiwalnej. Ksiądz Andruszkiewicz pochodzący zapewne z Łopienki76,
pełnił swoją funkcję blisko 40 lat. Na parę lat przed śmiercią (zmarł 14 stycznia
1808 w wieku 70 lat)77, zastąpił go jego zięć – ks. Jakub Iwankiewicz, określany już w r. 1806 jako Cooperator78. Administrował on parafią do początku roku
1810, a następnie został przeniesiony na probostwo do Jabłonek79. Zastąpił go
w Łopience późniejszy wieloletni paroch – ks. Andrzej ( Jędrzej) Ławrowski,
początkowo jako administrator80, a od r. 1811 już jako paroch81. Pochodził on
z ruskiej szlachty herbu Sas, był synem dziekana baligrodzkiego ks. Bazylego
Kolatorzy zob.: APP, ABGKP, sygn. 1941, k. 7v-152v, a od 1828 roku „Schematyzmy”.
ЦДIАУЛ, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917, k. 2, 4. W dokumencie Fasji z 1783 r. jako data prezenty podany
jest rok 1767 (APP, ABGKP, sygn. 6454, k. 28).
75
APP, ABGKP, sygn. 1941, k. 7v-97v. Brak tabel z lat: 1791, 1801-1806, 1809-1811, 1815-1818, 18211823.
76
Nazwisko „Andruszkiewicz” występuje wielokrotnie w księgach metrykalnych parafii w Łopience w
XIX w. – zob. też: Bieszczady. Słownik, op. cit., s. 241-242, 245.
77
APP, Akta Stanu Cywilnego (dalej: ASC), Łopienka (Liber mortuorum), s. 11.
78
W roku 1806 – APP. ABGKP, sygn. 1891 Examinae parochorum Decanatus Baligrodenis 1790-1814, k.
122v-123; w roku 1807 – APP. ABGKP, sygn. 1941, k. 106v-107.
79
Ksiądz Jakub Iwankiewicz odnotowany w księgach stanu cywilnego parafii w Łopience w 1806 roku,
mieszkał w plebanii (APP, ASC, Łopienka, Księga zgonów, s. 10) jako zięć proboszcza (APP, ASC,
Jabłonki: Księga urodzeń – zapis z 1 maja 1814 roku). Ostatni podpis ks. Iwankiewicza w Aktach Stanu
Cywilnego w Łopience widnieje po dacie 8. lutego 1810 roku (APP, ASC, Łopienka, Księga zgonów, s.
12), a w Jabłonkach pierwszy podpis w księdze urodzeń złożony był w 1812 roku (APP, ASC, Jabłonki:
Księga urodzeń – podpis u dołu strony pod zapisem z 24. lutego 1812 roku). Ks. Iwankiewicz był proboszczem w Jabłonkach do śmierci w 1826 roku. Zmarł tam w wieku 40 lat (APP, ASC, Jabłonki: Księga
zgonów – wpis 7 lutego tego roku).
80
Według schematyzmów ks. Andrzej Ławrowski ur. w 1786, w został wyświęcony na kapłana w 1809
roku (D. Blazejowskyj, op. cit., s. 734). W Specyfikacji z 12 maja 1810 roku podpisany jako „Jędrzej
Ławrowski Administrator” (ЦДIАУЛ, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917, k. 2v, 4v).
81
Podpis, już jako parocha, pod aktem zgonu 2. października 1811 roku (APP, ASC, Łopienka, Księga
zgonów, s. 13) i wymieniony jako taki w „Tabelli Annua” z 1. stycznia 1812 roku (APP, ABGKP, sygn.
1941, k. 121v-122).
73
74
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Ławrowskiego – proboszcza Terki82, a następnie Smolnika nad Osławą, zmarłego
tam w r. 1813.83 Ksiądz Andrzej Ławrowski wkrótce sam też został dziekanem
baligrodzkim, zmarł 12 marca 1857 w wieku 71 lat84 i został pochowany w Łopience, pod specjalnie wybudowaną w tym celu kaplicą85. To kolejni kolatorzy i
parochowie byli inicjatorami i współfundatorami prowadzonych przy cerkwiach
prac, także w Łopience.
Prace przy budowie murowanej cerkwi zostały podjęte pod koniec XVIII
w. Jeszcze w r. 1784 cerkiew była lignea super Fundamentu Lapideo86. To zapewne
przybywające tu coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów wymusiły potrzebą wybudowania kolejnej, większej już świątyni, a ofiary przez nich wpłacane pozwoliły
wznieść okazałą, murowaną cerkiew, stojącą do dziś. O budowie nowej tak napisano w Specyfikacji wszelkich Realności i Praw parafii w Łopience, sporządzonej 12
maja 1810 dla potrzeb administracji austriackiej: Cerkiew z Materiałów Dominikalnach y Pracą Parafianów stawiona, Którą się sam Paroch s.p. X. Nikołaj Andruszkiewicz Koło Roku 1794º trudnił, y Maystrom za Robote z Elemozyny zbieranemi
Pieniędzmi wypłacał87. Informacja ta jest wiarygodna, gdyż powstała w niedługim
czasie po wzniesieniu cerkwi. Wskazana jest w niej postać proboszcza jako organizatora, być może nawet inicjatora całego przedsięwzięcia, wskazany jest też
sposób finansowania prac – z ofiar pielgrzymów, sposób pozyskania materiałów
budowlanych – ofiarowanych przez kolatora (kolatorów), oraz sposób prowadzenia prac – świątynię budowali parafianie kierowani przez opłacanych majstrów.
Pod specyfikacją podpisali się: Kajetan Strzelecki – 4tey Części Łopienki Dziedzic,
ks. Bazyli Ławrowski – dziekan baligrodzki, ks. Jędrzej Ławrowski – administrator parafii, Ignacy Korzeniowski – wójt, Piotr Liga – przysiężny i Wasyl Andruszkiewicz – także przysiężny [il. 5]. Dokument opatrzony jest czterema lakowymi
pieczęciami: kolatora Kajetana Strzeleckiego – z herbem Jastrzębiec [il. 6], WiW dokumencie Fasji z 1784 roku ks. Bazyli Ławrowski był wymieniany jako współparoch Terki (APP,
ABGKP, sygn. 6454, k. 36, 37) razem z ks. Janem Terleckim (w wizytacji z około 1776 roku jako paroch wymieniony tylko ks. Terlecki). Dziekanem baligrodzkim był wówczas wspomniany ks. Szymon
Moczarowski (zmarł w 1788 roku). W Tabellach Super Statu od r. 1790 jako paroch Terki wymieniany
jest już tylko ks. B. Ławrowski (APP, ABGKP, sygn. 1941, k. 12v), w 1799 roku także jako dziekan
baligrodzki (APP, ABGKP, sygn. 1941, k. 81). W r. 1807 jako proboszcz Terki odnotowany jest ks.
Daniel Polański (wyświęcony w 1806 roku – zob. D. Blazejowskyj, op. cit., s. 808), a ks. Ławrowski
podpisuje tę Tabelę jako dziekan baligrodzki i paroch w Smolniku (APP, ABGKP, sygn. 1941, k. 105v,
107v-108).
83
A. Boniecki, op. cit., t. 15, Warszawa 1912, s. 235-236. W murowanej cerkwi w Smolniku znajduje
się tablica epitafijna ks. Bazylego Ławrowskiego (zm. w 1813 r.) – KzszwP, Seria nowa, t. 1, z. 2, s. 118;
Bieszczady. Przewodnik (wyd. 11 aktualizowane – red. P. Luboński), Pruszków 2006, s. 357.
84
APP, ASC, Łopienka, Księga zgonów, s. 41.
85 Bieszczady. Słownik…, s. 259.
86
ЦДIАУЛ, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917, k. 13v.
87
Ibidem, k. 2.
82
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6. Pieczęć Kajetana Strzeleckiego pod
Specyfikacją z 1810 r. Центральний
державний історичний архів України
у Львові, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917,
fot. P. Sygowski 2013.
7. Pieczęć parafii greckokatolickiej w Łopience
pod Specyfikacją z 1810 r. Центральний
державний історичний архів України
у Львові, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917,
fot. P. Sygowski 2013.

8. Pieczęć Gromady Łopienka pod
Specyfikacją z 1810 r. Центральний
державний історичний архів України
у Львові, ф. 159, oп. 9, cпp. 2917,
fot. P. Sygowski 2013.

dły – pieczęć gromady Łopienki [il. 8], pieczęć parafii – z postacią św. Paraskewii
Męczennicy [il. 7]; czwarta pieczęć – księdza Bazylego Ławrowskiego, dziekana
baligrodzkiego – nie jest czytelna – być może był na niej rodowy herb Sas.
Z opisu cerkwi we wspomnianej „Specyfikacji” (r. 1810) wiadomo, że
była ona niedawno wymurowana z kamienia, bez sklepienia, czyli z drewnianym
stropem. Na dachu krytym gontem znajdowała się Kopuła, biało Blachą pobita,
zwieńczona żelaznym krzyżem osadzonym w miedzianej gałce – czyli wieżyczce 399
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na sygnaturkę (zapewne nad nawą). Wskazuje to, że wieńcząca elewację frontową wieżyczka została wzniesiona później, zapewne w 3. ćw. XIX w. Dzwonnica
stojąca na boku była drewniana, także kryta gontem. Ciekawostką jest podane
wówczas wezwanie cerkwi – S-tey Matery Parakiewyi, co może sugerować, że
chodzi tu o św. Paraskewię Tyrnowską, ale na pieczęci parafialnej jest wyobrażona św. Paraskewia Męczennica.
Wzniesienie nowej cerkwi wynikało, jak wspomniałem, z zapotrzebowania
na większą świątynię, odpowiadającą randze sanktuarium i liczbie przybywających tu pielgrzymów. W zachowanym materiale archiwalnym nic nie wskazuje
na to, aby inicjatywa ta pojawiła się w następstwie pożaru, czy złego stanu poprzedniej świątyni. Wyszła ona zapewne od księdza Andruszkiewicza, który
musiał przekonać do niej ówczesnych właścicieli wsi. Wymienianym w źródłach
kolatorem, wspierającym budowę materiałami, był ówczesny współwłaściciel
wsi – Aleksander Niesiołowski – niewykluczone, że może także z jakąś pomocą
Strzeleckich. Wzniesienie nowej cerkwi trwało zapewne co najmniej 2-3 lata, a
wspomniana w „specyfikacji” dosyć ogólne sformułowanie – Koło Roku 1794 –
sugeruje, że mogła to być zarówno data rozpoczęcia, jak i zakończenia prac88.
Wśród pytań związanych z powstałą wówczas świątynią ciekawy jest problem usytuowanej na osi budynku zakrystii, która według tradycji miała być starą
kaplicą, wybudowaną dla cudownej ikony. Do kaplicy tej miano dobudowywać
kolejne cerkwie89. W opisie wizytacyjnym drewnianej cerkwi ok. r. 1776 wspomniana jest zakrystia, ale nie podano jej budulca, co zapewne byłoby uczynione,
gdyby była murowana. W ówczesnym opisie cerkwi w Jabłonkach zaznaczono,
że ma ona murowane prezbiterium. Usytuowanie zakrystii na osi prezbiterium
nie jest aż tak rzadkie, i znane jest m.in. z Komańczy90 oraz monasteru werchrackiego91. Zagadkowa jest obecność „piwniczki” pod apsydą zakrystii, co – gdyby
była ona wcześniej kapliczką – nie byłoby konstrukcyjnie wskazane. Sugeruje to
z kolei, że ta część świątyni została dobudowana później, na co mogła by wskazywać informacja z wizytacji, z r. 1839 (zob. niżej). Kolejne pytanie dotyczy czasu
powstania babińca, który, według Krycińskiego, jest późniejszy92. Przy przyjęciu,
że poprzednia, drewniana cerkiew nie spłonęła i była użytkowana w czasie budowy nowej świątyni (albo jako stojąca obok niej, albo jako obudowywana), to ta
nowa, większa cerkiew, musiała zająć część przycerkiewnego cmentarza, a zatem
Spekulując można założyć, że wspomniane, popularne do dziś, datowanie czasu powstania cerkwi
na rok 1757 – jest może źle odczytaną – „1797” – z jakiegoś dokumentu lub inskrypcji na ścianach
świątyni.
89
Bieszczady. Słownik…, s. 249-250.
90
KzszwP. Seria nowa, t. 1, z. 2., op. cit., s. 34.
91
P. Sygowski, Monaster werchracki…, s. 121-156.
92
Bieszczady. Słownik…, s. 250.
88

400

Cerkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej...

obecność pochówków pod fundamentami babińca nie powinna zaskakiwać. Na
obecnym etapie badań wydaje się, że około r. 1794 wzniesiono prezbiterium,
nawę i także wówczas babiniec, gdyż chodziło o wybudowanie świątyni, która
nie tylko jako murowana podkreślałaby rangę sanktuarium, ale także takiej, która
mogłaby pomieścić większą liczbę pielgrzymów.
Stanisław Kryciński analizując bryłę świątyni sugeruje, że jej budowniczowie musieli posługiwać się austriackimi wzornikami i dlatego powstanie cerkwi
datuje na lata 20-30. XIX w.93 Podobnie uważa Piotr Krasny94. Mimo, że cerkiew
powstała wcześniej, nie można wykluczyć posłużenia się przy jej budowie planami sporządzonymi przez urzędowych architektów austriackich.
Miejscowa tradycja głosi, że inicjatorem budowy był miejscowy proboszcz,
pochowany w krypcie pod kapliczką obok cerkwi95. Wygląda na to, że połączono
tu w jedną dwie osoby: inicjatora budowy – księdza Mikołaja Andruszkiewicza,
być może pochowanego w krypcie pod cerkwią i księdza Andrzeja Ławrowskiego
– tutejszego długoletniego proboszcza i dziekana baligrodzkiego – pochowanego
pod kaplicą obok cerkwi. Pod cerkwią odnaleziono cztery krypty – dwie pod nawą,
jedną pod prezbiterium i jedną pod zakrystią96. Do obowiązków kolatorów, najczęściej rzymskich katolików, należało tradycyjnie wspieranie parafii uposażeniem w
ziemię, a cerkiew materiałami do jej budowy i remontu oraz jakimiś elementami
wyposażenia97. Mogli oni uczęszczać do cerkwi będących pod ich opieką, czasem
mieli w nich ławki kolatorskie98 i zwyczajowo byli chowani albo na cmentarzach
przycerkiewnych – w grobowcach, czy też w kaplicach grobowych, albo w kryptach
pod cerkwią99. Można więc przypuszczać, że także krypty pod cerkwią łopieńską
przeznaczone były tak dla kolatorów, choć może także i dla księży proboszczów.
Wizytacja z 28 czerwca 1839100 przeprowadzona przez greckokatolickiego biskupa przemyskiego Jana Śnigurskiego (Ivana Snihurskeho), była ostatnią wizytaIbidem.
P. Krasny, op. cit., s. 229.
95
Bieszczady. Słownik…, s. 259.
96
Ibidem, s. 250.
97
O kolatorstwie zob.: P. Krasny, op. cit., s. 50-53, 116-121, 213-216.
98
Ławka taka, z cerkwi w Radrużu, przechowywana była w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamek
w Łańcucie, obecnie wróciła do cerkwi w Radrużu, która jest filią Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Obecność takich ławek w Łopience w okresie międzywojennym odnotowuje S. Kryciński – zob.: Bieszczady. Słownik…, s. 250.
99
Np. Rastawieccy, kolatorzy cerkwi unickiej w Nowosiółkach kolo Tomaszowa Lubelskiego, chowani
byli w kryptach pod cerkwią – zob.: hasło „Nowosiółki” w KzszwP, t. 8 – dawne województwo lubelskie,
red. R. Brykowski, E. Smulikowska, z. 17 – Tomaszów Lubelski i okolice, opr. R. Brykowski, Warszawa
1982, s. 38.
100
APP, ABGKP, sygn. 402 Visitatio Dec. Baligroden. 1839, s. 19-23. Zachowała się ponadto wizytacja
z 1817 roku – nie wnosząca jednak nic istotnego do stanu wiedzy o cerkwi (APP, ABGKP, sygn. 289,
s. 15-16) oraz inwentarz z 1845 roku – w archiwum lwowskim (ЦДIАУЛ, ф. 146, oп. 20, cпp. 1733),
trudno czytelny, udostępniany tylko na niezbyt dobrze naświetlonym mikrofilmie.
93
94

401

Paweł Sygowski

9. Polańczyk – kościół rzymskokatolicki,
widok wnętrza z ołtarzem z cerkwi w Łopience
ze słynącą łaskami ikoną Matki Boskiej.
fot. P. Sygowski, 2014.
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10. Polańczyk – ikona Matki Boskiej
z cerkwi w Łopience.
Fot. P. Sygowski 2014.

cją biskupią w XIX w. Ma ona formę drukowanej ankiety, w której na różne pytania
trzeba było udzielić pisemnej odpowiedzi. Taki ułożony protokół dostarczał jednak
niezbyt dużo informacji. Wiadomo, że świątynia w Łopience wymagała poprawy
dachu, odnotowana jest obecność zakrystii przymurowanej (!) za Wielkim Ołtarzem, a oparkanienie cmentarza przycerkiewnego wymagało poprawienia. Na temat
wyposażenia wnętrza zamieszczono nieco więcej danych. Na pierwszy rzut oka zaskakuje brak ikonostasu, jednak po analizie innych wizytacji z tego czasu widać, że
na tych terenach nie jest to wyjątek. W tradycji unickiej Rzeczypospolitej już na
początku XVIII w. zaczęto zastępować ikonostas układem: ołtarz główny i boczne,
co było związane z pojawieniem się monstrancji w cerkwi (zob. wyżej). W r. 1839
w dekanacie baligrodzkim, wśród tworzących go 16. cerkwi parafialnych, 8 cerkwi
miało ołtarz główny i boczne, ikonostas odnotowano jedynie w Terce, Krywem,
Smreku i Wetlinie, a w Stężnicy były tylko carskie wrota. W opisach trzech cerkwi
brak informacji zarówno o ołtarzu głównym (który przecież musiał być), jak i o
ołtarzach bocznych, oraz o ikonostasie (Wołkowyja, Jaworzec, Cisna).
W Łopience nie było ikonostasu, były tylko 2 ołtarze – główny i boczny.
Ołtarz główny „w dobrym stanie” był obchodowy, czyli ustawiony na środku
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prezbiterium, tak, żeby
zgodnie z wymogami liturgii wschodniej, można było dokonać jego
obejścia, ale także żeby
móc wejść do zakrystii,
położonej na osi prezbiterium. Ołtarz boczny
ze słynącą łaskami ikoną stał po prawej stronie
nawy101 i zdał by się inny.
Ponadto odnotowany
został chór, konfesjonał
i Żertownyk w zakrystii. Nie wspomniano o
obecności zachowanej
do dziś, wspomnianej
wyżej ambony [il. 12],
która, jak się wydaje,
mogła już wówczas
znajdować się w cerkwi.
Informację w opisie o
pojawieniu się „przymurowanej” zakrystii
można wiązać ze zmianami w prezbiterium –
z brakiem ikonostasu,
11. Krechów – ikona Matki Boskiej Werchrckiej
zastąpionego ołtarzem
z cerkwi monasterskiej. Fot. P. Sygowski 2010.
wielkim – w związku z
tym powstała potrzeba dodatkowego miejsca, w którym paroch mógł przygotować się do liturgii. W tym celu zapewne dopiero wówczas wybudowana została
na osi prezbiterium zakrystia.
Brakuje także informacji o organach, które musiały tutaj być wcześniej,
skoro już w latach 1808 i 1810 wspominany jest organista. W nowej murowanej
cerkwi organy pojawiły się zapewne niedługo po jej wzniesieniu. Pod koniec XIX
w. lub na początku XX w., w ramach, jak można przypuszczać, „oczyszczania”
Nie jest często jasne, co wizytator ma na myśl – czy stronę od głównego wejścia do cerkwi od zachodu, czy zaczynając opis od ołtarza, określał strony posuwając się dalej w opisie w stronę tego wejścia,
wtedy będzie to strona taka jak wspomniana w opisie z około 1776 roku.
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już greckokatolickiej cerkwi z „polonizmów”, instrument ten wyniesiony został
na strych, gdzie był jeszcze widziany w
okresie międzywojennym102.
Dzwonnica drewniana nadal stała
obok cerkwi. Niedaleko znajdowała się
też „trupiarnia” oraz kolejny (po przycerkiewnym) cmentarz – już oddzielny w polu.
Zespół plebański w pobliżu – plebania i
zabudowania gospodarcze – ufundowany był przez kolatorów. Proboszcz, zgodnie z „Funduszem” cerkiewnym (z 1768
r.), miał odprawić roczne dwadzieścia
sześć mszy w intencji kolatorów żyjących
i zmarłych. Nie było budynku „szpitala”
(przytułku) i szkółki, na którą dopiero
zwożono drewno. Parafia – łącznie z filiami w Tyskowej i Buku liczyła 564 dusze.
Taką liczbę dusz podaje „Schematyzm”
z r. 1836 – 265 dusz w Łopience, 213 w
Buku i 86 w Tyskowej103. Wizytację w r.
12. Łopienka – ambona z cerkwi łopieńskiej 1839 podpisali: proboszcz – ks. Andrzej
po konserwacji w 2014 r. Fot. J. Giemza 2014.
Ławrowski, wójt Petro Niżynkiewicz, reprezentujący bractwo cerkiewne starszy
brat Oleksa Papinczak, prowizor Iwan Nazieniuk (Nasiennik) oraz przysiężny
Iwan Malinik (Maliniak).

Podsumowanie
Parafia w Łopience powstała jako unicka, zapewne w 1. ćwierci, a najpóźniej na początku 2. tercji XVIII w. O kształcie kolejnych cerkwi i ich wyposażeniu
decydowała zapewne lokalna tradycja Kościoła wschodniego, ale wpływ na to
mogli mieć także kolatorzy – najczęściej rzymscy katolicy, którzy mogli uczestniczyć w procesie powstawania świątyni poprzez finansowanie go, ofiarowanie
Bieszczady. Słownik…, s. 255-256. Organy w niektórych cerkwiach unickich pojawiają się około połowy XVIII w. Z czasem – od 4. ćwierci XVIII w. do 1. ćwierci XIX w. – bywało ich coraz więcej, szczególnie w diecezji chełmskiej w Królestwie Polskim, gdzie w 1864 roku wśród 261 cerkwi parafialnych w
131 były organy – zob. P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji…, s. 330-331 (przyp. 115).
103
Bieszczady. Słownik…, s. 129.
102

404

Cerkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej...

materiałów budowlanych, czy też fundowanie elementów wyposażenia, choć to
ostatnie należało głównie do parafian i parocha. Opieka kolatora nad cerkwią,
która znajdowała się w jego włościach, była zwyczajowa, choć nie zawsze podejmował się tego obowiązku (przywileju). W cerkwi w Łopience fundatorami
jakiejś części wyposażenia byli też pielgrzymi (w tym także rzymscy katoliccy)
przybywający do cudownego obrazu Matki Boskiej.
Po rozbiorach sytuacja zmieniła się – władze austriackie wymagały podporządkowania wszelkiej działalności budowlanej odpowiednim urzędom. Dla wnoszonych świątyń opracowywano typowe projekty, tzw. „Landpharrkirche”, podobne pod względem planów i brył oraz detali tak dla kościołów, jak i dla cerkwi – z
sugestią wznoszenia obiektów murowanych. Zachowane z 4. ćwierci XVIII i 1. tercji XIX w. murowane cerkwie mają wydłużoną, prostokątną nawę i węższe, choć
równe wysokością, zamknięte półkoliście prezbiterium. Dachy są dwuspadowe,
kalenicowe, nad prezbiterium zakończone odpowiednio do jego zamknięcia, nad
nawą zazwyczaj umieszczona jest wieżyczka na sygnaturkę. Często w elewacji frontowej dodawano wieńczącą ją wieżyczkę (Pielnia r. 1805, Odrzechowa r. 1813),
czasem dostawiano wieżę dzwonnicy (Tarnawa Górna r. 1821, Łukowe r. 1829).
Nawa i prezbiterium kryte są płaskimi stropami drewnianymi104. Zachował się też
przykład skromniejszego rozwiązania – w Sanoku, w cerkwi konkatedralnej (?) z lat
1784-1789, o takim planie i takiej bryle jak wspomniane wyżej wzniesione według
urzędowych wzorów. Brakuje tu dzwonnicy w elewacji frontowej czy w jej zwieńczeniu – dzwonnica tu została wzniesiono obok105. Podobny plan miała cerkiew w
Tylawie z r. 1787, wzbogacona o wieżę dopiero ok. r. 1879 r., ale tu prezbiterium
było nieco niższe, dużo węższe i kryte odrębnym, niższym dachem106.
Jak na tym tle wygląda cerkiew w Łopience? Wydaje się bardzo prawdopodobne, że przy jej budowie około r. 1794 musiano korzystać z austriackiego planu
urzędowego. Sugerował to już Kryciński107. Przemawia za tym ranga sanktuarium,
szeroko znanego, wymagającego świątyni, która stanowiłaby odpowiednią oprawę
dla słynącego łaskami obrazu. Wzniesiony obiekt ma cechy projektu urzędowego: prostokątną nawę i węższe krótsze prezbiterium (tu zamknięte prostokątnie),
murowane ściany o jednakowej wysokości wszystkich jego części, wnętrze kryte
drewnianym stropem płaskim. Świątynię tę różni od wspomnianych wyżej (z końca XVIII i pocz. XIX w.) tradycyjnie trójdzielny plan – nawę poprzedza babiniec.
Kryciński uważa, że babiniec dobudowano później108, jednak analiza wątku muru i
104 P. Krasny, op. cit., s. 197-244.
105
KzszwP, Seria nowa, t. 1, z. 2, s. 102-103.
106
KzszwP, Seria nowa, t. 1 województwo krośnieńskie, red. E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot, z. 1 Krosno,
Dukla i okolice, oprac. E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot, Warszawa 1977, s. 151.
107
Bieszczady. Słownik…, s. 250.
108
Ibidem.
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połączenia części budowli raczej tego nie potwierdza. Nowa świątynia musiała być
większa od poprzedniej ze względu na zwiększoną po rozbiorach liczbę pielgrzymów, przybywających teraz tu także zza Karpat – z terenów dzisiejszej Słowacji i
Węgier. Babiniec byłby przydatny i mógł być w projekcie od samego początku budowy. Natomiast pierwotnie nie było tu zapewne wieżyczki w elewacji frontowej,
o czym może świadczyć wzniesienie osobnej, drewnianej dzwonnicy. Wieżyczkę w
elewacji frontowej dodano później, w czasie przebudowy stropu nad babińcem –
na kolebkowy, widoczny na jednym ze zdjęć archiwalnych.
Zasadniczy problem stanowi także terminologia, którą należałby określać
świątynię wzniesioną w Łopience około r. 1794. Powstała ona za czasów austriackich, już po wprowadzeniu terminu „Kościół greckokatolicki” i prawdopodobnie
według urzędowego planu. Plan ten – trójdzielny – nawiązuje jednak do lokalnej
tradycji architektury cerkiewnej. Nową cerkiew budowano w tradycyjnych kontekstach i relacjach społecznych sprzed rozbiorów – przez proboszcza i parafian,
przy udziale kolatora (kolatorów) Polaków, rzymskich katolików. Wyposażenie
nowej cerkwi – bez ikonostasu, z ołtarzem głównym, ołtarzem bocznym, ławkami, amboną, konfesjonałem, organami było wynikiem zmian zaistniałych w
unickiej tradycji Rzeczypospolitej, adoptującej dla swoich potrzeb szereg elementów z tradycji Kościoła łacińskiego. Sądzę więc, że cerkiew tę należy rozpatrywać w omawianym okresie w kontekście tych tradycji – czyli jest to cerkiew
o wpływach austriackich pod względem architektury – czyli „greckokatolicka”,
ale z uwzględnieniem w jej wyglądzie tradycji lokalnej (trójdzielny plan, odrębna dzwonnica), natomiast pod względem wyposażenia jest to cerkiew „unicka”,
tkwiąca jeszcze w tej tradycji od czasów Rzeczypospolitej.
Zmiany w architekturze i wyposażeniu cerkwi zachodzące w drugiej połowie XIX i na początku XX w., były wynikiem wzrostu ukraińskiej świadomości
narodowej. Wiązał się z tym wspomniany proces „rebizantynizacji”. Zjawisko to
jest stosunkowo mało rozpoznane. Można je zauważyć również w cerkwi w Łopience, być może nawet wcześniej, niż gdzie indziej, gdyż proboszczem i współwłaścicielem wsi był ksiądz Andrzej Ławrowski, dziekan baligrodzki. Z rodziny
Ławrowskich wywodziło się wielu księży, między innymi brat Andrzeja – Jan
Ławrowski – kanonik kapituły przemyskiej, historyk Cerkwi, współpracownik
przemyskiego biskupa Jana Śnigurskiego (Ivana Snihurskeho) czołowych przedstawicieli ukraińskiego ruchu narodowego109.
Wyniki badań zaprezentowanych powyżej pozwalają na wprowadzenie kilku zmian w dotychczasowych ustaleniach na temat historii Łopienki i jej cerkwi.
Potwierdzają również, po raz kolejny, wielkie znaczenie dokumentów archiwal-
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J. Zdrada, Ławrowski Julian [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973, 282-283; A. Boniecki, op. cit., t. 15, Warszawa 1912, s. 235; P. Krasny, op. cit., s. 203.
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nych w studiach nad tradycją cerkiewną, zwłaszcza przy ogromnych stratach w
materiale zabytkowym.
Dalsze badania powinny pomóc w ustaleniu dziejów cerkwi w 2. połowie
XIX i na początku XX w., szczególnie opisać proces „rebizantynizacji” i inne
zmiany w jej wyposażeniu i architekturze – między innymi umieszczenie wieżyczki w elewacji frontowej. Widoczna jest ona na zdjęciach z okresu międzywojennego i powojennego, według których zrekonstruowano obecną bryłę świątyni. Potrzebna jest też dalsza, szersza kwerenda, która pozwoli określić czas i
okoliczności powstania unickiej parafii w Łopience, dzieje kolejnych cerkwi, jak
i początki kultu obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej.

Orthodox church in Łopienka and the Baligród deanery
of Uniate diocese of Przemyśl in the second half of the 18th,
and the first half of the 19th centuries
The Uniate parish in Łopienka in Bieszczady was probably founded by
Stanisław Karsznicki and his wife Salomea née Bal, at the turn of the first and
second terse of the eighteenth century. In a short time, the icon of the Mother
of God with the Child (Eleusa), held therein, became famous for its miracles,
and the church became a particularly holy shrine (a sanctuary). Numerous pilgrims arrived here, even from distant parts (for instance, Hungary), so that another wooden Orthodox church was replaced with a brick one. The query carried out in the archives of Przemyśl and Lwów showed that this temple was built
around 1794 from the pilgrims’ offerings, with the help of collator founders (the
Niesiołowski and Strzelecki families, who were Roman Catholics), and the work
of local parishioners, by efforts of priest Mikołaj Andruszkiewicz.
Reading through inspection reports of the Uniate (and then Greek Catholic) deanery at the diocese of Przemyśl enabled us to establish a more accurate
dating of some of these inspections, and to state how the equipment of the church
of the deanery changed at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries,
during the on-going assimilation of the elements of Latin tradition. The aforementioned studies also showed that the temple in Łopienka is the oldest brick
church throughout the Western Bieszczady mountains.
After World War II, the residents of Łopienka were displaced during the
“Operation Wisła”. The miracle-granting icon was saved by priest Franciszek Stopa from Polańczyk. The abandoned church in the deserted village fell into ruin.
In the years 1983-1996 Zbigniew Kaszuba rebuilt the temple, together with his
friends from Warsaw Polytechnic. Located in the beautiful mountain valley, the
orthodox church is a reminder of the former inhabitants of this land and of their
culture, as well as a tourist attraction of the area.
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Górna część ikony Św. Michała Archanioła,
usunięta podczas prac konserwatorskich.
Fotografia ze zbiorów Zofii Szanter, przed 2011.

Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła
w Przysłopiu
Zofia Szanter
Warszawa

W 1968 roku Jerzy Tur i Barbara Tondos wizytowali greckokatolicką cerkiew św. Michała Archanioła w Przysłopiu, na stokach Magury Małastowskiej.
W owym czasie świątynia pozostawała pod opieką parafii katolickiej w pobliskim
Uściu, dzięki czemu przetrwała. Stworzona wówczas karta ewidencyjna dokumentuje zespół cerkiewny składający się ze świątyni, zrębowego ogrodzenia
z bramką, przy którym rosły cztery potężne drzewa, kostnicy i cmentarza1. Nie
ma tam informacji, by cerkiew była zniszczona.
Gdy przybyłam tam jedenaście lat później, w 1979, stan zachowania tego
zabytkowego zespołu był opłakany2. Świątynia dosłownie wrastała w ziemię, z
ogrodzenia pozostały przegniłe resztki, nie było kostnicy, a na cmentarzu z zatartymi już mogiłami pasły się krowy.
Najtragiczniej prezentowało się wnętrze cerkwi. Niezależnie od ogólnego
zaniedbania (nabożeństwa odbywały się sporadycznie), w czasie deszczu szczególny nastrój tworzył tam potok, wpływający pod zrębem południowej ściany.
Płynął wyrwą w podłodze błotnistym korytem i z bulgotem znikał pod podłogą w połowie nawy. Ściana, spod której wypływał, pod naporem błota wygniła
i osiadła około pół metra. Groziła zawaleniem. Osiadający zrąb od strony południowej przygniatał również ikonostas. Miejscowi opiekunowie, państwo Anna
i Michał Kapeluchowie, zadbać mogli jedynie o utrzymanie w świątyni czystości
i o świeże kwiaty.
J. Tur, Cerkiew św. Michała Archanioła, Przysłup, Karta ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, lipiec 1968, [w:] Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.
2
Z. Szanter, Cerkiew filialna gr.- kat. p.w. św. Michała Archanioła, Przysłup, Karta ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, maj 1979, [w:] Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Warszawa.
1
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Szczęśliwie, cerkiew przysłopska, jedna z najstarszych i najcenniejszych w
Beskidach, wzniesiona w 1756, staraniem ówczesnego prezbitera, o. Bazylego
Sembratowicza, kosztem i nakładem właściciela wsi, „Wielmożnego Pana Wiktora choronżego z Makowska”3, w ostatniej chwili została uratowana dzięki bezprecedensowej społecznej akcji. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku turyści, w tym
uczestnicy licznych obozów studenckich, także naukowych (jak obliczyliśmy –
łącznie około sto pięćdziesiąt osób), przez kilka sezonów wakacyjnych pracowali
przy remoncie świątyni (z akceptacją wojewódzkiego konserwatora zabytków)4.
Na tym etapie zniszczeń nie było jeszcze za późno. Nie chcieliśmy, by powtórzył
się scenariusz z sąsiedniej Nieznajowej, w której cerkiew śś. Kosmy i Damiana,
równie cenna, wzniesiona w roku 1780 (ćwierć wieku po przysłopskiej) przez 10
lat stopniowo upadała, by w 1974 ostatecznie się zawalić. Przed 1966 przeprowadzono tam badania naukowe i inwentaryzację5. Być może i tę świątynię dałoby
się uratować. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, badania naukowe, wykazujące
wybitną wartość zabytku, powinny przecież powodować podjęcie działań konserwatorskich...
W Przysłopiu, ze względu na ograniczone środki finansowe, w latach 80. XX
wieku mogliśmy przeprowadzić tylko prace najniezbędniejsze, przy naprawie konstrukcji budynku i przystosowaniu wnętrza do funkcji sakralnych. Ikony z wyposażenia zostały jedynie wstępnie zabezpieczone tak, by przetrwały do „lepszych”
czasów, kiedy to będzie można wykonać ich pełną, prawidłową konserwację.
Formę architektoniczną oraz wyposażenie wnętrza, które mogliśmy oglądać w końcu XX wieku, cerkiew przysłopska otrzymała blisko wiek wcześniej.
Wcześniej była niewielką świątynią, w której nie zaszły znaczące zmiany od czasu jej wzniesienia. Przypuszczać można, że wspomniane fundusze (na pewno
był tu też materiał z lasu „pańskiego”), otrzymane od właściciela wsi, starczyły
na realizację budowy. Wyposażenie wnętrza zostało natomiast przeniesione z
poprzedniej, starszej cerkwi, która uległa zniszczeniu. Wizytacje z XVIII wieku
wspominają o starodawnym, niekompletnym (niedokończonym) ikonostasie
(w 1765: Deisus antiquu; w 1771: Deisus totum antiquissimus, necdum depictum;
w 1773: Deesis totum antiquum opus adhuc non finitum) i o jednej, wyjątkowo
pięknej ikonie Matki Bożej (w 1771: imaginem Bae quid est gratiosa et pulchre
depicta; w 1773: unam Imaginem Bae quae est pulchrae depicta ). Co ciekawe,
przed tą ikoną, ustawioną przy carskich wrotach, umiejscowiono również ołtarz
boczny, co odnotowuje wizytacja z 1773: Altare 2dum, datur ad Imaginem Bae ad
Jak głosi napis, wyryty na belce pierwotnie usztywniającej zrąb nawy, po przebudowaniu cerkwi przechowywanej na strychu cerkwi.
4
Z. Szanter, Cerkiew w Przysłopiu i jej remont, „Polska Sztuka Ludowa” 39, 1985, nr 3-4, s. 247-252.
5
R. Brykowski, Drewniana cerkiew łemkowska w Nieznajowej, „Ochrona Zabytków” 1966, nr 1 (19) s.
85.
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fores Regias6. W czasie naszego remontu podobrazie tej ikony, ze śladowymi fragmentami malowidła, znaleźliśmy na strychu; obrzeże z kaboszonami pozwala ją
datować na XVII wiek7. Jeszcze w 1773 świątynia w Przysłopiu, jako jedyna w
całym dekanacie bieckim nie posiadała całościowego, nowożytnego ikonostasu,
a jedynie kilka starych ikon z XVI, a może i z XV wieku i tę właśnie ikonę XVIIwieczną, która miała być zaczątkiem nowego ikonostasu. Do jego realizacji jednak wówczas nie doszło, gdyż przyłączenie Przysłopia do parochii w Nowicy (w
ramach reorganizacji zarządzonej przez władze austriackie) w końcu XVIII wieku, przekreśliło możliwość finansowania poważniejszych prac przy wyposażaniu
wnętrza. W cerkwie doczerne (filialne) w XIX wieku na ogół nie inwestowano;
niekiedy przekazywano do nich stare, zbędne ikony z cerkwi parochialnych. Nie
wiemy, czy tak było i w parochii w Nowicy, ponieważ dokumenty z XIX wieku o
tym nie wspominają, a stare ikony nie zachowały się.
Wsie coraz bardziej ubożały. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy pod koniec XIX wieku mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać „na zarobek” do Ameryki. Jak w innych
miejscowościach, tak i w Przysłopiu, przy drogach i przed nowo budowanymi chałupami pojawiły się kamienne krzyże wotywne i pamiątkowe, a mogiły na cmentarzach
coraz częściej oznaczano krzyżami kutymi w kamieniu. Wzniesiono nową kaplicę i
kapliczki przydrożne. Możliwe też stało się zainwestowanie w cerkiew doczerną.
Ważną rolę w tych działaniach niewątpliwie odegrał ówczesny duszpasterz,
ksiądz Konstantyn Konstantynowicz (funkcję parocha Nowicy i Przysłopia sprawował w latach 1882-1891)8. Z jego to zapewne inicjatywy cerkiew przysłopską
poszerzono i zakupiono do niej wyposażenie, a przede wszystkim – kompletny
ikonostas9.
Tak jak w innych ubogich górskich wsiach, ikonostas nabyto okazyjnie w
którejś z bogatszych miejscowości, gdzie akurat fundowano nowe wyposażenie
cerkwi. Badania archiwalne i analiza ikon pozwalają przyjąć, że w naszym przypadku były to najprawdopodobniej Izby. W tym właśnie czasie budowano tam
olbrzymią – jak na tamtejsze warunki – murowaną świątynię. Potrzebne były
pieniądze. Mieszkańcy Izb sprzedali więc stary ikonostas, który i tak byłby za
mały do nowego wnętrza. A był to ikonostas szczególnej klasy – powstał bowiem
w najwspanialszym okresie rozwoju parochii, kiedy to Izby stanowiły siedzibę
namiestnika (dziekana), księdza Joana Szczawińskiego.
6
Szerszy opis historii Przysłopia, wraz z danymi o źródłach, [w:] Z. Szanter, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy, Warszawa 2013.
7
Z. Szanter, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dorzecze górnej Ropy. Historia wsi i sztuka cerkiewna XVIII
wieku, Warszawa 2005, s. 131-134; Eadem, Cerkiew w Przysłopiu i jej remont…, loc. cit.
8
Nowica, dekanat gorlicki, okręg Jasło, [w:] Wykazy duchownych poszczególnych parochii” (spisane przed
1942), APP Zespół AAŁ 69, s. 138.
9
Z. Szanter, Cerkiew w Przysłopiu i jej remont..., loc. cit; Eadem, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje
Nowicy i Przysłopia..., loc. cit.
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Ksiądz Joan, pochodzący z rodziny Konstantyna Szczawińskiego, dziekana
muszyńskiego i spiskiego, był wyjątkowym kapłanem. Parochię w Izbach objął w
r. 1733 Miał wówczas zaledwie 23 lata (w tym czasie prezbiterowie obejmowali
stanowiska w wieku 25-27 lat) i jako jeden z nielicznych odbył studia teologiczne
we Lwowie. Szybko też został dziekanem aż 3 dekanatów: bieckiego, muszyńskiego i spiskiego. Niezależnie od tych obowiązków bardzo dbał o swą parochię;
pragnął stworzyć w Izbach ośrodek kultu cudownej płaczącej ikony Matki Bożej.
Z tą myślą w r. 1754 wzniósł nową pięciokopułową cerkiew, z dwiema kaplicami
przy pomieszczeniu ołtarzowym10.
W tym czasie w cerkwiach wsi beskidzkich wprowadzano nowożytną formę ikonostasu, w której ikony uporządkowane były w rzędy ujęte w całościową
strukturę snycersko-architektoniczną. W uboższych miejscowościach ikonostasy
zazwyczaj przekształcano sukcesywnie. Na ogół najpierw wstawiano nowe ikony
dolnego rzędu, a po pewnym czasie – ikony rzędu Deesis11. Tak właśnie w XVIII
wieku było w Izbach, gdzie nowe ikony dolnego rzędu wraz z ikonami świątecznymi
odnotowane zostały już w wizytacji z 1743: Obrazy Namiestne z Praznikami structurae decen12. Jak wynika z analizy materiałów archiwalnych, powstały one wkrótce
po tym, jak ksiądz Joan objął parochię. Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć
można, że młody prezbiter zamówił ikony do swojej świątyni w miejscu znanym z
okresu studiów – w którymś z warsztatów lwowskich, niekoniecznie specjalizującym się w malarstwie ikonowym. W górnych partiach izbiańskiego ikonostasu do
1765 były starodawne ikony apostołów. W 1743 zapisano: Apostołowie Struktury
Staroświeckiej. Podobnie w nowej cerkwi w 1764, kiedy to odnotowano brak wizerunków proroków oraz inne pojedyncze obrazy o formie odpowiedniej dla użytku
cerkiewnego: Imagines in Eccclesia st honestae depictae 12 Apostoli, antiquae picture.
Prophetae desunt. Singulae Imagines sub forma ab Ecclesia uisitata depictae. W 1765
odnotowano już pełen ikonostas, niedawno wykonany, pięknej roboty: Deisus recenter affaber extruit, co uściśla wizytacja z 1773: Deisus totum bene est honeste sculptum et deauratum13. I najprawdopodobniej ten właśnie ikonostas – zapewne dzięki
znajomościom księdza Konstantynowicza14 – w końcu lat 80. XIX wieku sprowadzony został do cerkwi przysłopskiej. Prace sfinalizowano w 1890.
Eadem, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dorzecze górnej Ropy…, s. 15-16.
Eadem, Powstanie nowożytnej formy ikonostasu w cerkwiach ruskich na południowo-wschodnich terenach
Rzeczpospolitej w XVII wieku, w: Do piękna nadprzyrodzonego, Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki
sakralnej od X do XX wieku, t. I, Referaty, Chełm 2003, s. 146-147.
12
Wizytacja z 1743: Visitatio Ecclesiae Parochialis Izbianensis A.D. 1743, AAP Zespół ABGK 38, s. 82-83.
13
Wizytacja z 1764, AAP Zespół ABGK 40 s. 23; Wizytacja z 1765, AAP Zespół ABGK 41 s. 46; Wizytacja z 1771, AAP Zespół ABGK 42 s. 29, Wizytacja z 1773, AAP Zespół ABGK 38 s. 134.
14
Ks. Konstantyn Konstantynowicz był prezbiterem w Wierchomli, nie podano jednak w jakim okresie. Wierchomla, dekanat muszyński, [w:] Wykazy duchownych…, s. 19.
10
11
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Niestety, do tego czasu uległ on olbrzymiemu zniszczeniu. W ciągu XIX
wieku, gdy zabrakło księdza Joana i jego syna Jerzego, który objął parochię po
ojcu15, cerkiew w Izbach, choć wzniesiona w połowie XVIII wieku, stopniowo
podupadała. Poza zubożeniem wiernych, wynikającym z nowych warunków polityczno-ekononicznych po przyłączeniu południowej części Rzeczpospolitej do
Austrii, do jej zniszczenia mogło przyczynić się skomplikowane, pięciokopułowe przekrycie, które bez corocznej konserwacji przeciekało. Stąd tak wielka destrukcja ikon z górnych partii ikonostasu. Do dalszych zniszczeń przypuszczalnie przyczyniły się nie najlepsze warunki, w jakich ikonostas przechowywano po
rozmontowaniu.
Przysłopianie musieli więc zatrudnić malarza, by przywrócił ikonom
ich blask; część przedstawień proroków trzeba było nawet namalować od podstaw. Poza zniszczeniami, istotnym problemem było to, że postacie na nowo
sprowadzonych ikonach wyraźnie różniły się od postaci świętych malowanych
pod koniec XIX wieku. Apostołowie w dynamicznych pozach na tle pejzażu i
chmur, Maria z niemal obnażonym, stojącym Dzieciątkiem i z otwartą książką,
św. Łukasz Ewangelista z realistycznym wizerunkiem wołu, a zwłaszcza Chrystus
Nauczający, o nietypowych rysach twarzy, bez nimbu krzyżowego, uchwycony w
niespokojnym, nerwowym ruchu.
Ażeby ikonostas utrzymać w konwencji, przyjętej w końcu XIX wieku, należało wymienić ikony dolnego rzędu, które najbardziej odbiegały od ówczesnych
przedstawień. Dokupiony został wizerunek Chrystusa Nauczającego i wizerunek św. Mikołaja, oba o spokojnym, statycznym charakterze i rozpoznawalnych
rysach twarzy. Wierni zamówili również nową ikonę Matki Bożej, zachowując
jednak wyobrażenie postaci Marii z książką. Kompozycja ta bardzo przypadła
Przysłopianom do gustu, powstała wówczas bowiem jeszcze jedna ikona Matki
Bożej z książką; znajduje się w przydrożnej kapliczce. Wpływ na pozostawienie
takiego wizerunku Marii miał na pewno ksiądz Konstantynowicz, który niewątpliwie znał podobne kompozycje z Tylicza i z Wierchomli.
Kolejny problem stanowiła ikona chramowa, która w ikonostasach umieszczana jest w dolnym rzędzie od strony południowej i ukazuje patrona świątyni.
W Przysłopiu jest nim św. Michał Archanioł, a w Izbach – św. Łukasz Ewangelista.
Konieczne więc było uzupełnienie ikonostasu o wizerunek Archanioła Michała.
Jako podobrazie wykorzystano jedną z ikon, odrzuconych z ikonostasu izbiańskiego, z pewnością najgorzej zachowaną lub postrzeganą jako najbardziej obca.
Ikoną tą okazał się wizerunek Chrystusa Nauczającego. W czasie naszego remonParochia w Izbach pozostawała pod zarządem rodziny Szczawińskich przez 88 lat: ksiądz Joan pełnił
funkcję parocha przez 48 lat (od 12 listopada 1732); ksiądz Jerzy – przez 40 lat (od marca 1780 do 20
grudnia 1820), por.: Izby, dekanat muszyński, [w:] Wykazy duchownych…, s. 108.
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tu na przełomie lat 70. i 80. XX wieku wydawało się, że Archanioł namalowany
został na ikonie z półpostaciowym przedstawieniem św. Łukasza Ewangelisty
– święty, zarysowany pod wizerunkiem Archanioła miał bowiem zwykły nimb,
a nie nimb krzyżowy, jaki w kręgu kultury chrześcijańskiego Wschodu zawsze
otacza głowę Chrystusa. Dopiero w trakcie konserwacji w 2011 ujawnił się – w
okolicznościach, o których za chwilę – wyjątkowej klasy wizerunek Chrystusa
Nauczającego.
Pozostałe ikony z dolnego rzędu ikonostasu izbiańskiego: wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem i wizerunek św. Łukasza zachowano na ścianach cerkwi
przysłopskiej, mocując je między oknami. Nieznany jest los czwartej ikony z tego
rzędu. W cerkwiach beskidzkich przedstawia ona najczęściej postać św. Mikołaja.
Pierwotną, oryginalną ikonografię ikonostasu z Izb uzupełniają 4 predelle pozostawione w Przysłopiu pod ikonami dolnego rzędu, które – jako „mniej ważne”
i stosunkowo nieźle zachowane, przemalowano w znikomym stopniu.
W wyniku przedstawionych działań, od 1890 po początek XXI wieku na
wnętrze cerkwi przysłopskiej otwierał się ikonostas ukazujący świętych na ikonach malowanych w początku lat 30. XVIII wieku, około połowy XVIII wieku
oraz około połowy i pod koniec wieku XIX. Te pierwsze powstały w jednym
z wiodących warsztatów malarskich na południu Rzeczpospolitej, być może we
Lwowie. Te z połowy XVIII i z połowy XIX wieku – w lokalnych warsztatach
cechowych. Te z końca XIX wieku wyszły spod pędzla malarza samouka, który
ambitnie podjął się dostosowania ikonostasu z Izb do nowego wnętrza.
Ikonostas w cerkwi przysłopskiej stanowił więc rodzaj zaszyfrowanej księgi, której odczytanie – jak widzieliśmy – w istotny sposób wzbogaca nie tylko
znajomość dziejów dwóch wsi: Przysłopia i Izb, ale też uzupełnia wiedzę o przeszłości Łemkowszczyzny. Wiedzę, którą w XIX wieku próbowała zatrzeć polityka
austriackiego zaborcy. Dlatego też wszelkie ingerencje w wygląd tego ikonostasu
powinny być głęboko przemyślane, a zmiany wprowadzane z szacunkiem.
Od naszego remontu cerkwi św. Michała Archanioła minęło dwadzieścia
lat, nadeszły inne czasy. Ale czy lepsze dla cerkwi na Przysłopiu? Jak się okazuje, nie do końca. Wraz z XXI. wiekiem, w 2003 roku rozpoczęto prace konserwatorskie we wnętrzu. Niestety, na „pierwszy ogień” poszły unikatowe carskie
wrota z ikonostasu. Choć XVIII-wieczne złocenia na przepięknych, ażurowych
skrzydłach były tylko troszkę przetarte, pokryto je nieodwracalnie i całkowicie
nieprofesjonalnie warstwą porażająco błyszczącego złota. Na dodatek „poprawiono” delikatne temperowe malowidła na medalionach, a odwrocie zasmarowano farbą olejną „orzech jasny”. Zniknęły oryginalne, kute zawiasy z XIX wieku,
na których skrzydła wrót były zawieszone. Równie nieprofesjonalnie pozłocony
414 został XIX-wieczny kiwot na prestole. „Renowacji” tych dokonał artysta przybyły
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z Ukrainy, za skromną kwotę 1000 złotych, które nieopatrznie przekazali turyści
na ręce miejscowych opiekunów świątyni z przeznaczeniem na jej konserwację.
Podobno artysta ten później zajął się także cerkwią w pobliskiej Pętnej.
W 2009 roku rozpoczęła się konserwacja całego ikonostasu. Tym razem
działania podjął profesjonalista, absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Niezależnie od konserwacji poszczególnych ikon,
przypuszczalnie wykonanej perfekcyjnie, wprowadzone zostały zmiany w układzie całego ikonostasu. Zrozumiałe i niezrozumiałe. Istotne i mniej ważne.
Snycerska struktura całości, o trójrzędowej kompozycji architektonicznej,
która utrzymana była w dyskretnych, marmurkowych szarobłękitach i przydawała wnętrzu powagi, zastąpiona została ciepłymi cynobrami, wprowadzającymi
świąteczny nastrój. Być może, zgodnie z pierwotnym kolorytem. Ale niestety,
ikony z apostołami, przy ponownym montowaniu ich w ikonostasie po konserwacji, zostały ustawione w innej kolejności. Ma to znaczenie teologiczne, bowiem wizerunek św. Pawła, zawsze umieszczany jest w rzędach apostolskich jako
pierwszy po lewicy Chrystusa. Teraz przesunięty został poza wizerunki dwóch
ewangelistów i znajduje się na ikonie środkowej. Ponadto, zmieniono kompozycję zwieńczenia ikonostasu, w którym pierwotnie między kartuszami umieszczone były 2 unikatowe, trójpłomienne znicze, obecnie usunięte. Ich wyeliminowanie wyjaśnić można chęcią regularnego uszeregowania kartuszy, ale zatarta
została oryginalność pierwotnego rozwiązania. Na ogół wizerunki proroków w
ikonostasach malowane są na identycznych kartuszach, rozmieszczonych regularnie – tu zaś kartusze mają zróżnicowane formy i wielkość, a znicze stanowiły
dodatkowe urozmaicenie. Zniknęły też – niespotykane już w okresie powojennym w żadnej z cerkwi beskidzkich – drewniane lichtarzyki z końca XIX wieku,
do niedawna zamocowane przed każdą z ikon z apostołami.
Ale największą, najbardziej zdumiewającą ingerencją konserwatorską jest
nieodwracalnie zniszczenie w 2011 chramowej ikony z wizerunkiem św. Michała
Archanioła, namalowanej przed 1890. Choć wszystkie ruchome dzieła sztuki powstałe w XIX wieku mają status obiektów zabytkowych, wizerunek św. Michała
Archanioła zniszczony został w majestacie prawa.
Decyzję o jego usunięciu podjął konserwator prowadzący prace. Pod
„brzydkim” Archaniołem odkrył bowiem fascynującą, starszą ikonę Chrystusa
Nauczającego (tę zamówioną we Lwowie przez księdza Joana Szczawińskiego).
Do decyzji konserwatora przychyliła się pięcioosobowa Komisja z mgr Barbarą Budziaszek, rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w dziedzinie rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznych, pełniącą obowiązki kierownika Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej
Polichromowanej na krakowskiej ASP.
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Ustalenia Komisji spisane są w „Protokole odbioru częściowego” z dnia 9
września 2011, kiedy wizerunek Archanioła był już w dużym stopniu usunięty.
Komisja ustaliła, że – cytuję: „Ekspozycja przedstawienia Chrystusa Pantokratora wynika z jego wysokiej klasy artystycznej, natomiast przedstawienie św. Michała Archanioła stanowi amatorskie przemalowanie oryginalnego dzieła”. Tyle
tylko, że ów „amator” działał w XIX wieku, a inne, wykonane przez niego „amatorskie” malunki (np. część wizerunków proroków) zostały poddane pieczołowitej konserwacji i pozostawione w ikonostasie.
To prawda, wizerunek Archanioła nie był namalowany zbyt profesjonalnie
i mógł być odbierany jako „brzydki”, ale przecież jednocześnie był dynamiczny i
pełen ekspresji. Jedyny w swoim rodzaju. Zresztą, pojęcie piękna jest względne i
nie powinno stanowić kryterium w działaniach konserwatorskich. Strach pomyśleć, co Wysoka Komisja zawyrokowałaby o obrazkach Nikifora...
Dodatkową wartością, decydującą o znaczeniu tej nieistniejącej już, XIX
-wiecznej ikony, jest fakt, że poprzez ten właśnie wizerunek Archanioł Michał
przez 120 lat opiekował się świątynią przysłopską i towarzyszył, co najmniej
pięciu pokoleniom wiernych w ich codziennym życiu, smutkach i radościach.
Parafrazując jedną z piosenek antykomunistycznych - przetrwał czasy austriackie, pierwszą wojnę światową, sanację, okupację i drugą wojnę, demokrację, stalinizm i komunizm, wysiedlenia na Ukrainę i akcję „Wisła”, a wreszcie powrót
kapitalizmu. Nie przetrwał działań konserwatorskich. Szkoda, że działania te nie
zostały poprzedzone choćby wstępnym zapoznaniem się z literaturą przedmiotu. Przecież historia cerkwi przysłopskiej jest dostępna w literaturze naukowej
od 1985 roku!16 Może wówczas Komisja doszłaby do wniosku, że warto jednak
zachować górną warstwę ikony i przenieść ją na osobne podobrazie.
Sztuka rozwarstwiania malowideł zgłębiana jest w Polsce od połowy lat
70. XX wieku, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu i – przede
wszystkim – na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, gdzie do 2007 rozwarstwienie malowideł wykonanych na podłożu drewnianym stanowiło temat aż dziewięciu prac magisterskich (w latach: 1976, 1984,
1987, 1998 dwukrotnie w 2000 i dalej w 2001, 2003 i 2004), z czego sześć wykonywano pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej17, która w 1987 była również
promotorem przyszłego konserwatora ikonostasu przysłopskiego...
Zniszczona ikona stanowiła przede wszystkim bezcenny dokument historii, świadectwo czasów, w których mieszkańcy, po długim okresie stagnacji, zaczęli ponownie tworzyć swoje świątynie. W cerkwi przysłopskiej – jak pamiętamy – wchodziła w skład pierwszego w historii, całościowego ikonostasu. Ponoć
Z. Szanter, Cerkiew w Przysłopiu i jej remont....
M. Lempart-Geratowska, Sztuka rozwarstwiania malowideł sztalugowych, „Spotkania z zabytkami”
2007, nr 4, s. 14-17.
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zamiast niej ma być umieszczona współczesna kopia jakiegoś innego wizerunku
św. Michała Archanioła.
Nie jest to pierwszy przypadek zniszczenia ikony w trakcie działań konserwatorskich. W roku 2001 usunięta została wspaniała ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem z cerkwi w niedalekiej Czarnej k. Uścia, namalowana ok. połowy XVII
wieku w kręgu lwowskim18. Celem było odsłonięcie wizerunku Hodegetrii z XVI
wieku, który jednak okazał się bardzo zniszczony i został w dużym stopniu odtworzony przez konserwatora. Porażający efekt można oglądać w nawie cerkwi
(obecnie użytkowanej jako świątynia katolicka) na ołtarzu bocznym.
Zniszczenie kolejnej ikony w trakcie działań konserwatorskich jest sygnałem powracającego problemu, który należałoby radykalnie rozwiązać. Nie zmienił się przecież etos działań konserwatorskich; polska szkoła konserwacji nadal
słynie na całym świecie z profesjonalizmu. Decyzje konserwatora muszą być
poprzedzone badaniami historycznymi i muszą być pieczołowicie przemyślane,
a nadzór musi być kompetentny. Nadal przecież obowiązuje starożytna zasada
primum non nocere, adresowana nie tylko do lekarzy.
Odejście Jerzego Tura i Barbary Tondos zamyka pewną epokę historii sztuki
cerkiewnej w Polsce. Epokę, w której entuzjaści, zafascynowani urokiem ikon i cerkwi, oryginalnością drewnianych konstrukcji, malowniczością kapliczek – wędrowali bezdrożami, by fotografować, opisywać i dokumentować, a przede wszystkim
ratować przed zniszczeniem i zapomnieniem zabytki właściwie „wyklęte”, traktowane przez władze komunistyczne jakby były współwinne zbrodniczym działaniom pewnej części społeczności greckokatolickiej, bezrefleksyjnie realizującej
wytyczne OUN, na obszarach dalekich od Łemkowszczyzny. Zabytki osierocone,
pozbawione gospodarzy, skazane na pastwę niedokształconych barbarzyńców.
Życie owych zapaleńców – wśród których przykładowo wymienić też można tych, którzy odeszli wcześniej – Aleksandra Rybickiego, Romualda Biskupskiego, Mariana Korneckiego czy Henryka Olszańskiego – toczyło się wokół
zabytków; sztuka była dla nich celem istnienia, a nie źródłem zysku. Zabytki,
które dzięki nim przetrwały i dzieła, które pozostawili, stanowią i będą stanowić
podstawę badań dla kolejnych pokoleń historyków i etnografów. Są też fundamentem popularyzacji wiedzy o przeszłości.
Miejmy nadzieję, że wraz z Archaniołem Michałem z Przysłopia, który odszedł w 2011 w pracowni konserwatorskiej, wszyscy oni będą mieli baczenie na
cerkwie i ikony, by na zawsze pozostały w świecie ducha i by już nigdy nie zostały
wciągnięte w sferę polityki. Miejmy też nadzieję, że będą ich strzec przed zmianaM.P. Kruk, Concordia Veteri et Novi Testamenti w ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków w Czarnej k.
Uścia Gorlickiego, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, s.
221-222.
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mi, zacierającymi – jakże piękną, bogatą i ciekawą – historię terenów, na których
w Rzeczpospolitej zamieszkiwali w pokoju chrześcijanie obrządku wschodniego.
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The article concerns the respectful attitude on the part of monument conservators towards the monuments that they encounter in their professional practice, as illustrated with the example of the maintenance works on the iconostasis
in the orthodox church of St. Michael the Archangel in Przysłup, one of the oldest
and most valuable temples throughout the Beskidy mountains, erected in 1756.
The record card of the church was developed in 1968 by Barbara Tondos and Jerzy Tur. In 1979, the author of the article saw the church for the first time. At that
time, the condition of the building was catastrophic. Thanks to an unprecedented
social campaign at the turn of the 1970s and 1980s, which Barbara Tondos had
started and which she managed, the temple was saved from destruction, and did
not share in the fate of the neighbouring orthodox church in Nieznajowa. About
150 enthusiasts and volunteers took part in this project.
The iconostasis in Przysłup comes from another orthodox church in Izby.
It was purchased by the Przysłup parish from the parish in Izby at the end of the
19th century. The history of the two villages, so to speak, has been recorded in
the iconostasis, therefore any interference with its appearance should be deeply
premeditated, and any changes should be introduced carefully and with utmost
respect. Unfortunately, the above principle was not adhered to. In 2003, a nonprofessional renovation was carried out by a painter from Ukraine, causing severe
damage. In 2009, an art restorer, with the permission from the regional Monument
Conservation Authority, carried out the conservation of the entire iconostasis. It
could be expected that in this case any actions will be properly and completely
thought through. Unfortunately, as a result, the nineteenth century icon, depicting Saint Michael the Archangel, had been lost. This happened after the discovery
of the original painting depicting Christ the Teacher, probably by an artist from
Lviv, underneath the nineteenth-century layer of painting. It was collectively decided that the later layer, made by an amateur, should be removed—whereas the
amateur character of the later work was emphasized in the protocol of the conservation committee. The remaining works of that same “amateur” – for instance,
some of the images of the prophets – were subjected to careful maintenance, and
left intact within the iconostasis. The author of the article wishes to stress that the
concept of beauty is relative, and therefore she argues that it should not be used as
a criterion in conservation activities. She suggests that the correct decision would
have been to transfer the nineteenth century painting to a separate background,
thus saving both of the icons.

Piąta śmierć cerkwi w Rudce
Andrzej Żygadło
Białoboki

Historia cerkwi w Rudce1, zmiany po jej kolejnych remontach
konserwatorskich prowadzonych w XX i XXI wieku
oraz zmiany pejzażu kulturowego w jej otoczeniu2.
Wiek XX był dla opisywanej XVII-wiecznej cerkwi z jednej strony dość
szczęśliwy, z drugiej zaś zupełnie niefortunny. Do pozytywów należy zaliczyć
sam fakt przetrwania świątyni, ponieważ wielokrotnie groziło jej unicestwienie.
Po raz pierwszy – podczas „wielkiej wojny”, w której zniszczeniu uległo siedem
cerkwi z powiatu jarosławskiego, a co najmniej trzy zostały uszkodzone (m.in.
w pobliskim Leżachowie)3. Drugim, poważnym zagrożeniem było wzniesienie
nowej murowanej świątyni, ponieważ zazwyczaj podczas takich realizacji stare
obiekty były rozbierane. Przetrwanie drewnianej cerkwi w Rudce w tych okolicznościach, jest jedynym takim przypadkiem w granicach obecnej Polski. Trzecie
równie poważne zagrożenie stwarzała sytuacja po II wojnie światowej i wysiedleniach 1945–1947. Zabytek znajdował się wówczas w opłakanym stanie i tylko
dzięki szybkiej interwencji służb konserwatorskich został uratowany. W tym czasie w rejonie Nadsania zniszczeniu uległy między innymi tak cenne obiekty, jak
cerkiew w Dusowcach z 1641 roku oraz w Korzenicy z 1649 roku.
Niefortunne losy, tak radykalnie określone w tytule, dotyczą częściowej lub
zupełnej zmiany w pięciu aspektach istnienia zabytkowej cerkwi. Poczynając od
istoty tej świątyni, czyli przestrzeni sprawowania obrzędów religijnych Kościoła
greckokatolickiego (czy przynajmniej łacińskiego), a kończąc na dewaluacji jej
wartości jako zabytku, poprzez znaczną zmianę formy, zarówno w ujęciu kształtu jak i substancji, a także zmianę układu historycznych elementów tak samej
Miejscowość Rudka, gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
Powyższe opracowanie, napisane w latach 2013–2015, nie jest wyczerpujące. Aby w pełni zilustrować
problem zasygnalizowany w jego pierwszym akapicie, konieczne jest prowadzenie dalszych kwerend
archiwalnych, jak i analizy architektonicznej obiektu.
3
T. Szydłowski, Ruiny Polski, Kraków 1919, s. 153.
1
2
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cerkwi (translokacja, wywóz wyposażenia), jak i integralnego z nią otoczenia,
na przykład wymurowanie w bezpośrednim sąsiedztwie nowej świątyni oraz
destrukcja dawnej drewnianej zabudowy, ogrodzenia i pomników nagrobnych
na cmentarzu cerkiewnym. Przekształcenie obiektu i jego otoczenia spowodowało radykalne zmniejszenie wartości zabytku jako „dokumentu historii”, i zubożenie jego walorów estetycznych. Wpływa również na błędne wyobrażenie o
jego pierwotnym wyglądzie. Ujęta w tytule „piąta śmierć” odnosi się również do
remontu cerkwi z lat 2004–2012, który, w mojej ocenie, jest większą tragedią
niż zrujnowanie zachodniej części świątyni przez oberwane gałęzie dębu w 1988
roku. Ponieważ to losowe wydarzenie nie było, w odróżnieniu od pierwszego,
konsultowane i opłacane przez urzędy mające czuwać nad merytoryczną wartością wprowadzanych zmian.

Ustalenia historyczne dotyczące okresu od XVII – XIX wieku
Cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rudce
ufundowana została 7 czerwca 1692 roku przez Adama Sieniawskiego wojewodę
bełskiego, marszałka wielkiego koronnego4. Na nadprożu zachodniego portalu
znajduje się napis odnoszący się zapewne do daty poświęcenia świątyni: РОКУ
БЖІЯ АХЧЕ М(Ц) АВГУ (СТ) А, czyli w przekładzie: Roku Bożego 1695 miesiąca sierpnia 1 (il. 15). Świątynia powstała więc pomiędzy 1692 a 1695 rokiem.
Najprawdopodobniej w XVIII wieku dokonano przebudowy opasania wspartego na rysiach, wprowadzając w jego miejscu przybudówki o konstrukcji sumikowo-łątkowej przy północnej, zachodniej i południowej ścianie babińca oraz po-
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4
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu (dalej: ABGK), wizytacja dekanatu tarnogrodzkiego i oleszyckiego, 1765, sygn. 45, s. 18; Świątynia w okresie I RP funkcjonowała jako cerkiew parafialna dekanatu tarnogrodzko-oleszyckiego (APP,
ABGK, wizytacja dekanatu tarnogrodzkiego i oleszyckiego …, s. 14-15). Według Eugeniusza Zawałenia funkcjonowała, jako samodzielna parafia ww. dekanatu, do 1778 roku (E. Zawałeń, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, drewniana cerkiew w Rudce, 1994, b.p.). Według Zdzisława Budzyńskiego funkcjonowała, jako samodzielna parafia dekanatu oleszyckiego, co najmniej do 1786 roku.
(Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w II połowie XVIII wieku, Przemyśl-Rzeszów 1993,
s. 56, 314). Po I rozbiorze parafie dekanatu tarnogrodzko-oleszyckiego znalazły się na terenie dwóch
państw: Rzeczypospolitej Obojga Narodów (część północna dekanatu z Tarnogrodem) i Cesarstwa
Austriackiego (część południowa z Oleszycami). Po I rozbiorze z części południowej dawnego dekanatu tranogrodzko-oleszyckiego utworzono dekanat oleszycki, w którego skład weszła również parafia w
Rudce. W 1815 roku ww. parafia już nie istniała, a cerkiew została przyłączona, jako filia, do parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sieniawie (APP, ABGK, wizytacja dekanatu jarosławskiego, 1815,
sygn. 396, s. 98–99). Po I wojnie światowej parafia w Sieniawie została siedzibą nowo utworzonego
dekanatu Sieniawskiego (D. Błażejowski, Historical Šematism of the Eparchy of Peremyšl including the
Apostolic Administration of Lemkiwščyna (1828–1939), Lwów 1995, s. 434). Stan ten funkcjonował do
końca drugiej wojny światowej.
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łudniowej ścianie nawy. W tym celu częściowo przycięto rysie przy południowej
ścianie nawy, natomiast rysie przy zachodniej i południowej ścianie babińca obcięto całkowicie5. Pierwszy znany zapis dotyczący architektury cerkwi pochodzi
z 1815 roku, kiedy to wizytator ks. Jan Chotyniecki odnotował, że na dzwonnicy
znajdującej się w szczycie cerkwi, zawieszone są 2 dzwony. Z tego samego protokołu dowiadujemy się, że we wnętrzu są cztery ołtarze: główny i trzy boczne6.

Prace remontowe w I połowie XX wieku
Wojciech Sobocki w swojej publikacji poświęconej drewnianym cerkwiom
w powiecie jarosławskim podaje, że cerkiew w Rudce została uszkodzona podczas I wojny światowej7. Informacja ta nie jest udokumentowana źródłowo. Nie
wspomina o tym również Tadeusz Szydłowski, który w pracy Ruiny Polski szczegółowo opisuje zniszczenia wojenne architektury cerkiewnej powiatu jarosławskiego8. Znaczące zmiany przy starej cerkwi mające nastąpić w XX wieku rozpoczyna jej translokacja o ok. 20 metrów w kierunku północnym, przeprowadzona
w 1921 roku9. Na miejscu przeniesionej drewnianej świątyni wzniesiono nową
murowaną, która z czasem przejęła wszystkie funkcje parafialne; stara cerkiew
używana była od tej pory sporadycznie10. Jeszcze w 1921 roku w zachodniej części
przybudówki nawy znajdowały się sumiki, które prawdopodobnie w tym samym
roku usunięto, tworząc z przybudówki soboty (il. 1 i 2). W 1924 roku przeprowadzono drobne prace remontowe11, podczas których uzupełniono brakujący
gont (między innymi poszyto nowym gontem południową połać dachu przybudówki babińca oraz część połaci dachowych sanktuarium), usunięto drewniany
rzygacz między wieżą dzwonną a zachodnią ścianą nawy, usunięto także drzwi w
zachodnim portalu przybudówki babińca (il. 4 i 5)12. Zaznaczyć trzeba, że podczas pokrywania nowym gontem kalenicy dachu sanktuarium nie odtworzono
wcześniejszego ozdobnego wykroju górnej i dolnej krawędzi ostatniego rzędu
Za pomoc przy odczytaniu inskrypcji, jak również za udostępnienie informacji dotyczących wyposażenia cerkwi zdeponowanego w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie, chciałbym
podziękować panu Jarosławowi Giemzie.
6
Wstępne badania architektoniczne drewnianej cerkwi w Rudce, prowadzone przez Andrzeja Żygadłę
w latach 2004–2013.
7
APP, ABGK, wizytacja dekanatu jarosławskiego, 1815, sygn. 396, s. 98–99, oryg. zap. łac., za pomoc
przy tłumaczeniu tekstu chciałbym podziękować panu Pawłowi Pencakowskiemu.
8
W. Sobocki, Drewniana architektura cerkiewna Małopolski Środkowej, z. 1, powiat jarosławski, Brøndby
1993, b.p.
9
T. Szydłowski, op. cit., s.153–154.
10
APP, ABGK, Cerkownyj Inwentar – 1928 r., sygn. 6271.
11 I
bidem, b.p.
12
Ibidem, b.p.
5
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gontów. Przed wymianą dolna krawędź tworzyła wzór złożony z gontów wyciętych w kształt litery „V”, natomiast górna krawędź tworzyła wzór z na przemian
ułożonych gontów ściętych prosto i wyciętych w kształt odwróconej litery „V”.
Dnia 31 grudnia 1932 roku, orzeczeniem L: AK. 1/87/32/ starą cerkiew drewnianą w Rudce z XVII. wieku jako charakterystyczny typ architektury drzewnej wraz z
otaczającemi sędziwemi i okazałemi dębami z których najgrubszy posiada około 7,5 m
obwodu na wysokości pnia 1,3 m. wpisano na listę zabytków prawem chronionych13.
Cztery lata później wojewódzkie służby konserwatorskie zaczęły wywierać nacisk

1. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.-wsch., stan z przed budowy
murowanej cerkwi (na placu cerkiewnym zmagazynowana jest cegła na jej budowę), po translokacji
obiektu na nowe miejsce. Widać sumiki w zach. partii sobotów przy nawie, usunięte ok. 1921,
oraz rzygacz usunięty w 1924. Fot.: autor nieznany, ok. 1921. Wg: P. Kusal, Zapomniane cerkwie,
Krosno 2011, wyd. Ruthenus, s. 186 il. b.p.

na greckokatolicki Urząd Parafialny w Sieniawie14, w sprawie przeprowadzenia jej
renowacji15. Zachowała się bardzo ciekawa korespondencja pomiędzy pracowZakres prac przeprowadzonych podczas remontu ustalony przez Andrzeja Żygadłę na podstawie analizy ikonografii z lat 1920–1936.
14
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (dalej: LNB),
Uprawnienia Konserwacji Lwowskiego Województwa (dalej: UK), teka 27, k. 346.
15
Proboszczem greckokatolickiej Parafii w Sieniawie był wówczas ks. Antoni Melnyczuk urodzony w
1893 roku, wyświęcony w 1924 roku, w latach 1924–29 administrator Parafii w Kramarzówce, w latach
1929–1939 proboszcz sieniawski, od 1934 roku dziekan dekanatu sieniawskiego. D. Błażejowski, Historical Šematism of the …, Lwów 1995, s. 434, 767.
13
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nikami Działu Sztuki w Urzędzie Wojewódzkim Lwowskim i greckokatolickiego
Urzędu Parafialnego w Sieniawie, dotycząca tej sprawy16. W piśmie z 23 stycznia
1936 roku, adresowanym do Urzędu Parafialnego, Urząd Wojewódzki stwierdza,
że: mimo wydanych zarządzeń w sprawie zabezpieczenia przed grożącym zniszczeniem starej filialnej cerkwi drewnianej z XVII wieku w Rudce, uznanej za zabytek (…)
nie zostały wykonane żadne roboty, mające na celu doprowadzenie jej do należytego stanu (sic) Wzywa się przeto Wielebny Urząd (…) do przykrycia odnośnej cerkwi nowym
gontem, z równoczesnym wzmocnieniem ścian i więźby dachowej oraz uporządkowania

2. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pn., stan z przed budowy
murowanej cerkwi (na placu cerkiewnym zmagazynowana jest cegła na jej budowę), po translokacji
obiektu na nowe miejsce. Fot.: autor nieznany, ok 1921. Wg: P. Kusal, Zapomniane cerkwie,
Krosno 2011, wyd. Ruthenus, s. 187 il. b.p.

zanieczyszczonego wnętrza w terminie do dnia 1. czerwca b. r.17. Pismo to przesłano
również staroście powiatowemu w Jarosławiu z dopiskiem: Udzielam do wiadomości z prośbą o wywarcie skutecznego nacisku na Gr. Kat. Urząd Parafj. w Sieniawie oraz
celem porozumienia się z zarządem Gminy …18 i Kolatorem cerkwi w sprawie przyczyniania się do restauracji wymienionego zabytku19 oraz Komisji Biskupiej obrządku
LNB, UK, teka 34, k. 8.
Ibidem, teka 34, k. 4–11, teka 36, k. 20–21.
18
Ibidem, teka 34, k. 8, s.1–2.
19
Użyty w cytatach wielokropek bez nawiasu oznacza tekst nieczytelny.
16
17
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greckokatolickiego w Przemyślu z dopiskiem: przesyłam do wiadomości z prośbą
o wydanie zarządzenia Gr. Kat. Urzędowi Paraf. w Sieniawie celem nie dopuszczenia
do zupełnej zagłady wymienionej cerkwi drewnianej20. Od powyższego pisma proboszcz sieniawski odwołał się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, które w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim 20 kwietnia 1936
roku odpowiedziało, że: nie może uwzględnić skargi odwoławczej Urzędu parafialnego ponieważ rzeczona cerkiew jest niewątpliwie zabytkiem budownictwa drewnianego i
jako taka podlega opiece prawa w myśl z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami / Dz.U.R.P.Nr.29, poz 265, art. 1,2,3,i
13/. o czem należy zawiadomić stronę za dowodem doręczenia. (podpisał) Konserwator Główny J. Remer21. Jednocześnie Ministerstwo przyznało subwencje na remont
cerkwi, o czym poinformował ks. Melnyczuka Urząd Wojewódzki: wniosek tut.
Urzędu o udzielenie zasiłku w kwocie 200 zł na zabezpieczenie odnośnej cerkwi będzie
uwzględniony w punkcie finansowym na rok bieżący. Zechce przeto Wielebny Urząd
przystąpić bezzwłocznie do pokrycia cerkwi nowym gontem z równoczesnym wzmocnieniem ścian i więźby dachowej oraz do uporządkowania zanieczyszczonego wnętrza22.
Pieniądze na remont zostały wypłacone Urzędowi Parafialnemu za pośrednictwem
starosty powiatu jarosławskiego dopiero około połowy września 1936 roku, o
czym informuje Urząd Wojewódzki w piśmie do Urzędu Parafialnego: asygnuję do
rąk Pana Starosty powiatowego w Jarosławiu kwotę 200 zł (…) na konserwacje starej
cerkwi drewnianej w Rudce, z nadmienieniem iż kwota powyższa będzie wypłacona
Wielebnemu Urzędowi z chwilą przystąpienia do odnośnych robót. Proszę o możliwie
rzetelne doniesienia tut. Urzędowi Wojewódzkiemu czy odpowiednie przygotowania
zostały już ..., to jest czy komitet cerkiewny posiada już rzetelny materiał, oraz czy … w
tej sprawie do upoważnionego kierownika technicznego celem opracowania stosownego
… kosztorysu który winien być przedłożony do zatwierdzenia. Wyrachowanie z użycia
niniejszej subwencji przedłożyć należy tut. urzędowi do dnia 1 stycznia 193723. Pismo
przesłano do wglądu również staroście powiatowemu w Jarosławiu łącząc: prośbę
o wywarcie stosownego nacisku, aby odnośne roboty zabezpieczające zostały wykonane
jeszcze przed nadejściem zimy oraz Komisji Biskupiej obrządku greckokatolickiego
w Przemyślu załączając jednocześnie: prośbę o interwencję, celem niedopuszczenia
do zagłady tego charakterystycznego zabytku budownictwa drzewnego24. Wypłacone pieniądze pokryły już rozpoczęte prace remontowe, jednak przyznana suma
niebyła wystarczająca na sfinansowanie całego remontu, o czym informuje Urząd
Parafialny w liście do Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 października 1936 roku:
LNB, UK, teka 34, k. 8, s. 2.
Ibidem, k. 8, s. 2.
22
Ibidem, k. 9, s. 1.
23 Ibidem, k. 9, s. 2.
24
Ibidem, k. 7, s. 1–2.
20
21
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Urząd parafialny przystąpił z wiosną tego roku do konserwacji starej cerkwi w Rudce. Cerkiew ta potrzebuje przede wszystkiem nowego dachu, ponieważ gonty jakiemi
była pokryta zupełnie zgniły. Rozporządzając jednak stosunkowo małą kwotą nakrył
nowem gontem połowę dachu, dodając również gdzie zachodziła potrzeba nowe łaty
czy inne zepsute części. Dotychczasowe roboty kosztują 200 zł, na skończenie reszty
potrzeba jeszcze kwota 250 zł, ponieważ należy poprawić i przybudówki obok cerkwi
bezpośrednio stojące. … Urząd parafialny ściśle przestrzega aby przy poprawie niczego
nie zmieniano ani dodawano. Gdyby urząd wojewódzki przyszedł z obiecaną pomocą
można by wówczas roboty poprowadzić dalej25. Urząd Wojewódzki przeznaczył więc
kolejne 200 zł., na ukończenie remontu, nakazując uprzednio skontrolowanie dotychczasowych prac. W piśmie Urzędu Wojewódzkiego do starosty powiatowego
czytamy: Gr. kat. Urząd Parafialny w Sieniawie powiadomił tut. Urząd (…) że …
przystąpił do konserwacji starej cerkwi w Rudce, pokrywając częściowo dach nowym
gontem, do ukończenia (…) robót brak jeszcze kwoty 250 zł. Proszę V, o wypłacenie
subwencji o kwocie 200 zł (…) po uprzednim skontrolowaniu wykonanych dotychczas
prac (…) Równocześnie należy przedstawić tut. Urzędowi (…) program dalszych robót zabezpieczających wraz z kosztorysem, które winny być podjęte z wiosną przyszłego
roku celem doprowadzenia zabytku do należytego stanu26.
Wiosną 1937 roku prace zostały wznowione i kontynuowane co najmniej
do czerwca tegoż roku27. Dnia 8 czerwca 1937 roku Urząd Parafialny wysłał do
Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z dotychczas przeprowadzonych robót:
Na pismo Urzędu wojewódzkiego z dnia 2/VI. 937. L. K. K. 2/2/36. Podpisany
Urząd parafialny donosi iż roboty około zabezpieczenia starej cerkwi już nie używanej
w Rudce rozpoczęto w jesieni 1936 r. Późno w jesieni 1936 r. nadeszło 200 zł zapomogi od województwa, z czego jednak korzystano dopiero od 12/ IV. 1937 r. W tym
to dniu rozpoczęto znowu przerwane roboty które jednak ze względów oszczędnościowych postępują powoli naprzód. Dzisiejszy stan przedstawia się następująco: Właściwa cerkiew jest już poprawiona i zabezpieczona i cała pokryta nowym gontem. Z
cerkwią jednak łączy się bezpośrednio dzwonnica. Najwyższy dach tej dzwonnicy jest
już również w zupełności odnowiony i zabezpieczony. Do odnowienia pozostaje jeszcze
dość duże poddasze naokoło dzwonnicy i część małego jednego poddasza obok cerkwi.
Podpisany rozporządza jeszcze sumę 105 zł. Po wyczerpaniu tej sumy podpisany doniesie Województwu o stanie zabezpieczenia starej cerkwi, czy wykonano zabezpieczenie w zupełności, względnie jakie prace pozostają jeszcze do wykonania. W tym czasie
praca jest w toku28. Dnia 11 czerwca, tuż przed otrzymaniem pisma (co nastąpiło
Ibidem, k. 7, s. 2.
Ibidem, k. 6, s. 1.
27
Ibidem, k. 6, s. 2.
28
Ibidem, teka 36, k. 20, s. 1.
25
26
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14 czerwca)29, Urząd Wojewódzki zwołał komisję konserwatorską w Rudce celem
wydania zarządzeń w sprawie konserwacji starej cerkwi drewnianej30. Poza pracownikami Urzędu Wojewódzkiego i Parafialnego do składu komisji został dokooptowany architekt Mieczysław Dobrzański, zamieszkały w Jarosławiu31. Dalsza korespondencja w sprawach remontu cerkwi nie jest znana autorowi, jednak z lektury
sprawozdania można sądzić, że prace przy cerkwi ukończono latem 1937 roku.

Analiza zmian powstałych po pracach remontowych
prowadzonych w I połowie XX wieku
Analiza zmian formalnych po remoncie w latach 1936–1937 jest utrudniona z powodu skąpych źródeł ikonograficznych32. Z tego okresu znana autorowi
jest jedynie akwarela Oleny Kulczyckiej wykonana w 1937 roku33. Na jej podstawie można stwierdzić, że po remoncie nieznacznie zmieniono formę połaci
dachowych nad diakonikonem i sanktuarium, likwidując niewielki uskok pomiędzy nimi. Stworzono w ten sposób nad tymi częściami jednolitą połać dachową.
Być może wówczas nieznacznie obniżono więźbę dachową nad nawą. Nie zrekonstruowano elementów usuniętych w 1921 i 1924 roku, na przykład rzygacza, znajdującego się niegdyś pomiędzy wieżą nad babińcem, a zachodnią ścianą
nawy, sumików w południowej przybudówce nawy, i drzwi w zachodnim portalu
przybudówki babińca. Poza tymi stosunkowo drobnymi przekształceniami prace remontowe nie wpłynęły na zmianę architektury cerkwi.

Prace remontowe w II połowie XX wieku
Po zakończeniu drugiej wojny światowej i wysiedleniu z Rudki ludności
grekokatolickiej murowana cerkiew została przejęta przez rzymskich katolików
i zaadaptowana na kościół. Od tej pory stara cerkiew znajdowała się pod opieką
parafii rzymskokatolickiej34. Zaledwie 20 lat po ostatnim remoncie stan obiektu
Ibidem, k. 20, s. 1–2.
Ibidem, k. 20, s. 2.
31
Ibidem, k. 21, s. 1.
32
Ibidem, teka 34, k. 5, s. 1.
33
Z lat 1936–1958 znana autorowi jest następująca ikonografia: O. Kulczycka akwarela z 1937 roku,
J. Jamroz dokumentacja rysunkowo-pomiarowa z 1953 roku, S. Pągowski dokumentacja fotograficzna
z 1956 roku. Dwie ostatnie dokumentacje nie mogą w pełni służyć za źródło dotyczące zmian formalnych wprowadzonych podczas remontu cerkwi w latach 1936–1937, ponieważ zostały stworzone ok.
20 lat po jego ukończeniu. W tym okresie mogły zaistnieć przekształcenia, które mogłyby zostać błędnie odczytane, jako wprowadzone w 1936 roku.
34
Muzeum Artystyczno-Memoriałowe Oleny Kulczyckiej we Lwowie, oddział Narodowego Muzeum
imienia Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie, O. Kulczycka, akwarela na papierze, 35,4x27,5 cm, 1937.
29
30
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3. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pn., obiekt po zakończeniu prac
remontowych prowadzonych w 2011-2012. Fot. J. Kurek 2013, w zbiorach A. Żygadły.

był bardzo zły. Pierwsze inicjatywy na rzecz ratowania zabytku pojawiły się na
początku lat 50. XX wieku. W 1953 roku chciano go przenieść do planowanego
skansenu w Krasiczynie, projekt ten jednak upadł35. W tym samym roku wykonana została dokumentacja rysunkowo-pomiarowa pod kierownictwem dr. Józefa
Jamroza36. W drugiej połowie lat 50. XX wieku ówczesny Konserwator Zabytków
województwa rzeszowskiego Jerzy Tur, podjął starania o przeprowadzenie kompleksowej renowacji świątyni. W 1957 roku sporządzono szczegółowy kosztorys
planowanego remontu, którego oficjalnym zleceniodawcą było Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydziału Kultury w Rzeszowie37. W zakładce „opis
techniczny” czytamy, że Cerkiewka zniszczona wymaga ostrożnej wymiany podwalin i w większości ścian wieńcowych. Pokrycie gontem ołacenie oraz odeskowanie
wymienić całkowicie. Wykonać schody drewniane wraz z poręczami i trelkami (sic).
Podsypkę wraz z podłogą wymienić zabezpieczając podsypkę przed grzybem środOd 1968 roku parafia rzymskokatolicka Cieplice-Rudka pw. śś. Piotra i Pawła w Cieplicach.
Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Rzeszowie (dalej: Archiwum PSOZ Rzeszów),
Teka cerkwi w Dusowcach, korespondencja, 1953; Obok cerkwi z Rudki w skansenie miały pojawić się cerkwie z Ulucza i Dusowców. Ta ostatnia wzniesiona w 1641 roku niestety nie doczekała się planowanych
prac konserwatorskich i zawaliła się podczas wichury w 1953. Wkrótce potem jej ruiny rozebrano.
37
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu (dalej: Archiwum
WUOZ Przemyśl), Cerkiew w Rudce Inwentaryzacja, oprac. J. Jamroz, W. Plewiński, G. Faryaszewska,
Kraków 1953.
35
36
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kiem grzybobójczym „Tetra 3”.
Drewno wszystko impregnować środkiem grzybobójczym
Xsylamit Super. Alternatywne
pozycje umieszczono na wszelką ewentualność jaka może
wynikać przy rozbiórkach i
wymianach
poszczególnych
38
elementów . Dalej wyliczane są szczegółowo materiały,
usługi i ich wycena, całość
prac remontowych, które
miały być przeprowadzone
sposobem gospodarczym39,
wyceniono na 137,774 złote40. Stan zachowania obiektu przed remontem dobrze
ilustrują fotografie wykonane
w 1956 roku przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu
4. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Ochrony Zabytków (dalej:
Widok od pd. – zach., widać elementy usunięte w 1924: zach.
drzwi do zabudowanych sobotów, oraz drewniany rzygacz. WUOZ) w Rzeszowie (il.
Fot.: autor nieznany, 1921 – 1923 (na świątynię pada cień 6). Na zdjęciach świątynia
rusztowań używanych przy budowie murowanej cerkwi). Wg: jest niemal pochłonięta przez
Cerkwie drewniane Galicji Wschodniej, pod red. W. Walanusa,
otaczającą ją roślinność41. ReKraków 2012, wyd. Universitas, s. b.p. il. 56b
mont przeprowadziły w 1958
roku42 zorganizowane przez Jerzego Tura Brygady Wykonawcze Robót Konserwatorskich, którymi od tegoż roku kierował Wojciech Sobocki43. Poza tym
Sobocki wykonał dokładną dokumentację fotograficzną przebiegu prac remontowo-konserwatorskich (il. 7)44. Był to, jeśli nie pierwszy, to jeden z pierwszych
kompleksowych remontów zabytkowej cerkwi w ówczesnym województwie
rzeszowskim, co na owe czasy było precedensem. 28 września 1959 roku, już po
ukończeniu prac przy obiekcie, decyzją Jerzego Tura, został on wpisany do rejeArchiwum WUOZ Przemyśl, Cerkiew w Rudce. Kosztorys, oprac. H. Leśny, Jarosław 1957.
Ibidem, zakładka – opis techniczny.
40
Ibidem, zakładka – protokół.
41
Ibidem, strona tytułowa.
42
Archiwum PSOZ Rzeszów, Teka cerkwi w Rudce, fot. S. Pągowski, Rudka 1956.
43
Ibidem, dziennik prac konserwatorskich, Rudka 1958.
44
J. Tur, Wojciech Sobocki (1933 – 1997), „Rzeszowska Teka Konserwatorska” 1, 1999, s. 320–321.
38
39
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5. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.-zach., obiekt po pracach
remontowych prowadzonych w 1924. Fot. J. Grabowski ok. 1930.
Oryginał w Muzeum w Jarosławiu, Kamienica Orsettich, sygn. MJF 6579.

stru zabytków województwa rzeszowskiego pod nr 249/ZN/5945. W uzasadnieniu decyzji jest napisane, że: cerkiew posiada unikatową wartość architektoniczną,
zabytkową, jest jedną ze starszych cerkwi woj. rzeszowskiego. Ochrona obejmuje
cerkiew, teren otaczający w granicach 20 m. od ściany budynku wraz z rosnącymi
tam 4 starymi dębami46. Następne trzy dziesięciolecia były dla świątyni okresem
stabilnym. Obiekt był w dobrym stanie technicznym, a nawet na początku lat
70. zyskał status muzeum (il. 8)47. 16 lutego 1961 roku do nowopowstałej Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie przewieziono z cerkwi
resztki ocalałego wyposażenia48. Na początku lat 80. pojawił się pomysł przeDokumentacja ta znajduje się w częściowo w zbiorach Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,
częściowo w zbiorach Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Rzeszowie (dalej
Archiwum NID–OT Rzeszów).
46
Archiwum NID–OT Rzeszów, decyzja o wpisie do rejestru zabytków cerkwi w Rudce A–249,
1959.
47
Ibidem: jednym z wymienionych w decyzji dębów jest „najgrubszym” dębem szypułkowym na terenie województwa podkarpackiego, o obwodzie pnia wynoszącym 870 cm.
48
E. Zawałeń, Z problematyki ochrony zabytków architektury cerkiewnej w Przemyskiem po roku 1947, [w:]
Losy cerkwi w Polsce po 1944, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur, K. Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, s. 277.
45
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niesienia cerkwi do planowanego skansenu w Leżajsku. Projekt jednak nie został
zrealizowany, ponieważ sam skansen nie powstał49.
W 1988 roku, (równo 30 lat od ostatniego remontu zabytku) podczas
burzy, na zachodnią część świątyni zawalił się pomnikowy dąb, doszczętnie
niszcząc przybudówkę wokół babińca i wieżę osadzoną na jego zrębie (il. 9).
Uszkodzeniu uległy dachy nad nawą i sanktuarium. Jeszcze w tym samym roku
świątynia została zabezpieczona w trybie interwencyjnym przez Społeczną
Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami50. W pierwszym etapie wykonano inwentaryzację rysunkowo-pomiarową, dokumentującą zniszczony obiekt51. Następnie wykonano prowizoryczny dwuspadowy dach nad babińcem oraz wymieniono i zaimpregnowano
uszkodzone pokrycie dachów nad nawą i sanktuarium (il. 10)52. W 1990 roku
wykonano projekt konserwatorski, który wyszczególniał dwie koncepcje rekonstrukcji zachodniej części cerkwi53. Według pierwszej należało zrekonstruować
formę z przed 1988 roku. Druga koncepcja zakładała obniżenie dachu nad babińcem do wysokości gzymsu ściany nawy. Wybrano koncepcję pierwszą, za
którą przemawiało (oprócz innych argumentów) zachowanie znacznej części
oryginalnego materiału konstrukcyjnego zniszczonej dzwonnicy. Niestety nie
została ona nigdy zrealizowana, a materiał konstrukcyjny przechowywany we
wnętrzu cerkwi prawdopodobnie został wyrzucony podczas remontu w 2011
roku. Po kilku latach tymczasowe zabezpieczenie babińca przestało zupełnie
spełniać swoją funkcję. Deski stanowiące pokrycie dachu zaczęły przepuszczać
wodę, doprowadzając do trwałego zawilgocenia ścian babińca. Jego nieosłonięte, zrębowe ścinany przez 14 lat były narażone na niszczące działanie czynników
atmosferycznych. W najgorszej sytuacji znalazła się północna strona świątyni,
gdzie na zbiegu południowej ściany nawy i północnej – babińca, wilgoć prakArchiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie, karta ewidencyjna ikony „Matka
Boska Hodegetria”, oprac. J. Szczęk, 1977; Problematyka wyposażenia starej cerkwi w Rudce wymaga
dalszych kwerend i oddzielnego opracowania, ponieważ jego losy i pełen kształt nie są znane. Ocalałe
elementy wyposażenia zdeponowane w Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie
przekształconej później w Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie stanowią ikony: Deesis (XVII wiek), Chrystus Mistyczny (1. połowa XVIII w.), Przemienienie na górze Tabor (XVIII wiek),
Hodegetria – z metalową sukienką (XVIII wiek), carskie wrota (XVIII/XIX wieku), Archanioł Michał
(XIX/XX wieku). Pozostałe przewiezione fragmenty wyposażenia to w większości drobne elementy
jak: epimanikum (2. połowa XIX w.), lichtarze, fragmenty kolumienek, uszaki i inne drewniane detale.
50
M. Tarkowska, Zapomniana cerkiew w Rudce gm. Sieniawa, woj. podkarpackie, „Biuletyn Informacyjny
Konserwatorów Dzieł Sztuki” 14, 2003, nr 1–2, s. 131.
51
R. Brykowski, B. Martyniuk, Dziesięć lat działalności Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki
Cerkiewnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, „Ochrona Zabytków” 1993, t. 46, nr 1, s. 11.
52
M. Smoktunowicz, Inwentaryzacja pomiarowo-konserwatorska cerkwi w Rudce, Przemyśl 1988.
53
E. Zawałeń, Cerkwie drewniane z kopułą brogową nad nawą w rejonie północnego Nadsania i ich problematyka konserwatorska, praca magisterska, Toruń 1992, s. 104.
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6. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.-zach., obiekt przed pracami
remontowymi prowadzonymi w 1958. Prócz ogólnego zrujnowania obiektu widać brak makowicy
wieńczącej niegdyś dach wieży – dzwonnicy. Fot. S. Pągowski, 1956. Wg: Leksykon drewnianej architektury
sakralnej Podkarpacia. t. II, pod red. K. Zielińskiego, Rzeszów 2011, wyd. Procarpathia, s. 63. il. b.p.

7. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.- zach., obiekt w trakcie prac
remontowych. W lewym dolnym rogu widać oryginalne belki wymienione podczas remontu.
Fot. W. Sobocki 1958. Oryginał w Muzeum w Jarosławiu, Kamienica Orsettich, sygn. MJF b. nr.
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8. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.-zach., obiekt po zakończeniu
prac remontowych prowadzonych w 1958. Fot. W. Sobocki 1974. Wg: W. Sobocki, Drewniana architektura
cerkiewna Małopolski Środkowej, Z. 1, powiat jarosławski, Brøndby 1993,
wyd. Ator Tryk v/ K. Mazur, s. b.p. il b.p. (nr obiektu 50).

tycznie nie wysychała. W tym miejscu po kilku latach drewno całkowicie zgniło
i nadawało się wyłącznie do wymiany.

Analiza zmian powstałych po pracach remontowych
prowadzonych w II połowie XX wieku
Remont w 1958 roku uratował cerkiew przed całkowitym zniszczeniem,
niestety częściowo kosztem wymiany sporej części substancji zabytkowej. Zmieniono wówczas również formę pewnej części elementów architektonicznych (il.
5 i 8). Najbardziej rażące było skrócenie (obniżenie) więźby dachowej nad nawą,
co zniekształciło proporcje i bardzo niekorzystnie wpłynęło na estetykę obiektu.
W 1920 roku więźbę pokrywało (od uskoku wzwyż) szesnaście rzędów gontów,
po remoncie w 1958 roku, było ich już tylko jedenaście. Równocześnie zmieniono formę osadzenia latarni nad nawą. Pierwotnie duża spadzistość dachu i strome ustawienie ostatniego rządu gontów umożliwiały przejście o płynnym profilu
432 z pochyłości połaci dachowej w pion latarni. Po remoncie spadzistość obniżono,
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9. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pn.-zach., obiekt po uszkodzeniu
w 1988. Fot. B. Martyniuk, 1988. Wg: R. Brykowski, B. Martyniuk, Dziesięć lat działalności Społecznej
Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, „Ochrona Zabytków”,
1993, t. 46, nr 1, wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 11, il. 5.

10. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd. – zach.,
obiekt po zabezpieczeniu przeprowadzonym w 1988. Fot. A. Bernacka, A. Żygadło 2004.
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a ściana latarni w miejscu styku z połaciami dachu utworzyła kąt ok. 115o. Kolejną zmianą było rozdzielenie uskokiem południowej i południowo-zachodniej
połaci dachu nad babińcem i przybudówką, dopasowując je w ten sposób do połaci północnej i północno-zachodniej. Nie zrekonstruowano (z braku źródeł ikonograficznych) pierwotnego kształtu niezachowanej makowicy wieńczącej dach
wieży. Nieznacznie zmieniono formę makowicy nad sanktuarium, likwidując u
jej nasady pierścieniowate zgrubienie. Lekko zmieniono charakter połaci dachowej opasania, przy północno-wschodniej ścianie sanktuarium, nie odtwarzając
jego płynnego przejścia w dach nad prothesis na całej jego długości, a jedynie
w dolnej jego części. Nie odtworzono również ozdobnego profilowania gontów,
których ciosane do szpica klepki tworzyły najwyższe rzędy na połaciach dachów.
Nieznacznie zmieniono profile ozdobnie wyciętych listew osłaniających gzymsy
przy prezbiterium. W niektórych miejscach gdzie wymieniano bierwiona zmieniono profile rysi, na przykład przy południowej ścianie sanktuarium (nie odtworzono profilu schodkowego) i w południowo-wschodnim narożniku nawy
(poprzez częściowe obcięcie). Zmieniono charakter łączeń zrębowych przy diakonikonie; pierwotnie nie posiadały one ostatków. Podczas wymiany podwalin,
bierwiona dolnego wieńca zostały przycięte od dołu. Przy wymianie słupów,
pozostałych z dawnej przybudówki nawy, nie wycięto w nowych gniazd i paz
(wpustów) po zlikwidowanych w 1921 roku sumikach. Ostatnim elementem
wartym zaznaczenia była rezygnacja z rekonstrukcji historycznej formy skrzydła okiennego w okulusie we wschodniej ścianie sanktuarium. Na początku XX
wieku w ramie skrzydła znajdował się metalowy stelaż złożony z połączonych ze
sobą sześcioboków foremnych wypełnionych szybami, co przypominało strukturę plastra miodu. Został on zastąpiony zwykłą szybą.
Z powyższej analizy wynika, że niezgodności z historycznym kształtem
obiektu było całkiem sporo. Część z nich tj. obniżenie wysokości więźby dachowej nad nawą, silnie wpłynęła na zmianę bryły cerkwi. Inne przekształcenia
mniej lub więcej znaczące w większości nie powinny mieć miejsca, jednak nie
odbiły się na całościowym charakterze zabytku.
Nie będę przeprowadzał szczegółowej analizy zmian formalnych po zabezpieczeniu w 1988 roku, ponieważ nie miało ono na celu odtworzenia zabytku w
jego historycznej formie.

Prace remontowe w I połowie XXI wieku
W 2004 roku rozpoczęto generalny remont świątyni. Pierwszy etap przeprowadzony został w dniach od 18 października do 15 grudnia 2004 roku, przez fir434 mę ARKADY z Jarosławia. W programie prac wypunktowano następujące cele:
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1. Pokrycie jednokrotne papą powierzchni dachu nad babińcem
2. Uzupełnienie pokrycia gontami
3. Podniesienie konstrukcji cerkwi na wysokość 40 cm
4. Wymiana częściowa zniszczonych podwalin dębowych pod Cerkwią (sic)
5. Wykop pod pecki betonowe w węzłach obiektu
6. Ułożenie betonu w wykopie do wysokości powierzchni ziemi
7. Wykonanie fundamentu z kamienia wokół Cerkwi (sic)
8. Spoinowanie muru
9. Izolacja 2 – razy papa pod podwaliny
10. Impregnacja elementów nowych54.
Cerkiew została wówczas podniesiona i osadzona na uprzednio wyciągniętych z ziemi granitowych głazach. Dach nad babińcem został przykryty papą.
Wymieniono część podwalin oraz duży procent materiału konstrukcyjnego
babińca, szczególnie w jego północnej ścianie. Remont ten cechował się swobodnym stosunkiem do historycznego wyglądu elementów konstrukcyjnych
oraz wymianą dużej ilości substancji zabytkowej. Był on jednak długo wyczekiwany, przez wzgląd na katastrofalny stan babińca. Ponadto można było sądzić,
że w kolejnym sezonie prac nowe belki zostaną dostosowane do oryginalnych.
Natomiast wymianę sporej ilości materiału zabytkowego można było tłumaczyć
jego wyjątkowo złym stanem technicznym w północno-zachodnim zwęgłowaniu ścian babińca i nawy.
Kluczem do zrozumienia dalszego postępowania z obiektem, była błędna
decyzja o powrocie do tak zwanego pierwotnego wyglądu cerkwi, którą Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków w Przemyślu Grażyna Stojak, ujęła
w następujących słowach: Po szeregu naukowych konsultacji przeważyła opinia,
aby odtworzyć świątynie w jej pierwotnej bryle, bez XVIII - wiecznych „dodatków”,
które tak naprawdę oszpeciły archaiczną formę55. W 2010 roku Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przejął obiekt w użytkowanie na 10 lat, celem przeprowadzenia
gruntownego remontu i zagospodarowania zabytku56. W tym samym roku zlecił Autorskiej Pracowni Projektowej „DOM” z Rzeszowa wykonanie projektu
budowlanego prac remontowo-konserwatorskich dla omawianej cerkwi. Projekt
składał się z części: inwentaryzacjo opisowej, fotograficznej, rysunkowo-pomiarowej, projektu restauracji cerkwi i projektu instalacji elektrycznej57. W części
B. Buliński, Program prac do wykonania przy remoncie Cerkwi w Rudce – Etap 1, lipiec 2004.
http://www.ecit.przeworsk.um.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=876:cerkiew-w-rudce-odnowiona&catid=1:najnowsze, [11 stycznia 2015].
56
http://www.cerkwie.org/?id=9&nid=46&lang=1, [11. stycznia 2015].
57
Archiwum WUOZ Przemyśl, Projekt budowlany prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej drewnianej cerkwi p. w. Zaśnięcia Bogarodzicy wraz z policznikowym przyłączem energetycznym w Rudce k. Sieniawy, dz. nr 414, oprac. Sobolewski, K. Kozłowska, H. A. Witek, S. Szwaj, B. Miąsik, B. Kątek, 2010.
54
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dotyczącej inwentaryzacji w podpunkcie 2. Stan obiektu czytamy: Belki zrębu w
dość dobrym stanie, wymianie podlegają jedynie pojedyncze sztuki ok. 15% całości,
szczególnie górna część zrębu ściany babińca od strony północnej. (…) Ocenia się wymianę gontów na około 30% całości58. W części poświęconej projektowi restauracji
obiektu wyszczególniono następujące podpunkty: wymiana zniszczonych belek
zrębu, wyprostowanie obiektu, odtworzenie sobót przy babińcu, wykonanie zadaszenia babińca, ponowne osadzenie wcześniej zdemontowanych filarów podtrzymujących
chór muzyczny, wykonanie podług we wnętrzu, wykonanie kamiennej podmurówki
pod podwaliną, wymiana zniszczonych gontów, impregnacja wszystkich elementów
drewnianych, rekonstrukcja schodów na chór, wykonanie utwardzenia powierzchni
z kamienia łamanego wokół budynku na szer. 60 cm i w miejscu podcieni59. Każdy z
punktów znajduje rozwinięcie, w którym szczegółowo opisane są powyższe zagadnienia, ponadto do tej części projektu dołączone są rysunki wyglądu zabytku
po przeprowadzeniu planowanych prac.
Od 23 września do 30 listopada 2011 roku, firma ARKADY z Jarosławia
przeprowadziła większą część drugiego etapu prac remontowych. Wykonawcy
mieli zastosować się do wytycznych konserwatorskich zawartych w opisanym
powyżej projekcie remontowo-konserwatorskim, co jednak zrobili tylko częściowo. Mimo to Komisja z WUOZ w Przemyślu zanotowała w protokole odbioru z dnia 15 grudnia 2011 roku, że jakość prac nie budzi zastrzeżeń konserwatorskich60. 7 grudnia 2012 roku na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego poinformowano, że: Prace konserwatorskie trwające od 2011 r.,
kosztowały prawie 300 tys. zł. Zostały sfinansowane w stu procentach ze środków
przekazanych przez wojewodę podkarpackiego gminie Sieniawa, która przejęła opiekę nad cerkwią. Tak wysoka dotacja jest przekazywana w przypadku zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, zwłaszcza na ratowanie tych obiektów, którym grozi
katastrofa budowlana61.
We wrześniu 2012 roku przeprowadzono dalszy ciąg drugiego etapu prac
przy cerkwi. Tym razem prowadziła je firma Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s. c. z Rzeszowa62. Zakres prowadzonych prac ograniczał się
do wykończenia detalu architektonicznego, tj. wycięcie profilu rysi, ustawieniu
latarni nad nawą i makowic z krzyżami nad babińcem, nawą i sanktuarium63.
Ibidem, 2. Stan Obiektu, s. 8.
Ibidem, 3. Zakres zmian projektowych, s. 8.
60
Protokół odbioru, w sprawie odbioru prac remontowo-konserwatorskich, cerkiew p. w. Zaśnięcia Bogarodzicy w Rudce, 15. grudnia 2011.
61
http://www.rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/cerkiew-w-rudce-zostala-odrestaurowana.html, [15.
lipca 2013].
62
Dane zaczerpnięte z tablicy informacyjnej budowy, znajdującej się przy cerkwi 4. listopada 2014.
63
Zakres prac określony na podstawie różnicy pomiędzy stanem obiektu we wrześniu 2012 a sierpniu
2013.
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11. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Widok od pd.-zach., obiekt po zakończeniu
prac remontowych prowadzonych w 2011-2012. Fot. A. Żygadło, 2013.

Na trzeci etap prac zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej. Następnie władze samorządowe zaplanowały odzyskanie resztek wyposażenia, zdeponowanych w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie, o czym w 2013 roku poinformował Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś: Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i remontowych, które nastąpią w 2013 r. (…) powróci na swoje miejsce wyposażenie cerkiewki, które obecnie
znajduje się w depozycie w Muzeum w Łańcucie. Celem naszego samorządu jest przywrócenie obiektowi dawnej świetności, a także jego praktyczne wykorzystanie poprzez
urządzenie w nim „Muzeum Sakralnego Ziemi Sieniawskiej”64. Na początku 2014
roku cerkiew została zgłoszona przez WUOZ w Przemyślu do konkursu „Zabytek Zadbany” (organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w kategorii specjalnej: architektura i konstrukcje drewniane65. Obiekt
otrzymał bardzo niską ocenę (4,5 na 10 punktów) za dokumentację i realizację
projektu konserwatorskiego, co uniemożliwiło przyznanie mu wyróżnienia66.
http://www.cerkwie.org/?id=9&nid=46&lang=1, [6 stycznia 2015].
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=2099, [6 stycznia 2015].
66
Archiwum NID–OT Rzeszów, R. Kwolek, Rudka – Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (gm. Sieniawa,
woj. podkarpackie), zgłoszenie w ramach kategorii D – Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane, 10 marca 2014, s. 3.
64
65
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Analiza zmian powstałych po pracach remontowych
prowadzonych w I połowie XXI wieku
Przy analizie pomijam prace remontowe prowadzone w 2004 roku, ponieważ były one wstępem do właściwego remontu zabytku, poza tym zostały
wyczerpująco omówione powyżej. Analizę zacznę od omówienia projektu konserwatorskiego z 2010 roku67. Projekt nie zakładał wielu zmian w części sanktuarium i nawy, natomiast duże przekształcenia w babińcu. Największym błędem
była rezygnacja z rekonstrukcji znajdującej się niegdyś nad nim wieży-dzwonnicy, mimo zachowanych oryginalnych elementów konstrukcyjnych, bogatej ikonografii i dokumentacji rysunkowo-pomiarowej. Decyzja ta wywodzi się z błędnego założenia, że wieża została dobudowana w XVIII wieku, więc rezygnując z
jej rekonstrukcji przywraca się świątyni pierwotny wygląd. Jednak nawet przy założeniu, że dzwonnica miała XVIII-wieczną metrykę, i tak należało ją odtworzyć,
aby zaprezentować spójny wygląd obiektu ukształtowany w końcu XVIII wieku,
istniejący do 1988 roku. Warto poświęcić temu problemowi osobny akapit.
Skąpe materiały archiwalne z XVIII i XIX stulecia nie wspominają o wzniesieniu, bądź przebudowie wieży. Takie informacje pojawiają się dopiero w opracowaniach na początku lat 90. XX wieku68. Początkowo autorzy pisali, że w XVIII
stuleciu dzwonnica została przebudowana, następnie – przebudowana lub wybudowana, obecnie – jednoznacznie, że została wówczas wzniesiona69. Żaden z
autorów na potwierdzenie swoich tez nie przytacza ani danych źródłowych, ani
argumentów merytorycznych. Autorami, do których poglądów warto się odnieść
są: Wojciech Sobocki, Ryszard Brykowski, Bogdan Martyniuk i Eugeniusz Zawałeń, którzy (wyjąwszy Zawałenia) prowadzili obserwacje obiektu przed 1988
rokiem. Niestety wymienieni badacze pisząc, że dzwonnica została przebudowaProjekt ze wszystkimi proponowanymi zmianami został zatwierdzony do wykonania przez WKZ w
Przemyślu Grażynę Stojak 13. kwietnia 2010. Archiwum WUOZ Przemyśl, Projekt budowlany… s. 4.
68
Koniec XVIII w. – bliżej nieokreślone prace budowlane przy babińcu i wieży-dzwonnicy (E. Zawałeń,
Cerkwie drewniane …, 1992, s. 103); W XVIII w. przebudowa wieży i podcienia. (W. Sobocki, Drewniana
architektura …, 1993, b.p.); Dawna cerkiew fil. gr.-kat., 1693, z wieżą XVIII w. (lub wówczas przebudowana) (R. Brykowski, B. Martyniuk, Dziesięć lat …, 1993, s. 7); W kon. XVIII w. przebudowano zach. część
cerkwi. (E. Zawałeń, Karta ewidencyjna …, 1994, b.p.).
69
W XVIII w. przekształcono część nawową i babiniec cerkwi. (…) Ponad babińcem wniesiono wieżę. (Archiwum WUOZ Przemyśl, Projekt budowlany …, 2010, s. 6); W XVIII w. przekształceniu uległa część
nawowa i babiniec cerkwi (…) ponad babińcem wzniesiono wieżę (http://www.podkarpackie.pl/szlak/
obiekt.php?akcja=RUDKA [10. lipca 2010]); Podczas przebudowy w XVIII w. w nawie zlikwidowano
przydach na rysiach, zastępując go podcieniem, a nad babińcem wzniesiono wieżę. (Leksykon drewnianej
architektury sakralnej Podkarpacia, t. 2, red. K. Zieliński, Rzeszów 2011, s. 63); W XVIII w. cerkiew została przebudowana, nad kruchtą postawiono wówczas niewysoką dzwonnicę. (http://www.ecit.przeworsk.
um.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=876:cerkiew-w-rudce-odnowiona&catid=1:najnowsze, [8 stycznia 2013]).
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12. Rudka. Chałupa z XIX/XX w. (nr 91), stojąca na działce sąsiadującej z placem cerkiewnym,
na zachód od cerkwi. Elewacja tylna. Obecnie nie istnieje. Fot. J. Gruntowicz, 1976.
Oryginał w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, sygn. MJF 4062.

na w XVIII wieku, nie wyjaśniają na jakiej podstawie oparli swój pogląd70. Przypuszczam, że formułowali swoje tezy w oparciu o obserwacje niejednorodnej
architektury zachodniej części zabytku. Mam tu na myśli podwójny system podtrzymywania opasania (na rysiach i słupach) oraz dualizm konstrukcyjny ścian
babińca (sumikowo-łątkowa konstrukcja wschodniego fragmentu południowej
ściany babińca przy tradycyjnie zrębowej konstrukcji pozostałych głównych części cerkwi). Powyższe elementy jednoznacznie wskazują na przebudowę obiektu. Zmiana systemu wspierającego opasanie nie wiąże się jednak bezpośrednio z
ewentualną budową dzwonnicy, natomiast trudniejszy do interpretacji jest dualizm konstrukcyjny babińca. Eugeniusz Zawałeń w karcie zabytku wyraził przypuszczenie, że sumikowo-łątkowa część ściany jest zabudowanym pierwotnym
wejściem na babiniec71. Pogląd ten, jest poniekąd potwierdzeniem wczesnej metryki wieży, ponieważ nad prytworem musiała istnieć górna kondygnacja, którą
mogła stanowić tylko dzwonnica lub kaplica. Przy czym istnienie kaplicy górnej
w tym obiekcie należy stanowczo wykluczyć. Niestety dzisiaj zarówno wieża,
jak i pierwotny babiniec nie istnieją, dlatego nie jest możliwe przeprowadzePatrz przyp. 69.
Otaczająca babiniec przybudówka była w konstrukcji sumikowo-łątkowej, tym sposobem wykonany jest
fragment ściany pd. babińca ok. 1 m od nawy /zapewne założone pierwotne wejście na babiniec/. E. Zawałeń, Karta ewidencyjna …, b.p.
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nie badań struktury materialnej tych części budowli. Jeśli zaś chodzi o praktykę
stawiania dzwonnic nad babińcem w XVII wieku, to zaryzykuję stwierdzenie,
że na Jarosławszczyźnie przeżywała wówczas swój renesans, zaś w wieku XVIII
praktycznie zanikła72. Dla porównania, w 1777 roku w dekanacie jarosławskim,
na 44, 20 cerkwi posiadało dzwonnice nad babińcem, z czego 13 (aż 65 %) powstało przed 1700 rokiem, 4 pomiędzy 1700 a 1777 rokiem, natomiast pozostałe
3 obiekty są niedatowane73. Wymownym jest fakt, że na 10 cerkwi powstałych
w 1. połowie XVII wieku w dekanacie jarosławskim, aż 8 posiadało dzwonnice
nad babińcem74. Należy również dodać, że 95% tego typu dzwonnic opisywanych w wizytacji ma formę „wierchów”. Tylko w jednej miejscowości wizytator
wymienia „dzwonniczkę” pod dachem babińca bez wierchu (z tekstu wizytacji
wynika, że opisywana w 1777 roku cerkiew była prawdopodobnie najstarsza w
dekanacie)75. Było to rozwiązanie charakterystyczne dla najstarszych cerkwi z
małymi dzwonnicami przystosowanymi do żelaznych klepadeł nie zaś do dużych
dzwonów jarzmowych. Niestety wszystkie drewniane obiekty z „wierchowymi”
dzwonnicami nad prytworem w obecnych granicach Polski uległy zniszczeniu
(na przykład Korzenica 1649, Stare Oleszyce XVII/XVIII), bądź uległy zniszczeniu dzwonnice nad babińcem w obiektach dotychczas istniejących (Radruż
1583, Rudka 1692, Moszczanica 1719). Do dziś natomiast można oglądać analogiczne cerkwie na Ukrainie (Skole XVII, Kuty 1697). Rudczańska cerkiew
była więc na terenie dzisiejszej Polski ostatnim zachowanym przykładem XVIIwiecznej cerkwi z dzwonnicą osadzoną na zrębach babińca.
Powróćmy jednak do dalszego omawiania projektu konserwatorskiego. Po
rezygnacji z odtworzenia dzwonnicy zaprojektowano nowy, trójspadowy kalenicowy dach, który ze wszystkimi detalami (ozdobne listwy, makowica, proporcje
itp.) jest swobodną interpretacją historycznych form. Wypisywanie więc poszczególnych różnic, w momencie, w którym wszystko jest ahistoryczne, wydaje
się zbędne. Kolejną zmianą oryginalnego kształtu zachodniej części cerkwi, było
zaprojektowanie w miejscu niezachowanej przybudówki (nieobejmującej północnej ściany prytworu) – sobotów obejmujących cały babiniec. Niezachowaną
przybudówkę, osadzoną na podwalinie, wzniesiono w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Od zachodu prowadził do niej portal, analogiczny do zachowanego przy
pozostałościach przybudówki nawy. Projekt zakładał zaś wyłącznie odtworzenie
W 1777 roku parafia w Rudce należała do dekanatu oleszyckiego, jednak bezpośrednio sąsiadowała z
miejscowościami należącymi do dekanatu jarosławskiego.
73
APP, ABGK, wizytacja dekanatu jarosławskiego, 1777, sygn. 25.
74
Ibidem.
75
Ibidem, s. 84, Cerkiew Duńkoska (…) zdrzewa wystawiona ab extra Dachu potrzebująca. z wieszchem
iednym y daszkami dwoma z przychodu y na ołtarzu, z przychodu pod Dachem y Dzwonnicza na kturey
Dzwonow 2. jeden większy drugi mały […].
72
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drewnianych słupów osadzonych na kamiennej podmurówce. W części nawowej
przewidziano rekonstrukcję zwieńczenia dachu sprzed 1958 roku. Składało się
na to odtworzenie: kutego krzyża, makowicy, latarni, i górnej części więźby dachowej w postaci dodatkowych krótkich zastrzałów, mających upłynnić przejście
z pochyłości połaci dachowej w pion latarni. Te akurat zmiany z wyjątkiem formy
krzyża literalnie (z wszystkimi błędami) przeniesionej z inwentaryzacji z 1953
roku, należy ocenić pozytywnie. Kolejne przekształcenie to zaprojektowanie
ahistorycznej podmurówki ciągłej z kamienia (piaskowca) i bruku kamiennego,
szerokiego na 60 cm, w miejscu pierwotnego posadowienia obiektu na granitowych głazach. Ostatnią negatywną zmianą ujętą w projekcie jest rekonstrukcja
schodów na chór i poręczy o ahistorycznej formie. Podsumowując warto dodać,
że oprócz przekształceń formalnych projekt był niespójny, ponieważ z jednej
strony zakładał rekonstrukcję (w opinii projektantów) XVIII-wiecznych sobotów, z drugiej zaś strony negował rekonstrukcję (w opinii projektantów) XVIIIwiecznej dzwonnicy.
Przejdźmy do opisu przekształceń urzeczywistnionych podczas remontu, w
ramach którego miano zrealizować zmiany wyłącznie zatwierdzone w projekcie.
Mimo szczegółowego opisu planowanych zabiegów, w praktyce tylko część z nich
została wprowadzona i są to: nowy kalenicowy trójpołaciowy dach nad babińcem,
bruk kamienny i podmurówka (w którą wkomponowane zostały granitowe głazy stanowiące niegdyś historyczne posadowienie cerkwi). W pewnych miejscach
wpisane w projekcie postulaty zrealizowano tylko częściowo, a w jeszcze innych
wprowadzono formy zupełnie im zaprzeczające. Jednym z najgorszych tego typu
przykładów jest wymiana 100% substancji zabytkowej babińca (pomijając jedynie portal wejściowy). Przypomnę, że w projekcie konserwatorskim postulowano wymianę 15% zniszczonych belek w całym obiekcie. Ponadto, przy budowie
nowego babińca nie odtworzono jego oryginalnej dualistycznej konstrukcji. Jedynym pozostawionym zabytkowym elementem prytworu jest zachodni portal
wejściowy z nadprożem z inskrypcją fundacyjną, będący najcenniejszym detalem
architektonicznym cerkwi. Przy tak ważnym obiekcie należało wykonać konserwację zachowawczą, wzmacniając strukturę drewna w miejscach tego wymagających. Jednak wykonawcy powycinali części uszkodzone i uzupełnili nowym drewnem, często zostawiając na obiekcie zabrudzenia po kleju (il. 15). Dodatkowo z
portalu usunięto oryginalny ozdobny wrzeciądz kowalskiej roboty na zawieszenie
kłódki, tak zwanej kuny. Ponadto nie odtworzono trzech żelaznych krzyżyków
wieńczących niegdyś zewnętrzne, żelazne okucie wlotu na klucz.
Kolejnym obszarem działania było opasanie, które (przy babińcu) już w fazie projektowej było ahistoryczne. Wykonawcy jednak dołożyli wszelkich starań,
aby z historycznymi nie miało niczego wspólnego. Opasanie wokół prytworu, 441
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wedle projektu konserwatorskiego, miały być wykonane zgodnie z formą istniejącego zadaszenia ściany południowej (nawy, przyp. AŻ)76. W praktyce jednak podjęto próbę rekonstrukcji schodkowo wyciętych rysi oraz ahistorycznych sobotów.
Wykonawca wstawił słupy z mieczami na kołkach, osadzone na kamiennej podmurówce, bez sumików (il. 11). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z opasaniem przy
nawie, które zupełnie przebudowano, mimo wyraźnych wytycznych konserwatorskich mówiących, że: Zgodnie z późniejszymi ustaleniami z konserwatorem zaleca
się pozostawienie formy obu zadaszeń (w nawie przyp. AŻ) i jedynie przeprowadzenie ich konserwacji77. Tak więc przy południowej ścianie nawy zniszczono XVIIIwieczne opasanie (pozostawiając jedynie portal), zastępując je opasaniem wspartym na rysiach o ahistorycznej długości i wykroju ostatków zrębowych. Poza tym
pulpitowy dach opasania ma zaburzone proporcje (wielkość, odległość od ściany
nawy, kąt nachylenia, odległość od ziemi). Podobnie absurdalne rozwiązanie zastosowano w opasaniu przy północnej ścianie nawy. Tam również podjęto próbę
rekonstrukcji jego pierwotnego kształtu, poprzez przedłużenie ostatków zrębowych, jednak w połowie płatwi ustawiono słup z mieczami, który w tym miejscu i
w takiej formie nigdy nie występował (il. 3). Dodatkowo „rekonstrukcja” wykroju
schodkowego wszystkich rysi (głównie przy babińcu i nawie), jest tylko luźnym
nawiązaniem od ich historycznego kształtu78. Podsumowując, obecna forma opasania wokół nawy i babińca jest swobodnym przemieszaniem elementów z różnych epok, niewystępujących w tym obiekcie jednocześnie, lub wcale.
Poza wyżej wymienionymi, występuje cały szereg przekształceń drobniejszych elementów architektonicznych. Jednym z nich jest górna część więźby
dachowej dachu nawy, której odtworzenie wbrew założeniom projektowym w
ogóle nie zostało uwzględnione przez wykonawców. Następnie latarnia wieńcząca nawę ma odbiegający od oryginalnego kształt tralek podtrzymujących
makowicę oraz zaburzone proporcje całości. Makowice nad prytworem, nawą
i sanktuarium, pierwotnie pokryte rozklepaną żelazną blachą, obecnie pokrywa blacha miedziana. Krzyż wieńczący makowicę nad nawą, zarówno w formie,
proporcjach, jak i sposobie wykonania, jest zaledwie dalekim echem krzyża
pierwotnego (il. 13 i 14). Ostatnimi elementami przy nawie, o których należy
wspomnieć, są wiatrownice maskujące boczne krawędzie pulpitowych dachów
opasania. Przez wzgląd na praktyczną ich funkcję (choć wbrew estetyce) ich
wprowadzenie można uznać za uzasadnione. Przechodząc do omawiana sanktuarium należy wspomnieć o usunięciu zniszczonych starych ozdobnych listew
Archiwum WUOZ Przemyśl, Projekt budowlany …, pkt 9.3.
Ibidem, pkt 9.2.
78
Południowe rysie wschodniej ściany sanktuarium; pierwszy od góry ostatek zrębowy również został
nieprawidłowo wycięty podczas ostatniego remontu.
76
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13. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia
Bogarodzicy. Pierwotny krzyż wieńczący do 1988
makowice nad nawą, obecnie zaginiony.
Zaznaczony na szaro półksiężyc jest
zrekonstruowany na podstawie ikonografii.
Graf. A. Żygadło 2015, na podstawie
fot. W. Sobockiego z 1958.

14. Rudka. Cerkiew drewniana
pw. Zaśnięcia Bogarodzicy.
„Zrekonstruowany” krzyż wieńczący
makowice nad nawą.
Fot. A. Żygadło 2013.

maskujących gzymsy i zastąpieniu ich nowymi o zmienionym wykroju (przy
południowej i południowo-wschodniej ścianie). Poza tym nieznacznie zmodyfikowano dolną linię pulpitowego dachu opasania w jego południowo-zachodniej
części. Przyczyną tej zmiany była „rekonstrukcja” rysi w nawie (o czym wcześniej
wspomniałem).
Przenosząc się do wnętrza świątyni trzeba omówić belki stropowe babińca,
których podciągi podtrzymują chór. Po remoncie zostały one wymienione na
nowe oraz podwyższone o około 20 cm, w stosunku do poziomu pierwotnego.
Spowodowało to konieczność dopasowania ich do belki poprzecznej, dźwigającej 443
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15. Rudka. Cerkiew drewniana pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Górna część portalu z nadprożem,
stan po pracach „konserwatorskich”. Fot. A. Żygadło 2013.

chór, przy czym „dopasowano” nie nowe belki stropowe a starą belkę poprzeczną
wyrzynając w niej gniazda. Poza tym obecne belki stropowe są dłuższe od tych
historycznych, co sprawia, że wystają o ok. 30 cm w kierunku nawy. Ostatnim
elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest ahistoryczna forma nowej
drabiny prowadzącej na chór. Niewłaściwie zaprojektowana, została dodatkowo
„unowocześniona” poprzez wykręcenie szczebli w jej dolnej partii o 90o w stronę
wschodnią. Rozwiązanie to jest bardziej funkcjonalne, niestety nie ma nic wspólnego z historycznymi formami tego typu schodów.
Na osobny akapit zasługuje wspomniana wyżej ocena dokumentacji i realizacji
projektu prac przy cerkwi w Rudce, sporządzona przez Ryszarda Kwolka, pracownika NID–OT w Rzeszowie, na potrzeby konkursu „Zabytek Zadbany”. Ten niepublikowany dokument jest jak dotąd jedynym tekstem realistycznie oceniającym przeprowadzone prace. Jego autor podejmuje skrótową analizę projektu budowlanego
prac remontowo-konserwatorskich, wyniku prac remontowych oraz dokumentacji
konserwatorskiej. W części program prac konserwatorskich kwestionuje decyzję o rezygnacji z rekonstrukcji wieży-dzwonnicy: Z nieznanych przyczyn zrezygnowano (…)
z rekonstrukcji wieży nad babińcem (...), która uległa zniszczeniu w 1988 r. Należy tu
dodać, że istniejąca inwentaryzacja obiektu oraz liczna dokumentacja fotograficzna na
taką rekonstrukcję pozwalała.79. W części poziom wykonanych prac wytyka ich znaczną
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R. Kwolek, Rudka – Cerkiew …, s. 1.
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niezgodność z zatwierdzoną przez służby konserwatorskie dokumentacją projektową80. Zaznacza poważny brak dbałości o zachowanie substancji zabytkowej81, a następnie przedstawia skrótowy katalog poważniejszych modyfikacji elementów architektury względem ich oryginalnej formy: Dach okapowy (soboty) nawy od strony pd.
przed remontem i w projekcie budowlanym oparty był na 4 drewnianych słupach. Podczas
remontu poniechano tego rozwiązania decydując się na oparcie go na nowo zaprojektowanych rysiach (mocno wydłużonych w stosunku do oryginalnych i umieszczono je w dwóch
wieńcach powyżej istniejących rysi), które w tym celu wykonano i włączono w zrąb (w
narożniku pd.-wsch.), co wydaje się niewiarygodne, „na czop”. Słupy narożne, które do tej
pory podtrzymywały soboty usunięto, powierzając zadanie podtrzymywania ciężkiego zadaszenia nowym rysiom, włączonym miejscowo w strukturę budynku „na czop”, przecząc
zasadom konstrukcyjnym. Rysiom w narożniku pd.-zach. ponadto „zapomniano” nadać
profil schodkowy. Zadaszenie nawy od strony pn. wykonano na nowych rysiach analogicznie do opisanego wyżej, również niezgodnie ze stanem przed remontem i dokumentacją
projektową. (…) Podczas remontu dodano nie tylko rysie ale także słup podtrzymujący
płatew zadaszenia w połowie jej długości. Tych uchybień i niezgodności z dołączoną do
zgłoszenia dokumentacją projektową jest niestety więcej, a powyższe przykłady podano w
celu wyjaśnienia tak niskiej oceny poziomu wykonanych prac82. Katalog wprowadzonych
zmian autor oceny kończy puentą: W efekcie powstał twór, który nie zadowoli chyba nikogo, bardzo odbiegający od stanu widocznego choćby na fotografii z 1934 r. umieszczonej
na okładce zgłoszenia83. W części Podsumowanie oceny realizacji projektu stwierdza, że:
poziom i jakość tych prac trudno ocenić pozytywnie. Podczas wizji lokalnej przy obiekcie
można było odnieść wrażenie, że remont obiektu jeszcze się nie zakończył. Zdziwienie budzi fakt, że prace te zostały odebrane przez WKZ (…). Zastrzeżenia budzą też przyjęte
i zatwierdzone przez WKZ rozwiązania, które w projektach nazwano „rekonstrukcją”, a
które tak naprawdę są jedynie daleko posuniętą kreacją konserwatorską84.

Zmiany krajobrazu historycznego
w bezpośrednim otoczeniu cerkwi
Osobnym zagadnieniem, choć integralnie związanym z każdym niemal
zabytkiem, jest krajobraz historyczny. Plac cerkiewny znajduje się w zachodniej części wsi, przy rozwidleniu głównej drogi wiejskiej, idącej ze wschodu na
zachód, do której od południa dochodzi główna droga z Rudki do Sieniawy, a
Ibidem.
Ibidem, s.2.
82
Ibidem.
83
Ibidem, s3.
84
Ibidem.
80
81
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od północy – obecnie polna droga, niegdyś prowadząca do Cieplic. W bezpośrednim sąsiedztwie placu cerkiewnego, od północy znajdują się orne pola, od
wschodu, zachodu i południowego zachodu zabudowania wiejskie, od południa
za drogą rzeka Lubienia, płynąca równolegle do drogi wiejskiej i prostopadle do
drogi prowadzącej do Sieniawy (w miejscu przecięcia drogi z rzeką znajduje się
most). Plac cerkiewny wyniesiony jest około dwa metry ponad poziom drogi.
Mniej więcej taki układ przestrzenny znajduje się w sąsiedztwie cerkwi co
najmniej od połowy XVIII stulecia85. Z tą jednak różnicą, że zmieniają się formy
i materia sąsiadującego z nią otoczenia. Przez około 230 lat istnienia świątyni
jej otoczenie stanowiła drewniana zabudowa wiejska kryta strzechą, drewniany
most, piaszczyste drogi i otaczające cmentarz cerkiewny dęby. Prawdopodobnie
od końca XVIII wieku na przycerkiewnym cmentarzu, obok drewnianych krzyży
zaczęły pojawiać się wapienne nagrobki z bruśnieńskich warsztatów, widoczne
jeszcze na fotografiach z lat 20. XX wieku. Pierwszą radykalną zmianą w krajobrazie była translokacja starej cerkwi i wybudowanie w jej miejscu nowej murowanej, do dziś stanowiącej dominantę w panoramie Rudki. Kilkanaście lat później zaczęły zanikać naziemne elementy cmentarza cerkiewnego, po których do
dzisiaj nie pozostał żaden ślad. Po II wojnie światowej zaczęło stopniowo ubywać
dawnej drewnianej zabudowy krytej strzechą (il. 12). W jej miejscu pojawiły się
budynki murowane. Obecnie w sąsiedztwie cerkwi nie ma ani jednego drewnianego domu, nie wspominając już o dachach krytych strzechą. Piaszczyste drogi
zastąpiono asfaltowymi. Na placu cerkiewnym pojawiły się takie elementy jak
żelazna szkieletowa dzwonnica, wyjątkowo nieestetyczny murowany dom parafialny, drewniana latryna, ogrodzenie z murowanych słupów i żelaznych przęseł
oraz betonowe bruki. Dzisiaj, po blisko stu latach od wybudowania nowej cerkwi z dawnego krajobrazu otaczającego starą świątynię zachował się do pewnego
stopnia jedynie układ przestrzenny oraz solidnie ogołocone z gałęzi dwa pomnikowe dęby. Pozostałe elementy, z których składało się jej „naturalne” otoczenie
uległy całkowitej destrukcji, a w ich miejscu powstały nowe obiekty o estetyce
kontrastowo odmiennej od zabytkowej drewnianej cerkwi i jej historycznego
otoczenia.

„Operacja się udała, niestety pacjent zmarł”
Cerkiew w Rudce była jednym z najcenniejszych i najciekawszych obiektów drewnianej architektury cerkiewnej w Polsce. Była ostatnim obiektem z XVII
wieku w obecnych granicach Polski, posiadającym wieżę dzwonną osadzoną za
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Widok miejscowości Rudka na mapie Miega, 1779–1783, http://mapire.eu/en/map/fms-galicia
/?zoom=15&lat=50.22013&lon=22.63197, [1. grudnia 2014].
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zrębie babińca. Skutkiem opisanych wyżej czynników historycznych, przestała
funkcjonować w „naturalnym” krajobrazie, przestała spełniać funkcje sakralne,
do których została przeznaczona, a po licznych remontach (w szczególności tym
ostatnim) zatraciła w poważnym zakresie pierwotny kształt i substancję. Można
się jednak pogodzić z wieloma procesami, które ciężko zahamować, na przykład
ze zmianą historycznego krajobrazu wokół cerkwi. Ale trudno zaakceptować wydanie 300 tys. złotych na rzekomą konserwację, która doprowadziła do zniszczenia 1/3 zabytku. Nie można przemilczeć błędów w projekcie konserwatorskim,
rażącego ignorowania projektu i samego zabytku przez wykonawców oraz akceptacji tego stanu rzeczy przez pracowników WUOZ-tu w Przemyślu. Ze zdumieniem oglądam kolejne noty prasowe o „wielkim sukcesie” jakim jest „uratowanie” tej cerkwi, czy o zgłoszeniu jej do konkursu „Zabytek Zadbany”. Pewnym
symbolem ostatnich prac remontowych stała się dla mnie nazwa planowanego w
cerkwi „Muzeum Sakralnego Ziemi Sieniawskiej”, której merytoryczna wartość
stoi na równi z jakością wykonanych prac86. Niemniej jednak ufam, że w przyszłości powróci się do historycznej formy zabytku, i że powyższy tekst będzie
choć w pewnym stopniu pomocny przy tej realizacji.

Piąta śmierć cerkwi w Rudce
The author of the paper presents the history of the seventeenth-century
orthodox church in Rudka in Podkarpacie Region, which was once one of the
most valuable monuments of ecclesiastical wooden architecture in Poland. The
article describes the process of systematic devaluation of the monument, caused
by the changes in the most important aspects of its existence, including the loss
of the church’s essence – being the space of religious ceremonies of the Greek
Catholic Church; significant loss of the original form, in shape and substance,
as a result of repeated renovations; destruction or change of the layout of the
historical elements of the church as well as the surrounding environment; and
the sum of these factors, constituting a falsified image of the monument, which is
presented to the potential recipient as the original. An important element of the
paper is the description of the changes that were implemented in the building
during its subsequent renovations, conducted in the twentieth and twenty-first
centuries, with particular emphasis on the inefficient and disastrous renovation
and conservation work during the 2004-2012 period.
Nazwa „Muzeum Sakralne Ziemi Sieniawskiej” pod względem merytorycznym znaczy tyle, co „Muzeum Święte Województwa Sieniawskiego”, z zaznaczeniem, że „ziemia” jako jednostka administracyjna I Rzeczypospolitej nie ma dzisiaj odpowiednika.
86
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1 Panagia Sumela.
Źródło: http://ikivotos.gr/post/781/h-eikona-ths-panagias-soymela-sto-maroysi.

Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu
Joanna Tomalska
Białystok
Muzeum Podlaskie

W kulturze chrześcijańskiej kult maryjny odgrywa rolę szczególną, Matka
Boża zajmuje miejsce najważniejszej pośredniczki między Bogiem i wiernymi,
jest Królową Niebios, Mater Misericordiae, Mater Dolorosa, Pocieszycielką i Opiekunką1. Otoczone kultem obrazy maryjne tworzą nadzwyczaj długą listę2, pełnią
istotną rolę integracyjną, do wielu bowiem sanktuariów przybywali pielgrzymi
różnych wyznań chrześcijańskich, czasem z bardzo daleka. Znajdują się one także na Podlasiu, stanowiąc ważne świadectwo dziejów tego regionu, jednak ten
problem wymaga dalszych dokładnych badań.
Kulturę tych ziem w ogromnej części zniszczyły dziejowe burze, po zniesieniu unii brzeskiej świątynie unickie zostały zastąpione prawosławnymi, do których zamawiano ikony w utworzonej w tym celu pracowni w Wilnie, czasem zaś
sprowadzano z Moskwy lub Petersburga3. Jednymi z niewielu ocalałych reliktów
malarstwa ikonowego są otoczone kultem ikony maryjne, o kilku innych, już nieistniejących, udało się znaleźć wiarygodne wiadomości, pozwalające na krótkie
ich przedstawienie.
A. Gąsior, Die Gottesmutter, Marias Stellung in den religiösen und politischen Kultur Polens, [w:] Die
Renaissance der Nationalpatrone, Erinnerungskulturen in Ostmitteleuropa in 20/21 Jahrhundert, red. S.
Samerski, Leipzig 2007, s. 77.
2
A. Witkowska, Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach XIX w., [w:] Przestrzeń i sacrum, Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, red. A. Jackowski, Kraków 1995, s. 105-121.
3
J. Tomalska, Nowy początek. Wyposażenie cerkwi w Obwodzie Białostockim i na ziemiach sąsiadujących
około 1839 r. i w latach późniejszych [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 4, Białystok 2013, s. 327 – 343.
1
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Do szczególnej sławy kultowych ikon maryjnych przyczyniła się legenda o
pierwszym portreciście, którym miał być św. Łukasz Ewangelista4. Przypisywane
mu obrazy były przez wieki bardzo wysoko cenione, w tzw. liście patriarchów
Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy do cesarza Teofila z r. 836, autorzy wymienili
dwanaście ikon, według ówczesnych wierzeń pochodzących z czasów Chrystusa. Opowieść o nich przetrwała do późnego średniowiecza w Kościołach obu
tradycji5. Kult ikon był szeroko rozpowszechniony w cesarstwie bizantyjskim,
gdzie powstało wiele typów ikonograficznych6. Cześć dla obrazów wywodzi się
z pierwszych wieków chrześcijaństwa7, choć brak potwierdzeń takich praktyk
przed r. 700 8, a szczególny rozkwit kultu ikon przypada na okres po zakończeniu
ikonoklazmu9.
Czym była i jakimi cechami musiała się charakteryzować ikona, by mogła
stać się „sakramentem obecności” i obiektem kultu? Co sprawiło, że stały się nadzwyczaj popularne w świecie chrześcijańskim?
Kryteria „cudowności” mogą być rozmaite: ikona powinna przynosić wymierne korzyści swoim wyznawcom, mogła powstać w sposób cudowny, jest
przyczyną niecodziennych wydarzeń10. O jej niezwykłości decydują też nadnaturalne przemiany zachodzące w samym wizerunku, który „płacze” lub objawia
się w niezwykłych okolicznościach, na przykład przynoszą go aniołowie, zostaje
odnaleziony na drzewie, w ziemi, studni lub w źródle, przypływa na falach rzeki albo morza, bądź też wielokrotnie wraca na wybrane miejsce11. Wielka liczba
otoczonych kultem obrazów od dawna zwracała uwagę badaczy. Siedemnastowieczny pisarz dewocyjny Piotr Hiacynt Pruszcz zauważył: „Zaprawdę w Polsce
E. von Dobschütz, Christusbilder, Texte und Untersuchungen zur altchristlichen Legende, t. 2, Leipzig
1899; Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, t. 1, 2, Петроград 1915; C. Angelidi, T. Papamastorakis, The Veneration of the Virgin Hodegetria and the Hodegon Monastery, [w:] Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, red. M. Vassilaki, Athens 2000, s. 373-387; А. Лидов, Иеротопия,
Пространство иконы и образы – парадигмы в византийской культуре, Москва 2009.
5
R. Maniura, Pilgrimage to Images in 15th c. The Origins of the Cult of Our Lady of Częstochowa, Wiltshire
2004, s. 60.
6
I. Sirota, Ikonographie der Gottesmutter in der Russischen Orthodoxen Kirche, Versuch einer Systematisierung, Würzburg 1992, s. 16 i n.; Чудотворная икона в Византии и древней Руси, red A Лидов, Москва
1996, passim.
7
Obrazów cześć [w:] Podręczna Encyklopedya Kościelna, red. ks. Z. Chełmicki, t. 29-30, Warszawa 1910,
s. 126 i n.
8
L. Brubaker, J. F. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850), A History, Cambridge 2011,
s. 53 i n.
9
H. Belting, Bild und Kult, Eine Geschichte des Bildes vor der Zeitalter des Kunst, Műnchen 2004, s. 42-49,
tłum. polskie: H. Belting, Obraz i kult, Gdańsk 2010, s. 59-91.
10
M. Fullerton, O чудотворных образах в античной культуре, [w:] Чудотворная икона в Византии
и древней Руси, s. 12.
11
J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści,
Kraków 2000, s. 281.
4
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naszej niemasz miasta, rzadka wieś z kościołem, w którym by się obraz Panny Najświętszej nie znalazł cudowny”12.
Podlasie nie różniło się od innych ziem. Źródłowym potwierdzeniem
ogromnej popularności kultu ikon są wzmianki w protokołach wizytacji, zaś dowodem materialnym – wota. W jednym przypadku, ikony ze Starego Kornina,
zachowała się Księga cudów, wyliczająca nadnaturalne wydarzenia, w przeważającej mierze uzdrowienia, które wierni przypisali ikonie13. Wszystkie podlaskie
obrazy cudowne cieszyły się kultem lokalnym.
Najczęściej, choć nie zawsze, obiektem czci były wizerunki maryjne: w Topilcu była to ikona św. Mikołaja, w Siderce, Kuźnicy, Ciechanowcu i Czarnej Cerkiewnej – Matki Bożej z Dzieciątkiem. W Starym Korninie, oprócz ikony Matki
Boskiej, do kultowych należał wizerunek św. Anny. W Narwi cieszyły się czcią
dwie ikony: Matki Boskiej „Wszystkich Strapionych Radość” oraz św. Antoniego
Pieczerskiego14. Prześledzenie dziejów wszystkich przekracza ramy niniejszego
artykułu, toteż ograniczę się do krótkiego przedstawienia dwudziestu siedmiu
wizerunków Matki Boskiej, niegdyś czczonych w podlaskich cerkwiach prawosławnych i unickich oraz kościołach katolickich, o których zachowało się nieco
więcej wiadomości. Skąpe wzmianki o innych, dziś nieistniejących, przy obecnym stanie badań nie pozwalają na podjęcie próby sprecyzowania ich ikonografii, jak w przypadku ikon maryjnych z Mielnika, Hryniewicz i, wspomnianych
już wyżej, z Siderki, Kuźnicy, Ciechanowca i Czarnej Cerkiewnej. Zainteresowaniem objęte zostały cztery położone na Podlasiu dekanaty dawnej unickiej diecezji brzeskiej: bielski, drohiczyński, mielnicki i podlaski (białostocki).
Spośród dwudziestu siedmiu ikon maryjnych zdecydowana większość, bo
dwadzieścia dwie, to różne typy Hodegetrii; pozostałe są kopiami obrazów znanych jako słynące cudami: wczesnochrześcijańskiej ikony Matki Boskiej Śnieżnej (w Narojkach), Boruńskiej (w Zawykach), Żyrowickiej (w Horodyszczu),
Hagiosoritissy (w Strabli) oraz Opieki (w Puchłach).
Ikonografia Hodegetrii wywodzi się z Bizancjum, w klasztorze Hodegon
(ton Hodegon, ton Odigon) w Konstantynopolu wierni otaczali kultem ikonę
(zniszczoną w 1453 r.15) w chwilach zagrożenia przenoszoną na mury miejskie.
Cyt. za W. Nowakowski, Obrazy cudowne, [w:] Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1900, s. 271273.
13
Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, wstęp i oprac. A. Mironowicz,
Białystok 1997.
14
Епископ Иосиф [Соколов], Гродненский православно-церковный календарь или православное
обозрениие в Брестско-гродненской земле в конце XIX в., t. 1, Воронеж 1899, s. 77, 145, 265, 366, 310,
344, 269.
15
Virgin Hodegetria [w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, red. A. P. Kazhdan, t. 3, New York –
Oxford 1991, s. 2172 [ J. Herrin].
12
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Monaster Panagia Sumela
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sumela_From_Across_Valley.JPG.

Miała być dziełem św. Łukasza, lecz najstarsze o niej świadectwa pochodzą z
końca XII w. Identyczne cechy nosi ikona Panagia Sumela16, obecnie jeden z
najstarszych portretowych wizerunków przypisywanych św. Łukaszowi. Pierwotnie obraz znajdował się w klasztorze Sumela w Poncie i przetrwał wszystkie
dziejowe burze17. Klasztor miał zostać założony w IV w. przez dwóch mnichów,
Barnabę i Sofroniusza, którzy modląc się przed ikoną, usłyszeli wezwanie Marii do wyniesienia tegoż obrazu ze świątyni, gdy zaś to uczynili ikona znikła za
horyzontem. Po długich poszukiwaniach odnaleźli ją w Trapezuncie, w jaskini
pełnej jaskółek. W tym miejscu wkrótce powstał klasztor, przez stulecia jeden z
najpotężniejszych i najbogatszych w cesarstwie, funkcjonujący nieprzerwanie do
lat dwudziestych XX w.18
O niezwykłej popularności tego tematu świadczy ogromna liczba kopii charakteryzujących się identyczną lub bardzo zbliżoną ikonografią, jak mozaikowa
ikona z około r. 1300, przechowywana obecnie w Narodowym Instytucie Archeologicznym i Muzeum (Националният археологически институт с музей) w
J. Dubisch, In a Different Place: Pilgrimage, Gender and Politics at the Greek Island Shrine, Princeton
1995, s. 240 – 241; A. Eastmond, Art and Identity in Thirteen-Century Byzantium: Hagia Sophia and
the Empire of Trebizond, Ashgate – Aldershot 2004, s. 125; G. Peers, Art and Identity in an Amulet from
Trebizond, [w:] Religious Origins of Nations? The Christian Communities of the Middle East, red. R. B. ter
Haar Romney, Leiden 2010, s. 166.
17
Ikona od stuleci słynie cudami, przetrwała m.in. okres ikonoklazmu i pożar, który strawił okrywające
ją ozdoby; Ibidem.
18
Μονή Παναγίας Σουμελά, gr. monaster Matki Bożej na górze – nieczynny męski klasztor w prowincji
Trabzon w Turcji; w latach 1922 – 1923 ostatni mnisi opuścili klasztor, ikona zaś została przez nich
ukryta. W 1932 r., dzięki interwencji arcybiskupa Aten i ówczesnego premiera Grecji, kilku mnichów
przywiozło obraz do Grecji. Do 1951 r. pozostawała w Muzeum Bizantyńskim w Atenach, kiedy zaś
zakonnicy zbudowali nowy klasztor na Peloponezie, ikona znalazła się w cerkwi i pozostaje celem pielgrzymek; Dubisch, In a Different Place, s. 240-241.
16
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Hodegetria, ikona mozaikowa, około roku 1300,
Narodowy Instytut Archeologiczny i Muzeum, Sofia,
domniemana kopia ikony z klasztoru Hodegon
w Konstantynopolu. Żródło: E. Bakalova, The Earliest
Surviving Icons from Bulgaria, [w:] The Metropolitan
Museum of the Symposia, Perceptions of Byzantium and
Its Neighbors (843 – 1261), red. O. Pevny, New York
2000, s. 124, il. 6, 7.

4. Hodegetria, XIV/XV w., Patriarchat
Jerozolimski. Żródło: Π. Βοκοτοπουλοσ,
Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα,
Δελτίον XAE 20 (1998), Περίοδος Δ’. Στη
μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995),
[1999] s. 98, il. 4.

Sofii, której archetypem miał być zaginiony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
ze wspomnianego klasztoru w Konstantynopolu19. Josef Strzygowski opisał ją w
końcu XIX w. jako obraz z ikonostasu cerkwi św. Jerzego w Ereğli (starożytne
Perinthos) na wschód od Stambułu20, zaś za kopię zaginionego obrazu z klasztoru Hodegon uznał ją Nikodem Kondakow21.
Nie był to jedyny pierwowzór dla kultowych ikon na Podlasiu. Trzy ikony – w Bielsku Podlaskim, Brańsku i Jacznie – były wzorowane na nieznanym
dziś obrazie. Co ciekawe najstarsze analogiczne rozwiązanie, dwustronna bizantyjska ikona z Ukrzyżowaniem na odwrocie (w Patriarchacie Jerozolimskim)
W czasie pierwszej wojny światowej ikona trafiła do Sofii, gdzie została poddana konserwacji; E.
Bakalova, The Earliest Surviving Icons from Bulgaria, [w:] The Metropolitan Museum of the Symposia,
Perceptions of Byzantium and Its Neighbors (843 – 1261), red. O. Pevny, New York 2000, s. 124, il. 6, 7.
20
Ibidem; J. Strzygowski, Die Kathedrale von Herakleia, „Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien” 1898, Beiblatt, z. 2 , s. 20-26.
21
Н. П. Кондаков, op. cit., t. 2, s. 198-199, il. 91.
19
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pochodzi z przełomu XIV i XV w.22
Charakteryzuje ją nie tylko bardzo
zbliżona ikonografia, lecz także podobny typ oblicza Jezusa o nadmiernie wydłużonym owalu. Na analogicznym pierwowzorze jest oparta
ikona w cerkwi Narodzenia NMP
w Kamieniu Koszyrskim (КаміньКаширський) w obwodzie wołyńskim na Ukrainie, namalowana po
roku 151423. Inną, z cerkwi św. Barbary w Pińsku24 z połowy XVI w., łączy z obrazami podlaskimi podobny
układ ikonograficzny i półplastyczne nimby zdobione ornamentem
roślinnym.
Pięć ikon, w Kożanach, Starym Korninie, Grodzisku „Butlerskim”, Nosowie i Żurobicach,
powtarzało typ Hodegetrii Częstochowskiej; nie były jednak oparte
na samym pierwowzorze, lecz na
jego wariantach z Leśnej Podlaskiej, Rudni i Sokala. Najbliższy
5. Hodegetria, cerkiew parafialna Podwyższenia
Krzyża Pańskiego w Kożanach. oryginałowi wizerunek z Kożan jest
Źródło: J. Tomalska, Ikony, Białystok 2005. być może bezpośrednim powtórzeniem ikony z Jasnej Góry. Obrazy
ze Starego Kornina i Nosowa są kopiami reliefu z Leśnej Podlaskiej25, wizerunek
z Żurobic – ikony Hodegetrii Rudniańskiej26, w Grodzisku zaś – z Sokala27. TrzeΠ. Βοκοτοπουλοσ, Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα, Δελτίον XAE 20 (1998), Περίοδος Δ’.
Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995), [1999] s. 291-308, il. 4.
23
W. Aleksandrowicz, Ikony Matki Boskiej fundacji przedstawicieli książęcych elit Wołynia XVI w.,
„Acta Academiae Artium Vilnensis” 2008, nr 51, s. 21-32.
24
Obecnie ikona znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku; Иканапис Беларуси
XV-XVIII стагоддзяў, Минск 2001, il. 5.
25
W. Aleksandrowicz, Ikony Matki Boskiej fundacji przedstawicieli książęcych elit Wołynia XVI w., „Acta
Academiae Artium Vilnensis” 2008, nr 51, s. 21-32.
26
Obecnie ikona znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku; Иканапис Беларуси
XV-XVIII стагоддзяў, Минск 2001, il. 5.
27
P. J. K. Podlasiak [ J. Pruszkowski], Historya zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła
i probostwa w Leśny [sic] na Podlasiu zabranego na własność prawosławia ze źródeł urzędowych i autentycznych zebrał…, Kraków 1897.
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ba też przypomnieć o ogromnej popularności zaginionego obrazu Hodegetrii
z Różanegostoku, nawiązującego do Hodegetrii Jasnogórskiej, który zapewne,
także w warstwie ikonograficznej, wpłynął na kult w innych miejscowościach,
lecz problem ten nie został jeszcze dostatecznie dobrze rozpoznany28.
Pozostałe podlaskie ikony Matki Boskiej reprezentują złożoną ikonografię,
opartą być może na kilku wzorcach. Jedna reprezentuje typ Umilenia i jest kopią
wizerunku z Żyrowic, niegdyś należącego do najsławniejszych wizerunków maryjnych w tej części dawnej Rzeczypospolitej. Ikona miała się objawić pasterzom
w miasteczku Żyrowice w r. 1470 29 lub 148030, zaś w r. 1730 została ukoronowana31. Żyrowice stały się celem wielu pielgrzymek, przybywali tu między innymi
królowie Władysław IV z małżonką Cecylią Renatą, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski i August II Mocny32. Do tego typu nawiązuje wizerunek z Horodyszcza,
gdzie według legend Matka Boska objawiła się w r. 1550 w koronie lipy rosnącej
nieopodal cerkwi33.
W Puchłach wierni otaczali kultem ikonę Matki Boskiej Opieki, która miała
się objawić w koronie lipy i uzdrowić cierpiącego mieszkańca wsi. Data tego wydarzenia nie jest znana, lecz według opisów najstarsze wota nosiły datę „1646”34.
Jej ideową podstawą jest szeroko opisywane w literaturze wydarzenie z kościoła
w Blachernach: w czasie całonocnej liturgii scytyjski niewolnik ujrzał kroczącą
nad wiernymi Maryję „obleczoną w słońce”, ze św. Janem Chrzcicielem i innymi świętymi, roztaczającą nad zebranymi symboliczny welon opieki35. Motyw
W literaturze przedmiotu ikona znana jest pod przydomkami „Rudeńska”, „Rudniańska”, „Rudnicka”,
„Rudnieńska” i „Rudzieńska”; G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne
od drugiej połowy XVII w., Olsztyn 2000, s. 105. И Бусева-Дaвыдова, „Ченстоховская” или „Умягчение
злых сердец”?, „Антиквариат, Предметы искусства и коллекционирования” 2007 г. [Май ], s. 52-56.
29
M. Kałamajska – Saeed, Obraz czy ikona, O losach pewnego wizerunku – Matki Boskiej Sokalskiej,
[w:] Sarmatia Semper Viva. Zbiór studiów ofiarowany przez przyjaciół prof. dr. hab. T. Chrzanowskiemu,
Warszawa 1993, s. 156.
30
J. Tomalska, Słynące łaskami obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościołach dominikańskich zachodniej części dawnego województwa trockiego [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red.
A. Markiewicz, M. Miławicki OP, Kraków 2009, s. 373 – 380.
31
Teodozy Borowik, Historia abo Powieść zgodliwa przez pewne podanie ludzi wiary godnych o obrazie
Przeczystey Panny Mariey Żyrowickim cudotwornym..., Wilno 1622; Historya o początkach cudownego obrazu Nayswiętszey Panny Maryi Żyrowickiey w Litwie oraz ziawieniu w Rzymie tegoż obrazu…, Wilno
1816.
32
Historya o początkach cudownego obrazu…, s. 9; miał się objawić dwukrotnie, najpierw na drzewie
gruszy rosnącej nad źródełkiem, powtórnie w 1520 r., kiedy pierwsza świątynia spłonęła, relief pojawił
się na wielkim głazie.
33
A. Deruga, Regesta listów metropolity unickiego Leona Kiszki do księcia Karola Stanisława Radziwiłła
kanclerza wielkiego litewskiego i jego żony (1706-2738), „Ateneum Wileńskie” 1935, s. 234-235.
34
A. J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w Polsce w epoce baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003, s. 20.
35
A. Maniowiec, Słownik obiektów fizjograficznych Horodyszcza i okolic. Gm. Wisznica, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 3, s. 69-71.
28
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płaszcza opieki jest znany od starożytności, królewski płaszcz – oznaka władzy –
chronił wszystkich, którzy znaleźli pod nim. Wizerunek Matki Boskiej roztaczającej nad ludem płaszcz opieki, znany był w Polsce w XIV i XV w., zaś szczególną
popularność zyskał w XVII w.36
Pierwowzorem ikony w Zawykach był obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
otoczony kultem w Borunach. Ów wizerunek został przywieziony w r. 1671
przez bazyliańskiego zakonnika, który przekazał go pobożnemu krewnemu, ten
zaś umieścił na krzyżu, ustawionym w lesie nieopodal dworu37, w 1691 zaś wystawił w Borunach drewnianą cerkiew i przekazał ją bazylianom38. W unickich
cerkwiach na Podlasiu oraz na Białorusi znane również były powtórzenia rzymskiego obrazu Salus Populi Romani, znanego także jako przedstawienie Matki
Boskiej Śnieżnej. Wiąże się z nim legenda o wzniesieniu bazyliki maryjnej we
wskazanym przez nią miejscu, gdzie latem spadł śnieg39. Jednym z jego powtórzeń jest otoczona kultem ikona z Narojek.
Na Podlasiu nie należały do rzadkości ikony moskiewskie, o których wielokrotnie wspominają wizytacje40. Dwie z nich były otoczone kultem w XVII w. w
katolickich kościołach w Strabli41 i Juchnowcu42. Ich pochodzenie nie jest jasne,
wedle przypuszczeń trafiły na Podlasie jako wojenne zdobycze z czasów wypraw
moskiewskich. Temat był znany w Bizancjum, jak na przykład grecka ikona Hagiosoritissy z cerkwi św. Kasjana w Nikozji z około r. 1183. Przedstawienie Matki
zwracającej się do Syna z błagalną prośbą o odpuszczenie grzechów ludzkości
należało do ikon umieszczanych w rzędzie Deesis ikonostasu43.
Епископ Иосиф [Соколов], Гродненский православно-церковный календарь, s. 299.
M. Gębarowicz, Mater Misericordiae – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej
Europy, Wrocław 1986, s. 79-178; В. Г. Пуцко, Покров Богоматери: от реликвии к видению (по
материялам сакрального искусства на Руси), „Древная Русь. Вопросы медиевистики” 2005, nr 21
s. 83 i n.
38
B. Szafraniec, Matka Boska w płaszczu opiekuńczym, [w:] K. S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja Orędowniczka wiernych, Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, red. Ks. J. Pasierb, t. 2, Nowy Testament, Warszawa 1987, s. 10; W. Deluga, Ukraińskie graficzne wyobrażenia cudownych ikon maryjnych
XVII i XVIII w, [w:] Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха, red. В. А. Смолій, Київ 2008,
s. 319.
39
I. Stebelski, Chronologia albo porządne według lat zebranie znaczniejszych w Koronie…, Wilno 1782, s.
355; Matka Boża Boruńska Pocieszycielka Strapionych, red. L. Dąbrowski, Boruny 2009, passim.
40
C. Jankowski, Powiat oszmiański, Materiały do dziejów ziemi i ludzi, t. 1, Petersburg 1896, s. 56 i n.; t.
2, Petersburg 1897, s. 272 i n.
41
Ю. Піскун, Божая Маці Замілаванне „Рымска – Лідская” в украінскім і Беларускім іконпісу
XVII ст., [w:] Волинська ікона: питання історії вивчення, дослдження та рестврації, Доповіді та
матеріали IV наукової конференції, Луцьк 1997, s. 63; Н. П. Кондаков, op. cit., t. 2, s. 168-172.
42
W. F. Wilczewski, Rzeczy ruskie – moskiewskie w kościołach rzymskokatolickich diecezji wileńskiej w
świetle akt wizytacyjnych i inwentarzy z XVII wieku, „Series Byzantina” 2007, nr 5, s. 106-121.
43
J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn Konserwatorski Województwa
Podlaskiego” 2000, nr 6, s. 8.
36
37
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W odniesieniu do problemu słynących cudami wizerunków maryjnych
pozostaje bardzo wiele niejasności, zaś badanie tematu utrudnia brak obiektów:
spośród dwudziestu siedmiu omówionych kultowych ikon szesnaście pozostało
na Podlasiu, jedenaście zaś zaginęło w różnych okolicznościach. W przededniu
pierwszej wojny światowej i w jej początkach wraz z ewakuowaną ludnością wywieziono ikony ze Starego Kornina, Supraśla, Gródka, Horodyszcza, Białegostoku, Zawyk i Rajska. Dwa lata wcześniej prawosławne zakonnice zabrały do
Rosji ikonę z Łazowa. Nie znamy losu zaginionych w nieznanym czasie ikon z
Żurobic i Żerczyc, w r. 1985 spłonęła ikona z Jaczna. Wiele ikon z różnych przyczyn zmieniło miejsce przechowywania, siedem znajduje się dziś w kościołach
katolickich: w Juchnowcu, Strabli, Lipsku, Łosicach, Hodyszewie, Hołubli i Grodzisku „Biskupim”. Dwie pierwsze, w Juchnowcu i Strabli, przez cały czas były
czczone w tej samej świątyni, pozostałe, w Lipsku, Łosicach, Hodyszewie, Hołubli i Grodzisku „Biskupim”, trafiły do kościołów po zamknięciu lokalnych cerkwi
prawosławnych, wcześniejszych świątyń unickich. Dziewięć ikon znajduje się
dziś w cerkwiach prawosławnych: w Bielsku (Narodzenia NMP), Brańsku, Drohiczynie, Rybołach, Nosowie, Narojkach, Kożanach, Grodzisku „Butlerskim” i
Puchłach. Dwie najstarsze, ikony z Bielska oraz Drohiczyna, pierwotnie znajdowały się w prawosławnych cerkwiach. Pozostałe obrazy zostały przeniesione do
świątyń prawosławnych z wcześniej istniejących w tym miejscu cerkwi unickich.
Nie znamy natomiast losów ikon z cerkwi w Żerczycach i Żurobicach, zapewne
zaginęły w drugiej połowie XVII w. i w następnym stuleciu.
Cechą ikon zwanych często „cudownymi” są niezwykłe okoliczności ich
pojawienia się. O objawieniach ikon na Podlasiu wiadomo bardzo niewiele, zachowały się legendarne przekazy towarzyszące kultowi sześciu ikon: w Hodyszewie, Kożanach, Łazowie, Horodyszczu, Puchłach i Rajsku. Wizerunek Hodegetrii z Hodyszewa miał się objawić na gruszy w nieznanym czasie (na początku
XVII w.?) i wrócić na to miejsce po przeniesieniu go do kaplicy w Kiewłakach44.
Obraz doczekał się wielu kopii, spośród których kilka zasłynęło łaskami (między
innymi w Domanowie i Supraślu). W Łazowie Matka Boska miała się objawić na
głazie w połowie XVI w.45, zaś w Kożanach w 1780 r. kilku pastuszkom pasącym
bydło na skraju zagajnika46. W Horodyszczu Matka Boska ukazała się w 1550 r.
w koronie lipy stojącej nieopodal świątyni47. W tym samym czasie w koronie lipy
pojawiła się także ikona Matki Boskiej Opieki w Puchłach. Czas pojawienia się
Ks. S. Niewiński, Juchnowiec, Dzieje parafii, Białystok 2006, s. 38-42.
M. Janocha, Ikonostasy w cerkwiach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., „Przegląd Wschodni” 2003,
nr 8, z. 4 (32) s. 897-921.
46
E. Bańkowski, Ruś Chełmska od czasu rozbioru Polski, Lwów 1887, s. 110.
47
Ks. J. Jakubik, Łazówek. Cudowna miejscowość na Podlasiu, jednodniówka jubileuszowa wydana z okazji
25-lecia restytuowania parafii, Łazówek 1946, s. 33.
44
45
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ikony w Rajsku pozostaje nieznany, według legend zaprzęg przewożący ikonę do
cerkwi miał się zatrzymać w miejscu innym, niż wybrane przez wiernych i konie
nie mogły ruszyć dalej. Zdaniem dziewiętnastowiecznych autorów rosyjskich
ikona miała być czczona w okresie unickim48.
Skoro o pozostałych podlaskich kultowych obrazach maryjnych nie zachowały się żadne tego typu informacje można sądzić, że objawiły swoje cudowne
właściwości po kilku lub kilkunastu latach obecności w świątyni. Takie przypuszczenie mogą potwierdzać dzieje ikon z kościołów w Strabli i Juchnowcu, które
dopiero po pewnym czasie zyskały status obrazów słynących cudami.
Potwierdzenie przekonań o nadnaturalnych właściwościach szesnastowiecznej ikony Hagiosoritissy z kościoła w Strabli zawierają dokumenty źródłowe z końca XVII w.49, a ikona w kościele w Juchnowcu na początku opisywana
była tylko jako „obrazek moskiewski”50. Do tej listy zapewne można dodać ikonę
Hodegetrii z Supraśla51 i wiele innych.
Skąd wywodziły się wzorce ikonograficzne podlaskich dzieł? Wizerunki
maryjne na Podlasiu są zwykle wiązane z ikonami ruskimi i rosyjskimi52. Czy
słusznie? Dzięki zakrojonym na szeroką skalę badaniom na Białorusi zebrano
materiał, który posłużył do sporządzenia syntezy tematów ikon53. Badacze jednoznacznie wykazali, że na ziemiach białoruskich przedstawienia ruskie i rosyjskie, takie jak ikony Matki Boskiej Kazańskiej, Tychwińskiej, Fiodorowskiej
lub Włodzimierskiej, pojawiły się dopiero w XIX w.54. Wcześniej dominowały
przedstawienia Hodegetrii Częstochowskiej – ich liczba znacząco zmalała w początkach XIX w., by odzyskać popularność w połowie wieku55. Czy możliwe, by
obrazy oparte na wzorach ruskich i rosyjskich pojawiły się wcześniej na Podlasiu
niż na ziemiach białoruskich?
Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego parafii prawosławnej w Kożanach,
sygn. 1, 1771-1787 r., k. 92.
49
A. Maniowiec, Słownik obiektów fizjograficznych Horodyszcza i okolic. Gm. Wisznica, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 3, s. 69-71.
50
Ф. Покровский, Аpхеологическая карта Гродненской губернии, Bильна 1895, s. 66-67; Епископ
Иосиф [Соколов], Гродненский православно-церковный календарь, s. 323 i n.
51
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej cyt.: AAB), Actum in Curia Regia Branscens Feria
Secunda Festum Natiui Latis Beatissime Virginise Mariae, proximei, bez nr inw., s. nlb. 2.
52
AAB, Archiwum Parafii Juchnowiec, Illustrissime et Reverendissime Dne, [Kronika parafii spisana
przez księdza Ludwika Orzeszko], k. 2v.
53
J. Tomalska, Hodegetria Supraska: problem ikonografii i atrybucji [w:] Dzieje opactwa supraskiego, red.
R. Dobrowolski, M. Zemło, Rzym – Lublin – Mińsk 2015, s. 317-353.
54
Na poglądach dzisiejszych badaczy bardzo silnie zaciążyła forsowana w XIX w. przez autorów rosyjskich teza o historycznych związkach Podlasia z Moskwą i rosyjskim prawosławiem. W efekcie w nauce
milcząco przyjęto założenie, że wzorce ikonograficzne docierały na Podlasie z Państwa Moskiewskiego
i Rosji.
55
Іканапіс Заходняга, s. 316 i n.
48
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Skąd zatem przenikały wzorce malarstwa sakralnego? Warto rozważyć
wpływ silnego ośrodka kulturowego, jakim było nieodległe Wilno. Cechą kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, ostatnich schrystianizowanych ziemi w Europie, był bliski kontakt z chrześcijaństwem Wschodnim i Zachodnim. W r. 1202
biskup Liwonii nazwał ten obszar Terra Mariana56. Chrześcijańskie już ziemie
stały się celem łupieżczych wypraw krzyżackich, stąd silne podkreślanie kultu
maryjnego, przejawiające się między innymi w wezwaniach świątyń57. Tym niemniej tradycje pogańskie żywe były na Litwie jeszcze w XVII w., gdzie trwał kult
świętych źródeł58. Znane dziś najstarsze zachowane obrazy maryjne na Litwie
pochodzą dopiero z połowy XVI w., w odniesieniu zaś do trzech białoruskich
ikon z przełomu XV i XVI w. nie ma żadnych danych pozwalających wiązać je
z określonym miejscem kultu59. Tak więc, jak wykazuje analiza ikony z kościoła
w Trokach, kult maryjny na Litwie rozwijał się na bazie dwóch równorzędnych
tradycji i był bogatszy niż w Koronie60, z tego być może wynika znaczna liczba
obdarzonych takimi cechami wizerunków na Podlasiu.
Na ukształtowanie lokalnej kultury silnie wpłynęły pogaństwo, prawosławie,
katolicyzm i protestantyzm, wreszcie kontrreformacja i konwersje na katolicyzm
magnackich rodów Radziwiłłów, Sapiehów, Chodkiewiczów, Tyszkiewiczów,
Czartoryskich, a także unia brzeska i działalność zakonów: bazylianów, dominikanów, karmelitów, franciszkanów i jezuitów. Główną instytucją był jednoczący
wiernych kościół, zaś metodą upowszechniania kultu – uroczyste koronacje obrazów, ofiarowywanie im wotów i kosztownych sukienek, pielgrzymki, rytualne
przenoszenie do kolejnych świątyń lub ukrywanie w czasie wojen. Wszystkie te
obrzędy i rytuały były zgodne z sarmackimi potrzebami religijnymi61. Na Podlasiu, podobnie jak w Wielkim Księstwie Litewskim, obiektami kultu były głównie
obrazy, co zapewne należy przypisać silnym wpływom prawosławia62.
Zespół czczonych ikon na Podlasiu to w przeważającej mierze dzieła datowane na XVII i XVIII w. Składa się nań czternaście ikon z XVII w. i osiem z następnego stulecia. Do wcześniejszych należały trzy obrazy: z Bielska, z Juchnowca i Strabli. Jedynie w sferze hipotez może pozostawać datowanie zaginionych
56
Ў. Р. Карелін, М. П.Мельникаў, Распаўсюжданне іканграфічных сюжетаў ў іканапісе Беларусі XVI
– нач. 20 стст., „Przegląd Wschodni” 2001, t. VII, z. 3 (27), s. 679 tab. 7.
57
Tamże.
58
A. Baniulytė, The cult of the Virgin Mary and its images in Lithuania from the middle ages until the seventeenth century, „Acta Academiae artium Vilnensis. Dailė” 2002, s. 159.
59
Historycy litewscy twierdzą, że kultura prawosławna mocno wpłynęła na powstanie synkretycznej
kultury, także na silny kult ikon; tamże, s. 161 – 162.
60
Tamże.
61
B. R. Vitkauskienė, Obraz jako jeden z przejawów kultu maryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim, Ikony na Litwie [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, Kraków 2011, s. 269.
62
Tamże, s. 277.
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ikon z Gródka (XVI w.?) i Rajska (XVII w.?).
Ruskie ikony, wizerunek Hodegetrii z kościoła w Juchnowcu, Hagiosoritissy z kościoła w Strabli, Matki Boskiej Włodzimierskiej,
ofiarowana przez królową Helenę klasztorowi Zwiastowania w Supraślu, nie doczekały
się szerszego upowszechnienia. W drugiej
połowie XVII w. ze strony duchowieństwa i
szlachty wypłynęła propozycja rozszerzenia
kultu ikony Matki Boskiej Częstochowskiej
na tereny wschodnie, wizerunek ten był bez
oporu przyjmowany przez prawosławnych;
wiązało się to z nie zawsze udanymi próbami fundacji nowych klasztorów63. Szerzenie
kultu ikony Matki Boskiej Częstochowskiej
wypływało z uchwał synodu krakowskiego
Hodegetria, Różanystok, dewocyjna z r. 1621 i zaleceń powtarzania ikonografii
grafika rosyjska, 2 połowa XIX w. obrazu z Jasnej Góry64. W XVII w. wyraźnie
zarysowała się tendencja do regionalizacji
kultu religijnego, w tym stuleciu pojawiły się 103 miejsca pielgrzymkowe, zaś
największą sławę zyskały te, w których notowano nadnaturalne uzdrowienia65. O
popularności obrazów czasem decydowały względy polityczne. Królowa Helena, małżonka króla Aleksandra Jagiellończyka, w obrazie z Jasnej Góry widziała
ostoję łączącą oba wyznania: w r. 1504 wraz z królem modliła się przed obrazem
na Jasnej Górze66.
Tak więc, słynące cudami ikony maryjne odzwierciedlały cechy kultury
podlaskiej, otwartej na wpływy z różnych kierunków: z Południa, Wschodu,
szczególnie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego i dzisiejszej Białorusi oraz z
Zachodu.
Stopniowa latynizacja sztuki cerkiewnej, szczególnie na obszarach kulturowego pogranicza nie powinna być postrzegana w kategoriach polityczno-konfesyjnych. Owe procesy są z jednej strony przejawem naturalnej osmozy kulturowej, z drugiej zaś indywidualnych aspiracji zleceniodawców, pragnących podA. Baniulytė, op. cit., s. 165.
A. Gąsior, op. cit., s. 79.
65
W 1686 roku paulini zostali zaproszeni do Włodawy przez hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Pocieja; tamże, s. 156; Чанстоховска или Ченстоховская чудотворная икона Богоpодици, Гродно
1895.
66
W. Tomkiewicz, Uchwała synodu krakowskiego z 1621 r. o malarstwie sakralnym, „Sztuka i Krytyka”
1957, nr 8, z. 2, s. 174-184.
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7. Brańsk, Cerkiew filialna pod wezwaniem św. Symeona Słupnika. Fot. K. Tur
Źródło: J. Tomalska, Ikona Matki Bożej Hodegetrii z Brańska, Rozważania ikonograficzne, „Biuletyn
Konserwatorski Województwa Podlaskiego” nr 18 [2012], s. 39.

nieść swój prestiż fundacjami wzorowanymi na najlepszych, według ówczesnych
kryteriów, realizacjach artystycznych. Tworzone w tym kręgu dzieła charakteryzowały lokalne rysy stylowo-ikonograficzne, które nie mogą być oceniane dziewiętnastowiecznymi kryteriami estetycznymi, ani też koncepcjami „czystości
stylowej”, lecz postrzegane w szerszym kontekście przemian kulturowych67.
J. Poklewski, Przyczynki archiwalne do dziejów kościoła NMP w Jarosławiu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Nauki Humanistyczno – Społeczne” 1987, z. 161, s. 68.
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Zdecydowana większość interesujących nas obrazów wywodziła się z unickiego okresu funkcjonowania cerkwi. Wobec zaginięcia materiałów źródłowych
nie jesteśmy pewni proweniencji ikon z Gródka, Brańska, Żurobic i Horodyszcza. Do obrazów prawosławnych należały wizerunki w Bielsku i Drohiczynie. Pozostałe wywodziły się zapewne z ikonografii rzymskokatolickiej. Odpowiedź na
pytanie, w jakim stopniu na ich powstanie wpłynęła burzliwa historia tych ziem,
wojny i przemarsze wojsk w XVII w., a w jakim potrzeba wzmocnienia młodej
Cerkwi unickiej, musi na razie pozostać otwarte. Podobnie jak bardziej szczegółowe, dotyczące różnych wzorców ikonograficznych, które docierały na Podlasie
za pośrednictwem obrazów słynących cudami. Aby na nie odpowiedzieć, należy
rozszerzyć badany obszar o ziemie Białorusi i Ukrainy, a metody – o kulturoznawcze i socjologiczne.

Miraculous Marian icons in the Podlasie region
Cultural heritage of the Podlasie region was greatly damaged by dramatic historical events, including numerous wars throughout the seventeenth and
eighteenth centuries. After the abolition of the Union of Brest in 1839, cultural
processes were discontinued, while Uniate temples were replaced by Orthodox
ones. Icons for the latter were ordered from a workshop created in Vilnius specifically for this purpose, and sometimes they were imported from Moscow or from
Sankt Petersburg. One of the few surviving relics of icon painting in Podlasie
region are the venerated Marian icons; and several others – that no longer exist
today – have left behind reliable records that allow for their short presentation.
Much of the reports about miraculous events taking place, which were believed
to have been caused by the images, appeared in the Uniate period. Orthodox
churches took over the icons from the former Uniate churches. With the current
state of knowledge, we do not know the answer to the questions about the prototypes of the Marian icons famous for their miracles, and therefore, about the
directions of cultural influences reaching the Podlasie region.
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W wieku XVI na terenach prawosławnej diecezji przemyskiej działało co
najmniej kilka warsztatów malarskich, o wyraźnych i odrębnych cechach stylistycznych oraz stosunkowo wysokim poziomie artystycznym. Znaczących prób
opisania i pełnego uporządkowania oraz wstępnych atrybucji dzieł zwożonych
od 1905 roku z terenów Galicji do Muzeum Narodowego we Lwowie dokonała
Wira Święcicka, najpierw w zapisach inwentarzowych i kartach katalogowych,
następnie w przełomowych publikacjach1. Malarstwu ikonowemu diecezji przemyskiej w ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcili ukraińscy badacze, Włodzimierz Aleksandrowycz i Maria Hełytowycz. Pierwszy, wykorzystując metody
warsztatu historyka, w oparciu o źródła archiwalne ustalił nazwiska pracujących
tu malarzy2; Maria Hełytowycz zaś, jako historyk sztuki, z powodzeniem usystematyzowała i sklasyfikowała zachowane dzieła3. Niestety do tej pory nie udało
В. І. Свєнціцька, Maстер икон XV века из сел Ванивка и Здвижень, w: Древнерусское Iскусcтво.
Проблемы и атрибуции, Москва 1977, s. 279–290; Eadem, Живопис XIV–XVI століть, w: Історія
українського мистецтва, Київ 1967, t. 2, s. 208–274; В. І. Свєнціцька, В. П Откович, Українське
народне малярство XIII–XX століть, Київ 1991; В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, Спадщина віків.
Українське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова, Львів 1990.
2
Główna praca: В. Александрович, Західноукраїнські малярі XVI століття, (= Студії з історії українського мистецтва, t. 3) Львів 2000.
3
Wiele artykułów, tu najważniejsze z nich: M. Гелитович, Ікони XVI століття з церкви Святого Духа
у Потеличі (Матеріали до каталогу збірки Національного Музею у Львові), „Записки Наукового
Tовариства імені Т. Шевченка”, t. 236, Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва,
Львів 1998, s. 320–366; Eadem, Датовані ікони перемишльської, волинської та львівскої шкіл українського малярства XVI століття, w: Памятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання, дослидження, збереження та реставраци. Матеріали XVI міжнародної конференції
по волинському іконопису, м. Луцк, 1–3 грудня 1999 року, Луцьк 1999, s. 53–60; Eadem, Ансамбль ікон
церкви Покрову Богородиці в Поляні поблизу Добромиля та пам’ятки його кола, w: Zachodnioukra1
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się scalić wyników badań obu naukowców i połączyć znane ze źródeł imiona malarzy z konkretnymi grupami dzieł. Dlatego też nadal w literaturze przedmiotu
figurują opisowe określenia tych anonimowych twórców, na przykład: „Mistrz
ikon z Waniwki i Zdwyżenia”, „Mistrz ikonostasu z Daliowej”, „Mistrz ikonostasu
z Polany”, „Mistrz Przemienienia z Jabłonowa” czy „Mistrz Deesis z Bartnego”.
Wyjątek stanowi tu „Mistrz ikonostasu z Nakoniecznego” utożsamiony z Feduskiem malarzem z Sambora4. Niestety dziś nie można odpowiedzieć na pytanie,
czy wymienieni twórcy stali na czele warsztatów malarskich zorganizowanych na
wzór zachodnich cechowych, ani też, czy byli to malarze świeccy, czy duchowni.
Pewne jest natomiast, że ich maniera malarska była tak wyraźna i oryginalna, że
znajdowali oni naśladowców, których dziś w literaturze naukowej włącza się do
kręgów ich oddziaływań. Wymienieni twórcy to duże osobowości artystyczne, a
ich dzieła wyznaczają najważniejsze kierunki stylistyczne, budując tym samym
dzieje zachodnioruskiego malarstwa ikonowego.
Jednym z najliczniejszych jest krąg „Mistrza Deesis z Bartnego”, nazywanego też „Mistrzem Przemienienia z Jabłonowa”5, grupujący dzieła powstałe na ziemi przemyskiej w 2. połowie wieku XVI, a zapewne również na początku XVII6.
Jego określenie pochodzi od trzech tablic składających się na rząd Deesis z ikonostasu w cerkwi ŚŚ. Kosmy i Damiana z Bartnego, przechowywanych w dwóch
sanockich Muzeach: Historycznym i Budownictwa Ludowego7 (il. 1, 2, 3) oraz

464

ińska sztuka cerkiewna. Dzieła-twórcy-ośrodki-techniki, red. J. Giemza, Łańcut 2003, s. 83-105; Eadem,
Ікони кінця XVI століття з Троїцької церкви у селі Потеличі (Матеріали до каталогу збірки Національного Музею у Львові), „Записки Наукового Tовариства імені Т. Шевченка”, t. 248, Праці
Комісії образотворчого та ужиткового мистецта, Львів 2004, s. 318-348; Eadem, Ікони майстра
середини ст. З церкви Архангела Михаїла у Ясениці Замковій, “Бюлетень”, Інформаційний випуск.
Львівский філіал ННДРЦ України, 10; 2008, s. 47-51; Eadem, Ікони останньої чверті XVI ст. “кола
майстра ікони Преображення з Яблунева” (Спас у Славі з церкви Святого Миколая у Комарниках
та Моління з церкви Богоявлення Господногоу Букові, w: Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe,
red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 143-150; Eadem, Ікони Старосамбрщини XIV-XVI століть зі збірки
Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Львів 2010.
4
Г. Скоп-Друзюк, Л. Скоп, Федуско маляр із Самбора, „Бойки” nr 8-9, s. 12-13; B. Ярема, Дивний
світ ікон, Львів 1994, s. 54; M. Гелитович, Федуско маляр із Самбора. До проблеми атрибуції творів
майстра, „Родовід”12, 1995, s. 72-79.
5
В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, op. cit., s. 19, il. 54; В. І. Свєнціцька, В. П Откович, op. cit., s. 13,
il. 33-36.
6
Choć malarz ikony Przemienienia Pańskiego z Jabłonowa nie jest znany, w literaturze pojawiła się
ostrożna hipoteza, która próbowała utożsamić go z występującym w dokumentach przemyskich malarzem Mikołajem, synem Iwana Onaczkowycza, por. В. Александрович, op. cit., s. 70-72, przyp. 182.
7
Muzeum Historyczne w Sanoku (dalej MHS), nr. inw. 929, 930, Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku (dalej MBL) nr inw. 622; obecna MHS/S/4461; R. Biskupski,Wybrane warsztaty malarstwa ikonowego szkoły halickiej XV i XVI wieku, „Folia Historiae Artium” 18, 1982, s. 30-31, il. 5—5c; J. Kłosińska,
Icons from Poland, Warsaw 1989, nr. 11-12; Ikony. Najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich, Olszanica 2001,
s. 32-34; M. Janocha, Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2008, nr 201; K. Winnicka, Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów, Sanok 2013, nr 22; R. Biskupski
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1. Jan i Piotr, fragment Deesis z Bartnego, Muzeum Historyczne w Sanoku (depozyt). Fot. P. Krawiec.

ikony Przemienienia Pańskiego z cerkwi Archanioła Michała w Jabłonowie koło
Wysocka i Turki8 (il. 4). Choć ikona Deesis z Bartnego niekiedy, zwłaszcza w
literaturze popularyzatorskiej, podpisywana jest datą 15309, to badacze stylu są
zgodni, że powstała ona w 2. połowie wieku XVI10, a twórczość tego znakomitego
malarza zapoczątkowała charakterystyczną manierę malarską, rozpoznawalną w
wysunął hipotezę, że mimo opisanych bliskich podobieństw stylistycznych dzieła te mogły wyjść spod
ręki dwóch współpracujących ze sobą malarzy; por. Idem, op. cit., s. 30-42. Dziś wszystkie trzy deski są
eksponowane w Muzeum Historycznym w Sanoku (ikona z MBL jako depozyt).
8
Przechowywana w Muzeum Narodowym we Lwowie (dalej ЛМН), nr inw. 3598, I –1281; często
reprodukowana, por.: I. Свєнціцький, Іконопись Галицької України XV–XVI віків, Львів 1928, il. 83;
В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, op. cit., il. 54; Д. Степовик, Історія української ікони X–XX століть,
Київ 1996, s. 235, il. 93; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon 11th-18th centuries. From Byzantine sources to
the Baroque, S. Petersburg 1996, il. 134; В. Откович, В. Пилип’юк, op. cit., il. 68; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej: Problem kanonu, Warszawa 2001, il. 138; L.
Milyaeva, op. cit., il. 134.
9
Data ta została zapisana w starym inwentarzu łemkowskim przez L. Getza, potem powielona przez
Romualdę Grządzielę w najstarszej księdze inwentarzowej Muzeum Historycznego w Sanoku; nie wiadomo jednak na jakiej podstawie. Późniejsze badania nad stylem tego malarza przeprowadzone przez
Romualda Biskupskiego, który niewątpliwie znał zapisy inwentarzowe a nigdy tej daty nie powtórzył,
stanowią podstawę do przesunięcia datowania właśnie na 2. połowę wieku XVI. Za pomoc w ustaleniu
źródła powtarzanej w literaturze daty 1530 dziękuję serdecznie Katarzynie Winnickiej.
10
Maria Hełytowycz datuje działalność tego malarza na lata 60. wieku XVI, a Lew Skop na 80.; M. Гелитович, Ікони останньої чверті XVI ст…, s. 144; Г. Скоп-Друзюк, Л. Скоп, Майстер ікони «Преображення» 1580 р. з с . Яблунева, w: Бойківщина: історія та сучасність, Львів 1995, s 136 – 139.
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2. Paweł i Mateusz, fragment Deesis z Bartnego, Muzeum Historyczne w Sanoku.
Fot. P. Krawiec.
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3. Marek i Jakub, fragment Deesis z Bartnego, Muzeum Historyczne w Sanoku.
Fot. P. Krawiec.
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4. Przemienienie Pańskie z Jabłonowa, Muzeum Narodowe we Lwowie. Wg L. Milyaeva, The Ukrainian Icon
11th-18th centuries. From Byzantine sources to the Baroque, S. Petersburg 1996, nr 134.

wielu zachowanych dziełach. Pierwszej szczegółowej i pełnej analizy stylu tego
Mistrza dokonał Romuald Biskupski w roku 198211. Obok celnego wyróżnienia
cech najbardziej znaczących jego manierę i wskazania dzieł wykonanych przez
niego osobiście, sanocki badacz wymienił również i opisał szereg kolejnych, przy-
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11

R. Biskupski, op. cit., s. 30-42.
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pisując je uczniom i naśladowcom. Ustalenia dokonane wtedy nic nie straciły na
swej aktualności, a dziś, dzięki postępowi badań, a przede wszystkim otwieraniu muzealnych magazynów i wprowadzaniu do obiegu naukowego nie znanych
wcześniej obiektów, krąg oddziaływań tego Mistrza można rozszerzyć o następne
prace. To z kolei pozwala na bardziej dogłębną analizę stylu, który współtworzył
obraz malarstwa ikonowego na ziemi przemyskiej u zarania nowożytności.
Z pracowni „Mistrza Deesis z Bartnego” wyszło stosunkowo dużo zachowanych dzieł, na przykład para ikon z cerkwi św. Mikołaja ze Szklar: Matka Boska
Hodegetria z prorokami12 oraz Chrystus w majestacie13, ikona o tym samym temacie z Surowicy14 i nieznanego pochodzenia w Muzeum Narodowym we Lwowie15, Ukrzyżowanie z Ruszelczyc16, Św. Mikołaj z Chaszczowa17 i z nieznanej
miejscowości w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej18, Matka Boska Hodegetria z Łopuszanki19, z Zadzielska20 i nieznanej miejscowości we Lwowskim
Muzeum Narodowym21. Bliskie stylistycznie są także ikony Deesis ze Woli Sokołowej22, ze Smolnika23 i nieznanego pochodzenia w Muzeum Ziemi PrzemyMHS, nr inw. 984; R. Biskupski, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Warszawa 1991,
nr 51; Ikony. Najpiękniejsze ikony…, s. 55; K. Winnicka, op. cit., nr 30.
13
ЛМН, nr inw. Кв-2446, І- 40; I. Свєнціцький, Іконопись Галицької України XV–XVI віків, Львів
1928, il. 58; I. Свєнціцький, Ікони Галицької України XV–XVI віків, Львів 1929, il. 224-225; В. І.
Свєнціцька, О. Ф. Сидор, op. cit., il. 47-48; В. Откович, В. Пилип’юк, op. cit., il 67; М. Гелитович,
Українські ікони „Спасу у Славі, Львів 2005, nr 24.
14
MHS , nr inw. 983; R. Biskupski, Wybrane warsztaty malarstwa…, il. 6; Idem, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Warszawa 1991, il. 49-50; Ikony. Najpiękniejsze ikony…, s. 24; M. Janocha
Ikony w Polsce…, nr 65; K. Winnicka, op. cit., nr 24.
15
МНЛ, nr inw. Кв-25225, І-1723; М. Гелитович, Українські ікони „Спасу у Славі…, 2005, nr 25.
16
Muzeum „Zamek” w Łańcucie (dalej MZŁ), nr inw. SZR-568-570; R. Biskupski, Wybrane warsztaty
malarstwa…, il. 8a-8c; Idem, 1991b, il. 46.
17
МНЛ, nr inw. Кв-36532, І- 2200; О. Сидор 2001, il. 3, po s. 224; М. Гелитович, Святий Миколай з житієм. Ікони XV-XVIII ст. Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Львів 2008, nr 18.
18
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (dalej MNZP), nr inw. 1406; B. Kiwała, J. Burzyńska, Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu, Kraków 1981, nr 23, il. 7; R. Biskupski,
Wybrane warsztaty malarstwa , s. 41, il. 16-17.
19
МНЛ, nr inw. Кв-36590, І-2259; О. Сидор, Внесок патріарха Йосифа Сліпого в історію українського
музейництва, „Київська церква. Альманах християнської думки”, Київ-Львів 2001, il. 1, po s. 224;
М. Гелитович, Богородиця з дитям і похвалою. Ікони колекції Національного музею у Львові, Львів
2005a, nr 27; М. Гелитович, Ікони Богородиця з похвалою з колишньої колекції Богословськой Академії
у Львові, “Українська греко-католицька церква і релігійне мистецтво” 3, 2005, nr 8.
20
МНЛ, nr inw. Кв-36607, І-2276; М. Гелитович, Богородиця з дитям…, nr 28.
21
МНЛ, nr inw. Кв-25186, І- 1717; Свєнціцький, Ікони Галицької України… , tabl. 93, il. 144; М.
Гелитович, Богородиця з дитям…, nr 30.
22
MBL nr inw. 620, 621, 628; R. Biskupski, Wybrane warsztaty malarstwa…, s. 27-38; Ikona karpacka
(Album wystawy Ikona karpacka w Parku Etnograficznym w Sanoku), Sanok 1998, nr. 21-23.
23
MZŁ, nr inw SZR 2184-2185, SZR – 2198- 2199; J. Giemza, Ikony XV-XVIII wieku w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie, w: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna, cz. II, Łańcut 2004, s. 20, 24, nr 4, il.
12-15; J. Giemza, O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii, Łańcut 2006, il. 93-94.
12
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skiej24, Narodzenie Pańskie z
Łopuszanki Chominej25, Zmartwychwstanie26 i Św. Trójca27 z
Niemirowa koło Rawy Ruskiej,
Sąd Ostateczny ze Staniły28. Do
kręgu tego Mistrza zalicza się
także dzieła dosyć odległe stylistycznie, ale niewątpliwie do
nich nawiązujące, a więc wykonane albo przez jego uczniów,
albo naśladowców, na przykład
Męka Pańska z Wełykiego z zapisaną datą 159329 (il. 5), Sąd
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24
MNZP, nr. inw. 1383, 1385, 1387; R.
Biskupski, Wybrane warsztaty malarstwa…, s. 37, 39-40; B. Kiwała, J. Burzyńska, op. cit., nr. 8-10.
25
МНЛ, nr inw. Кв-36491, І-2159; В.
I. Свєнціцька, В. П. Откович, op. cit.,
nr 33; M. Janocha, Ukraińskie i białoru5. Zmartwychwstanie, fragment Męki Pańskiej z Wełykiego, skie ikony…, il. 73; М. Гелитович, Ікони
Muzeum Narodowe we Lwowie. Fot. P. Krawiec. Старосамбрщини…, Львів 2010, nr
88, il. 76.
26
Narodowe Muzeum Sztuki w Kijowie (dalej НХМУ), nr inw. І-403; por. Л. Міляева, Роспысы Потелыча. Памятник украинской монументальной живописи XVII века, Москва 1971, s. 45, il. 24; L. Miliaeva, op. cit., s. 143, il.135; Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. (Masterpieces of Ukrainian
icon–painting 12th – 19th cc. ), Київ 1999…, nr 17; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony…, il. 188;
Український іконопис XII-XIX ст. з колекції НХМУ, Київ 2005, nr 21; P. Sygowski, Ikony chełmskiej
diecezji prawosąłwnej (od czasów Unii Brzeskiej( na tle dziejów Kościoła Wschodniego na Lubelszczyźnie
(historia, stan badań, obiekty zachowane), w: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewne. Dzieła – twórcyośrodki-techniki, Łańcut 2003, s. 379, il. 12; Idem, Cztery ikony XVI wieku i cerkiew p.w. Św. Jerzego w
Rawie Ruskiej. Przyczynek do rozważań nad problematyką ustalenia miejsca pochodzenia elementów malarskiego wyposażenia cerkwi, „Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання,
дослидження, збереження та реставраци. Матеріали XVI міжнародної конференції по волинському
іконопису” 4; 2006, s. 150.
27
НХМУ, nr inw. І-404; Український іконопис XII-XIX ст. з колекції НХМУ, Київ 2005, nr 223.
28
J. P. Himka, Last Judgment Iconography in the Carpathians, Toronto 2009, il. 3.7
29
НМЛ, nr inw. I-2981/42405; S. Horydyński, The Ukrainian of the XIIth to XVIIIth Centuries Icon,
Philadelphia 1973, s. 99 il. 63; Г. Логвин, Л. Миляєва, В. I. Свєнцицкая,Український середньовічний
живопис, Київ 1974, tabl. CV; B. I. Свєнціцька, Живопис XIV–XVI століть, w: Історія українського
мистецтва, Київ 1967, t. 2, s. 261; B. I. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, op. cit., il. 55-63; В. П. Откович,
Народнa течія в українському живописи XVII–XVIII ст., Київ 1990, s. 14; В. I. Свєнціцька, В. П.
Откович, op. cit., nr 34; В. П. Откович, Народне малярства Бойківщини, w: Сакральне мистецтво
Бойківщини. Наукові читання пам’яті М. Драґана, доповіді та повідомлення, Дрогобич 1997, s. 6770; B. П. Откович, В. Пилип’юк, op. cit., nr 65; М. Гелитович, Датовані ікони перемишльської…,
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Ostateczny z Wowczy30, Truszewicz31, Wełykiego32, Zmartwychwstanie z Berezowa33, Niemirowa34 (il. 6), Bezmiechowej
Górnej35, Trójca Święta z Niemirowa36, Matka Boska Hodegetria
z Terła37, z Doliny38, Jasionki Masiowej39, z Podlisek40, Chrystus
w majestacie z Doliny41, z Turs. 53, 58; M. Janocha Przemienienie Pańskie i Zstąpienie do Otchłani w nowożytnym
malarstwie ikonowym na Kresach Wschodnich, w: Sztuka pogranicza Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII
wieku; Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik
1997, Warszawa 1998, il. 12; Idem, Ikony
ukraińskie i białoruskie…, il. 161; A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach
w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Kraków 2007, nr 9; M.
6. Zmartwychwstanie z Niemirowa, Narodowe Muzeum
Гелитович, Ікони Старосамборщини…,
Sztuki w Kijowie. Wg L. Milyaeva, dz. cyt., nr 135.
nr 86, il. 74.
30
МНЛ, nr inw. Кв-25380, І-1743; І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України…, s. 46, il. 54; Idem,
Іконы Галицької України…, tabl. 24, il. 35.
31
МНЛ, nr inw. Кв-15812, І-1976; І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України…, s. 47, il. 55; Idem,
Іконы Галицької України…, s. 123, il. 203; М. Гелитович, Ікони Старосамборщини…, nr 84, il. 72.
32
МНЛ, nr inw. Кв-42406, І-2982; Гелитович, Ікони Старосамборщини…, nr 85, il. 73.
33
НМЛ, nr inw. Кв-14659, І-1509; І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України …, s. 59, il. 70; Idem,
Ікони Галицької України…, tabl. VII, il. 2; В. І. Свенціцка, В. П. Откович, op. cit., nr 36; M. Janocha,
Przemienienie Pańskie…, s. 262, il. 11; Idem, Ukraińskie i białoruskie ikony…, il. 189; M. Гелитович,
Ікони Старосамборщини…, nr 96, il. 83.
34
НХМУ, nr inw, И-403; L. Miliayeva, op. cit., nr 135; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony…, il.
188; Український іконопис XII-XIX ст. з колекції НХМУ, Київ 2005, nr 21.
35
MHS, nr inw. S/3583
36
НХМУ, nr inw. И-404; Український іконопис XII-XIX ст.…, nr 22.
37
МНЛ, nr inw. Кв-42508, І-3008; В. I. Свєнціцька, В. П. Откович, op. cit., nr 35; М. Гелитович,
Богородиця з дитям і похвалою…, nr 32; M. Гелитович, Ікони Старосамборщини…, nr 87, il. 75.
38
І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України…, il. 2,4; І. Свєнціцький, Іконы Галицької України…,
il. 61, 62; В. I. Свєнціцька, В. П. Откович, op. cit., nr 38; М. Гелитович, Богородиця з дитям і
похвалою…, nr 26.
39
М. Гелитович, Богородиця з дитям і похвалою…, nr 31.
40
Ibidem, s. 91; rep.: М. Фіголь, Мистецтво стародавнього Галича, Київ 1997, s. 61; Відроджені шедеври, Львів 2008, nr 15.
41
ЛМН, nr inw. Кв-2528, І-113; І. Свєнціцький, Іконы Галицької України…, tabl. 38, il. 56; М. Гелитович, Українські ікони „Спасу у Славі…, nr 27.
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ki42, Archanioł Michał z Suchego Potoku43, Jasienia44 (il. 7), Deesis z Turzy45,
Bukowca, niezachowane ikony Chrystus w majestacie z Komarnik i Deesis z
Bukowca46, Św. Mikołaj z Jabłonowa47, Ukrzyżowanie z Pławia, Doliny48, Sobór
Archanioła Michała z Doliny49, Sobór Bogurodzicy z Łopuszanki Chominej50,
carskie wrota ze wsi Krywe (il. 8), Pławia51 i nieznanego pochodzenia we Narodowym Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu52, Trzech Świętych Patriarchów nieznanego pochodzenia w Muzeum Narodowym we Lwowie53
„Mistrz Deesis z Bartnego” łączył plastyczne modelowanie formy za pomocą łagodnego modelunku walorowego w partiach karnacji z linearnym, sztucznym i schematycznym ujmowaniem draperii. Twarze na ikonach tego malarza
modelowane dwoma odcieniami ochry ze szczegółami podkreślonymi konturem, odznaczają się łagodnymi rysami i miłym wyrazem (il. 1). Są pociągłe, z
pasem jasnego brązu kształtującym owal, łagodnie przechodzącym w różowe,
laserunkowe plamy na policzkach, z drobnymi, białymi kreskami w miejscach
największych rozświetleń. Oliwkowe, szeroko otwarte oczy zamykają od góry łagodne łuki powiek, przeciągnięte ku skroniom i podkreślone ostrym konturem.
Wysoko ponad nimi wyraźne ciemne i długie brwi zbiegają się ku półokrągłym
widełkom u nasady nosa. A ten, długi, wąski, jakby złożony z czterech wyraźnie
wyróżnionych modułów: wspomnianych wyżej łagodnie zaoblonych widełek,
walcowatego grzbietu, owalnego czubka i przylegających doń kulistych skrzydełek. Wszystkie te drobne elementy, choć wyraźnie czytelne, łączą się ze sobą
miękko w kształtną, plastyczną całość, zamkniętą z jednej strony grubym konturem grzbietu, z drugiej zaś subtelniejszym, łagodnie przechodząc półcieniami
w stronę policzka. Poniżej, wyraźnie zaznaczone pełne czerwone usta, z górną
wargą nieco węższą, dolną, choć mniejszą, to nabrzmiałą i grubą.
ЛМН, nr inw. Кв-36597, І-2266; М. Гелитович, Українські ікони „Спасу у Славі…, nr 26.
ЛМН, nr inw. Кв-13401, І-1476; М. Гелитович, Маловідомі пам’ятки українського іконопису XVXVI століття (з колекції Національного музею у Львові), w: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna,
Łańcut 2004, nr 29.
44
MHS, nr inw. S/3887; K. Winnicka, op. cit., nr 33.
45
І. Свєнціцький, Ікони Галицької України…, il. 125; М. Гелитович, Ікони останньої чверті XVI ст.
il. 3; M. Гелитович, Ікони Старосамборщини…, nr 97..
46
М. Гелитович, Ікони останньої чверті XVI ст. …, il. 1-2.
47
І. Свєнціцький, Ікони Галицької України…, il. 230; М. Гелитович, Святий Мииколай з житієм…,
nr 19.
48
І. Свєнціцький, Ікони Галицької України…, s. 40, il. 38.
49
Tamże, s. 44, il. 50; В. I. Свєнціцька, В. П. Откович, op. cit., nr 37.
50
ЛМН, nr inw. Кв-36600, І-2269; М. Гелитович, Ікони Старосамборщини…, nr 83.
51
ЛМН, nr inw. Кв-15562, І-591; ЛМН, nr inw. Кв-6487, І-314; Ю. Юркевич, Царські врата українських іконостасів, Львів 2012, nr. 11,12.
52
NMZP, nr inw. MPH-259; B. Kiwała, J. Burzyńska, Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu, Kraków 1981, nr 117; Ю. Юркевич, op. cit., nr 5.
53
І. Свєнціцький, Ікони Галицької України…, tabl. 91, il. 141.
42
43
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Sylwety postaci charakteryzują się
przyjemnymi dla oka proporcjami, choć
nogi w stosunku do korpusu są zbyt długie, a biodra za wysoko osadzone (il. 2, 3).
Ich pozy są mało dynamiczne, a ruch ukazany w sposób konwencjonalny. Szaty tradycyjne, a więc u Chrystusa i apostołów
stanowią je antyczne chiton i himation,
u Marii – suknia i maforion. Cechą zaś
wyróżniającą manierę malarza z Bartnego
jest sposób ich ukazania, on to bowiem
plastyczność i miękkość materii próbował
oddać za pomocą ostrych linii i zgeometryzowanych smug świateł. Ich modelunek jest urozmaicony, nie wydobywa go
jednak wieloma barwami, ale tonami uzyskiwanymi przez położenie w półcieniach
cieńszej warstwy bieli, przez którą przebija
lokalny kolor szat. W ten sposób łagodnieją przejścia między partiami największych
rozjaśnień i wypukłości, a najgłębszymi
cieniami; nie zacierają jednak one odczu7. Mikołaj ratuje przed śmiercią Krzysztofa,
fragment ikony Archanioł Michał ze scenami
cia schematyczności i geometryzacji. Szaz życia Św. Mikołaja, z Jasienia, Muzeum
ty przykrywające nogi i ramiona sprawiają
Historyczne w Sanoku. Fot. P. Krawiec.
wrażenie – szczególnie u jego naśladowców, na przykład twórcy Deesis z Sokołowej Woli i Smolnika - zbudowanych z
nałożonych jedna na drugą trójwymiarowych zróżnicowanych, zgeometryzowanych form. Zwłaszcza na udzie i ramieniu przybierają one kształty owalne, paraboliczne, niekiedy zbliżone do kropli czy migdała; na udzie zwykle przecina je
plisa poprzeczna zaznaczona podwójnym konturem. Cechą wyróżniającą tego
malarza, a także jego uczniów jest sposób ułożenia górnych partii płaszcza postaci tak w Deesis, jak i w scenach narracyjnych. Jego wywinięte poły raz tworzą na
jednym barku półokrągłą fałdę odkrywającą całe ramię, raz przykrywają je w taki
sposób, że widoczna podszewka na jego krawędzi, zwykle innej barwy, sprawia
wrażenie temblaku podtrzymującego rękę. Niekiedy jego mały owalny kraniec
opiera się na zgiętym ramieniu, a jego większe połacie na wysokości pasa i łona
przybierają ostrą, trójkątną formę. W dole zaś po bokach układają się w prostą
zygzakowatą kaskadę lub unoszą nieznacznie w formie czapowatej bufy, a między nogami często tworzą meandryczną fałdę.
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Ten charakterystyczny
sposób malowania materii
zgeometryzowanej i graficznej Romuald Biskupski
porównuje do stylu bizantyńskich mozaik z XI-XII
wieku, a zwłaszcza do kijowskich: w soborze Sofijskim
i z Archanioła Michała o
Złotych Kopułach. Badacz
stawia hipotezę, że ci XVIwieczni malarze mogli świadomie nawiązywać do średniowiecznych wzorów54.
Warto jednak zauważyć,
że podobny sposób oddawania plastyczności materii, rozbitej na pojedyncze,
zgeometryzowane formy
można odnaleźć w dziełach
dużo bliższych i czasowo, i
geograficznie, a mianowicie w północnej Mołdawii.
Tu zwracają uwagę przede
wszystkim malowidła w
monasterskim soborze w
Mołdawicy, które stworzył
co najmniej kilkuosobowy
8. Carskie wrota z Krywego, Lwowskie Muzeum Narodowe. artel w roku 1537 (il. 9, 10).
Wg. Ю. Юркевич, Царські врата українських іконостасів,
Львів 2012, nr 11. Na zewnętrznych ścianach
absyd nawy i sanktuarium w
kilku pasach ukazany został wieloosobowy orszak świętych adorujących Boga.
Manierę malarza z Bartnego przypominają zwłaszcza przedstawienia proroków
i apostołów umieszczonych, zgodnie z porządkiem hierarchicznym, w szeregach
poniżej aniołów (il. 9). Mimo znacznych różnic dzielących te realizacje, można
zauważyć, że ich szaty również rozbite są na silnie zgeometryzowane moduły,
zakreślone grubym konturem, imitującym zagłębienia fałd i rozjaśniane smugami bieli. Nawet ich kształty powtarzają te, znane z Deesis w sanockim muzeum.
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R. Biskupski, Wybrane warsztaty…, s. 37.
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A więc, ściśle przylegającą do uda owalną fałdę przecina w poprzek wyraźnie wykreślony gładki i wąski pas, tak że jej górna część przybiera kształt paraboliczny,
migdałowaty lub charakterystycznej łezki. Ten ostatni motyw - podobnie jak na
bartneńskich ikonach – znajduje się również niekiedy na ramionach mężczyzn.
W podobny sposób zawija się w dole wierzchnia warstwa szat: w trójkątne zakładki po bokach i meandryczną plisę w środku. Płaszcz luźno zarzucony na barki często spływa trójkątną lub zaobloną fałdą z wyciągniętego do przodu ramienia, drugie podtrzymując niczym temblak; z pleców zaś opada formując kraniec
w zygzak, szpic, lub falę z jedną półokrągłą bufą.
Łączenie w jednym dziele łagodnego modelunku twarzy z graficznym i
schematycznym oddaniem materii jest charakterystyczne dla zachodnioruskiego malarstwa ikonowego drugiej połowy wieku XVI, ale wcześniej spotykane jest
także w realizacjach mołdawskich, na przykład Probocie, Worońcu, czy właśnie
w Mołdawicy. Wszędzie tam, ostra kreska ciemnej podmalówki wskazuje kształt
głównych załamań, a także partii ciała, ujawniając ich układ i ruch. Na szatach
otaczają one zwykle większe pola i owalne, i zakończone prostymi krawędziami oraz ostrymi kątami. Wewnątrz tak określonych figur plastyczność tkaniny
budują zgeometryzowane plamy barwy lokalnej lub bieli położonej wzdłuż krawędzi ciała, od której w półcieniach odchodzą skośnie i prostopadle drobniejsze
kreseczki tej samej barwy. Sposób położenia tych warstw chromatycznych, ich
grubość, kształt, nasycenie, także dynamizm głównych konturów znaczą indywidualną manierę twórców. Wśród tych licznych realizacji o podobnym ogólnym
charakterze, najbliższe Mistrzowi z Bartnego wydają się właśnie malowidła na
zewnętrznej ścianie soboru w Mołdawicy.
Najbardziej jednak charakterystycznym i nowatorskim w stosunku do
innych realizacji tego czasu jest sposób oddania krajobrazu. Grupa postaci na
ikonie Deesis, zgodnie z jej treścią i tradycją przedstawieniową, ukazana jest na
neutralnym, tu grawerowanym tle, gdzie jedynie w dolnych partiach, które imitowały pas ziemi, namalowano drobne kępki traw i kwiatów. Ale już na ikonie
Przemieniania z Jabłonowa głównych bohaterów wydarzenia umieszczono na
tle górzystego pejzażu, a tylko w partiach nieba odwołano się do modnego w 2.
połowie wieku XVI tła grawerowanego (il. 4). Jednak ukazane tu wzniesienia
nie mają już formy wydłużonych stożków zbudowanych z ułożonych schodkowato łupków skalnych, co charakterystyczne dla ikon średniowiecznych, ale
pagórków, których łagodne grzbiety wykreśla miękka, falista linia. Zbliża je do
rzeczywistych nie tylko trawiasta i drzewiasta roślinność porastająca zbocza, ale
także zróżnicowanie kolorystyczne. Wykorzystano tu, jak się wydaje, prawidła
perspektywy powietrznej, wypełniając podłoże na pierwszym planie farbą ciepłą, brązową, na dalszym zaś – chłodną, zieloną, tworząc równocześnie, jeszcze 475
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9. Orszak proroków, fragment Orszaku świętych, Mołdawica. fot. P. Krawiec.

raczej nieprzekonywująco, iluzję głębi. Te nowatorskie rozwiązania zostały zapewne przejęte z obrazów zachodnich, i stały się jedną z najbardziej charakterystycznych cech opisywanego malarza, którą chętnie przejęli jego naśladowcy
czyniąc niejako znakiem rozpoznawczym własnego środowiska malarskiego.
Na pejzaż architektoniczny ikon należących do kręgu „Mistrza Deesis z
Bartnego” składają się budowle różnorodne, bardziej urozmaicone, oddane
umownie, choć z chęcią zaznaczenia ich trójwymiarowości. Tak więc, obok
domów konwencjonalnych, krytych dachami kalenicowymi i kopułami, często umieszczane są i takie, których fasadę poprzedza kolumnowe atrium, portyk czy balkon. Za przykład mogą tu służyć ikony: Męki Pańskiej z Wełykiego
(il. 5), Zmartwychwstania z Berezowa i Niemirowa (il. 6), czy carskie wrota z
Krywego (il. 8) i Pławia. Jednak popularność takich rozwiązań jest duża tak w
malarstwie przemyskim, jak i w innych kręgach kultury prawosławnej. Kolumnowe ganki, jeden zamknięty łukiem, drugi otwarty znajdują się już na przykład na XV-wiecznej ikonie Narodzin Marii z Węglówki i zostały powtórzone
na ikonie XVI-wiecznej z Terła55. Wzór dla ikony z Węglówki mógł pochodzić
ze środowiska północnoruskiego, o czym świadczy ikona nowogrodzka z 2.
połowy XV w. w Instytucie Archeologicznym MAT w Moskwie56. Motywy te,
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I. Свєнціцький, Іконопись Галицької України…, tabl. LIX; J. Kłosińska, Icons…. nr 18; W. Deluga,
Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000, il. 18; M. Janocha, Ukraińskie i
białoruskie ikony…, il. 3; R. Biskupski, O dwu zaginionych … , il. 12.
56
M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony… , s. 151, il. 4.; por. też R. Biskupski, O dwu zaginionych
… od s. 248.
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10. Zmartwychwstanie, fragment Akatystu, Mołdawica.
Fot. P. Krawiec.
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choć popularne w malarstwie nowogrodzkim57, były znane również w innych
środowiskach, na przykład moskiewskim58, twerskim59, także na Bałkanach i
w Grecji60. W wieku XVI stają się one bardziej powszechne i zróżnicowane,
pojawiają się atria i balkony. Wskazane elementy występują także na ikonach
innych warsztatów zachodnioruskich, na przykład na Pokłonie Trzech Króli
z Busowisk61, Św. Jerzym z Wełykiego62, Zwiastowaniu z Daliowej63, Narodzinach Marii z Weremienia64, Liskowatego65, w Muzeum Historycznym w Sanoku66 oraz niezachowanej z Królowej Ruskiej67, Ofiarowaniu Marii do świątyni
w Muzeum Narodowym w Przemyślu68, Zaśnięciu Marii w Muzeum Narodowym w Krakowie69, Archaniele Michale z Jasienia70, Dymitrze Sołuńskim z
Cewkowa71, Mandylionie z Lukov-Veneci72 i Żohatynia73 i wielu innych. Tak
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Por. D. Likhachov, V. Laurina, V. Poshkariov, Novogrod Icons 12th – 17th century, Leningrad1983, il. 99, 133,
154, 173, 175, 182, 216, 222; А. С. Косцова, Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа, Санкт–
Петербург 1992, nr 3, 4, 6; R. Temple, Icons. Divine Beauty, London 2004, il. 63, 70, 94, 97, 98, 103.
58
А. С. Косцова, op. cit., il. 36, 41; В. Г. Брюсова, Андрей Рублев и московская школа живописи, Москва 1998, il. 1, 17, 88, 94.
59
G. Popov, Tver Icons 13th – 17th centuries, St. Petersburg, 1993, il. 159, 163.
60
P. Henry, Monumentale din Moldova de Nord, Bucureşti 1984, tabl. XXIII(1), XXIV(1), XXV(1),
XXXVL(2); Byzantine and Post–Byzantine Art, Athens 1986, nr 85, 90, 123; M. Chatzidakis, Mystras.
The Medieval City and the Castle, Athens 1992, il. 53; V. Drăguţ, Arta Românească, Bucareşti 2000, s.
243; A. Efremov, Iconae romaneşti, Bucareşti 2002, il. 116; A. Drandaki, Greel Icons 14th-18th century. The
Rena Andreadis Collection, Athens 2002, nr 19.
61
В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, op. cit., s. 18; repr.: I. Свєнціцький, Галицко–руське церковне маляство
XV–XVI ст. Мaтеріали і замітки, „Записки Наукового Tовариства імені Т. Шевченка” 121, 1914,
il. 2; I. Свєнціцький, Іконопись Галицької України…, il.102; Г. Н. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька,
dz.cyt., tabl. XCI; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon…, il. 115-116; В. Откович, В. Пилип’юк, op. cit.,
il. 74; В. Александрович, op. cit., il.1; M. P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z dzieciątkiem w
wieku XV i XVI, Kraków 2000; il. 31; M. Janocha, Ukraińskie I białoruskie ikony…, il. 76.
62
В. І. Свєнціцька, В. П Откович, op. cit., nr 19.
63
Г. Н. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька, op. cit., tabl. LXXXI; Л. С.Міляєва, Українська ікона XI–
XVII ст., Київ 1991; il. 21; L. Miliaeva The Ukrainian Icon…, l. 38.
64
J. Kłosińska, Icons…, il. 19; R. Biskupski, Ikony ze zbiorów…, il. 47; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony …, il. 7.
65
R. Biskupski, O dwu zaginionych…. il. 13.
66
Ikony. Najpiękniejsze ikony…, s. 63; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony …, il. II.
67
R. Biskupski, O dwu zaginionych…, il. 9.
68
B. Kiwała, J. Burzyńska, op. cit., il. 4, poz. kat. 16; J. Kłosińska, Icons…, il. 21; M, Janocha, Ukraińskie
i białoruskie ikony …, il. 24.
69
J. Kłosińska, Ikony…, nr 22; Eadem, Icons…, il. 38; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony …, il. 248.
70
R. Biskupski, Ikony ze zbiorów…, il. 55; J. Kłosińska, Icons…, il. 64; Ikony. Najpiękniejsze ikony…, s. 100.
71
Ikona karpacka…, il. 19; H. Duć-Fajfer, Kult i ikonografia świętego Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie, w: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, cz. 2, Sanok 1994, il. 1; Ikony. Najpiękniejsze ikony…, op. cit., s. 116.
72
A. Frický, Ikony z Východného Slovenska, Košice 1971, il. 16; S. Tkać, Ikony Słowackie od XVI do XIX
wieku, Warszawa 1984, il. 1; R. Biskupski, O dwu zaginionych…, il. 7.
73
R. Biskupski, O dwu zaginionych…, il. 6.
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duża liczba podobnych motywów, na dziełach pochodzących z różnych warsztatów i środowisk artystycznych pozwala zaliczyć je do cech epoki, nie zaś pojedynczego ośrodka czy indywidualnej maniery tylko jednego twórcy.
Ale wśród rysów wspólnych wielu dziełom epoki, można odnaleźć drobne motywy, które nawet jeśli wpisują się w tendencje ogólne, to dzięki specyficznemu sposobowi ich oddania znamionują prace kręgu „Mistrza Deesis
z Bartnego”. I tak, balkony popularne w przedstawieniach budowli w tle, wysunięte znacznie przed fasadę główną, tu często ozdabia fryz wycięty w ośli
grzbiet, jak na przykład na Zmartwychwstaniu i Trójcy Świętej z Niemirowa
(il. 6), wrotach carskich z Krywego (il. 8), Pławia i nieznanego pochodzenia
w przemyskim Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, czy Męki Pańskiej
z Wełykiego (il. 5). Częstym motywem architektonicznym są także arkadki
wsparte na dwulalkowych tralkach, pełniące rolę dekoracji, wypełniając większe powierzchnie ścian. Wśród roślin porastających zbocza pagórków często
występują drobne choinki umieszczone w szeregu wzdłuż grzbietu, jak na
Przemienieniu z Jabłonowa (il. 4), Bożym Narodzeniu z Łopuszanki Chominej, Męki Pańskiej z Wełykiego (il. 5), Zmartwychwstaniu z Niemirowa (il.
6) i wymienionych wyżej trzech par carskich wrót (il. 8). A tradycyjne antyczne stroje często ozdabiane są na rękawach i rąbkach charakterystyczną
kratkowaną lamówką. I choć motyw ten można znaleźć także na realizacjach
innych warsztatów, to w takiej liczbie i tak wyraźnie zaznaczonych - tylko na
pracach opisywanego kręgu. Pomocne w identyfikowaniu dzieł tych twórców
mogą być także wzory grawerunku w złoconych tłach i na ramach. Zwłaszcza
te ostatnie bywają charakterystyczne, bo imitują szeroką taśmę owiniętą wokół
prostego pręta i przymocowaną doń ćwiekami, jak na ikonach Przemienienia z
Jabłonowa (il. 4), Zmartwychwstania z Niemirowa (il. 7) i Berezowa. Niekiedy
bywa ona zastąpiona liśćmi akantu, jak na ikonach Soboru Archanioła Michała
z Doliny, Chrystusa w chwale z Komarnik, ale ten motyw zdobi także prace
innych środowisk.
Prace kręgu „Mistrza Deesis z Bratnego” stanowią znakomity przykład
harmonijnego połączenia w sferze stylistycznej rysów Wschodu, płynących zapewne z północnej Mołdawii, i Zachodu, podpatrzonych w pobliskich kościołach katolickich. Do pierwszych można zaliczyć sposób modelowania partii
karnacji i sposobu oddawania plastyczności draperii, do drugich – budowania
przestrzeni, zwłaszcza w scenach narracyjnych i umieszczania w niej zbliżonych do rzeczywistych motywów krajobrazowych. Ikony te są dowodem, że
nowożytne przemiany w malarstwie zachodnioruskim zachodziły stopniowo i
ewolucyjnie najpóźniej w drugiej połowie wieku XVI.
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Works from the circle of the “Master of the Bartne Deesis”.
Characteristics of the style.
In the sixteenth century, at least several painters’ workshops were operating in the area of the Orthodox diocese of Przemyśl, with pronounced and
distinctive stylistic features, and a relatively high artistic level. One of the most
numerous was the circle of the “Master of the Barnte Deesis”, also called the
“Master of the Transfiguration from Jabłonowa”, grouping the works created
throughout the lands of Przemyśl in the second half of the sixteenth century,
and at the beginning of the seventeenth century. The denomination comes
from three tableaus that make up the Deesis series in the iconostasis within the
church of Saints Cosmas and Damian from Bartne, stored in two different museums in Sanok: the Historical Museum and the Folk Architecture Museum,
and from the icon of the Transfiguration in the Orthodox Church of Archangel
Michael in Jabłonów in the vicinity of Wysocko and Turka.
The works of this artistic circle present an excellent example of a harmonious blend, in the stylistic sphere, of the features of the Orient, probably coming from northern Moldova, and of the Occident, observed in nearby Catholic
churches. The first include the method of modelling the skin tones and rendering the three-dimensionality of the drapery, and the latter, constructing the
space and placing landscape motifs in it that are close to reality. These icons
constitute proof that the early modern changes in Western Rusyn painting
took place gradually, by way of evolution, in the second half of the sixteenth
century at the latest.

Dwa ikonostasy
Bronisław Miron Seniuk
Lublin

Ikonostas, to ściana dzieląca w cerkwi sanktuarium od nawy, na której w
określonym porządku teologicznym zawieszone są ikony. Ściana ikonostasowa
jest oczywiście lżejsza od ścian konstrukcyjnych drewnianych i murowanych
świątyń chrześcijańskiego Wschodu, a kanon teologiczny i ikonograficzny bywa
w realizacjach dosyć umowny. Tematem obowiązującym jest grupa Deesis – Chrystus Pantokrator z Matką Bożą i św. Janem Chrzcicielem. O wyborze dwóch dzieł
do niniejszego artykułu zdecydowała wyjątkowa konstrukcja przegród, a także
ich nieznajomość w obiegu naukowym oraz fakt, że w obu przypadkach treści
teologiczno-malarskie nanoszono równocześnie na dwa niezależne od siebie nośniki: na ścianę ikonostasową niezależną od konstrukcyjnego zrębu cerkwi oraz
na ścianę tęczową, czyli wschodnią, konstrukcyjną nawy.
Taką właśnie techniczną formę miały ikonostasy greckokatolickiej cerkwi
parafialnej pw. Objawienia Pańskiego (Bohojawłenija Hospodnioho, tj. Chrztu
Pańskiego)1 w Korczminie, w dekanacie bełskim eparchii chełmskiej, oraz greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw. Opieki Matki Bożej (Pokrow Bogurodzicy)
w Ortelu Królewskim, dekanatu Biała Podlaska, eparchii włodzimierskiej, kijowskiej greckokatolickiej metropolii2.
Przy wezwaniu cerkiewnym w nazewnictwie ukraińskim spotyka się najczęściej pierwszy termin.
Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej Korczmin znalazł się w dekanacie bełskim, następnie
uhnowskim eparchii przemyskiej, od 1806 roku w halickiej /lwowskiej/ greckokatolickiej metropolii
(„Dekanatus Bełzensis, olim ad Dioecesis Chełmensem spectans...”, zob.: Schematismus Universi Cleri
Orientalis Ritus Catholicorum Dioecesis Premisliensis (diec. przemyska, samborska, sanocka), Przemyśl
1830, s. 16; Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (APL CHKGK),
sygn. 101, s. 591v-592 v; W. Kołbuk, Kościoły Wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury
administracyjne, Lublin 1998, s. 305, 312, 358.

1
2
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Położona na bełskich czarnoziemach wieś Korczmin istniała już w r. 1466,
co potwierdza rękopiśmienny dokument aktowy3. Mikołaj z Korczmina był właścicielem sześciu i
pół łana gruntów rolnych, karczmy i młyna wodnego.
Wieś założono i zorganizowano, co jest oczywiste, ante quem. Obecnie usytuowana jest w granicach administracyjnych gminy
Ulhówek, w woj. lubelskim.
Pierwszą cerkiew wzniesiono między latami 1466 – 1531 (według rejestru
poborowego z r. 1531 ecclesia deserta – cerkiew opuszczona). Problem „cerkwi
opuszczonych” jest dobrze czytelny w lustracji wsi Czerniczyn w starostwie hrubieszowskim: „Pop tu był, teraz nie masz, tylko cerkiew pusto stoi”4. Świątynię obecną wzniesiono, według dzisiejszego stanu wiedzy, około r. 16585. Po deportacji
ludności ukraińskiej w latach 1945-1947 w Akcjach „Wołga” i „Wisła” ograbiono
ją i doprowadzono do ruiny. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa
Kultury i Sztuki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzją z dnia 19 listopada
1966 podpisaną przez dyrektora mgr. Mieczysława Ptaśnika orzekł: „Stan techniczny cerkwi w Korczminie jest już tak zły, że obiekt ten nie nadaje się już do odbudowy... W zaistniałej sytuacji Wojewódzki Konserwator Zabytków... zleci wykonanie
inwentaryzacji szczegółowej oraz rozbiórkę”6. Los i ludzkie starania zdecydowały
inaczej. W drugim roku Niepodległej Polski (1990) zabytek przejęła Społeczna
Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Komisją kierował Bogdan Martyniuk, pozytywista o nieprzeciętnej pasji, z zawodu lekarz. Rozpoczął się demontaż
zrujnowanego do szczętu sakralnego zabytku, następnie rozpoczęto trudne prace
restauracyjne w pełnym zakresie. Nadzór konserwatorski prowadził profesor Ryszard Brykowski z Instytutu Sztuki PAN, wybitny specjalista w dziedzinie budownictwa cerkiewnego i konserwacji drewna. Inwentaryzację budowlaną opracował
inż. arch. Michał Smoktunowicz, prace wykonał Zakład Budowlano – Konserwatorski Bronisława Bulińskiego „Arkady” z Jarosławia, a nadzór prowadził inż. bud.
G. Firek. Od 1. lutego 2002 pracami kierował ksiądz infułat dr Stefan Batruch,
proboszcz greckokatolickiej parafii Narodzenia Matki Bożej i św. Męczennika
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Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 r., wyd. A. Janeczek i A. Swieżawski, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 39, 1991, nr 1, s. 27-55.
4
Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. 3 (wyd. E. i K. Arłamowscy i W. Kaput), WrocławGdańsk 1976, s. 280.
5
W czasie ostatnich badań pojawiły się nowe wątki i znaki zapytania w związku z datowaniem. Specjalistycznych badań wymaga inskrypcja na 3 i 4 brusie południowej ściany nawy /żłobiona dłutem i pisana
czernidłem/. Zob.: B. Seniuk, Cerkwie Korczmina, Korczmin 2012, maszynopis w posiadaniu autora
oraz Greckokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Matki Bożej i św. Męczennika Jozafata w Lublinie oraz
Tenże, Coś z Leblanka, [w:] Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna – Polska – Europa, makieta, s.
303-332. Planowany druk 2014.
6
Kopie dokumentów dotyczące losów cerkwi przechowywane m.in. w Archiwum Parafi Greckokatolickiej w Lublinie.
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Jozafata w Lublinie. Prace restauracyjne
sfinansowane przede wszystkim z budżetu Państwa Polskiego, ale i z innych środków, zakończono latem r. 2004.
W Święto Wniebowzięcia Przenajświętszej Bogarodzicy (Uspenija Preśwjatoji Bohorodycy), 28 sierpnia 2004 według kalendarza gregoriańskiego, w czasie
uroczystej rekonsekracji cerkwi, Jego
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Greckokatolickiej
Prowincji Przemysko-Warszawskiej powiedział: „W dziejach cerkwi korczmińskiej
jest podobieństwo Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiew ufundowana jako wotum za
uzdrowienie przez Przenajświętszą Matkę
Bożą Korczmińską synów Teodora Błędowskiego, właściciela dóbr tyszowieckich, zburzona do gruntu cywilizacją XX w. – dzisiaj,
w czwartym roku trzeciego tysiąclecia, w
1. Greckokatolicka cerkiew parafialna
Święto Zaśnięcia Matki Bożej – znowu odp.w. Objawienia Pańskiego (Bohojawłenija
prawia się na tej ziemi Święta Liturgia”.
Hospodnioho) w Korczminie.
Widok od strony płd.-wsch.
W r. 2002 rozpocząłem prace dokuFot. B. Seniuk, 2004 r., karta pocztowa.
mentacyjne nad skomplikowanymi losami cerkwi korczmińskich (parafialnej i
filialnej pw. Przeczystej Matki Bożej na Zjawieniu), nad dziejami wyposażenia,
również przegrody ikonostasowej. Podstawę rekonstrukcji niezachowanego ikonostasu stanowiły ikony oraz destrukty ram, które odnalazłem w magazynach
Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL) na Sławinku oraz dokumenty archiwalne.7
W rękopiśmiennym inwentarzu cerkwi z r. 1874 przechowywanym w państwowym archiwum we Lwowie czytamy: „Przed wielkim ołtarzem są umieszczone
carskie wrota pojedynczej roboty wartości 2 złote reńskie. Ikonostas zaś malowany na
ścianie cerkiewnej w nawie kościoła”8. Obecnie istnieje owa „ściana cerkiewna”, czyli
ściana tęczowa i belka tęczowa. Carskie wrota, jak i polichromia – „ikonostas zaś
malowany” – nie zachowały się. Znamy ją jedynie z nikłych śladów na załączonych
Za pomoc dziękuję Panu Andrzejowi Wronie, kierownikowi Działu Inwentaryzacji, Muzealiów i Informacji Naukowej MWL.
8
Центральний державний історичний архів України у Львові (dalej: ЦДIАУЛ), sygn. 146, 20, 428, s.
1-20: „Inwentarz cerkiewny i parafialny gr. kat. parafii w Korczminie powiatu rawskiego... sporządzony
we wrześniu 1874 roku.”
7
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2. Cerkiew w Korczminie. Rysunkowa rekonstrukcja
ikonostasu. Baza prac rekonstrukcyjnych:
a. inwentaryzacja budowlana /przekrój poprzeczny nawy,
Michał Smoktunowicz;
b. fot. ikon R. Rudzińska, R. Żurkowska, K. Wasilczyk,
B. Seniuk, fot. ram B. Seniuk;
c. malowidła ścienne kolorowe skopiowane z cytowanej
w tekście dokumentacji J. Chodora;
d. badania archiwalne, muzealne i terenowe,
oprac. koncepcyjne i rysunkowe, red. techniczna
Bronisław Miron Seniuk;
e. komputerowe opracowanie materiału
R. Zwierzchowski.

fotografiach w dokumentacji Jerzego Chodora9.
W protokole wizytacyjnym z r. 1928 zapisano
w języku ukraińskim: „Czy
je ikonostas, jakyj, chto malowaw obrazy, chto riźbyw, z
kotroho roku? Ikonostasowy
obrazy na stini”.. oraz: Czy
je i jaka zasłona wnutr carśkych wrat? Nema” 10.
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9
J. Chodor, Przejściowa dokumentacja konserwatorska polichromii ściennej w nawie zabytkowej drewnianej
cerkwi p.w. Chrztu Pańskiego w Korczminie gm. Ulhówek woj. zamojskie,
1993-1994. Tekst s. 4, rys. 2, fot. kolorowych 81; Tenże, Dziennik Prac
Konserwatorskich. Konserwacja
polichromii ściennych na drewnie
w nawie cerkwi pw. Chrztu Pańskiego we wsi Korczmin, gm. Ulhówek,
woj. zamojskie. Kopie prac między
innymi w Archiwum Greckokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Matki
Bożej i św. Męczennika Jozafata w
Lublinie.
10
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta Biskupstwa Greckokatolickiego /APP ABGK/, sygn.
6062, tytuł poszytu: „Korczmyn.
Cerkownyj Inwentar, 1928/29”.

Dwa ikonostasy

Na podstawie przechowywanej w archiwum MWL dokumentacji konserwatorskiej opracowanej przez Agnieszkę Kozłowską-Sonik i Jadwigę Kolińską
oraz kart ewidencyjnych opracowanych w r. 1975 przez Romualdę Rudzińską
było możliwe sporządzenie wykazu ikon znajdujących się w rzędach: Deesis i
prorockim.
Z rzędu Deesis zachowało się siedem ikon: - Chrystusa Pantokratora11 i sześć
z wizerunkami par apostołów: Piotra i Jana, Pawła i Andrzeja, Bartłomieja i Mateusza, Macieja i Szymona, Jakuba Młodszego i Filipa (Tadeusza Judy?) oraz hipotetycznie: Tomasza?, Marka?, Łukasza?. Na kartach ewidencyjnych dotyczących
tych ikon znalazły się interesujące adnotacje: „Obraz pochodzi z Korczmina, z
cerkwi greckokatolickiej. Zabezpieczony w r. 1964 na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w opuszczonej cerkwi w K. przez Oddz. Bud. Lud.
przy Muz. Okr. w Lublinie”, oraz: „Malowidła olejne, o wymiarach 124 x 63 cm.
Prostokątne, zamknięte od góry ostrołukową formą. Płótno gruboziarniste, w dwóch
ikonach - śś. Pawła i Andrzeja oraz śś. Szymona i Macieja - w górnej części sztukowane płótnem cienkim (?). Apostoł Maciej w lewej ręce trzyma topór z datą 1889 (ikona
śś. Macieja i Szymona)”.
Rząd prorocki składał się z sześciu ikon również z podwójnymi wizerunkami: Mojżesza i Aarona, Dawida i niezidentyfikowanego proroka, Jakuba i NN,
Jana Chrzciciela i NN, Daniela i Nahuma, Jonasza i NN. Są to obrazy olejne, na
płótnie, w kształcie tond o średnicy 54-48 cm. Na odwrocie ikony z królem Dawidem znajduje się fragment Ukrzyżowania ze starszego obrazu, być może łacińskiego. Ikony z rzędu Deesis datowane są wg autorów kart ewidencyjnych na XIX
wiek. Na kartach ikon z rzędu proroków brak datowania, ale malowano je, jak
sądzę, także około r. 1889.
Ramy ikon przechowywane w magazynach MWL są niekompletne i uszkodzone. Nie zostały one ujęte w inwentarzu muzealnym i nie posiadają kart ewidencyjnych. Ich identyfikacja była możliwa na podstawie metryczki przytwierdzonej
do obiektu, gdzie zapisano proweniencję i datę przyjęcia do zbiorów. Są tu: jedna
cała rama z ikony apostolskiej; jedna rama uszkodzona z ikony apostolskiej, niekompletna i połączona z ramą ikony proroków; jedna rama cała z obramienia ikony
proroków, połączona z ramą ikony apostołów. Ramy ikon apostolskich są drewniane, pokryte laserowanym srebrem, prostokątne, od góry zamknięte – identycznie
jak obrazy – ostrołukową formą. Ich wymiary wynoszą: 141 x 74 x 4 cm, w świetle
123 x 58 cm. Jedna drewniana rama z rzędu proroków jest okrągła i pokryta laserowanym srebrem. Jej średnica zewnętrzna wynosi 66 cm, a wewnętrzna 50 cm.
Ramy obydwu rzędów należy datować jak obrazy – na czas około r. 1889.
Malowana farbami olejnymi na płótnie, o wymiarach 174 x 104 cm, zamknięte od góry ostrym łukiem.

11
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Ramy, które pełniły funkcję konstrukcyjnego szkieletu górnej strefy ikonostasu, były łączone ze sobą i mocowane do bali zrębu (z około jednocentymetrowymi drewnianymi podkładkami) przy pomocy żelaznych gwoździ i haczyków.
Obrazy przytwierdzono do ram żelaznymi gwoździami o szerokich płaskich
główkach.
Do najcenniejszych źródeł archiwalnych dotyczących ikonostasu należą, cytowane wyżej, inwentarze cerkiewne z lat 1874 i 1928. Ponadto zachowało się kilka
dwudziestowiecznych opisów. I tak, Kazimiera Kutrzebianka we „Wstępnej inwentaryzacji zabytków pow. Tomaszów Lubelski”, 1954-55 napisała: „Carskie wrota
rzeźbione, późnobarokowe, 2. poł. XVIII w.. Krucyfiks u szczytu ikonostasu i rzeźby
Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty, barokowe, w. XVII”12. Autorka nie poświęciła
uwagi malowidłom górnej strefy ikonostasu, ani polichromiom, ani obrazom, a
według dokumentów do MWL przejęto je w r. 1964. Opisała natomiast barokowe
figury! z kompozycji Ukrzyżowania, wieńczącego ikonostas. Autor notatki w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (r. 1982) nieistniejącemu ikonostasowi poświęcił
zaledwie jeden wiersz: „w arkadzie do prezbiterium belka tęczowa ze słabo czytelnymi
malowanymi scenami…”13. Jerzy Chodor, konserwator dzieł sztuki, w taki oto sposób zrekonstruował hipotetycznie polichromię ściany tęczowej:
„Ściana wschodnia: polichromie pierwotne malowane wprost na elementach
wieńcowych cerkwi, stanowiące rzadki przykład w ten sposób malowanego ikonostasu... Na podstawie analizy poszczególnych brusów ściany wschodniej, ułożonych
wg oznaczonej kolejności, ustalono prawdopodobny układ ikonostasu i zakres jego
występowania. Rysunek poszczególnych pól pełniących rolę kwatery na umieszczenie
w niej ikony, oraz zachowana kolorystyka tych fragmentów, pozwala na ustalenie
prawdopodobnej kolorystyki całej kompozycji. Należy przypuszczać, że wokół arkady, powyżej belki tęczowej, namalowano sceny Starego Testamentu. Lewa to „Sąd
Ostateczny”, prawa to „Kuszenie Adama”. Poniżej, na belce tęczowej znajdują się
zachowane w formie jasnych plam i śladowych konturów sceny z życia Chrystusa i
Marii. Jest wielce prawdopodobne, że przedstawienia te są formą ikon świątecznych
(prazdniki). Rozmieszczenie ich w tym miejscu wynikało zapewne z uwarunkowań
architektoniczno-wystrojowych (belka tęczowa pełniła rolę zarówno wzmacniającą
arkadę, będąc jednocześnie wystrojem dekoracyjnym), oraz praktycznych (namalowane nieco niżej, małe, niemalże miniaturowe przedstawienia były lepiej czytelne
przez wiernych). Nad arkadą widoczny staje się układ kwater od góry zamkniętych
półokręgiem. Środkowa kwatera, co prawda bardzo słabo czytelna na brusach, twoK. Kutrzebianka, Wstępna inwentaryzacja..., Cerkiew w Korczminie, 1954-55. Maszynopis w archiwum
Działu Katalogu Zabytków Instytutu Sztuki PAN.
13
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 8, z. 17, opr. R. Brykowski i K. Kutrzebianka, Tomaszów Lubelski
i okolice (d. pow. tomaszowski), Warszawa 1982, s. 23.
12

486

Dwa ikonostasy

rzy układ, który sugeruje, że w tym miejscu była ikona typu „Ostatnia Wieczerza”,
lub podobna. Jest również możliwe, chociaż mało prawdopodobne, że na pionowej osi
ściany umieszczona była główna ikona z przedstawieniem wezwania cerkwi. Różne
źródła bibliograficzne podają co prawda inne wezwania (Chrztu Pańskiego, Trzech
Króli, Objawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa14), niemniej jednak przedstawienie takie mogło być specjalnie podkreślone i od podstawy arkady sięgać aż drugiego
rzędu ikon. Na rysunku wariant ten zaznaczono przerywaną kreską. Rząd ten mógł
mieć szersze znaczenie teologiczne. Mogły być tu namalowane przedstawienia różnych świętych, świętych szczególnie czczonych lub patronów. Centralną postacią mógł
być Pantokrator – Chrystus Władca Wszechświata. Układ półokrągłych kwater jest
bardzo czytelny wyżej. Ciemnożółte pasy, obrysowane czarną kreską wzajemnie się
wypełniają, schodzą ku sobie, tworząc drugi rząd ikon zbiegający się ku górze. Na
podstawie analizy kolorystycznej i próby doszukania się rysunku wewnątrz kwater,
nasuwa się wniosek, iż wnętrze pola wypełniał jednolity, jasno-zielono-seledynowy
oraz błękitno-niebieski kolor w pastelowej tonacji. Był jedynie tłem dla oddzielnej ikony, którą zawieszano w tym miejscu”15.
Analiza przedstawionych wyżej materiałów pozwala wyodrębnić co najmniej dwie chronologiczno-kompozycyjne fazy w organizacji i funkcjonowaniu
górnej strefy ikonostasu: kompozycji naściennej, tj. polichromii, oraz kompozycji sztalugowej, tj. ikon, przy czym polichromia na konstrukcyjnych balach
ściany tęczowej mogła być przemalowywana, czego nie możemy teraz zbadać, a
ikony sztalugowe dopełniono o rzeźby figuralne.
„Faza kompozycji naściennej” obejmuje przestrzeń chronologiczną związaną z budową i wyposażaniem cerkwi. Jerzy Chodor w swoim opracowaniu
zabytku pisze: „Wewnątrz na ścianach mocno zatarte malowidła XVII-XVIII w.”,
a autorzy Katalogu Zabytków: „Cezura dolna – przed rokiem 1889. Ikonostas dwuczęściowy, drewniany. Dolna strefa architektoniczna. Carskie wrota snycerskie, 2. połowa XVIII w. W górnej części, na ścianie i belce tęczowej polichromie z nieustalonym
w szczegółach programem teologicznym”.
Względy utylitarne, teologiczne i liturgiczne stawiały przed parochami, kolatorami i gromadą wymóg prowadzenia prac konserwatorskich, a czasem potrzebę fundacji nowego ikonostasu. Piszą szeroko o tej liturgiczno-artystycznej
Oczywiście chodzi tu o wezwanie wspominające Chrzest Chrystusa w Jordanie, obchodzone w Kościele wschodnim zgodnie z chronologią liturgiczną (tj. według starego kalendarza) 6 styczna, nazywane także Objawieniem Pańskim. Nie jest to święto tożsame z katolickim Pokłonem Trzech Króli, choć
mają wspólną nazwę - Objawienie Pańskie i odnoszą się do tych samych treści teologicznych. Mają tę
samą datę liturgiczną, choć nie rzeczywistą. Przybycie trzech mędrców w Kościele wschodnim wspomina się w czasie Bożego Narodzenia, zaś Chrzest Chrystusa w Jordanie w Kościele zachodnim – w
pierwszą niedzielę po świecie Trzech Króli. [dop . redakcji].
15
J. Chodor, Przejściowa dokumentacja konserwatorska polichromii ściennej ..., por tekst.
14
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3. Cerkiew w Korczminie. Rysunkowa rekonstrukcja
ikonostasu, fragment. Malowidło ścienne skopiowane
z cytowanych w tekście dokumentacji J. Chodora:
Kuszenie Adama, XVII w., św. Marek, aniołowie, XIX w.,
Fot. J. Niedźwiedź, 2012.

J. Giemza, Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, Łańcut 1999, s. 89-150; P. Sygowski, Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759-1762, [w:] Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym, Przemyśl 2000, s. 233-286.
Zagadnienie omawiane również w innych pracach J. Giemzy i P. Sygowskiego; Z. Szanter, Muszyńscy
malarze ikon w XVII wieku, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, Łańcut 1999, s.199-221; B.
Seniuk, O niezachowanych ikonostasach z greckokatolickich cerkwi oficjałatu brzeskiego diecezji włodzimierskiej. Kilka schematów ikonograficznych, [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła - Twórcy
- Ośrodki - Techniki, Łańcut 2003, s. 381-392.
17
APP ABGK, sygn. 5833, s. 369 i następne.
16
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dynamice, w kontekście osiemnastowiecznych tendencji liturgicznych: Jarosław Giemza, Zofia
Szanter i Paweł Sygowski16. Na
początku lat dziewięćdziesiątych
XX stulecia zespół konserwatorów ukraińskich ze Lwowa prowadził prace w drewnianej cerkwi w
Woli Wysockiej koło Żółkwi. W
trakcie nich, jak wspomina Irena
Ślusarenko, dokonano znaczącego
odkrycia naściennego malarskiego ikonostasu, umieszczonego za
konserwowanym architektonicznym, osiemnastowiecznym.
„Faza kompozycji sztalugowej”, obejmuje okres między
latami 1888 a 1838. W r. 1888,
w dziewięćsetną rocznicę Chrztu
Rusi Kijowskiej Ukrainy, przeprowadzono remont cerkwi: „Własno
teper dokonczaje wnutrennoje ukraszenie ciłoji cerkwy”17. Prace „zdobiące” wnętrze objęły polichromie
i wyposażenie. Na żeleźcu topora
w ikonie św. Macieja wycięta jest
data 1889. Na r. 1938 zaś przypadała dziewięćset pięćdziesiąta
rocznica Chrztu Rusi Kijowskiej
Ukrainy. Ikonostas jest dwuczęściowy. Na dolną strefę architek-
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toniczną składają się snycerskie carskie wrota, datowane na 2. połowę XVIII wieku (nieopisane w inwentarzu z lat 1928/29?). Na ścianie tęczowej znajdują się
obrazy sztalugowe, w zwieńczeniu zaś Ukrzyżowanie z rzeźbami Matki Bożej, św.
Jana Apostoła i Ewangelisty. Według K. Kutrzebianki datować je należy na XVII
wiek, a że nie są opisane w inwentarzu z l. 1928/29), mogły być sprowadzone do
cerkwi około r. 1938, w czasie przygotowań do uroczystości jubileuszowych.
Do naszych czasów szczęśliwie zachowała się słynącą cudami korczmińska
ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, datowana na XVII wiek, malowana temperą
na dwóch lipowych deskach, obecnie eksponowana w greckokatolickiej cerkwi
parafialnej pw. Narodzenia Przeczystej Matki Bożej i św. Męczennika Jozafata w
Lublinie (trzy lipowe deski to podłoże malarskie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej). W archiwach polskich i ukraińskich odnalazłem rękopiśmienne dokumenty z informacjami na temat siedemnastowiecznego dzieła18. Pierwszy inwentarz
pochodzący z r. 1739, z czasu wizytacji generalnej władyki chełmskiego Felicjana
Wołodkowicza zawiera opis: „Sukienka na obrazie Nays.(więtszej) Panny srebrna,
z koronami dwiema srebrnymi, na których krzyży dwa srebrnych 2. Item koron srebrnych dwie 2”. Oprócz srebrnego okładu i czterech srebrnych koron dokument notuje jeszcze obecność dziewięciu srebrnych tabliczek „na których oczy i nóżki”,
„agnusek kryształowy w srebro oprawny jeden” oraz inne wota.
Ortel Królewski to stara wieś usytuowana w historycznych granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, sięgająca metryką co najmniej piętnastego stulecia.
Inwentarz z r. 1580 wymienia w dobrach orzelskich, m.in.: „dworzec starożytny
Jaworówka, ogrody owocowe i warzywne, sieliszcze gumienne [gumna, zespół
budynków gospodarczych – B.S.], młyny, folusze, dań miodową [dochody z
barci – B.S.]”19. W dokumentach historycznych pisano również Wortel. Okolica
jest nasycona wartościami kulturowymi. Kilka kilometrów dalej na północ leży
Ortel Książęcy (Ducalis, Radziwiłłowski). W r. 1504 Aleksander Jagiellończyk
wydał przywilej pozwalający na wzniesienie zamku „na starym horodyszczu na
ostrowie”, a istniejącemu przy nim miasteczku Lewkowie – Dokudowie, należącym do Lewka Bohowityna h. Korczak, nadał prawo magdeburskie20. W atlasie
Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki /APL CHKGK/, sygn.
105, k. 93-94v.; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego /APP
ABGK/, sygn. 15, k. 113; APL ChKGK, sygn. 110, k. 591-593; Ibid., sygn. 113, k. 3, (k. 16); Ibid., sygn.
120, k. 158-158v.; ЦДIАУЛ, fond. 146, 20, 428, k. 3-4; APP ABGK, sygn. 5833, s. 369 i nast.; Ibid.,
sygn. 6062 (poszyt liczy kilkadziesiąt kart). Dwa wierne odpisy inwentarza z 1739 roku (dwustronnie
zapisane różnymi rękoma karty o różnych formatach) przechowywane są w zbiorach ЦДIАУЛ, fond
159, opys 9, sprawa 480, k. 2-2v i 4-4v.
19
A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław 1951, s. 255 oraz
passim. Na załączonej mapie Wortel datowany jest na wiek XV.
20
Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 1, Lwów 1887, s. 151-152, 165, 188. Oryginalny pergaminowy dokument z lakową pieczęcią W.K.L. zawieszoną na jedwabnym czerwonym
18
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4. Cerkiew w Ortelu Królewskim pw. Dobrej Opieki Matki Bożej, obecnie rzymskokatolicki kościół
parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej. Widok ogólny od zachodu. Fot. J. Niedźwiedź 2012.

Hrabstwa Bialskiego opracowanym przez geometrę Leonarda Targońskiego w
latach 1777-1782, na planie nr 38, między Ortelem a Dokudowem, w dolinie
Zielawy, sytuuje się horodyszcze na ostrowie podpisane Monastir. W drugiej połowie XVI wieku z dóbr wydzielono królewszczyznę i włość magnacką. Tędy prowadził trakt jagielloński Kraków – Lublin – Wilno. Ortel znajduje się obecnie w
granicach administracyjnych powiatu Biała Podlaska.
Wcześniejsza cerkiew „niewiadomej erekcji istniała już w 1680 roku”21. Wtórny zapis fundacyjny wystawił 20 lutego r. 1702 pisarz kancelarii królewskiej Augusta Mocnego22. Cerkiew obecnie istniejącą, greckokatolicką, pw. Opieki (Pokrow) Matki Bożej, wzniesiono w r. 1707. W r. 1874 cerkiew została przejęta
przez rosyjski Kościół prawosławny, a od r. 1919 jest użytkowana przez Kościół
rzymskokatolicki. W r. 1922 erygowano parafię łacińską (dodano drugie wezwanie Matki Bożej Różańcowej). W czasie drugiej wojny światowej cerkiew wróciła
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sznurku, przechowywano w tamtych czasach w Archiwum Radziwiłłowskim w Nieświeżu. Wydawca
informuje o wątpliwej datacji dokumentu: „podany rok ery bizantyjskiej nie zgadza się z indyktem”, /
korzystałem ze zbiorów BUW, ołówkiem jest przekreślony rok 1504 i napisany 1503/; Wawrzyńczyk,
op. cit., s. 48, 281-282; B. Seniuk, Architektura cerkiewna brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle inwentarzy wizytacyjnych z lat 1725-1727, „Lubelszczyzna” 2, 1996, s. 31-32; B. Seniuk, R. Zwierzchowski, Cerkwie Hrabstwa Bialskiego na rysunkach Leonarda Targońskiego geometry przysięgłego Jego
Królewskiej Mości, Ibidem, s. 69-71, ilustracje. Atlas hrabstwa jest przechowywany w Dziale Zbiorów
Specjalnych Biblioteki im. Zielińskich w Płocku. Za pomoc w przeprowadzeniu kwerendy dziękuję Paniom Wandzie Kaczanowskiej oraz Alicji Puchalskiej i Jadwidze Abromskiej. Bohowitynowie Bohusze
to staroukraiński ród wywodzący się z szlacheckiego gniazda na Wołyniu.
21
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1888, s. 605.
22
APL ChKGK, sygn. 101, s. 291v – 292v.
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do Ukraińców: „Prawosłana parafija dijała w seli pid czas nimećkoji okupaciji”23. Po
wojnie powtórnie przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.
Remonty struktury budowlanej oraz przekształceń adaptacyjnych dla potrzeb rosyjskiego Kościoła prawosławnego i parafii rzymskokatolickiej miały miejsce w latach: 1856, 1876, 1907, 191224, 1922 – 192525, 1928–29, 1935, 1950–1979,
1994–96. W tym ostatnim okresie, pod nadzorem oraz za pozwoleniem konserwatorskim Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie parafia przeprowadziła kapitalny remont między innymi wieży
dzwonnej, stropów, więźby i pokrycia dachu. W następnych latach prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie wykonane zostały przez firmę budowlanokonserwatorską Krzysztofa Popika i konserwatora zabytków Grzegorza Gołubiaka. Odsłoniły one w r. 2007 położone na tęczy figuralne malowidła ścienne26.
Wcześniej, w wyniku prowadzonych poszukiwań archiwalnych natrafiłem
na protokół sporządzony 15 lipca 1726, po zakończonej kanonicznej wizytacji
cerkwi i parafii w Ortelu Królewskim. Komisarzem wizytacyjnym był ksiądz Stefan Litwinko, oficjał eparchii brzeskiej, przełożony klasztoru OO. Bazylianów w
Brześciu nad Bugiem. Protokół zawiera między innymi inwentarz nieruchomości oraz majątku ruchomego, w którym – przy inwentaryzacji wystroju i wyposażenia wnętrza cerkwi – znajduje się następujący zapis:
„Cerkiew drewniana. Cmentarz ma wkoło oparkaniony z wrotami wjeznymi.
Dach na cerkwi stary, gontowy. Kopułek małych, ad instar facjatek, po rogach dwie z
krzyżami... Sama cerkiew jeszcze niestara, formą mierna... Deesis z apostołami, prorokami, wyżej w górze ściana malowaniem Krzyża Ś(więtego), Krzczenia Pana Jezusa, Epiphanija i Protekcji Najśw(iętszej) Panny w cyrkułach. Namiesnych obrazów
dwa z ołtarzami bez żadnej accomodacyi snycerskiej... Carskie drzwi stolarskiej pracy
gładkiej. Ołtarz wielki na zrębie z obrazem Salvatora, bez żadnej accomodacyi, tamże cyborium porządne... Sywierne drzwi jedne na zawiasach, z malowaniem....”27.
Odsłonięte jesienią r. 2007 malowidło wykonane zostało przez nieustalonego twórcę, po uzgodnieniu zapewne z prezbiterem greckokatolickiej parafii w
Ortelu Królewskim księdzem Teodorem Bieleckim w czasie od r. 1707 do 15 lipВ. Слободян, Церкви Холмскої єпархії, Львів 2005, s. 314.
Centralne Państwowe Historyczne Archiwum we Lwowie 693, 1, 260, arkusz 102, podaję za: B.
Слободян, op.cit., s. 314; J. Maraśkiewicz, Cerkiew unicka pw. Protekcji Najświętszej Matki, ob. Kościół
parafialny rzym.-kat. pw. NMP Różańcowej w Ortelu Królewskim, [w:] Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, Lublin 2010, s. 380.
25
Inwentarz Fundi Instructi, 1925: „ozdoby i emblemata w duchu prawosławnym, które przemalować
należy.”, pochodzący z Białej Podlaskiej majster stolarski T. Kozakiewicz podwyższył „o około 60 cm
łuk tęczy niszcząc częściowo malowidła ścienne, m.in. dolną część tonda ze sceną Ukrzyżowania”, Ibidem , s. 380.
26
„…potwierdzając tym samym najwyższe walory ortelskiej świątyni”. Ibidem, s. 377 oraz passim.
27
APL ChKGK, sygn. 101, s. 291v – 292 v.
23
24
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ca r. 1726, gdzie pierwsza z dat określa rok budowy cerkwi, druga zaś – wizytacji.
Dolna strefa przegrody ikonostasowej mogła mieć taką samą metrykę, ale mogła być też przeniesiona ze starej cerkwi. Na podstawie wzmianki w inwentarzu,
(„Sywierne drzwi jedne na zawiasach, z malowaniem)28 możemy przypuszczać,
że rząd namiestny przegrody ikonostasowej mógł być niesymetryczny.
Nad ikonostasem cerkwi ortelskiej pracowałem przed r. 2003, a więc kilka
lat przed odkryciem polichromii w czasie prac restauracyjnych. Uwagę szczególną
zwracał lapidarny fragment opisu inwentarzowego wskazujący naścienne malowidła usytuowane wyżej w górze, w cyrkułach, nad rzędami Deesis i proroków. Stanęło
pytanie jego interpretacji. Dwuczęściowa forma przegrody nie budziła wątpliwości.
Postawiłem hipotezę, że program teologiczno-malarski opracowano w
czterech lub trzech tondach: Ukrzyżowania, Chrztu w Jordanie, Epifanii?, Opieki
Matki Bożej. Komisja wizytacyjna ojca Stefana Litwinki w r. 1726 identyfikowała
treść jednego z przedstawień jako – Protekcja Najświętszej Panny, choć malarz
podpisał ją, jak się później okazało, jako Woznesenie Hospoda Isusa Chrysta.
Materiał dotyczący ikonostasu w królewskiej wsi Wortel zamieściłem w artykule: O niezachowanych ikonostasach z greckokatolickich cerkwi oficjałatu brzeskiego diecezji włodzimierskiej. Kilka schematów ikonograficznych29. Dodałem, że
jest to poleski przykład potwierdzający wyniki cierpliwych, wieloletnich badań
Jarosława Giemzy, kierownika Działu Ikon Muzeum na Zamku w Łańcucie, nad
występowaniem kombinacji ścienno-ikonostasowych. Myśl o treściach malarskich i o obecnym stanie zamalowanych tond30, towarzyszyła i niepokoiła mnie
przez wiele lat. Drugi raz ścianę tęczową miał przemalować w r. 1963 ceniony
malarz nierealnych ogrodów Bazyli Albiczuk31. Intuicja nieracjonalnie podpowiadała, że malowidła w trakcie przemalowań nie zostały zniszczone, a może
tylko częściowo uszkodzone. Nie myślałem, że mogą być odsłonięte jeszcze za
mojego życia. Problem dotyczy nie tylko zabytku ortelskiego, ale i supozycji, czy
historyczne opisowe inwentarze mogą być źródłem rekonstrukcji. Okazało się
przy tym, że odsłonięcie malowideł rodzi nowe zagadki.
Nad rzędami Deesis i proroków niezachowanej przegrody ikonostasowej, na
istniejącej obecnie ścianie tęczowej, w ramowo–roślinnym tle znajdują się trzy
malowidła w tondach (cyrkułach) ukazujących następujące biblijne wydarzenia:
Ibidem.
Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna... , s. 388, 391. Tytuł artykułu był zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Maxa Plancka w Monachium: Zentralinstitut fur Kunstgeschichte Munchen, Biblioteka Herziana – Max-Planck-Institut fur Kunstgeschichte – Rom und Kunsthistorisches Institut in
Florenz, Max-Planck-Institut Universitatsbibliothek Braunschweig, Thomas Berger, Bonn.
30
„Zalecenie dotyczące odnowienia wnętrza świątyni wykonano w 1928 roku malując je [ściany - BS]
na kolor perłowy, a sufit na kolor biały”, J. Maraśkiewicz, op. cit., s. 380.
31
Ibidem, s. 381.
28
29
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pośrodku, najwyżej – Ukrzyżowanie, po stronie prawej – Chrzest Chrystusa, po
lewej – Wniebowstąpienie.
W środkowym ukazano Chrystusa rozpiętego na drewnianym krzyżu, po
Jego prawej stronie Marię, po lewej św. Jana Apostoła i Ewangelistę. Nad nimi
umieszczono monogramy pisane cyrylicą VH N i C BJFZ, na tabliczce zaś BZWB.
W prawym tondzie ukazano św. Jana Chrzciciela, syna kapłana Zachariasza i Elżbiety z rodu Aarona, który chrzci Chrystusa w wodach Jordanu. Chrystus stoi
pośrodku, na toczonym głazie, wystającym z lustra wody. Po jego obu stronach
widnieje monogram ÛC ÜC. Jan Chrzciciel ukazany po lewej stronie, po prawej
zaś anioł trzymający szatę Chrystusa. Przedstawienie objaśnia napis ÜHTOTZ_
.Kompozycja po lewej jest dwustrefowa. W górnej – Chrystusa ujętego en pied, w
złotej mandorli, unoszą aniołowie do Niebios; w dolnej zaś apostołowie stoją w
rzędzie z Matką Bożą pośrodku. Po lewej stronie Chrystusa umieszczono dwupoziomowy pełny napis cyrylicą: DJPZTCTZ_, po prawej – z abrewiacjami: ÜLF
ÛC ÜNF. Wszystko ukazane zostało na tle małych kolistych chmurek.
Warto przypomnieć, że identyfikacja tej ostatniej sceny w inwentarzu z
1726 roku brzmiała: „Protekcja Najświętszej Panny”, a w jednej z prac konserwatorskich pod fotografią z przedstawieniem tegoż malowidła znajduje się błędny
podpis: „Wniebowstąpienie NMB”.
Powyższe malowidła nie są jedynymi naściennymi w cerkwi, na drzwiach
wejściowych do nawy bowiem, znajduje się postać błogosławiącego Chrystusa
Władcy Wszechświata. Nie została ona ujęta w inwentarzu z r. 1726, co może
wskazywać, na jej późniejszą proweniencję.
Na nadprożu otworu drzwiowego między babińcem a nawą znajduje się
wielekroć fotografowany, rozwijany ze skrótów, tłumaczony na język polski i publikowany napis erekcyjny, pisany w brzmieniu ukraińskim i datowany znakami
cyrylicznymi z abrewiacjami. Przedstawię tu własną wersję:
„SEJ BŻIJ (BOŻIJ) DOM ZBUDOWAN TESŁEJU NAZAROM
ROKU 1707 MCIA (MISIACIA) MAJA 29 (?)
ZA STARANIEM MENE NEHODNAHO TEODORA
BYŁECKAHO PREBITERA (PREZBITERA) TOIŻE CERKWY BŻEJ
(BOŻEJ)”
Przekład napisu fundacyjnego na język polski:
TEN BOŻY DOM JEST ZBUDOWANY CIEŚLĄ NAZAREM (narzędnik od imienia Nazar)32
32
Nazar – imię biblijne, piękne, motywowane dziejami nowotestamentowymi, oznacza osobę pochodzącą z galilejskiego Nazaretu, miasta położonego na południowym zboczu góry Dżebel es-Sich, w
którym po powrocie z ucieczki do Egiptu osiedliła się rodzina Józefa i Marii z Dzieckiem (Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2005, s. 1289). Myślę, że słowo Dżebel ma arabską etymologię, jak Gibraltar.
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ROKU 1707 MIESIĄCA MAJA 29 (?)
ZA STARANIEM MNIE NIEGODNEGO TEODORA
BYŁECKAHO (BYŁECKOHO BIELECKIEGO) PREZBITERA TEJŻE
CERKWI BOŻEJ
Pośrodku wyryty krzyż łaciński, przy nim cyryliczne monogramy. W titulusie – ÛZWÛ („Isus Nazarenśkyj Cisar a. Car Iudei a. Izraela”, w języku polskim: Jezus Nazareński Cesarz a. Król Judei). Napisy boczne – ÛCÜC, greckie
ZBRF „Isus Chrystos, tym Znakom Peremożesz” (w języku polskim: W tym znaku
zwyciężysz)33. Nawiązuje on do znanego wątku z tradycji chrześcijańskiej - bitwy
Konstantyna Wielkiego (Flaviusa Valeriusa Constantinusa), 28. X. 312, przy moście Mulwijskim. Na stopie napis cyrylicą VKH;. Jest to pierwszoliterowy skrót

5. Cerkiew w Ortelu Królewskim, obecnie kościół rzymskokatolicki parafialny. Napis fundacyjny
na nadprożu wejścia głównego do nawy. Fot. J. Niedźwiedź 2012.

z księgi cerkiewnej Oktoich, oznaczający cztery słowa: Misto Łobnoje Raj Byst (w
języku ukraińskim: Misto – miejsce, Łobnoje – czaszki, Raj – raj, Byst – stało
się, jest)34. Jest to fragment piątej pieśni porannej przeznaczonej na każdą środę: „Chrest, na jakomu Spasytel prynis widkupytelnu żertwu, widkryw worota Raju,
Konstantyn... Umieścił więc znak krzyża na tarczach i 29 /? bs/ października przy moście Mulwijskim
stoczył pomyślną bitwę..., Ibidem, s. 273.
34
Ten czteroliterowy napis (/MŁRB, majuskuła) odczytał i wskazał właściwą literaturę Roman Maciuk,
galicyjski Ukrainiec, absolwent Uniwersytetu Iwana Franka we Lwowie.
33
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6. Cerkiew w Ortelu Królewskim, obecnie kościół rzymskokatolicki parafialny. Widok ściany tęczowej
z osiemnastowiecznymi polichromiami. Fot. J. Niedźwiedź 2012.

szczo zakryłysia pislja Adamowoho hrichopadinnja. Tomu Łobne Misce (Hołhofa,
Hołhota) stałosia Rajem. Zadum cej znajszow wyraz w cerkownomu pisnespiwi:
Misto Łobnoje Raj Byst; toczyju bo wodrozysia drewo krestnoje, abije izrasty hrozd
żywotnyj” (Oktoich, hłas 5. U seredu wranci pislja 1-ho stychosłowja)35.
W Archiwum Głównym Akt Dawnych przechowywane są inwentarze sąsiadującego z Ortelem miasteczka Dokudów. Na ich podstawie oraz na podstawie
atlasu Hrabstwa Bialskiego Radziwiłłów opracowałem szkic śródmieścia Dokudowa, na którym zaznaczyłem posesje miejskie należące do Teodora popa wortelskiego.
Według innego inwentarza, zapewne późniejszego, właścicielem nieruchomości w
Dokudowie był Jan Hryniewicz pop wortelski. Pierwsza posesja sytuowała się niedaleko cerkwi przy ul. Średniej, druga – w pierzei rynkowej od grobli36.
W ramach podsumowania raz jeszcze przypominam zachowane do czasów
obecnych materialne ślady obydwu ikonostasów: z Korczmina - ikony z r. 1889
i destrukty ram przechowywane w magazynach MWL na Sławinku w Lublinie
oraz nikłe ślady warstw malarskich na ścianie tęczowej; z Ortela Królewskiego –
trzy przedstawienia świąt na ścianie tęczowej oraz cztery kolumny z „prawosławnego” ikonostasu, wtórnie użyte do budowy ołtarza wielkiego (?)37.
Odsłoniętych ortelskich malowideł nie miałem możliwości oglądać bezpośrednio. Pracowałem na bazie fotografii wykonanych przez dr. inż. Jana Niedźwiedzia, dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytutu Dziedzictwa Narodowego38.

Mołytosłow. Czasosłow-Oktoich-Trijod-Mineja, Rym 1990, s. 316; Oktoich to księga liturgiczna obrządku
bizantyjskiego zawierająca teksty i porządek służby Bożej jako codziennej oficjalnej modlitwy Kościoła dla
cyklu tygodniowego rozdzielonego w ciągu roku wg ośmiu tonów śpiewu liturgicznego, Menologion, s. 6.
36
B. Seniuk, Osiemnastowieczna terminologia..., s. 334; Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum
Radziwiłłowskie, Dział XXV, inwentarze z lat 1725-1781.
37
J. Maraśkiewicz, op. cit., s. 380.
38
Przy opracowaniu ilustracji współpracowałem z Panem Ireneuszem Marciszukiem.
35
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The subject of the article are two iconostases, whose theological and artistic contents were simultaneously applied to the iconostatis wall, and to the
structural walls of the orthodox church. These are artworks that decorated the
two churches now located in the Lublin province: one in Korczmin (in Ulhówek
municipality of Tomaszów district), and the other in Ortel Królewski (in Paszczac municipality of Biała Podlaska district).
The wooden orthodox church of the Epiphany in Korczmin, a village whose
population was displaced in the “Wołga” and “Wisła” operations, was abandoned
and plundered after 1947, and in 1966, it was sentenced to demolition. As a result of the involvement of various persons, it was saved from destruction and
subsequently rebuilt. On the basis of the preserved fragments of the iconostasis,
stored in the Lublin Village Museum as well as based on documents, it is possible to partially reconstruct the iconostasis from the late nineteenth century,
incorporating elements from the seventeenth and eighteenth centuries. In the
inventory of the orthodox church dating to 1874, there is information about the
iconostasis painted on the rood screen. Documents kept at the MWL, however,
provide information about the remaining equipment of the church. In the openair museum, there are icons dating to 1889, originating from Korczmin, as well
as fragments of frames, whereas in the possession of the Greek Catholic parish in
Lublin, there is the miraculous icon of the Mother of God with Child, dated to
the seventeenth century.
Wooden orthodox church of the Protection of the Mother of God, built in
1707 in Ortel Królewski, has remained in the possession of the Roman Catholic parish since 1919. It has undergone repeated renovation works, and around
2011, monument conservation works were carried out, as a result of which fragments of the painted part of the iconostasis were uncovered on the chancel arch.
Information about it was found by the author of the article during his previous
archival research. The main source was the canonical inspection report from the
year 1726, in which the found paintings and identified representations are listed.
This example confirms the validity of archival research, which should precede
any planned repairs and conservation works. In addition, the author of the article
presents his own interpretation of the erection inscription, placed on the lintel
of the door opening between the women’s gallery and the aisle, bearing information about the date of the orthodox church’s foundation and about the founder,
Teodor Bielecki, Ortel’s orthodox parish priest.
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Barbara Tondos, PRUCHNIK
Nad rzeczułką Mleczką
baby dorodne domów
kłęby w słońcu grzeją
spracowane dłonie podcieni
oparły ziemi na brzuchu
Po żniwach spokój w kotlinie
zasłoniętej od wiatru
po zimie spokój
Nie ma Tatarów garbarzy rzeźników
uciekł sąd
Przed domami siedzą ludzie
łuskają orzechy
jadą do lasu furmanki
Czas na słońcu się rozłożył
po kociemu pręży łapy
mruczy
opowiada dziwne baje
Za: „Profile”, 1970, nr 1 (10), s. 33

Zakopane – problem konserwatorski
Katarzyna Tur Marciszuk
Lublin

Współczesne Zakopane
O Zakopanem – poza nim – właściwie się nie mówi. Jeżeli tak, to często w
kontekście rozczarowania, o braku spodziewanych dochodów, panującej drożyzny, ewentualnie drastycznych pomysłów godzących w zachowanie Tatr w stanie
najmniej zmienionym. Nieprzyjazna atmosfera oskarżeń i skandali nie sprzyja
promocji miasta. A przy tym dawno zginęła taka góralszczyzna, o jakiej pisała
Hanna Pieńkowska w roku 1955 w książce pt. „Drogami skalnej ziemi”1.
Zakopane zamieniło się w deptak jarmarczno-Mc’Donaldowski. Elita kulturalna omija ulicę Krupówki i w ciszy ogląda ciekawe wystawy organizowane przez Muzeum Tatrzańskie w jego 11 placówkach. W czasie jednej z Nocy
Muzeów, na wykładzie Zbigniewa Moździerza o architekturze i budownictwie
zakopiańskim słuchacze nie mieścili się w dużej sali Koliby, willi Zygmunta
Gnatowskiego. Dwie godziny w nocy siedzieli zasłuchani i uważni. Wydźwięk
wykładu nie był dla mnie przyjemny. Wynikało z niego, że tendencja do tworzenia współczesnej architektury w Zakopanem i rugowania dawnego, drewnianego
budownictwa jest zrozumiała i korzystna. Cieszyć powinno zachowanie części
najstarszych domów na ulicy Kościeliskiej, a liczbę drewnianych willi można
ograniczyć do tych, które są w zarządzie Muzeum Tatrzańskiego. Nie zaszkodzi
też Zakopanemu, gdy dawną architekturę zastąpi – wysokiej klasy – nowoczesna,
spełniająca europejskie standardy i oczekiwania nowych elit finansowych.
W kontaktach z pracownikami Muzeum Tatrzańskiego odniosłam wrażenie,
że ich praca przynosi im satysfakcję. W większości nie mają poczucia przegranej,
słysząc popularne opinie o zniszczonym Zakopanem. Skupiają się na swoich obo1

H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami skalnej ziemi, Kraków 1956.
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wiązkach, które starają się rzetelnie i z zaangażowaniem wykonywać. Świadczy to o
tym, że ich perspektywa daje inny obraz niż osób przyjezdnych2. Muzeum, pomimo borykania się z ogromnymi problemami finansowymi, nieustannie organizuje
nowe, ciekawe wystawy i spotkania, wykorzystując zarówno swoje bogate zbiory,
jak i prezentując eksponaty pochodzące z innych placówek, związane z Podhalem
i Zakopanem. Kolejni dyrektorzy deklarują systematyczne wypełnianie projektu
konserwatorskiego ustalonego dla Zakopanego jeszcze przez dr Hannę Pieńkowską, opierającego się na zachowaniu i konserwacji obiektów in situ.
W tym miejscu
należy zastanowić się,
czy ideę Pieńkowskiej
można sprowadzić do
tych dwóch wyrazów
„in situ”? W artykule pt.
„Stare i nowe budownictwo w górach” z 1977
roku autorka zwraca
uwagę, że „szczególnie
ostro i tragicznie problemy dzisiejszej zabudowy
wsi występują w rejonach o bogatym kształcie
krajobrazu, o wielowie1. „Straszne Zakopane”. Jerzy Tur na Krupówkach. Fot. B. Tondos 2006.
kowych tradycjach wykształconej architektury
3
chłopskiej . W rejony, gdzie szybkie przemiany społeczne, wzrastająca liczebność
ludności, nacisk fali wczasowiczów wpłynęły w tempie przyspieszonym na zmianę harmonijnego oblicza wsi – wkroczyły koszmarne, zuniformizowane osiedla.
Południowe tereny Ziemi Krakowskiej są tego odstraszającym przykładem. A tradycje były tu najwyższego lotu”4. Wskazuje też na formy nowopowstającego „typowego” budownictwa, nazywając je potworkami. „Potworki tworzone masowo,
bez związku ze środowiskiem, z tłem krajobrazowym lub zapleczem osiedlowym
bez nawiązania do jakichkolwiek tradycji regionu. Potworki kreślone przez nieporadnych autorów, realizowane według widzimisię budowniczych. (…) Jakież
Bardziej krytyczną i aktywną postawę wykazują członkowie Zakopiańskiego Oddziału Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami, reaktywowanego w 2000 r. z inicjatywy Barbary Tondos. Wieloletnim prezesem Oddziału jest Pani Agata Wolak.
3
H. Pieńkowska, Stare i nowe budownictwo w górach, „Wierchy” 45, 1976, s. 117-126.
4
Ibidem, s. 118.
2
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ułatwienie dla inwestorów, jakiż sukces bezmyślności i jakie tragiczne skutki”5.
Ta wypowiedź, jak i wiele innych, świadczą, że dla Hanny Pieńkowskiej nie było
ważne tylko zachowanie kilku budynków zakopiańskich w stanie oryginalnym.
Jej idea była znacznie szersza i dotykała nie tylko zabytków, ale również całego krajobrazu, który miał być piękny i przyjazny człowiekowi. Mimo, że minęło
niemal 40 lat od wyrażenia przez nią tego poglądu i zmieniła się technologia i
materiały, z których powstają nowe domy, to jej słowa – niestety – brzmią bardzo
aktualnie. Wypowiedź Pieńkowskiej o Zakopanem z 1977 roku brzmi przerażająco: „O Zakopanem nie można już pisać, za wiele słów już padło, a obecnej
brzydoty tego przegranego ośrodka nie da się odrobić. Oby tylko udało się zahamować rozrost tego polipa i oczyścić chociaż trochę jego atmosferę”6.
Trzeba jednak przyznać, że w Zakopanem, tak jak przed wiekiem, nadal istnieje elita kulturalna, która stara się zachować oraz promować kulturę i tradycję, ale
większość mieszkańców i duża liczba przybyszów (w tym także turystów) nie potrzebuje zabytkowej tkanki, a wręcz demonizując konsekwencje jej pozostawienia
– obawia się jej, jak diabeł wody święconej. Mieszkańcy pragną wygody i nowoczesności. Dlatego perspektywę zachowania zabytkowego domu i jego wyposażenia
utożsamiają (opacznie!) z wymaganiem pozostania w epoce kurnej chaty.
Turystów (według mnie pseudoturystów, ale na takich właśnie zależy
wszystkim, którzy swoją tradycję i kulturę postanowili traktować jako źródło
dochodów) interesują przede wszystkim atrakcje takie jak baseny i zjazdy bobslejami, które mogliby „zaliczyć” w jakiejkolwiek innej miejscowości, ale chcą
korzystać z zakopiańskiego mitu, zachowującego nadal ogromny prestiż.

Rola Podhalańskiej Komisji Opieki nad Zabytkami
w działaniach konserwatorskich po II wojnie światowej
Szukając w 2014 roku materiałów w archiwum Muzeum Tatrzańskiego, dostałam do rąk 10 teczek dokumentów dotyczących Podhalańskiej Komisji Opieki
nad Zabytkami działającej przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W karcie udostępniania dokumentacji widniała tylko jedna osoba. Z wypiekami na twarzy zgłębiałam papiery. Oczom moim ukazywały się posiedzenia
najtęższych zakopiańskich głów, które z pasją radziły jak ratować Cmentarz na
Pęksowym Brzysku, Dwór Moniaków w Zubrzycy i domy na ulicy Kościeliskiej.
To byli prawdziwi społecznicy, którzy na dodatek potrafili lakonicznie, ale i obrazowo przedstawić w sprawozdaniach swoją pracę.
5
6

Ibidem, s.117.
Ibidem, s. 117-126.
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Komisja powstała 6 lat po zakończeniu działań wojennych. 11 lipca 1951
roku odbyło się jej pierwsze posiedzenie w składzie:
1. Juliusz Zborowski – dyrektor Muzeum Tatrzańskiego
2. Jan Gwarlbert Henryk Pawlikowski
3. Tadeusz Staich – przewodnik tatrzański
4. Wojciech Jarzębowski
5. Aniela Gut-Stopińska
6. Dr Józef Strążyski
7. Wincenty Makowiecki – Kierownik Biura PTTK w Zakopanem
8. Bronisław Noiszewski
9. Stanisław Pagaczewski – członek Zarządu Okręgu PTTK
Słowa, które wygłosił Juliusz Zborowski oddają atmosferę tamtego czasu,
którą odnaleźć można w ówczesnych wypowiedziach działaczy na rzecz ochrony
zabytków: „Należy z uznaniem powitać powstanie komisji dla terenu Skalnego
Podhala. (…) Całą akcją trzeba zainteresować Górali i zaprosić ich do współpracy. Teren objęty działalnością Komisji zakopiańskiej należy podzielić na rejony
i zorientować się – po pierwsze – w obiektach godnych opieki, po drugie w nazwiskach miejscowych działaczy, względnie zainteresowanych jednostek. Wielkie pole stoi do popisu przed młodzieżą, która – jeśli chodzi o Zakopane – w
pierwszym rzędzie powinna zająć się Starym Cmentarzem.”7 Właściwie słowa te
mogłabym pozostawić bez komentarza, ale zastanawia mnie, dlaczego dzisiaj nie
mogłyby zostać wypowiedziane? Oczekujemy od siebie nawzajem patriotyzmu,
ale nie wymagamy od młodzieży zaangażowania w opiekę nad zabytkami, licząc
na to, że potrzeba ta wyrośnie w nich samoistnie.
Działania Komisji oraz zakochanej w kulturze Podhala Pieńkowskiej zmierzały z całą pewnością do tego, aby przekonać Górali, że „wieś góralska winna
brać przykład z użytecznego pomieszczenia nowych treści życiowych, w starej,
dobrze pielęgnowanej formie”8. Piszę te słowa dając jako przykład chałupę Józefa Staszela Zgielnicy – „przechował w swej chałupie stary sprzęt gazdowski, z
całą godnością i zrozumieniem odnosząc się do wytworów rąk ojców. Zagroda
robi jak najmilsze wrażenie. Chałupie patronuje piękna lipa. Starannie utrzymany kwietny ogródek świadczy o pracowitych dłoniach gaździny. Podziwiamy stare, prześlicznie kołkami wybijane odrzwia, świetnie wyzdajaną oprawę okien, a
wewnątrz chałupy – obok sosrębów z datami: 1870 i 1911 – szereg klasycznie
góralskich sprzętów: zydel z krzyżykiem i lelują, zmyślnie cyfrowaną stępę podobną do renesansowej kropielnicy, wreszcie stare, ładne półki i rzeźbioną zaTeczka w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego pt. „Podhalańska Komisja Opieki nad Zabytkami przy
PTTK”, AR/NO/904/1/1951 s. 19.
8
H. Pieńkowska, T. Staich, op. cit., s. 125.
7
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porę u drzwi”9. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, że ktokolwiek zgodziłby
się na zamieszkanie w takim domu.
A jednak Pieńkowska widziała taką
możliwość. Nie wyobrażała sobie
natomiast jak daleko i szybko pójdzie rozwój techniki i wygodnictwa.
Zatrzymanie czasu okazało się niemożliwe.
Trzeba zdać sobie sprawę, że
po wojnie Zakopane było miejscowością, w której zinwentaryzowano
120 chałup góralskich10. Wystarczy
przypomnieć sobie istniejącą jeszcze wówczas architekturę uzdrowiskową i widzimy zupełnie inny obraz
niż dzisiaj. Ludzie, którzy zajmowali
się ochroną zabytków w tym okresie
zdawali sobie sprawę z kierunku, w
którym podążają przekształcenia i
nie akceptowali ich. Dlaczego więc
2. Wnętrze izby góralskiej. Reprodukcja fotografii
doszło do drastycznej utraty zabytz archiwum B. Tondos.
kowych wartości Zakopanego?
Komisja stała się organem wykonawczym idei ochrony zabytków. W 1953
roku Ministerstwo Kultury i Sztuki za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie przystąpiło do remontu konserwatorskiego 4
zagród przy ulicy Kościeliskiej i na Krzeptówkach, a wytypowano do takiego remontu 18. Miały one tworzyć Naturalny Park Etnograficzny w Zakopanem (odpowiednik rezerwatów). Inwentaryzację domów prowadziła Wanda Jostowa, a
fotografie wykonywał Władysław Werner.
Ciekawie brzmią cele jakie stawiano sobie przy stworzeniu Naturalnego
Parku Etnograficznego na ul. Kościeliskiej:
1. Ukazanie dokumentu siły twórczej chłopa polskiego.
2. Ukazanie cech budownictwa ludowego.
3. Stworzenie punktu wyjścia dla młodych architektów.
4. Ukazanie dokumentów historycznych przemian społecznych, jakim jest
zabudowa ulicy Kościeliskiej.
9

Ibidem.
Teczka w Archiwum …, AR/NO/904/4/1957 [1958], s. 84.
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Podejmowane
na
posiedzeniach Komisji tematy świadczą o szerokim
horyzoncie zainteresowań:
odrębnie omawiano sprawy
zabytków przyrody (niszczenia przełomu Białki,
opieki nad zabytkowymi
drzewami, skutki eksploatacji kamieniołomu w
Dolinie Chochołowskiej,
przeciwdziałania wypalaniu
kosówki, a także niszczenia
krajobrazu Tatr poprzez
3. Współczesna architektura w Zakopanem na Pardałówce.
Fot. B. Tondos 2009. wypas owiec), a odrębnie
sprawy zabytków architektury i sztuki ludowej, w
tym również podjęto kwestię uznania za zabytkowe
szeregu budynków pasterskich oraz zaprojektowania typu szałasu zgodnego
z potrzebami gospodarki
pasterskiej, odpowiadającego wymaganiom higieny
współczesnej, a zgodnego z
tradycyjną formą. Działania
w kwestii szałasów musiały
zostać podjęte zdecydowa4. Współczesna architektura w Zakopanem. Hotel przy drodze nie, gdyż Tatrzański Park
do Kościeliska. Fot. B. Tondos 2009 Narodowy zamierzał „uporządkować” stan budynków na halach, co mogło doprowadzić do zniszczenia
szeregu cennych obiektów. Komisja zlustrowała polany tatrzańskie i starała się
o wykorzystanie zebranego przez prof. Włodzimierza Antoniewicza materiału
inwentaryzacyjnego, który w ten sposób pomógł w działaniach na rzecz ochrony
szałasów. 26 marca 1955 roku odbyła się konferencja w sprawie ochrony zabytkowego budownictwa pasterskiego na tle krajobrazu tatrzańskiego.
W tymże 1955 Komisja zajęła się intensywnie inwentaryzacją zabytków Za504 kopanego zwracając szczególną uwagę na egzemplarze dawnego budownictwa
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z wyposażeniem wnętrz.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
rozwijało działalność Społecznych Opiekunów nad
Zabytkami, którzy inwentaryzowali zabytki w swoich
rejonach. W marcu 1957
przekazała Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków
w Krakowie 84 opisy inwentaryzatorskie chat. Zamierzano wykonać 120, ale
nie wszyscy wywiązali się 5. Dom przy ulicy Do Rojów 6 w Zakopanem. Fot. B. Tondos 2010.
ze swojego zobowiązania.
Żeby zrozumieć motywacje działania „ochroniarzy”
warto przytoczyć obszerne fragmenty wystąpienia
Wandy Jostowej:
„Chciałam zwrócić uwagę Państwa na fakt niezwykle
szybkiego przekształcenia
się bądź zanikania kultury
ludowej, w szczególności myślę w tej chwili o tradycyjnej
architekturze podhalańskiej.
Oczywiście przekształcenie
się bądź zanik jej jest nieunik6. Kuźnice z pozostałościami osady górniczo-hutniczej
niony (…). Dawny chłopski
i zespołu dworskiego z XIX w. Fot. B. Tondos 2010.
dom podhalański nie odpowiada już warunkom współczesnego życia i trudno, a nawet można powiedzieć, niemoralne jest żądać od człowieka, by w imię idei zachowania zabytkowego obiektu,
mieszkał w domu o maleńkich oknach, (…), oświetlanym lampą naftową czy nawet
kagankiem, by do izby białej nie wstawiało się pieca i by całe życie rodziny skupiało
się tylko w czarnej izbie, by nie budowano większych domów jak dwuizbowe, a miast
chleba pieczonego w piekarniach jedli owsiane moskole. Oczywiście architektura podhalańska musi się przekształcić, zgodnie z wymogami współczesnego życia, a rzeczą
nadzoru architektonicznego jest wgląd w sprawę by przekształcenie jej szło po linii 505
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zasadniczych jej tendencji i czerpało z dawnych tradycyjnych wzorów podhalańskich.
(…) Pogodziliśmy się już więc z losem, że nie zachowamy fizjonomii architektury
Podhala w całości w jego tradycyjnej formie. Wobec tego przed naukowcami z jednej strony, a przed koneserami i miłośnikami kultury ludowej z drugiej strony staje
konieczność zachowania tradycyjnego budownictwa drewnianego w jakiejś postaci.
(…) Oprócz opracowań naukowych, inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej
muszą być zachowane oryginały tradycyjnego budownictwa ludowego. (…) Takich
na szczęście na Podhalu nie brak. (…) Niestety wszystkie posiadają jeden minus, a
mianowicie znajdują się w rozproszeniu i każda z nich stanowi poszczególny obiekt
zabytkowy sam dla siebie. Największe ich skupisko mamy w dolnym Chochołowie i
gdyby taki Chochołów zachował się w Zakopanem sprawa utrwalenia i zachowania
oryginałów podhalańskiej architektury w zespole byłby rozwiązany. Niestety Zakopane podległo już daleko idącym procesom przekształcającym pierwotne stosunki i
sprawa zachowania zespołu na jego pierwotnym naturalnym stanowisku nie jest już
sprawą prostą. (…) Całość prac konserwatorskich przy ul. Kościeliskiej jest realizacją
(…) organizacji Naturalnego Parku Etnograficznego tzn. utrzymania obiektów zabytkowych na ich naturalnych stanowiskach, przy użytkowaniu ich przez właścicieli.
(…) Ponieważ jednak budownictwo ul. Kościeliskiej nie wyczerpuje pełnej typologii
architektury podhalańskiej, zachodzi konieczność utworzenia Parku Etnograficznego typu skansenowskiego. (…) Znaleźć się w nim powinna stara dwuizbowa chata
podhalańska i chata jednoizbowa, jaką budowano na granicy osadnictwa stałego i
sezonowego, chata podhalańska z sienią w środku domu rozdzielającą dom na dwie
części mieszkalne i chata z sienią z boku domu i dwoma izbami w amfiladzie, który
to typ chaty biegnie wzdłuż doliny nowotarskiej i jest wspólny ze Spiszem. Od Szaflar na starych chatach widzimy już strzechę, która to okoliczność wiąże się z granicą
uprawy żyta. Oprócz chat i zabudowań gospodarczych różnych typów szop i chlewików muszą być przeniesione na teren skansenu i to nawet w pierwszym rzędzie
budynki przemysłowe, jak folusz, młyn, olejarnia, kuźnia. Sprawa wykupu chłopskich
zakładów przemysłowych jest sprawą pierwszej wagi gdyż posiadają one już dzisiaj
na Podhalu charakter unikatowy. Ponieważ siłę motoryczną tych zakładów stanowi
woda, więc przy lokalizacji skansenu musimy liczyć się z bliskością większego potoku.
Równocześnie wspomnieć należy, że zachować winno się wszelkie typy budownictwa
pasterskiego”11.
W 1958 roku próbowano podjąć pracę nad tworzeniem Parku Etnograficznego. Na forum Komisji dyskutowano nad doborem obiektów do skansenu, nad
kryteriami według których należy je gromadzić. Bogusław Szerer uważał, że wybór powinien być dokonywany jedynie według form architektonicznych, z odrzuceniem kryteriów: antropogeograficznego i społecznych. Natomiast memo-
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riał wygłoszony przez Mirosława Michałowskiego
został uzupełniony postulatem wprowadzenia do skansenu także budownictwa
małomiasteczkowego to jest
typu domku nowotarskiego
i czarnodunajeckiego.
1 stycznia 1959 roku
organizację skansenu przejęło Muzeum Tatrzańskie,
natomiast Komisja przy7. Dom pod Matką Boską w Zakopanem (w Zakładzie
jęła na siebie część pracy
Wodoleczniczym dr. Andrzeja Chramca) projektowany
polegającą na opracowaniu
przez arch. Zygmunta Dobrowolskiego,
kwestionariusza inwentarywybudowany w roku 1897. Fot. I. Marciszuk 2009.
zacyjnego do badań budownictwa podhalańskiego wraz
z opracowaniem instrukcji.
Równocześnie sześć osób
z Komisji przystąpiło do
inwentaryzacji w terenie.
Opisano 160 zagród z całego Podhala12.
Ze sprawozdań Komisji wyłaniają się kolejne zagadnienia, które podejmowało niewielkie grono ludzi.
Należy podkreślić, że jeżeli
na forum był wniesiony jakiś
temat, chociażby problem
ochrony przeciwpożarowej,
8. Ornament balkonu willi Bałamutka przy ulicy Jagiellońskiej
w Zakopanem. Fot. I. Marciszuk 2009.
która skutkowała zmianą
pokrycia dachowego (np. na
cementowe dachówki, albo eternit), starano się podjąć działania alternatywne.
Przyjmowano też zawsze konieczność postępu i poprawy warunków bytowych
właścicieli zabytkowych budynków, dlatego idea powstania dużego skansenu
podhalańskiego była żywo dyskutowana i popierana. Pracownicy Muzeum Tatrzańskiego i Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz grono ludzi działających
12

Ibidem, AR/NO/904/6/1959, s. 100
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społecznie zdawało sobie sprawę, że czas, który zatrzymał się na Podhalu ruszył z
miejsca i przekazanie przyszłym pokoleniom przemijających wartości jest możliwe tylko przy stworzeniu rezerwatu. Wydaje się, że skojarzenie z rezerwatami dla
Indian w Ameryce oraz z rezerwatami przyrody dało w społeczeństwie bardzo
zły efekt i przyniosło jak najgorsze skutki. Obserwując reakcje Górali i przybyłych pod Tatry osiedleńców odnosi się wrażenie, że zostali oni obrażeni omówionymi przeze mnie powyżej działaniami. Słynne stały się wypowiedzi w mediach
przedstawicieli rodów góralskich twierdzących, że kultura góralska jest żywa i
nie potrzebuje zamykania jej w skansenie.
Ponieważ skansenem podhalańskim zajęło się od 1959 Muzeum Tatrzańskie13, Komisja skupiła swoją uwagę na innych równie palących problemach: na
dokumentacji i ochronie zabytków budownictwa przemysłowego oraz ochronie
szałasów tatrzańskich (szczególnie od roku 1969). Przede wszystkim uznano, że
należy zgromadzić dane niezbędne do uznania kilkudziesięciu szałasów tatrzańskich za zabytki, szereg z nich poddać remontowi konserwatorskiemu i oznakowaniu14.
Ta relacja z działalności Komisji uświadamia różnice między powojenną
sytuacją ochrony zabytków Zakopanego a dzisiejszą. W latach 50., 60. i początku
70. XX wieku na terenie Zakopanego działało wielu społeczników, którzy potrafili w autentyczny sposób zaangażować się w ratowanie i ochronę zabytków.
Ich prace wynikały z potrzeby serca, a nie z obowiązku prawnego. Dlatego nie
mieli skutecznych „narzędzi” do zahamowania ekspansji budowania kolejnych
„potworków”, stojących w opozycji do krajobrazu.
Wspominana już książka „Drogami skalnej ziemi” ukazuje, co zostało zniszczone. W publikacji tej w sposób szczególny moją uwagę przykuło nawoływanie
do działań społecznych, kojarzących się nam ze znienawidzonymi czasami PRL,
więc często dyskredytowanych. Jednak według Pieńkowskiej społeczne działania
miały zasadnicze znaczenie dla zachowania zabytków i ich właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Czytamy, że dzięki zachęcaniu dzieci do poznawania
i dokumentowania własnych domów „powstał w Zębie pierwszy zbiór odrysowanych lub skopiowanych przepróchem sadzy ornamentów z sosrębu, wykonany przez opiekuna społecznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego przy współpracy dzieci”15. Mógł być i taki czyn społeczny. Miał za zadanie uzmysłowić Góralom wartość tego, co posiadają, a co zaczynali bezmyślnie
niszczyć. Z nadzieją pisali autorzy książki - „Powoli, powoli nagięła się gaździna i
pouczyła gazdę, że przecież warto pomóc nauczycielowi, że robi godziwą robotę,
Ibidem, AR/NO/904/6/1959, s. 100.
Ibidem, AR/NO/904/9/1969, s. 99 -100.
15
H. Pieńkowska, T. Staich, op. cit., s.116.
13
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że ich Ząb będzie sławny i może zjedzie tu więcej turystów, a z tego wypłynie
wielka korzyść”16 - nie przypuszczając, że zalew turystów spowoduje takie spustoszenie, jak dzisiaj widzimy.

Koncepcja ochrony krajobrazu kulturowego Zakopanego
w praktyce
W latach 60. XX wieku koncepcja ochrony zabytków województwa krakowskiego zaczęła coraz konsekwentniej zmierzać w kierunku ochrony zespołów zabytkowych i pojedynczych obiektów w powiązaniu z otoczeniem i krajobrazem,
którego stanowią element, czyli ochrony krajobrazu kulturowego. Jego nadrzędną
tezą było twierdzenie, że uchronione od zmian zespoły i pojedyncze zabytki w
otoczeniu, w które nie wkroczyły wytwory współczesności, mogą spełniać zasadniczą rolę w aktywizacji miast i osiedli pod warunkiem właściwego wyeksponowania i zagospodarowania17. Okazało się to w praktyce niewykonalne. Postulaty
rozminęły się z realizacją. Hanna Pieńkowska rozróżniła wówczas cztery kategorie
miast, a Zakopane zaliczone zostało do miast o zabytkowym układzie, lecz nie
stanowiących w całości rezerwatów, natomiast posiadających w swej zabudowie
zabytkowe zespoły dzielnic, ulic lub obiekty zabytkowe, wybitnie cenne w skali
kraju. Pracownicy służb ochrony zabytków i społecznicy widzieli rozpoczynającą
się tendencję przekształcania miasta w niepożądanym kierunku. Ratunek widzieli
w utworzeniu rezerwatów i skansenu. Dlatego trwała tak burzliwa i długa dyskusja wokół powstania parku etnograficznego w Zakopanem, zakończona fiaskiem.
Problemy z wyborem miejsca dla skansenu w Zakopanem, kwestie własnościowe
i finansowe stawały wszędzie na przeszkodzie. Na terenie Podtatrza miało powstać
kilka skansenów: Orawski w Zubrzycy Górnej, Podhalański w okolicach Zakopanego, Ziemi Czorsztyńskiej w Łopusznej oraz Spiski w Niedzicy, izby regionalne
w Chochołowie i Zakopanem oraz rezerwat wiejski w Chochołowie. W 1974 roku
opracowano „Plan perspektywiczny ochrony zabytków i rozwoju muzeów” przy
współpracy z katedrą Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej kierowanej przez prof. Dr hab. Janusza Bogdanowskiego18. Jego realizacja przewidziana
była do roku 2000. Do zespołów zabytkowych objętych tym programem należą
w Zakopanem:
– Kuźnice z pozostałościami osady górniczo-hutniczej i zespołu dworskiego z XIX wieku,
Ibidem.
T. Jabłońska, Z. Moździerz, W zgodzie z naturą, historią i duchem czasu, „Rocznik Podhalański”4,
1987, s. 360.
18
Ibidem, s. 262.
16
17

509

Katarzyna Tur-Marciszuk

– zabudowa ulicy Kościeliskiej,
tak zwane „Nawsie” z XIX-wiecznymi
zagrodami chłopskimi od Skibówek
po drewniany Kościół pw. św. Klemensa z lat 1847-51 i Stary Cmentarz
na Pęksowym Brzyzku,
– dolna i środkowa część ulicu Krupówki związana z rozwojem
letniskowej funkcji Zakopanego, z
zabudową z końca XIX i połowy XX
wieku,
– ciągi ulic Chramcówki, Jagiellońska, Sienkiewicza schodzące się
w ulicę Chałubińskiego z zabudową
uzdrowiskowo-letniskową z końca
XIX i początku XX wieku,
Od czasu ustanowienia tego planu Muzeum Tatrzańskie przeprowadziło wiele remontów konserwatorskich oraz rekonstrukcji. Na terenie
9. Barbara Tondos, 2010. Podtatrza i Tatr ochronę zabytków
Archiwum rodzinne K. Tur-Marciszuk.
od czasów przedwojennych sprawowało głównie Muzeum Tatrzańskie. Dopiero w 1992 do pomocy Muzeum ustanowiono Konserwatora Zabytków Gminy Tatrzańskiej, a następnie Nowotarską
Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W latach
80., 90. XX w. i na początku XXI wieku objęto ochroną prawną poprzez wpisanie
do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego 45 obiektów
architektonicznych. W rejestrze zabytków Zakopanego figuruje obecnie 77 budynków. Według obowiązującej ustawy o ochronie zabytków jest to formalna
opieka, jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gwarancją właściwej dbałości o
zabytek jest właściciel świadomy wartości tego, co posiada.
Teresa Jabłońska i Zbigniew Moździerz przedstawili w publikacjach historię
działań konserwatorskich Muzeum Tatrzańskiego, a także analizowali społeczną
ocenę skuteczności tych działań. W Tekach Konserwatorskich z 1998 Zbigniew
Moździerz stwierdza: „Zaangażowanie sił i środków w ochronę zabytków na Polskim Podtatrzu jest znaczne. Skuteczność ochrony zabytków oceniana jest jednak
po stanie nie pojedynczych obiektów, lecz ich masy. Dla przeciętnego obserwatora większość zabytków na Podtatrzu budzi wiele zastrzeżeń”19. Przyczyn upatruje
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Z. Moździerz, O ochronie zabytków Tatr Polskich i Podtatrza, „Teki Konserwatorskie” 1998, s. 71.
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w braku konsekwentnego egzekwowania prawa budowlanego,
w „kwaterunkowej” gospodarce
lokalowej w Zakopanem w czasach PRL oraz w braku świadomości miejscowej społeczności,
także architektów i inspektorów
nadzoru budowlanego. „System
ochrony zabytków zależny od
splotu tak wielu okoliczności
(obiektywnych i przypadkowych) nie może być skuteczny”20. I jest to niewątpliwie
słuszne stwierdzenie.
Niestrudzoną orędowniczką rzetelnego badania i ochrony
zabytkowej zabudowy Zakopanego była Barbara Tondos.
Po przytoczonej przeze mnie
wcześniej druzgoczącej opinii
Pieńkowskiej na temat stanu
Zakopanego, opracowała plan
Zakopanego z rozmieszczeniem
przedwojennej zabudowy, udowadniając w ten sposób swojemu mistrzowi (bo tak traktowała
Hannę Pieńkowską) i społeczności zakopiańskiej jak niewiele trzeba, aby przedwojenne
Zakopane uratować. Niestety,
jej postulaty nie były podejmowane. Artykuły i wystąpienia na
sesjach nawołujące do badania,
ochrony i poważnego potraktowania architektury zakopiańskiej
są znane i publikowano je w wielu wydawnictwach naukowych
i popularnonaukowych, ale Jej
20

Ibidem.

10. Stolarka okienna z okresu dwudziestolecia
międzywojennego w Zakopanem. Fot. K. Tur-Marciszuk.

11. Wstawianie nowych, zespolonych okien w miejsce starych,
o pięknych podziałach. Fot. K. Tur-Marciszuk 2013.
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12. Współczesne wnętrze mieszkalne w domu z 1897 roku, z meblami wykonanymi
przez Klusia-Harendzkiego w latach 30. XX wieku. Fot. I. Marciszuk 2013.

nawoływanie nie powodowało zdecydowanego, masowego odzewu. Mogłabym
przytoczyć tutaj szereg stwierdzeń z artykułów, które napisała, ale odsyłam Czytelników do nich w innym czasie. Tutaj przypomnę tylko ostatnie stwierdzenia,
które zawarła w tekście pisanym z pasją, tuż przed śmiercią: „Zrozumienie stanu
Zakopanego, analiza wartości, zabudowy, postępowania wymaga obecnie bardzo
rzetelnej, pracy badawczej i projektowej. Nie mogą tego wykonywać amatorzy –
to musi być dobry zespół naukowy. Jedyna tej wartości dolina pośrodku Europy
nie może zginąć – jest wyjątkowym zabytkiem kultury polskiej”.
Niestety nie można powiedzieć, że realizacją tego nawoływania są remonty
willi znajdujących się przy ulicy Jagiellońskiej, które zostały ujęte w przywoływanym wcześniej programie ochrony realizowanym przez Muzeum Tatrzańskie.
To co widać na pierwszy rzut oka, to wstawianie nowych, zespolonych okien w
miejsce starych, o pięknych podziałach. Czy wynika to z nieumiejętności konserwacji starej stolarki okiennej, strachu przed zimnem, czy z hołdowania wygodnemu życiu, z którego nie jesteśmy w stanie zrezygnować w imię piękna i zachowania oryginalnego zabytku? W czasach nowoczesnych technologii nie chcemy
zachować i pielęgnować wypracowanych przez wieki umiejętności na przykład
stosowania tradycyjnych łączeń drewna, umiejętności osadzania szkła w drewnianej półkolistej ramie okiennej, konserwacji oryginalnych drewnianych detali,
512 rezygnujemy z ręcznego opracowania profili drewnianych, oddając wszystko do
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13. Wnętrze Galerii Dom Doktora przy ulicy Witkiewicza w Zakopanem. Od lewej: śpiewaczka,
która zaśpiewała na pogrzebie Barbary Tondos piosenkę „Jaworina” zgodnie z życzeniem zmarłej,
Magdalena Karszewska – malarka, Maria Kaniewska – fotograf, Anna Kiełb – przyjaciółka do śmierci,
Katarzyna Tur-Marciszuk – córka, Elżbieta Laskowska – członek TOnZ, Zbigniew Jucha –
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie, ks. Piotr Bartnik – proboszcz
i przewodnik bieszczadzki. Fot. I. Marciszuk 2012.

obróbki maszynom i pilnując, aby wszędzie zachowany był kąt prosty, szukając
dla tych działań coraz to bardziej wyszukanych usprawiedliwień.
Mimo znacznego zaangażowania sił i środków Zakopane dalej brnie w ślepą
uliczkę, gdzie zostaną jeszcze przez jakiś czas puste działki po spalonych domach
z końca XIX wieku, murowane pensjonaty (niegdyś zrębowe) z okładziną z desek udających płazy, zrekonstruowane i rozbudowane drewniane lokale z zachowanym fragmentem zabytkowej balustrady, która ma stanowić desygnat tradycji
góralskiej, dom do góry nogami, „emanacje” stylu zakopiańskiego, nowoczesna
architektura i parę oryginalnych domów zakopiańskich, których przetrwanie zawdzięczamy temu, że ich właścicielem stało się Muzeum Tatrzańskie.

Na czym polega problem konserwatorski Zakopanego?
Punktem wyjścia było dziewiętnastowieczne uzdrowisko o pięknym, bogatym i mało przekształconym krajobrazie kulturowym, który zachwycał swoją spójnością i osadzeniem w nim mieszkańców. Następujące po drugiej wojnie
światowej przemiany społeczne i polityczne dopuściły do wydawania decyzji o 513
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przemianach ludzi, którzy nie widzieli w nim wartości. Sytuacja przerosła wszystkich i popędziła jak górski potok po wiosennych roztopach, zostawiając koryto
usiane zwalonymi pniami, kamieniami, czyli jeden wielki bałagan, z którym już
nikt nie potrafił sobie poradzić.
Uważam, że to, co dzieje się dzisiaj z Zakopanem to chichot historii – podzwonne PRL, nawarstwienia lat upadku i biedy oraz ekspansja tandety lat 70.
XX w. i bezkrytycznego snobizmu współczesności, z którymi bardzo trudno walczyć. Czy z wygodą i czystością może wygrać niewygodna oryginalność materii?
Nie. Ludzie chcą komfortu, więc stawiamy sobie pytanie: co można zrobić? Jak
ratować Zakopane, żeby zachowało swój zabytkowy charakter?
Nie czuję się na siłach, by dać odpowiedź, która byłaby zgodna z myślą konserwatorską, nie byłaby utopią według większości ludzi i która nie kłóciłaby się z
moimi osobistymi przekonaniami…
Ochrona zabytków może być skuteczna jedynie wtedy, gdy wszyscy będą ją
traktować jako priorytet w swoich działaniach, ale to utopia. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawu chroniącemu zabytki nie mogą być traktowane jako
czyn o małej szkodliwości społecznej. Ponadto konieczne jest współdziałanie (a
nie przeszkadzanie sobie nawzajem) państwowych i samorządowych organów
ochrony zabytków, prywatnych właścicieli, w tym duchownych oraz świadomych działaczy społecznych. O tym wszyscy wiemy i… nie umiemy tego zrealizować. Czy pozostaje nam opuścić ręce? Uważam, że to, co możemy zrobić, to
doceniać, rozgłaszać działalność Muzeum Tatrzańskiego i wspierać działalność
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz drobnych kolekcjonerów, powtarzać
do znudzenia za Barbarą Tondos, że Zakopane to wyjątkowe miejsce na ziemi,
gdzie powstała architektura o wybitnych walorach artystycznych, z której należy
brać przykład i którą należy nadal chronić. Atmosfera i wartości dawnego Zakopanego mogą przetrwać w małych wspólnotach, w prywatnych domach i kolekcjach, jak na przykład Dom Doktora Magdaleny Kraszewskiej, niefunkcjonująca już chyba w pierwotnym charakterze – Chata Tea, dom architekta Andrzeja
Tatara, mieszkanie historyków sztuki w domu Pod Matką Boską. Czyżby był to
zbyt skromny postulat? Ale ośmielę się zauważyć, że działania Barbary Tondos
i Jerzego Tura (w większej części ich życia) też były skromne, ograniczające się
do niewielkiego grona ludzi, a jednak po ich śmierci Czytelnicy nie chcą o nich
zapomnieć i uważają, że to, co robili, jest godne przypomnienia.

Zakopane – problem konserwatorski
Shortly after the end of the Second World War, in 1951, the Podhale-region
Commission for Monument Preservation was set up, which energetically took
514 to organising the salvage of the cemetery at Pęksowy Brzyzek, of the Moniaki
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manor in Zubrzyca, and of the houses along Kościeliska street in Zakopane. The
Commission also undertook inventory and stocktaking works, during which it
documented 120 highlanders’ cottages throughout Zakopane town. Only four of
the latter have undergone proper monument conservation-based renovation, although 18 houses had been selected for such works. Soon, the Commission came
to the conclusion that in order to preserve the original cottages (such as those
of the “kurna chata” type, a chimneyless hut), surviving almost in their pristine
form and retaining traditional equipment related to the animal husbandry and
domestic craftsmanship, it would be necessary to create an open-air museum.
From 1959 onwards, the Tatra Museum was involved in the organization
of the Podhale Region Skansen (Open-Air Ethnographic Museum), while the
Commission focused on the protection of Tatra mountain huts and rural industrial structures. In the 1970s Jerzy Tur was employed by the Regional Monument
Conservator in Kraków Hanna Pieńkowska, as the creator of the open-air museum, however, faced with the opposition on the part of the local authorities and
the resistance from the local inhabitants, he did not succeed in completing this
task. Even up till now, Zakopane is lacking a cultural institution of this kind. During the period of the People’s Republic of Poland, Zakopane was perceived by
the Regional Monument Conservation Authority as a city deprived of historical
or built-landscape values, whereas the attention of the conservation authorities
was focused on folk architecture in the Podhale Region. Nevertheless, the main
directions of monument protection for Zakopane were determined at that time,
which are still being implemented today – even though they still require, first and
foremost, thorough scientific research to ground them. Barbara Tondos was one
of the most important researchers to study Zakopane and the Podhale Region.
She postulated: “understanding of the condition of Zakopane, analysis of the values, of the built environment, and of proper conduct, today requires very reliable
research and project work. This cannot be done by amateurs – it must be done by
a quality, scientific team. The only such valuable valley in the middle of Europe
must not be lost – it is after all an exceptional monument of Polish culture.”
The conservation problem of Zakopane lies in the town’s constant striving
for modernity and a high standard of living. Still, the simple fact that huge hotels
equipped with swimming pools, saunas, conference halls, etc. cannot be reconciled with small-scale wooden architecture is leading to the slow destruction of
the historic tissue of the city. Monument protection in Zakopane is ineffective,
because it is not treated as a priority.
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1. Jerzy Tur, Biecz-Załawie, folwark wójtowski, karta ewidencyjna, rok1969.

2. JerzyTur, Biecz – fortyfikacje, karta zbiorcza, rok 1969; numerami oznaczone odcinki fortyfikacji –
odnośniki do kart szczegółowych.

Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej
a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
Bogusław Krasnowolski

Od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w rejestrowaniu i badaniu
zabytków architektury istotną rolę grają karty ewidencyjne, których opracowywanie zlecają władze konserwatorskie. Zasadniczym celem jest określenie chronionego prawnie zasobu i ukierunkowanie lokalnej polityki konserwatorskiej.
Ale niektóre z nich, znacznie przekraczając wymogi wynikające z urzędowych
instrukcji, stawały się małymi monografiami, mogącymi wnieść znaczący wkład
do badań naukowych. Niestety, większość tego rodzaju opracowań pozostaje
nieznana naukowym środowiskom, zalegając konserwatorskie archiwa.
Wśród tego rodzaju niepublikowanych materiałów wyróżniają się karty
opracowywane przez Jerzego Tura i Barbarę Tondos. Spośród setek znakomitych
kart ich autorstwa, dla potrzeb tego artykułu, wybrano jedynie odnoszące się do
architektury dwóch małopolskich miast – Biecza i Bobowej1. Karty opracowywane przez B. Tondos powstały w roku 1959, kiedy obowiązywał jeszcze formularz ujmujący problematykę badawczą nader skrótowo (tak zwane „karty zielone”), Autorka jednak zawsze rozbudowywała analizy ponad „urzędowe” wymagania. Jerzy Tur wykonywał karty w latach 1968-1969, dysponując formularzem
przewidującym znaczne poszerzanie analiz historycznych. Oboje opierali się na
własnych penetracjach terenowych oraz na całokształcie ówczesnej – jeszcze bardzo skromnej – bibliografii, w której podstawową rolę grały szacowny Inwentarz
autorstwa Stanisława Tomkowicza z roku 19002 oraz opracowany w 1955 roku,
Wszystkie powoływane tu karty ewidencyjne znajdują się w archiwum nowosądeckiej Delegatury
Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Za uprzejme udostępnienie i zreprodukowanie cennych materiałów – autor składa Pracownikom Delegatury serdeczne podziękowania.
2
S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków Galicji Zachodniej. Powiat gorlicki, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 1, 1900, s. 167-319.
1
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niepublikowany Katalog zabytków powiatu gorlickiego3, autorstwa zaprzyjaźnionego z Barbarą Tondos i Jerzym Turem małżeństwa – Barbary Wolff i Jerzego
Łozińskiego, organizatorów i pracowników Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
Warto zaznaczyć, że na marginesie tegoż katalogu Wolff i Łoziński opracowali
– już w 1955 – liczne „zielone” karty ewidencyjne, aktualizowane i uzupełniane później przez bohaterów niniejszego referatu. Równolegle z pracami Barbary
Tondos i Jerzego Tura ukazywały się też – wykorzystywane przez Nich – pierwsze opracowania Józefa Baruta4 i Tadeusza Ślawskiego5.
Dla wydobycia wagi badań Jerzego Tura i Barbary Tondos nad Bieczem
konieczne jest choć lapidarne nakreślenie problematyki urbanistycznych i architektonicznych przekształceń tego miasta6. Głównym ośrodkiem bieckiego
okręgu grodowego, a z czasem kasztelanii bieckiej i siedzibą kasztelana, był gród
o obronnym usytuowaniu na wzgórzu ponad doliną Ropy, po południowo-zachodniej stronie późniejszego miasta; obronność zapewniały ziemne wały, funkcjonujące może już w XI wieku, a z pewnością od XII do XIII. Obok grodu, na
sąsiednim wzniesieniu, rozwijało się nieufortyfikowane podgrodzie, w obrębie
którego – w miejscu dzisiejszej kaplicy cmentarnej sprzed połowy XIX w. – istniał kościół7; jego wezwanie – śś. Piotra i Pawła – może, acz nie musi, wskazywać
na działalność tynieckich benedyktynów.
Podgrodzie zniszczyły – być może – najazdy tatarskie z połowy XIII w. Jego
rolę przejęło miasto, lokowane – jak wynikałoby ze spekulacji Józefa Krzyżanowskiego8, Feliksa Kiryka9 i niżej podpisanego10 – przez Bolesława Wstydliwego,
może około roku 1264; na datę tę zdaje się wskazywać wezwanie Bożego Ciała,
jakie nosi kościół parafialny (wspomniany rok przyniósł ustanowienie święta Bo-
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3
B. Wolff, J. Łoziński, Katalog zabytków sztuki w Polsce, powiat gorlicki, mps, 1955, archiwum Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie.
4
J. Barut, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Biecza, mps, PKZ Warszawa 1959, archiwum nowosądeckiej Delegatury Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków; Idem, Dawna ziemia
biecka i jej stolica, [w:] Biecz. Studia historyczne, red. R. Kaleta, Wrocław 1963, s. .
5
T. Ślawski, Studia nad ludnością miasta Biecza, Kraków 1958; Idem, Biecz i dawna ziemia biecka, [w:] J.
Barut, S. Motyka, T. Ślawski, Nad rzeką Ropą. Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, cz. 1, Kraków 1962, s. .
6
F. Kiryk, Z dziejów miast w zachodniej części ziemi bieckiej do r. 1520, [w:] Nad rzeką Ropą, red. F.
Kiryk, Kraków 1968, s. 93-154; B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. 2, Kraków 2004, s. 13-19; tam bibliografia.
7
Karta ewidencyjna (aktualizacja karty autorstwa B. Wolff i J. Łozińskiego, 1955): B. Tondos, Kościół
p.w. św. Piotra, 1959.
8
J. Krzyżanowski, Polityka miejska Bolesława Wstydliwego, [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława
Kutrzeby, t. 2, Kraków 1938, s. 381-430.
9
F. Kiryk, Z dziejów…, s. 93-154.
10
B. Krasnowolski, Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego. Kompozycje i programy układów lokacyjnych, cz. 2, „Teka Komicji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie” 38-39, 20062007, s. 47-49.
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3. Jerzy Tur, Biecz fortyfikacje, karta zbiorcza, rok 1969 (przerys autora); numerami oznaczone odcinki
fortyfikacji – odnośniki do kart szczegółowych.

żego Ciała). Nowe centrum, rozmierzone w oparciu o geometryczne zasady11, oddalone od przedlokacyjnego grodu i podgrodzia, wykorzystało naturalne warunki
niewysokiego wzniesienia, ujętego od południa doliną Ropy, od północy i wschodu dolinką potoku Zadziurze, a od zachodu naturalnym, lecz zapewne sztucznie
wyprofilowanym obniżeniem. Miasto – jak wynika z analiz modularnych – otrzymało znaczne, regularnie rozmierzone uposażenie o powierzchni 100 łanów frankońskich, spośród których osiem – co potwierdził przywilej z roku 1399 – należało do wójta12. Ustalenie sytuacji wójtostwa i domniemanego wójtowskiego gródka
umożliwiły penetracje Jerzego Tura, który zidentyfikował i opracował położony
po południowej stronie miasta zespół dworski w Bieczu-Załawiu13, wiążąc jego
genezę z konsekwencjami wykupu wójtostwa przez rycerską rodzinę Sieklickich
w 1501 roku. Tradycją obronnego założenia wójtowskiego byłoby wykształcone
tu – w jego miejscu – obronne założenie dworskie, odkryte przez Tura (il. 1),
pochodzące zapewne z XVI w., z narożną, cylindryczną basztą – basteją (dzisiaj w
stanie ruiny). Teza Tura – identyfikującego sytuację dworu z lokacyjnym wójtostwem – znalazła pełne potwierdzenie w analizach modularnych: zespół związany
jest z sytuacją wsi Korczyna, której ośmiołanowy areał dokładnie odpowiada poB. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku,
Kraków 2004, cz. 2, s. 15, il. 29.
12
Analiza uposażenia, eadem, s. 16, il. 30.
13
J. Tur, Biecz-Załawie, folwark wójtowski, karta ewidencyjna, 1969.
11
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wierzchni wspomnianego uposażenia wójtowskiego. Niezwykle cenne są analizy
rozplanowania systemu obronnego zespołu dworskiego, dokonane w roku 1969, a
więc w okresie, gdy założenie to było lepiej czytelne, niż obecnie; według Jerzego
Tura całość założona była na planie wydłużonego prostokąta, którego północnowschodni narożnik akcentowała wspomniana basteja. Po stronie zachodniej stał
dwór (wówczas już gruntownie przekształcony), po popołudniowej zaś - budynek gospodarczy, który zachował fundamenty z 1523 roku.
Jedną z istotnych konsekwencji lokacji miasta było kształtowanie linii
obronnej, której charakter i przebieg analizował Jerzy Tur w oparciu o własne penetracje, badania terenowe Janusza Bogdanowskiego (1964-1967)14 oraz Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (1963-1965), opracowując w
1969 roku niezwykle szczegółowo aż 20 kart ewidencyjnych, z których jedna ma
charakter zbiorczy (il. 2, 3), pozostałe zaś dotyczą poszczególnych odcinków15.
Badania Bogdanowskiego i Tura pozwalają na ramowe odtworzenie kilku faz
owego procesu. Najstarszą linię obronną tworzył zapewne wał ziemny. Przypuszczalnie od przełomu wieków XIII i XIV – a więc w dobie Wacława II Czeskiego i biskupa Jana Muskaty - wznoszono mur z łamanego kamienia, później
stosowano cegłę w układzie „polskim”. Fortyfikacje otoczyły miasto zgodnie z
naturalnym przebiegiem szkarp Ropy i potoku Zadziurze oraz sztucznie wyprofilowanego, naturalnego obniżenia od zachodu. W obrębie obwodu obronnego,
na cyplu w widłach Ropy i potoku Zadziorze, zwężającym się od południowego
wschodu, w obręb fortyfikacji włączono warowny zamek królewski (curia regalis;
pierwsza połowa XIV w.?), wywodzący się może z warowni biskupa Jana Muskaty z XIII/XIV w., o odrębnych umocnieniach, zlikwidowany przed 1395 rokiem
w związku z ufundowaniem tu szpitala przez królową Jadwigę (zob. niżej). Od
wschodu i zachodu, w linii głównego traktu komunikacyjnego, równoległego do
koryta Ropy, znajdowały się bramy umieszczone w charakterystycznych załamaniach muru: Dolna (Pilzneńska) i Górna, wzmacniane w XV w. przedbramiami
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14
J. Bogdanowski, Mury obronne miasta Bicza. Dokumentacja naukowa. Wstępne badania archeologiczne,
mpis, PKZ Kraków 1964, archiwum Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu; Idem, Mury miejskie w Bieczu.
Wyniki badań architektonicznych prowadzonych w latach 1964-1966, mpis, PKZ Kraków 1967; Idem, Obwarowania miasta Biecza, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN, Oddz. w Krakowie” VII-XII 1965
15
Karty ewidencyjne z 1969 roku: J. Tur, Biecz, fortyfikacje miejskie – karta zbiorcza (1); 2. barbakan
zachodni; 3. barbakan zachodni – działobitnia, 4. baszta Radziecka; 5. front południowy – mur przy domu
z basztą; 6. front południowy – część zachodnia; 7. front południowy – mur przy grodzie; 8. front południowy
– mur przy d. szpitalu; 9. front zachodni – baszta koło dzwonnicy farnej; 10. front zachodni – mur, zachodnia ściana kościoła św. Barbary; 11. front zachodni – mur, zachodnia ściana d. plebanii; 12. front zachodni –
mur między plebanią a basztą plebańską; 13. baszta plebańska (opr. B. Tondos, 1960); 14. front północny
– kurtyna na wschód od baszty plebańskiej; 15. front północny – kurtyna środkowa (za północną pierzeją
Rynku); 16. front północny – baszta czworoboczna; 17. baszta „pod stodołą”w pn.-wsch. części miasta (opr.
B. Tondos, 1959); 18. front wschodni – kurtyna; 19. Brama Niżna, ul. Grodzka 13; 20. front wschodnibarbakan Bramy Niżnej.
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4. Biecz, baszta przy plebanii wg Barbary Tondos; karta „zielona”, rok 1959.

5. Biecz, ratusz, karta „zielona”, opr. Barbara Tondos, rok 1959.
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– barbakanami, rozbudowywanymi w. XVI w. (dolne partie przedbramia bramy
Dolnej odsłonięte są dziś jako rezerwat archeologiczny). Obwód wzmacniano
może już w XIV, a na pewno w XV i XVI w. basztami, które umieszczone zostały
– wraz z bramami i przedbramiami – na sztychu z widokiem Biecza z 1594 roku,
publikowanym w dziele Brauna i Hogenberga. Starsze baszty miały rzuty kwadratowe (jedna z nich znajdowała się od zachodu, po południowej stronie włączonej w obwód obronny dzwonnicy kościelnej, inna – od północy), późniejsze
były okrągłe (il. 4; dwie z nich są obecnie zrekonstruowane). Mury dublowano
ziemnymi przeciwwałami; wały rozbudowywano do pierwszej połowy XVII w.
Późnośredniowieczne i nowożytne przekształcenia architektury, wypełniającej lokacyjny układ urbanistyczny i zespoły przedmiejskie, analizowane były
przez wielu autorów. Miejsce zamku (dworu) królewskiego (starościńskiego),
dzięki darowiźnie królowej Jadwigi z 1395 roku, zajął szpital ubogich ze wzmiankowanym już rok wcześniej kościołem o typowym dla szpitali wezwaniu św. Ducha. W bogatej literaturze przedmiotu – analizującej funkcjonowanie szpitala16,
królewską fundację17 i architekturę18 wyróżnia się karta ewidencyjna autorstwa
Barbary Tondos19, która zwróciła uwagę na piwnice pod dzisiejszym budynkiem
szkoły, będące zapewne pozostałością po dobudowanym do muru obronnego
budynku zamkowym, nadbudowanym jako późnogotycki dwór starościński.
Jerzy Tur wyraźnie zaakcentował znaczenie wzgórza położonego po wschodniej stronie obwodu obronnego. Jego dominacja nad miastem stanowiłaby dlań
zagrożenie, które należało wyeliminować. W rezultacie – zapewne w roku 1473
- wzgórze zajęła kolejna warowna rezydencja starosty. Otoczona, zdaniem Tura,
na przełomie wieków XV i XVI wałem z ziemnymi bastejami20, stanowiła element
obronny wysunięty na przedpole fortyfikacji, w kierunku możliwego nieprzyjacielskiego ataku. Takie dodatkowe, wychodzące ku wschodowi zabezpieczenie znacznie pogłębiało strefę obronną, co było niezwykle ważne w dobie rozwoju artylerii,
kiedy dotychczasowe systemy obronne przestawały być wystarczające.
R. Rybarski, Gospodarka Biecza w XVI i na początku XVII stulecia, „Ekonomista” 9, 1909, zesz. 3; 10,
1910, zesz. 1 (ponowne wydanie: Biecz 1998).
17
G. Ślawska, Związki z Bieczem św. Jadwigi Królowej, Biecz 1998.
18
A. Laskowski, Biecki szpital św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski, „Teki Krakowskie” 3, 1996, s. 175-186; tam charakterystyka stanu badań.
19
B. Tondos, Biecz, szpital św. Ducha, 1959 (aktualizacja karty autorstwa B. Wolff i J. Łozińskiego, 1955).
20
Karta ewidencyjna: J. Tur, Biecz, fortyfikacje dawnego grodu (przy klasztorne Reformatów), 1969: „Położone przy obecnym klasztorze Reformatów, od strony południowej i zachodniej. Reprezentują typ
fortyfikacji bastejowych. Zachowane wyraźnie ukształtowanie drogi dojazdowej od strony południowej. W pd.-wsch. narożu reszty okrągłej ziemnej bastei, obsadzonej starymi drzewami. Mniej czytelne
resztki bastei pd.-zach. Od pd. a zwłaszcza od zach. zachowane zarysy wałów, kurtyn łączących poszczególne basteje. Od strony północnej fortyfikacje zniszczone zapewne podczas wznoszenia murów
w XVIII w.”
16
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Jak wiadomo, zamiana twierdzy osłaniającej miasto od wschodu i grającej
istotną rolę w systemie obronnym w „twierdzę duchową”, jaka powstała tu w
wyniku fundacji klasztoru przez Jana Wielopolskiego w latach 1645-1653, rychło przyniosła fatalne skutki: Szwedzi nie mieli większych trudności z zajęciem
Biecza w roku 1655. Dotyczące tego założenia publikacje Jana Pasiecznika21 i
Stefana Walczego22 poprzedziła karta ewidencyjna autorstwa Barbary Tondos
(1959)23, będąca aktualizacją wcześniejszej, opracowanej przez Barbarę Wolff i
Jerzego Łozińskiego (1955).
Istotny jest wkład Barbary Tondos i Jerzego Tura w badania sakralnej architektury Biecza. Ich karty ewidencyjne, wyróżniające się szczegółowością analitycznych opisów, częściowo będące aktualizacją kart Barbary Wolf i Jerzego
Łozińskiego, są ważnym etapem w badaniach nad architekturą zespołu bieckiego
kościoła farnego24.
Karty ewidencyjne zabudowy miejskiej – późnogotyckiego ratusza (il. 5) z
manierystyczną wieżą rywalizującą z bryłą kościoła parafialnego oraz podporządkowanych „modzie włoskiej” nowożytnych „kamienic” mieszczańskich Chodorów („Zbója Becza”; Rynek 2) i Barianów-Rokickich (przy murze obronnym) –
opracowane w 1959 przez Barbarę Tondos25, były dopełnieniem wcześniejszych
(1955), podobnych opracowań autorstwa Barbary Wolf i Jerzego Łozińskiego26.
Rozwinęła Ona ustalenia Tadeusza Ślawskiego27, zapoczątkowując badania,
poszerzane już wówczas przez tutejszego pasjonata Józefa Baruta28, później zaś
między innymi przez Stefana Walczego, Stanisława Załubskiego29 i kolejne publiJ. Pasiecznik, Kościół i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Bieczu, Kraków 1984.
S. Walczy, Fortyfikacje konwentu Reformatów w Bieczu i biecki zespól obrony miasto – klasztor, „Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie” 4, 1970, s. 217-228.
23
B. Tondos, Biecz, klasztor Reformatów, 1959; Eadem, Mur klasztoru Reformatów i kaplica na dziedzińcu, 1959.
24
B. Tondos, Biecz, kościół parafialny – fara p.w. Bożego Ciała, 1959; Eadem, Biecz, dzwonnica przy farze,
1959; Eadem, Biecz, dawna plebania (klasztor Norbertanek); J. Tur, Biecz, kościół św. Barbary, 1969;
Idem, Biecz, brama plebanii, 1969.
25
B. Tondos, Biecz, ratusz, karta ewidencyjna, 1959; Eadem, Biecz, kamienica Barianów-Rokickich, karta
ewidencyjna, 1959; Eadem, Biecz, kamienica Chodorów, karta ewidencyjna, 1959.
26
B. Wolf, J. Łoziński, Biecz, kamienica Barianów-Rokickich, karta ewidencyjna, 1955; Eidem, Biecz, kamienica t. zw. Marcina Kromera, karta ewidencyjna, 1955.
27
T. Ślawski, Studia…, s. .
28
J. Barut, Materiały do dziejów Biecza, mpis, Muzeum w Bieczu; Tenże, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Biecza, mpis, PKZ Warszawa 1959, archiwum WKZ Nowy Sącz; Tenże, Dawna ziemia
biecka i jej stolica, w: Biecz. Studia historyczne, red. R. Kaleta, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. .
29
S. Walczy, Badania architektoniczne ratusza bieckiego; odbitka z: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, Kraków, 1965; Idem, Fortyfikacje konwentu Reformatów w Bieczu i biecki zespół
obronny miasto – klasztor, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 4, 1970, s. 217-228; S. Walczy, S.
Załubski, Ratusz w Bieczu w świetle ksiąg miejskich, inwentaryzacji i analizy architektonicznej, [w:] Biecz.
Studia historyczne, s. 170-274.
21
22
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kacje Ślawskiego30. Szczególnie istotne znaczenie mają karty autorstwa Tondos i
Tura, ujawniające renesansowe rzuty i detale kilku kamienic gruntownie przebudowanych po pożarze z 1903 roku.31
Barbara Tondos – w ślad za Barbarą Wolf i Jerzym Łozińskim – zwróciła też
uwagę na szesnastowieczną figurę położoną na wzgórzu po zachodniej stronie
miasta, przy drodze do Rożnowic oraz na kontekst tego elementu, tak charakterystycznego w krajobrazie, że odnotowanego na wspomnianej panoramie Biecza publikowanej przez Brauna i Hogenberga; upamiętniała ona miejsce straceń,
nieodłączny składnik wymiaru sprawiedliwości wedle prawa magdeburskiego.
Niektóre karty autorstwa Barbary Tondos dokumentują późniejsze dzieje miasta. Wartość ikonograficzną ma dzisiaj zewidencjonowanie w roku 1959
niezachowanego obecnie, drewnianego dworku przedmiejskiego „Nędzówka”
z 2. połowy XVIII w.32, należącego do licznej niegdyś grupy siedzib mieszczańskich i urzędniczych, naśladujących szlacheckie, z portykiem kolumnowym w
fasadzie. Podobny charakter – ale bez portyku – prezentuje murowany dom przy
ul. Grodzkiej 15, gdzie Barbara Tondos odnotowała datę 1800 na tragarzu oraz
wmurowane w tylną ścianę fragmenty XVII-wiecznych obramień okiennych33.
Nie przetrwał zewidencjonowany przez Jerzego Tura dom przy ul. Kromera 434.
Tradycyjne, drewniane, parterowe budownictwo przedmiejskie, reprezentował rozebrany w 1963, pochodzący z roku 1893 dom przy ul. Grodzkiej, o
układzie szczytowym, nakryty wysokim, naczółkowym, gontowym dachem35.
Barbara Tondos udokumentowała też – w ślad za Barbarą Wolf i Jerzym Łozińskim – grupę kapliczek i figur, z rynkową poświęconą św. Florianowi (1827)
i tzw. „obeliskiem” (z XVII lub XVIII w.) włączonym w kompozycję cmentarza
wojennego z pierwszej wojny światowej36.
T. Ślawski, Biecz i okolice, Warszawa 1973; Idem, Biecz, Warszawa 1986; Idem, Biecz, zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1996; Idem, Biecz i okolice, Krosno 1999; Idem, Biecz na jubileusz 2000lecia, Biecz 2000; Idem, Ratusz królewskiego miasta Biecza: siedziba władz samorządowych na przestrzeni
dziejów, Biecz, 2000; Idem, Biecz, Biecz 2001; Idem, Biecz, szkice historyczne, Biecz, 2002; Idem, Biecz:
miasto i gmina, zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz, 2003.
31
Karty ewidencyjne: B. Tondos, Biecz, „Dom Sopali”, Rynek 22, 1959 („w drzwiach na piętro ościeże
portalu z arabeską”); Eadem, Biecz, kamienica, Rynek 23, 1959 („układ wnętrza zasadniczo nie zmieniony”); J. Tur, Biecz, kamienica, Rynek 15, 1968 („reprezentuje typ domu mieszczańskiego z tzw. wielką
izbą i antresolą nad położoną obok izby sienią prowadzącą na podwórze. Układ ten (…) w trzecim
trakcie zachował się w zasadzie bez zmian (…). W drugim trakcie zachowany układ dawnego holu i
klatki schodowej wiodącej na antresolę i nieistniejące [od pożaru w 1903 r.?] piętro”).
32
B. Tondos, Biecz, dworek „Nędzówka”, 1959.
33
B. Tondos, Biecz,dom, ul. Świerczewskiego 82, 1959.
34
J. Tur, Biecz, dom, ul. Kromera 4, 1969.
35
B. Tondos, Biecz, dom drewniany, ul. Świerczewskiego 110, 1959.
36
B. Tondos, Biecz, kapliczka św. Floriana; taż, kapliczka św. Antoniego (przed wzgórzem zamkowym);
Eadem, kapliczka tzw. „obelisk”.
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Z krótką historią Żydów w Bieczu – pojawiających się tu dopiero w dobie
autonomii galicyjskiej, wymordowanych w dobie Holokaustu – związana jest
dawna bożnica, która stanęła w miejscu przyrynkowego domu, z fasadą o arkadowych oknach, ukształtowaną po pożarze miasta z 1903 roku; karta ewidencyjna autorstwa Barbary Tondos37 (il. 6) poszerzyła wcześniejszą dokumentację
autorstwa Barbary Wolf i Jerzego Łozińskiego.

6. Biecz, dawna bożnica, karta „zielona”, opr. Barbara Tondos, rok 1959.

Karty autorstwa Jerzego Tura mają istotne znaczenie w badaniach nad
urbanistyką i architekturą Bobowej, prywatnego miasta Gryfitów, lokowanego
na prawie magdeburskim przez Władysława Łokietka (ok. 1330 ?) lub Kazimierza Wielkiego, niewątpliwie przed rokiem 1346, kiedy wymieniono parafię, erygowaną zapewne jednocześnie z lokacją. Układ urbanistyczny38 – wydłużony w
linii traktu handlowego – zdaje się być tutaj nawiązaniem do lokalnego wzoru,
jaki stworzył Biecz. Status miasta prywatnego zadecydował o sięgającym zapewne czasów lokacji powiązaniu układu urbanistycznego ze styczną doń siedzibą
właściciela, co wyraźnie podkreślał Jerzy Tur, akcentując obecność bramki w
murze otaczającym kościół parafialny, prowadzącej „w kierunku zamku, przez
nieistniejący obecnie most drewniany nad fosą”39. Podobne relacje między ukła37
38
39

B. Tondos, Biecz, dawna bożnica, Rynek 20, 1959.
Analiza: B. Krasnowolski, Lokacyjne układy, cz. 2, s. 24, il. 33.
J. Tur, Bobowa, ogrodzenie kościoła parafialnego, 1969.
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dem urbanistycznym prywatnego miasta a warowną siedzibą właściciela obserwujemy w sąsiedztwie w Gorlicach i Szymbarku.
Szczególnie interesująco przedstawia się dokonana przez Jerzego Tura analiza systemu obronnego Bobowej (il. 7), kształtowanego konsekwentnie od XIV
po XVII wiek40. Jako znaczący wkład do badań nad umocnieniami obronnymi
małych miast prywatnych – zasługuje ona na przytoczenie: „Układ fortyfikacji
średniowiecznych trudny do odczytania. Był to zapewne wał tarczowy z fosą, łączący brzegi dwu wąwozów, między którymi na szkarpie nadrzecznej (…) leżało
miasto. W chwili obecnej na znacznym odcinku tych fortyfikacji zachowana jest
fosa. Ukształtowanie stoku i przeciwstoku zachowało się najlepiej w sąsiedztwie
(…) synagogi (…). Zastosowano tu charakterystyczny płytki zarys kleszczowy
o kurtynach krótkich flankujących się wzajemnie (być może XV w.). W obronie
miasta wykorzystano oba kościoły, które stanęły na styku z frontem wodnym. Ich
otoczenie ukształtowano jako najsilniejsze dzieła obronne miejskich fortyfikacji.
Uzasadniało się to istnieniem w tych miejscach bram miejskich: Sądeckiej lub
Bieckiej przy kościele Wszystkich Świętych oraz Tarnowskiej przy kościele św.
Zofii. Ten ostatni stoi n dużej, półkolistej bastei flankującej dawny wjazd do miasta. Ukształtowanie to można wiązać z w. XVI (…). Bastion [przy kościele parafialnym Wszystkich Świętych] należy wiązać zapewne z połową XVII w. Zastąpił
on być może wcześniej istniejącą tu basteję. Podczas budowy toru kolejowego
rozebrano kąt bastionu. Zachowane są duże odcinki obu czół w formie oszkarpowania muru kamiennego. Obok w przebiegu ul. Kolejowej zachował się ślad
charakterystycznego usytuowania bramy”. Analizę bastionu związanego z ogrodzeniem kościoła parafialnego autor poszerzył w osobnej karcie41.
Związany z lokacyjnym rozplanowaniem, usytuowany w północno-zachodnim narożniku układu kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, o ukształtowanej dopiero na przełomie wieków XIV i XV architekturze typowej dla niewielkich, gotyckich świątyń małopolskich (sklepione, trójbocznie zamknięte
prezbiterium i prostokątny, jednonawowy, kryty pierwotnie stropem korpus),
był szczegółowo analizowany przez Jerzego Tura, a karta ewidencyjna jego autorstwa (1968)42 była pierwszym opracowaniem świątyni od czasów inwentarza
zabytków powiatu gorlickiego Stanisława Tomkowicza43. Nie mniejsze znaczenie dla badań nad prowincjonalną, małopolską architekturą sakralną gotyku ma
ówczesna karta ewidencyjna kościoła pw. św. Zofii w Bobowej44, umożliwiająca
J. Tur, Bobowa, fortyfikacje miasta, 1968.
Zob. przypis 39.
42
J. Tur, Bobowa, kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, karta ewidencyjna, mpis, 1968, archiwum WKZ
Nowy Sącz.
43
S. Tomkowicz, dz. cyt., s.
44
J. Tur, Bobowa, kościół p.w. św. Zofii, karta ewidencyjna, mpis, 1968, archiwum WKZ Nowy Sącz.
40
41
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7. Bobowa, fortyfikacje wg Jerzego Tura, rok 1968 (przerys autora).

1. Jerzy Tur, Bobowa, bożnica, karta ewidencyjna, rok 1968.
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datowanie na połowę XV w. i powiązanie z warsztatem budowlanym wznoszącym wówczas kościół parafialny w Jaśle45. Wspólne są cechy technologiczne (niestarannie obrabiany kamień jako materiał budowlany) i detale kamieniarskie:
ostrołukowe portale w uskokowych obramieniach, kojarzące się z formami bliskimi warsztatowi pracującemu dla Jakuba z Dębna (w Dębnie i Bieczu), powtórzonymi także w bobowskim kościele parafialnym.
Opracowanie barokowej bożnicy w Bobowej na karcie ewidencyjnej autorstwa Jerzego Tura46 (il. 8) – to najobszerniejsza analiza tego cennego zabytku
przed monumentalnym dziełem Marii i Kazimierza Piechotków47.
Tragiczny pożar Bobowej z 1889 roku zniszczył drewnianą zabudowę
mieszkalną; jej pozostałości – w postaci kilku parterowych domów i dawnego
szpitala ubogich (zapewne z XVIII w.) – ewidencjonował Jerzy Tur.
Jak wspomniano – karty ewidencyjne dotyczące Biecza i Bobowej to tylko niewielka część bogatego i niemal nieznanego dorobku Jerzego Tura i Barbary Tondos w zakresie rejestrowania i naukowego opracowywania zabytków
architektury w południowej Małopolsce. Główny cel ich prac uwarunkowany
był potrzebami konserwatorskimi: kompetentna władza konserwatorska musi
wszak dysponować pełną rejestracją zasobów zabytkowych. Ale staranność i
szczegółowość większości spośród tych opracowań zdecydowanie przekracza
wymogi stawiane zwykłej ewidencji, a karty Jerzego Tura dotyczące na przykład
fortyfikacji Biecza i Bobowej, czy zespołu dworskiego na bieckim Załawiu są w
rzeczywistości naukowymi monografiami o charakterze odkrywczym. Równie
wysoki poziom prezentują setki innych kart wykonywanych pracowicie przez
tą niezapomnianą parę historyków sztuki – konserwatorów, w tym liczne karty dotyczące budownictwa drewnianego (między innymi łemkowskich cerkwi).
Zastanawiać może fakt, że tak wielki zbiór materiałów analitycznych w zasadzie
nie został przez nich ujęty w formie syntetycznej (jeśli nie liczyć na przykład
znakomitej monografii stylu zakopiańskiego autorstwa Barbary Tondos48). Wyjaśnienie może być tylko jedno: oboje byli zawsze tak pochłonięci ideową pracą
na rzecz dokumentowania, a w konsekwencji ratowania ginących zabytków, że
– podchodząc do owej pracy z naukową precyzją i rzetelnością – na wielkie syntezy zabrakło Im po prostu czasu.
Por. K. Czyżewski, M. Walczak, Architektura gotyckiej fary w Jaśle, [w:] „Na świadectwo ducha religijnego”. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle. Materiały z sesji, Jasło 20
września 2002, red. A. Laskowski, Jasło 2004, s. 27-60.
46
J. Tur, Synagoga, 1968.
47
M. Piechotka, K. Piechotka, Bramy nieba: bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1999, s. .
48
B. Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2004.
45
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Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej
a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
The record sheets that had been developed by Barbara Tondos and Jerzy Tur
from the late 1950s onwards are exhaustive analytical studies, and even monographs
of an exploratory nature. The method of their implementation exceeds the requirements imposed on ordinary records. The authors of these sheets were building on
their own field studies, and on the whole body of the then-yet modest literature on
the subject. By this token, they made a significant contribution to scientific research.
The author of the article presents the information contained in the sheets developed for Biecz and Bobowa, emphasizing the important value of this documentation, especially due to the fact that some of the objects described therein have not
survived to this day. In Biecz, Jerzy Tur developed a sheet for the sixteenth-century
defensive court complex that he identified, a former starost’s stronghold, located in
Biecz – Załawie, and another one, for the defensive walls (20 detailed studies). Research by Jerzy Tur and professor Janusz Bogdanowski facilitated the reconstruction of several layers, corresponding to phases in defining the defensive system of
Biecz town. Barbara Tondos had developed a sheet for the Hospital of Holy Spirit
(updating the sheets by Barbara Wolff and Jerzy Łoziński), in which she noted the
vaults under today’s school building, probably a remnant of the addition of a defensive castle to the wall; the sheet of the Reformed Franciscan monastery, its wall and
the chapel in the courtyard; the sheet for the parish church, the belfry and the old
presbytery; and the sheet for the town hall. Furthermore, she developed a study for
a figure located on a hill outside the city, for several early modern tenement houses,
and for a group of roadside shrines.
The sheets by the aforementioned authors are of great importance to the
study of the urban planning and the architecture of Bobowa, the private city of
Gryfici knighthood family, chartered on Magdeburg law by Władysław Łokietek
or Kazimierz Wielki. The status of the private town has determined the connection, probably since the time of the town charter, between the urban layout and
the owner’s seat, which was clearly emphasized by Jerzy Tur, who pointed to the
presence of a door in the wall surrounding the parish church, leading towards the
castle. In the sheet that Jerzy Tur developed, he conducted an analysis of the defensive system of Bobowa, one that had been shaped consistently from the fourteenth
to the seventeenth century.
The record sheets of Biecz and Bobowa constitute but a small part of the rich
and almost unknown achievements of Jerzy Tur and Barbara Tondos in the field of
recording and scientific study of architectural monuments in southern Małopolska
region. Of equally high quality, there are hundreds of other sheets developed by
this unforgettable pair of art historians.
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1. Wizualizacja zamku w Rzeszowie
zgodnie ze stanem w poł. XVIII w.
Opracował Michał Janczykowski 2008.

Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
Jan Janczykowski
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Od roku 1981 byłem zatrudniony w Pracowni Konserwatorsko-Badawczej
Miejskiego Biura Projektów w Krakowie. W 1982 roku otrzymaliśmy od ówczesnego dyrektora Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu,
prof. Alfreda Majewskiego, niezwykłe zlecenie: dla powstającego wówczas Muzeum Zamków Polskich, z przyszłą siedzibą w remontowanym właśnie zamku
w Wiśniczu, mieliśmy opracować dokumentacje historyczno-konserwatorskie,
mogące stanowić podstawę do wykonania modeli kilkudziesięciu warowni polskich, rekonstruowanych w fazie ich największego rozwoju. Kierownik Pracowni, mgr Jerzy Kossowski, wyznaczył do tego zadania zespół złożony z architekta
– właśnie mnie – oraz historyka sztuki – mgr Danuty Czapczyńskiej. Zlecenie
to po kilku latach zostało zablokowane przez nasze ówczesne władze – podobno przyczyną było włączenie do projektu również twierdz kresowych – jednak
udało się do tego czasu wykonać takie dokumentacje dla trzech zamków, w tym
w 1983 dla Łańcuta, a dwa lata później dla Rzeszowa. W związku z tymi pracami
wielokrotnie spotykaliśmy się w Rzeszowie i Łańcucie z panem Jerzym Turem,
który, będąc również znawcą zabytkowych fortyfikacji, stał się, obok prof. Janusza Bogdanowskiego, konsultantem naszych opracowań; ułatwiał nam też prowadzenie kwerend, informując, gdzie znajdują się niezbędne materiały źródłowe.
Kilka lat później, już pracując w PKZ w Krakowie, wykonywałem na zlecenie
Sądu Okręgowego w Rzeszowie badania fortyfikacji tutejszego zamku, następnie
nadzorowałem prace przy ich konserwacji. Wtedy również wielokrotnie miałem
okazję spotykać się z panem Jerzym Turem, który bardzo zainteresowany rezultatami naszych badań, jako pierwszy był z nimi zapoznawany.
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2. Fortalicja i zamek Mikołaja Spytka Ligęzy. Rekonstrukcje autora.

Rzeszowski zamek mimo wielu przekształceń niewątpliwie jest jednym z
ciekawszych zabytków miasta. Usytuowany został na terenie ówczesnej wsi Staroniwa, zatem na południowy zachód od Starego Miasta, na końcu lessowego
cypla. Obecność w pobliżu zamku w XVIII w. Stawu Bernardyńskiego od północy, Stawu Zamkowego od wschodu, a od południa dalszych stawów dowodzi, że
przeszkody wodne w decydujący sposób wzmacniały obronność tego miejsca.
Nie można wykluczyć, że na początku XVII w. Wisłok mógł płynąć w bezpośredniej bliskości zamku, a z pozostałych stron mogły znajdować się stawy czy
bagna. Przecięcie wspomnianego cypla fosą utrudniało znacząco dostęp do jego
wierzchołka od północy. Na tym terenie podczas badań archeologicznych odkryto ślady osadnictwa prehistorycznego (na obszarze kurtyny północnej fortyfikacji bastionowych) oraz późnośredniowiecznego (na bastionie południowowschodnim). Obecnie raczej nie da się już zweryfikować hipotezy o istnieniu
w tym miejscu dworu obronnego, wymienionego w dokumencie z roku 1447,
który dotyczył podziału majątku między Janem a Stanisławem Rzeszowskim1;
hipoteza ta jest jednak bardzo prawdopodobna. Mikołaj Spytek Ligęza wraz z
żoną Zofią z Rzeszowskich, przenosząc swoją siedzibę ze Staromieścia mógł wykorzystać zatem fragmenty starszego założenia. Wskazuje na to również fakt, iż
nowa rezydencja Ligęzy założona została na narysie trapezu, a nie na częściej spotykanej figurze prostokąta. Sam dwór o typowym rozplanowaniu – dwutraktowy, z sienią przelotową na osi – umieszczono w północnej części zespołu. Mimo
późniejszego wchłonięcia dworu przez nowszą zabudowę, tradycja istnienia tu
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1
A. Kamiński, Pierwsze dwa wieki dziejów miasta Rzeszowa, [w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa, red. F.
Błoński, Warszawa 1958, s. 35.
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starszego budynku trwała jeszcze w XVIII wieku – w inwentarzu z roku 17222
zwraca uwagę nazwa: „kamienica stara” w północnym skrzydle zamku. Dwór
wraz z obecnie nieznaną zabudową towarzyszącą otoczono murem kurtynowym
ze strzelnicami. Najprawdopodobniej na narożnikach umieszczono kwadratowe
baszty. Jedna z nich – południowo-wschodnia – istniała jeszcze w drugiej połowie XVII wieku, o czym świadczy obrys zamku na projekcie fortyfikacji Tylmana
z Gameren z 1682 roku. Dwór Ligęzy reprezentował zatem typ fortalicji, jakich
wiele w tym czasie, zwłaszcza na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Jego autor nie jest znany. Hipoteza Władysława Henniga3 o związku z
budową dworu Michaele muratore Ungaro pracującego w roku 1616 w Bieczu, a
sprowadzonego z zamku rzeszowskiego jest mało prawdopodobna; w 1610 roku
we dworze gościła wdowa po kanclerzu Janie Zamoyskim Barbara4, zatem budynek ten musiał już być ukończony.
Nie wiadomo, kiedy Mikołaj Spytek Ligęza rozpoczął budowę w tym miejscu znacznie większego założenia. Może jeszcze przed 1616 (wtedy w pracach
uczestniczyłby wspomniany wyżej murator Michał), a na pewno nie później, niż
w 1619 , kiedy Ligęza został kasztelanem sandomierskim. Rozpoczęto wówczas
wznoszenie zamku czteroskrzydłowego, dostawiając do trzech murów kurtynowych od strony wewnętrznej nowe zabudowania, a od północy aż do kurtyn
wschodniej i zachodniej przedłużono dwór Ligęzy. Badania nielicznie zachowanych reliktów ściany dziedzińcowej wschodniego skrzydła wskazują, że mogły
pierwotnie tu znajdować się otwarte krużganki. Mogły one być również w dwóch
dalszych skrzydłach zamku, z wyłączeniem skrzydła północnego z dawnym dworem. Zamek Ligęzy był jednym z wielu w tym czasie przykładów rezydencji z
dziedzińcem wewnętrznym – wystarczy wspomnieć o zamkach Wiśniowieckich
w Białym Kamieniu (1609), Sapiehów w Holszanach (ok. 1610), rezydencji
królewskiej w Ujazdowie pod Warszawą (1627), Lubomirskich w Łańcucie (najprawdopodobniej 1629-42), czy Denhoffów w Kruszynie (1630-45). Kurtyna
północna dawnej fortalicji podczas wznoszenia zamku została wyburzona. Nie
osłabiło to zdolności obronnych zamku, gdyż w tym samym czasie Ligęza rozpoczął budowę stosunkowo nowoczesnych umocnień bastionowych, zaprojektowanych zgodnie z zasadami szkoły nowowłoskiej z elementami szkoły staroholenderskiej. Powstały wtedy ziemne, stosunkowo duże bastiony z charakterystycznymi orylonami („uszami”) na barkach. Interesujące, że zamiast typowego
dla fortyfikacji nowowłoskich „odziania” wału od zewnątrz murem kamiennym,
Inwentarz zamku rzeszowskiego z 23 czerwca 1722, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Archiwum
Lubomirskich, sygn. 15.
3
W. Hennig, Zamek Ligęzy, zamek Lubomirskich, więzienie i sądy – i co dalej?, [w:] Idem, Rzeszowski
alfabet miejsc często już zapomnianych i osób z nimi związanych, Rzeszów 2012, s. 434-435.
4
Ibidem, s. 437.
2
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wprowadzono okładzinę
z bloczków surowej gliny. Na kurtynie zachodniej odkryto fragment
osłaniającego wał ziemny muru kamiennego,
którym prawdopodobnie zaczęto zastępować
okładzinę glinianą, jednak tych prac ewidentnie nie zakończono. Nie
jest możliwe, by budowa
obwodu fortyfikacji bastionowych została nawet
w tej wstępnej, całkowicie ziemnej postaci doprowadzona do finału:
badania archeologiczne
istnienie
3. Profil wykopu na bastionie północno-zachodnim. Widoczna potwierdziły
okładzina wału zamku Ligęzy z bloczków surowej gliny. bastionów jedynie od
Fragment rysunku ze sprawozdania z badań archeologicznych, północy. Od południomgr Eligiusz Dworaczyński.
wego wschodu nie udało
się znaleźć jakichkolwiek śladów bastionu, od południowego zachodu badań nie
prowadzono, ale kilka lat później odkryto podczas prac instalacyjnych oskarpowany mur prostopadły do kurtyny – być może relikt pierwotnego barku umocnień bastionowych5. Skuteczność tych niedokończonych umocnień ujawniła się
już w czasie ich budowy: w 1624 roku dzięki działom zamkowym odparty został
atak Tatarów na most prowadzący do miasta6. Wiadomo, że w 1627 zamek miał
już murowaną bramę i kaplicę7.
Niewątpliwe Mikołaj Spytek Ligęza nie zakończył prac budowlanych.
Świadczy o tym wielokrotnie cytowany w wielu publikacjach zapis w jego testamencie z roku 1637, w którym polecał żonie, by „zamku domurowała i po
wieczne czasy Ligęzowem nazwała i obwoływać kazała”8. Najprawdopodobniej
testament ten nie został wykonany. Na pewno nie ukończono budowy umocnień bastionowych – pośrednio potwierdza to zapis w relacji Ulryka von WerAutor nie posiada informacji, czy odkrycie to zostało udokumentowane.
A. Przyboś, Rzeszów na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa…, s. 135.
7
Ibidem, s. 135.
8
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Archiwum Lubomirskich, sygn. 14.
5
6
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dum z 1671 roku, mówiący o „ciężko zbudowanym zamku nad jeziorem”9, nie
wspominający o jakichkolwiek nowoczesnych – na owe czasy – fortyfikacjach,
które Werdum zauważał opisując inne zamki. Kłótnie o sukcesję między wdową
(której kolejnym mężem w 1638 roku został Krzysztof Ossoliński) i jej zięciami
– Władysławem Ostrogskim i Jerzym Sebastianem Lubomirskim zakończyły się
właściwie dopiero z chwilą śmierci Zofii Pudencjany z Ligęzów Ostrogskiej w
1649 roku Rzeszów objął wówczas ostatecznie mąż Konstancji Ligęzianki Jerzy
Sebastian Lubomirski, właściciel zamku w Łańcucie. Zajęty działalnością polityczną i wojskową (a trzeba podkreślić, że trwało już powstanie Chmielnickiego,
w tym samym roku wojska kozackie dotarły aż pod Zamość) z pewnością nie
miał możliwości prowadzić tak wielkiej inwestycji. Rzeszowski zamek, zdobyty
przez Szwedów w 1655 po zaledwie dwudniowym oblężeniu, a dwa lata później
zajęty przez wojska Rakoczego10, w chwili objęcia go przez syna Jerzego Sebastiana, Hieronima Augustyna Lubomirskiego w roku 1667, musiał być znacznie
zniszczony, nie miał również niemal żadnych wartości militarnych.
Nowy właściciel, chcąc gruntownie przebudować budynki zamkowe i znacząco wzmocnić jego fortyfikacje zatrudnił pracującego już dla Lubomirskich
w Łańcucie wybitnego architekta Tylmana z Gameren. Twórczość architektoniczna Tylmana jest powszechnie znana i ceniona, ale warto przypomnieć, że był
on również świetnym inżynierem wojskowym, uczestnikiem kampanii wojennych Jana Sobieskiego w latach 1671, 1673, 1675-1676, łącznie z wiedeńską w
latach 1683-1684, autorem projektów licznych umocnień polowych i zamków11.
W przetrzebionym przez II wojnę światową archiwum rysunków Tylmana z Gameren przetrwały dwa projekty umocnień bastionowych zamku w Rzeszowie,
jeden z nich z adnotacją: a die 24 Marzo 168212. Interesujące, że wbrew zasadom
z traktatów architektury obronnej Tylman zaplanował nowe fortyfikacje na narysie nieumiarowego czworoboku, a bastiony miały nie tylko różne rozmiary, ale
wręcz zaprojektowano je wykorzystując elementy różnych szkół fortyfikacji bastionowej: nowowłoskiej, staroholenderskiej i starofrancuskiej. Odstępstwa od
zasad teoretycznych były wówczas spotykane, gdyż rozwiązanie umocnień zawsze musiało być dostosowane do warunków terenowych. Wynikało to często ze
względów czysto utylitarnych – ponieważ koszt budowy fortyfikacji był zawsze
bardzo wysoki, zwykle wybierano rozwiązania skuteczniejsze, dostosowane do
aktualnych zagrożeń. I tak od północy znacznie zmniejszono czoła bastionów,
K. Liske, Cudzoziemcy w Polsce, Lwów 1876, s. 133-134.
Za: E. Webersfeld, Zamek rzeszowski, „Nasz Kraj” 1906, z. 11, (10 marca).
11
M.in. S. Mossakowski, Tylman z Gameren architekt polskiego baroku, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1973.
12
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 688 i 689.
9
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535

Jan Janczykowski

wprowadzając w zamian (wbrew traktatom) kilkanaście dział na kurtynę, co znacząco wzmacniało obronę położonej wówczas od tej strony bramy miejskiej. Od
zachodu i wschodu czoła bastionów zostały powiększone, przy czym od wschodu dodatkowo zastosowano rozwarte kąty barkowe zamiast prostokątnych13,
co ułatwiało ostrzał przedpola. Badania wykazały, że mury nowych umocnień
stawiano jako wolnostojące, z uwagi na podmokły teren z poszerzonym od zewnątrz fundamentem, najprawdopodobniej wspartym na drewnianych palach14,
przestrzeń wewnętrzną następnie wypełniono lessem z domieszką gliny, co izolowało mury od wpływów wilgoci. Podczas badań na środku kurtyny północnej
odkryto „potajnik”, czyli tajne wyjście z piwnic zamku do fosy. Fortyfikacje zamkowe uzupełnione były o umocnienia przedstoku na zewnątrz fosy; nie można
też wykluczyć powstania już w tym czasie pierwszego rawelinu osłaniającego
bramę. Bardzo interesująca hipoteza o wykorzystaniu dla wzmocnienia ochrony
zamku wody – ze względu na warunki terenowe, w szczególności bliskość rzeki i
stawów, teoretycznie możliwe było kontrolowane zalewanie zwykle suchej fosy
– wymaga jeszcze dalszych badań i analiz.
Tylman z Gameren przekształcając zabudowania zamkowe, nadał im jednolity a zarazem monumentalny charakter. Rzeszowski zamek nadal miał formę
budowli czteroskrzydłowej, jednopiętrowej, z niską wieżą nad jedyną bramą od
zachodu, istniejącą tutaj przypuszczalnie od czasów Ligęzy. Podczas modernizacji zabudowań starsza baszta od południowego wschodu została starannie
rozebrana, podczas badań archeologicznych natrafiono jedynie na negatyw jej
fundamentów. Wewnętrzny dziedziniec na poziomie parteru mógł być z trzech
stron otoczony nadal otwartym krużgankiem, choć z uwagi na zmiany klimatu
bardziej prawdopodobne jest, że krużganek już wtedy był zamurowany. Całkowicie zmieniły się elewacje zewnętrzne. Uzyskały teraz dekorację w formie boniowanych pilastrów, w skrajnych i środkowych częściach skrzydeł dźwigających
trójkątne naczółki. Najprawdopodobniej widok zamku po przebudowie Tylmana z Gameren, uzupełniony jedynie o później nadbudowaną wieżę bramną,
przedstawia wykonany po 1733 roku tak zwany Prospekt zamku, zachowany w
zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Za prace związane z przebudową
zamku Tylman z Gameren otrzymał w 1694 roku 2294 floreny i 180 beczek soli
wielickiej15.
Rozwiązanie propagowane wówczas w traktacie B. F. Pagana, Les fortifications…, Paris 1645
Problemy z posadowieniem murów umocnień na słabym gruncie widoczne są do dziś na południowym barku bastionu północno-wschodniego: można tam zauważyć stare pęknięcie muru. Zgodnie z
archiwaliami, podczas naprawy tego właśnie fragmentu fortyfikacji w 1 poł. XVIII w. wprowadzono
pod fundament dodatkowe pale dębowe.
15
K. Majewski, Karol Henryk Wiedemann – architekt Jerzego Ignacego Lubomirskiego, [w:] Architektura
rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego, Łańcut 1972, s. 91, przyp. 93.
13
14
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4. Szkic projektowy fortyfikacji zamku w Rzeszowie, rysunek Tylmana z Gameren.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 688.

5. Rysunek projektowy fortyfikacji zamku w Rzeszowie, autorstwa Tylmana z Gameren,
datowany 24 marca 1682 r. Gabinet Rycin BUW, sygn. 689.
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Rezydencja Lubomirskich w Rzeszowie reprezentowała popularny w ówczesnej Polsce typ palazzo in fortezza, stanowiąc przykład jeden z najbardziej
okazałych. Jej świetność podkreślały dodatkowo ogrody francuskie założone na
północ i wschód od zamku, z pięknym, zachowanym do dzisiaj pawilonem – tak
zwanym pałacykiem letnim. Trzeba przyznać, że – jak na czwartą ćwierć XVII w.
– jej fortyfikacje nie były zbyt silne. Należy jednak pamiętać o realiach polskiego
teatru wojny, cechującego się nieznanymi w Europie Zachodniej rozmiarami i
wyjątkowo dużą mobilnością walczących stron, o czym stanowiła dominująca
rola kawalerii. W tych warunkach zamki dawały tylko oparcie dla walczących w
polu oddziałów. Ponieważ inna była rola fortyfikacji, zatem musiało to rzutować
na przyjęte rozwiązania.
Zasadnicza zmiana wyglądu zamku nastąpiła po 1723 roku. Termin ten wyznacza data zapisana na projekcie fasady z wysoką wieżą na osi, zachowanym
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie16. Nie można wykluczyć, że
potrzeba remontu, a przy tej okazji i modernizacji zamku, spowodowana były
zniszczeniami z czasów wojny północnej. Po tych doświadczeniach, kiedy potwierdziła się mała skuteczność umocnień, zaszła konieczność ich modernizacji.
Nie zapomniano również o zachowaniu charakteru reprezentacyjnego założenia. W pierwszym etapie, do 1733 roku, nadbudowano wieżę bramną, która stała
się główną dominantą panoramy miasta. Strzelisty hełm zwieńczono blaszaną
chorągwią wiatrową z postacią archanioła. Dla wzmocnienia obrony jedynego
wjazdu do zamku po obu stronach bramy wzniesiono jednokondygnacyjne działobitnie. Analiza cech stylowych wieży (w oparciu o rysunek projektowy oraz
analizę widoków z XVIII w.) potwierdza jej silne związki ze sztuką saską. Pozostaje do rozwiązania kwestia autorstwa tego projektu. Wiadomo, że znany saski
architekt Karol Henryk Wiedemann został sprowadzony do Rzeszowa dopiero
ok. 1729 roku. Nie można jednak wykluczyć, że projekt zmian fasad zamkowych
był zamówiony znacznie wcześniej właśnie u niego, tym bardziej, że kierował on
wszystkimi pracami budowlanymi dla Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Najpóźniej po pożarze zamku w 1735 roku istotnie przekształcono elewacje zewnętrzne,
likwidując trójkątne szczyty wieńczące ich skrajne partie, a narożniki budynku
wzmocniono potężnymi skarpami, zgodnie ze wspomnianym wyżej projektem
z roku 1723. Należy zatem stwierdzić, że elewacje zamku zostały wtedy znacznie
uproszczone, natomiast jedynym – oprócz wysokiej wieży bramnej – nowym
elementem o charakterze dekoracyjnym stała się ozdobna kopuła zwieńczona
latarnią, usytuowana nad kaplicą w południowo-wschodnim narożniku zamku.
Istotnie przebudowano fortyfikacje, w obwodzie bastionowym wykonując nowe
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Projekt przebudowy zamku w Rzeszowie, fasada zachodnia. Rysunek tuszem i akwarelą z 1723 Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, sygn. Nieb. 217.

16

Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie

6. Widok zamku na tzw. Prospekcie miasta Rzeszowa, ok. 1633 roku. Najprawdopodobniej przedstawia
zamek zrealizowany wg projektu Tylmana z Gameren, uzupełniony o nadbudowę wieży bramnej oraz
działobitnie po obu stronach bramy. Przerys w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

ziemne przedpiersia o nietypowych proporcjach: były one stosunkowo wysokie (ok. 2 m), natomiast bardzo wąskie i strome (kąt nachylenia od zewnątrz aż
82°)17, jedynie na narożnikach wzmocnione ceglanymi murkami. Takie proporcje przedpiersi dowodzą użycia przy ich wznoszeniu dodatkowych konstrukcji wzmacniających z drewna lub wikliny. Na ostrych narożnikach bastionów
umieszczono kamienne słupy o wysokości przedpiersia, ozdobione od zewnątrz
kartuszami z postaciami Matki Boskiej oraz świętych: Franciszka, Andrzeja i Hieronima. Słupy te zwieńczono drewnianymi budkami dla wartowników, to jest kawalierami. W tym samym czasie rozbudowano również umocnienia zewnętrzne
przekształcając rawelin, a w roku 1746 . od strony największego zagrożenia osłonięto go dodatkowo dwuramiennikiem. Rawelin połączono z zamkiem nowym
drewnianym mostem, ukończonym w 1748, z dwiema podnoszonymi kładkami
dla pieszych po bokach i szerokim zwodzonym pomostem dla wozów i zwartych
grup wojska na środku. Przylegająca do wieży zamkowej część mostu została całkowicie osłonięta drewnianymi ściankami z imitacją krenelażu, przez co zyskano
17
Na jedynym zachowanym kamiennym słupie pod narożną kawalierę widoczny jest do dziś ślad dawnego przedpiersia, stąd pierwotny kąt nachylenia stoku nie może budzić wątpliwości.

539

Jan Janczykowski

7. Zamek w Rzeszowie w poł. XVIII w. Zwracają uwagę rozbudowane fortyfikacje. Rekonstrukcja autora.

ukryte miejsce dla wojska przygotowującego się do kontrataku. Zwraca uwagę,
że wszystkie elementy zmodernizowanych umocnień, zdawałoby się bardzo okazałe, nie były ani trwałe, ani też – co ważniejsze – odporne na ogień artylerii
przeciwnika. Widok zamku po przebudowie K. H. Wiedemanna przedstawiony
jest na znanym, wielokrotnie reprodukowanym rysunku z 1762 roku.
Wydarzenia konfederacji barskiej, kiedy w 1769, po zaledwie dwóch dniach
walk konfederaci zostali zmuszeni do wycofania się, dowodzić mogą niewielkiej
wartości fortyfikacji zamkowych w tym czasie. Był to jednak kres świetności zamku. W wyniku ustaleń traktatu rozbiorowego, we wrześniu 1772 do Rzeszowa
wkroczyli Austriacy. W 1792 roku rzeszowska linia Lubomirskich przeniosła się do
Charzewic pod Rozwadowem. Wprawdzie zamek został sprzedany w 1820 rządowi austriackiemu z przeznaczeniem na sąd i więzienie, jednak faktycznie tę funkcję
pełnił już od roku 181218. Wtedy też zniesiono rawelin z dwuramiennikiem, w jego
miejscu i na wałach dawnych umocnień bastionowych założono ogrody dla urzędników sądu, most zamkowy zastąpiono ziemną groblą. W wyniku pożaru 26 czerwca 1842 roku, który objął znaczną część miasta, spłonął też dach zamku. Zniszczo-

540

18

W. Hennig, Zamek Ligęzy…, s. 452.
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ną wtedy wieżę musiano
obniżyć. Najprawdopodobniej wtedy ucierpiała
również kopuła kaplicy,
której nie odbudowano.
Z uwagi na brak miejsca,
do kurtyny wschodniej
dostawiono piętrowy budynek. W 1890 stwierdzono zły stan murów
8. Początek burzenia budynku zamku oraz przedpiersi
obronnych, wymagająna bastionie południowo-wschodnim. Fotografia z ok. 1900 roku
cych pilnie restauracji19.
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Ostatecznie, mimo wysiłków znanego konserwatora Zygmunta Hendla, dążącego do utrzymania zabudowy
zamkowej nawet za cenę jej przekształceń20, podjęto decyzję o jej rozbiórce i wystawieniu w tym samym miejscu nowego, znacznie większego budynku. Hendlowi
udało się przeforsować jedynie odbudowę wieży zamkowej w oparciu o rysunki
Wiedemanna. Z pierwotnego zamku pozostały do dziś jedynie fortyfikacje bastionowe z czasów Tylmana z Gameren, choć pozbawione pierwotnych przedpiersi i
z kilkakrotnie wymienioną okładziną partii licowej. Ostatni ich remont wykonany
był w końcu lat osiemdziesiątych XX w. przez Sąd Okręgowy. Obecnie, w związku z
długo oczekiwanym przeniesieniem Sądu do nowego budynku, pojawiła się szansa
na dostosowanie tego zabytku dla potrzeb muzealnych czy szeroko pojętej kultury.
Oby ta szansa została wykorzystana...

Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
In 1982, in connection with the work on the organization of the Museum of
Polish Castles, Jan Janczykowski together with Danuta Czapczyńska were commissioned by the director of the Management of the Renewal of the Wawel Royal Castle at the time, professor Alfred Majewski, to prepare historical and conservation
documentation for several castles, among them the ones in Łańcut and Rzeszów.
On this occasion, the author of the article had contacts with Jerzy Tur and with
professor Janusz Bogdanowski. In the following years, he performed surveys of the
Rzeszów fortifications, and then supervised the work on their maintenance.
Tamże, s. 454.
Z. Hendel wykonał inwentaryzację zamku, prowadził również pierwsze badania architektoniczne
jego murów, odkrywając w ścianach elewacyjnych zamurowane strzelnice fortalicji Ligęzy. Rysunki z
badań, pomiar zamku oraz kolejne projekty przebudowy zachowały się w Muzeum Narodowym w Krakowie, sygn. III-Pl.649.

19
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The Rzeszów castle had been located in the village of Staroniwa between the
ponds, which strengthened its defences. Before the castle was built there, there
had been a previous, first defensive manor in Rzeszów, mentioned in the document from 1447 regarding the division of property between Jan and Stanisław
Rzeszowski. Mikołaj Spytek Ligęza moved his seat there, he built a manor-place
of fortalice type, and perhaps even before 1614, he expanded the compound.
His castle was one of many residences with an inner courtyard and most probably with open arcades. Ligęza began to strengthen it with bastions, but he did
not complete the project. The castle did not succumb to the Tatar invasion in
1614, but it was subsequently destroyed during the Swedish Deluge. At the time
of its taking over in 1667 by Hieronim Augustyn Lubomirski, the manor had no
military value. It regained that value, however, during the reconstruction by Tylman of Gameren, in which it retained the form of a four-wing, one-story building
with a low tower over the only gate from the west, and a chapel covered with a
dome. The building represented the type of palazzo in fortezza, which was popular at the time. Its splendour was emphasized by the French gardens established
to the north and to the east of the castle, with a pavilion of the so-called “summer
palace”, which is surviving until today.
Major change in the appearance of the castle took place after 1723. By 1733,
the gate tower was added, which became the main dominant feature in the city’s
panorama. No later than after the fire that hit the castle in 1735, it was transformed according to a design. The appearance of the building was recorded in a
drawing by K.M. Wiedeman, dating from 1762 – perhaps the said Wiedeman was
the author of the reconstruction design for the fortifications. The latter received
an earthen front rampart with brick walls and a ravelin outwork, connected to
the castle via a drawbridge. These features did not have any high military value.
Soon, in 1772, Austrians entered Rzeszów, and the Lubomirski family sold them
the castle in 1820. The new owners’ intention was to house the court of justice
and the prison therein. There were further transformations, and the fire of the
city in 1842 completed the destruction. The magnificent dome of the chapel was
no longer rebuilt, the castle buildings were pulled down, and a much larger building was put in its place. The only work that the monument conservator Zygmunt
Hendel managed to push through was the reconstruction of the castle tower.
Only the bastion fortifications from the times of Tylman of Gameren remain to
this day from the original castle, although they were deprived of their front part,
and the facing of the façade had been replaced several times. The latest renovation was conducted at the end of the 1980s by the District Court.
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Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście
rezydencjonalnym.
W kręgu fundacji sepulkralnych
właścicieli Rzeszowa, cz. I.
Inga Platowska-Sapetowa
Rzeszów

Rzeszów posiada kilka cykli nowożytnych rzeźb kamiennych, sepulkralnych,
sakralnych i reprezentacyjnych, fundacji właścicieli miasta i dóbr rzeszowskich.
Zachowane po nasze czasy, dokumentują ideologię i politykę rodzimych możnowładców, realizowane przez sztukę. Podkreślanie odległych tradycji, świetnych koligacji, wiekowej chwały rodu i własnego osobistego znaczenia, dokumentowanie
ugruntowanych w ciągu wieków praw do dziedzicznego miasta, demonstrowanie
przy pomocy środków artystycznych przywiązania do wiary chrześcijańskiej i religii katolickiej, to były podstawowe funkcje, którym miały sprostać te dzieła sztuki.
To były cele, którym sztuka miała służyć z woli fundatorów.
Cykle te nie zostały dotąd - jako całość o określonej funkcji z punktu widzenia kultury szlacheckiej i historii sztuki - opracowane i opublikowane, choć
są zespołem modelowym. Ilustrują zagadnienie sztuki rzeźbiarskiej XVI i XVII
wieku na usługach właścicieli miasta rezydencjonalnego i okolicznych włości,
zwłaszcza rodu Rzeszowskich i Mikołaja Spytka Ligęzy. Stwierdzamy też brak
katalogu zabytków Rzeszowa i okolic, podstawowego źródła, jakim historia sztuki posługuje się przy tego rodzaju opracowaniach.
Zespołem tych rzeźb interesowałam się od dawna, choć w ciągu lat inne
obowiązki i pasje naukowe odsuwały na plan dalszy sprawę mojej publikacji
na ten temat1. Księga pamiątkowa ku czci Barbary Tondos i Jerzego Tura, tak
Tematykę tę poruszałam w odcinkach wielokrotnie: w 1976 roku na zebraniu naukowym Oddziału
Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki; 15 listopada 1986 roku na seminarium naukowym
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie; na posiedzeniu naukowym Komisji Teorii i Historii Sztuki Oddziału PAN w Krakowie (druk streszczenia w Sprawozdaniach z posiedzeń komisji naukowych Oddziału
PAN w Krakowie, t. 36); w marcu 1993 w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie; w grudniu 1993 na
Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka XVII wieku” w Krakowie. Opubliko1
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mocno związanych z zabytkami Rzeszowa
i zaproszenia, które otrzymałam do uczestnictwa w jej współtworzeniu, dają mi okazję
do zrealizowania zamierzenia, do którego
przymierzałam się, gdy współpracowałam z
Barbarą i Jerzym przy ochronie zabytkowych
pamiątek Rzeszowa i województwa rzeszowskiego.
Najstarszy cykl rzeźb fundacji właścicieli miasta znajduje się w gotyckim kościele
farnym pod wezwaniem śś. Stanisława i Wojciecha. Jest to zespół nagrobków przy północnej ścianie prezbiterium, pomiędzy amboną a ołtarzem głównym. W XIX i XX wieku
poświęcono im kilka prac, nie licząc krótkich
wzmianek w prasie rzeszowskiej2. Na zespół
ten składają się trzy nagrobki, według obecnego stanu badań – pomniki przedstawicieli
rodu Rzeszowskich3.
Ten ród panów na Rzeszowie (13541583), średniej zamożności i znaczenia,
1. Inga Platowska z ks. Janem Gąsiorem
na tle gotyckiego kościoła w Połomii. wydał jednak osobistości wybitne, sławne
Fot. Z. Stawowiak 1957. i zasłużone dla kraju. Niewątpliwie postacią najwybitniejszą był założyciel rodu, Jan
Pakosławic ze Stróżysk (w Wielkopolsce), siostrzeniec biskupa krakowskiego,
Jana Grota, zasłużony rycerz i poseł Kazimierza Wielkiego do papieża Urbana
VIII rezydującego w Awinionie, w sprawie założenia Akademii Krakowskiej i w
osobistej (małżeńskiej) sprawie króla4. Jego zasługi związane z tym poselstwem
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wałam też materiał ten w pracy zbiorowej Dzieje Rzeszowa, t. 1, red. F. Kiryk, Rzeszów 1994 (I. Sapetowa, Rzeźba, passim) oraz w Encyklopedii Rzeszowa, red. J. Draus, Rzeszów 2001 i 2006, pierwsze i
drugie wydanie (w kilkunastu hasłach).
2
K. B. Richter, Saxa loquuntur. Rzecz o nagrobkach Rzeszowskich w kościele farnym pozostających, Rzeszów 1885; W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej do Rzeszowa, „Sprawozdania Komisji
Historii Sztuki w Polsce” 1893, t. 5, s. 120 nn.; E. Świeykowski, Zabytki Rzeszowa, „Sprawozdania Komisji…” 1907, t. 7, z. 1 i 2, szp. 99-103; M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego
renesansu w Polsce, Toruń 1962, s. 356; T. Zaucha, Konserwacja zabytków, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F.
Kiryk, Rzeszów 1998, t. 2, s. 507, tam liczne odsyłacze do miejscowej prasy.
3
O rodzie tym zob.: A. Kamiński, Pierwsze dwa wieki dziejów miasta Rzeszowa, [w:] Pięć wieków miasta
Rzeszowa XIV-XVIII w., red. F. Błoński, Warszawa 1958, s. 9 nn., tam starsza literatura; J. Kurtyka, Dziedzice Rzeszowa, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 2, op. cit. s. 151-159.
4
S. Krzyżanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje,

Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjonalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa

monarcha wynagrodził, nadając mu starodawne miasto Rzeszów z włością na
pograniczu Małopolski i Rusi, co Pakosławic wykorzystał dla lokalizacji nowego miasta, założonego na prawie magdeburskim, pozostając przy jego pradawnej
nazwie5. Potomkowie Jana Pakosławica, jak on herbu Półkozic, zwali się od nazwy pradawnego i zarazem nowego miasta – Rzeszowskimi. W średniowieczu,
tradycyjne w tym rodzie, imię Jan nadawano nawet kilku kolejnym, żyjącym synom dziedzica.
Warto tu przypomnieć kilka ważniejszych faktów historycznych, dotyczących rodu Rzeszowskich. Syn Pakosławica, Jan arcybiskup lwowski, studiował
na uniwersytecie w Padwie w latach 1405-1406. Był on szóstym z rzędu, zasłużonym rektorem Akademii Krakowskiej. W roku 1411 przeniósł stolicę metropolii
lwowskiej z Halicza do Lwowa, przyczyniając się do rozwoju kultury łacińskiej
w tym mieście. Stanął, mimo opozycji prymasa, po stronie Władysława Jagiełły w sprawie małżeństwa króla z jego trzecią żoną, poddanką, Elżbietą Pilecką z
Łańcuta, udzielając im ślubu i koronując nową królową6. Na polach bitewnych
zasłużyli się: Jan Rzeszowski ze Staromieścia, rycerz królewicza polskiego Władysława, króla Czech i Węgier, uczestnik bitwy pod Warną, wynagrodzony nadaniem królewskim w obozie pod Nagyhatvan, późniejszy biskup krakowski, zm.
w roku 14887. Członkowie rodu stawali zbrojnie w potrzebie ojczyzny również
w następnym stuleciu, w ramach pospolitego ruszenia. W czasach pokoju byli
wśród nich studenci Akademii Krakowskiej8, był również – jak się zdaje – batalistyczny poeta łaciński lub inspirator poety, bo 10 marca 1499 roku napisany
został w Rzeszowie wiersz opiewający najazd Wołochów i Turków na Polskę w
1448 roku, znany zapewne z tradycji rodowej9. Zaszczytne nazwisko Rzeszowski i herb Półkozic przyjmowali członkowie innych rodów, wchodzący w związki
małżeńskie z dziedziczkami Rzeszowa. Nie wszyscy, bo znamy też w XVI wieku
Rzeszowskich herbu Doliwa10.
Najokazalszym z trzech pomników Rzeszowskich jest zbiorowy, renesansowy nagrobek rodzinny pięciu rycerzy i pięciu dam, (po dwa naturalnej wielkości i po trzy miniaturowe),wykonany z wapienia, płaski, jakby zawieszony na
ścianie, pozbawiony dźwigających elementów architektonicznych, a więc w typie
„Rocznik Krakowski”4, 1900, s. 46-103; J. Dąbrowski, Czasy Kazimierza Wielkiego, [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 24 nn.
5
Codex Diplomaticus Poloniae, Warszawa 1847, s. 209, nr 119.
6
Zaślubionej w roku1417, zmarłej 12 V 1420, pochowanej w katedrze ŚŚ. Stanisława i Wacława na Wawelu, upamiętnionej nagrobkiem. Por. P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 263.
7
O jego nagrobku w katedrze Wawelskiej, zob. P. Mrozowski, op. cit. s. 267.
8
A. Kamiński, op. cit., passim.
9
Monumenta Poloniae Historica, t. 6, s. 245.
10
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego…, Kraków 1584, sub voce.
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Nagrobki znajdujące się w Farze w Rzeszowie.
Fotografie z ok. 2000 roku, w zbiorach autorki artykułu.
2. Mauzoleum Rzeszowskich w Farze w Rzeszowie.
Nagrobek zbiorowy Rzeszowskich, Pana na Siedliskach
i Mikołajowej Ligęzowej.
3. Nagrobek wdowy po Mikołaju Ligęzie, matki Mikołaja Spytka.

okazałego epitafium, jednak stojący na boniowanym cokole. Monument ten jest czteroosiowy, zwieńczony opływowym szczytem z
dużą tarczą herbową w centrum. Szczyt ustawiony jest na późnorenesansowym belkowaniu, z dwoma tarczami herbowymi po bokach
fryzu i główką aniołka w centrum. W tarczy
herbowej widnieje herb złożony; składają się
nań symbole heraldyczne: Doliwa, Gryf, Lewart i Nabram. Każda z czterech osi nagrobka
podzielona jest w pionie i poziomie wąskimi, ornamentowanymi obramieniami
na cztery kwatery. W dwu kwaterach górnych w środkowych osiach nagrobka,
w konchowych wnękach, umieszczone są dwa prawie naturalnej wielkości popiersia rycerzy; reprezentacyjne, w zbrojach płytowych, trzymają w prawych
dłoniach buzdygany, oparte głowicami na ramionach. Ich brodate twarze pozba546 wione są cech indywidualnych; fryzury wskazują na stosunkowo młody wiek.
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Pod nimi, w dwu środkowych kwaterach, umieszczone są tablice inskrypcyjne
podpięte festonami; w dolnej strefie tych kwater, umieszczono małe, klęczące w
dwu naprzeciwległych rzędach postacie trzech rycerzy i trzech niewiast, z dłońmi złożonymi w geście modlitwy, ujęte schematycznie. W obydwu osiach skrajnych nagrobka na dolnym, szerszym poziomie, umieszczono w konchach prawie naturalnej wielkości popiersia dwu dam w podwikach, którymi otulają się,
składając prawe dłonie na piersiach. Wyższe, skrajne kwatery, nad popiersiami
dam, są zredukowane w pionie do połowy, górą przechodząc we wklęsłe spływy,
zawierające tablice inskrypcyjne i tarcze herbowe nad nimi, na ich osiach środkowych. Na dolnych narożach spływów ustawione są wazy płomieniste, stanowiące
zarazem elementy dekoracyjne i symbole sepulkralne. Na pięć tarcz herbowych
nagrobka, tylko w jednej, szczytowej, zachował się herb (złożony, z Doliwą w
centrum). Pozostałe są puste. Również napisy w tablicach inskrypcyjnych zachowane są szczątkowo. Kompletny jest jedynie napis odnoszący się do rycerza w
prawej górnej osi nagrobka, rokującego wielkie nadzieje dziedzica miasta i dóbr
Mikołaja Rzeszowskiego z Żerkowa, zmarłego w sile wieku w roku1574.
Inskrypcja jest następująca:
Gnosus [Generosus] Nikolaus Rzeszowski de Zerkow totus Rzeszow Hyeres
et Primus dominus in extra neos libera liter hospites benefic ex hac lus decessit Anno
1574 aetatis suae 35.
Druga inskrypcja odnosi się do matki Mikołaja z Żerkowa, której popiersie
– po skuciu w roku 1880 wraz ze znaczną częścią całego monumentu dla uzyskania miejsca na stalle po stronie Ewangelii - zostało zrekonstruowane w roku
188611 w pierwotnym miejscu, w osi skrajnej, po lewej stronie monumentu, lecz
„upiększone” w stylu historyzmu przez artystę rzeźbiarza Władysława Eliasza.
Inskrypcja zachowana w oryginale, pozwoliła na jej identyfikację, ustalenie daty
śmierci na rok 1557 i wiek zmarłej na 47 lat. Drugie popiersie niewieście, w drugiej osi skrajnej, w dolnej kwaterze, po prawej stronie nagrobka, zachowało się w
oryginale, natomiast odnosząca się do niego inskrypcja, w słowach: De Kormanic…coniu…, zachowana jest w stanie szczątkowym. Pozwala jednak na identyfikację damy, którą była niewątpliwie Elżbieta Kormanicka, primo voto Adamowa
Rzeszowska, secundo voto Mikołajowa Ligęzowa, pierwsza żona Mikołaja Spytka.
Popiersie drugiego rycerza, w lewej osi nagrobka, u góry monumentu, przedstawia niewątpliwie jej pierwszego męża Adama Rzeszowskiego na Rzeszowie,
zmarłego w roku 158312. Cztery popiersia w konchach przypominają późnoantyczne stelle nagrobne, skomponowane tu w jeden reprezentacyjny, późnorenesansowy, zbiorowy nagrobek ostatnich z rodu Rzeszowskich. Jest to dzieło
11
12

„Tygodnik Rzeszowski” 1886, nr 68 z dn. 16 października, s. 2
Akta radzieckie rzeszowskie 1591 – 1634, Wrocław – Kraków 1957, s. 48.
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niewątpliwie o proweniencji włoskiej, na co wskazuje harmonijność układu i
związki genetyczne poszczególnych elementów rzeźbiarskich, tak figuralnych jak
i zdobniczych, a wśród tych ostatnich, przede wszystkim italianizujące panoplia
po bokach nagrobka. Nie brak tu również i tradycji małopolskich, że wspomnę
rycerzy z gotyckich płyt nagrobnych. Zbroja i uzbrojenie są bowiem tak w gotyckich jak i renesansowych rzeźbiarskich dziełach sepulkralnych nieodzownym
czynnikiem nobilitacji zmarłego, niezależnie od jego rzeczywistych zasług bojowych13. Inicjatorką a może i fundatorką mauzoleum Rzeszowskich była zapewne
Elżbieta z Kormanickich Rzeszowska, secundo voto Ligęzowa, wdzięczna swemu
pierwszemu mężowi za wprowadzenie jej do rodu panów na Rzeszowie. Jeżeli
chodzi o autorstwo tego dzieła, można go związać z pińczowskim warsztatem
Santi Gucciego, autora nagrobka króla Stefana Batorego w katedrze krakowskiej. Z warsztatu tego wyszedł również nagrobek Wawrzyńca Spytka Jordana,
kasztelana krakowskiego w kościele Św. Katarzyny w Krakowie14, wykazujący
wiele wspólnych cech stylistycznych z rzeszowskim mauzoleum, choć mniej
harmonijny i bardziej przeładowany w stosunku do niego, zapewne pod presją
fundatora, żądnego bogactwa dzieła. Warto też zaznaczyć, że forma obszernych,
prostokątnych obramień popiersi Rzeszowskich, zdobionych ciągłym ornamentem o rodowodzie antycznym, łączy ich nagrobek z wizerunkami Myszkowskich
w kaplicy ich imienia przy kościele Dominikanów w Krakowie, przypisanych
warsztatowi Gucciego. Natomiast rzeszowskie kartusze herbowe z rozwianymi
wstążkami są identyczne jak w pawilonie zamku w Pińczowie autorstwa tegoż
artysty15.
Drugi, tym razem manierystyczny nagrobek w prezbiterium rzeszowskiej
fary, jest dziełem innego, mniej utalentowanego rzeźbiarza, z nieznanego warsztatu, być może również pińczowskiego. Jest to nagrobek rycerza w pozie stojącej, w ujęciu do bioder, w szczegółowo opracowanej zbroi płytowej, wykutego
również w wapieniu pińczowskim. Jego twarz ma cechy portretowe, wydaje się
bardziej rubaszny, o żywiołowym charakterze, pozbawiony elegancji panów na
Rzeszowie. Jego postać wkomponowana jest w półkolistą arkadę z rozetami w
podniebiu, wspartą na jońskich filarkach. Między nimi a flankującymi je tralkami,
umieszczono wklęsłe spływy z rozetkami w polach. W płycinie cokołu nagrobka,
Por. P. Mrozowski, op. cit. passim.
J. Kowalczyk, Nagrobek Spytka Jordana w kościele Św. Katarzyny w Krakowie. Problem datowania i
autorstwa, „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie”, 1969, t. 30, nr.
1-2, s. 130-132; najnowsza pozycja literatury przedmiotu dot. prac Santi Gucciego w Polsce to: O.M.
Hajduk, Santi Gucci Fiorentino – włoska proweniencja a pierwsze realizacje rzeźbiarskie na ziemiach polskich [w:] Piotr Łopatkiewicz red., Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w
czasach nowożytnych, Rzeszów-Łańcut 2016, s. 99-118.
15
Por. A. Fischinger, Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski, Kraków 1969, s. 91, pkt. 17 i il. 23.
13
14
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między dwoma konsolami, znajduje się tablica inskrypcyjna w rowerkowym obramieniu. W nagrobku brakuje obecnie herbu. Nad nagrobkiem wmurowany jest
szczyt innego epitafium, z kartuszem herbowym z herbem złożonym w centrum,
z czytelnymi obecnie tylko w dolnej części kartusza znakami herbowymi - Szeliga i Jasieńczyk. Inskrypcja dotycząca rycerza zachowana jest z ubytkami, pozwalającymi jednak na odczytanie jej sensu:
[HAERES(?)] SIEDLIS[CENSIS OBIIT(?) A [NNO] DNI…(ok. 1600?)
AETATIS SUAE XIL
…AETERN…VIR IUSTU [S]…CORDA[TUS]…CIVIS IN PRIVATIS
ET PUBLICIS
CONSILIO CLARUS…MOSCV [ITIS] ET SCITIS SUB REGIBUS AUGUSTU [S] E [T]
STEPHANO MILES…CHMIELNIK ET BŁAŻOWA ECCLESIE [FUNDATOR(?)
COLLATOR (?) BENEFACTOR (?)] ANNO DNI 160…
Inskrypcja informuje, że pan na Siedliskach zmarł w niewiadomym Roku
Pańskim w wieku 41(?) lat i przeszedł do wieczności…mąż sprawiedliwy, szlachetny, obywatel w radzie prywatnej i publicznej sławny…przeciwko Moskwiczanom i Scytom [Tatarom] pod królami Augustem i Stefanem rycerz, dobrodziej kościołów w Chmielniku i Błażowej. Roku Pańskiego 160...[w pierwszej
dekadzie XVII w. ]16.
Jego portret nagrobny odnosi się do rzeczywistego uczestnika walk w obronie ojczyzny, w przeciwieństwie do konwencjonalnych wizerunków rycerzy w
nagrobku zbiorowym Rzeszowskich, którzy symbolizowali jedynie rycerską
przeszłość rodu17.
Inną problematykę artystyczną reprezentuje trzeci nagrobek w prezbiterium rzeszowskiej fary. Jest to późnorenesansowy, postsansovinowski kobiecy
pomnik nagrobny. Nie zachowały się związane z nim inskrypcje i inne wiadomości źródłowe. Karol Boromeusz Richter brał ją za Katarzynę z Rzeszowskich
primo voto Niewirowiczową, secundo voto Jordanową, jako że widział jeszcze w
roku 1885 na nagrobku herb Jordanów, Trąby18. Identyfikacji tej sprzeciwił się
Mieczysław Gębarowicz, sugerując, że rzeźba nagrobna przedstawia Elżbietę z
Kormanickich, wdowę po ostatnim Rzeszowskim na Rzeszowie, później żonę
Tłumaczenie autorki. Datę „160…” Świeykowski odczytał w 1902 roku jako 1603 (E. Świeykowski,
op. cit. s. 19).
17
Mikołaj i Adam Rzeszowscy nie uczestniczyli czynnie w wojnach. Ich zbroje i buzdygany były jedynie
oznakami rycerskiej przeszłości rodu, który reprezentowali jako ostatni tego imienia z linii rzeszowskiej. Por. B. Paprocki, op. cit. s. 241: Adam, Mikołajów syn… visitabat różne kraje, wszakoż przyjechawszy do ojczyzny w pokoju się kochał jako i ojciec.
18
K. B. Richter, op. cit., loco cit.
16
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Mikołaja Spytka Ligęzy19. Uczony ten przeoczył jednak istnienie już w rzeszowskiej farze jednego wizerunku nagrobnego Rzeszowskiej-Ligęzowej w ramach
zbiorowego nagrobka ostatnich Rzeszowskich na Rzeszowie.
Sposób opracowania pomnika matrony sugeruje, że mamy do czynienia z
nagrobkiem niewiasty z senatorskiego rodu. Ponadto zwraca uwagę bogactwo
detalu rzeźbiarskiego nagrobka i materiał z jakiego go wykonano, tj. szlachetna
odmiana alabastru. Architektura nagrobka jest konstruktywna, logiczna. Ciało
zmarłej spoczywa w prostokątnej wnęce, na ukośnej płycie ustawionej na wysokim cokole, flankowanej jońskimi pilastrami, dźwigającymi okazałe belkowanie,
nadbudowane ozdobnym szczytem. W cokół wmontowana jest obszerna tablica
inskrypcyjna (obecnie - po dewastacji w XIX wieku - pusta), w obramieniu kartuszowym z pomponami na narożnikach, flankowana zdwojonymi cokołami pod
pilastry. Na wysokości wnęki z rzeźbą figuralną, uskokowe zdwojenie pilastrów
przyjmuje z każdej strony postać gryfa, którego korpus tworzy liściasta woluta
zakończona orlą głową, podpierającą joński półkapitel. U dołu gryfy zakończone
są potężną łapą drapieżnego ptaka. Zdwojone cokoły pod pilastry i figury tych
mitycznych zwierząt, oraz pola pilastrów pokryte są ornamentem kandelabrowym, roślinnym z motywem wazonu. Architraw i profilowany gzyms belkowania podkreślone są ciągami perełek; w szerokim fryzie występuje motyw fali z
liściastą arabeską w tle; narożniki fryzu opięte są liśćmi akantu. Szczyt nagrobka
uformowany jest z okazałego kartusza herbowego z okrągłym kaboszonem w
centrum; jego brzegi mają na obwodzie nacięcia oddzielone od siebie rolwerkami; po bokach podtrzymują go nereidy o rybich ogonach zakończonych dzwonkowatymi kwiatami, odziane w liściaste spódniczki. Z tyłu za nimi flankują kartusz okazałe liście akantu, u góry zwinięte w woluty. Na narożnikach belkowania
istniały pierwotnie jakieś akcenty rzeźbiarskie, może wazony czy znicze, obecnie
utrącone. Płyta z postacią zmarłej niewiasty pokryta jest wzorzystym dywanem
o rytowanych motywach roślinnych. Ona sama, choć nie pierwszej młodości,
ukazana jest w pozie pełnej wytworności i wdzięku; głowę wspiera na dłoni zgiętej w łokciu prawej ręki, ramię drugiej wyciągnięte wzdłuż ciała, a dłoń spoczywa
na łonie. Piękna twarz o regularnych rysach, okolona czepcem, zaakcentowana jest na czole zmarszczką – znamieniem zaawansowanego wieku. Od czepca
spływa w dół obszerny welon, po bokach postaci ułożony w fałdy; stanik sukni
ozdobiony jest dwoma ciężkimi łańcuchami o zróżnicowanym układzie ogniw i
o różnej długości. Na dłuższym zawisł klejnot, tzw. „zawieszenie”. Od pasa suknia układa się w gęste plisy, odsłaniające stopy w spiczastych bucikach. Ogólny
zarys ciała przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta, by wpisać się we wnękę,
nie pozostawiając pustych miejsc. Gdy weźmiemy pod uwagę bogactwo arty-
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styczne pomnika podkreślone cennym tworzywem i wyszukaną ornamentacją,
jego późnorenesansowy styl oraz fakt, że w kartuszu widniał niegdyś herb Trąby,
rozstrzygnięcie zagadki, kogo przedstawia omówiona postać damy, nasuwa się
samo. Niewątpliwie jest tu przedstawiona matka Mikołaja Spytka Ligęzy, następnego po ostatnim Rzeszowskim właścicielu Rzeszowa. Była ona córką kasztelana
krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana h. Trąby. Po śmierci pierwszego męża,
starosty bieckiego Stanisława Bonera, wyszła powtórnie za mąż za kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzę z Bobrku, z którym miała syna Mikołaja Spytka. Po
rozwodzie z drugim mężem rezydowała w położonym blisko Rzeszowa Zgłobniu
i procesowała się z byłym małżonkiem o prawo do kosztowności20. Syn uczcił ją
po śmierci pomnikiem w swoim – co często podkreślał, „dziedzicznym mieście”.
Jeszcze w 1610 roku sprawowała w Zgłobniu prawo patronatu nad tamtejszym
kościołem parafialnym21; nagrobek musiał więc powstać po tym roku. Autor
jego jest nieznany. Styl i materiał (alabaster) wskazują na środowisko lwowskie.
Znaczne analogie w traktowaniu postaci widoczne są w pomniku Anny z Maciejowskich Sieniawskiej z roku 1574 w kaplicy zamkowej w Brzeżanach22. Około
roku 1617 Mikołaj Spytek Ligęza przystąpił do budowy kościoła Bernardynów w
Rzeszowie23, pomyślanego jako mauzoleum rodu Ligęzów24. Architektem – autorem kościoła był, jak się zdaje, Jan Canger, artysta pochodzenia niemieckiego,
współpracujący w Lublinie z tamtejszą artystyczną kolonią włoską25. Kościół
rzeszowski ma w rzucie i bryle wspólne cechy z dziełami architektury jego autorstwa, na przykład z kościołem w Kodniu nad Bugiem z lat 1631-1635 czy kaplicą
Tyszkiewiczów przy kościele Dominikanów w Lublinie, ukończoną w r. 1653.
Rzeszowski kościół Bernardynów miał również, tak jak wyżej wymienione świątynie, dekorację sztukatorską, której resztki, ocalone w dobie barokizacji około
połowy XVIII wieku, zachowały się za ołtarzem głównym. Ponadto, dla ustalenia autorstwa kościoła znamienny jest fakt, że spadkobiercy Zofii z Krasińskich
Biblioteka Jagiellońska, rkps 6582 III.
Akta wizytacji bpa Piotra Tylickiego z r. 1610, Archiwum Archidiecezjalne w Krakowie, sygn. 29, pag.
19, Villa Zgłobień.
22
Publikuje ją M. Gębarowicz, op. cit. s. 41-46.
23
Umowa między Mikołajem Spytkiem Ligęzą a pracowitym Stanisławem Żywcem z 20 kwietnia 1618
roku w przedmiocie zakupu folwarku „do kościoła nowomurowanego ku chwale Bożej”, Archiwum
Wojewódzkie w Rzeszowie, Akta miasta Rzeszowa, sygn. 2816, pag. 293-322.
24
A. Fischinger, P.Krakowski, Kościół Bernardynów w Rzeszowie – mauzoleum Ligęzów, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963; P. Krasny, Krzyżowo-kopułowe kościoły
mauzolea w Polsce w 1. połowie w. XVII, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MXL, Prace
z Historii Sztuki, 1992 i nadbitka. Na s. 50 autor słusznie podnosi zależność kościoła Bernardynów w
Rzeszowie od wzorca, jakim była kolegiata w Żółkwi.
25
K. Majewski, J. Wzorek, Twórcy tzw. Renesansu lubelskiego w świetle nowych badań, „Biuletyn Historii
Sztuki” 31 1969, s. 129; Ciż sami, Z badań nad rozwojem architektury w Lublinie w 1. połowie XVII wieku,
„Rocznik Lubelski” 13, 1970; A. Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 291.
20
21
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Nagrobki znajdujące się w kościele Bernardynów
w Rzeszowie. Fotografie z ok. 2000 roku,
w zbiorach autorki artykułu.
5. Nagrobek Zygmunta Ligęzy, cześnika wielkiegokoronnego,
podczaszego Zygmunta Augusta.
6. Nagrobek Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana sandomierskiego, fundatora mauzoleum Ligęzów
w kościele Bernardynów w Rzeszowie.
7. Nagrobek Mikołaja Ligęzy z Bobrku, kasztelana
wiślickiego, bieckiego, żydaczowskiego.
8. Nagrobek Jana Ligęzy, protoplasty rodu, uczestnika bitwy pod Grunwaldem, z herbem Ciołek.
7. Nagrobek Feliksa Ligęzy z Przecławia,
arcybiskupa lwowskiego.
9. Nagrobek Stanisława Ligęzy z Bobrku, kasztelana
żarnowieckiego, starosty lubaczowskiego.
10. Nagrobek Hermolausa Ligęzy z Bobrku,
podskarbiego koronnego, wojewody olsztyńskiego.
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Ligęzowej (drugiej żony Mikołaja Spytka jako pana na Rzeszowie), późniejszej
wojewodzicowej sandomierskiej Krzysztofowej Ossolińskiej, dłużni byli w 1653
roku temu architektowi ( i to zdaje się od dawna) kwotę 250 złp., o czym wspomina on swym testamencie26.
We wnętrzu rzeszowskiego kościoła Bernardynów zachowały się trzy grupy rzeźb i jedna pojedyncza z czasów Mikołaja Spytka Ligęzy. Są to: ołtarzyk
św. Krzyża z marmuru i alabastru w korytarzu pomiędzy prezbiterium kościoła
a klasztorem, ołtarz główny w apsydzie za chórem zakonnym, oraz grupa ośmiu
naturalnej wielkości alabastrowych klęczących figur bliższych i dalszych członków rodu fundatora, który przy wyborze tych postaci kierował się ich dostojeństwem i magnackim splendorem, dla podkreślenia znaczenia rodu. Ołtarzyk św.
Krzyża był wzmiankowany na początku dwudziestego wieku w tomach I i II Teki
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, w związku z zamierzonym wydobyciem
go z krypty kościoła, gdzie znajdował się od czasów Mikołaja Spytka Ligęzy27. W
1956 roku Andrzej Fishinger i Piotr Krakowski we wspomnianym wyżej opracowaniu przypomnieli problematykę jego konserwacji, przedstawili próbę rekonstrukcji pierwotnego wyglądu i koncepcję jego domniemanej roli w trójstrefowym programie ideowym artystycznego wystroju świątyni. Ołtarzyk, znajdując
się wraz z pochówkami fundatorów w krypcie pod prezbiterium, reprezentować
miał strefę umarłych; zakonnicy odprawiający modły w chórze zakonnym mieli
reprezentować strefę żywych, zaś malowidła na sklepieniu – strefę niebiańską28.
Umieszczony był on przy ścianie wschodniej, w sąsiedztwie pochówku Mikołaja Spytka Ligęzy i być może jednej z jego dwu żon, co jednak nie jest pewne,
bo pierwsza zmarła przed wzniesieniem kościoła Bernardynów i była zapewne
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26
K. Majewski, J. Wzorek, Z badań…, aneks III, s. 79, Testamentum Joannis Cangerle, feria sexta ante
fes tum S. Thomae, A.D. 1635 (Woj. Archiwum Państwowe w Lublinie, Acta Testamentorum, sygn .
124, s.143 nn.). Na podstawie ustępu testamentu Cangera o treści: W Dąbrowie u Jego Wielce Mości P.
Wojewodzica Sandomierskiego 250 złp., tedy z tych sum, co na dlugach są, leguię do kościołów… Autorzy
przypisują temu artyście kościół Bernardynek (później Pijarów w Rzeszowie) fundacji Pudencjanny
z Ligęzów Ostrogskiej-Zasławskiej, żony księcia Władysława Dominika od r. 1645, z jej ręką pana na
Rzeszowie. Na tej samej zasadzie można przypisać Cangerowi rzeszowski kościół Bernardynów, gdyż
Ostrogscy-Zasławscy byli dobrodziejami obydwu tych świątyń. Zwłaszcza dotyczy to kościoła Bernardynów, jak wynika z jej testamentu w Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie, sygn.II-a-1.
Dłużnikami Cangera mogli być też spadkobiercy II żony Mikołaja Spytka Ligęzy, Zofii z Krasińskich,
która po jego śmierci wyszła za mąż za syna wojewody, Krzysztofa Ossolińskiego wojewodzica sandomierskiego od r. 1645, zwłaszcza, że była ona główną sukcesorką Ligęzy, który w swym testamencie
zapisał znaczne sumy na rzeszowską bernardyńską „fabrykę” oraz że istnieją zbieżności stylistyczne
tego kościoła z dziełami Cangera.
27
„Teka Grona konserwatorów Galicji Zachodniej” 1900, t. 1, s. 454, 457 oraz 1906, t. 2, s. 421. Zob. też
zbiór korespondencji architekta Zygmunta Hendla i gwardiana bernardynów rzeszowskich o. Hipolita
Śmiałowskiego z lat 1898-1903 w zespole tek Zygmunta Hendla w Muzeum Narodowym w Krakowie.
28
A. Fischinger, P. Krakowski, op. cit. s. 150-202, zwł. s. 190.
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pochowana w rzeszowskiej farze, zaś druga znacznie od niego młodsza, po jego
śmierci weszła ponownie w związek małżeński i rezydowała z dala od Rzeszowa.
Prawdopodobnie życzenie fundatora, wyrażone w roku 1629 w akcie donacji
świątyni bernardynom, w słowach:
… zmurowawszy…kaplicę podziemną w chorze małym pod Wielkim ołtarzem, Sanctae Cruci dedykowaną, gdzie grzeszne moie Ciało y Małżonki Moiey (co
sobie waruię) w ścienie będzie leżało – zostało spełnione tylko połowicznie.
Ten niewielki ołtarz był jednocześnie okazałym nagrobkiem in modo altaris,
wystawionym za życia, który miał zwracać uwagę na miejsce wiecznego spoczynku fundatora kościoła, upamiętniać jego i jego dzieło, składać za nie dziękczynienie Bogu, głosić Jego chwałę i polecać zmarłego fundatora modlitwom żywych.
Monument wykuty jest z czarnego marmuru dębnickiego, detale rzeźbiarskie są wykonane z alabastru i z jaśniejszego marmuru. Nastawę stanowi aedicula,
w której umieszczono marmurowy krucyfiks. Nad nim w wytwornym obramieniu, na osi umieszczona jest głowa lwa – symbol zmartwychwstania. Pierwotnie
adorowały krzyż cztery płaskorzeźbione klęczące postacie: mężczyzna (rycerz)
z chłopcem i kobieta z dziewczynką, zapewne fundator z żoną upamiętnieni za
życia i ze zmarłymi dziećmi. Po tych płaskorzeźbach pozostały dziś tylko nie
polerowane zarysy sylwetek na marmurowym tle, szorstkie w celu zwiększenie
przyczepności płaskorzeźb. Aedicula flankowana jest przez dwa kompozytowe
pilastry dźwigające profilowane nastawy, obecnie puste. Pierwotnie zapewne
spoczywały na nich putta z klepsydrami i czaszkami, symbole vanitas – znikomości życia. Korytarz - krużganek do którego w roku 1906 przeniesiono z krypty ów
nagrobek – ołtarz, był od niej niższy i wobec tego putta zostały umieszczone niżej, po bokach pilastrów, na dostawionych wtórnie cokolikach. Rzeźby te są dziełami dwu artystów, gdyż różnią się stylistycznie choć wykonane są niewątpliwie
w jednej pracowni, wg tego samego projektu. Jedna z nich ma cechy italianizujące, druga północne. W predelli ołtarzyka umieszczona jest płyta z inskrypcją
sepulkralną, przetłumaczoną z łaciny przez o. Kajetana Grudzińskigo OFM na
prośbę autorki, o treści:
Niech będzie chwała i dziękczynienie Tobie, Wszechmogący Boże,
Za to wszystko, czym mnie ponad miarę obdarzyłeś.
Na pamiątkę tego i w dowód wdzięczności świątynię tę,
Kaplicę i ołtarz przeze mnie wzniesione,
Na wieczną chwałę Tobie ofiaruję.
Ktokolwiek będziesz czytał, módl się za mnie, fundatora tego miejsca29.
Ligęza w swoich staraniach o chwałę Bożą w dziedzicznym mieście, i w
zabiegach o chwałę rodu, jak i samego fundatora, nie poprzestał na wyżej przed29

Por. I. Sapetowa, Rzeźba, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 1, s. 487-506.
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stawionej rzeźbiarskiej i epigraficznej demonstracji. W jakiś czas po urządzeniu
chóru kapłańskiego dla oo. bernardynów na wschód od łuku tęczowego kościoła,
fundator pomyślał o wykorzystaniu tego miejsca dla znacznie okazalszej manifestacji chwały Bożej, a jednocześnie chwały swego rodu. W ścianach bocznych
chóru, północnej i południowej, wykuto w murze osiem prostokątnych nisz sklepionych hemisferycznie, w celu umieszczenia w nich naturalnej wielkości alabastrowych figur członków rodu Ligęzów, herbu Półkozic, klęczących ze złożonymi
do modlitwy rękoma, zwróconych w akcie adoracji w stronę głównego ołtarza
świątyni. Poczet Ligęzów składających się na to mauzoleum rodowe, rozpoczyna (biorąc pod uwagę aspekt chronologiczny) Jan Ligęza, uczestnik bitwy pod
Grunwaldem na czele własnej chorągwi, kończy zaś Mikołaj Spytek, fundator,
kasztelan czchowski, żarnowiecki i sandomierski. Figury przedstawiają siedmiu
rycerzy w pełnych, płytowych renesansowych zbrojach paradnych, repusowanych w ornamenty roślinne, z hełmami i pancernymi rękawicami złożonymi u
kolan, oraz jednego biskupa w stroju pontyfikalnym, Feliksa Ligęzę z linii przecławskiej (ok. 1505-1560), arcybiskupa lwowskiego. Pod niszami wmurowane są
tablice inskrypcyjne z czarnego marmuru, zawierające dane dotyczące poszczególnych postaci, które ustawione są (licząc od góry od strony Ewangelii) nie w
porządku chronologicznym, lecz biorąc pod uwagę kryterium godności.
Tak więc pierwsze miejsce po stronie Ewangelii zajmuje dumny fundator,
Mikołaj Spytek (1562 -1637), zaś po stronie Lekcji arcybiskup Feliks Ligęza. Pozostałe postacie to: poniżej Mikołaja Spytka – Mikołaj Ligęza z Bobrku, ojciec
fundatora (1530-1603), starosta żydaczowski, chełmski i biecki, chorąży nadworny Stanisława Augusta, kasztelan czchowski, zawichojski i wiślicki; Zygmunt Ligęza, stryj fundatora, kasztelan żarnowiecki i starosta lubaczowski; Hermolaus
Ligęza, podskarbi wielki koronny, dalszy krewny fundatora i dwu Janów Ligęzów:
starszy, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, wojewoda łęczycki, wielkorządca krakowski, założyciel rodu i młodszy, jego syn, kasztelan biecki i ochmistrz kolejnych
trzech żon Władysława Jagiełły: Jadwigi Andegaweńskiej, Anny Cylejskiej i Elżbiety Granowskiej. Wszystkie te figury z wirtuozerią oddają charakterystyczne
fizjonomie sarmatów z około połowy XVII wieku. Noszą one cechy stylu Jana
Pfistera (1573-1642) urodzonego we Wrocławiu, wybitnego rzeźbiarza owych
czasów wykształconego we Wrocławiu, Prusach, Brandenburgii i Saksonii, działającego we Lwowie, Tarnowie i Brzeżanach, gdzie podpisywał się: Joannes Pfister
vratislaviensis, Joannes Fiszter sculptor civis Brzeżanensis, Joannes Fister sculptor civis
Leopoliensis30. Pracownia Pfistera zatrudniała jednak również artystów włoskich,
o czym świadczy styl części rzeźb, podobnie jak w wypadku rzeźb omówionego
wyżej ołtarzyka-nagrobka rodzinnego Mikołaja Spytka Ligęzy.
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Por. I. Saptowa, Pfister Jan, w: Encyklopedia Rzeszowa…, s.437-438.
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11. Alabastrowa scena Opłakiwania w ołtarzu głównym sanktuarium oo. bernardynów w Rzeszowie,
przed ostatnią renowacją (przemalowaniem). Fot. z ok. 2000 roku, w zbiorach autorki.

Istnieje prawdopodobieństwo, że ten zespół postaci Ligęzów, zamówiony
przez Mikołaja Spytka u Jana Pfistera, został dostarczony do Rzeszowa po śmierci
fundatora i umieszczony w wykutych wówczas wnękach, wbrew pierwotnemu zamiarowi umieszczenia ich przed chórem kapłańskim, jako wolnostojące na cokołach, w miejscu i na wysokości ułatwiającej ich percepcję jako adorantów głównego
ołtarza, znajdującego się wówczas przed chórem zakonnym, w XVIII w. przesuniętego pod wschodnią ścianę prezbiterium. Obecna, wtórna sytuacja Ligęzów jako 557
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adorantów, wpływa niekorzystnie na wartość artystyczną mauzoleum. Miast zwracać się ku ołtarzowi, rozmodlone postacie patrzą na boczne ściany nisz. Odkrywki
w tynku wykonane pod koniec XX wieku w trakcie prac konserwatorskich przy polichromii kościoła, potwierdziły wtórność ich obecnej ekspozycji. Po wykonaniu
odkrywek na krawędziach nisz okazało się, że nie są one związane z pierwotnym
wątkiem ścian, lecz wtórnie w nich wykute. Zauważono również wówczas, że figury zostały wepchnięte do nisz z trudem: odrąbano im przy tym stopy i wydrążono
w niszach zagłębienia na pomieszczenie nóg, łokci i hełmów31. Klęczące figury są
dziełami różnych wykonawców, powstałymi w pracowni Pfistera.
Wybitnym dziełem sztuki jest główne sacrum mauzoleum Ligęzów: ołtarz główny świątyni z umieszczoną w centrum dużych rozmiarów płaskorzeźbą
alabastrową Opłakiwania Chrystusa, wykonaną według miedziorytu Cornelisa
Corta, otoczoną drewnianymi płaskorzeźbami cyklu Męki Pańskiej, wykonanymi wg miedziorytów Jana Sadelera, co wykazały moje badania przeprowadzone
w zbiorach grafiki wiedeńskiej Albertiny. Rzeszowskim alabastrowym ołtarzem
zachwycano się od dawna. W roku 1840 Żegota Pauli zanotował: Rzeszów, stare
gniazdo rodziny Rzeszowskich ma także na zachodnim końcu miasta klasztor Bernardynów. Szczególniejszą ciekawostką jest w wielkim ołtarzu płaskorzeźba z białego marmuru wyobrażającego mękę Pana Jezusa, dzieło prawdziwie mistrzowskie,
po obu stronach są w niżach klęczące figury z familii Ligęzów z marmuru szarego, 7
rycerzy i jeden biskup… W roku 1852 zapisał Józef Łepkowski: Najgodniejszym w
Rzeszowie uwagi jest piękny kościół Bernardynów w stylu odrodzenia, a w nim cudnej
piękności wielki ołtarz. Arcydzieło to w guście renesansu, zdobne w bogato wyzłacane rzeźby, marmury i alabastry…boki zawierają tafle drzewo rzeźb, które ustąpić
muszą pierwszeństwa rzeźbom wielkiego ołtarza Panny Maryi w Krakowie, ale co
wnętrze, rzeźba na alabastrze, tej nie ma z czym porównać w Polsce…32.
W ostatnich kilku latach staraniem ojców bernardynów rzeszowskich przeprowadzono ze środków państwowych i społecznych gruntowne prace konserwatorskie zabytków wnętrza kościoła, z troską o pełnię ich walorów artystycznych,
czego najpewniej nigdy wcześniej nie dokonano; żaden z fundatorów, wykazując
dbałość o nowe dzieła sztuki, nie stanął na wysokości zadania rewaloryzacji zabytkowych. Teraz przywrócono złocenia repusowanych zbroi rycerzy i naprawiono
ich poutrącane stopy. Wprowadzono też do rzeźb ołtarzowych polichromię, w trosce o dyskusyjne niestety ze stanowiska konserwatorskiego walory estetyczne33.
I. Sapetowa, Mauzoleum Ligęzów w kościele Bernardynów, [w:] Encyklopedia Rzeszowa, t. 1, s. 309.
Romantyczne wędrówki po Galicji, red. A. Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987,
s. 322-323.
33
Pełna dokumentacja prac konserwatorskich znajduje się w archiwach Bernardynów oraz Rzeszowskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Oddział terenowy w Rzeszowie.
31
32
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12. Ołtarzyk-nagrobek Mikołaja Spytka Ligęzy po restauracji w r. 1906. Fot. z ok. 2000 roku, w zbiorach autorki.

13-14. Symbol vanitas, italianizujące rzeźby w ołtarzyku-nagrobku M.S.Ligęzy.
Fot. z ok. 2000 roku, w zbiorach autorki.
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Modern sculpture in a private residential city. Part I.
Rzeszów, in the medieval and modern centuries (XIV-XVIII centuries) was
the private property of a succession of several powerful families. The artistic patronage of these families is preserved in the city’s monuments-its architecture
and sculpture. In this article, the author discusses the tombs preserved in two
churches of the city. In the gothic parish church, there are two Renaissance stone
tombs: the collective Rzeszowskich mausoleum and the alabaster tomb in all
probability of the widow of Mikołaj Ligęza of Bobrek, mother of Mikołaj Spytka Ligęza, both from the last quarter of the 16th century, and the tomb of the
knight, “Lord in Siedliska” in the Mannerism style from around 1600.
The renaissance Bernardine church is the Ligęza mausoleum. There are
sculptures in the Mannerist style, probably works of the Saxon sculptor Jan
Pfister and members of his workshop: tombs “in modo altaris” of the family of
Mikołaj Spytka Ligęza of marble and alabaster, and a wonderful alabaster gallery
of the most distinguished members of his family, kneeling “in the act of eternal
adoration” before the carved altar of the Passion of the Lord. His main piece is
the alabaster “Mourning of Christ” after the Dutch Cornelis Cort’s graphics. It
has been admired in literature since the first half of the 19th century and it was
scientifically elaborated by the author in 2004.
Translated by: Edward Wanat SDS

„Leluja w czerpaku”, czyli witraże
zakopiańskiej fary w skrzyniach zamknięte
Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska
Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” Kraków

W kościele parafialnym pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem w zamierzonej, lecz nie ukończonej całościowej koncepcji wnętrza autorstwa Stanisława
Witkiewicza ważnym elementem były witraże zrealizowane w szkle w roku 1896
przez mało znanego szklarza Andrzeja Czekajskiego, którego pracownia mieściła się przy ulicy Św. Jana 24 w Krakowie1. Jego nazwisko odnotowuje katalog
Oddziału Zakopiańskiego Wystawy Umeblowań Stylowych, którą otwarto 15 maja
1896 w gmachu Muzeum Rolnictwa i Przemysłu w Warszawie. W dwóch pozycjach podano: okna do kościoła w Zakopanem, na które dał wzór Witkiewicz,
a wykonał A. Czekajski z Krakowa2. Na tę informację pierwsza zwróciła uwagę Barbara Tondos w r. 19973, lecz w literaturze najczęściej bezkrytycznie jest
podawany Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński4. Tę atrybucję ostatnio
(inserat) „Czas” 51, 1898, nr 213 (18 września), s. 6. Czekajski podejmował się wykonywania wszelkich prac wchodzących w zakres szklarstwa, w tym Okien kościelnych ze szkła czystego, kolorowego i katedralnego, oraz na żądanie malowania w deseń na szkle (witraże).
2
Katalog Ilustrowany Oddziału Zakopiańskiego Wystawy Umeblowań Stylowych, Warszawa 1896 (dopuszczony przez cenzurę 30 kwietnia 1896), poz. 103 i 104.
3
B. Tondos, Przejawy regionalizmu w kościołach okolic Zakopanego, w: 150 lat organizacji parafialnej w
Zakopanem 1847 – 1997. Materiały z sympozjum, Zakopane 24 – 25 października 1997, red. M. Rokosz,
Kraków 1997, s. 243; por. także: Eadem, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, s. 65.
4
M. in.: M. Olszaniecka, Dziwny człowiek (O Stanisławie Witkiewiczu), Kraków 1984, s. 272; Z. Moździerz,
Kościół Najświętszej Marii Panny w Zakopanem, Zakopane 2006, s. 23; T. Jabłońska, Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza, Olszanica 2008, s. 202; Z. Moździerz, Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
Dokumentacja konserwatorska. 1. Historia obiektu, mps w archiwum autora, s. 14; Z. Pytel, Witkiewiczowska
architektura sakralna w Zakopanem, Zakopane 1999 (= Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem), s. 73-74 podaje: Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński lub A. Czekajski. Warto przypomnieć, że Krakowski Zakład Witrażów założony w roku 1902 przez
Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha, od roku 1907 należał do S. G. Żeleńskiego.
1
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podważył Andrzej Laskowski, jednak i on pominął ustalenie Tondos, upatrując
wykonawcy w czynnym w Krakowie zakładzie artystyczno-szklarskim Teodora
Zajdzikowskiego5. Otwarte pozostaje pytanie, czy na wystawie prezentowane
były gotowe witraże – co zdaje się sugerować określenie okna, czy kartony lub
fotografie – na co zdaje się wskazywać określenie działu: IV. Plany, rysunki, fotografie6. Nie wiadomo też, które okna znalazły się na wystawie. Wydaje się, że
nie mogło zabraknąć najważniejszej kompozycji Leluja w czerpaku, przeznaczonej do dwóch górnych okien po bokach ołtarza głównego. To właśnie o nich pisał z Krakowa ks. Kazimierz Kaszelewski, budowniczy kościoła, do Stanisława
Witkiewicza: Rysunek na okna górne odebrałem [...]. Okno [...] bardzo się podoba.
Czerpak do żętycy użyty jako wazon – wyśmienity. [...] szklarz [...] zaraz weźmie
się do tych wielkich. Ma tylko wątpliwość co do niektórych kolorów – zwłaszcza co
do koloru tła środkowego, złożonego z ukośnej kratki. Czy to szkło ma być całkiem
białe – czy bladoniebieskawe? Ponieważ WPan Dobrodziej przyrzekł dać potrzebne
wyjaśnienie – p r o s i ł b y m b a r d z o o ł a s k a w e p r z y s p i e s z e n i e t a k o w e g o, bo czas nagli7.
U progu XX w.ieku Stanisław Eliasz Radzikowski zapisał: otrzymał [...] nowy
kościół we wszystkich oknach witraże w stylu zakopiańskim skomponowane przez
Witkiewicza8. Wiele lat później Eugeniusz Wesołowski podkreślał, że Witkiewicz
chciał, aby te witraże były [...] wyrazem miejscowej sztuki ludowej, której wartość docenił tak wysoko, że aż uznał ją godną do wniesienia w Świątynię Pańską. Z motywów ludowych i roślin tutejszych „uzdajał” te witraże, nadając im mistyczne symbole, i dlatego
są one unikatami w tej dziedzinie i jako takie mają szczególną wartość9. Poetycki opis
wydobywający z kompozycji symboliczne treści pozostawił prof. Mieczysław Limanowski. Wędrówkę po kościele rozpoczął od witraży w oknach naw bocznych,
pod chórem muzycznym: Krzyżyki i gwiazdeczki są na tle złocistym wstępnego witrażu pełnego sekretów góralskich. Zacznie się obrzęd jak u Mickiewicza w Dziadach.
[...] (il. 1). Idziemy dalej, stajemy przed oknami [w nawach bocznych i kaplicach
przy korpusie kościoła], na których polu środkowem są teraz wielkie gwiazdy w liczbie
dwunastu. Twoja myśl krąży dookoła Ewangelii. Wspominasz Apostołów, których było
A. Laskowski, Witraże jako przedmiot zainteresowania urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym, „Teki Krakowskie” 16, 2009, s. 114.
6
Katalog Ilustrowany Oddziału Zakopiańskiego…, s. 9.
7
Listy Stanisława Witkiewicza i jego korespondentów, oprac. M. Olszanicka i A. Micińska, cz. 1, Listy o
stylu zakopiańskim 1892-1912 wokół Stanisława Witkiewicza, wstęp, komentarze, opracowanie M. Jagiełło, Kraków 1979, s. 424. List opatrzony tylko datą roczną, 1896, edytor uzupełnił sugestią, iż został
napisany w maju. Wydaje się, że data otwarcia wystawy – jeśli przyjąć za logiczne wystawienie na niej
witraży prezbiterialnych – sugeruje konieczność przesunięcia datowania wstecz.
8
S. Eljasz-Radzikowski, Styl zakopiański, Kraków 1901, s. 26.
9
E. Wesołowski, Jeszcze parę słów o witrażach w kościele parafialnym w Zakopanem, „Gazeta Podhalańska” 20, 1932, nr 47 z 20 listopada, s. 2.
5
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dwunastu i którzy dobrą Nowinę roznosili po
świecie [...].Poruszasz się tedy wśród witraży,
w których leluje są kwiatem szczęścia. Spójrz,
nad gwiazdami serca klarowne Chrystusa i
Maryi zaklinają kwiaty. Leluje są rubinem,
szafirem, topazem. Wschodzą we wszystkich
odmianach. Dzięki Ewangelii może być ten
Ogród cudowny jedyny na świecie. Ta sama
leluja, nad którą gwiazd jest dwanaście zamienia się przez miłość w drzewo żywota
pełne koloru i woni (il. 2 – 3). Witraże na
górze [w nawie głównej], wysoko nad Tobą,
pokazują bujny kwiat szczęścia podnoszący
się z misternego fiołkowego dzbanuszka.
Spójrz jak na gorejącym krzaku palą się
ognie i jak wyżej jeszcze obraca się gwiazda
góralska ujawniając pośrodku Tajemnicę
[...] (il. 4). Co Cię jednak uderza, to to, że
witraże po kolei noszą znak Jezusa i Maryi
i że idąc przed się idzie z tobą szept góralski,
dwa słowa, które stanowią prawdziwą litanię. Kończy wędrówkę patrząc na witraże w oknach prezbiterium. W dolnych w
powodzi gwiazd różanych jest Orzeł Polski,
Pogoń Litewska. Trzydzieści sześć gwiazd i
jeszcze dwanaście łączy się ze sobą w jeden
chór. Jest modlitwa gwiazd. Wszystkie wołają
jednym głosem: Wróć, wróć Boże Ojczyźnie
wolność. W górnych są leluje – złotogłowy
w prześlicznych czerpakach. Podziwiasz je.
Serce nasze ofiarowuje kwiat szczęścia, aby
była Polska. [...] leluje te rozwierają korony
do słońca, które już wschodzi, już jest za górami przeczuwane przez Serce (il. 5)10.
Biblioteka Jagiellońska, Przyb. 183/63, t. 1, Księga
1. Witraż w nawie bocznej, północnej (okno
wycinków prasowych dotyczących Krakowskiego Zakładu Witraży „S. G. Żeleńskiego” (materiał prasowy z lat pierwsze od wejścia), proj. Stanisław Witkiewicz,
wyk. Andrzej Czekajski, Kraków 1896,
1902–1948): M. Limanowski, Witraże, które chciano
restauracja
Roman Ryniewicz, Kraków 1933.
usunąć, wycinek z „Gazety Polskiej” 1932, nr z 25
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.
września.
10
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2. Witraż w nawie bocznej północnej (okno
drugie od wejścia), proj. Stanisław Witkiewicz,
wyk. Andrzej Czekajski 1896, restauracja
Roman Ryniewicz, Kraków 1933.
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.

3. Witraż w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej (okno
pierwsze od lewej), proj. Stanisław Witkiewicz,
wyk. Andrzej Czekajski 1896, restauracja Roman
Ryniewicz, Kraków 1933.
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.

Z zespołu opisanego przez Limanowskiego w roku 193211 obecnie w
kościele nie ma owych witraży w górnych oknach – każdy przedstawiał leAutor pominął w opisie witraże projektu Stanisława Witkiewicza w kaplicy św. Jana Chrzciciela, ponadto w okienkach w fasadzie (ponad bocznymi wejściami) i w zakrystii (autorstwo tych ostatnich nie
jest oczywiste).

11
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luję wyrastającą z czerpaka,
a oszklenia dolnych okien
nie są oryginałami12. Stało
się tak za sprawą nowej polichromii kościoła, której
wykonanie proboszcz zakopiańskiej parafii, ks. dziekan
Jan Tobolak powierzył w r.
1930 Januszowi Kotarbińskiemu, malarzowi zamieszkałemu w Zakopanem13.
Wedle Ignacego Witkiewicza (brata Stanisława) Kotarbiński zaczął swe prace
podobno od kategorycznego
żądania usunięcia witraży
witkiewiczowskich14, rzekomo zniszczonych15 i dlatego,
że światło, które one dają, jest
niekorzystne dla tych malowideł, którymi mają być pokryte
Omówienie dziejów całego zespołu
w: D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Kościół parafialny pw. Najświętszej Rodziny
w Zakopanem, w: T. Szybisty, wspólłpraca D. Czapczyńska-Kleszczyńska,
Korpus witraży z lat 1800 – 1945 w kościołach rzymskokatolickich w metropolii
krakowskiej i przemyskiej, t. 2 Metropolia
krakowska, Kraków 2015, s. 403–423 .
13
Z. Moździerz, op. cit., s. 28; Janusz
Kotarbiński, oprac. J. Wiercińska, uzup.
4. Witraż w nawie głównej (okno w ścianie południowej,
J. Skłodowski, w: Słownik Artystów Polczwarte od wejścia), proj. Stanisław Witkiewicz,
skich, t. 4, Wrocław-Warszawa-Krakówwyk. Andrzej Czekajski 1896 , restauracja
Gdańsk 1986, s. 172-173. W biogramie
Roman Ryniewicz, Kraków 1933.
brak wzmianki o pracach dla zakopiańFot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.
skiego kościoła (mimo uwzględnienia
w bibliografii wątku polichromii).
14
O zachowanie czystości stylu kościoła w Zakopanem, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 21, 1930, nr 276
(12 października), s. 3 (list do redakcji od Ignacego Witkiewicza); por. Doniosła sprawa, „Sztuki Piękne” 6, 1930, nr 11, s. 414- 416, List z Zakopanego. Witraże, polichromia i inne „to i owo” z pod Giewontu
(wycinek prasowy w archiwum parafii).
15
„Wierchy” 9, 1931, s. 192-193.
12
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5. Kościół parafialny pw. Najświętszej Rodziny
w Zakopanem. Widok prezbiterium, w oknach po
bokach ołtarza głównego witraże Leluja w czerpaku,
proj. Stanisław Witkiewicz, wyk. Andrzej Czekajski,
Kraków 1896. Fot. ok. 1903, Muzeum Tatrzańskie
im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
nr inw. AF/2051/MT/IV-004, reprod.
wg: Z. Moździerz, Kościół Najświętszej Rodziny
w Zakopanem, Zakopane 2006, il. 20.

6. Stanisław Witkiewicz, projekt witraża
Leluja w czerpaku, pocztówka wydana
nakładem Komitetu Witkiewiczowskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1932.
Fototeka Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

ściany kościoła16. Sprawą zainteresował się Związek Podhalan i Komitet Witkiewiczowski (wyłoniony ze Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych), dobitnie stwierdzając niestosowność pomysłu malarza, który się podjął polichromii kościoła, zastąpienia witraży Witkiewicza przez witraże własnej kompozycji,
witkiewiczowskie bowiem okna kościelne są unikatami stylu zakopiańskiego w zakreCyt. za: J. Woźniakowski, Dobrańsze niż gdzie indziej towarzystwo, w: Idem, Góry niewzruszone i pisma
rozmaite o Tatrach, Kraków 2011, s. 398 (= J. Woźniakowski, Pisma wybrane, t. 2, wybór, wstęp i oprac.
N. Cieślińska).
16
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sie witrażownictwa i stanowią cenny zabytek sztuki regionalnej17. Komitet ufnie
upatrywał w ks. proboszczu orędownika utrzymania witraży Witkiewicza, a
chcąc przyczynić się do ich konserwacji,
postarał się o ocenę stanu zachowania
witraży i orientacyjny kosztorys konserwacji. Sporządził je Henryk NostitzJackowski, znany poznański witrażysta,
przebywający wówczas w Zakopanem18.
Uznał, że znajdują się na ogół w dobrym
stanie i że pod względem technicznym zbudowane są solidnie i racjonalnie co dotyczy
zwłaszcza witrażów w Prezbiterium. Natomiast kilka pól prawej i lewej nawy, resp.
kaplic – wymagają naprawy. Jackowski
podkreślił unikatowość witraży prezbiterialnych przedstawiających leluję w
czerpaku. Koszt restauracji oszkleń (bez
nowego okitowania i malowania konstrukcji żelaznej) wycenił na około półtora tysiąca złotych19. W połowie września metropolita krakowski Stefan Adam
Sapieha uznał, że sprawę witraży jako nie7. Akt uznania witraży Stanisława Witkiewicza
aktualną, należy odłożyć, nie czyniąc obec- za zabytek z 7 IV 1932. Oryginał w archiwum parafii
Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
nie żadnych zmian, ani projektów20, a na
początku następnego roku Diecezjalna
Komisja Artystyczna podczas posiedzenia w sprawie malowideł w zakopiańskim
kościele kategorycznie stwierdziła, że witraże, ze względu na ich znaczenie, nie mogą
być zastąpione przez nowo-zaprojektowane, możnaby tylko niektóre szkła zamienić na
jaśniejsze21. Wydawało się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, lecz ks. Jan ToArchiwum Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem (dalej: APZ), Obrady Komitetu Witkiewiczowskiego w Zakopanem, protokół z posiedzenia 12 i 24 sierpnia 1931.
18
APZ, pismo Komitetu do ks. Tobolaka z 4 września 1931. O Jackowskim patrz: K. Kabacińska, „Polichromia” Henryka Nostitz-Jackowskiego (1912 – 1948), „Kronika miasta Poznania” 1990, nr 2, s. 39-47.
19
APZ, Okna kościelne Witkiewicza w kościele parafialnym w Zakopanem (załącznik do sprawozdania z
obrad Komitetu Witkiewiczowskiego w dniach 12 i 24 sierpnia 1931 roku).
20
Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej (dalej: AKKM), APA 345, pismo z 15 września 1931
(sformułowane na podstawie opinii ks. Tadeusza Kruszyńskiego).
21
AKKM, APA 345, pismo ks. dr Tadeusza Kruszyńskiego do metropolity krakowskiego Leona Sapiehy
z 5 lutego 1932.
17
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bolak nie zrezygnował ze zmian, przy czym najpierw skupił się na oknach prezbiterialnych wzbudzających najwięcej emocji.
4 kwietniar. 1932 krakowska pracownia Romana Ryniewicza i Fryderyka
Romańczyka złożyła proboszczowi kosztorys ofertowy (opiewający na 2.450 zł)
na wykonanie dwóch witraży figuralnych do górnych okien prezbiterium, opracowany na podstawie projektów Janusza Kotarbińskiego22. Tymczasem aktem z
6 kwietnia 1932 wszystkie witraże Stanisława Witkiewicza w zakopiańskim kościele zostały wpisane do rejestru zabytków23. Konserwator Bogdan Treter, w
imieniu Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego, skierował do Urzędu Parafialnego w Zakopanem za pośrednictwem Kurii Metropolitalnej w Krakowie pismo
powiadamiające o tym fakcie. Jak się później miało okazać, dokument dotarł do
Zakopanego z dużym opóźnieniem, a ks. Tobolak nieświadomy decyzji Urzędu
podejmował dalsze działania. W połowie roku Kotarbiński został zaproszony do
pracowni Ryniewicza i Romańczyka w celu wybrania kolorów szkieł, z których
niektóre musieli sprowadzić z zagranicy, co opóźniło prace 24. Zniecierpliwiony
proboszcz przed połową lipca wezwał Ryniewicza, by ten, korzystając z rusztowań ustawionych w kościele, zdemontował witraże z okien po bokach ołtarza
głównego25. Do tego jednak nie doszło, wieść bowiem o zamierzonym usunięciu
z górnych okien prezbiterium witraży z lelujami w czerpakach wywołała zdecydowaną reakcję prasy (nie tylko zakopiańskiej)26 i konserwatora, Bogdana Tretera,
który przypomniał proboszczowi, że wszystkie witraże witkiewiczowskie zostały
wpisane do rejestru zabytków27. To właśnie wówczas okazało się, że odpowiedni
dokument dotarł do ks. Tobolaka dopiero 18 lipca 1932 – osobiście przekazany przez ks. dr. Tadeusza Kruszyńskiego, co poświadcza jego odręczna notatka
Archiwum pracowni Romana Ryniewicza (dalej: ARR), własność prywatna, Kopiał korespondencji z
l. 1931-1936 (dalej: Kopiał...), list z 4 kwietnia 1932 (Koszt 1 m2 witraża ze szkła antycznego, malowanego i wypalanego miał wynieść 350 zł); dopisek z 21 kwietnia 1932 do oferty z 4 kwietnia 1932 i list
Kotarbińskiego do Ryniewicza z 17 maja 1932. Pierwszy kontakt pracowni z proboszczem zakopiańskiego kościoła to pismo z propozycją współpracy z 16 lutego 1932 (APZ).
23
Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), IT 1646/1, Książka protokołów posiedzeń Okręgowej Komisji Konserwatorskiej, s. 3. Decyzja o wpisie została podjęta na posiedzeniu 5 kwietnia 1932;
APZ, pismo z 7 kwietnia 1932.
24
ARR, Kopiał..., listy Ryniewicza do Kotarbińskiego z 16 czerwca i 7 lipca 1932.
25
ARR, Kopiał..., listy ks. Tobolaka do Ryniewicza z 11 lipca 1932 i Ryniewicza do ks. Tobolaka z 14
lipca 1932.
26
APZ, wycinki prasowe, m. in. z „Kuriera Warszawskiego”: J. Kleczyński, Zamach na witraże St. Witkiewicza w Zakopanem, i z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”: M. Treter, Zamach na witraże Witkiewicza; także: Zamach na witraże Stanisława Witkiewicza w Zakopanem, „Gazeta Malarska” 5, 1932, nr 9
(wrzesień), s. 13-14; Witraże Witkiewicza pod ochroną, „Sztuki Piękne” 8, 1932, nr 10, s. 2; S. Pieńkowski, Zagrożone witraże, „Myśl Narodowa” 1932, nr 37, s. 532 - 533. Patrz także: Moździerz, Kościół pw.
Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Dokumentacja..., s. 29.
27
APZ, pismo Tretera do ks. Tobolaka z 9 lipca 1932.
22
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na dokumencie28 (il. 6). W tym czasie nowe oszklenia górnych okien prezbiterialnych, projektu Janusza Kotarbińskiego były już realizowane. Proboszcz nie
widział możliwości odstąpienia od umowy z wykonawcą, ani utrzymania zniszczonych, opadłych z powodu silnych wiatrów witraży Stanisława Witkiewicza,
bez przeprowadzenia ich kosztownej restauracji29. Jak się później okazało, ten
ostatni argument nie do końca był prawdziwy, bowiem 18 sierpnia były gotowe
jedynie górne części witraży, podczas gdy do dolnych tylko przycięto szkła30. Ks.
Tobolak wskazywał na brak wentylacji w starych witrażach, a co więcej podważył ich wartość artystyczną: Każdy wie, że śp. Witkiewicz był krytykiem estetą ale
nie witrażystą – więc nie o artyzm tu chodzi ale jedynie o stronę uczuciową, która
nas wiąże ze śp. Witkiewiczem. Gdyby śp. Witkiewicz przeniósł był ornamentykę z
obrazów szklanych jakie są na Podhalu byłby sztukę ludową podniósł – jednak wymieniony brał ornament z drzewa i to osłabia wartość. Cała siekanina okien utrudnia dojście światłu i sprowadza dysharmonię i ciemność w świątyni31. Proboszcz nie
przyjmował do wiadomości zaleceń Konserwatora Wojewódzkiego i pracowania
witrażowa kontynuowała pracę. 22 lipca 1932 ks. Tobolak zalecał wykonawcom:
W sprawie witraży figuralnych to sądzę, że Panowie posuwajcie pracę naprzód [...].
Pan Kotarbiński według umowy winien być powiadomiony przy złożeniu na 4 dni
przedtem i jeśli są gotowe to proszę go zawezwać32. W tym samym czasie, 23 lipca,
na łamach prasy został opublikowany komunikat Komitetu Witkiewiczowskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiający dzieje batalii o zachowanie
oryginalnych witraży w kościele zakopiańskim i bijący na alarm w związku z nieodstąpieniem proboszcza od zamiaru usunięcia witraży Witkiewicza33. Zapewne
APZ, pismo Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego do Urzędu Parafialnego w Zakopanem z 7
kwietnia 1932.
29
ARR, Kopiał..., pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 14 lipca 1932
30
APZ, pismo Tretera do ks. Tobolaka z 30 sierpnia 1932; pismo ks. Tobolaka do Tretera z 1 września
1932.
31
APZ, pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 18 lipca 1932. Ta opinia
proboszcza jest zbieżna z oceną Wojciecha Brzegi: Witraże do kościoła parafialnego w Zakopanem [...]
były zupełnie chybione i Witkiewicz wyszedł tu nie jako artysta, ale jako rzemieślnik. Zamiast komponować
je pod wpływem obrazów na szkle, które są bardzo kolorowe i szeroko malowane, on komponował je z krzyżyków, gwiazdek, z cyfrowania łyżnikowego i innych drobnych motywów i dlatego nie mają charakteru ani
stylowego ani artystycznego, cyt za: W. Brzega, Żywot górala poczciwego. Wspomnienia i gawędy, wybór,
opracowanie i komentarz A. Micińskiej i M. Jagiełły, Kraków 1969, s. 57. Za pośrednictwem Romana
Ryniewicza w działania mające na celu deprecjację artystycznej wartości witraży Witkiewcza mieli się
włączyć znani projektanci, Stefan Matejko i Zdzisław Gedliczka, którzy jednak – jak się wydaje – nie
zdecydowali się na upublicznienie swoich negatywnych opinii – por. ARR, listy Ryniewicza do ks. Tobolaka z 22 sierpnia, 18 i 30 października 1932.
32
ARR, Kopiał 1, pismo ks. Tobolaka do Pracowni Witrażów Romana Ryniewicza i Fryderyka Romańczyka z 22 maja 1932.
33
Witraże w Zakopanem, „Tygodnik Ilustrowany” 74, 1932, nr 30 (23lipca), s. 480.
28

569

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska

8. Witraż w kaplicy św. Jana Chrzciciela
(Gnatowskich) (okno pierwsze od wejścia),
proj. Stanisław Witkiewicz,
wyk. Andrzej Czekajski, Kraków 1896.
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.

APZ, list Ignacego Witkiewicza do ks. Tobolaka z 3 sierpnia 1932.
Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera 1931- 1944, oprac. O. Dyba, M. Kornecki, R. Marcinek,
„Teki Krakowskie” 9, 2000, s. 23-24; notatka z wizytacji 12 sierpnia 1932; por. także: APZ pismo Tretera do ks. Tobolaka z 19 sierpnia 1932.
36
APZ, pismo Tretera do ks. Tobolaka z 30 sierpnia 1932; por. także pismo Tretera do ks. Tobolaka z 5
września 1932 (z treścią rozporządzenia Prezydenta RP o opiece nad zabytkami).
37
ARR, Kopiał..., list Ryniewicza do ks. Tobolaka z 28 lipca 1932.
38
ARR, Kopiał..., listy Ryniewicza do ks. Tobolaka i do Kotarbińskiego z 10 sierpnia 1932.
39
ARR, Kopiał... list Ryniewicza do ks. Tobolaka z 22 sierpnia 1932 i Kotarbińskiego do Ryniewicza z
13 września 1932.
34
35
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wówczas nakładem Komitetu została wydrukowana barwna pocztówka przedstawiająca witraż w oknie po prawej stronie
głównego ołtarza (il. 7). W obronie witraży ponownie stanęli Ignacy Witkiewicz34
i Wojewódzki Konserwator Zabytków,
który zamierzał wydać zarządzenie zabraniające wymiany witraży w ogóle, nie tylko
w prezbiterium35. 30 sierpnia konserwator
przypomniał ks. Tobolakowi o konieczności utrzymania wszystkich starych witraży
i poddania ich konserwacji36. Ale ich apele
nie odniosły skutku. 28 lipca wykonawcy
upomnieli się o treść napisów fundacyjnych i wzór liternictwa37, później zaprosili
projektanta, Janusza Kotarbińskiego na korektę, która miała się odbyć 18 sierpnia38, a
z końcem sierpnia 1932 witraże figuralne
były gotowe i Ryniewicz chciał je zaprezentować na Wystawie Rzemieślniczej w
Katowicach, lecz proboszcz – nie chcąc zadrażniać sytuacji – nie udzielił zgody39. W
sprawę zaangażowały się wyższe czynniki
i 11 września 1932 w Zakopanem odbyło
się spotkanie zwołane na wniosek wojewody krakowskiego, Mikołaja Kwaśniewskiego, w którym uczestniczyli między innymi
prezes Związku Podhalan, przedstawiciele
Związku Plastyków i Komitetu Witkiewiczowskiego. Po raz kolejny podniesiono
kwestie nienaruszalności witraży, a synowie
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9. Witraż Matka Boska Niepokalanie Poczęta
w prezbiterium, w oknie po północnej stronie ołtarza głównego, proj. Janusz Kotarbiński,
wyk. pracownia Romana Ryniewicza i Fryderyka
Romańczyka, Kraków 1932, osadzenie po 1942 (?).
Fot. Korpus Witraży Polska.

10. Witraż Św. Jan Ewangelista w prezbiterium,
w oknie po południowej stronie ołtarza głównego,
proj. Janusz Kotarbiński, wyk. pracownia
Romana Ryniewicza i Fryderyka Romańczyka,
Kraków 1932, osadzenie po 1942 (?).
Fot. Korpus Witraży Polska.
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Jana Krzeptowskiego i Wojciecha Roja, fundatorów dwóch spornych witraży
prezbiterialnych złożyli deklarację współfinasowania konserwacji40. Jednak znów
okazało się, że sprawa nie jest zamknięta, bowiem nazajutrz proboszcz zawiadamiał konserwatora, że Stanisław Roj i Andrzej Krzeptowski podtrzymają swą
decyzję, gdy te witraże Pan Konserwator pozwoli umieścić w kaplicy Gnatowskiego.
I dodawał: Sądzę, że by to było najlepsze rozwiązanie i kampania nieludzka znalazłaby swój koniec – to wszystko zależy od Pana Konserwatora41. Więcej, w kolejnym piśmie do Bogdana Tretera ks. Tobolak oznajmił, że przyjął do wiadomości
wpis do rejestru zabytków witraży Witkiewicza z wyjątkiem dwóch w wielkich
oknach prezbiterium, ponieważ zamówił nowe, które są artystyczne, odpowiadające miejscu – gdzie każdy żąda, by w tak naczelnem miejscu, był witraż, a nie plama
wielka białą i licho wykonany kwiat złotogłowiu, w dziennikach podawany „z lelują”
w czerpaku – nic nie mówiący do duszy, a skoro Konserwatorowi nie odpowiada
przeniesienie ich – po restauracji – do kaplicy Gnatowskich zostaje mi jedna droga zdjąć je i oddać we właściwe ręce i miejsce42.
30 września 1932 Ryniewicz wysłał do Zakopanego dwie skrzynie z witrażami i zapowiedział przyjazd Romańczyka z monterem43. 18 października proboszcz ponaglał konserwatora o decyzję, pytając: co Urząd zamierza z 2 witrażami przy wielkim ołtarzu – są bowiem zniszczone zwłaszcza niektóre pola. Nie można
pozwolić by śnieg wchodził przez okna do presbyteryum44. Na początku listopada
stwierdzał: Urząd Konserwatorski doskonale wie, że były okna witrażowe nowe zamówione, które są już gotowe i należy je wstawić na miejsce zniszczonych, by polichromię zachować od zniszczenia – jak również stan okien ratować od rozsypki. Przewlekanie sprawy spowoduje koszta. O czem donoszę45. Kilka dni później dodawał:
Urząd Konserwatorski nie bierze pod uwagę tej okoliczności, że nowe witraże mają
swe prawo, by się z niemi liczono, bo były wykonane częściowo i zapłacone zanim
wiadomość doszła, że okna witrażowe St. Witkiewicza zapisano do zabytków, uważam, że tych okoliczności nie wolno pomijać46. W sprawie spornych witraży zapadła
cisza, natomiast pracownia Ryniewicza do r. 1934 przeprowadziła konserwację
wszystkich innych oszkleń w kościele47.
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40
Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera…, s. 26; por. też: APZ, pisma Tretera do ks. Tobolaka z 30
sierpnia, 5 września (z treścią rozporządzenia Prezydenta RP o opiece nad zabytkami) i 3 listopada 1932.
41
APZ, pismo ks. Tobolaka do Tretera z 12 września 1932 (jako odpowiedź na pismo konserwatora z
5 września 1932).
42
APZ, pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 21 września 1932.
43
ARR, Kopiał..., list Ryniewicza do ks. Tobolaka.
44
APZ, pismo ks. Tobolaka do Tretera z 18 października 1932.
45
APZ, pismo ks. Tobolaka do Tretera z 5 listopada 1932.
46
APZ, pismo ks. Tobolaka do Tretera z 8 listopada 1932.
47
Dwa witraże w dolnych oknach prezbiterium – z Orłem i Pogonią – zostały zastąpione nowymi wykonanymi według dawnego wzoru. W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego zachowany projekt lub inwen-
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Kwestia witraży w wielkich oknach prezbiterium odżyła w r. 193648, lecz
znów nie podjęto żadnych działań. W r.1938 ks. Tobolak alarmował, że oszklenia pozostawione w prezbiterium grożą wypadnięciem49. Wreszcie Urząd Konserwatorski w porozumieniu z Kurią Metropolitalną postanowił o wykonaniu
rekonstrukcji zniszczonych witraży z górnych okien prezbiterium, wskazując
jako wykonawcę Śląski Zakład Witrażów i Oszkleń Artystycznych Fryderyka
Romańczyka w Siemianowicach Śląskich50, który 29 sierpnia 1938 złożył proboszczowi ofertę51. 14 września ówczesny konserwator Jerzy Remer powiadomił
ks. Tobolaka o uzyskaniu funduszy na odnowienie witrażów52. Z końcem miesiąca
zwrócił się z prośba o ułatwienie pracy Romańczykowi – miał wykonać odrysy
witraży, które należało pozostawić na miejscu do czasu wykonania kopii53. Proboszcz jednak obstawał przy wyjęciu starych witraży – w obecności przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego – bo są zniszczone i grożą wypadnięciem i przeniesieniu odnowionych do kaplicy Gnatowskich (św. Jana Chrzciciela)54, czemu
urząd konserwatorski konsekwentnie się sprzeciwiał55. Nie powinno to dziwić,
wówczas bowiem zostałyby usunięte witraże dopełniające całościowej dekoracji
tego jedynego wnętrza w kościele w całości zaprojektowanego przez Stanisława
Witkiewicza (il. 8). Zdesperowany ks. Tobolak, usiłując wybrnąć z kłopotliwej
sytuacji, powrócił do swego pomysłu, wysuniętego już w r. 1932: Skoro okna nie
mogą być osadzone gdzie indziej w kościele – to pozostaje jedyne wyjście zdjęcia ich
i umieszczenie w Muzeum. Był czas długi, bo lat 6, by tę sprawę Komitet [Witkiewiczowski] mógł załatwić56. Dopiero w kwietniu 1939 wojewódzki konserwator
zabytków wydał zgodę na złożenie starych witraży w depozyt w Muzeum Tataryzacja witraża z godłem Polski (nr inw. S/264/32/MT), zapewne sporządzony w związku z planowaną konserwacją, opatrzony pieczątką Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński; por. Stanisław
Witkiewicz 1851 – 1915, Zakopane 1996, poz. 15. Jednak tę pracę, jak i konserwację wszystkich witraży
wykonał Roman Ryniewicz (od połowy 1933 jedyny właściciel pracowni).
48
APZ, pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 5 czerwca 1936; proboszcz użalał się, że okna w prezbiterium wymagają konserwacji, od listopada 1932 nikt się nimi nie
interesuje; Treter do Jana Koszczyc-Witkiewicza skarży się na brak działań Komitetu: APZ 23 czerwca
1936.
49
APZ, brudnopis pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego, b.d., z wyraźnym stwierdzeniem braku zainteresowania witrażami od 6 lat.
50
APKr, IT 1646/1, Sprawozdanie za okres 1 lipca 1937 – 31 października 1938, s. 19. Fryderyk Romańczyk – do roku 1933 wspólnik Romana Ryniewicza; por. APZ, pismo Remera do ks. Tobolaka z
21 lipca i 28 lipca 1938.
51
por. APZ, pismo Remera do ks. Tobolaka z 27 września 1938.
52
APZ, telegram Remera do ks. Tobolaka z 14 września 1938.
53
APZ, pismo Remera do ks. Tobolaka z 27 września 1938
54
APZ, pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 29 września 1938.
55
APZ, pismo Remera do Tobolaka z 12 października 1938.
56
APZ, pismo ks. Tobolaka do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego z 25 października 1938; por.
APZ, pismo ks. Tobolaka do Tretera z 27 sierpnia (odpowiedź na pismo Tretera z 19 sierpnia 1932)
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11. Zakopane. Plebania kościoła parafialnego
pw. Najświętszej Rodziny. Skrzynia z witrażem
z prezbiterium, własność parafii Najświętszej Rodziny.
Fot. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.

12. Zakopane. Plebania kościoła parafialnego
pw. Najświętszej Rodziny. Witraż w skrzyni –
widok od góry, własność parafii Najświętszej Rodziny.
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012.

trzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, jednocześnie stanowczo
żądając (z aprobatą metropolity krakowskiego, Adama Stefana Sapiehy) założenia w oknach prezbiterium kopii wykonanych przy ścisłym zachowaniu cech oryginałów57. Ostatni zapis urzędowej korespondencji dotyczący spornych witraży
nosi datę 21 kwietnia 193958.
Jak się wydaje wybuch II wojny światowej stanął na przeszkodzie wykonaniu
zaleceń urzędu konserwatorskiego. Obydwa witraże z lelują w czerpaku pozostawały w górnych oknach prezbiterium, po bokach ołtarza wielkiego, przynajmniej
do 19 lipca 1942, wtedy bowiem Roman Ryniewicz informował ks. Tobolaka: Co
do zamontowania witraży w sprawie których posyłał ks. Dziekan do mnie donoszę, że
zamontowanie będzie kosztowało zł 70059. Niewątpliwie pytanie dotyczyło witraży
Kotarbińskiego, gotowych od 10 lat. Otwartym pozostaje pytanie, czy zostały osadzone w oknach jeszcze w czasie okupacji, czy dopiero w latach 50. XX wieku60.
APZ, pismo Tretera do ks. Tobolaka z 14 kwietnia 1939. Metropolita już wcześniej ten pomysł poparł
– por.: Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera…, s. 152 (zapis pod datą 7 stycznia 1939).
58
A. Laskowski, op. cit.
59
ARR, Kopiał korespondencji z lat 1936 – 1943, list Ryniewicza do ks. Tobolaka z 19 lipca 1942.
60
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1, Województwo Krakowskie, red. J. Szablowski, z. 11, Powiat nowotarski, oprac. na podstawie inwentarza zabytków ogłoszonego przez T. Szydłowskiego, Warszawa 1951,
57
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13-15. Zakopane. Plebania kościoła
parafialnego pw. Najświętszej Rodziny.
Witraż Leluja w czerpaku w skrzyni –
widoczne fragmenty witraża.
Fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 2012

Dziś w górnych oknach prezbiterium są owe nowe witraże: Matka Boska Niepokalanie Poczęta (il. 9) i św. Jan Ewangelista (il. 10), noszące sygnatury projektanta („Janusz Kotarbiński Zakopane 1930 – 1931”) i wykonawcy („PRACOWNIA
WITRAŻÓW / R. RYNIEWICZ – F. ROMAŃCZYK / KRAKÓW R . 1932 .”)
oraz napisy fundacyjne (odpowiednio: „OFIAROWAŁ / KS . PROB . JAN TOBOLAK”; „OFIAROWAŁA RODZINA / TABEAU .”). Oryginalne witraże Stanisława Witkiewicza z lelują w czerpaku, wykonane w warsztacie Andrzeja Czekajskiego w r. 1896, wymontowano. Zapakowano je do dwóch drewnianych skrzyń, które
do dziś są przechowywane na plebanii zakopiańskiego kościoła (il. 11). Wydaje
się, że fragmenty widoczne przez szpary między deskami wystarczająco dowodzą,
że kryją one witraże usunięte z górnych okien prezbiterium (il. 12 – 15). Daleko
posunięta próchnica drewna desek, z których zbite są skrzynie oraz stan zachowania szkła i ołowianych spoin nakazują szczególną ostrożność w postępowaniu.
Otwarcie skrzyń – pod okiem doświadczonego witrażysty – musi być poprzedzone decyzją właściciela, czyli parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. To przesądzi o dalszych losach witraży, które
od r. 1932 figurują w rejestrze zabytków.61
s. 30; wszystkie witraże określone jako Witkiewicza.
61
Wydaje się, że celowe byłoby przywrócenie ich do okien prezbiterium, przy jednoczesnym przekazaniu kompozycji Kotarbińskiego np. do Muzeum Tatrzańskiego lub Muzeum Archidiecezjalnego
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“Lily in the bucket” – or: stained glass windows locked
away in chests
In the parish church of The Holy Family in Zakopane, an important part of
the intended – albeit not completed – overall concept of the interior by Stanisław
Witkiewicz were the stained glass windows in the Zakopane style, produced in
glass in 1896 by the Kraków-based glass-maker Andrzej Czekajski. The existence
of this group of artworks, stylistically homogeneous and deeply symbolic, was
threatened in 1930 due to the commissioning of a new polychrome decoration
of the church, whose author, Janusz Kotarbiński, demanded their removal. The
case provoked indignation nationwide. Finally, in 1932, all the stained glass windows received legal conservation protection and – with the exception of the two
pieces in the presbytery – they were subjected to monument conservation work.
The remaining two stained glass windows, depicting a lily in a bucket, and placed
in the windows on the sides of the great altar, were considered very damaged by
priest Jan Tobolak, who insisted that they should be replaced with new ones, designed by Kotarbiński in 1931, and produced a year later in the Kraków manufacture of Roman Ryniewicz and Fryderyk Romańczyk. Until the spring of 1939, an
exchange of correspondence between the parish priest and the regional monument conservation authority continued. The latter was strongly opposed to the
change, but he finally agreed to place a copy instead of the originals, which were
to be transferred to Muzeum Tatrzańskie [The Tatra Museum in Zakopane]. This
recommendation has not been met. Then, World War II broke out. Even during the Nazi occupation, or shortly after the war ended, two stained-glass windows by Witkiewicz were removed from the presbytery windows and placed
in chests, which remained in the church’s presbytery until today. The windows
were replaced by Kotarbiński’s figurative compositions. It is high time to open
the chests, and decide on the fate of the stained glass locked away therein.

Od stylu zakopiańskiego do awangardy –
drewniana architektura Katowic
w okresie międzywojennym
Aneta Borowik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Motto: „W każdym materiale i każdej konstrukcji, opierającej się na właściwościach materiału,
możliwym jest postęp, często wynikający z doświadczeń zdobytych przy stosowaniu innych materiałów.
Możliwem to jest i w budownictwie drewnianem”1.
Formy modernistyczne na ogół nie kojarzą się z materiałem i konstrukcją
drewnianą, jednak w architekturze Katowic w okresie międzywojennym znalazły
bardzo bogatą reprezentację. W tekście pragnę omówić nieznane lub mało znane
obiekty modernistyczne, które wzniesiono z drewna oraz zastanowić się, dlaczego właśnie ten materiał znalazł w tych przypadkach zastosowanie2.
Najwcześniej powstał Dom Żołnierza Polskiego zrealizowany przy obecnej
ulicy Adama Mickiewicza, w pobliżu łaźni miejskiej oraz ówczesnej hali targowej3. Zespół budowli miał się stać ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego. Szkieletową konstrukcję drewnianą wybrano, jak napisano w liście do Policji
Budowlanej katowickiego magistratu, ze względu na „trudności techniczne i finansowe”4. W czerwcu 1923 roku inżynier Garczyński z Kierownictwa rejonu
inżynieryjno-saperskiego opracował projekt, który zakładał powstanie zespołu
budynków na północ od hali targowej, w pobliżu obecnej ulicy Skargi, w tym
parterowego Domu Żołnierza. Jak się wydaje, w trakcie procesu inwestycyjnego postanowiono go powiększyć i 11 czerwca 1924 powstały szkice nadbudowy
opatrzone pieczątką inżyniera Garczyńskiego. 12 grudnia oddano budynki do
„Dom-Osiedle-Mieszkanie” 1931, nr 10, s. 1.
Niniejszy tekst nie powstałby bez olbrzymiej życzliwości i pomocy Pani dr Urszuli Zgorzelskiej Kierownik Archiwum Urzędu Miasta Katowice oraz Jej pracowników, przede wszystkim Pani Darii Gajtkowskiej, którym w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować. To Pani dr Zgorzelska uratowała międzywojenne dokumenty dotyczące urbanistyki i architektury Katowic, dzięki czemu można dokonać
rekonstrukcji i uzupełnień historii naszego miasta w tych niezwykle ważnych dziedzinach.
3
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, sygn. 2/247 (Piotra Skargi 6).
4
List generała Horoszkiewicza, dowódcy garnizonu z 9 maja 1923 roku; Archiwum Urzędu Miasta
Katowice, sygn. 2/247 (Piotra Skargi 6).
1
2
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użytku, a pozwolenie na budowę uzyskano dopiero sześć dni później –18 grudnia 1924. W r. 1933 zezwolono na zburzenie obiektów, zapewne w związku z
ważną inwestycję miejską – budową nowej hali targowej.
Nowy zespół budynków miał się składać z Domu Żołnierza, odrębnego budynku kina, sześciobocznego pawilonu oraz wartowni (il. 1). Pierwotny, zapewne
niezrealizowany projekt Domu Żołnierza zakładał wzniesienie parterowej budowli
na rzucie wydłużonego prostokąta z dwoma dużymi pomieszczeniami – bufetem
oraz czytelnią. Budynek był nakryty wysokim półszczytowym dachem z pazdurami. Na osi dłuższej elewacji znalazło się prostokątne wejście, nad którym w partii dachu umieszczono duży trójkątny szczyt z przetworzonym motywem zakopiańskiego słońca. Wnętrze
doświetlały nieduże okna,
zlokalizowane w wyższych
partiach ścian. Ściany obito
lisicami. Jak już wspomniano,
w czerwcu 1924 zmieniono
koncepcję Domu Żołnierza.
Zaprojektowano drewniany jednopiętrowy budynek
o siedmioosiowej elewacji
1. Pierwotny projekt Domu Żołnierza, 1923, inż. Garczyński.
frontowej z dużą werandą na
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, sygn. 2/247.
słupach umieszczoną w parterze oraz balkonem ponad
nią (il. 2). Z poprzedniego
projektu pozostał trójkątny
szczyt, ale pozbawiony motywu zakopiańskiego słońca,
a jedynie obity deskami w
układzie pionowym. Na parterze planowano pomieścić
kancelarię, sklep, kuchnię,
herbaciarnię oraz punkty:
szewski, krawiecki i fryzjer2. Projekt Domu Żołnierza, 1924, inż. Garczyński. ski, a na piętrze bibliotekę,
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, sygn. 2/247. czytelnię oraz trzy pokoje.
Budynek kinowy posiadał znaczące rozmiary (il. 3). Gdy spoglądało się na jego fasadę sprawiał wrażenie
bazyliki z wejściem zaakcentowanym przez przedsionek-ganek z trójkątnym przy578 czółkiem oraz wieloboczną wieżyczką o dzwonowatym hełmie. Krawędzie dachów
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oraz linie pod oknami podkreślono
profilowanymi gzymsami. W dużym
trójkątnym szczycie zamykającym
fasadę powtórzono motyw przetworzonego góralskiego słońca. Wnętrze
podzielono na trzy części. Mieściło
ono obszerne foyer, któremu po obu
stronach towarzyszyły z jednej strony ustępy, z drugiej garderoba, bufet,
skład filmów oraz schody na balkon.
Za wspomnianą częścią znajdowała
się sala kinowa, a za nią scena i garderoby. W pobliżu ustawiono pawilon
do występów muzycznych o lekkich,
ażurowych ściankach, nakryty ła3. Projekt kina, inż. Garczyński. Archiwum
Urzędu Miasta Katowice, sygn. 2/247.
manym hełmem o dzwonowatym,
wklęsło-wypukłym zarysie.
Styl wszystkich omówionych budowli można określić jako swojski, łączący
motywy neobarokowe, klasycyzujące oraz ludowe – zakopiańskie. W podobnej
tradycjonalistycznej stylistyce wykonywano projekty oraz wznoszono gmachy
jeszcze przed pierwszą wojną światową.
Prawdziwą manifestacją rodzimych form stała się Wystawa Wnętrz i Architektury w Otoczeniu Ogrodowym zorganizowana w r. 1912 w Krakowie. Tradycjonalizm w różnych odmianach: swojskiej, rodzimej, dworkowej czy też wernakularnej, zarówno przed jak i po wojnie miał świadczyć o polskości i nie przez
przypadek właśnie w takiej stylistyce zrealizowano omówione budowle. Właśnie
tutaj, na terenie byłego niemieckiego miasta – Katowic, drewno oraz formy zakopiańskie stały się symbolami polskiej tożsamości, podobnie jak w przypadku
zespołu stacji kolejki i restauracji na Gubałówce5. Należy również zaznaczyć, że po
odzyskaniu niepodległości bardzo często wykorzystywano drewno przy wznoszeniu obiektów wojskowych, między innymi stanic Korpusu Ochrony Pogranicza6.
Duży zespół drewnianych budynków utrzymanych w stylistyce modernizmu powstał na terenie Targów Katowickich, na wschód od ulicy Kościuszki (il.
4). Pierwsze Targi Katowickie odbyły się w r. 1930 z inicjatywy Śląskiego Towa5
Stację zaprojektował W. Stokowski, a restaurację A. Romanowicz, W. Stokowski, J. Szwemin, 1938;
M. Rozbicka, Modernizm w drewnianej architekturze międzywojennej Polski [w:] Modernizm w Europie,
modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i Europie, red. J.
Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2012, s. 41.
6
G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001, s. 97.
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rzystwa Wystaw i Propagandy Gospodarczej7. Oprócz licznych mniejszych pawilonów wystawowych
zrealizowano dwie monumentalne
hale targowe, których inwestorem
było miasto Katowice, obydwie według projektów pracowników Biura
Architektonicznego katowickiego
magistratu.
Pierwsza hala targowa była prze4. Ogólny widok na zabudowę Targów Katowickich znaczona na ogólnokrajową wystawę
przy ulicy Kościuszki w Katowicach, maj 1930. Naro8
dowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5578-1. spożywczo-gospodarczą (il. 5) . Miasto oddało budowlę do dyspozycji
Śląskiemu Towarzystwu Wystaw i Propagandy Gospodarczej. Celem spółki było:
„[...] urządzanie na obszarze województwa śląskiego wystaw, targów i pokazów
z dziedziny przemysłu, rolnictwa, handlu i komunikacji, jakoteż organizowanie
akcji propagandowej, mającej na celu bliższe zapoznanie Śląska z przejawami życia
gospodarczego innych dzielnic Rzeczypospolitej oraz odwrotnie, zaznajomienie
owych dzielnic z życiem Śląska9. Zrealizowano ją na terenach wydzierżawionych
od Spółki Akcyjnej Hohenloche. Projekt powstał w lipcu 1927. Z informacji zamieszczonych w „Architekturze i Budownictwie” wynika, że budynek zaprojektoW czasopiśmie „Samorząd Miejski” z 1936 roku napisano: „Targi Katowickie, dążąc od wielu lat do
utrzymania w ruchu rodzimych warsztatów pracy i wzmożenia konsumpcji, współdziałają w zwalczaniu przesilenia gospodarczego, zwiększając obroty i stwarzają liczne zarobki w wielu dziedzinach. Odbywają się one w najżywszym ośrodku handlowym tj. na Śląsku”. Kronika, „Samorząd Miejski” 1936, s.
433. W 1928 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Wystaw i Propagandy Gospodarczej był Stanisław
Grabianowski. W opracowaniu Mieczysława Krzyżankiewicza, dyrektora Międzynarodowych Targów
w Poznaniu pojawiły się wzmianki o: Targach Poznańskich (od 1921 r.), Targach Wschodnich we Lwowie (od 1921 r.), Targach Gdańskich (od 1920 r.), Targach Wileńskich (od 1928 r.); M. Krzyżankiewicz, Targi i wystawy [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Warszawa 1928, s. 1099-1100; J. Moskal,
...Bogucice, Załęże et nova villa Katowice – Rozwój w czasie i przestrzeni, Katowice 1993, s. 44.
8
Targi odbywały się na wiosnę oraz na jesieni, w pozostałych miesiącach hala była wykorzystywana
do różnych celów, między innymi przez klub sportowy „Pogoń” do gry w tenisa czy też na ćwiczenia
fizyczne Ośrodka Wychowania Fizycznego przy Dowództwie 23 Dywizjonu Piechoty.
9
S. Janicki, Dziesięciolecie przynależności Śląska do Rzeczypospolitej, Katowice, 1932, s. 221. Śląskie Towarzystwo Wystaw i Propagandy Gospodarczej zostało założone pod koniec 1927 roku i było spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami i udziałowcami Towarzystwa byli: miasto Katowice w
30 procentach, Królewska Huta w 10 procentach, Mysłowice w 10 procentach, Mikołów w 1 procencie,
wydział powiatowy w Katowicach w 5 procentach, Izba Handlowa w Katowicach w 10 procentach,
Izba Rzemieślnicza w Katowicach w 2 procentach, Związek Zrzeszeń Gospodarczych w 10 procentach, Zjednoczenie Gospodarcze w 10 procentach, Syndykat Polskich Hut Żelaznych w 5 procentach.
Pierwszym prezesem spółki był inżynier Stanisław Grabianowski, drugim dr Adam Kocur, ówczesny
prezydent Katowic, natomiast funkcję dyrektora pełnił dr Jerzy Łaszcz.
7
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wał Władysław SzwarcenbergCzerny zatrudniony w tym
czasie w Urzędzie Budownictwa Naziemnego10. 18 lipca
1927 projekty przesłano do
zatwierdzenia Policji Budowlanej, jednak, co ciekawe, zanim otrzymano niezbędne dokumenty rozpoczęto prace. 29
lipca 1927 Policja Budowlana
katowickiego Magistratu zatwierdziła projekt. Wykonawcą hali było „Przedsiębiorstwo
5. Pierwsza hala wystawowa podczas budowy w 1927 roku,
Targi Katowickie przy ulicy Kościuszki w Katowicach,
budowlane i biuro architektoproj. W. Szwarcenberg-Czerny.
niczne” budowniczego JerzeFotografia ze zbiorów Mariana Lubiny.
go Schalschy z siedzibą przy
Placu Wolności 6 w Katowicach. Jej uroczyste otwarcie
nastąpiło we wrześniu 1927
roku, a koszt realizacji wyniósł 300 000 zł11. Według
opisu ze zdjęcia Pawła Lubiny powstała w rekordowym
tempie dwóch miesięcy. Hala
posiadała prostą drewnianą konstrukcję ze słupami
i płatwiami stężonymi przy
pomocy krokwi i zastrzałów
(il. 6). Była to monumental6. Rysunek Jerzego Schalschy pokazujący konstrukcję
pierwszej
hali
wystawowej, Targi Katowickie przy ul. Kościuszki
na budowla o długości 70 m,
w
Katowicach,
1927. Archiwum Urzędu Miasta Katowice,
szerokości około 32 m oraz
Akta Wydziału Budownictwa Naziemnego, zbiór bez inwentarza.
wysokości 15,40 m. Obok
powstała drewniana kolumnada założona na rzucie litery U, ograniczająca dziedziniec otwarty od ulicy Kościuszki. Hala mieściła 96 stanowisk wystawowych
„Architektura i Budownictwo” 1930, nr 1-2, s. 10. Władysław Szwarcenberg-Czerny (1899-1976),
architekt i urbanista był absolwentem Politechniki Warszawskiej, uczył się również u Adolfa Loosa na
politechnice w Wiedniu. W latach 1927-1928 pracował jako architekt w Urzędzie Budownictwa Naziemnego katowickiego magistratu; A. Borowik, Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym, Katowice 2012, s. 123-124.
11
Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Warszawa 1928, s. 414.
10
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7. Wnętrze pierwszej hali wystawowej, Targi Katowickie przy ulicy Kościuszki w Katowicach,
proj. W. Szwarcenberg-Czerny. Fotografia ze zbiorów Mariana Lubiny.

zlokalizowanych we wnękach wzdłuż ścian oraz pośrodku wnętrza (il. 7). Trójbiegowe schody zlokalizowane w północno-wschodnim narożniku wiodły na
balkon, na którym oprócz stanowisk znajdowało się pomieszczenie biurowe.
Do hali prowadziło pięć dużych wejść umieszczonych w krótszej elewacji12. Dodatkowe trzy wejścia znajdowały się w elewacji zachodniej równoległej do ulicy
Kościuszki. Ulokowano je asymetrycznie, przesuwając w kierunku południowym oraz zaakcentowano dużymi pionowymi przeszkleniami. Piramidalna,
uskokowo zwężająca się ku górze bryła posiadała w górnej partii trzy pasy okien
dobrze doświetlających wnętrze. W bryle wyodrębniono prostopadłościan
z klatką schodową zlokalizowany w północno-zachodnim narożniku fasady.
Boczne ściany bloku klatki schodowej niemal całkowicie przeszklono. Wnętrze
było obszerne, jednak nie zastosowano podpór, a sama więźba posiadała wiszące wiązary. Na zewnątrz elewacje wykończono nieheblowanymi deskami, jak
napisano w opisie technicznym, zaimpregnowanymi karbolineum. Niektóre elementy pomalowano na intensywne kolory: okna otrzymały barwę cynobrową,
a drzwi oraz bramy – kobaltową13.
Jak wynika z opisu zdjęcia wykonanego przez Pawła Lubinę, pracującego w
okresie międzywojennym w Wydziale Budownictwa Naziemnego katowickiego
Fotografię hali targowej zamieszczono w: „Architektura i Budownictwo” 1930, nr 1-2, s. 10.
Opis techniczny hali wystawowej, obowiązujący przy wykonaniu budowy w myśl kontraktu z dnia … między Magistratem miasta Katowic, a firmą Jerzy Schalscha; Archiwum Miasta Katowice, Akta Wydziału
Budownictwa Naziemnego, zespół bez inwentarza.

12
13
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8. Druga hala wystawowa w maju 1930 roku, Targi Katowickie przy ulicy Kościuszki w Katowicach,
proj. K. Pakuła. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5578-3.

magistratu, hala zawaliła się w 1954 lub w 1955 roku14. W jej miejscu w latach
pięćdziesiątych XX wieku zrealizowano socrealistyczną Halę Parkową.
W r. 1928 podjęto decyzję o budowie drugiej hali targowej (il. 8). Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Stanisław Grabianowski, prezes Polskiego Towarzystwa Wystaw i Propagandy Gospodarczej, który napisał w liście z 6 lipca
1928 do katowickiego magistratu: „Powołując się na wczorajszą rozmowę z panem radcą budownictwa inż. Lucjanem Sikorskim, niniejszym mam zaszczyt
podkreślić konieczną potrzebę wybudowania drugiego pawilonu wystawowego
w Katowicach. Agendy naszego Towarzystwa się poważnie rozwijają, a eksponaty na przyszłej wystawie jesiennej oraz na następnych wystawach wymagają
korzystniejszego umieszczenia. […] Zaznaczam uprzejmie, że sprawa jest nader pilna, ponieważ wystawcy tem chętniej będą u nas wystawiali, o ile będą
wiedzieli, że teren i urządzenia odpowiadają wymogom nowoczesnej wystawy,
a musimy zupełnie otwarcie postawić zdanie, że obecne urządzenia wystawowe
absolutnie nie wystarczają dla pierwszorzędnych celów wystawowych. Zważywszy, że ryzyka niema żadnego i że przeważnie korzyści są widoczne, proszę o
łask. rozważenie powyższego projektu”15. Projekt drugiej hali targowej wykonał
Fotografie opisane przez Pawła Lubinę przechowuje jego syn, Marian Lubina, któremu pragnę bardzo podziękować za życzliwość i pomoc. Na zdjęciach widnieją dwie różne daty 1954 i 1955 jako moment zawalenia się pierwszej hali targowej.
15
List Stanisława Grabianowskiego do magistratu miasta Katowice z dnia 6 lipca 1928 roku; Archiwum
Miasta Katowice, Akta Wydziału Budownictwa Naziemnego, zespół bez inwentarza. W tym samym
liście Grabianowski napisał o możliwości zorganizowania wystawy handlowej związanej z importem
krajowym, zaplanowanej wspólnie z ówczesnym ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim.
14
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20 sierpnia 1928 Karol Pakuła16. 26 października tego samego roku Policja Budowlana udzieliła pozwolenia na budowę, a już 14 listopada 1928 wydano poświadczenie zdatności do użytku. Hala posiadała rzut bardzo wydłużonego prostokąta o szerokości 12 i długości 80 m. Wewnątrz, wzdłuż dłuższych ścian wydzielono stoiska
o powierzchni 4 x 2 m. W centrum dłuższego boku umieszczono trzy prostokątne
wejścia. W tej partii elewacja otrzymała bardziej reprezentacyjny wygląd poprzez
słupowe podziały wystające nieco powyżej górnej krawędzi budynku. Wnętrze było
dobrze doświetlone umieszczonym dość wysoko pasem okien. Wspomniane słupy
oraz pas ściany nad oknami pomalowano na jasny kolor, a na każdym z pionowych
podziałów umieszczono po jednej literze napisu „TARGI”. Pozostałą część elewacji
pokryto pionowym deskowaniem o widocznym usłojeniu drewna. Obydwie hale
posiadały zdecydowanie nowoczesny, modernistyczny charakter.
Pawilony stawiane na terenie Targów Katowickich wznoszono w różnych
formach oraz stylach. Wśród nich zdecydowanie wyróżniał się pawilon tyskiego
Browaru Książęcego zaprojektowany we wrześniu 1927 przez Władysława Szwarcenberga-Czernego17 (il. 9). Jego wykonawcą był znany katowicki budowniczy Jan
Widuch. Pozwolenie na budowę wydano 15 października 1927. Budowlę wzniesiono w konstrukcji drewnianej, jednak w odróżnieniu od hal jej elewacje potynkowano18. Posiada rozczłonkowaną piętrową bryłę o podciętym parterze, płaskich
dachach oraz dużych oknach. Elewację od ulicy Kościuszki potraktowano rzeźbiarsko. Część parteru stanowił podcień wsparty na jednej kolumnie, a fragment fasady
wydrążono umieszczając w zagłębieniu nazwę firmy wykonaną barwnym, ale prostym liternictwem „KSIĄŻĘCY BROWAR TYCHY”. Pawilon na parterze mieścił
bufet z zapleczem kuchennym, natomiast na piętrze tak zwaną probiernię.

9. Pawilon Książęcego Browaru Tychy i pierwsza hala targowa, Targi Katowickie przy ul. Kościuszki
w Katowicach, proj. W. Szwarcenberg-Czerny. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5579-1.
Karol Pakuła (1887-?), architekt, od 1925 do 1939 roku pracował w Urzędzie Budownictwa Naziemnego katowickiego magistratu; A. Borowik, Słownik…, s. 105.
17
„Architektura i Budownictwo” 1930, nr 1-2, s. 11. Browar Książęcy w Tychach został założony w XVII
wieku i należał do najstarszych i największych browarów w Polsce. W końcu lat 20. zatrudniał 500-700
robotników; S. Janicki, Dziesięciolecie przynależności Śląska do Rzeczypospolitej, Katowice, 1932, s. 237.
18
Fotografię pawilonu zamieszczono w: „Architektura i Budownictwo” 1930, nr 1-2, s. 11.
16
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Ciekawym
zespołem
drewnianych obiektów była
zabudowa towarzysząca torowi wyścigów konnych, zlokalizowana na terenie danego
folwarku w Katowicach Brynowie, na wschód od ulicy
Kościuszki (il. 10). Inicjatorem wzniesienia toru było poznańskie Towarzystwo Wyści10. Rzut sytuacyjny Toru wyścigów konnych przy ulicy
gów Konnych Ziem Zachod- Kościuszki w Katowicach. Archiwum Urzędu Miasta Katowice,
teczka: Ulica Kościuszki, ogródki działkowe.
nich, a jego budowę zlecono
„Górnośląskiemu Towarzystwu Technicznemu”. Zaprojektowany w 1931 roku zespół
obejmował obiekty murowane, do których należały dwie
stajnie, budynek administracyjny i ustęp, oraz drewniane – między innymi trybunę,
dwie szopy stanowiące schronienie dla widzów podczas
deszczu, pawilon dla orkiestry, kasy biletowe oraz magazyny. Wiele z tych obiektów
zaprojektował znakomity architekt, współtwórca kościoła
garnizonowego w Katowicach
11. Projekt trybun Toru wyścigów konnych przy ulicy
Leon Dietz d’Arma19. PozwoKościuszki w Katowicach, 1931 r., proj. L. Dietz D’Arma.
Archiwum Urzędu Miasta Katowice,
lenie na budowę wydano 13
teczka:
Ulica Kościuszki, ogródki działkowe.
października 1931, a pierwsze
wyścigi konne miały miejsce na jesieni 1932. Najbardziej reprezentacyjną postać
przyjęły drewniane trybuny o szerokości 25 m i wysokości ponad 7,5 m , które
posiadały wsparte na słupach zadaszenie o głębokości ponad 8 m (il. 11). Elewacja trybun od strony wejścia była modernistyczna. W parterze umieszczono
pięć wejść, a tuż pod linią dachu – wąskie, szczelinowe okna. Elewację obłożono
Leon Dietz D’Arma (1902-1972) studiował w Kijowie, Krakowie: na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych (u Adolfa Szyszko-Bohusza) oraz Warszawie. W latach 1929-1931 pracował w
Wydziale Budownictwa Naziemnego katowickiego magistratu; A. Borowik, Słownik…, s.36-38.
19
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deskami o układzie pionowym, a wieńczyły ją litery T.W.K.Z.Z. W r. 1937 dokonano rozbudowy trybun o jedno przęsło oraz boczne schody. Jadwiga LipońskaSajdak podaje informację, że tor wyścigów konnych był czynny do r. 194320. W
trudnym do wskazania czasie drewniana zabudowa uległa likwidacji.

12. Projekt budynku klubowego sztucznego toru łyżwiarskiego w Katowicach, 1930 r., L. Sikorski.
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, teczka: Ulica Bankowa.

13. Sztuczny tor łyżwiarski w Katowicach odbudowany po II wojnie światowej.
Fotografia ze zbiorów Juranda Jareckiego.

Rzadkim przykładem drewnianego obiektu sportowego był sztuczny tor
łyżwiarski „Torkat” zlokalizowany przy ulicy Bankowej21. Podkreślano, że stanoJ. Lipońska-Sajdak, Katowice wczoraj. Kattowitz gestern, Gliwice 2005, b.p.
Już około 1925 roku za Rawą, po zachodniej stronie ulicy Bankowej znajdowała się ślizgawka należąca do Izydora Bernsteina. Zapewne dobrze prosperowała, gdyż właściciel w 1927 roku zdecydował się
na wzniesienie drewnianego budynku tak zwanej poczekalni.

20
21
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wił pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Jego inwestorem była Spółka Sztuczny
Tor Łyżwiarski Spółdzielnia z o. o., która w dużej części należała do miasta Katowice, a funkcję prezesa Zarządu piastował radca budownictwa miejskiego Lucjan
Sikorski. W r. 1935 „Torkat” stał się własnością miasta Katowice.

14. Sztuczny tor łyżwiarski od strony kopalni „Katowice”. Fot. J. Dańda, za: J. Lipońska-Sajdak,
Katowice wczoraj. Kattowitz gestern, Gliwice 2005, bez paginacji.

Główną przyczyną, dla której zdecydowano się na jego budowę było przyznanie Polsce w r. 1931 organizacji mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Postawiono jednak jeden warunek - wybudowania sztucznego lodowiska. Wydarzenie
miało miejsce rok wcześniej, podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie w Chammonix. 15 marca 1930 powołano Śląskie Towarzystwo
Łyżwiarskie, na którego czele stanął wicewojewoda Tadeusz Saloni22. W tym samym roku rozpoczęto realizację inwestycji, dla której, z uwagi na wymienione
uwarunkowania, niezwykle ważną rolę odgrywał czas.
Teren pod budowę był niepewny pod względem geologicznym z powodu
eksploatacji górniczej, dlatego wybrano lekką konstrukcję drewnianą. Projekt
budynku klubowego oraz toru powstał w r. 1930, a jego autorem był wspomniany Lucjan Sikorski23 (il. 12). Prace wykonano w rekordowym tempie pięciu
J. Lipońska-Sajdak, op. cit., bez paginacji.
Na jego temat zob: A. Borowik, Środowisko architektów śląskich w okresie międzywojennym [w:] Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa śląskiego. Materiały sesji SHS
Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 24-25 III 2011, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2011, s. 39-50;
A. Borowik, Słownik…, s. 126-129.
22
23
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miesięcy; trwały od 17 sierpnia do 7 grudnia 1930, kiedy to nastąpiło uroczyste
otwarcie obiektu24. Roboty budowlane, niwelację terenu oraz kanalizację wykonała firma T.B.I. - Towarzystwo Budowli Inżynierskich w Katowicach, maszyny
zamówiono w Pierwszej Brneńskiej Fabryce Maszyn z Brna. Jak pisano, 90 procent materiału pochodziło z hut śląskich.
Omawiany obiekt składał się z płyty zamrażanej oraz piętrowego budynku
klubowego o wymiarach 130 x 90 m z trybunami na 2000 miejsc siedzących.
Pozwolenie na budowę wydano 10 października 1930. W r. 1934 uporządkowano tereny wokół lodowiska, a przed wejściem do budynku założono zieleniec.
W r. 1936 Spółdzielnia „Torkat” znajdowała się w złej kondycji finansowej, planowano jej likwidację oraz przekazanie miastu całego majątku. W r. 1949 budynek był we władaniu Związkowej Rady Kultury i Sportu przy C. R. Związków
Zawodowych w Warszawie Związku Zawodowego Hutników w Polsce. Wtedy
to dobudowano do niego nową część z bramami i kasami. W r. 1950 po drugiej stronie tafli lodowiska wzniesiono prowizoryczne trybuny. Po drugiej wojnie światowej budynek klubowy uległ pożarowi. Zawiązało się Kierownictwo
Odbudowy Sztucznego Lodowiska w Katowicach przy Zarządzie Głównym
Związku Zawodowego Hutników. Obiekt zmienił swoją formę, co pokazuje
zdjęcie modelu budowli pochodzące ze zbiorów architekta Juranda Jareckiego
(il. 13)25. Płytę lodowiska otaczały z czterech stron trybuny, a w ich narożnikach
umieszczono przejścia. W trudnym do precyzyjnego ustalenia momencie zrujnowany obiekt rozebrano.
Przy wznoszeniu budynku klubowego wykorzystano lekki szkielet drewniany wypełniony płytami solomitowymi, jednak sprawiał on wrażenie murowanego - jego ściany zewnętrzne otynkowane tłustą zaprawą cementową. Lodowisko o wymiarach 65 x 37 m zlokalizowano na wschód od budynku klubowego,
który posiadał urozmaicony, wydłużony rzut - jego długość wynosiła 26 m. Bryła
składała się z dostawionych do siebie prostopadłościanów o zróżnicowanych
wysokościach - od jednej do trzech kondygnacji. W południowej, jednokondygnacyjnej części gmachu znajdowała się maszynownia z wytwórnią sztucznego
lodu oraz zbiornikiem na solankę. Długość rur doprowadzających solankę do
chłodzenia płyty była imponująca i wynosiła 25 km. Pozostałe części budynku
mieściły: na parterze - kasy, biura, bufet (restaurację sportową), szatnie, wypożyczalnię łyżew, mieszkania personelu, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze, na
pierwszym piętrze - restaurację z widokiem na tor, a na drugim – zakrytą repreDzień otwarcia uświetnił występ światowej sławy łyżwiarki Sonii Henie; J. Lipońska-Sajdak, op. cit.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Jurandowi Jareckiemu za życzliwość i olbrzymią pomoc.

24 
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zentacyjną lożę również z widokiem na tor26. Od strony toru zbudowano odkryte
trybuny oraz lożę dla honorowych gości (il. 14). Budowlę wzniesiono kosztem
półtora miliona złotych. Autor artykułu pod tytułem Budowa pierwszego w Polsce
sztucznego toru łyżwiarskiego w Katowicach Ernest Garnysz napisał: „Podkreślić
tu pragnę ogromną rolę inicjatora całej budowy p. radcy miejskiego inż. L. Sikorskiego oraz inż. Kalecińskiego, którzy przystąpili do realizacji tego dzieła, nie
mając widoku na żadne poparcie ze strony władz, ani też innych bezpośrednio
zainteresowanych instytucyj”27. W obiekcie odbywały się ogólnokrajowe i międzynarodowe imprezy sportowe, między innymi mistrzostwa Polski w jeździe
figurowej oraz hokeju.
Obawa przed nieustabilizowanym gruntem spowodowała, że również po
drugiej wojnie światowej w Katowicach powstawały drewniane budynki użyteczności publicznej. Znakomitym przykładem tego typu realizacji był dworzec
autobusowy PKS zlokalizowany na zachód od obecnej alei Wojciecha Korfantego, w pobliżu przepływającej Rawy (il. 15). W założeniu miała być to budowla
o charakterze prowizorycznym. Projekt wykonał w r. 1946 Leon Dietz D’Arma.
28 listopada 1946 uzyskano pozwolenie na budowę, a w r. 1947, zapewne w listopadzie, uroczyście otwarto dworzec28. W r. 1949 dokonano jego rozbudowy,
która polegała na powiększeniu poczekalni od strony peronów. Trudno wskazać
dokładną datę jego likwidacji, musiała ona nastąpić w latach sześćdziesiątych XX
wieku w związku z poszerzaniem ówczesnej ulicy Zamkowej, obecnej alei Wojciecha Korfantego. Budowlę o wymiarach 16 na 19 m wykonano z drewna, w
konstrukcji ryglowej. Ściany otrzcinowano i pokryto tynkiem. Dwa wejścia w
budynku prowadziły do obszernej poczekalni flankowanej z jednej strony kasami, a z drugiej - restauracją (il. 16). Z poczekalni można było wyjść na perony autobusowe, natomiast do toalet wchodziło się od zewnątrz. Na piętrze zlokalizowano obszerne pomieszczenia z półkoliście zamkniętym ryzalitem. Można przypuszczać, że ta niemal całkowicie przeszklona, nadwieszona część służyła jako
dyspozytornia. Pomimo pewnych cech modernistycznych forma budynku była
zachowawcza. Elewacje tylną i frontową cechowała ścisła symetria. Bryła była
rozczłonkowana, dwukondygnacyjna, a dolna kondygnacja szersza od górnej.
Wielospadowe dachy oraz wspomniana symetria nadawały budowli nieco tradycjonalistyczny charakter. Liczne okna dobrze doświetlały wnętrze, a w górnej
W budynku mieściła się również tak zwana sala dancingowa, w której w 1934 roku zorganizowano
wystawę bułgarskiego malarza Steffanowa; List Jana Sypniewskiego administratora „Torkatu” do Policji
Budowlanej katowickiego magistratu z 27 września 1934 roku; Akta Urzędu Budownictwa Naziemnego, Archiwum Urzędu Miasta Katowice, zbiór bez inwentarza.
27
E. Garnysz, Budowa pierwszego w Polsce sztucznego toru łyżwiarskiego w Katowicach, „Architektura i
Budownictwo” 1931, nr 2, s. 70.
28
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, sygn. 1/65 (ul. Armii Czerwonej).
26
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kondygnacji niemal cała powierzchnia ściany była przeszklona otworami o modernistycznym, pasowym
układzie. Elewacja od ulicy
Zamkowej otrzymała nieco bardziej reprezentacyjny charakter – prostokątne
wejścia ujęto w wysokie lizeny, kondygnacje rozdzielono profilowanym gzymsem, który również zamykał
budowlę. Ważnym elementem dekoracyjnym stało się
15. Dworzec autobusowy PKS przy obecnej alei W. Korfantego
w Katowicach. Fotografia ze zbiorów Juranda Jareckiego. starannie opracowane logo
PKS. Można przypuszczać,
że bardziej reprezentacyjne rozwiązanie fasady było
podyktowane położeniem
budynku tuż przy jednej z
najważniejszych ulic miasta,
naprzeciwko tak zwanego
zamku. Elewacja od strony
peronów otrzymała bardziej
nowoczesny rys, głównie poprzez nadwieszenie zaoblonej dyspozytorni (il. 17).
Wybierając drewno
jako materiał do budowy
omówionych obiektów kierowano się kilkoma czynnikami. Jednym z nich była
specyficzna sytuacja Kato16. Projekt dworca autobusowego PKS w Katowicach, 1949, wic. W okresie międzywoL. Dietz D’Arma. Archiwum Urzędu Miasta Katowice,
sygn. 1/65 (ul. Armii Czerwonej). jennym rozwój urbanistyki
i architektury miasta był
bardzo utrudniony. Architekt Witold Kłębkowski napisał w r. 1932: „Katowice,
przed wojną małe prowincjonalne miasto, nawet niepowiatowe stało się nagle
590 stolicą autonomicznego Województwa, silnie uprzemysłowionego. […] po-
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17. Projekt dworca autobusowego PKS w Katowicach, 1949, L. Dietz D’Arma.
Archiwum Urzędu Miasta Katowice, sygn. 1/65 (ul. Armii Czerwonej).

wstały z małej osady górniczej, jest ciasno, parcele drogie, nie można rozsiadać
się szeroko, trzeba zatem piąć się w górę. Miasto jest skute kajdanami podkopów
górniczych i stref zagrożonych, pozostawiających stosunkowo wąski pas wzdłuż
arterii Bogucice-Załęże, gęsto zabudowany, to też niema drugiego miasta w Polsce o tak fatalnych warunkach rozbudowy”29. W 1939 roku 75 procent obszaru
miasta było własnością koncernów górniczo-hutniczych, które poprzez wykup
terenu na powierzchni, zabezpieczały się przed ewentualnymi roszczeniami z
powodu szkód górniczych30. Magistrat starał się realizować swoje plany w zakresie urbanizacji miasta poprzez zakup lub wymianę gruntów; w r. 1929 kupił od
księcia pszczyńskiego 35 ha lasów, a w kolejnych latach na drodze wymiany z
Katowicką Spółką Akcyjną zdobył działki przy ulicach Piotra Skargi i dzisiejszej
Zygmunta Krasińskiego pod budowę niezwykle istotnych dla miasta i województwa gmachów: miejskiej hali targowej oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Powiększanie dominium miasta było procesem żmudnym i wolnym,
w latach 1927-1937 własność komunalna wzbogaciła się zaledwie o 15 ha31.
Ważnym czynnikiem w wyborze drewna jako materiału budowlanego była
jego stosunkowo niska cena i dostępność. Obiekty z drugiej połowy lat 20. i początku 30. powstawały w okresie szalejącego kryzysu, wybierano więc tańszą i
szybszą metodę budowy. Tadeusz Michejda, założyciel Związku Architektów na
Śląsku napisał o drewnie jako o najwłaściwszym i najtańszym materiale dla budowy domów w następujący sposób: „Nie ulega wątpliwości, że w obecnej chwili, przy wszystkich najnowszych i rzekomo najekonomiczniejszych materiałach
budowlanych, naprawdę najtańszym i najlepszym materjałem budowlanym, gdy
chodzi o małe domy, pozostanie cegła i drzewo”32.
W. Kłębkowski, Pierwsze drapacze śląskie, „Architektura i Budownictwo” 1932, nr 6, s. 173.
Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta, red. J. Szaflarski, Katowice 1978, s. 197.
31
Tamże. W 1939 roku do miasta należało 3, 3 procent powierzchni Katowic, 14 procent było we władaniu właścicieli prywatnych, a 76,7 – koncernów przemysłowych.
32
T. Michejda, O możliwościach budowy tanich domów własnych w ośrodkach przemysłowych Śląska, Katowice 1932, s. 21.
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Jak już wspomniano niektóre obiekty, takie jak Sztuczny tor łyżwiarski
oraz Tor wyścigów konnych powstawały pod presją czasu. Co więcej, inwestycje miały charakter prywatny, a więc ich szybkie realizacje warunkowały zysk dla
inwestorów oraz udziałowców. Chociaż nie zawsze te kalkulacje się sprawdzały,
o czym świadczy zapis w liście z 20 listopada 1931: „[…] mimo niesłychanie
ciężkich warunków finansowych panujących obecnie zdecydowaliśmy się na budowę toru wyścigowego w Katowicach i mimo rozlicznych trudności budowę
tę doprowadziliśmy do końca. Ponieważ w roku bieżącym nie mogliśmy odbyć
biegów w Katowicach, ponieśliśmy poważne straty finansowe […]”33.
Kolejną kwestią była intensywna eksploatacja górnicza na terenie Górnego
Śląska i w samych Katowicach, która utrudniała, a czasem wręcz uniemożliwiała
wznoszenie budynków murowanych. Tadeusz Łobos podawał w swoim artykule następujące dane dotyczące podkopania: „Podkopom uległo już 40 procent
terenów, wyłączone z podkopania jest zaledwie 12 procent w związku z uprawomocnieniem się części planu zabudowania oraz przeprowadzeniem linji kolejowej i głównych arteryj komunikacji kołowej na filarach ochronnych; do dalszej
eksploatacji przeznaczone jest 48 procent”34. W związku z powyższym bardzo
atrakcyjne lokalizacyjnie fragmenty miasta były wyłączone spod zabudowy, między innymi obszar na północ od Rynku, który znajdował się w bezpośrednim
sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych i był określany jako „nieuspokojony”35. Jak się wydaje z tego powodu tuż po drugiej wojnie światowej zrealizowano drewniany budynek dworca PKS przy dzisiejszej alei Wojciecha Korfantego.
Również obszar, na którym wzniesiono hale targowe sąsiadował z Parkiem Kościuszki, który w r. 1936 w wyniku eksploatacji górniczej osiadł o trzy metry36.
Jednym z głównych założeń modernizmu było polepszenie warunków bytowych społeczeństwa. Powszechnie uważano, że najlepszym sposobem mieszkania był własny dom, wolnostojący lub w zabudowie szeregowej. Reprezentant
śląskiego środowiska architektonicznego okresu międzywojennego Lucjan Sikorski napisał o tym w następujący sposób: „Rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym, nie jest w tej mierze zakoszarowaną jak w domach piętrowych. Do
domku takiego zawsze będzie należał mały ogródek. Rodzina taka na skutek tego
więcej zażywać będzie świeżego powietrza, dzieci nie będą skazane na latanie
po ulicy i nie będą wystawiane na niebezpieczeństwo ulicy, całe życie rodzinne
List prezesa Towarzystwa Targów Konnych Ziem Zachodnich do Policji Budowlanej Urzędu Miasta w Katowicach z 20 listopada 1931 roku; Archiwum Urzędu Miasta Katowice, teczka „Kościuszki,
ogródki działkowe”.
34
T. Łobos, Konkurs na plan regulacji i rozbudowy miasta Katowic, „Biuletyn Urbanistyczny” 1935, nr
2, s. 16.
35
Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta, red. J. Szaflarski, Katowice 1978, s. 196.
36
Tamże, s. 196.
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odbędzie się kulturalnie, higieniczniej, ładniej niż w koszarach […]. Posiadanie
własnego domu robi z człowieka prawdziwego obywatela związanego i zakorzenionego w danej miejscowości i w kraju”37. Jednym ze sposobów na zmniejszenie
kosztów budowy własnego domu było zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej, przy czym jako najtańszy zalecano materiał drewniany, a następnie stalowy38. Dodatkowym impulsem stał się światowy kryzys gospodarczy
w latach 1929-1933. W całej Europie pojawiły się inicjatywy, które miały upowszechnić budownictwo tego rodzaju. W Szwecji od połowy lat dwudziestych
realizowano państwowy program budowy tanich drewnianych domków39. Adolf
Loos na posiedzeniu Werkbundu w Stuttgarcie miał powiedzieć w r. 1928: „[…]
niebawem będzie dokonane odkrycie nowego, epokowego materiału w budownictwie. Na uporczywe zapytania otoczenia, jakim jest ten nowy materiał, mówca odpowiedział – drzewo”40.
Organizowano wystawy, na których prezentowano rozwiązania wzorcowe,
na przykład drewniany dom projektu Hansa Scharouna na Niemieckiej Wystawie Ogrodnictwa i Rzemiosła Śląskiego w Legnicy w r. 1927, czy też domy na
wystawie „Deutsches Holz” Kochenhof w Stuttgarcie z r. 193341, Targach Lipskich z r. 1931 oraz wystawie budowlanej w Berlinie z r. 193142.
Drewno miało wiele zalet. Było łatwo dostępne, łatwe w obróbce i tanie.
Konstrukcje drewniane nadawały się również do prefabrykacji, co miało duże
znaczenie, ponieważ właśnie ona stanowiła jedną z głównych idei modernizmu43.
Przedsiębiorstwa związane z produkcją i przetwórstwem drewna były żywo zainteresowane popularyzacją budownictwa drewnianego. Niektóre z nich zatrudniały młodych, progresywnych twórców, którzy projektowali nowoczesną, drewnianą architekturę. Tak też się stało w przypadku Fabryki Budowli Drewnianych
Christoph & Unmack A.G. w Niesky na Łużycach, która powierzyła funkcję
głównego architekta Konradowi Wachsmannowi. Firma współpracowała również z Hansem Poelzigiem. Wachsmann, oprócz drewnianych domków letniskoRękopis bez tytułu w zbiorach Archiwum Urzędu Miasta Katowice, bez numeru inwentarzowego.
W artykule wstępnym do październikowego wydania „Domu-Osiedla-Mieszkania” z 1931 roku napisano: „Budownictwo drewniane może się przyczynić do zwiększenia ruchu budowlanego i do poprawy
warunków mieszkaniowych ludności, wszystko więc, co tym kierunku będzie zrobione, uznać należy za
celowe i pożądane”; „Dom-Osiedle-Mieszkanie” 1931, nr 10, s. 1.
39
Szwedzki system montowania domów drewnianych, „Dom-Osiedle-Mieszkanie” 1931, nr 10, s. 24.
40
J. Stefanowicz, Budownictwo drzewne w świetle dzisiejszej techniki, „Dom-Osiedle-Mieszkanie” 1931,
nr 10, s. 7.
41
Nieznany modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Zachodni Górny Śląsk/
Górny Śląsk w granicach Republiki Czeskiej, Gliwice-Racibórz 2012, s. 42-43.
42
M. Neufeld, Dział drewniany na wystawie budowlanej w Berlinie, „Dom-Osiedle-Mieszkanie” 1931,
nr 10, s. 22.
43
M. Rozbicka, op. cit., s. 33.
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wych, między innymi dla Alberta i Elsy Einstein przy Waldstrasse 7 w Caputh
stworzył projekt Górnośląskiego Krajowego Naukowego Obserwatorium Ziemi w Raciborzu44. Na fali typizacji powstawały całe osiedla domków. Jako przykład można wymienić Prohlis pod Dreznem z budynkami typu H 293 projektu
Schwemmlego45.
W Polsce lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku przyniosły również zainteresowanie drewnem i prefabrykacją46. Bardzo wcześnie projektowali modernistyczne drewniane domy Józef Szanajca i Bohdan Lachert, czołowi reprezentanci
polskiej awangardy. Jednym z przykładów może być willa w Klementynowie z r.
192647. W Warszawie i okolicy w latach trzydziestych XX wieku zrealizowano
kilka osiedli mieszkaniowych złożonych z drewnianych domków, między innymi
Osiedle „Związkowiec” na Bielanach z typowymi budynkami zaprojektowanymi
przez Romualda Millera. W r. 1932 miasto Warszawa podjęło inicjatywę wznoszenia domków drewnianych, uchwalając środki na ten cel w wysokości 850 000
złotych48. Drewno stosowano również do budowy domów letniskowych oraz
obiektów rekreacyjno-turystycznych wielu polskich kurortów, między innymi
Juraty oraz Helu.
Państwo polskie propagowało drewno również przy wznoszeniu budynków
użyteczności publicznej. Wydawano publikacje z projektami typowymi, w których pojawiały się drewniane budynki utrzymane w konwencji modernistycznej
– szkoły czy też strażnice strażackie49. Powstało szereg gmachów, w tym zrealizowanych w nowoczesnych, modernistycznych formach. Jako najlepsze można
wskazać budynek Yacht-Clubu Wojskowego Centrum Wyszkolenia Łączności w
Zegrzu koło Warszawy projektu Czesława Stankiewicza z około 1932 roku50 oraz
szkołę siedmioklasową w Brześciu nad Bugiem zaprojektowaną przez Wiktora
Garnysza w r. 193351.
Kwestą dalszych badań pozostaje, w jaki sposób omijano obowiązujące na
terenie dawnego zaboru pruskiego przepisy, które w znaczący sposób ograniczaNieznany modernizm…, s. 42-43.
[AiB], Nowa fala budownictwa drewnianego, „Architektura i Budownictwo” 1931, nr 7, s. 278.
46
W 1931 roku październikowy numer poczytnego czasopisma „Dom-Osiedle-Mieszkanie” w całości
poświęcono budownictwu drewnianemu.
47
„Architektura i Budownictwo” 1926, nr 11-12, za: Rozbicka, op. cit., s. 34.
48
Próba uruchomienia budownictwa drewnianego, „Architektura i Budownictwo” 1932, nr 5, s.162.
49
Osobny zeszyt poświęcono projektom drewnianych szkół powszechnych - Projekty budynków szkół
powszechnych. Budynki drewniane, z. 4, Warszawa 1932. Projekt modernistycznej strażnicy strażackiej
typu VVIII Henryka Oderfelda z 1932 roku publikuje w swoim artykule Małgorzata Rozbicka; M. Rozbicka, op. cit., s. 37.
50
„Architektura i Budownictwo” 1933, nr 10-12; za: M. Rozbicka, op. cit., s. 37, 39.
51
„Architektura i Budownictwo” 1936, nr 2, s. 62-63.
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ły wznoszenie budynków nieogniotrwałych na terenie miast52. Tylko w jednym
z omówionych przypadków – kompleksie Domu Żołnierza Polskiego w Katowicach – można przeanalizować proces zatwierdzania projektu. W piśmie Policji
Budowlanej do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 24 września 1923 podkreślono, że jego projekt stał w sprzeczności z przepisami – policyjnym zarządzeniem z dnia 18 czerwca 1909 o rozbudowie wewnętrznych urządzeń i ruchu
teatrów, publicznych lokali zbornych i urządzeń cyrkowych oraz z 3 lipca 1903
o bezpieczeństwie w teatrach kinematograficznych. Magistrat pozostawił Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach decyzję co do możliwości budowy obiektów53, a ten zasugerował ich przeprojektowanie w taki sposób, aby zapewnione
było bezpieczeństwo użytkowników, co najprawdopodobniej wykonano, gdyż
inwestycja została zrealizowana54. Pomimo ograniczeń ustawowych czynniki
rządowe, zwłaszcza w czasie trwania kryzysu, popierały budownictwo drewniane poprzez rozporządzenia i okólniki, na przykład okólnik z r. 1932, o którym
wspomina w swojej książce Grażyna Ruszczyk55.
Budynki drewniane to często swoiste efemerydy – jako nietrwałe i łatwopalne są wciąż narażone na destrukcję i zniszczenie. Żaden z omawianych budynków nie przetrwał do naszych czasów, jednak na podstawie archiwalnych fotografii i projektów można w zadowalający sposób zrekonstruować zaskakujący
obraz fragmentów miasta, których już nie ma i nigdy nie będzie.

From the Zakopane Style to the avant-garde –
wooden architecture of Katowice in the interwar period
The article presents little-known, and now non-existent wooden buildings, erected in Katowice in the interwar period: the House of Polish Soldier
(designed in 1923 by engineer Garczyński), the halls for the Katowice Fair and
the Pavilion of the Browar Książęcy – the brewery at Tychy (designed in 19271928 by Władysław Szwarcenberg-Czerny and Karol Pakuła), horse race track
buildings in Katowice (designed in 1931 by Leon Dietz d’Arma), the “Torkat”
artificial skating rink (designed in 1930 by Lucjan Sikorski), and post-war buildG. Ruszczyk, op. cit., s. 97.
Pismo Policji Budowlanej katowickiego magistratu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 24 września 1923 roku; Archiwum Urzędu Miasta, Akta Wydziału Budownictwa Naziemnego,
zbiór bez inwentarza.
54
Pismo kierownika Oddziału Robót Publicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do
Policji Budowlanej katowickiego magistratu z 10 października 1923 roku; ; Archiwum Urzędu Miasta,
Akta Wydziału Budownictwa Naziemnego, zbiór bez inwentarza.
55
G. Ruszczyk, op. cit., s. 98.
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ing of the bus station (designed in 1946 by Leon Dietz d’Arma). Their designers
were renowned representatives of the Upper Silesian architectural milieu, graduates from Polish and German technical universities. The buildings, except for the
House of the Polish Soldier in Katowice, which was designed in Zakopane Style,
were kept in the style of modernism, which is very rare in timber technology.
The choice of the technology was generally determined by economic factors and
geological properties of the land, exposed to the occurrence of mining-related
damages. The aforementioned buildings were created in connection with significant socio-economic initiatives. They also fitted into the broader modernization
context of the Śląsk region, which, according to architect Witold Kłębkowski,
was the most “American” district throughout Poland. After the war, most of the
buildings had to give way to new, masonry ones, however, the ideas of sporting and promoting the local economy were continued – the “Torkat” artificial
ice rink found worthy successors in the sports and entertainment hall popularly
called “Spodek” and in “Jantor”, whereas the Katowice Fair initiative was taken
up already after the political transition, in the area belonging to the Centre of
Technical Progress in Chorzów, and nowadays, in the International Congress
Centre.

