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tekst Wiesław Plezia, fot. Ignacy Bełch

„Odczytane”
ze szklanych negatywów
W

Jan Wieszczek z „Ogrodu”
Żródło: ks. S. Piątek, Żyznów,
Bonarówka – na szlaku architektury
drewnianej, Żyznów 2008

RZESZÓW
Strzyżów
Żyznów

śród szklanych negatywów zakładu fotograficznego Ignacego i Stanisława
Bełchów z Zawadki znajdują się także
te wykonane w latach międzywojnia w Żyznowie,
gdzie po 1924 roku wraz z rodziną mieszkał Ignacy Bełch. Był on organistą w miejscowym kościele, prowadził gospodarstwo rolne i fotografował.
Sądzić należy, że nie było ważniejszej uroczystości
kościelnej, patriotycznej czy kulturalnej, której nie
uwieczniłby na szklanych negatywach. Dziś w zbiorach jego synowej Marii Bełch znajduje się ich ponad 500. Zostały one już opracowane i są dostępne
w wersji elektronicznej. Niestety wiele z nich nie
zostało jednak „rozczytanych”. Są jednak i takie
zdjęcia, na których można z dużą dozą prawdopodobieństwa rozpoznać osoby i zdarzenia, w których
brały udział. Oto jedno z nich.
W Żyznowie już od 1922 roku istniało Koło
Młodzieży im. Świętego Stanisława Kostki, które
prowadziło bardzo bogatą działalność kulturalną.
Wielkim powodzeniem cieszyły się wystawiane
corocznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia jasełka, przygotowywane przez kierownika szkoły
Edwarda Łabuckiego. Jak pisze ks. Stanisław Piątek w książeczce Żyznów, Bonarówka – na szlaku
architektury drewnianej, pierwsze przedstawienie
miało miejsce w kamienicy Kryspina Wieszczka.
Natomiast po 1924 roku następne odbywały się
w dużej sali, którą Spółka „Jedność” i Koło Mło-

dzieży wybudowały wspólnie na zebrania, zabawy
i przedstawienia. Znajdowała się ona przy drodze
i potoku (naprzeciw obecnego Domu Ludowego).
Ksiądz Piątek prezentuje też portret (popiersie) Jana
Wieszczka z „Ogrodu” w roli króla Heroda. Postać
oprócz obfitych wąsów i długiej brody ma na głowie
charakterystyczną koronę. Taką samą jak na zdjęciu
ze szklanego negatywu Ignacego Bełcha, tym razem
w całej swej okazałości. Sądzić należy, że druga postać to także jeden z aktorów z żyznowskich jasełek.
To osoba, która wcieliła się w rolę jednego z trzech
Mędrców, o czym świadczy zdobiona arabskim pismem wyjątkowego kroju tiara i księga w jego dłoniach. Podobieństwo rysów twarzy wskazuje, że to
także Jan Wieszczek z „Ogrodu”. n
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto, aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášhoffsf
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Praktycznie nigdy redakcja „Skarbów Podkarpackich” nie miała
problemów z tekstami. Zawsze był ich mały zapas, co pozwalało
na wybór ciekawszych materiałów, ale też dawało czas na szukanie odpowiedniej jakości zdjęć, archiwalnych fotografii czy map.
Od momentu uruchomienia działu „Zapomniane historie” praktycznie nie ma tygodnia, aby nie przychodziły mailem, listem
czy poprzez słuchawkę telefonu propozycje nawiązania współpracy. Często od zawodowych historyków, studentów, ale także regionalistów i pasjonatów.
Okazuje się więc że to, co było mocną stroną „Skarbów” – propagowanie spuścizny dziedzictwa kulturowego regionu – możemy wzmocnić drugą „nogą”, czyli faktami z dawnej i całkiem
bliskiej historii. Jej wspólnym elementem jest „zapomnienie”, brak sensacyjnej atrakcyjności, a także archaiczność. Bo czy może być coś ciekawego w historii zajmowania terenów obecnego Podkarpacia przez Słowian półtora tysiąca lat temu? Może, co najlepiej udowadnia wywiad z prof.
Michałem Parczewskim, który czyta się z zainteresowaniem godnym powieści sensacyjnej. Za
wywiadem idzie opowieść, posiłkująca się szeregiem cytatów m.in. z Jana Długosza, o krwawej
polsko-ruskiej bitwie w 1266 r., która odbyła się w okolicach Rzeszowa, ale nie wiadomo dokładnie
gdzie. Dywagacje autora o jej miejscu wydają się logiczne, ale dopóki nie sprawdzi ich łopata
archeologa, będą tylko ciekawymi przypuszczeniami.
Przyjęliśmy, że górną granicą tematów historycznych obecnych w „Skarbach” będzie I wojna
światowa. A że trwają prace nad wytyczeniem ogólnopolskiego szlaku turystycznego, prezentujemy epizody z wojennych zmagań, które miały miejsce na terenie naszego województwa.
Cykl „Nekropolie wojenne” na stałe zagości na naszych łamach. Tak samo jak powoli kończony
cykl o żydowskich kirkutach.
Nikogo przekonywać nie trzeba, że cerkiew w Radrużu jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu. Ale że zabytkiem, przez swoją unikalność, nie mniej cennym jest także most
kamienny w Iwoniczu Wsi, to już nie dla wielu tak oczywiste zagadnienie. Most pełniący swoją
funkcję nieprzerwanie od 1782 r., który sprostał kawalkadzie radzieckich czołgów, to fenomen na
mapie zabytków techniki Podkarpacia. I o ile cieszy, że cerkiew w Radrużu ma wreszcie po pół wieku swojego dobrego gospodarza w postaci Muzeum Kresów w Lubaczowie, to warto, aby takiego
dobrego ducha znalazł i most – najstarszy, jaki przetrwał w województwie.
Krzysztof Zieliński
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Etniczny kocioł
Profesor Michał Parczewski,
archeolog

Zasięg Słowian w Europie

Jacek Stachiewicz: – Wołosi naszli nasze Podkarpacie z południa, Niemcy, zwani później Głuchoniemcami z zachodu, a kto ze wschodu?
Michał Parczewski: – Słowianie, to oczywiste.
Oni byli pierwsi, ale zaraz, zaraz… Pan zaczyna od
środka. Kolonizacje wołoska i niemiecka tzw. „wiejska”, to najwcześniej wiek XIV, i to raczej jego druga
część, a Słowianie pojawili się nad Sanem może już
w drugiej połowie V, a najpóźniej z początkiem VI
stulecia. Jeśli ograniczyć pole naszych zainteresowań tylko do okresu średniowiecza, bo archeolog
w swoich poczynaniach sięga oczywiście znacznie głębiej w przeszłość, ale to, jak rozumiem, nie
będzie przedmiotem naszej rozmowy, to właśnie
przybycie naszych bezpośrednich
przodków otwiera tę epokę na ziemiach polskich.
Dokumentujemy swoje dzieje,
nasi najwcześniejsi przodkowie
takiej możliwości nie mieli.
Nie mieli z prostej przyczyny, bo
nie potrafili pisać i czytać. Zmiana
rozpoczęła się dopiero w okresie
zakorzeniania się chrześcijaństwa
i budowania struktur państwowych, co miało miejsce od schyłku
X do XII w. I wpierw dotyczyła wybrańców, księży oraz urzędników,
przy czym wśród „piśmiennych”
funkcjonariuszy państwowych też
przeważali wtedy reprezentanci
kleru. Aż do drugiej połowy X w.
jesteśmy zdani zatem wyłącznie na
wiadomości ze źródeł obcych. Na
przykład najstarsza relacja o siedzibach „naszych” Słowian, które
ciągnęły się wówczas wzdłuż łuku

Karpat od dolnego Dunaju do górnej Wisły, wyszła
w połowie VI w. spod pióra Jordanesa, poddanego
bizantyjskiego. Każdy specjalista, jeśli dąży do wiarygodnej rekonstrukcji dziejów, musi znać te doniesienia i korzystać z wszystkich zapisów: łacińskich,
bizantyjskich, arabskich, starosłowiańskich, żydowskich, niemieckich, czeskich i wreszcie ruskich.
Jest specjalny powód, aby zatrzymać się nad tymi
ostatnimi. Plemiona zamieszkujące teren obecnego województwa podkarpackiego, wówczas raczej
jeszcze ani wschodnio-, ani zachodniosłowiańskie,
zostały u schyłku X w. brutalnie rozdzielone przez
granicę państwową. Odtąd przez niemal cztery
stulecia Ruś sięgała po Rzeszów i Krosno włącznie. Między innymi dlatego ważnym źródłem są
dla nas latopisy ruskie, w tym najstarszy – Powieść
doroczna – dawniej zwany „Latopisem Nestora”, ale
też i te powstałe później. Archeolog, który próbuje
w sposób miarodajny odtwarzać dzieje wcześniejszego średniowiecza, musi łączyć umiejętnie wyniki swojego „dłubania w ziemi” z treścią przekazów
pisanych. Uzupełnię to stwierdzeniem, że wschodnia część polskich Karpat, to z wielu powodów kapitalny teren dla pracy archeologa-mediewisty, zarówno terenowej, jak i tak zwanej gabinetowej.
Tak kapitalny, że warto było porzucić dla niego Kraków, jak Pan to zrobił?
Przez ostatnie 12 lat pracowałem równocześnie
w dwóch uczelniach – w moim macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w WSP, przekształconej następnie w Uniwersytet Rzeszowski. To było
wyczerpujące i odbijało się na „produkcji” naukowej, przyszła więc w końcu pora na męską decyzję.
Tak się składa, że moja aktywność terenowa w karpackiej części dorzecza Sanu datuje się od czasów
studenckich. Zdążyłem na przykład jeszcze wziąć
udział w archeologicznej penetracji dna przyszłego
Jeziora Solińskiego! Począwszy zaś od połowy lat
70. ubiegłego wieku, moje wykopaliska i badania
poszukiwawcze skupiały się już głównie w tej części kraju. Z inicjatywy prof. Sylwestra Czopka powstał Instytut Archeologii, w którego uruchamianiu i rozwijaniu mogłem uczestniczyć od początku.
W niezwykle krótkim czasie, w Polsce takie tempo
nie ma precedensu, uzyskaliśmy uprawnienia do
nadawania habilitacji, jako druga po Instytucie Historii placówka w Uniwersytecie Rzeszowskim.
Mistrzowie krakowscy, profesorowie: Rudolf Jamka, Marek Gedl, Kazimierz Godłowski, nadali mi
formację naukową, którą się szczycę, i którą próbuję przekazywać młodzieży archeologicznej w Rzeszowie. Tyle o porzucaniu Krakowa, chociaż muszę dodać, że tak całkiem pępowiny nie odciąłem.
Działam w paru komisjach naukowych PAU i PAN,
jestem też członkiem prezydium Społecznego Ko-

mitetu Odnowy Zabytków Krakowa. A fascynacja
regionem południowo-wschodniej Polski? Łańcuch
Karpat oraz splot wielu przyczyn historycznych
wyznaczyły mu rolę naturalnego pogranicza, a dla
każdego rasowego archeologa pogranicze jest zarówno intrygujące, jak i inspirujące. Każdy rodzaj
pogranicza ma szczególny wpływ na losy wspólnot
ludzkich, czy to jako strefa kontaktowa różnych
krain geograficznych, lub szerzej przyrodniczych,
we wszystkich swoich niezwykle zróżnicowanych
przejawach, czy wreszcie – słabiej lub silniej z tymi
przyrodniczymi uwarunkowaniami powiązane –
rubieże kulturowe, etniczne, religijne, państwowe
etc. Tu ścierają się i najmocniej oddziaływają na siebie wielkie zbiorowe potęgi: państwa, etnosy, systemy religijne. W naszym przypadku od końca X w.
trwa konfrontacja świata Zachodu z dziedzictwem
europejskiego Wschodu, chrześcijaństwa łacińskiego z bizantyjskim, często, chociaż nie zawsze, obciążona wzajemną wrogością.
Jest jeszcze jeden rodzaj swoistego „pogranicza”,
nie przestrzenny, tylko czasowy: to przełomowe
momenty dziejów, gdy wszystko ulega gwałtownemu przyspieszeniu i nowa epoka zastępuje starą. To
wtedy na gruzach dotychczasowego porządku wyłania się nowy. Giną na przykład dawne struktury
plemienne i powstają zalążki narodów albo próchniejąca cywilizacja staje się łupem barbarzyńskich
najeźdźców i podłożem, na którym kształtują się
kultury odmienne od dotychczasowych wzorców.
Mam wewnętrzne przekonanie, że obserwacja
wszelkich takich pograniczy wyostrza perspektywę
poznawczą, ułatwia formułowanie właściwych pytań o stan badanej rzeczywistości. Skupiam swoją
uwagę na kilku ważnych problemach „pogranicznych”. Najważniejsze, to praojczyzna i początki dziejów Słowiańszczyzny, a także mechanizm
i przebieg podziału świata słowiańskiego na odłam
wschodni i zachodni.
Podkarpacie jako pogranicze to główny powód, który Pana tu przyciągnął?
Pogranicze to jest jeden z powodów, kto wie, czy
nie najważniejszy. Ale jestem także miłośnikiem
Karpat, im bardziej ku wschodowi, tym gorętszym.
Beskid Niski oraz Bieszczady z Pogórzami to mój
ukochany region. Niezapomniane lata szkolne spędziłem w Dukli. Sentyment dla gór – tych gór! –
wiąże się jednak najściślej z aurą niezwykłości, z odwieczną rolą dorzeczy Sanu i Wisłoki jako strefy
kontaktowej obcych sobie wspólnot kulturowych.
Po amatorsku pociąga mnie zresztą również historia nowożytna i najnowsza tej części kraju. Wykonując swój zawód łączę więc pod wieloma względami przyjemne z pożytecznym. W 1991 r. ukazała
się moja książka o początkach kształtowania się
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polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach,
w której postawiłem kilka istotnych pytań i próbowałem na nie odpowiedzieć. Oto te kwestie: Kiedy
i skąd na teren dzisiejszego województwa podkarpackiego przybyli Słowianie? Które partie gór i pogórzy zasiedlili? Kiedy i dlaczego nastąpił podział
społeczności plemiennej na Słowian wschodnich
i zachodnich? Jaka jest geneza wschodniosłowiańskich górali karpackich, Bojków i Łemków? Jak się
okazało, każdy z tych problemów wywołuje ostre
spory i gorące dyskusje. Nietrudno też zgadnąć, że
w podtekstach debaty naukowej ujawniają się konfrontacyjne interesy narodowe. Parę lat później,
gdy jeszcze mieszkałem i pracowałem tylko w Krakowie, no i nawet mi się nie śniło, że kiedykolwiek
zadomowię się nad Wisłokiem, zorganizowaliśmy
w Rzeszowie z profesorem Sylwestrem Czopkiem konferencję naukową pod hasłem „Początki
sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu”. Pokłosiem był obszerny tom pod tym samym tytułem. Dotychczasowa
dyskusja nie podważyła, jak się wydaje, moich koncepcji w sprawie napływu Słowian na nasz teren,
a także co do ich późniejszych losów w Karpatach.
Skąd więc jesteśmy?
Dzisiejszy kształt świata słowiańskiego zaczął się
wyłaniać i krystalizować w IV–V w. n.e. w leśnych
ostępach dorzecza środkowego i górnego Dniepru.
Wówczas rozpoczęła się olbrzymia ekspansja Słowian, która już w początkach VI w. osiągnęła linię:
górna Wisła – Karpaty – dolny Dunaj. W połowie
VII w. plemiona słowiańskie zajmowały ogromne te-
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Przypuszczalny zasięg państwa
Polan na początku panowania
Mieszka I i ziemie przyłączone przez
tego władcę. Wschodnia granica
Grodów Czerwieńskich oparta jest
na przebiegającym przez ten obszar
europejskim dziale wodnym.

reny od Łaby po Don, a na południu skolonizowały
Półwysep Bałkański.
Parły na zachód i na południe?
Początkowo zdecydowanie większy był napór na
południe.
Na tereny Dacji, z której rzymski cesarz Aurelian w 271 r. n.e. wycofał swe wojska, a z tymi
wojskami ewakuowała się także większość ludności zamieszkującej Dację?
Po wycofaniu się z Dacji Rzymian, pierwszymi,
którzy zajęli jej tereny byli Wizygoci i Gepidzi.
Gdy rozpoczął się okres wielkiej wędrówki ludów,
ci pierwsi jeszcze przed końcem IV w. udali się
na południe i zachód Europy. Około 500 r. miał
miejsce napływ Słowian na nizinne ziemie dzisiejszej wschodniej i południowej Rumunii, opuszczone przez poprzedników i wówczas bezpieczne
– potęga koczowniczych Hunów już przeszła do
historii. Dolny Dunaj oddzielał Słowian od bogatych prowincji państwa bizantyjskiego. W VI w.
fale pustoszących wszystko najazdów słowiańskich przelewały się przez Bałkany. Na przełomie
VI i VII w. ruszyła ekspansja osadnicza ogromnej
masy Słowian, która doprowadziła do skolonizowania całych Bałkanów. Taki był początek dzisiejszej
Słowiańszczyzny Południowej (a więc mieszkańców dzisiejszej Bułgarii, Serbii, Macedonii, Słowenii i Chorwacji), ale zajęto również Grecję i to całą,
z Peloponezem włącznie. Aż do IX–X w. przetrwały
tam grupy Słowian, poddawane stopniowej hellenizacji. Warto zaznaczyć, że w VI–VIII w. na terenie
dzisiejszej Rumunii „romańskich” przodków Rumunów jeszcze nie było.

Historiografia rumuńska wywodzi rodowód
współczesnych Rumunów od Rzymian, którzy
stacjonowali w Dacji do 271 r. n. e.
Państwo rzymskie to był krótki epizod na terenie
ówczesnej Dacji. Dacja to nie była bynajmniej cała
Rumunia, tylko jej zachodnia połowa, wraz z Siedmiogrodem. Rzymianie w sensie etnicznym, czy
raczej ludność zromanizowana, nie mieli większych
szans tu przetrwać w ciągu wielu kolejnych stuleci,
kiedy różne ludy – Germanie, Słowianie, Awarzy –
brały te terytoria w posiadanie. Nie ma żadnych śladów obecności owych Protorumunów na interesującym nas obszarze. Przybyli tu niewątpliwie później.
Ci autentyczni przodkowie nosili miano Wołochów.
Z ekspansji i postępowania z pierwotnymi organizacjami plemiennymi na Bałkanach należy
wnosić, że Słowianie jako grupa etniczna wcale
nie byli niechętni wojnom i podbojom, ludźmi
miłującymi bliźnich i pokój, czyli takimi, na jakich od kilku stuleci się kreujemy.
Byliśmy okrutni i niszczycielscy, jak większość
barbarzyńskich agresorów, którzy mają do czynienia z ludnością znacznie przewyższającą ich poziomem cywilizacyjnym. Podczas podboju Bałkanów
nie przebierano w środkach. Wyczyny Słowian
w prowincjach bizantyjskich zostały szczegółowo
zrelacjonowane przez wielu kronikarzy. Na słowiańskiej północy nikt nie umiał pisać, większość
dramatycznych wydarzeń przepadła bez wieści
„w otchłani wieków”. Może kiedyś archeologia uzupełni ten obraz.
Jak kształtowało się państwo ruskie?
W IX w. nie było żadnej granicy między Polską
a Rusią, ponieważ wtedy nie było jeszcze ani Polski,
ani Rusi. Plemiona słowiańskie żyły sobie między
Łabą a Donem bez zorganizowanych form państwowości. Mówię oczywiście o terenach na północ od pasma Karpat i Sudetów, bo już na terenie
Moraw wyglądało to inaczej. Ruś, włącznie z nazwą, to był taki dziwny organizm, który wtedy zaczynał się dopiero ukonkretniać przestrzennie. Jego
osią stał się łańcuch punktów obronnych na szlaku
biegnącym z północy, ze skandynawskiej enklawy
przy brzegu jeziora Ładoga aż do Konstantynopola,
stolicy Bizancjum. Ta niesłychanie ważna transeuropejska handlowa linia komunikacyjna prowadziła
rzekami, między innymi Dnieprem, a od jego ujścia
poprzez Morze Czarne do ówczesnego „Drugiego
Rzymu”. Zainicjowanie tego szlaku i kontrolę nad
nim w IX–X w. sprawowali Skandynawowie, na
wschodzie Europy zwani początkowo Rusami. I ci
Rusowie mieli niewiele wspólnego ze Słowianami,
poza tym, że osiedlili się wśród Słowian. Tworzyli
oni drużyny wojskowe i grupy kupieckie, przeważnie łącząc obydwie funkcje. Ukształtowali struktury władzy, podporządkowane dynastii założonej
przez Ruryka. I to właśnie oni – Rusowie, stali się
zaczynem państwowości wschodnich Słowian.
Do lat 90. najpierw w ZSRR, później w Rosji
był to temat tabu.
Jak wiele innych faktów historycznych. Tak naprawdę dopiero po 1990 r. historycy średniego poko-
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lenia w Europie Wschodniej, a jeszcze śmielej młoda
generacja naukowców, zaczęli w miarę obiektywnie
podchodzić do kwestii skandynawskiego rodowodu państwowości wschodnich Słowian. Za czasów
stalinowskich, zresztą również i później, takie pojmowanie dziejów Rusi traktowane było jako zdrada
stanu. Rozmaite teksty sowieckich autorów na ten
temat ociekały pełną nienawiści frazeologią wobec
tzw. „normanistów”. Ale dla historyka, który zna
wszystkie dostępne źródła, pochodzenie państwowości wschodnich Słowian jest oczywiste i trudno
je kwestionować. Schyłek IX i pierwsza połowa X w.
to stadium przejściowe, gdy osiadłe na szlaku „od
Waregów do Greków” grupy skandynawskich wojowników i kupców interesowały się w coraz większym stopniu nie tylko utrzymywaniem wielkiej
drogi handlowej oraz doraźną eksploatacją ludności
słowiańskiej w pobliżu. Zaczęto poszerzać kontrolowane terytorium, podporządkowując siedziby kolejnych plemion. W drugiej połowie X w. ruska struktura państwowa była już mocno okrzepnięta.
Kiedy zaczęła się kształtować granica państwowa między Polską a Rusią?
Przyjmujemy, że tym początkiem, zasygnalizowanym w źródłach, a mianowicie w Powieści dorocznej,
była wyprawa Włodzimierza Kijowskiego „ku Lachom”, do której doszło w 981 r. Jest niemal pewne,
że podczas tej wyprawy Włodzimierz zajął Przemyśl,
wszak kronikarz zapisał w swoim latopisie, że Włodzimierz zabrał Lachom Przemyśl, Czerwień i inne
grody. I wszystko wskazuje na to, że właśnie to był
ten moment, kiedy doszło do podziału terytorium
plemion, które dotychczas na nim żyły i które żadnych granic państwowych rzecz jasna nie posiadały.

grafika: Poznaniak
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Czy możemy odtworzyć ówczesną granicę?
O tyle, o ile, ponieważ być może jeszcze w końcu
X w., a na pewno w stuleciach późniejszych, granica
w pewnym stopniu przesuwała się to na wschód, to
na zachód. Nie wiemy do końca, jak dalekie były te
wahnięcia. Prawdopodobnie niezbyt znaczne, chociaż zdarzały się epizody głębszych wtargnięć na
obszar przeciwnika. Bardzo dobrze mamy już natomiast uchwyconą tę rubież w XIV w. To jest ta sama
linia podziału administracyjnego, która w strukturach Pierwszej Rzeczypospolitej była aż do rozbiorów granicą z jednej strony województwa ruskiego,
z drugiej krakowskiego i sandomierskiego. Część
ruska sięgała po Krosno, Rzeszów i Leżajsk włącznie. Dukla, Jasło, Strzyżów, Kolbuszowa i Nisko to
orientacyjne punkty po stronie polskiej
Dlaczego tę część Rusi zwano „Czerwoną”?
Skąd się ta nazwa wzięła?
Na ten temat są dziesiątki spekulacji, ale przecież dla naszej problematyki to jest bez znaczenia,
gdyż określenie pojawia się dopiero pod koniec
średniowiecza.
Może od Grodów Czerwieńskich?
Być może. Nie przywiązywałbym wagi do tego,
skąd się ta nazwa wzięła, bo nie występuje w źródłach przed XV w. Są za to różne pomysły na objaśnienie toponimu Grodów Czerwieńskich, mniej
lub bardziej udane. Na przykład pewien geolog
sugeruje, że skoro pod Przemyślem są wychodnie
skał piaskowca o czerwonawej barwie, to właśnie
od nich mogła się wziąć nazwa Grodów Czerwieńskich. Ale ja nie chciałbym się zajmować
spekulacjami.

Państwo Bolesława Chrobrego
z zaznaczonymi nabytkami
terytorialnymi władcy. Grody
Czerwieńskie zostały zaznaczone
według przeważającej dziś koncepcji
o ich zasięgu terytorialnym –
obejmują obok samego Czerwienia
także ziemię chełmską, bełską,
przemyską, sanocką i wołyńską.
Mapa Polski za panowania
Bolesława I Chrobrego na podstawie
Ilustrowanego Atlasu Historii Polski
i publikacji o badaniach na Ostrowie
Tumskim w Poznaniu

Grody Czerwieńskie w końcu
panowania króla Bolesława
Chrobrego (1025 r.) w zestawieniu
ze obecnymi granicami państw.
Praca własna (terytorium Grodów
Czerwieńskich na podstawie: J. i J.
Tazbir i inni Wielki Atlas Historyczny,
Demart, Warszawa 2008)
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Łemkowska grupa folklorystyczna
„Osławianie” z Mokrego podczas
festynu Święto kultury nad Osławą

A „Biali Chorwaci”, których Łemkowie uważają
za swoich protoplastów, zaś niektórzy z ukraińskich historyków za nację, od której wzięli swój
początek Ukraińcy?
Obecność siedzib plemienia „Białych Chorwatów” czy też „Chorwatów wschodnich” na naszym
terenie stanowi po prostu mit historiograficzny.
Żadne wiarygodne źródło tu ich nie umieszcza
w sposób nie budzący wątpliwości. Równie wartościowe przesłanki pozwalają twierdzić, że „latopisowe” plemię wschodnich Chorwatów żyło daleko
na wschód od Dniepru. Nie ma sensownych argumentów, które pozwalałyby lokować ich w dorzeczu górnej Wisły, czy górnego Dniestru. Tę kwestię
w zasadzie rozstrzygnął negatywnie wybitny historyk-mediewista, niedawno zmarły prof. Gerard
Labuda. Ale dla dużej części kolegów ukraińskich,
historyków i archeologów, fakt istnienia rzekomo
wschodniosłowiańskiego plemienia „Białych Chorwatów” w dorzeczu Dniestru i Sanu jest kwestią
wiary. Brak solidnych dowodów, ale wiara, jak wiadomo, czyni cuda. W takich warunkach autentyczna dyskusja – mówię to z żalem – staje się skrajnie
trudna. Dodajmy, że szereg argumentów wskazuje
na to, że wielkie przestrzenie w dorzeczu Sanu,
górnego Dniestru, a nawet niektórych dopływów
Prypeci, zajmował jeszcze w X w. szczep Lędzian.
Jak wyglądała sytuacja osadnicza w naszych
Karpatach we wczesnym średniowieczu?
Osadnictwo Słowian we wczesnym średniowieczu zajęło od razu urodzajną otulinę gór – płaskowyże lessowe pomiędzy Rzeszowem i Przemyślem,
a także znaczniejsze obniżenia śródkarpackie, to
jest Doły Jasielsko-Sanockie, maleńką Kotlinę Sądecką, jak również wąskie pasma głównych dolin
rzecznych: Sanu, Wisłoka, Wisłoki i Dunajca. Od
strony południowej, słowackiej, było podobnie –
zasiedlono tereny nizinne i smugi dolin większych
rzek, a także Kotlinę Hornadzką, serce Spisza. Na-

tomiast reszta gór do końca wczesnego średniowiecza, a co najmniej do XII w. włącznie, nie była
objęta osadnictwem Słowian.
Góry były puste?
Praktycznie całkowicie puste. Można przypuszczać, chociaż żadnych konkretnych śladów nie ma, że
jacyś pionierzy, czy uchodźcy, próbowali się w tych
górach zainstalować, ale z pewnością była to jedynie
dorywcza eksploatacja puszczy, a nie zwarte osadnictwo. Z punktu widzenia Słowian, którzy przyszli na te
tereny w VI w., góry właściwe w ciągu kolejnych siedmiu stuleci były absolutnie nieprzydatne z rolniczego
i osadniczego punktu widzenia.
I dopiero w XIV w. zaczęli te góry zasiedlać
Wołosi. Łemkowie są potomkami Wołochów?
W dużym stopniu tak. Pasem transmisyjnym wędrówki pasterskich Wołochów, pierwotnie posługujących się dialektami romańskimi, był łańcuch Karpat.
Ale gdy zbliżała się zima, musieli schodzić na niziny.
Stada, które wypasali, nie miałyby szans na przeżycie
zimy w górach. Musiało więc dochodzić do kontaktów z osiadłą na nizinach ludnością, do stopniowego
przystosowywania się do nowych warunków. I w ten
sposób powoli dokonywała się slawizacja Wołochów,
z których wywodzą się Huculi, Bojkowie, Łemkowie,
także nasi górale beskidzcy i podhalańscy. Gdy więc
Wołosi zaczęli się pojawiać w dzisiejszych Karpatach
ukraińskich, a było to na pewno w XIV, a może jeszcze w XIII w., chcąc nie chcąc musieli obcować z ludnością ruską, żyjącą u podnóża gór. Znaleźli się tym
samym w orbicie działania cerkwi prawosławnej. Kościół wschodni, podobnie zresztą jak katolicki, traktował ich jako pogan, których trzeba schrystianizować.
Tych, którzy dotarli później w nasze Beskidy i na Podhale, a na tym etapie dziejów wołoskich nie mówili już
zapewne dialektami romańskimi, schrystianizowano
w obrządku rzymskim.
Czym Pan tłumaczy fakt, że w badaniach naukowych tak wiele miejsca poświęca się Łemkom?

Tajomstvá mrukovského lesa
Na južnom konci gminy Osiek Jaselský, v
jaselskom okrese, v hlbinách doliny potoka
Szczawa, prítoku Wisłoky, sa ukrýva Mrukova.
Je to neveľká obec, husto zastavaná starými
i novými domami, ďaleko od hlučných trás,
tichá a pokojná. Situovaná na severnej hranici Nízkych Beskýd sa charakterizuje krásnym
okolím a osobitými kultúrnymi hodnotami,
ktoré siahajú do zašlých čias.
Na stránkach dejín sa Mrukova objavuje
v rokoch 1416–1417. Bola šľachtickou obcou,
na začiatku 15. stor. patrila Mikulášovi Skalnickému, v 16. stor. Mniszchom. Ešte na konci 18.
storočia to bola výlučne poľská dedina, kým v
okolitých osadách dominovali Rusíni.
Zvláštnym vrchom je spomínaná Zámková hora, v minulosti zvaná Hora Mrukov.

Na jej vrchole driemu relikty ranostredovekého hradu alebo hradiska. Vrch sa týči viac
ako 150 m nad dolinou Szczawy, je neobyčajne strmý a kamenistý, na severnej strane
niekoľko desiatok metrov vysokou spádnou
skalnou stenou. Na jeho chrbte sa vyskytujú
originálne tvarované skalné útvary, balvany,
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych
foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých
jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito prírodnými výtvormi si bystré oko
všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je
výrazne vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť
zvyškami studne. Na juhozápadnej strane

od vrcholu, vedľa efektnej skupiny skál, sa
zachovali zvyšky valu. Nepochybne to bolo
v minulosti obranné miesto, hradisko alebo
hrad. Toto obranné miesto je istotne veľmi
staré, archeológovia datujú jeho fungovanie
v rozmedzí 12. až 14. storočia.
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je
vytvorený z tvrdého magurského pieskovca.
Medzi týmito prírodnými výtvormi si bystré
oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte
je výrazne vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť
zvyškami studne. Na juhozápadnej strane
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych
foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých
jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvo
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Z mojego punktu widzenia odpowiedź jest prosta. Otóż dlatego, że wyjaśnienie genezy Łemkowszczyzny przybliża odpowiedź na pytanie
o średniowieczne dzieje Karpat. Zresztą proporcje
w zaangażowaniu badawczym nie są chyba aż tak
znacznie zachwiane. Na pewno mamy też jednak
do czynienia z taką swoistą pozanaukową otoczką
tego tematu. Wokół Karpat, jednego z największych przecież łańcuchów górskich w Europie,
narosło wiele mitów – dla mieszkańców nizin to
przecież zupełnie osobny świat. Do dziś uważa się,
że Karpaty rumuńskie są najdzikszymi, zachowanymi w niemal pierwotnym stanie górami w Europie.
Wokół polskich Karpat też zrodziło się wiele bardzo romantycznych wyobrażeń. Sądzę, że Łemkowie to dodatkowa, wzmacniająca ten mit karpacki
egzotyka etniczna. To budzi powszechne zainteresowanie, wcale nie tylko wśród historyków.
Gdy spojrzymy na mapę naszych Karpat i zakreślimy tereny zamieszkałe do II wojny światowej
przez Łemków, to uświadomimy sobie, że przez
kilkaset lat funkcjonował niezwykły, wąski pas
osadnictwa wschodniosłowiańskiego, który klinem
liczącym około 100 km oddzielał od siebie tereny
zajęte przez Słowian Zachodnich, czyli Polaków
i tereny zasiedlone przez Słowaków żyjących po
obydwu stronach gór. Ten kontrast między Łemkowszczyzną a strefą polską, czy po drugiej stronie
– między Łemkowszczyzną a strefą słowacką, zawsze i do końca był ostry. Łemkowszczyzna stanowiła dla Polaków środowisko bardzo interesujące,
gdyż zupełnie odmienne od własnego. Łemkowie
mówią innym językiem, żyli w całkiem innych warunkach, a przy tym zajmowali tereny kapitalne
z krajoznawczego punktu widzenia. No i potem,
podczas i po wojnie, kiedy doszło do wysiedleń,
ten inny, mityczny i egzotyczny świat, nagle prawie
przestał istnieć. I fakt nieistnienia spotęgował jeszcze to znamię łemkowskiej egzotyki.
Dlaczego historia Łemków w historiografii
ukraińskiej tak bardzo odstaje od tej, którą prezentują polscy badacze?
Odpowiedź jest prosta – bo ma charakter w dużym stopniu ideologiczny, a nie naukowy.
Położenie Podkarpacia sprawiło, że tutaj bardziej niż w innych regionach Polski buzował kocioł etniczny, kulturowy, religijny, społeczny?
Bez wątpienia. Tutaj była peryferia i państwowości, i etniczności Polski, a wszędzie tam, gdzie
dochodzi do styku z innym światem, gdzie mamy
do czynienia z pograniczem, tam zawsze dzieją się
różne rzeczy, które nie występują w centralnych
partiach terytorium. Karpaty to wspaniałe, naturalne laboratorium dla archeologa. Mamy przecież tutaj ogromne zróżnicowanie przyrodnicze,
są pogórza, góry niskie, średnie i wysokie (te ostatnie trochę umowne…), bardzo urodzajne lessowe
pasma przykarpackie, mamy wreszcie rozwiniętą
sieć rzeczną i sprzyjające osadnictwu doliny Sanu, Wisłoki, Wisłoka. Możemy więc śledzić, które
z tych mikroregionów bardziej odpowiadały ludziom, a które znajdowały się poza strefą eksplo-

XX-wieczna zachodnia granica zwartego
zasięgu gwar wschodniosłowiańskich: na
odcinku podlaskim wg Atlasu gwar
wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, na
odcinku lubelskim wg materiałów do Atlasu
gwar Lubelszczyzny (zob. J. Bartmiński,
J. Mazur, Wschodnia granica a pochylonego
w gwarach południowej Lubelszczyzny) i na
odcinku południowym wg J. Ziłyńskiego,
Karta ukrajins’kich hovoriv
współczesna granica mazurzenia na odcinku
podlaskim i lubelskim wg źródeł jw., a na
południowym wg M. Karasia, O ludowych
gwarach Rzeszowszczyzny
współczesna wschodnia granica a ścieśnioneo
go (a) wg K. Dejny, Dialekty polskie
o
historyczny stan a ścieśnionego (a) na
odcinku lubelskim wg Bartmińskiego
i Mazura jw. oraz na odcinku południowym
wg Małego atlasu gwar polskich (formy:
o
o
słucha j, śpiewa j)
polityczna granica polsko-ruska i polsko-litewska (mazowiecko-podlaska) oraz
krzyżacko-litewska z poł. XIV w.
współczesne granice polityczne

atacji naszych przodków. Tego się nie da zrobić
na nizinach, bo na nizinach rzadko bezpośrednio sąsiadują ze sobą krainy o krańcowo różnych
warunkach ekologicznych. Wielu mieszkańców
południowo-wschodniej Polski zdaje sobie sprawę,
że żyje w regionie, którego dzieje były niezwykle
burzliwe, w którym dochodziło do konfrontacji
różnych ideologii, kultur, grup etnicznych i religii.
Współcześni użytkownicy tych ziem nie muszą być
historykami czy archeologami, nie muszą znać dat
i okoliczności przemian historycznych, ale ta przeszłość jest i będzie w nich w jakiś sposób obecna
– czy chcą tego, czy nie. n
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tekst i fot. Bronisław Wilk

Zagadka miejsca bitwy
sprzed 750 lat
Od dawna historycy nie mogą
zlokalizować miejsca bitwy rycerstwa małopolskiego z księciem halicko-włodzimierskim
Szwarno w 1266 r., która odbyła się na terenie obecnego
Podkarpacia. Zacznijmy jednak
po kolei.

Na rycinie zaznaczono:
1 – bród i stróże (przypuszczalne
porta, worota, brona),
2 – miejscowości wchodzące
w skład zabrony należącej do
kasztelana sandomierskiego.
Czerwonym kolorem zaznaczone
nazwy miejscowości związane
z obronnością na trasie od zabrony
do przypuszczalnego miejsca
bitwy i w jego okolicach

W

1264 r. umarł sojusznik Polski, król halicki Daniel. Wiemy, że miał trzech synów: Romana, Lwa i Szwarna. Roman nie
przeżył ojca, natomiast Lew i Szwarno podzielili się
ojcowizną. Jak pisze Jerzy Wyrozumski w Dziejach
Polski piastowskiej: „Bracia pozostawali w złych stosunkach, co daje się tłumaczyć wyprawą rycerstwa
małopolskiego przeciw Szwarnie w 1266 r., kiedy
był on nie tylko księciem wschodniej części Rusi halicko-włodzimirskiej, ale również wielkim księciem
litewskim. Tła tej wyprawy nie znamy, ale wolno się
domyślać, że miała służyć obronie interesów Lwa,
który w odróżnieniu od Szwarna nie zachowywał się
wrogo wobec Polski. Mogło też chodzić o Jaćwież,
której Szwarno udzielał wsparcia, a która dawała się
we znaki Polsce”. Dariusz Dąbrowski w rozprawie
o tym, czy Długosz tworząc siódmą księgę Annalium korzystał z Kroniki halicko-wołyńskiej, powołując się na tę kronikę pisze: „Konflikt pomiędzy
Bolesławem Wstydliwym a Szwarnem, wspieranym
przez Wojsiełka, Wasylka Romanowicza oraz jego syna Włodzimierza rozpoczął się w 1265 r. od
litewsko-ruskiego najazdu na Skaryszew, Wiślicę
i Tarczek. Następnie chory w czasie jego trwania
książę krakowski wysłał do Szwarna posłów z zapytaniem dlaczego kazał swym ludziom napaść na
Małopolskę. Ruski książę wyparł się uczestnictwa
w tej akcji. Bolesław nie uwierzył i nakazał oddzia-
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łom dowodzonym przez Zbigniewa, Warsza, Sułka
i Nieustępa zaatakować posiadłości Daniłowicza. Siły małopolskie bez większego powodzenia uderzyły
na okolice Chełma. Spowodowało to odwetową wyprawę Rusinów. Szwarno spustoszył rejon Lublina,
zaś Włodzimierz Wasylkowicz Białej (Kraśnik). Później znowu uderzyli Polacy, przy czym równocześnie
Bolesław Wstydliwy wysłał do Wasylka proboszcza
lubelskiego Grzegorza z propozycja rozpoczęcia rokowań pokojowych. Gdy książęta ruscy zmierzali do
Tarnowy by pertraktować z Bolesławem, doszła ich
wieść o zdradzie Polaków, którzy zamiast rozpocząć
pertraktacje uderzyli na okolice Bełza”.
Latopis Nikonowski podaje: „I wyznaczyli sobie
obaj zjazd w Tarnowie i po tym Wasylko ruszył na
zjazd do Tarnowy. Ale kiedy był w grodzie Grabowiec, doszła go wieść, że Lachy go oszukali – na
zjazd nie poszli, a obszedłszy [Wasylka] bokiem
[ruszyli] na Worota. I wtedy poszli oni do Bełza
i zaczęli pustoszyć wsie. Wasylko dlatego, ruszył
z kniaziem Szwarno i synem Swoim Włodymirem.
I poszli oni do Czerwienia i ujrzeli, że wioski płoną,
a Lachy pustoszą okolicę. I puścił Wasylko za nimi
pogoń, [tu] gdzie oto Lachy rujnowali wsie i zabili
licznych z nich, a innych pojmali. I Lachy przestraszywszy się, poszli z powrotem do siebie.”
A oto, co o tym pisze Długosz w siódmej księdze
kroniki: „Książę krakowski i sandomierski Bolesław
Wstydliwy chcąc […] nadto
powściągnąć ciągłe najazdy
i wypady tegoż Szwarna na ziemie polskie, ogłasza we wszystRzeszów
kich swoich ziemiach wyprawę
przeciw Rusi, zaś dowództwo
nad nią powierza za uchwałą
swoich doradców wojewodzie
krakowskiemu Piotrowi. Kiedy
więc wojska zgromadziły się
pod Ropczycami, ruszono do
kraju Szwarna. Kierujący zaś
wyprawą wojewoda krakowski
obawiając się, żeby w razie, gdyby wojsku zdarzyło się jakieś
niepowodzenie, albo wynik
wyprawy nie wypadł pomyślnie, nie obwiniano go, że zaszło
to wskutek jego nierozwagi lub
niedbalstwa, nie podejmował
niczego bez zasięgnięcia rady
i wszystkie posunięcia w sprawie prowadzenia wojny po-
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dawał do wiadomości obecnym przy nim
dostojnikom, a zwłaszcza wojewodzie sandomierskiemu Januszowi oraz dowódcom
oddziałów. [...] Wkraczającemu na Ruś wojsku polskiemu na drugim postoju zabiega
drogę książę Szwarno z wielkim wojskiem
Rusinów i Tatarów w miejscu zwanym Pieta [Pietha], w piątek osiemnastego czerwca
i rozbija swój obóz niedaleko od obozu Po4
laków, zrobiwszy wywiad odnośnie ich sił.
Tego dnia wojsko polskie wstrzymuje się
od walki oczekując jutra w przekonaniu,
że dzień ów, na który przypadło uroczyste
święto świętych męczenników Gerwazego
i Protazego, będzie dla nich pomyślny i szczęśliwy,
a dla Rusinów złowróżebny (w dniu tym bowiem
w poprzednich latach walczyli szczęśliwie pod
miastem Zawichostem z księciem Ruskim Romanem i jego ogromnym wojskiem). Zatem w sobotę
w dzień św. Gerwazego i Protazego, o świcie wojewoda krakowski Polaków, a Szwarno Rusinów, prowadza do walki. I po wypuszczeniu najpierw przez
Rusinów deszczu strzał a przez Polaków pocisków
doszło do ostrego starcia i zawziętej walki z jednej
i drugiej strony. Wojsko polskie zaczęło jednak zdobywać przewagę i wdarłszy się w środek nieprzyjaciół sprawiło im straszną rzeź. Szwarno, który pełnił
nie tylko obowiązki wodza ale i żołnierza, odnowił
w kilku miejscach walkę i wzmocnił słabnące szeregi swoich, w końcu jednak i sam, widząc, że jego
oddziały zostały pobite i przerzedziły się, rzuca się
do ucieczki, by nie dostać się żywcem w ręce Polaków. Zaczęła się teraz bezładna rzeź, gdy wszyscy
Rusini zwrócili się do ucieczki i nie mniej ich zginęło w czasie ucieczki niż w bitwie, Polacy bowiem
ścigali uciekających parę mil. Wielka też była liczba wziętych do niewoli, których Polacy, mając dość
rzezi oszczędzili. Potem rozgrabiono pełen wszelkiego bogactwa obóz Rusinów, a po dwóch dniach
postoju w miejscu bitwy i po zniszczeniu i spaleniu
ziemi Szwarna, wojewoda krakowski odprowadził
do Polski zwycięskie wojsko polskie, unosząc ze sobą wszelkiego rodzaju łupy i zagrabione mienie, którym się wzbogaciło. Również wspomniany wojewoda krakowski był zadowolony, że wyprawa pod jego
wodzą i sterem powiodła się szczęśliwie. Rusinów
zaś ta klęska do tego stopnia przeraziła i poskromiła, że potem przez wiele lat nie odważyli się tknąć
ziem polskich.”
Gdzie była ta bitwa?
Miejsce omawianej bitwy w kronikach ruskich
jest nazywane Worota. W polskich źródłach, np.
w Roczniku franciszkańskim krakowskim oraz
w Kronice wielkopolskiej – Porta. W Roczniku
krakowskim teren ten określany jest jako „Petra”.
U Długosza zaś „Pietha”. Ruskie słowo worota i łacińskie porta oznaczają to samo, czyli bramę.
Wróćmy do 1262 r., gdzie to we wspomnianej
już Tarnawie (Tarnowie) odbył się zjazd Bolesława
Wstydliwego z królem halickim Danielem (ojcem
Szwarna), ustalili oni granicę na terenie wspólne-
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go pogranicza. I tak Czudec miał należeć do Polski,
natomiast Rzeszów do Rusi. Granica przecinająca
Wisłok z południa na północ, przebiegała w rejonie
dzisiejszej Babicy i zmierzała w kierunku Trzciany. Czyli tereny po lewej stronie Wisłoka, a zatem
dzisiejszego Zarzecza, Lutoryża, Mogielnic i Boguchwały należały do Rusi, Niechobrz już do Polski.
J. Kurtyka w materiałach z konferencji o początkach sąsiedztwa polsko-ruskiego pisze: „W XIII w.,
a z pewnością i wcześniej teren pogranicza w okolicy Rzeszowa zwany był ‚broną’ (porta, worota)
z racji położenia w przewężeniu pomiędzy Puszczą
Sandomierską a podchodzącymi tu kompleksami
leśnymi Pogórza Strzyżowskiego”.
W I tomie Dziejów Rzeszowa czytamy: „Wedle informacji z XIV w. w skład uposażenia ‚brony’ wchodziły wsie Wiercany, Witkowice, Zagorzyce, Gnojnica i Iwierzyce, które tworzyły okręg zwany ‚Zabroną’
należący do kasztelana sandomierskiego”. Z kolei
z materiałów z konferencji o początkach sąsiedztwa
polsko-ruskiego wynika, że okręg „Zabrona” spełniał na pograniczu ruskim z pewnością analogiczne
funkcje jak dzierżona przez kasztelana krakowskiego „brona myślenicka” na pograniczu węgierskim.
Jego powstanie można zatem odnosić najpewniej do
okresu kształtowania się granicy polsko-ruskiej na
tym terenie w końcu XI w. Okręg wykorzystywany
był nie tylko do dozoru granicy, lecz także jako punkt
koncentracji wojska przed atakiem na Ruś.
W 1266 r. wyprawa dowodzona przez księcia Bolesława Wstydliwego i kasztelana sandomierskiego
Piotra z Bogorii wyruszyła spod Ropczyc i na drugim postoju pokonała kniazia Szwarna w miejscu
zwanym „broną” (porta – worota) koło Rzeszowa”.
Miejsce to J. Kurtyka próbuje zlokalizować pomiędzy Trzcianą a Staromieściem.
Współczesne nazwy pomagają szukać
Spróbujemy dokładniej zlokalizować owe wrota.
Wiemy, że nazwy miejsc funkcjonują przez wieki.
Na terenie Siedlisk jest miejsce, które nazywane jest
Przedewrocia, jest również Broniakówka. Już te dwie
nazwy powinny nas zainteresować w kontekście tego co było powiedziane wcześniej. Jak by i tego było
mało, jest również miejsce przez miejscowych nazywane skałą. Może właśnie tu należy szukać owej
brony? Jeżeli są przedewrocia to muszą być i wrota.
Jak są wrota to muszą coś zamykać, czegoś bronić.

1 – Przedewrocia
2 – bród
3 – stróża przy brodzie
4 – stróża po drugiej stronie Wisłoka

Polsko-ruską bitwę w 1266 r.
możemy sobie wyobrazić
dzięki licznym rekonstrukcjom
historycznym, na zdjęciu jedna
z nich na zamku w Boguchwale
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Przypuszczalna stróża w Babicy

Przypuszczalna stróża obok brodu

Na terenie Babicy, na granicy z Zarzeczem, w pobliżu Wisłoka jest bez wątpienia sztucznie utworzone
miejsce obronne. Po drugiej stronie rzeki, na terenie
Siedlisk, tuż nad Wisłokiem jest również sztuczne
usypane miejsce obronne, niestety już częściowo
zniszczone. W miejscu tym w 50. latach ubiegłego
wieku założono cegielnię i wyeksploatowano nasypaną tam glinę, a było jej dość dużo, bo wysokość
kopca od poziomu drogi wynosiła ok. 10 m, a od
strony Wisłoka ok. 30 m. Odległość pomiędzy tymi
miejscami w prostej linii wynosi 1 km.
Czy nie mogły to być stróże pilnujące przeprawy
przez Wisłok? A bród znajdował i znajduje się do
dzisiaj tuż obok siedliskiego kopca. Tworzą go utwory fliszowe przez które przebija się Wisłok. Tuż obok
jest miejsce nazywane skałą. Czy te dwie stróże nie
stanowiły owej bramy? Bo na dodatek na tym terenie Wisłok wypływa z przewężenia między dwoma
wzgórzami na rozległą dolinę wynoszącą w tym
miejscu 1 km, a pod Rzeszowem już ok. 4 km. Czy
nie jest to właśnie brama z której wypływa Wisłok?
Spróbujmy sobie teraz wyobrazić, czy mogła tu się
odbyć bitwa. Jak wiemy od Długosza, wojska Bolesława Wstydliwego wyruszyły spod Ropczyc, a więc
z owej zabrony i Szwarno zabiega im drogę na dru-

gim postoju. Moim zdaniem wojska spod Ropczyc
nie przemieszczały się na Rzeszów, tak jak przypuszcza Kurtyka, bo musiały by się posuwać po w miarę
otwartym terenie i przekraczać Wisłok w Rzeszowie
jednak już głęboko po stronie ruskiej. Raczej od Sędziszowa skierowały się w kierunku Iwierzyc, Nockowej, Zgłobnia i Niechobrza, aby na terenie dzisiejszego Lutoryża schowane za niewysokimi pagórkami
rozbić obóz szykując się do przeprawy przez Wisłok.
Z logistycznego punktu widzenia wariant przemarszu na Zgłobień, Niechobrz był korzystniejszy,
bo tereny te należał do Polski, a obszar dzisiejszego
Lutoryża należały już do Rusi. Forsowanie brodu
było trudnym technicznie zadaniem i dowództwu
polskich wojsk zależało na tym, aby go przekroczyć
jak najbliżej swoich bezpiecznych terenów. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, należałoby przyjąć,
że bitwa musiała się odbyć na terenie dzisiejszego
Zarzecza. Ta rozległa równina była idealnym miejscem na stoczenie walki.
Rekonstrukcja przebiegu bitwy
Jak wiemy od Długosza kniaź miał swoich szpiegów, którzy go poinformowali o sile Polaków, a siły
Szwarna były od nich czterokrotnie większe. Jego
wojsko znajdowało się prawdopodobnie po prawej
stronie Wisłoka na wzgórzach owej broniakówki, może z główną bazą w grodzisku lubeńskim?
Szwarno mógł zlekceważyć Polaków, mając większe siły, a nie doceniwszy ich waleczności, popełnił błąd przechodząc na drugą stronę Wisłoka, na
teren dzisiejszego Zarzecza. Wszystko wskazuje na
to, że wojewoda Piotr był bardzo przebiegły, rozważny i miał przemyślany plan bitwy. Czy nie po to
czekał na następny dzień, żeby ściągnąć Szwarnę na
lewy brzeg Wisłoka?
Kiedy Polacy uzyskali bitewną przewagę, Rusini
w panice ruszyli na bród, a nie mogąc się na nim pomieścić zostali po prostu wycięci. Tych, którzy uszli
Polacy ścigali jeszcze przez kilka mil. Przebywając
jeszcze na tym terenie przez dwa dni, niszczyli i palili ziemię Szwarna, grabiąc także pełen dobytku jego
obóz. Może wówczas zostało zniszczone grodzisko
w Lubeni? Tam mógł znajdować się obóz Szwarna, a najbliższe okolice, w tym Biała i Rzeszów,
zostały spalone i ograbione? A. Bielenda w książce Lubenia, dzieje wsi i okolice, powołując się na
A. Lubelczyka, który prowadził badania archeologiczne na grodzisku w Lubeni, pisze, że mogło ono
być spalone w połowie XIII w.
Na opisywanym terenie jest jeszcze intrygująca
nazwa Mogielnice. Czy nazwa nie mogła się wziąć
stąd, że właśnie tu po bitwie chowano poległych?
Obecnie Mogielnice są miejscowością odrębną, powstałą po II wojnie światowej, ale wydzieloną z tzw.
Mogielnic lutoryskich, niechobrskich i częściowo
boguchwalskich. A więc obejmowały one rozległy
teren nazywany tym mianem, a nie miejsca, gdzie
jak przypuszczają niektórzy badacze, w XIX w. chowano zmarłych na zarazę. I czy Lutoryż, który był
założony na surowym korzeniu w 1373 r. nie powstał na terenie owych Mogielnic?
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Tajomstvá mrukovského
lesa

Niektórzy chcą umiejscowić worota w księstwie Bełzkim. Ale czy nie
mogło tak być, że najazd Bolesława na ziemie Szwarna szedł dwutorowo?
Przecież wyraźnie Bolesław chciał ich oszukać, umawiając się z Wasylkiem na zjazd do Tarnowy i tam posłał mniejsze siły, które poszły na Bełz,
gdzie wojowie Bolesława zostali pobici. Tam pod Bełzem Polacy mogli
walczyć pod dowództwem Zbigniewa, Warsza, Sułka i Nieustępa, natomiast pod wodzą wojewody krakowskiego Piotra i wojewody sandomierskiego Janusza ruszyli spod Ropczyc. Stamtąd nie byli w stanie dojść do
Bełza w ciągu dwóch dni ze względu na odległość.
Jest jeszcze sprawa nazwy miejsca bitwy u Długosza – „Pieta”. Wiemy, że
ruskie worota to łacińskie porta, a petra to skała. Skąd się jednak wzięło
określenie „pieta”. Elżbieta Kowalczyk w studium Brona Małopolska uważa, że jest to nazwa miejscowa, powołując się na tłumaczenia dzieł Długosza przez K. Mecherzyńskiego z 1868 r., gdzie miejsce bitwy nazwane
jest „Piętą”. Jeżeli popatrzymy na mapę Miega z 1779 r., sekcja 100, to aż
się prosi aby zaznaczone miejsce nazwać piętą. Nie jest moim zamiarem
stawianie pewników. Chciałbym jednak badaczy zajmujących się tym tematem zainteresować nazwami Przedewrocia, Broniakówka, Mogielnice
czy choćby Pięta. A dodatkowo jeszcze znajdujące się w pobliżu miejscowości: Gwoździec, Matnia i Zgłobień. Czy taka koncentracja nazw miejsc
obronnych na stosunkowo niedużym terenie to przypadek? n
Mapa Miega z zaznaczonym miejscem prawdopodobnej Piethy/Pięty

Na južnom konci gminy Osiek Jaselský, v jaselskom okrese, v hlbinách doliny potoka Szczawa, prítoku Wisłoky, sa
ukrýva Mrukova. Je to neveľká obec, husto zastavaná starými
i novými domami, ďaleko od hlučných trás, tichá a pokojná.
Situovaná na severnej hranici Nízkych Beskýd sa charakterizuje krásnym okolím a osobitými kultúrnymi hodnotami, ktoré
siahajú do zašlých čias.
Na stránkach dejín sa Mrukova objavuje v rokoch 1416–
1417. Bola šľachtickou obcou, na začiatku 15. stor. patrila Mikulášovi Skalnickému, v 16. stor. Mniszchom. Ešte na konci 18.
storočia to bola výlučne poľská dedina, kým v okolitých osadách dominovali Rusíni.
Zvláštnym vrchom je spomínaná Zámková hora, v minulosti zvaná Hora Mrukov. Na jej vrchole driemu relikty
ranostredovekého hradu alebo hradiska. Vrch sa týči viac
ako 150 m nad dolinou Szczawy, je neobyčajne strmý a kamenistý, na severnej strane niekoľko desiatok metrov vysokou spádnou skalnou stenou. Na jeho chrbte sa vyskytujú originálne tvarované skalné útvary, balvany, vytŕčajú
obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam
aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je
vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito
prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného múru
a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť zvyškami studne. Na juhozápadnej strane od vrcholu, vedľa efektnej skupiny skál,
sa zachovali zvyšky valu. Nepochybne to bolo v minulosti
obranné miesto, hradisko alebo hrad. Toto obranné miesto
je istotne veľmi staré, archeológovia datujú jeho fungovanie
v rozmedzí 12. až 14. storočia.
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi
týmito prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé priehlbne,
oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného múru
a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť zvyškami studne. Na juhozápadnej strane vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych
foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvo vytŕčajú obrovské bloky a dosky
zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne
vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od
zvyšku, časť kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla
byť zvyškami studne. Na juhozápadnej strane vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvo
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je
tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš
je vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito
prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného múru
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tekst Barbara Adamska, fot. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, WikiCom

Włoski krajobraz

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Nowożytne malarstwo pejzażowe cieszyło się uznaniem
dawnych koneserów sztuki.
Świadczą tym jego zasoby
w prestiżowych kolekcjach świata. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przechowuje blisko 50
krajobrazów z Galerii Dąmbskich. W zespole malarstwa,
którego tematem są widoki
natury przeważają dzieła XVIII-wiecznych artystów z krajów
niemieckich. Wśród nich błyszczy kilka perełek – to nieliczne
obrazy pędzla flamandzkich
i holenderskich mistrzów, które powstały w XVII stuleciu,
znanym jako złoty wiek pejzażowego malarstwa.

Jan Asselyn, Krajobraz z bydłem,
ok. 1650 r., Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

D
Rembrandt, Portret Jana Asselyna,
1647 r.

Frans Hals, Portret Jana Asselyna, 1650 r.
Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt

o nich zaliczam Krajobraz z bydłem Jana Asselyna, plenerową kompozycję ze sztafażem,
namalowaną w końcu lat 40. XVII w. Lico
niewielkiego obrazu jest dzisiaj pokryte siatką spękań, nosi jeszcze ślady starych werniksów i bardzo
dawnych uzupełnień warstwy malarskiej. Holenderski artysta rozbudował strefowo widok górzystego
krajobrazu, w którym następujące po sobie wzniesienia i skalne występy spływają w dół wzdłuż diagonalnych linii. Ich stoki jak teatralne kulisy flankują,
prawy i lewy brzeg kompozycji, lecz bez zachowania
ścisłej symetrii. Między ścianami skalnych masywów, sprawiających wrażenie wąwozu rozpościera
się daleki widok na pasma wzgórz, które obniżają się
stopniowo w łagodnie ukształtowany obszar zieleni,
graniczący z przestrzenią nieba.
Pierwszy plan, z którego w rzeczywistości malarz obserwował i szkicował widok, zasnuwają plamy ciemnych, szarawych brązów. Na tym tle słabo
odznacza się czarna sylwetka psa, oglądanego pod
światło. Kolejną strefę rozjaśnia blask popołudniowego słońca. Jego promienie wydobywają z tła
w barwach ziemi figurki pasterza i licznej trzody,
pokonujących z widocznym wysiłkiem ostatnie
kroki na szczyt wzniesienia. Słońce znaczy cynobrowymi plamami grzbiety zwierząt, niewielką
płaszczyznę gruntu, ożywia ciepłą czerwienią kaftan pasterza. Rozproszone, łagodne światło kładzie
się białymi blikami na łbie i grzbiecie szarej krowy,

na oślej głowie i na koszuli wieśniaka. Obok trzech
dużych zwierząt, podąża jeszcze spore stado owiec,
pozostających w półcieniu. Ich sierść w barwach
ciepłych brązów prawie zlewa się z tonacją skalistego podłoża. Pasterz w ciemnym, wysokim kapeluszu sprawia wrażenie ruchliwej marionetki. Jak
kapelmistrz batutą, tak on wysoko uniesioną laską
dyryguje przemarszem zwierząt, leniwie wlokących
się pod górę. Całe otoczenie animalistycznego sztafażu z jedną tylko ludzką postacią utrzymane jest
w barwach przyrody spalonej słońcem u schyłku
lata. Gama kolorów mieni się akordami ochry, szeroką paletą ugrów, zróżnicowanych w uzależnieniu od intensywności oświetlenia, a także oliwkową, szarawą, zrudziałą zielenią mchów i krzewów
o drobnym listowiu. Koloryt dalekiego krajobrazu,
widocznego między skalnymi masywami, również
pagórkowato ukształtowanego, przechodzi stopniowo przez odcienie zieleni: od zgaszonej ugrem
i szmaragdowej do jasnozielonkawych i błękitnych tonów przy linii horyzontu. Niebo pokrywają
chmury malowane bielą złamaną jasnym ugrem,
ocienioną lekką, ciepłą szarością. Blisko zenitu
rozsnuwają się ukazując skrawek jasnego błękitu.
Zdecydowanie ciepły, koloryt natury rozświetlonej słońcem Południa tworzy doskonałą harmonię
z rozmaitymi gradacjami niezbyt chłodnej zieleni
i zimnym błyskiem czystego błękitnego nieba. Sztafaż bukolicznego krajobrazu usytuowany w najle-

Asselyna
piej oświetlonej partii malowidła doskonale wpisuje
się w kolorystyczną tonację płótna.
Znawcy nowożytnego malarstwa uważają Jana
Asselyna za czołowego holenderskiego pejzażystę,
który w nowy, ożywczy sposób zaczął postrzegać
i odtwarzać świat. Malarz, Holender francuskiego pochodzenia urodził się w 1610 r. w Dieppe we
Francji. W 1621 r. wraz z rodziną osiedlił się w Amsterdamie. Tam wstąpił do pracowni Esaiasa van de
Velde (1591–1630) wybitnego mistrza, krajobrazowego malarstwa, a równocześnie wspaniałego
rysownika i akwaforcisty. Asselyn po ukończeniu
pierwszego etapu nauki podjął artystyczną wędrówkę, której szlak prowadził do Francji i Włoch.
W latach 1635–1642 przebywał w Rzymie, gdzie
wstąpił do konfraterni „Schilderbent”, zrzeszającej
niderlandzkich artystów, osiedlonych w Wiecznym
Mieście. W bractwie występował pod przezwiskiem Krabbetje (Mały Krab). We Florencji uczył
się malarstwa batalistycznego u Jacquesa Courtoisa
(1621–1676), Francuza specjalizującego się w scenach bitewnych. Po zawarciu związku małżeńskiego
w 1645 r. powrócił do Holandii. Utrzymywał bliskie
kontakty z mistrzami po fachu w niderlandzkiej
kolonii artystycznej w Rzymie, jak i w późniejszym
życiu w Amsterdamie.
Kronikarze ówczesnych wydarzeń wspominają o jego przyjaźni z Rembrandtem (1606–1669).
Największemu z holenderskich malarzy zawdzięczamy graficzny portret Asselyna. Czarno-biała
akwaforta przedstawia mistrza Jana, człowieka niedużej postury, lecz wielce zadowolonego. Jego elegancki ubiór, w kolorze szlachetnej czerni zgadza
się z trendami ówczesnej mody. Mężczyzna w swobodnej, zawadiackiej pozie wspaniale prezentuje się
wytwornym kaftanie z białymi koronkowymi mankietami i kołnierzem oraz w wysokim kapeluszu
z podwiniętym rondem, spod którego spływają na
ramiona starannie utrefione loki. Tłem była zapew-
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ne pracownia malarska, gdyż za postacią portretowanego stoi rozpięte na sztalugach płótno z naszkicowanym fragmentem krajobrazu. W 1650 r.
Frans Hals (1582/3–1666) namalował podobiznę
mistrza, pozostającą dzisiaj w zbiorach Muzeum
Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Piękne studium
portretowe pokazuje mężczyznę pewnego siebie,
przystojnego, zadbanego, w wysmakowanym stroju, jednocześnie modnym i eleganckim. Oglądamy
na nim wizerunek człowieka przyjaznego, na pewno bezpośredniego, świadomego własnej wartości.
W Amsterdamie wysoko ceniono dzieła Jana
Asselyna: jego pejzaże oparte na studiach z natury, batalie i wspaniałe kompozycje animalistyczne,
malowane na płótnie. Artysta znakomicie posługiwał się też rysunkiem i technikami graficznymi.
Zafascynowany urodą włoskiej przyrody i antycznymi pamiątkami, wielkiej minionej historii tego
kraju włączył się w nurt sztuki nazywany malarstwem północnych italianistów. Jego styl ukształtował się w Rzymie pod wpływem idyllicznych
pejzaży: Jana Botha (1615–1652), Claude’a Lorraina (1600–1682), Adama Pynackera (1622–1673).
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Jan Both, Włoski krajobraz, 1645 r.
Royal Picture Gallery, Mauritshuis

Od lewej:
Claude Lorrain, Eneasz na wyspie
Delos, 1671–1672, National Gallery,
Londyn; Adam Pynacker, Krajobraz
ze stadem kóz, ok. 1650 r.,
Saint Louis Art Museum
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Karta z Wiedeńskiej Genesis
ze sceną uwięzienia Józefa, 560 r.

Joachim Patinir,
Chrzest Chrystusa, 1510–1515,
Kunsthistorische Museum, Wiedeń

Godzinki księcia de Berry, Wrzesień,
1415–1416, Musée Condé, Chantilly

Postacie wieśniaków i zwierząt
podpatrywał u innego malarza
italianizującego kierunku Pietera van Laera (1599–1642). Jako
jeden z pierwszych pejzażystów
z pochmurnego kraju wiatraków,
podejmował krajobrazowe motywy Rzymu i jego okolic. Lecz te
tematy nie były jedynymi w jego
bogatej twórczości. Asselyn zmarł
w 1652 r. w Amsterdamie. Żył zaledwie 42 lata i stworzył ogromną
ilość malarskich i rysunkowych
kompozycji, obecnie rozproszonych w niezliczonych kolekcjach
i muzeach na świecie.
Od najdawniejszych czasów
natura była dla artystów źródłem
niewyczerpanych inspiracji. Przyroda stawała się scenerią malowanych dramatów i epickich opowieści. W sztuce
antyku, głęboko zakorzenionej w wartościach
greckiego humanizmu traktowano ją jako tło
dla historii ludzkich losów. Umiejętności helleńskich mistrzów pędzla możemy ocenić na
podstawie malowideł opowiadających o wędrówkach Odyseusza, odkrytych na rzymskim
Eskwilinie, pozostających w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Grecki malarz, ilustrujący przygody bohatera homerowego poematu
osadził je w fantastycznym krajobrazie, który
dzisiaj jawi się jako poetycki, ekspresyjny wizerunek natury. Artyści późnego antyku umiejętnie odtwarzali impresję całego krajobrazu.
Ów „impresyjny” sposób malowania przejęli
od nich mistrzowie wczesnego średniowiecza.
Jako najciekawsze przykłady można wymienić ilustracje w iluminowanych kodeksach: w Wiedeńskiej
Genezis, wykonanej w 560 r. w Antiochii, i w blisko cztery stulecia
późniejszym Psałterzu Utrechtskim. Jednak w wiekach średnich
zatracono sposób przedstawiania
natury jako jednolitej, organicznej
całości. Sprowadzono ją do roli
symbolu, jak w romańskich miniaturach i bizantyjskich mozaikach.
Niderlandzcy mistrzowie międzynarodowego gotyku postrzegali wizerunek otaczającego ich
świata jak obraz natury uładzonej
przez człowieka. Przyrodę pojmowano jako tło dla zmiennych czynności, przekształcających się wraz
z przemianami pór roku. Nowe
spojrzenie na naturę znalazło wyraz w arcydziele braci Limburgów,
iluminatorów prywatnego modlitewnika zwanego Godzinkami księcia de Berry (1415–1416).
Autorzy miniatur wykonali cykl

ilustracji kalendarza, przestawiających plenerowe
rozrywki burgundzkiego dworu i prace wykonywane na roli przez książęcych poddanych w poszczególnych miesiącach roku. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w najpiękniejszym rękopisie iluminowanym
głównym przedmiotem zainteresowania był pejzaż,
ukazany już nie jako tło figuralnej sceny, lecz realistyczny obraz natury, która budzi się do życia, rozkwita i zamiera.
Artyści przełomu późnego średniowiecza i zarania epoki nowożytnej zaczęli odkrywać naturę jako
organiczną całość. Dla spadkobierców malarskich
tradycji Jana van Eycka świat był ogromnym zbiorem rozmaitych, doskonałych przedmiotów, a porządek i jednolitość zawdzięczał boskiemu ładowi.
Chociaż pejzaż w panoramicznych kompozycjach
Joachima Patenira (1480–1524) nie stanowił głównego tematu obrazu, bo była nim scena religijna,
miłośnicy szczegółów krajobrazowych, oglądając
te dzieła czerpali radość odkrywania piękna labi-

ryntów skał, zatok, łąk, lasów, daleko położonych
miast, rzek i mórz.
Malarze niemieckiego renesansu wykonywali doskonałe, rysunkowe studia alpejskich widoków. Budzące dzisiaj zachwyt subtelne akwarele Albrechta Dürera (1471–1528), baśniowe wizerunki kniei
i skalnych urwisk Albrechta Altdorfera (1480–
–1538) nie zyskiwały uznania oczach współczesnych. Szkice wielkiej urody traktowano jako pomocnicze studia natury, które miały służyć jedynie
do komponowania obrazów o treściach religijnych.
Pieter Bruegel Starszy (1525/30–1569) stworzył
koncepcję kosmicznego pejzażu. W panoramicznych widokach świata wielki niderlandzki mistrz
zwany Chłopskim, rozbudowywał kompozycję
przestrzeni we wszystkich kierunkach. Logicznie
i konsekwentnie łączył w jedną całość wszelkie elementy krajobrazu: drzewa, domostwa, wzniesienia
przechodzące w pasma górskich łańcuchów, zwieńczonych skalistymi szczytami, oblane wodą morskich zatok. Artysta z oddali ogarniał spojrzeniem
świat. Swój punkt obserwacyjny umieszczał wysoko ponad linią horyzontu, jak to czynili rysownicy
Pieter Bruegel Starszy, Pejzaż z upadkiem Ikara,
ok. 1557 r., Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruksela
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starych, geograficznych map. Pejzaże Bruegla były
czymś więcej niż malowaniem krajobrazu. Stały się
wyznaniem filozofii natury, rozumianej jako symboliczne odbicie całego kosmosu.
Dla Leonarda da Vinci (1452–1519) malarstwo było jednym ze sposobów poznawania świata. Rysując,
genialny mistrz renesansu badał strukturę chmur,
przeprowadzał geologiczną analizę kamiennej natury skał. Studia przyrody, którą opisywał, rysunkowo
przekształcał twórczo w swoich wielkich dziełach
jak: Mona Lisa i Św. Anna Samotrzeć w poetyckie wizje fantastycznego krajobrazu. W Traktacie
o malarstwie sformułował zasady perspektywy powietrznej i kolorystycznej. W oparciu o nie powstawały trójstrefowe widoki natury, w których pierwszy
plan komponowany w barwach brązów przechodził
stopniowo w następne w rozmaitych gradacjach
zieleni i jasnych błękitów tuż przy linii horyzontu.
We własnej ojczyźnie Leonardo był odosobniony
w swoich zainteresowaniach odtwarzaniem zjawisk
przyrody. Intelektualiści we Florencji zajmowali się
wówczas zagadnieniami perspektywy posługując się
wyłącznie linią. Weneccy mistrzowie, rozsmakowani w barwie, kształtowali pejzaże teatralnie dekora-

cyjne, dalekie od realizmu. Krajobraz w sztuce
włoskiego renesansu
przybrał kształty pięknej, wyidealizowanej
natury i wciąż pozostawał tylko tłem portretów i figuralnych
kompozycji o treściach: biblijnych, mitologicznych,
historycznych lub wyobrażających alegorie, a chtoniczny (wywodzący się od ziemi) realizm Leonarda
pozostawał wyjątkowym zjawiskiem.
W porównaniu z malarstwem Italii sztuka niderlandzka wyróżniała się znacznie wyższą bezpośredniością przeżywania natury. Artyści z tych nisko położonych krajów trzeźwego mieszczańskiego
myślenia obiektywnie i realistycznie odtwarzali
otaczający ich świat.
Pejzaż jako samoistny gatunek sztuki uformował
się Niderlandach na przestrzeni stulecia między połową XVI i XVII w. Wówczas krajobraz z tła „historii” przekształcił się samodzielną kompozycję. Na
przełomie obu stuleci nastąpił poprzedzony wieloletnimi wojnami podział niderlandzkiego państwa na protestancką Holandię
i katolicką Flandrię. W obszarze dawnych południowych
Niderlandów,
pozostających
pod panowaniem hiszpańskich Habsburgów, rozkwitała
pompatyczna oficjalna sztuka,
w służbie potężnego mecenatu
Kościoła katolickiego i świeckich, absolutnych władców.
W Zjednoczonych Prowincjach
północnych przedstawiciele zamożnego mieszczaństwa sprawowali demokratyczną jak na
owe czasy władzę. Holendrzy,
przeważnie wyznawcy kalwinizmu, byli narodem mieszczan,
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Od lewej: Albrecht Dürer,
Weiherhaus, ok. 1497 r.,
British Museum, Londyn;
Albrecht Altdorfer, Widok Dunaju
z zamkiem Wörth, ok. 1522 r.,
Alte Pinakothek, Monachium

Leonardo da Vinci, Św. Anna
Samotrzeć, 1510 r., Luwr, Paryż
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Od góry: Jan van Goyen, Widok
na Valkhof w Nijmegen, 1641 r.,
Museum Het Valkhof, Nijmegen;
Salomon van Ruysdael,
Holenderski krajobraz, 1656 r.,
Gemäldegalerie, Berlin
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Jan Asselyn, Rzeczny pejzaż, 1647 r.,
Kunsthistorische Museum, Wiedeń

rybaków, chłopów i żeglarzy,
ludzi prostych o bezpośrednim stosunku do natury. Dlatego mistrzowie z kraju wiatraków odtwarzali przyrodę
bez pokusy malowniczości,
jako „wycinek natury”, który miał łudzić ludzkie oko.
Jan van Goyen (1596–1656)
i Salomon van Ruysdael
(1600–1670) malowali codzienną rzeczywistość: monochromatyczne widoki portów morskich i rzecznych,
piaszczyste wydmy, stare chałupy i wiekowe drzewa
pod pochmurnym północnym niebem. Ich obrazy
skomponowane w tonacji szaro-brązowo-złocistej,
urzekające nastrojem poetyckiego spokoju, oddawały
wrażenie świetlistej atmosfery i przejrzystości powietrza jak żadne inne dzieła do czasów impresjonistów.
W drugim ćwierćwieczu XVII stulecia w szkole
holenderskiego malarstwa pojawił nurt określany
mianem italianizującego pejzażu. Nowy kierunek
ukształtował się w Rzymie w środowisku artystów
przeważnie niderlandzkiego pochodzenia, zafascynowanych starożytnością i przyrodą włoskiego
kraju. Przybysze z Północy malowali słoneczne krajobrazy Italii z ruinami antycznej
architektury. Szczególnie ulubili
widoki Rzymu z motywami: Campo Vaccino, jak dawniej nazywano Forum Romanum, Koloseum,
wodospadów Tivoli. Krajobrazy
lśniące barwami południa zaludniali figurkami sztafażu mitologicznego i pastoralnego, lub
postaciami ubogich mieszkańców tej ziemi, żyjących beztrosko
w otoczeniu pięknej, przyjaznej,
niczym nie zagrażającej natury.
Wielu mistrzów podążało za przykładem Claude’a Lorraina w kierunku idealizowanego krajobrazu,
wyobrażającego arkadyjską idyllę.

Inni pozostawali wierni bardziej realistycznemu
spojrzeniu na naturę. Kolonia malarzy w Rzymie
w większości zrzeszająca niderlandzkich mistrzów
wiodła życie artystycznej cyganerii. Weseli czciciele
Bachusa włóczyli się po tawernach i malowniczych
zaułkach, urządzali wycieczki poza miasto, by szkicować sielskie krajobrazy. Osiedleni w Rzymie malarze z krajów położonych na północ od Alp zawiązali w 1620 r. bractwo „Schilderbent”. W zrzeszeniu,
które pełniło rolę cechowej organizacji z własnym
statutem, koncentrowało się życie artystyczne
i towarzyskie. „Schilderbent” przede wszystkim
chronił i wspierał swoich członków pozostających
niekiedy w konfliktach z malarzami z Akademii św.
Łukasza. Bowiem między północnymi italianistami
a kolegami po fachu z szacownej rzymskiej uczelni
dochodziło do sporów natury artystycznej, jak i do
ostrej rywalizacji w sferze materialnej. W 1720 r.
papież Klemens XI nakazał zlikwidowanie konfraterni z powodu awantur i dzikich pijackich orgii wyprawianych przez jej członków. W Rzymie
tworzyły co najmniej trzy pokolenia mistrzów italianizującego nurtu. Jan Asselyn należał do drugiej
generacji malarzy włoskiego krajobrazu obok: Jana
Botha, Nicolasa Berchema (1620–1683), Jana Baptista Weenixa (1621–1663), Adama Pynackera, Karela Dujardin (1622–1678) i Pietra van Laera, który
pierwszy zaczął malować plebejskie sceny z ulicznego życia Rzymu.
Płótno Jana Asselyna z rzeszowskiej kolekcji
figuruje w najstarszym regestrze Galerii Dąmbskich wymienione pod pospolitym tytułem jako
Krajobraz z bydłem. Temat obrazu i sposób jego
przedstawienia oraz walory warsztatowe nie pozostawiają wątpliwości odnośnie autorstwa Asselyna.
Niewielką pejzażową kompozycję, opartą na harmonii form i barw, rozjaśnioną subtelną grą światła namalował artysta, którego styl był już w pełni
ukształtowany. Ustalanie chronologii obrazów Jana
Asselyna nastręcza pewne trudności.
Mistrz, jeśli sygnował swoje prace, używał monogramu (J.A). Obrazy namalowane we Włoszech nie
posiadają dat, bo te pojawiają na płótnach się dopiero w 1646 r., czyli po powrocie do Amsterdamu.
Kompozycja z Galerii Dąmbskich, nie sygnowana

Spotkanie
i bez daty, pochodzi późnego okresu twórczości,
kiedy artysta na stałe powrócił do ojczyzny. Pozornie skromny, bukoliczny pejzaż jawi się jako dojrzałe dzieło mistrza, świadomie i harmonijnie łączące
sposób odtwarzania urzekającego nastroju pięknej,
łagodnej natury, rozjaśnionej blaskiem słońca Południa z bezpośredniością i realnością spojrzenia
właściwego szkole holenderskiego malarstwa.
Sztukę północnych italianistów inspirowały idealizowane pejzaże Claude’a Lorraina, doskonale
skomponowane z równinnych stref, z ruinami antycznych budowli, malowanych z dystansu podobnie jak niewielkie sylwetki ludzkie, piękne, wytworne i jakby nieobecne. Obrazy francuskiego mistrza
odznaczały się nastrojem błogiej idylli, wyczarowanej przez operowanie światem, grą jego refleksów
i harmonijną skalą barw z subtelnymi niuansami.
Jego heroiczne prospekty krajobrazowe, chłodne,
intelektualnie wykoncypowane realizowały program idealnego klasycznego przedstawienia. Każdy z mistrzów italianizującego nurtu pozostawał
w mniejszym lub większym stopniu w zasięgu sztuki Claude’a. Wpływ francuskiego malarza najsilniej
przejawił się we wczesnych, włoskich pejzażach
Asselyna. W krajobrazach o słabiej różnicowanej
kolorystyce dominowały masywne ruiny w barwach piasku, wtopione w błękitno-złociste tło,
z którym kontrastowały jedynie jaskrawe figurki:
jeźdźców, rybaków, wieśniaków czy pasterzy. Jednak Asselynowy sztafaż, realny jak z krwi i kości,
całkowicie różnił się od nieco dziwacznych postaci z wyidealizowanego świata Lorraina. W swoich
dojrzałych pracach holenderski artysta kształtował
przestrzeń odmiennie niż Claude. Mistrz Jan unikał spojrzenia na krajobraz z oddalonego punktu,
czyniąc bliższym wizerunek natury. Pierwszorzędną umiejętnością, jaką przyniosły mu z kontakty ze
sztuką Lorraina, była zdolność operowania światłem. W naszym obrazie blask promieni słonecznych wyzłaca tylko niektóre partie lesistych pagórków i rozjaśnia pochód trzody z pasterzem. Światło
wydobywa kształty zwierząt tak namacalnie, że
odczuwamy ciepło ich miękkiej sierści. Czujemy
zapach ziemi przegrzanej słońcem południa. Asselyn wykorzystał tu światło kształtując realny obraz
przyrody. Claude inaczej posługiwał się świetlnymi
efektami. Łagodnym, złocistym blaskiem nasycał
swoje krajobrazy, uzyskując w nich swój słynny nastrój, aurę melancholijnej zadumy.
Porównanie pejzażu z muzealnej kolekcji z dwoma dziełami Asselyna, podobnymi pod względem
kształtowania przestrzeni, kolorystyki, operowania
światłem jak i niemal analogicznie potraktowanych
sylwetek sztafażu, pozwala ustalić datę powstania
Krajobrazu z bydłem na lata między 1647 a 1650 r.
Z 1647 r. pochodzi rzeczny pejzaż, przechowywany w Royal Museum des Beaux-Arts w Brukseli,
w którym mistrz odmalował z wielką precyzją taki
sam pogodny nastrój i podobne postacie. Jeszcze
bliższe podobieństwo wykazuje krajobraz z trzodą
przechodzącą przez mieliznę, zatytułowany Bród
ze zbiorów Galerii Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-

nych w Wiedniu. Pejzaż datowany na lata 1648–
–1650, opromienia złocisto-pomarańczowe światło, wyzłaca ono obłoki tworząc iluzję powietrznej
przestrzeni i plastycznie modeluje grzbiety krów
i owiec. W wiedeńskim krajobrazie pochód trzody oddalającej się ku rzece zamyka pasterz ubrany
i upozowany podobnie jak jego odpowiednik z muzealnego obrazu. Zestawienie obu dzieł nasuwa
wniosek, że mistrz malując w nich sztafaż posłużył
się tą samą grupą modeli. W rzeszowskim obrazie
przedstawił frontalnie grupę zwierząt z pastuchem
na czele. W krajobrazie z wiedeńskiej Akademii
pochód trzody, który kończy zaganiający ostatnią
owcę opiekun stada odwrócony tyłem do artysty
rysującego tę scenę. Wspomniane włoskie pejzaże
Asselyna powstały już w Holandii zapewne na podstawie szkiców, które mistrz przywiózł z Italii.
Najbardziej znanym dziełem Jana Asselyna szczyci
się Rijksmuseum w Amsterdamie. Zraniony łabędź
to wspaniałe studium ptaka, który atakowany przez
psa broni własnego gniazda. Groźna, majestatyczna
sylwetka białego łabędzia szykującego się do odparcia intruza błyszczy na tle szmaragdowo-błękitnego
krajobrazu. Mistrz namalował ten obraz ok.
1650 r. na zamówienie
Jana de Witt. Już po
śmierci Asselyna właściciel płótna został
mianowany I Ministrem Republiki Holandii. Wówczas opatrzył
dzieło napisami sławiącymi obronę swojej ojczyzny, zewsząd zagrożonej przez wrogów,
przez co animalistyczna kompozycja zyskała
wymiar alegorii holenderskiego kraju. n
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Jan Asselyn, Bród, ok. 1648–1650,
Galeria Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych, Wiedeń

Jan Asselyn, Zraniony łabędź,
ok. 1640–1652 ,
Rijksmuseum, Amsterdam
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Tajomstvá mrukovského
lesa
Na južnom konci gminy Osiek Jaselský, v jaselskom
okrese, v hlbinách doliny potoka Szczawa, prítoku Wisłoky, sa ukrýva Mrukova. Je to neveľká obec, husto zastavaná starými i novými domami, ďaleko od hlučných
trás, tichá a pokojná. Situovaná na severnej hranici Nízkych Beskýd sa charakterizuje krásnym okolím a osobitými kultúrnymi hodnotami, ktoré siahajú do zašlých
čias.
Na stránkach dejín sa Mrukova objavuje v rokoch
1416–1417. Bola šľachtickou obcou, na začiatku 15. stor.
patrila Mikulášovi Skalnickému, v 16. stor. Mniszchom.
Ešte na konci 18. storočia to bola výlučne poľská dedina,
kým v okolitých osadách dominovali Rusíni.
Zvláštnym vrchom je spomínaná Zámková hora,
v minulosti zvaná Hora Mrukov. Na jej vrchole driemu relikty ranostredovekého hradu alebo hradiska.
Vrch sa týči viac ako 150 m nad dolinou Szczawy, je
neobyčajne strmý a kamenistý, na severnej strane
niekoľko desiatok metrov vysokou spádnou skalnou
stenou. Na jeho chrbte sa vyskytujú originálne tvarované skalné útvary, balvany, vytŕčajú obrovské bloky
a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko
neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvorený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito
prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé
priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť
kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť
zvyškami studne. Na juhozápadnej strane od vrcholu,
vedľa efektnej skupiny skál, sa zachovali zvyšky valu. Nepochybne to bolo v minulosti obranné miesto,
hradisko alebo hrad. Toto obranné miesto je istotne
veľmi staré, archeológovia datujú jeho fungovanie
v rozmedzí 12. až 14. storočia.
vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem
a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento
skalný galimatiáš je vytvorený z tvrdého magurského
pieskovca. Medzi týmito prírodnými výtvormi si bystré
oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne
vidieť dve umelé priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť
od zvyšku, časť kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá
by mohla byť zvyškami studne. Na juhozápadnej strane vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem
a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento
skalný galimatiáš je vytvo vytŕčajú obrovské bloky a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvorený
z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľudskej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé priehlbne,
oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť kamenného
múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť zvyškami studne. Na juhozápadnej strane vytŕčajú obrovské bloky
a dosky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko
neveľkých jaskýň. Celý tento skalný galima

Kamień i Steinau – fragment mapy Kaiserlich und Königlich Militärgeografisches Insitut (1914 r.)
W połowie maja 1915 r., po ponad siedmiu miesiącach rosyjskiej okupacji w widłach Wisły
i Sanu znów rozgorzały walki. Los Galicji odmieniał się dzięki ofensywie 11. Armii niemieckiej
i 4. Armii austro-węgierskiej, rozpoczętej 2 maja pod Gorlicami. Niemiecka armia wchodziła
w rejon Przemyśl-Sieniawa, a cały odcinek Sanu od Sieniawy do ujścia był celem 4. Armii
austro-węgierskiej pod dowództwem gen. piech. arcyksięcia Józefa Ferdynanda, która
składała się z XIV i IX Korpusu. Przeciwnikiem była 3. Armia rosyjska gen. Radko Dimitrijewa
(XV, IX, X, III Korpus). Około 15 maja ukształtował się na okres jednego miesiąca front zaciekłych
walk pozycyjnych. W interesującym nas rejonie ciągnął się od Tarnobrzega do Niska, stąd do
Rudnika, Sarzyny, Leżajska i Sieniawy.

XIV

Miejscowość Warchoły stanowiła
punkt, gdzie linia frontu, ciągnąca się
od Tarnobrzega, skręcała w kierunku
południowo-wschodnim, w stronę Rudnika. Odcinek Warchoły–Rudnik kontrolowała 8. Dywizja Piechoty, w której
to składzie znajdowały się cztery pułki
Kaiserjägrów. Odcinki kontrolowane
przez te pułki bezpośrednio ze sobą
sąsiadowały, a nawet przenikały. Koło
Przędzela powstało dodatkowo wybrzuszenie, nazwane wtedy „kufrem” (niem.
Koffer), słabo obsadzone4, a stanowiące
dla Rosjan naturalny cel ataku. Na opisanym odcinku doszło do poważnego
włamania Rosjan i przejściowej utraty
Rudnika (20/21.05), ale najgorsze dla
Strzelców Cesarskich były wydarzenia
z początku czerwca. IX i nowoprzybyły
XIV Korpus rosyjski 1 czerwca runęły
na XIV Korpus austro-węgierski. Pierwsze
uderzenie przyjął 1.
TKJR pod Warchołami, po nim 2. TKJR pod
Podwoliną i 3. TKJR
w najbardziej niedogodnym do obrony
odcinku, czyli „kufrze”
koło Przędzela5. Jednostki te oderwały się
od wroga wieczorem
2 czerwca i wycofały na
nowe stanowiska w reMsza polowa podczas poświęcenia cmentarza w osadzie Steinau
jonie Jata–Jeżowe. Jed-

austriacki korpus z Innsbrucka zawędrował nad
dolny San po raz pierwszy w październiku 1914 roku. Z nim
interesujące nas cztery pułki cesarskokrólewskich Tyrolskich Strzelców Cesarskich (k.u.k. Tiroler Kaiserjäger-Regimenter1, dalej: TKJR) o kolejnych numerach
1, 2, 3, 4. Brały udział w próbie forsowania Sanu pod Leżajskiem (14–18.10
1914), walkach o przyczółek pod Nową Wsią i Racławicami (20–23.10.1914)
oraz walkach pod Rozwadowem (24.10–
–02.11.1914)2. W maju 1915 r. weszli
w dobrze już sobie znany rejon. To właśnie oni urządzili w Nowym Kamieniu,
wówczas Steinau3, cmentarz dla swoich
kolegów poległych kilka dni wcześniej
pod Warchołami (obecnie dzielnica Niska). Jak doszło do tych walk?
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Kwatera Tyrolskich Strzelców
Cesarskich w Kamieniu

Od lewej: pomnik zbudowany przez Strzelców Cesarskich dla poległych pod Warchołami, Stróżą i Rudnikiem (źródło zdjęć archiwalnych:
A. Bossi-Fedrigotti, Kaiserjäger – Ruhm und Ende. Nach dem Kriegstagebuch des Oberst v. Cordier, Graz 1977) i widok współczesny wojennej nekropolii
nostki sąsiednie również zmuszone były ustąpić,
wobec czego 3 czerwca linia frontu biegła już od
Przyszowa Kameralnego przez Jeżowe do Sarzyny
koło Leżajska. Obrona stanowisk pod Warchołami kosztowała 1. TKJR 15 oficerów i 942 żołnierzy
zaginionych, rannych i zabitych. Z 440 ludzi I batalionu tegoż pułku pierwszy dzień przeżyło tylko
140. 1. Kompania wróciła z pola bitwy z 40, 3. kompania z 7 ludźmi. Także 2. TKJR meldował dotkliwe straty; nie mniej niż 800 zaginionych, rannych
i poległych. W 3. TKJR było 342 ludzi, podczas
gdy jeszcze 1 czerwca 1360. 4. TKJR skurczył się
do rozmiarów jednego batalionu6. 1. TKJR walczył
jeszcze w rejonie Jata–Sójkowa, reszta tyrolskich
pułków została odesłana do Steinau jako rezerwa.
Wobec postępów Rosjan nie było możliwe pochowanie na miejscu poległych żołnierzy, których ciała,
wraz z rannymi zabrano przy odwrocie w rejon Jeżowego. „II batalion [2. TKJR] ulokował się w pięknej niemieckiej wiosce Steinau. Pierwszą „akcją
bojową” nowo sformowanej jednostki był grób poległych kolegów przy kościele w sąsiednim Kamieniu. Piękne, proste urządzenie, obelisk z napisem:
„Naszym Bohaterom! Wzniesione przez XIV Korpus 1915””7 – wspomina Cordier8. „Do obelisku prowadził tak zwany Alpensteig [dosł. alpejska ścieżka]
z kamieni, ozdobiony jodłami. 9 czerwca dokonano
także uroczystego poświęcenia wielkiego cmentarza
w niemieckim Steinau wraz z mszą polową i przemową dowódcy korpusu9. Przemawiał także miejscowy proboszcz ewangelicki. Nie przeczuwał, że
pięć dni później wybuchnie pożar i zamieni w popiół jego kościół, jak i większą część miejscowości.”
Omawiana kwatera znajduje się w centrum
cmentarza parafialnego w Kamieniu. Porównanie

stanu obecnego ze stanem widocznym na zdjęciach
wskazuje, że pola grzebalne zostały przekopane a na
ich miejscu znajdują się pochówki współczesne.
Zachował się w częściowo zmienionej formie skalniak zajmujący prostokąt o wymiarach 9×4,30 m.
Góruje nad nim kapliczka słupowa na betonowym
fundamencie, z boniowanym trzonem, z trzema
płycinami, przykryta dachówką ceramiczną, zwieńczona krzyżem, o wysokości całkowitej 2,30 m.
Jest elementem oryginalnego urządzenia kwatery.
Współcześnie dodano do niej marmurową tablicę
z napisem o tej treści „W TYM MIEJSCU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLEGLI W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. Niech dobry Bóg da Im wieczny
pokój. Kamień 1.11.2004 r. Tablicę ufundował Samorząd Gminy, Towarzystwo Przyjaciół Kamienia”.
Wobec wzbogacenia wiedzy o genezie kwatery
wnioskuję o uszczegółowienie treści napisu przy
okazji najbliższych prac remontowych. Nowa proponowana treść: „Tu spoczywają żołnierze 1, 2, 3
i 4 Pułku Tyrolskich Strzelców Cesarskich polegli w walkach koło Niska i Rudnika w dniach 1–2
czerwca 1915 r.”. n
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo
remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky
bude možné nájsť na archeologickej výstave
dostupnej v Regionálnom múzeu v Stalowej
Woli. Približne 300 exponátov z celého Poľska,
multimediálne prezentácie, ikonografia – sú
dôležitédddddddddddddddddddddddddd

1
Okręg rekrutacyjny tych pułków to cały Tyrol,
w tym część po 1919 roku należąca już do Włoch:
Innsbruck, Brixen (dziś Bressanone) i Trient (dziś
Trento).
2
L. von Fabini, Tiroler Kaiserjäger am San
1914/15, Wien 1934, s. 6-21.
3
Mała wieś powstała w roku 1782, w ramach
kolonizacji józefińskiej, dziś Nowy Kamień.
4
Por. Österreich-Ungarns letzter Krieg. Band II,
Wien 1931, s. 437-438. Wieczorem 31 maja obsadę „kufra” stanowiło 1350 ludzi 3. i 170 ludzi
4. Pułku.
5
von Fabini, op. cit., s. 28–29.
6
A. Bossi-Fedrigotti, Kaiserjäger – Ruhm und
Ende. Nach dem Kriegstagebuch des Oberst v. Cordier, Graz 1977, s. 81.
7
W oryginale:„Unseren Helden! Erreichtet vom
XIV Edelweiß-Korps 1915”. Edelweiß to nazwa
wyróżniająca korpusu, dosłownie „szarotka”. Kwiat
ten to w wielu armiach symbol wojsk górskich.
8
Major von Cordier, dowódca IV batalionu 2.
TKJR, po 2 czerwca II batalionu.
9
Feldmarschalleutnant Josef Ritter Roth von
Limanowa-Łapanów.
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W ciągu roku zabytek ten
przyciąga blisko 10 tys. osób.
Turyści przyjeżdżają nie tylko
z Polski. Coraz więcej przybywa
tu gości z Europy, a także innych kontynentów. Wszystkich
przyciąga niezwykły urok i ciekawa historia cerkwi św. Paraskewy w Radrużu. Świątynia
zlokalizowana jest w centrum
niewielkiej obecnie miejscowości, w powiecie lubaczowskim, na północno-wschodnich
kresach województwa podkarpackiego, tuż przy granicy
z Ukrainą. W sąsiedztwie znajduje się cenione uzdrowisko
w Horyńcu Zdroju i wiele innych
atrakcji Roztocza Wschodniego.

Lubaczów
RZESZÓW

Radruż

tekst i fot. Janusz Mazur

Cerkiew na
N

iezwykłość cerkwi radrużańskiej wynika
przede wszystkim z faktu odległego czasu
jej powstania. Wzniesiona została bowiem
w końcu XVI w. i bez większych zmian przetrwała do
naszych czasów. Jest to obecnie jeden z najstarszych
zabytków drewnianej architektury sakralnej nie tylko
na terenie Podkarpacia, ale także w Polsce i na szerszym obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego.
Przypuszcza się, że jej fundatorem był w 1583 r.
starosta lubaczowski Jan Płaza, związany blisko
z hetmanem Janem Zamoyskim. Wobec zaginięcia
pierwotnych dokumentów fundacyjnych trudno
jednak wskazać na konkretny rok budowy.
W tym samym czasie powstało w pobliżu Lubaczowa i Żółkwi jeszcze kilka podobnych, choć
znacznie mniejszych świątyń. Z tej grupy, którą
ze względu na zbliżoną lokalizację można byłoby
nazwać wschodnioroztoczańską, do dziś zachowała się m. in. cerkiew w Gorajcu pod Cieszanowem
(z 1586 r.), a także cerkiew św. Ducha w Potyliczu (XVI w.) koło Rawy Ruskiej (ob. Ukraina). Ze
względu na wysoką jakość i wyraźne podobieństwa
konstrukcyjne przypuszcza się, że budowle te są
dziełem profesjonalnego warsztatu ciesielskiego
silnie osadzonego w tradycji ciesiołki gotyckiej.
Cerkiew wzniesiona została w typowej konstrukcji
zrębowej z drewna jodłowego i dębowego. Uwagę
zwracają potężne obramienia otworów drzwiowych,
przypominające analogiczne konstrukcje kamienne.
W charakterystycznym dla
świątyń obrządku wschodniego planie trójdzielno-podłużnym największa jest
nawa. Zamyka ją od góry czworoboczna kopuła
zrębowa z pojedynczym
załamaniem utworzonym
przez niską ściankę. Całość

usztywniona jest od wewnątrz systemem ściągów,
które od zewnątrz klinowane są przez zaczepy. Kopułę wieńczy kowalskiej roboty krzyż. Monumentalną, wręcz kubiczną sylwetkę świątyni łagodzą
obiegające wokół soboty. Cała powierzchnia ścian
i dachów szczelnie pokryta jest gontami.
Wkrótce po warsztacie ciesielskim w cerkwi pojawili się malarze. W 1648 r. na wschodniej ścianie
nawy rozmieszczona została polichromia, która
wraz z ikonami tablicowymi współtworzyła pierwotny ikonostas. W tym samym czasie na ścianie
sanktuarium umieszczone zostało unikalne przedstawienie epitafijne z wyobrażeniami Ojców Kościoła Wschodniego.
Cerkwi towarzyszy wzniesiona równocześnie
drewniana dzwonnica o cechach obronnych, usytuowana w najwyższym punkcie placu cerkiewnego. Budowla ta posiada również wiele wyjątkowych
cech. Uwagę zwraca konstrukcja złożona z dziewięciu monumentalnych słupów. W bryle wieży
wyróżnia się typowe dla konstrukcji obronnych
wysunięte piętro (izbica) z dachem ostrosłupowym.
Zespół cerkiewny obejmuje poprowadzony po
owalnej linii kamienny mur z dwiema bramami
i niewielką kostnicą z połowy XIX w. Przy świątyni
stoją kamienne nagrobki z bruśnieńskiego ośrodka
kamieniarskiego (XVIII–XX w.), w tym także grobowiec rodziny Andruszewskich, właścicieli miejscowego dworu. W sąsiedztwie świątyni położone
są również dwa cmentarze wypełnione bruśnieńską
rzeźbą sepulkralną (XIX–XX w.).
Z walorami artystycznymi łączą się również interesujące dzieje tego zabytku. Związane są one głownie z XVII w., kiedy to liczne wojny, a szczególnie
najazdy tatarskie trapiły ziemie Rzeczypospolitej.
Nie ominęły one także Radruża, ale szczęśliwie nie
spowodowały zniszczenia cerkwi. Jak wiele innych
świątynia pełniła rolę chłopskiej warowni, chroniąc
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kresach Podkarpacia
życie i mienie mieszkańców. Do legendy przeszedł
ostatni najazd tatarski, który dotarł w okolice Lubaczowa, w tym też do Radruża, jesienią 1672 r.
W lokalnych przekazach fakty historyczne dotyczące wydarzeń owego roku przemieszały się
z legendarnymi. Po upadku twierdzy w Kamieńcu Podolskim armia turecka oraz wspomagający
ją Tatarzy i Kozacy weszli w głąb Rzeczypospolitej. Jeden z zagonów obległ cerkiew w Radrużu,
w której schronili się miejscowi chłopi z rodzinami.
Według jednej z wersji lokalnego podania napastnicy bezskutecznie próbowali zdobyć położoną na
obronnym miejscu świątynię. Po kolejnych niepowodzeniach, w zamian za odstąpienie od oblężenia
zażądali okupu. Nie chcieli jednak złota i drogocennych przedmiotów. Domagali się wydania słynącej
z nieprzeciętnej urody żony miejscowego wójta.
Tak też się stało. Maria Dubniewiczowa, bo o niej
mowa, chcąc ocalić życie rodziny i współmieszkańców, a także uratować od zniszczenia świątynię i wieś, dobrowolnie oddała się w ręce Tatarów.
Branka dostała się początkowo do Kamieńca Podolskiego, a następnie do samej stolicy Imperium
Osmańskiego – Stambułu (Konstantynopola). Tutaj na targu niewolników została sprzedana.
Dubniewiczowa uniknęła jednak tragicznego
losu tysięcy mieszkańców ruskich ziem Rzeczypospolitej wziętych w jasyr. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności pokochał ją i wziął za żonę jeden
z dostojników tureckich na dworze sułtańskim. Po
śmierci męża, dysponując znacznym majątkiem,
Maria postanowiła powrócić do Radruża. Dokładnie po 27 latach, w 1699 r., ze skarbem ukrytym
w dyszlu wozu przybyła do rodzinnej wsi. Tutaj
wyłożyła znaczne sumy na odnowienie podupadającej cerkwi, a po śmierci znalazła przy niej miejsce wiecznego spoczynku. Według tradycji jej grób
upamiętnia płyta położona przy cerkwi (w rzeczy-

wistości jest to nagrobek Katarzyny Dubniewiczowej zmarłej w 1683 r.). Ród Dubniewiczów, tak
godnie zapisany w dziejach Radruża, zamieszkuje
w okolicach Lubaczowa do dnia dzisiejszego.
W ciągu następnych stuleci cerkiew była jeszcze
kilkakrotnie odnawiana (koniec XVIII w., 1832 r.,
1845 r., 1927 r.). Generalny remont zespołu cerkiewnego przeprowadzony został w latach 19641966, staraniem Jerzego Tura, ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niewątpliwie
dzięki tym pracom cerkiew przetrwała do naszych
czasów w niemal niezmienionym kształcie.
Tragiczna w skutkach II wojna światowa,
a także walki polsko-ukraińskie, a w efekcie
przesiedlenia ludności
spowodowały, że cerkiew przestała pełnić
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Dzwonnica pełniąca funkcję wieży
obronnej z charakterystyczną
nadwieszoną izbicą

Od lewej: otaczające świątynię
soboty, przed nimi kamienne krzyże
bruśnieńskiej roboty; fragment
malowideł we wnętrzu – unikalne
epitafium z wyobrażeniami Ojców
Kościoła Wschodniego
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Szczególnie interesująco prezentuje się zespół cerkiewny w scenografii jesiennej. Pozbawione liści drzewa
odsłaniają widok na wszystkie jego elementy: kamienny mur obronny z bramą, dzwonnicę-wieżę i świątynię
funkcje liturgiczne. Od połowy lat 60. XX w. pełni
rolę nieformalnego muzeum nie posiadając prawnego użytkownika. Ta niekorzystna sytuacja uległa zmianie na początku 2010 r. Dzięki staraniom
Na montaż we wnętrzu cerkwi podjętym przez władze powiatu lubaczowskiego
czeka ikonostas przechowywany i życzliwości włodarzy gminy Horyniec Zdrój, zew zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej spół cerkiewny w Radrużu został przejęty przez
Muzeum-Zamku w Łańcucie Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Fakt ten otworzył drogę dla
pozyskania funduszy na dokonaAko vyzerá každodennosť obce a hradu ranie niezbędnych remontów oraz
założenia instalacji alarmowej
ného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedai przeciwpożarowej. W przyszłojšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo reści planuje się wzbogacić ofertę
meslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
kulturalną tego zabytku, m. in. pomožné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto, aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho
aby sa priblížili historické udalosti začiatkov
nášhoffsf Ako vyzerá každodennosť obce a hradu
raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto, aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášhoffsf
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne

Czworoboczna kopuła zrębowa nad nawą z pojedynczym
załamaniem utworzonym przez niską ściankę
przez powrót bogatego niegdyś wyposażenia, w tym
ikonostasu z przełomu XVII i XVIII w., znajdującego
się obecnie w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie.
W działaniach tych lubaczowskie muzeum uzyskało
pomoc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Połączenie walorów architektonicznych i malarskich pozwoli zintensyfikować rozpoczęte już starania o wpisanie tego unikalnego zabytku na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Ponad 400-letnia cerkiew, świadek czasów świetności Rzeczypospolitej wielu narodów i jedna z pereł Podkarpacia, zasługuje z pewnością na wszechstronną opiekę i szeroką promocję. n

tekst i fot. Andrzej Potocki

Galicyjskie
fajki gliniane
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... słodka rozrywko w cichym pokoiku,
kochana fajko, tlący się piecyku…
W 1989 r. znalazłem w wykopie nasypu w Lesku ponad 350
fragmentów fajek glinianych i kilkanaście całych. Tak duży materiał pozwolił na wyodrębnienie i zrekonstruowanie 62 rodzajów
fajek glinianych. Nasyp powstał zapewne po dużym pożarze Leska
w 1886 r. Spłonęły wówczas 134 budynki przy ulicy Unii Brzeskiej
i wokół tzw. żydowskiego rynku. Śmieci, z których powstał nasyp,
pochodziły z pogorzelisk, a fajki gliniane ze spalonego sklepu.

F

ajki, jak stwierdza Z. Gloger w Encyklopedii
staropolskiej, pojawiły się w Polsce w XVII w.,
kiedy to Polacy zetknęli się z paleniem tytoniu
w tureckich fajkach glinianych. Ryciny z tamtego
okresu przedstawiają Turków i Tatarów palących
fajki gliniane, identyczne w kształcie jak te z końca XIX w. Stosowano jednak wtedy znacznie dłusze cybuchy, bo sięgające nawet ponad jeden metr.
Od Turków zwyczaj palenia fajki przyjęli najpierw
Kozacy (palił ją Bohdan Chmielnicki), Wołosi, Węgrzy i Słowacy, czyli wszyscy południowi sąsiedzi
Polaków. Jan II Sobieski po obiedzie wypalał fajkę.
W obozie Kara Mustafy pod Wiedniem pośród
wielu zdobyczy była także duża fajka. W sto lat po
wiktorii wiedeńskiej palenie fajki było już bardzo
rozpowszechnione na ziemiach polskich.
Niestety nie udało się ustalić, kiedy w Polsce zaczęto produkować fajki gliniane. Zapewne przez
kilka dziesięcioleci sprowadzano je z zagranicy. Jest
pewne, że w 1752 r. w Zborowskiem na Opolszczyźnie powstała fabryka fajek glinianych. W okresie
późniejszym wiele z ówczesnych fajansarni produkowało także fajki gliniane. Fajansarnia w Glinnicy
koło Żółkwi w 1866 r. wyprodukowała ponad 12
tysięcy fajek, w tym także z białej glinki, która była
sprowadzana z Olejowa w Złoczowskiem. Wyroby
z Glińska sprzedawano we Lwowie, na całym Podolu, Bukowinie i Mołdawo-Wołoszczyźnie. Być
może fajki produkowała też fajansarnia w Mrzygłodzie koło Sanoka. Stamtąd mogły pochodzić fajki
czarne. Oskar Kolberg pisał: „czarne wyroby garncarskie pochodziły z Mrzygłodu, zwykłe (ceglaste)
z Kołaczyc, a białe z Poraża”.
W 1887 r. w Brzozowie było siedmiu fajczarzy.
Wyrabiano tu fajki gliniane, a właściwie same lulki,
do których właściciele dorabiali sobie cybuchy wedle gustu. Odbiorcami fajek byli przeważnie chłopi. Panował zwyczaj noszenia fajek za kołnierzem
koszuli. Roman Reinfuss, badacz Łemkowszczyzny
zanotował anegdotę związaną z zatykaniem fajki za
kołnierz koszuli. Pewien gazda z Lipnej paląc fajkę

spotkał się niespodziewanie z biskupem. Zmieszany włożył fajkę z tyłu za rozpór koszuli, a rdzy żar
z fajki posypał mu się po plecach zaczął podskakiwać i kląć siarczyście, co biskup nie zorientowawszy się, wziął do siebie.
W drugiej połowie XIX w. ważnym
ośrodkiem produkcji fajek glinianych tzw.
stambułek był Staszów w Kieleckiem. Nazwiska staszowskich producentów Izaak
Goldfarb, Grosman, Szajbman, Szpilfogel
i Kunstler wskazują, że ich producentami
byli przede wszystkim Żydzi. Cześć fajek
znalezionych w Lesku pochodziła z wytwórni A. Rubinfelda, część z wytwórni
Israela Landera. Większość jednak nie
była sygnowana, z wyjątkiem jednego rodzaju fajek z białej glinki kaolinowej, posiadających napis „Cöln – cafe”, co może
oznaczać, że wyprodukowano je w Kolonii w Niemczech jako tzw. fajkę kawiarnianą.
W zasadzie trudno się dziwić, że fajek glinianych
nie sygnowano marką producenta, bo był to wyrób
bardzo tani, nietrwały i przeznaczony dla pospólstwa. Chociaż proboszcz z Wołkowyi ks. Szufa
zawsze był pogodny, uśmiechnięty, dobroduszny,
z fajką glinianą w ustach, na średniej długości cybuchu własnej roboty z drewna czeremchowego.
Z fajką się nigdy nie rozstawał. Palacze fajek nie
przywiązywali wagi do marki wyrobu. Większy
wpływ na wybór miały zdobienia, kolor i kształt.
Kupowano po kilka, a nawet kilkanaście lulek
sprzedawanych w miasteczkach i na odpustach.
Także zapas tytoniu kupowano na kilka miesięcy.
Fajki gliniane wyrabiano w drewnianych formach
składających się z dwóch negatywowych półprofili.
Wyrobioną ręcznie glinę formowano w walce grubości palca i cięto na kawałki 8–10 cm. Rozwałkowany kawałek walca wkładano w jeden półprofil
formy. W miejscu kominka i szyjki fajki wkładano
dwa wyprofilowane walce. Nakładano na nie drugi
kawałek rozwałkowanej gliny i dociskano drugim

Fajka kawiarniana
z białej glinki kaolinitowej

Hucuł z glinianą fajką
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Od lewej: fajki gliniane ze zbioru
autora; główka fajki z białej glinki

Główka fajki w kształcie głowy

półprofilem. Wszystkie elementy natłuszczano
olejem, żeby glina nie przywierała do formy. Formę ściskano w drewnianej śrubie, co powodowało
wyciśnięcie nadmiaru gliny i ukształtowanie fajki.
Nadmiar gliny obcinano nożem i wówczas też wyjmowano walce z komory kominka i szyjki.
Gdy fajka była już uformowana, rozpinano półprofile i wygładzano szew jaki powstał w miejscu
połączenia półprofili. Na wielu fajkach wygładzenie przeprowadzono bardzo niestarannie. Ostatnią
czynnością było połączenie otworem o średnicy
około 2 mm komory kominka z komorą szyjki.
Część fajek było zdobione w różne wzory, do czego używano metalowych rylców. Wykonanie jednej fajki glinianej zajmowało 3–5 minut. Tak więc
robotnik wykonywał w ciągu godziny 12-20 fajek,
podczas gdy w tym samym czasie można było wykonać tylko jedną fajkę drewnianą,
Fajki gliniane, czyli lulki, sprzedawano bez cybuchów. Każdy dorabiał je sobie wedle swojego uznania, tak co do długości, jak i kształtu. Przeważnie
robiono je z gałązek kruszyny, czeremchy lub czarnego bzu. Wszystkie te gatunki mają miękki rdzeń,
w którym bez trudu przebijano otwór. Jeden
koniec cybucha zestrugany stożkowo osadzano w szyjce fajki, drugi nacinano od góry
i dołu, tak by można go było przytrzymywać
w zębach.
Długość cybucha, jeżeli sądzić z rycin
z końca XIX w., wynosiła 15–30 cm. Zdarzały się wszakże cybuchy znacznie dłuższe,
o czym może świadczyć wypadek, jaki zdarzył się w 1883 r. W karczmie w Grabówce,
tej koło Grabownicy Starzeńskiej, burdy zdarzały się często, bo natura tutejszych kmieci
była gwałtowna. Zwłaszcza kiedy siwuchy
z fuzlem popili, o byle co porywali się, kruca

fuks, do bitki. Takoż i było wtedy, jak Rusin Łukasz
Hryceńko przemówił się z Polakiem Antkiem Mazurem. Od słowa do słowa i poszły w ruch pięści. Antek
zdzielił Łukasza między oczy, ale tamten pomimo
ciosu ustał na nogach i chwyciwszy swoją fajkę, która
akurat leżała na stole, wyrżnął cybuchem Antka tak
nieszczęśliwie, aż go krew nagła a niespodziewana
zalała i po chwili ducha był wyzionął.
Cybuchów nie malowano ani nie ozdabiano. Fajka w czasie palenia była tak gorąca, że można ja było trzymać tylko za cybuch.
Zdzisław Pękalski z Hoczwi podczas prowadzonych w latach 70. XX w. etnograficznych wywiadów
uzyskał od najstarszych mieszkańców informację,
że zużyte cybuchy chłopi sprzedawali Cyganom.
Szczególnie chętnie nabywały je Cyganki. Rozłupywały i wygarnąwszy z ich przewodu tytoniową maź,
żuły ją. Matki dawały też taką maź do żucia dzieciom. W jednej z relacji pamiętnikarskich z przełomu XIX i XX w. zanotowano: „zdarza się widzieć

Mojżesz Aron Berger,
leski szklarz, palący
fajkę glinianą

To
dwie Cyganki piłujące drewno, a Cygan przygląda
się robocie paląc spokojnie fajkę. Kobiety także namiętnie lubią tytoń i proszą o kawałki cygar”.
Tytoń trafił do Europy w 1559 r. Został przywieziony z Ameryki, gdzie był rośliną ozdobną, leczniczą, ale także używką stosowaną podczas obrzędów rytualnych. W Europie jego rola sprowadziła
się tylko do używki. W wykazie skradzionych przez
beskidników w XVII w. przedmiotów znajduje się
tytoń. Henryk Jasiński z Korczyny w 1657 r. handlował tytoniem w Lesku. W księdze ławniczo-wójtowskiej Rymanowa w 1700 r. wymieniony jest m.in.
Lewko tabacznik. W ewidencji na komorze celnej
w Krakowie tytoń pojawił się w XVII w. W 1701 r.
na 71 pozycji dotyczących kupców żydowskich,
dwadzieścia wiązało się z wwozem tytoniu, przy
czym najwięcej jego pochodziło z Pińczowa.
Najpopularniejszy był tytoń węgierski. W 1750 r.
sprowadzono z Węgier 3367,5 kamieni (1 kamień
= 36 funtów). Przywożono również tytoń z Podola (452,5 kamienia) i z Turcji (92,5 kamienia), razem ponad 63 tony. Zygmunt Kaczkowski opisuje
odpust w Łopience pod koniec I połowy XIX w.:
Handlarze tytoniem swój towar na płachtach rozsypali. A tytoń był przedni, bo z Węgier pochodził.
Tu chłopów i parobków było nie mniej niż przy
gorzałce i piwie. Jednym z towarów przemycanych przez granicę węgiersko-galicyjską był tytoń
w formie krajanki nadającej się do bezpośredniego użycia. Polscy chłopi nazywali tytoń bakonem,
a ruscy duchanem. Przechowywano go przeważnie
w wysuszonych pęcherzach świńskich. Po zabiciu
świni, mokry pęcherz nadmuchiwano powietrzem,
zawiązywano i wieszano pod powałą, żeby wysechł.
Z takich wysuszonych pęcherzy robiono mieszki
na tytoń. Przechowywany w nich nie tracił swojej
naturalnej wilgotności i jednocześnie nie pleśniał.
Fajki gliniane rozpalano przeważnie za pomocą
ogarka. Sięgnijmy do relacji pamiętnikarskiej: Najlepiej rozjarzała się fajka, gdy do takiej nałożyło
się węgielek drewniany spod kuchni lub ogniska,
a niektórzy smakosze wstawiali po prostu główkę
fajki do wygasającego ogniska, aby tytoń odpowiednio się zapiekł. Gdy już zawaniało podsmażonym
„kanastrem”, gazda wyjmował fajkę z ognia, pyknął

Cyganka paląca fajkę
glinianą, 1918 r.

kilka razy, strzyknął
śliną przed siebie i na
tym dopiero kończył
się obrządek.
Józef
Pawłusiewicz w swoich wspomnieniach Na dnie
jeziora (solińskiego),
dotyczących okresu
sprzed I wojny światowej, pisze: „Palono
przeważnie fajki tzw.
zapiekanki. Były to
fajki wypalane z gliny,
nabywane w miastach
i na odpustach za grosze. Fajki ładowano tytoniem mocno naślinionym,
przezutym w ustach, a następnie wkładano fajkę do
żarzących się węgli pod kuchnią w piecu lub na polu do ogniska. Gdy tylko tytoń podsechł, wkładano
do fajek węgielek, przyciskano wieczkiem i w ten
sposób palono. Trudno sobie wyobrazić jak mocny
i piekący w język był dym pociągany z rozgrzanej
fajki.”
Fajki gliniane najdłużej używała ludność zamieszkująca w górach, biedna i bardzo konserwatywna. Decydowała o tym ich niska cena w porównaniu z fajkami z drewna czy porcelany oraz
niższa cena tytoniu fajkowego niż papierosowego,
znacznie drobniej krajanego i lepszego gatunku. Ich
produkcję przerwano w czasie I wojny światowej.
Mężczyźni powołani do wojska musieli zamienić
łatwo tłukące się fajki gliniane na drewniane lub
przerzucić się na papierosy własnoręcznie skręcane
z fasowanego tytoniu i bibułek. Na przełomie XIX
i XX w. bardzo liczna była emigracja zarobkowa
do Ameryki. Tam galicyjscy emigranci, nie mając
możliwości palenia fajek glinianych, przeważnie
przerzucali się na papierosy. Wracając po latach
w rodzinne strony, rzadko sięgali na powrót po niepraktyczne, bo tłukące się i rozgrzewające przy paleniu fajki gliniane. Wierni im pozostali tylko ci, co
nie byli zmobilizowani do wojska, i ci, którym nie
dane było wyjechać za ocean za chlebem. n

Ako vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné
zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej v Regionálnom múzeu v
Stalowej Woli. Približne 300 exponátov
z celého Poľska, multimediálne prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto,
aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa priblížili historické
udalosti začiatkov nášhoffsf Ako vyzerá
každodennosť obce a hradu raného
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Rysunek zrekonstruowanej fajki
i cytaty pochodzą z książki Andrzeja
Potockiego Galicyjskie fajki gliniane,
Leżajsk 1993
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sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude možné nájsť
na archeologickej výstave dostupnej v
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Približne 300 exponátov z celého Poľska,
multimediálne prezentácie, ikonografia
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Bakelitowa historia
codzienności
Jeszcze niedawno, bakelit towarzyszył nam praktycznie na każdym kroku. Rano, po pobudce
ogłoszonej przez budzik w bakelitowej obudowie, przystępowaliśmy do porannej toalety, korzystając z bakelitowej mydelniczki, szczoteczkę do zębów wyjmowaliśmy z bakelitowego pojemnika,
pędzel do golenia miał bakelitowy uchwyt z ukrytym w środku mydłem. Moczyliśmy go w bakelitowej miseczce, a maszynka do golenia – znajdowała się w bakelitowym pudełeczku. Mokre włosy
suszyliśmy bakelitową suszarką. Światło zapalaliśmy bakelitowym włącznikiem, a bakelitową
wtyczkę lampki wkładaliśmy do bakelitowego gniazdka. Oczywiście lampka też była bakelitowa, a obok niej na biurku stało radio w bakelitowej obudowie, bakelitowy pojemnik na przybory
pisarskie i inne drobiazgi także z bakelitu.

Aparat centralnej baterii serii W-48,
prod. Siemens & Halske, Niemcy,
lata 50. XX w.

Amperomierz wzorcowy WESTON,
model S-69, prod. Sangamo Weston
LTD, Enfield Anglia, 1948 r.
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bakelitu była na przykład lupa, ostrzałka
do ołówków i obsadka pióra. Bawiliśmy się
bakelitowymi zabawkami: graliśmy w bakelitowy bilard, a kamienie w warcabach były też
bakelitowe (w kolorze czarnym i bordowym), podobnie jak pudełko do gry w „pchełki”. Z bakelitu
wykonany był rzutnik do bajek oraz pudełeczka na
same bajki. Wiele kuchennych sprzętów było również wykonanych z bakelitu: rączka korkociągu, pokrywki na szklanki do parzenia kawy, rączki noży,
młynek do pieprzu czy cynamonu i termos. A kiedy
pod koniec dnia kładliśmy się do łóżka poczytać
książkę przed snem, zapalaliśmy nocną lampkę,
tzw. „grzybek”, wykonaną oczywiście z bakelitu. Do
pracy używaliśmy przyrządów i urządzeń zamontowanych w bakelitowych obudowach – mierników
i rozmaitych aparatów elektrycznych, a na każdym
biurowym stoliku stał aparat telefoniczny w bakelitowej obudowie. Większość przyrządów w szkolnej
pracowni fizyki czy chemii także miała bakelitowe
osłony i pudełka… Natomiast popularny, bakelitowy aparat fotograficzny „Druh” towarzyszył nam na
niejednej wycieczce czy wczasach.
Można by tą litanię ciągnąć dość długo, gdyż
w zbiorach mamy jeszcze inne bakelitowe drobiazgi, jak np. pudełka po paście do podłogi czy do
butów, pudełka na spinki do koszuli, nakrętki od
butelek, buteleczek na atrament, farbki oraz kleje,
sprzęt ogrodniczy i wiele, wiele innych.
Jeśli wierzyć historykom-chemikom, jest to najstarsze ze znanych tworzyw
termoutwardzalnych. Starszym można nazwać tylko
celuloid, jednak to bakelit
jako pierwszy znalazł tak
szerokie zastosowanie i to
na skalę przemysłową. Jako głównych surowców do
produkcji bakelitu używa
się fenolu i formaliny. Bakelit, jaki można spotkać na

co dzień, nie występuje w czystej postaci i są to zazwyczaj rozmaite mieszaniny. W zależności od tego
jakie dodano substancje, różny jest wygląd i struktura przedmiotów wykonanych z tego co nazywamy
bakelitem. Te rozważania teoretyczne są dość istotne, ponieważ uzmysłowienie sobie składu tworzywa
jest niesłychanie przydatne w sytuacjach, gdy zajdzie potrzeba wyczyszczenia, polerowania czy (oby
jak najrzadziej) klejenia przedmiotów wykonanych
z bakelitu.
Odkrycie dzięki przypadkowi
Za twórcę tworzywa przyjęło się uważać belgijskiego chemika i przemysłowca Leo Hendrika Baekelanda. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa,
twórca klasycznego tworzywa miał dokonać epokowego odkrycia całkiem przypadkiem, przy okazji
innego doświadczenia. Nie jest to do końca zgodne
z prawdą, ponieważ bakelit, tak jak i wiele innych odkryć powstał w wyniku pracy i wysiłku wielu osób:
pasjonatów i badaczy. Warto nadmienić, że także
nasz rodak, chemik Luft, opatentował tworzywo
bardzo zbliżone do bakelitu i to na długo przed pracami Baekelanda. Jednak jego pracami nikt wówczas
się nie zainteresował, a polskiemu badaczowi brak
było po prostu środków na dalsze prace i badania.
W 1872 r. chemik niemiecki Adolf von Baeyer
opisał proces łączenia się fenolu z formaldehydem
w obecności kwasów, w wyniku którego powstawała substancja konsystencją przypominająca żywicę.
Ponieważ jednak formaldehyd był wtedy związkiem
niedostępnym na większą skalę oraz po prostu drogim, Baeyer nie wiązał ze swoimi pracami poważniejszych planów mogących wyciągnąć praktyczne
korzyści z odkrycia. Ostatnie lata XIX w. (ok. 1899 r.)
to prace Arthura Smitha i jego patent na wykorzystanie taniej metody produkcji formaldehydu z alkoholu metylowego (tzw. spirytusu drzewnego), mogło
się więc wydawać, że znaną od kilkudziesięciu lat
żywicę sztuczną będzie można stosować praktycznie na większą skalę. Znano też niektóre właściwości
żywicy wyprodukowanej z fenolu i formaldehydu

To
(m.in. fakt, że poprowadzona w odpowiednich warunkach reakcja polimeryzacji czystych surowców
prowadzi do otrzymania tworzywa, które daje się
kształtować na gorąco a także odlewać w formach).
Tworzywo podzieliło jednak los celuloidu: traktowano je jako produkt niepełnowartościowy, sztuczny. Nieliczne tylko grono naukowców i badaczy
widziało w nowej substancji możliwości szerszego
zastosowania w przyszłości i zastąpienie tworzyw
naturalnych (w tych czasach w produkcji wielu
przedmiotów codziennego użytku stosowano głównie tworzywa takie jak szylkret i bursztyn) czymś
całkiem nowym i doskonalszym.
Baekeland jako pierwszy dostrzegł, jakie możliwości kryją się w substancji, która od wielu lat spychana była do roli jedynie tworzywa zastępczego,
a odkrycia te pozwoliły na stworzenie i dopracowanie przemysłowych metod produkcji nowego
tworzywa oraz wytwarzania z niego rozmaitych
przedmiotów codziennego użytku. Tak więc sukces Baekelanda był wypadkową działań innych
naukowców oraz wynikiem długoletnich badań
i zmagań z trudnościami technicznymi. Prace i liczne doświadczenia umożliwiły rozwój w pierwszej
połowie XX w. produkcji tworzywa sztucznego, nazwanego na cześć belgijskiego chemika – bakelitem.
Trochę technologii
Obudowy aparatów radiowych, elektrycznych i telefonicznych, gniazdka, wyłączniki, elementy izolatorów i różne inne klamoty – wszędzie tu znalazło
się miejsce do zastosowania tego tworzywa. Podstawowym procesem technologicznym umożliwiającym produkcję bakelitowych przedmiotów jest
wykonanie tzw. tłoczyw, czyli: sproszkowanej żywicy rezolowej z dodatkiem rozmaitych wypełniaczy,
które stanowią o wytrzymałości, jakości i wyglądzie
przedmiotu wykonanego z bakelitu. Mogą to być
np. pył drzewny, mika, ścinki tkanin, papier, itp.
W uproszczeniu produkcja np. obudowy do telefonu, radia czy miernika z bakelitu wygląda następująco:
tłoczywo ładuje się do formy. Ogrzewając i „ściskając”
je w formie powoduje się, że zawarta w tłoczywie żywica fenolowa stapia się i skleja w jednolity materiał:
tworzywo, które jednocześnie ulega utwardzeniu.
Z takiej technologii produkcji bakelitowych przedmiotów wynika fakt, że opracowywane przedmioty
w większości przypadków są... „jednostronne”, to znaczy: gładka i błyszcząca jest tylko zewnętrzna strona
wyrobu a wewnętrzna pozostaje jakby nieobrobiona.
Wystarczy zerknąć na większość obudów telefonów
czy odbiorników radiowych od środka.
Kolor i faktura to już historia związana ściśle ze
wspomnianymi wcześniej wypełniaczami. Np. aparaty telefoniczne miejscowej baterii typu MB 56 mają korpus wykonany z bakelitu z napełniaczem tzw.
skrawkowym o dużej wytrzymałości mechanicznej,
natomiast mikrotelefon jest tak jak w popularnych
CB 49 wykonany z bakelitu z wypełniaczem drzewnym. Przy dokładnym przyglądnięciu się obudowie
i mikrotelefonowi – widać różnicę, mimo, że kolor
w obydwu przypadkach jest czarny. Z kolei mon-

terskie i wojskowe aparaty przenośne
– mają skrzynki wykonane z bakelitu skrawkowego z wypełniaczem tekstylnym w kolorze
zielonym albo brązowym,
stąd też charakterystyczny
„marmurkowy” wzór bakelitu.
Podobnie, choć z dużo bardziej finezyjnym wykonaniem
jest w przypadku kasety – obudowy amperomierza wzorcowego firmy Weston.
Wypełniacze stosowane w bakelitach dają o sobie znać często przy okazji np. czyszczenia i polerowania obudów i innych
elementów: zazwyczaj już po paru ruchach – widać
wyraźnie brązowy lub brunatny ślad na szmatce lub
polerce. Natomiast gdy używa się pasty do polerowania (nawet o drobnej gradacji) ślad ten jest bardzo
wyraźny a materiał używany do czyszczenia czy polerowania robi się po prostu brudny.
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Radioodbiornik PIONIER 48A,
prod. Fabryka Odbiorników
Radiowych DIORA, Polska 1948 r.

Moda na bakelit
Wykonane z bakelitu przedmioty, coraz chętniej
kolekcjonowane i poszukiwane są także w Polsce.
Na razie w małej skali lub przy okazji tworzenia
pokrewnych kolekcji (np. elektrotechniki). Daleko
nam jeszcze do kultury europejskiej, gdzie funkcjonują doskonale zorganizowane Muzea Bakelitu,
a prywatne zbiory są naprawdę ogromne i świetnie opracowane. W 2008 r. zorganizowana została
w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, wystawa
pod tytułem „Magiczny Świat Bakelitu”. Ekspozycja
Wojciech Jama, Paweł Pasterz,
w całości oparta na prywatnych zbiorach, przyciąMagiczny świat bakelitu,
gnęła sporą liczbę odwiedzających, co było dowoRzeszów, b.d.w.
dem na to, że temat zainteresował wiele osób.
Tak się złożyło, że nasze bakelitowe kolekcje specjalizujemy w różnych dziedzinach: elektrotechnika,
telekomunikacja, przedmioty codziennego użytku. Aparaty i przyrządy pomiarowe, telefony, projektory i rzutniki, pudełka i pudełeczka, narzędzia
ogrodnicze, kasetki, naczynia i przybory toaletowe,
sprzęt gospodarstwa domowego. Ponieważ każdego interesuje troszkę coś innego – kolekcje świetnie
się uzupełniają, a dzięki temu można pokusić się
o zbudowanie ciekawej prezentacji pod wspólnym,
bakelitowym mianownikiem. O każdym przedmiocie można by napisać co najmniej jeden artykuł,
bo każdy ma swoją interesującą historię. Wystawie
w Muzeum Etnograficznym towarzyszyło nieduże,
ale przemyślane edytorsko
wydawnictwo, które naAko vyzerá každodennosť obce a hradu raného
wiązywało do ekspozycji
stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera
oraz zgromadzonych tam
a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod?
przedmiotów, bogato iluOdpovede na tieto otázky bude možné nájsť na archestrowane fotografiami. Było
ologickej výstave dostupnej v Regionálnom múzeu v
to (podobnie jak sama wyStalowej Woli. Približne 300 exponátov z celého Poľska,
stawa) jedno z pierwszych
multimediálne prezentácie, ikonografia – sú dôležité
przedsięwzięć i opracowań
preto, aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho
kolekcjonerskich, poświęaby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášhoffsf
conych temu klasycznemu
tworzywu. n
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Matka Boska
Rzeszowska
Po ponad 500 latach gotycka rzeźba Matki Boskiej
Rzeszowskiej odzyskała swój pierwotny blask. Prace
konserwatorskie przeprowadzone w 2010 r. pozwalają
na podziwianie Pani Rzeszowa w pełni zrekonstruowanej formie rzeźbiarskiej oraz pięknej, dobrze
zachowanej pierwotnej polichromii.

Jacek Stankiewicz

P

óźnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
eksponowana jest w bocznej kaplicy bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny Rzeszowie. Oprawę dla rzeźby stanowi imponujący, monumentalny, w całości złocony ołtarz
barokowy z 1729 r., pochodzący z warsztatu rzeźbiarza Thomasa Huttera.
Rzeźba umieszczona jest
we wnęce, na bogato rzeźbionym złoconym cokole, w centralnym miejscu nastawy ołtarzowej. Rzeźba przedstawia
Matkę Boską trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus.
Matka Boska ubrana jest w czerwoną suknię przepasaną złotym
paskiem. Na ramiona narzucony
ma płaszcz, ozdobnie udrapowany,
przerzucony pod lewym ramieniem
ku prawej stronie, z ozdobnym małżowinowym wywinięciem, podtrzymywany prawą dłonią. Płaszcz
jest złocony, podbity niebieską
podszewką. W prawej dłoni Maria
trzymała, nie zachowane do dzisiaj,
berło, głowę zdobiła korona, do naszych czasów zachowana częściowo.
Oba atrybuty, jako insygnia władzy
królewskiej, symbolizują panowanie
i dostojeństwo oraz triumf Marii.
Widoczne ślady wydrążonych gniazd
w zachowanej części trzonu koronypozwoliły stwierdzić, że ozdobiona
była pierwotnie pięcioma sterczynami w formie stylizowanych liści

(na co wskazują analogie). Na ramiona Marii spływają ozdobne fale jasnych włosów oraz białe udrapowane kaskadowo maforium. Dzieciątko trzyma
prawą dłoń uniesioną w geście błogosławieństwa,
w lewej trzyma jabłko, symbolizujące postać Jezusa
jako Drugiego Adama, który dokonał wybawienia
pierwszych rodziców z grzechu pierworodnego.
Twarz Matki Boskiej nieco wydłużona, o wydatnym czole, wąskim długim nosie, miękko zarysowanych policzkach, lekko nachylona jest w lewo, ku
Dzieciątku. Charakteryzuje ją delikatny uśmiech.
Kolorystyka karnacji Marii i Jezusa utrzymana jest
w ciepłych różowougrowych tonacjach, rumieniec
na policzkach obu postaci zaznaczony jest ciemniejszym kolorem. Postać Marii jest szczupła, mocno wydłużona, ujęta w silnym kontrapoście.
Historia rzeźby
Według legendy postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem ukazała się na drzewie gruszy, 15 sierpnia
1513 r., mieszczaninowi rzeszowskiemu Jakubowi Ado. Przechowywana była
na początku w kaplicy, a następnie w drewnianym kościele, stojącym w miejscu
obecnego kościoła bernardynów. Pomysłodawcą i fundatorem nowej
murowanej świątyni byli
właściciel miasta Mikołaj
Spytko Ligęza i jego żona
Zofia z Rzeszowskich.
Nowy kościół i klasztor przeznaczony dla
bernardynów budowany
był w latach 1624–1629,
i w niezmienionej formie dotrwał do dzisiaj.
Nie ma żadnych wiadomości, kiedy dokładnie
i kto zamówił, kupił lub
pozyskał rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz w jaki sposób
trafiła ona do Rzeszowa. W rzeczywistości
rzeźba powstała w trze-

Średniowieczna rzeźba Matki Boskiej Rzeszowskiej po konserwacji z koroną ma
wysokość 122 cm. Po prawej: ta sama figura przed rozpoczęciem prac (111 cm)

Z
ciej ćwierci XV w. w warsztacie Mistrza Tryptyku Świętej Trójcy z kaplicy Świętokrzyskiej przy
katedrze na Wawelu w Krakowie. Działalność
tego warsztatu przypada na okres tzw. „ciemny”
w dziejach sztuki gotyckiej, przełomowy pomiędzy
okresem Pięknych Madonn a działalnością Wita
Stwosza w Krakowie, reprezentującego nowy nurt
w rzeźbie gotyckiej – styl łamany. Jednak warsztat,
w którym powstała Matka Boska Rzeszowska jest
„rzadkim w Małopolsce przypadkiem pracowni,
z którą powiązać można sporą liczbę dzieł o dobrym poziomie warsztatowym i artystycznym.
Nie był to jedyny działający wówczas w Krakowie warsztat snycerski, wiele jednak wskazuje, że
działał wyjątkowo prężnie”. Na autorstwo Mistrza
Tryptyku świętej Trójcy z Wawelu wskazują cechy
formalne rzeźby, charakterystyczne dla obiektów
wychodzących z tego warsztatu. Przede wszystkim
zachowało się w dobrym stanie wiele dzieł tej krakowskiej pracowni, stanowiących niezwykle cenne
analogie niezbędne do prowadzenia prac konserwatorskich i rekonstrukcji przy rzeszowskiej rzeźbie Matki Boskiej.
Do dzisiaj zachowały się: Tryptyk świętej Trójcy
na Wawelu z 1467 r., jedyne datowane dzieło rzeźbiarskie w Małopolsce, rzeźba św. Idziego z retabulum ołtarza w Bardiowie, Madonna z Czchowa, Lipnika, Pszczonowa, płaskorzeźba przedstawiająca
Pokłon Trzech króli z Muzeum Archidiecezjalnego
w Krakowie, postać Marii Magdaleny z Olszówki znajdująca się dzisiaj w muzeum Diecezjalnym
w Tarnowie, św. Małgorzata z Tarczku, rzeźby Madonny, św. Otylii i św. Jadwigi z Muszyny. Wszystkie
te snycerskie dzieła, w tym rzeszowską Madonnę,
charakteryzuje zdecydowany, ekspresyjny sposób
formowania draperii w kształcie krystalicznych
cięć, a także plastycznych, załamujących, rozchodzących się fałdów układających się w nielogiczne,
przypadkowe dukty i drapowania oraz ozdobne,
małżowinowe, odsłaniające podszewkę odwinięcia
krawędzi szat. Charakterystyczne dla tego krakowskiego warsztatu jest sposób modelowania kształtu
twarzy postaci; miękki, owalny, nieco wydłużony,
o wypukłym czole i niewielkich ustach z delikatnym uśmiechem.
Technika wykonania rzeźby
Figura rzeszowskiej Madonny wykonana jest
z drewna lipowego, wydrążona od odwrocia. Rzeźba zawarta jest w płytkim bloku, gdzie trójwymiar
i wrażenie przestrzenności jest pozorowane formalnymi środkami iluzjonistycznymi. Rzeźba oglądana z przodu sprawia wrażenie pełnej bryły. Figura
wyrzeźbiona jest z jednego bloku drewna, oprócz
prawej dłoni Marii oraz obu rąk Jezusa wykonanych
z osobnych kawałków dostawionych do całości.
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wykonano sondy schodkowe określające ilość
warstw technologicznych, oryginalnych jak i wtórnych, powstałych podczas kolejnych renowacji
rzeźby, występowanie i zasięg pierwotnych warstw
złoceń, srebrzeń i polichromii. Pobrano także prób-
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ki pigmentów pochodzących z pierwotnej
(oryginalnej) warstwy technologicznej, metalowych folii oraz zapraw kredowo-klejowych
do badań laboratoryjnych, mających na celu
potwierdzenie datowania rzeźby (pigmenty)
oraz technikę wykonania. Analiza chemiczna
próbki błękitu z poszewki płaszcza Marii, której wynikiem był pigment azuryt, potwierdziła
powstanie dzieła w 3 ćw. XV w. Polichromie
wykonane były w technice temperowej. Suknia Marii była pierwotnie srebrzona i pokryta
czerwonym kraplakowym żywicznym laserunkiem. Warstwy te zachowały się prawie w całości. Do dzisiaj dotrwały relikty warstw technologicznych na płaszczu, koronie Marii oraz
rękojeści berła zachowanego w prawej dłoni,
które wskazują, że nie użyto złota płatkowego do zdobień tych fragmentów rzeźby, ale
posrebrzono je i pokryto żółtym żywicznym
laserunkiem, imitującym złoto płatkowe. Stosowanie takiej techniki charakterystyczne jest
dla innych dzieł wychodzących z interesującego nas warsztatu rzeźbiarskiego.
Prace konserwatorskie
Rzeźba zachowała się do naszych czasów
w dość dobrym stanie technicznym. Niestety,
nie przetrwała dolna jej część: podstawa, stopy i dolna partia szat płaszcza i sukni Marii
oraz sterczyny korony i berło Matki Boskiej.
Podczas prac konserwatorskich usunięto rekonstrukcje dolnej partii rzeźby, pochodzące
prawdopodobnie z XX-wiecznej nieprofesjonalnej konserwacji. Wykonane wtedy uzupełnienia ubytków formy nie odpowiadały charakterowi dzieł snycerskich z epoki, zaburzały
kompozycję i proporcje figury, ale również zagrażały stabilności rzeźby.
Dzieło na przestrzeni wieków było kilkakrotnie przemalowane i pokryte warstwami
szlagmetalu i folii aluminiowej imitującej złoto
i srebro płatkowe. Wszystkie te późniejsze nawarstwienia powstałe podczas niefachowych
konserwacji zostały usunięte z powierzchni
rzeźby metodami chemicznymi i mechanicznymi. Dzięki temu odsłonięto pierwotne oryginalne, dobrze zachowane warstwy polichromii
karnacji Matki Boskiej i Dzieciątka (twarzy,
dłoni, ciała), podszewki płaszcza, jabłka trzymanego przez Jezusa, maforium oraz srebrzenia i czerwony laserunek sukni Marii. Okazało
się równocześnie, że dość dobrze zachowane
złocenia płaszcza Marii są wynikiem XVIII-wiecznej konserwacji, podczas której usunięto pierwotne srebrzenia i złocisty laserunek z powierzchni draperii. Relikty oryginalnych warstw płaszcza zachowały się
Głowa rzeźby Matki Boskiej Rzeszowskiej na różnych
etapach prac konserwatorskich: przed rozpoczęciem,
po wykonaniu rekonstrukcji korony i po ich zakończeniu
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Od lewej: rzeźba po odjęciu wcześniejszych rekonstrukcji; w trakcie konserwacji – po wykonaniu nowych rekonstrukcji i uzupełnieniu zapraw oraz po nałożeniu warstw pulmentu

Gotycka figura we wnęce ołtarza

w trudnodostępnych detalach rzeźby. W toku prac
konserwatorskichpostanowionopozostawićteXVIII-wieczne warstwy ze względu na ich estetyczne
i poprawne technologicznie wykonanie.
W trakcie prac konserwatorskich podjęto decyzję
o rekonstrukcji wszystkich niezachowanych elementów kompozycyjnych rzeźby. Mając do dyspozycji
liczne i świetnie zachowane analogie warsztatowe
oraz dzieła snycerskie i malarskie z danej epoki,
odtworzono pierwotny kształt korony Marii, berło,
opadające na podstawę fałdy płaszcza i sukni oraz
prawy but Marii i podstawę rzeźby. Postać Dzieciątka
Jezus zachowała się w całości. Najbardziej efektow-

Ako vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné
zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej v Regionálnom múzeu v
Stalowej Woli. Približne 300 exponátov
z celého Poľska, multimediálne prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto,
aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa priblížili historické
udalosti začiatkov nášhoffsf Ako vyzerá
každodennosť obce a hradu raného

stredoveku? Čím sa charakterizovali
vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako
sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude možné nájsť
na archeologickej výstave dostupnej v
Regionálnom múzeu v Stalowej Woli.
Približne 300 exponátov z celého Poľska,
multimediálne prezentácie, ikonografia
– sú dôležité preto, aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa
Ako vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné
zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a ob

ny i znaczący pod względem ikonograficznym detal
rzeźby – koronę Matki Boskiej – zrekonstruowano
w formie pięciu rzeźbionych ozdobnych trójliści,
osadzonych w oryginalnych zachowanych gniazdach
(nacięciach w istniejącym do dzisiaj fragmencie korony). Jako analogie posłużyły zachowane korony
postaci św. Zofii z córkami i św. Anny Samotrzeć
z wawelskiego tryptyku św. Trójcy. Wszystkie rekonstruowane detale wykonano w tworzywie sztucznym
(epoksydowym). Analogie do rekonstrukcji berła
znaleziono w małopolskich dziełach malarskich
z II poł. XV w. Korona i berło zostały pozłocone złotem płatkowym w technice pulmentowej, dorzeźbiony fragment sukni posrebrzony i pokryty laserunkiem żywicznym w analogicznym do zachowanej
reszty kolorze. Nie zachowała się kolorystyka polichromii włosów Marii. Polichromię pukli zrekonstruowano, jako analogie posłużyły rzeźby świętych
z ołtarza św. Trójcy z Wawelu. Polichromię włosów
Marii i Jezusa, buta, podszewki i podstawy rzeźby
zrekonstruowano używając farb olejno-żywicznych.
Ubytki oryginalnej polichromii na karnacji Madonny i Dzieciątka scalono metodą naśladowczą.
Prace techniczne przy rzeźbie polegały na dezynsekcji i impregnacji strukturalnej drewna. Uzupełniono drobne ubytki formy rzeźbiarskiej, ślady
po działalności drewnojadów, liczne otwory po
gwoździach podtrzymujących ozdobne sukienki.
Uzupełniono ubytki zapraw kredowo-klejowych.
Polichromie po scaleniu kolorystycznym zabezpieczono syntetycznym matowym werniksem. n
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opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

Zniszczone, nie zapomniane
Kontynuujemy prezentację cmentarzy żydowskich w regionie. „Fotoposzukiwania” Jerzego
Wygody pozwoliły mu
zgromadzić zbiór zdjęć
tworzących dokumentację dawnych kirkutów,
a właściwie ich śladów na
terenie Podkarpacia.

V Novom Žmigrode sa nachádza židovský cintorín z roku 1606. Je situovaný pri ceste do Jasla,
zaberá plochu 2 ha. Zachovalo sa na ňom skoro
500 maciev, z ktorých je sto v relatívne dobrom
stave, zvyšok je značne poškodený. Najstarší
identifikovaný náhrobok pochádza z roku 1742,
najmladší bol postavený na hrobe posledného
žmigrodského Žida Pinkasa, ktorý zomrel v roku
1955. Jedinou pamiatkou po Židoch v Jasle je
cintorín – kirkut – nachádzajúci sa na Floriánskej
ulici: je na ňom približne 100 maciev a jeden hromadný hrob.

Jarosław

Pierwszy cmentarz żydowski powstał
tu w 1699 r.. Wcześniej jarosławscy
Żydzi grzebali zmarłych w Przemyślu. Dwukrotnie uległ dewastacji.
Pierwszy raz podczas zamieszek antysemickich w 1869 r. Druga, znacznie poważniejsza dewastacja, miała
miejsce podczas II wojny światowej.
Hitlerowcy rozebrali mur oraz dom
przedpogrzebowy, a macewami utwardzili drogi. Na kirkucie przetrwało kilkadziesiąt nieoznaczonych mogił oraz mogiła zbiorowa 36 osób narodowości żydowskiej.

Oleszyce

Cmentarz założono w 1767 r., przypuszcza się jednak,
że istniał on już wcześniej, ponieważ najstarsza zidentyfikowana macewa datowana jest na lata 1763–1767.
Znaczna część zachowanych do dziś macew na kirkucie jest pochylona lub całkowicie leży na ziemi. Nagrobki zachwycają bogactwem zdobień, a gdy dobrze
się przyjrzeć na niektórych zobaczyć można ślady polichromii. Cmentarz o powierzchni 30 arów znajduje się
przy ul. 3-go Maja, około 200 m na południe od rynku
w kierunku stacji kolejowej.

RZESZÓW

Oleszyce
Jarosław
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tekst i fot. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Handshouse Studio

Edukacja historyczna

Muzeum Historii Żydów Polskich wraz z pracownią
Handshouse rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego,
w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów
w wybranych synagogach w Polsce. Jedną z nich będzie
synagoga Kupa w Krakowie. Koordynatorzy projektu –
Laura i Rick Brown, założyciele pracowni Handshouse
Studio z Massachusetts – specjalizują się w nowatorskich
projektach edukacyjnych, których uczestnicy wspólnie
rekonstruują i dekorują drewniane obiekty historyczne.

Synagoga w Gwoźdźcu; u góry
rekonstrukcja kopuły, poniżej
archiwalne zdjęcie polichromii

J

ednym z projektów zrealizowanych przez
Handshouse jest wystawa prezentująca dziedzictwo drewnianych synagog, które istniały
na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
w XVII i XVIII w. Wśród zaprezentowanych
obiektów szczególne miejsce zajmuje pełnowy-

miarowa replika bimy z XVII-wiecznej synagogi
z Gwoźdźca i odtworzone polichromie, które zdobiły wnętrze synagogi. (Pełen opis i dokumentacja
fotograficzna prowadzonych działań jest dostępna
w wersji cyfrowej na stronie Handshouse Studio
http://www.handshouse.org/gwozdziec.html).
Kontynuacją tego pomysłu jest projekt przygotowywany dla Muzeum Historii Żydów Polskich,
w którym uczestniczą historycy, architekci, artyści zajmujący się tradycyjnym rękodziełem drewnianym oraz studenci. Podczas zorganizowanych
warsztatów powstanie replika dachu i zdobienie
sklepienia synagogi z Gwoźdźca, które będą wyeksponowane na Wystawie Głównej Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie – www.jewishmuseum.org.pl.
Konstrukcja repliki dachu powstanie w skansenie
w Sanoku, tam też zostanie przygotowane drewniane sklepienie (osiem paneli drewnianych), które
następnie, w trakcie warsztatów zostanie ozdobione przy wykorzystaniu tradycyjnych technik malarskich. Warsztaty odbędą się w Sanoku, w dniach od
24 maja do 1 lipca 2011 r. Prace pod nadzorem specjalistów będą wykowane przez ok. 100 uczestni-

Synagoga w Gwoźdźcu
Drewniane synagogi, ze względu na dostępność i taniość
surowca, były w XVII i XVIII w. powszechne. Budowali je
lokalni rzemieślnicy, niekoniecznie Żydzi, inspirując się
architekturą dworów i bogatych domów mieszczańskich.
Bożnice górowały nad otoczeniem wysokim, łamanym
dachem, pod którym mieściły się sala modlitewna, sień
i coraz większe babińce. Synagoga w Gwoźdźcu, z zewnątrz skromna, kryła w swoim wnętrzu wspaniałą, wysoką na 15 metrów salę dla mężczyzn, w całości zdobioną
malowidłami o tematyce biblijnej. Synagoga już nie istnieje, spalono ją podczas II wojny światowej.
Wysoki na 15 metrów drewniany budynek został zbudowany prawdopodobnie w 1640 roku. W czasie swego
istnienia przechodził wiele zmian. Przykładowo, ceglana
przybudówka w południowo-zachodnim rogu jest późniejszym dodatkiem, który pełnił funkcję szkoły dla dzieci
– hederu oraz ogrzewanej synagogi w zimie. Główna sala
przeznaczona dla mężczyzn przykryta była ośmiokątną
kopułą zdobioną malowidłami. Babiniec czyli sala dla
kobiet znajdowała się w północnej i południowej części
bożnicy oraz na galerii powyżej sali wejściowej. Synagoga w Gwoźdźcu była słynna z wielobarwnych malowideł
pokrywających sufity i ściany, przeplatanych wersami
biblijnymi, przysłowiami i skrótami. Jednym z twórców
tych polichromii był Israel ben Mordechai Lissnitzki z Jaryzowa. Malowidła zostały odrestaurowane przez Izhaka
ben Jehudę z Jaryzowa w 1729 r.
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ków – studentów z USA i Europy. Warsztaty te dają
możliwość poznania tradycyjnych prac związanych
z obróbką drewna oraz konstruowaniem drewnianych budowli. Obok samych warsztatów konstrukcyjnych planowane są panele dyskusyjne oraz inne
aktywności przybliżające tematykę i kulturę tradycyjnego rzemiosła, kultury polskiej i żydowskiej.
Jednocześnie jest to szansa na zdobycie doświadczenia pracy w międzynarodowym zespole.
Kontynuacją warsztatów w Skansenie w Sanoku
będzie cykl warsztatów malarskich. Ideą projektu
jest, aby każdy z warsztatów odbywał się w miejscu
związanym z kulturą i historią żydowską. Dlatego
zajęcia będą odbywały się w oryginalnych synagogach murowanych znajdujących się na terenie
Polski. Tegoroczna tura warsztatów odbędzie się
w Rzeszowie (BWA), Krakowie (Kupa) i Wrocławiu
(Biały Bocian). Każdy z warsztatów będzie trwał
ok. 14 dni. Panele sklepienia dachu będą ozdabiane
polichromią przy wykorzystaniu tradycyjnych metod malarskich, jakie były stosowane w XVII wieku. Uczestnicy zajęć będą mieli unikatową szansę
poznawania historii w działaniu, a jednocześnie
uczestniczenia w wielu specjalnie przygotowanych
wydarzeniach towarzyszących, na których poznają
historię oraz kulturę polską, żydowską oraz historię
regionu, w którym będą pracować. n

Projekty aranżacji sali
z częściową rekonstrukcją
synagogi w Gwoźdźcu
w Muzeum Historii Żydów
Polskich w Warszawie

Warsztaty konstrukcyjne (wznoszenie konstrukcji dachu i więźby
dachowej, prace ciesielskie i stolarskie, obróbka drewna): 24 maja
– 1 lipca 2011 r., Sanok (możliwość ustalenia indywidualnego terminu pobytu).
Warsztaty malarskie (tworzenie polichromii na sklepieniu dachu,
malowanie na drewnie, nauka przygotowywania farb z pigmentów): 6 – 19 lipca 2011 r., Rzeszów; 24 lipca – 6 sierpnia 2011 r.,
Kraków; 11 – 24 sierpnia 2011 r., Wrocław.
CV i list motywacyjny można wysłać do końca kwietnia br. na adres:
aszling@jewishmuseum.org.pl i zapisać się na warsztaty
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na archeologickej výstave
dostupnej v Regionálnom
múzeu v Stalowej Woli. Približne 300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia

– sú dôležité preto, aby sa
priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa
priblížili historické udalosti začiatkov nášhoffsf Ako
vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali
vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo
remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
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tekst Lucyna Czarska, Marta Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

O szlachetnej
„Piękno przywrócone” – wystawa czynna do 4 kwietnia
2011 r. – w głównym gmachu Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej na przykładzie specjalnie wybranych muzea-

C
Artur Grottger, Portret kobiety w gazowej sukni, rysunek, wym.: 39×28,2 cm, Paryż 1867,
– stan po i przed konserwacją (fot. Marek Horwat)

Marceli Maszkowski, Dziewczynka na kucyku, ołówek na papierze, rysunek 27×21 cm
– stan przed i po konserwacji (fot. Marek Horwat)

esare Brandi, klasyk XX-w. myśli konserwatorskiej, w swojej Teorii restauracji twierdzi, że uprawnione są tylko zabiegi konserwatorskie przeprowadzone w poszanowaniu
wartości estetycznych dzieła, prowadzone według
najlepszej wiedzy z użyciem szerokiego spektrum
technik naukowych i, co ważne, odróżnialne od
oryginału. Natomiast zespół Rady Ochrony Zabytków działający pod kierunkiem prof. dr Bogumiły
Rouby sformułował ten pogląd w ramach zasad,
które powinny być zastosowane w praktyce konserwatorskiej. Wśród nich jest, znana głównie z medycyny, zasada primum non nocere, a także zasada
maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych
i niematerialnych). Kolejne zasady to minimalna
niezbędna ingerencja – zasada, w myśl której usuwać należy tylko to, co na oryginał działa niszcząco,
konieczność czytelności i odróżnialności ingerencji, zasada odwracalności metod i materiałów oraz
konieczność wykonywania wszelkich prac zgodnie
z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie. Wystawa w MNZP ilustruje – w postaci zdjęć, posterów
i oryginalnych muzealiów – często skomplikowane,
zabiegi konserwatorskie ukazujące je niejako In statu nascendi. W ten sposób zwiedzający stają się jakby świadkami procesu konserwacji. Teksty umieszczone na planszach opisują kolejne etapy prac.
Dobór muzealiów poddanych konserwacji podyktowany został ich związkiem z Ziemia Przemyską
i jej etosem; wszystkie obiekty łączą się z najwybitniejszymi osobami, rodami i interesującymi zjawiskami z historii kultury tego regionu. Wszystkie były
w złym lub bardzo złym stanie zachowania. Zostały

Lela Pawlikowska
Matka Boska Gromniczna,
linoryt ręcznie
kolorowany z teki
Bogurodzica,
wymiary karty
62,2×47,7cm, wymiary
odbitki 41,6×35 cm
Stan przed konserwacją
(fot. Lucyna Czarska) oraz
po konserwacji
w passe-partout
(fot. Marek Horwat)
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sztuce konserwacji
liów prezentuje trudną i mało znaną sztukę konserwacji. Sztukę – gdyż uprawianie zawodu konserwatora wymaga talentu połączonego z rozległą wiedzą.
poddane żmudnym zabiegom konserwatorskim,
a finalny efekt tych zabiegów oraz kolejne ich etapy
stanowią pasjonującą treść tej wyjątkowej wystawy.
Wśród prezentowanych muzealiów szczególne
miejsce zajmuje kolekcja rysunków Artura Grottgera i Marcelego Maszkowskiego. W przypadku prac
Grottgera jest to niewątpliwie jedna z najlepszych kolekcji rysunku XIX-w. w zbiorach polskich, a znaczna
część prezentowanych prac pochodzi z tzw. Dużego
albumu dedykowanego wielkiej miłości malarza,
Wandzie Monné. Prace Marcelego Maszkowskiego
są zaś najprawdopodobniej największą kolekcją dzieł
tego młodo zmarłego artysty w zbiorach muzealnych
w Polsce. Obydwie kolekcje do 1939 r. znajdowały się
w podprzemyskiej Medyce, a do zbiorów MNZP zakupione zostały w 2008 r. dzięki dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z Medyką związana jest również prezentowana
na wystawie wyjątkowa teka Bogurodzica, powstała
w latach 1932–1934, a zawierająca dziesięć ręcznie
kolorowanych akwarelą linorytów autorstwa Leli
z Wolskich Pawlikowskiej. Teka ta powstała w latach
1932–1934 i ilustruje polskie tradycje związane ze
świętami maryjnymi. Jest to trzecia kompletna teka
linorytów tej autorki, znajdująca się w zbiorach państwowych, a została przekazana z USA w 2008 r.
Obiekty na podłożu papierowym zostały zakonserwowane przez konserwatora specjalistę Beatę
Kot, przy współpracy pracowników muzealnej pracowni konserwacji.
Duży zakres prac konserwatorskich został zrealizowany w trakcie konserwacji czterech XVIII-wiecznych obrazów olejnych. Dwa z nich przedstawiają polskich świętych: Kazimierza i Stanisława.

Ukrzyżowanie, autor nieznany,
pocz. XVIII w., olej na płótnie.
Lico obrazu przed konserwacją
(fot. Małgorzata Kaczor).
Stan w trakcie konserwacji: obraz
nabity na krosna po zabiegach
uzupełnienia warstwy zaprawy.
Stan po konserwacji
(fot. Kaja Szkodlarska)

Mikołaj Tereinski, Koronacja Maryi, ok. 1753–1755, olej na płótnie. Od lewej: fragment obrazu przed
konserwacją (fot. Marek Horwat); fragment w luminescencji UV i w promieniach podczerwieni; malowidło
po uzupełnieniu ubytków warstwy zaprawy oraz po zakończeniu prac konserwatorskich (fot. Kaja Szkodlarska)
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Kolejny to Koronacja Maryi z 1753 r. pochodząca z nieistniejącego już drewnianego kościoła parafialnego w Dubiecku. Jest
to replika obrazu ołtarzowego wykonanego dla Anny ze Starzechowskich Krasickiej (matki poety Ignacego Krasickiego).
Obraz Koronacja Maryi Niepokalanej,
w źródłach archiwalnych występuje jako
Św. Anna. Ze względu na skomplikowane
motywy ikonograficzne można też określić go jako Apoteoza Matki Bożej, lub też
Matka Boża Niepokalanie Poczęta.
Najbardziej spektakularne zabiegi
konserwatorskie zostały wykonane przy
olejnym obrazie nieznanego autora pt.
Ukrzyżowanie. Obraz przed konserwacją
był w stanie daleko posuniętej destrukcji.
W wyniku prac konserwatorskich odzyskał dawny blask, a brakujące elementy
zostały zrekonstruowane. Ten dużych
rozmiarów obraz jest rzadkim na Ziemi
Przemyskiej przykładem malarstwa europejskiego. Przeprowadzone badania
laboratoryjne wykazały, iż może pochodzić z XVII w. W pracowni konserwacji
zabytków Sabiny Szkodlarskiej wszystkie
te obrazy zostały poddane zabiegom konserwatorskim, a ich efekt można zobaczyć
na wystawie.
Prace przy kolekcji metalowych paramentów liturgicznych, datowanych na
XVIII i XIX w., wśród których jest dziewięć kielichów mszalnych i monstrancja,
wykonali w całości konserwatorzy zatrudnieni w muzealnej pracowni konserwacji.
Te obiekty są wyjątkowym przykładem
kunsztu kresowych rzemieślników. Pochodzą z Przemyśla i Lwowa. Konserwację

Karafka, Saksonia, XVIII w., szkło kryształowe szlifowane. Od góry: stan
przed konserwacją, widoczne rozklejone elementy w trakcie usuwania
starej spoiny klejowej i stan po zakończeniu prac konserwatorskich
Ako vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné
zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej v Regionálnom múzeu v
Stalowej Woli. Približne 300 exponátov
z celého Poľska, multimediálne prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto,
aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa priblížili historické

Misternie intarsjowana
szafka kątowa

udalosti začiatkov nášhoffsf Ako vyzerá
každodennosť obce a hradu raného
stredoveku? Čím sa charakterizovali
vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako
sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude možné nájsť
na archeologickej výstave dostupnej v
Regionálnom múzeu v Stalowej Woli.
Približne 300 exponátov z celého Poľska,
multimediálne prezentácie, ikonografia
– sú dôležité preto, aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa

pochodzącej z Saksonii XVIII-wiecznej
szklanej karafki oraz misternie intarsjowanej, rzadko spotykanej szafki kątowej i stolika do robótek ręcznych wykonano także
w muzealnej pracowni konserwacji.
Stan zachowania, poziom destrukcji
oraz charakter przeprowadzonych badań
z dokładnym ich opisem został przedstawiony na planszach. Wszystkie prace konserwatorskie zrealizowano przy pomocy
finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w ramach zadania
pod nazwą „Konserwacja muzealiów do
modernizacji i przekształcenia wystawy
stałej: Trzy wyznania w wystawę: Kultura i sztuka Ziemi Przemyskiej”, w ramach
programu „Mecenat 2010”. n

tekst i fot. Ewa Lorentz, fot. Mirosław Babicz i Stanisław Klobassa

Iwonicki
”
„Ponte Vecchio
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ski w 1782 r. Był absolwentem
szkoły kadetów w Luneville,
wiele lat spędził w Lotaryngii, a po 1762 r. jako dziedzic
ogromnej fortuny Ossolińskich wrócił do kraju. Prowadzone przez niego życie i polityka jaką uprawiał, niestety
nie należą do chwalebnych.
Wielkopański i hulaszczy
tryb życia Józefa Salezego
Józef Salezy Ossoliński
doprowadził do utraty całego
majątku gromadzonego przez kilka pokoleń rodu.
Wojewoda podlaski zasłynął jednak nie tylko jako
utracjusz, ale przeszedł do historii jako pierwszy
pomysłodawca galerii narodowej. W 1785 r.
przedstawił rektorowi Akademii Krakowskiej memoriał zawierający „Projekt galerii
sztuk wyzwolonych narodowej”. Wspaniałomyślny magnat hojnie deklarował przekazanie swoich zbiorów malarstwa i rzeźby. Do
realizacji tego projektu jednak nie doszło,
gdyż Józef Salezy Ossoliński nagle zmarł,
mając 56 lat. Wspomniane zbiory malarstwa, zostały ostatecznie przejęte przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego twórcę Ossolineum i weszły
w skład jego fundacji.
Budowa kamiennego mostu i nowoczesnej drogi łączącej wieś z traktem
cesarskim, wniosła do krajobrazu Iwonicza nowe wartości. Józef Salezy Ossoliński utrwalił w ten sposób swój wkład
w rozwój cywilizacyjny Iwonicza. Treść
inskrypcji honoryfikacyjnej wyrytej na
skromnej tablicy z wapienia dębnickiego
wmurowanej w ścianę mostu, zawiera
klasyczną formułę: „Dedit. Donavit. Dedicavit. 1782”. Zaś w inwokacji fundator
Klucz łęku południowego z datą budowy mostu głosi, że budowla powstała: „Commodo

MB (2)

zieje mostu w Iwoniczu Wsi sięgają połowy
XVIII w. i czasów, kiedy dobra rymanowskie
należały do wojewody wołyńskiego, chorążego nadwornego koronnego Józefa Kantego Ossolińskiego herbu Topór (1707-1780). W 1731 r. jego małżonka Teresa ze Stadnickich wniosła w posagu klucz
rymanowski do rozległych majętności rodu Ossolińskich. W 1779 r. Jan Kanty Ossoliński kupił klucz
dukielski łącząc swoje podkarpackie dobra: Lesko,
Rymanów, Bukowsko i Dynów w jedną całość. Po
wycofaniu się z czynnego życia politycznego, wpływowy magnat osiadł w Rymanowie. Zapewne w tym
czasie rozpoczął przebudowę obronnego założenia
dworsko-ogrodowego w Iwoniczu Wsi. Na obrzeżu
parku komponowanego w guście angielskim, na potoku Iwonickim zbudowano drewniany most łączący drogę biegnącą przez wieś Iwonicz z drogą do wsi
Rogi. Most nie tylko umożliwiał dojazd na teren zespołu dworsko-parkowego, ale miał znacznie szersze
znaczenie komunikacyjne. Przez Rogi przebiegał bowiem cesarski gościniec handlowy zwany Traktem
Węgierskim. Wiódł on z Przełęczy Dukielskiej do
Przemyśla (obecnie międzynarodowa droga E-94).
Budowę kamiennego mostu na potoku Iwonickim podjął syn Jana Kantego, Józef Salezy Ossoliń-

EL

„Długi rząd karłowatych wierzb ciągnie się rozjemczo między okręgiem gruntów wsi Miejsce i obwodem pól iwonickich.
Po obu stronach bitego gościńca rozlegają się szerokie, żyzne pola, tam i ówdzie kobiercami łąk ukwiecone, a poprzecinane
zielonymi, niby wstęgi wijącymi się miedzami. Przy karczmie oddalonej o małą ćwierć mili od oznaczonej granicy,
opuszcza się szosę skręcając w prawo, lecz dalej jedzie się dobrą, pomiędzy chaty i otaczające je sady wiodącą drogą.
Nieco opodal zajmuje wzrok podróżnego piękny most, w roku 1782 wymurowany z kamienia ciosowego, ozdobiony
imieniem Ossolińskiego w marmurze wyrytym. Śmiały jego łuk, odbijający się w wodzie uciekającego z podeń potoku
i dwa niezmordowane, chociaż zgrzybiałe jego strażniki, dęby rozłożyste, z których jeden silnemi ramiony kapliczkę
ochrania, drugi klekocącemu bocianowi służy za letnią siedzibę, mógłby tworzyć wzór pięknego krajobrazu.” – tymi
słowami w 1877 r. opisał most w Iwoniczu Wsi, słynny dyplomata Karol hr. Załuski, syn założycieli uzdrowiska, Karola
i Amelii z Ogińskich. Zachowany do dzisiaj, wyjątkowy zabytek inżynierii drogowej, mieszkańcy Iwonicza określają
jako „Stary Most”. Tak samo, jak Florentczycy nazywają słynny „Ponte Vecchio”, od XIV w. spinający brzegi rzeki Arno.

Kamienna tablica honoryfikacyjna
Józefa Salezego Ossolińskiego
wmurowana w ścianę mostu

RZESZÓW
Krosno
Iwonicz
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Widok mostu od południa

MB

Północna strona mostu z zachowaną
oryginalną kamienną balustradą

publico”, czyli dla pożytku wspólnego. W kluczu łęku północnego znalazł się kartusz z herbem Topór
Ossolińskich. Znak własności, a zarazem gest magnata, który funduje mieszkańcom swoich włości hojny
dar w postaci bezpiecznego i trwałego przejazdu.
Twórca mostu sięgnął do archetypu jednoprzęsłowego mostu sklepionego. Most o długości
16,4 m posiada rozpiętość 5,95 m. Przęsło o wysokości 5,35 m ma kształt łuku pełnego o nieco podwyższonej strzałce. Kolebka sklepienia opiera się bezpośrednio na ścianach fundamentowych osadzonych
w brzegach potoku. Od strony górnej wody fundamenty wzmocnione są przyczółkami. Do budowy
mostu użyto dwu gatunków kamienia z miejscowych
złóż. Ściany boczne wykonano z płasko łamanego
piaskowca krośnieńskiego na zaprawie wapiennej.
Przyczółki, krawędzie łęku oraz balustrady wykonano z ciosów piaskowca ciężkowickiego.
Most zachował do dzisiaj oryginalny kształt sklepionego przęsła. Rzadkością jest także nie zmieniona
szerokość ciągu jezdnego oraz częściowo zachowane

ciosowe balustrady, gdyż one to najczęściej ulegały zniszczeniu na przestrzeni
lat. Ciosy balustrady północnej mają
dobrze zachowaną fakturę kamieniarską. Ściany boczne mostu wraz z pełnymi balustradami założone są w rzucie
na łukach koszowych, które równoległe
względem siebie w partii przęsła, odginają się na zewnątrz w partiach przyczółków. Linia balustrad w połowie przęsła jest półkoliście wygięta na zewnątrz,
tworząc po obu stronach nadwieszone
balkoniki flankowane pilastrami. Balkoniki powiązane są osiowo z północnym i południowym kluczem arkady
mostowej.
Formy zachowanego detalu architektonicznego sytuują most iwonicki w kręgu architektury barokowej związanej
z mecenatem rodu Ossolińskich. Jako
dzieło inżynierskie most jest dobrym
przykładem rozwiniętej technologii budowy mostów łukowych, w pełni wykorzystującej
walory miejscowego kamienia. Inwestycja ta wymagała zatrudnienia doświadczonych cieśli do budowy
rusztowań krążynowych, specjalistów kamieniarzy
i murarzy do obróbki, układania i murowania klińców kamiennych. Nie bez znaczenia jest fakt, że
w latach 1779–1781 budowano kościół parafialny
w Rymanowie, wydobywając kamień z pobliskiego
złoża. Architekturę fary rymanowskiej ufundowanej
przez Jana Kantego Ossolińskiego projektował Antoni Stroiński. Jest prawdopodobne, że warsztat, który budował kościół rymanowski, podjął się budowy
mostu w Iwoniczu ukończonego w 1782 r.
Ze źródeł archiwalnych wiadomo, że XVIII-wieczny jednoprzęsłowy, kamienny most łukowy
znajdował się także w pobliskiej Dukli. Zbudowany
nad Dukielką w sąsiedztwie bramy pałacowej, na
Trakcie Węgierskim wiodącym w stronę Iwonicza
i Krosna. Do 1886 r. most ten ozdabiały rokokowe figury świętych, zdemontowane po przebudowie. Zachowane do dzisiaj na Podkarpaciu kamienne mosty
o konstrukcji łukowej pochodzą z XIX w. Jednym
z nich jest niezwykle malowniczy most do drewnianej cerkwi w Olchowcu. Drugi, pochodzący z 1892 r.
znajduje się na obrzeżach Krosna, na potoku Badoń.
W relacji do tak nielicznie zachowanych zabytków inżynierii drogowej, ranga mostu w Iwoniczu
Wsi nabiera szczególnego znaczenia. Wiadomo, że
obecność kamiennego mostu, była bardzo pomocna
w rozbudowie drogi dojazdowej do Iwonicza Zdroju.
Amelia Załuska w 1851 r. uzyskała w Wiedniu zgodę na budowę przez wieś drogi do uzdrowiska. Nowa arteria komunikacyjna do Zakładu Zdrojowego
wiodła od traktu cesarskiego w Miejscu, przez Wieś
Iwonicz na południe wzdłuż meandrującego doliną
Potoka Iwonickiego. Dzięki staraniom Michała Załuskiego w latach 80. XIX w. gościniec prowadzący
do Iwonicza Zdroju przez Iwonicz Wieś został zakwalifikowany jako droga krajowa. Dzięki temu,
droga została przebudowana dużym kosztem, po-
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Widok mostu na Dukielce w Dukli w latach 20. XX w. (fot. archiwum Muzeum w Dukli)

SK

krytym w czwartej części przez właściciela Iwonicza,
a w trzech czwartych przez władze. Droga ta idąca
wzdłuż potoku i przecinająca wieś Iwonicz, miała też
duże znaczenie lokalne, gdyż łączyła siedzibę właścicieli z uzdrowiskiem. Pomimo wprowadzanych
zmian, Załuscy zachowali budynek starego dworu
oraz bogaty drzewostan parkowy. Dumą właścicieli Iwonicza były zachowane na terenie założenia
dworsko-parkowego dwie atrakcje architektoniczne
z dawnych czasów: zbór ariański z końca XVI w. i kamienny most opatrzony nazwiskiem Ossolińskiego.
Most iwonicki przetrwał do naszych czasów nie
tylko dzięki rodzinie Załuskich, ale przede wszystkim dzięki swoim wysokim parametrom wytrzymałościowym. Okazały się one decydujące podczas
II wojny światowej. Syn Stanisława Bieleckiego, rymanowskiego adwokata przytacza opowieść ojca,
który we wrześniu 1944 r. oglądał ciągnącą przez
most w Iwoniczu kawalkadę radzieckich czołgów
T-34. Przeszło kilkaset maszyn zdążało w kierunku
Dukli. Wzięły one udział w jednej z najkrwawszych
bitew pancernych w dziejach II wojny światowej,
nazwanej przez historyków operacją dukielsko-preszowską. Masę czołgu T-34 określa się na 26,5
tony. Była to bezprecedensowa próba wytrzymałościowa, z której most wyszedł bez szwanku. Do
częściowego zniszczenia południowej balustrady
mostu doszło dopiero w latach 70. XX w., a dokonał
tego kierowca kosiarki z Wojewódzkiego Ośrodka
Postępu Rolniczego. Zniszczonej balustradzie nie
przywrócono już dawnego wyglądu. Naprawy dokonano z zastosowaniem cegły i w tej formie most
trwa do dzisiaj.
Władysław Bełza przypomina stare przysłowie:
„Chcesz-li być cały i prosty, omijaj polskie mosty…”
Most w Iwoniczu zbudowano jakby wbrew temu
stwierdzeniu. Most ten ratuje honor tych, co go
wznieśli i tych, co dotąd dbają o jego zachowanie.
Ostatnią frazę można odnieść do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, który jest właścicielem zabytku. Planowany w nadchodzącym roku remont
mostu będzie miał charakter konserwatorski. Należy mieć nadzieję, że będzie to szansa na zachowanie tego niezwykłego obiektu i przywrócenie utraconych walorów estetycznych. n

techniki

Kamienny most w Olchowcu
Most na potoku Badoń w Krośnie

EL

Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto, aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby
sa priblížili historické udalosti začiatkov nášhoffsf
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného
stredoveku? Čím sa charakterizovali vte˝ Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a po
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tekst Izabela Fac, fot. ze zbiorów Ryszarda Fac

Kartki pamięci

Skarby podkarpackie dorobek materialny i duchowy pokoleń, z którego dzisiaj korzystamy. Warto
zajrzeć do zbiorów prywatnych kolekcjonerów, a znajdziemy w nich jeszcze inne dziedzictwo
przeszłości. Znajdziemy stare listy, notatki i... pocztówki. Niesamowity świat barw, kształtów,
tematów. Zajrzyjmy czasem do takich „pocztówkowych skarbców”, które przeniosą nas w czasy
koronek, falban, sznurów pereł, strojów stylizowanych i z epoki, nimf, czy aniołów.

W

rodzinnych zbiorach
pocztówek jest jeden
dla mnie szczególny album, taki pełen właśnie koronek,
czyli pocztówki z portretami kobiet. Stanowi fragment archiwum
cesarsko-królewskiego urzędnika
pocztowego ze Stanisławowa,
w 1903 r. przeniesionego do Rzeszowa – Alfreda Kobera.
Śledząc korespondencję
zawartą na kartach pięknych starych pocztówek,
można odtworzyć fragmenty losów adresata: jego
podróże, znajomości, kontakty rodzinne. „Prosimy
uprzejmie Pana dziś do nas
na herbatkę o godz. 7-mej”
– zapraszali znajomi 24
czerwca 1903 r. Innym razem pisała Zośka
z Nowego Sącza: „Niedobry! Ani znaku życia,
czy gniewasz się? Kartka ta wiem, że na czas
nie dojdzie, więc puszczam telegram. Janka
jedzie do Tadków. Często i bardzo mile wspo-

minam Ciebie… Kiedy Cię znowu ujrzymy?” Innym
razem Władek pisał: „Kochany Fredziu! Dnia 1 lutego odbędzie się bal ‚Bursy polskiej’, będę z siostrą
i szwagrem i wiele, wiele osób z Horodenki. Staraj się
być koniecznie, ale na pewno! Proszę Cię napisz czy
mogę liczyć na Ciebie?” Czy był na tym balu, a jeśli
tak, to czy był udany? Dziś już się nie dowiemy.
I może tylko jeszcze jedna korespondencja pocztówkowa: „Drogiemu Fredowi zasyłamy serdeczne

Alfred Kober, cesarsko-królewski urzędnik pocztowy
w Stanisławowie, następnie od 1903 r. w Rzeszowie;
członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Kasynowego i „Koła
Sportowego” w Rzeszowie.
Czynny uczestnik życia Stanisławowa i Rzeszowa, przedstawiciel ubezpieczeniowy,
miłośnik aut oraz rajdów
samochodowych.
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życzenia Wesołych Świąt. Ponieważ jesteś amatorem pięknych towarzyszek, posyłam bardzo ładną
kobietkę […]” – pisała trudna do odszyfrowania
znajoma w kwietniu 1900 r.
Z pocztówkowych kart wyłaniają się ówczesne
kobiety. Jedne we wspaniałych, eleganckich strojach, tonące w koronkach, koralach, piórach, futrach, we wspaniałych kapeluszach. Można tylko
sobie wyobrazić ulice miast – Stanisławowa czy
Rzeszowa – mieniące się strojami secesyjnych dam.
Ale są też inne portrety, które w szczególny sposób oddają urodę kobiet przełomu XIX i XX w.
Naturalne piękno, jakże inne od dzisiejszego
sztucznego, narzucanego kanonu urody poprawianego przez skalpel i komputerowe programy.
To zarówno zdjęcia, jak szkice i rysunki. Wiele
wiekowych pocztówek przedstawia kobiety upozowane na rusałki, nimfy, stylizowane na starożytne boginie lub w strojach ludowych. Przerzucając
karty albumu odnajdujemy pocztówki z zabawnymi scenkami, w strojach kąpielowych (sic!), króliczka, na rowerach. n

Ako vyzerá každodennosť obce
a hradu raného stredoveku? Čím sa
charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo
a obchod? Odpovede na tieto otázky
bude možné nájsť na archeologickej
výstave dostupnej v Regionálnom
múzeu v Stalowej Woli. Približne 300
exponátov z celého Poľska, multimediálne prezentácie, ikonografia – sú
dôležité preto, aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa
priblížili historické udalosti začiatkov
nášhoffsf Ako vyzerá každodennosť
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tekst Anna Garbacz

Matki, żony i… traktorzystki

– czyli o Polkach w socrealizmie

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli do 15 maja 2011 r.
czynna jest wystawa pomyślana
jako praktyczna lekcja historii
oraz sztuki. Pokazywane prace
(ponad 120 obiektów z muzeów
w całej Polsce) są świadectwem
czasu i budzą refleksje na temat wykorzystania sztuki do
celów propagandowych. Celem
wystawy jest dyskusja z utrwalonym stereotypem kobiet na
traktorach i zakwestionowanie
prawdziwości głoszonych przez
stalinizm haseł emancypacji
kobiet. Pokazuje ona obraz kobiety, którą władza zmusiła
do nadludzkiego wysiłku i wykonywania męskich zajęć, wmawiając jej równouprawnienie
i awans społeczny.

S

zczególnie do kobiet
władza
kierowała
najgłośniejsze hasła
propagandowe PRL-u, takie jak: walka o pokój,
współzawodnictwo pracy,
walka o plan sześcioletni, walka z analfabetyzmem czy elektryfikacja
wsi. Zwiedzając wystawę
można zobaczyć nie tylko różne oblicza kobiety,
ale i poznać realia epoki,
w której żyła i funkcjonowała. Poznać świat
damskiej mody, kanoLucjan Jagodziński, Kobieta w PRL ma równe z mężczyzną prawa, 1952, Muzeum Niepodległości w Warszawie
ny ówczesnej urody, ale
i kobiecą rzeczywistość
(kolejki przed sklepami, ciężką pracę przy maWładza także „na odcinku sztuki ludowej” nakłaszynach, jak i zwykłe, rutynowe prace domowe).
dała na artystów obowiązek popularyzacji nowych
Prezentację sztuk plastycznych wzbogacono ani- idei na wsi. Tematem licznych wycinanek, rzeźb czy
macją – grą dla młodzieży oraz pokazem filmów do- malowideł stały się więc praca dla dobra ojczyzny
kumentalnych z lat 50. XX w. Ciekawostką i walka o pokój.
są „proletariuszki na cokołach” – wielkoforObiekty na wystawie zostały uporządkowane
matowe wydruki rzeźb plenerowych, bądź według tematów i problemów które najczęściej się
detali architektonicznych, przedstawiają- pojawiają: galeria przodownic, kobiet na traktocych kobietę w różnych rolach społecznych rach i murarek, kobiet w środowisku rodzinnym
i zawodowych. Można obejrzeć prace arty- i domowym, kobiet pracujących na roli, walcząstów o trwałym miejscu w polskiej sztuce: cych o pokój, a także przedstawicielek organizacji
„romansu” z władzą i sztuką socrealistyczną kobiecych, sportsmenek, artystek. W sztuce socrenie uniknęli bowiem Wojciech Weiss, Anto- alistycznej wielokrotnie kobieta była pomijana lub
ni Kenar czy Tadeusz Gronowski. Na wysta- stanowiła tylko dodatek do postaci męskiej, często
wie nie zabrakło zdeklarowanych twórców także przypominała wyglądem mężczyznę. Wystasocrealizmu: Heleny i Juliusza Krajewskich, wa wydobywa kobiety z tła, z drugiego planu. PoWłodzimierza Zakrzewskiego, prac Alek- kazuje, jakie stały przed nią możliwości rozwoju
sandra Kobzdeja czy Wojciecha Fangora.
i w jaki sposób te możliwości były ograniczane. n

N. Ziemba, Serwetka koronkowa z motywem kobiety na
traktorze, 1954 r., nici lniane, 36×36 cm, Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Piotr Firlej, Manifestacja pokojowa, ok. 1952, olej, płótno,
88×110 cm, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné
zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na
tieto otázky bude možné nájsť na archeologickej výstave
dostupnej v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne prezentácie, ikonografia – sú dôležité preto, aby sa priblížili historické udalosti začiatkov nášho aby sa priblížili historické
udalosti začiatkov nášhoffsf Ako vyzerá každodennosť
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Zdobywcy nagrody UE w dziedzinie
dziedzictwa kulturowego
„Europa Nostra” 2011

– Każdy ze zwycięzców reprezentuje największe osiągnięcia w Europie w dziedzinie konserwatorstwa, badań i edukacji; uhonorowane zostaną
także usługi na rzecz dziedzictwa kulturowego
świadczone przez
poszczególne osoby
i przez grupy ludzi.
Dziedzictwo kulturowe jest zasadniczą częścią naszej
różnorodności kulturowej i wspólnej
historii; łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Przyczynia się ono
tego, że Europa jest
najpopularniejszym
Szymon Modrzejewski
celem podróży tu-

rystycznych na świecie. Dziedzictwo kulturowe wnosi także znaczący wkład w unijną gospodarkę – powiedziała komisarz Vassiliou.
– Bez połączonych wysiłków i umiejętności wielu fachowców i ochotników oraz bez
zaangażowania młodych ludzi, europejskie
dziedzictwo nie ma przyszłości. Dzisiejsze
nagrody stanowią uznanie dla ich miłości,
pasji, troski i zaangażowania na rzecz ochrony piękna i duszy Europy – dodał Plácido
Domingo, przewodniczący „Europa Nostra”.
27 zwycięzców zostało wybranych spośród
niemal 140 projektów zgłoszonych przez 31
państw. Ostatecznego wyboru dokonało jury składające się z niezależnych ekspertów
z całej Europy. Każdy z sześciu zdobywców
„grand prix” otrzyma 10 000 euro oraz tablicę pamiątkową dla zwycięskiego budynku
lub pamiątkowe trofeum dla projektu. n

„Europa Nostra” jest rzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie. Zrzesza
i reprezentuje 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych
oraz 1500 indywidualnych członków z ponad 50 krajów, zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazów
Europy. Stanowi ona sieć na rzecz dialogu,
nagradza największe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego, prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniom dla
historycznych budynków i miejsc oraz dla
krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości
w dziedzinie dziedzictwa europejskiego.
Termin zgłaszania projektów do przyznania przyszłorocznych nagród mija 01.10
2011 r. Ceremonia przyznania tych nagród
odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Lizbonie.
Więcej informacji: www.europanostra.org

STOWARZYSZENIE MAGURYCZ
Wstępny plan prac remontowych na cmentarzach wyznaniowych i przy obiektach małej sakralnej
architektury przydrożnej w Polsce i na Ukrainie w 2011 roku – XXV sezon (uzależniony od funduszy).
29.04–03.05: Beniowa (gm. Lutowiska) – cmentarz greckokatolicki, wybrane nagrobki, a zwłaszcza łódź z rybą oraz krzyż przydrożny Bat’ków;
Rajskie (gm. Solina) – kapliczka „na skale” – rekonstrukcja ścian albo/lub jednocześnie: Nowica
(gm. Uście Gorlickie) – zakończenie prac przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
25.06–09.07 lub 24.07–07.08: Baligród – cmentarz żydowski, zakończenie remontu macew oraz
ewentualnie nagrobki na cmentarzu greckokatolicko – katolickim.
24.07–07.08 albo 25.06–09.07: Pidkamiń (rejon
Brody, Ukraina) – polsko-ukraiński cmentarz zwany „dominikańskim”, kontynuacja remontu wybranych nagrobków lub Szargorod (obłast’ winnicka,
Ukraina) – cmentarz prawosławny, katolicki i żydowski, kontynuacja remontu nagrobków.

14–28.08: Żydowskie (gm. Krempna) – cmentarz
greckokatolicki oraz krzyże i kapliczki przydrożne;
Grab (gm. Krempna) – kapliczki przydrożne; Zawadka Rymanowska (gm. Dukla) – cmentarz greckokatolicki przycerkiewny i grzebalny II.
Wrzesień: Magura Małastowska (gm. Uście Gorlickie) – cmentarz nr 58 z I wojny światowej – kontynuacja remontu i rekonstrukcji (m.in. piramidy).
Planowane:
Wrzesień/paździenik: Tbilisi (Gruzja) – cmentarz Kuka, remont wybranych polskich nagrobków,
warsztaty teatralne.
Termin nie ustalony: Smiła (obłast’ czerkaska,
Ukraina) – cmentarz polski, remont nagrobków.

Archiwum Magurycz

KZ

7 kwietnia br. ogłoszono 27 zdobywców nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego „Europa Nostra” 2011. Wśród laureatów są także polskie akcenty.
W kategorii „Konserwacja” znalazł się spichlerz „Błękitny baranek” z Gdańska, w kategorii
„Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego” nagrodę otrzymał Szymon Modrzejewski
ze Stowarzyszenia Magurycz z Nowicy (powiat Gorlice). Nagrody zostaną wręczone
10 czerwca 2011 r. podczas ceremonii w Concertgebouw w Amsterdamie w obecności
Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, światowej sławy tenora i przewodniczącego „Europa Nostra”.

Pidkamiń (Ukraina) – cmentarz
ukraiński zwany „kozackim” pod
Kamieniem; rekonstrukcja trzonu
krzyża; sierpień 2008

Kontakt: Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie, tel. 18 351 63 45, 600 688 811, www.magurycz.org
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W krainie wiatru i nafty
Ludzie żyli tu już w neolicie
– co najmniej 6 tys. lat temu –
dlatego Wietrzno uznaje się
za jedną z najstarszych wsi
podkarpackich. W średniowieczu istniał tu całkiem spory gród.
Miejscowość zniszczona została
całkowicie przez wojska Rakoczego. W XVIII w. znaleziono
tu ropę. Dziś Wietrzno, liczące
zaledwie kilkuset mieszkańców, z pięknym drewnianym
kościołem, to senna, spokojna
wioska.

U góry: rycina z gazety czeskiej
przedstawiająca wydobywanie ropy
naftowej w Wietrznie (na podstawie
fotografii z roku 1887 r.); po prawej:
widok kopalni Wietrzno 2 na karcie
pocztowej z prywatnych zbiorów
Jerzego Malinowskiego

RZESZÓW
Krosno
Wietrzno

N

iewiele można znaleźć dziś informacji o Wietrznie. Encyklopedie
sucho informują, że to wioska
koło Dukli, czasem dodadzą coś o nafcie. Na rynku jest tylko jedna pozycja
o wiosce „Z przeszłości naszej” Jerzego
Malinowskiego. A szkoda – bo historia
Wietrzna jest i długa, i ciekawa.
Historia miejsca sięga czasów neolitu sprzed 8 tysięcy lat, bo na taki okres
datuje się przedmioty znalezione przez
archeologów na terenie wioski. Do krośnieńskiego Muzeum Podkarpackiego
trafiła z wykopalisk w Wietrznie m.in.
słynna siekierka z wtopionym meteorytem datowana na VII w p.n.e. Odkryto także cmentarzysko
kurhanowe z IV w. n.e., a zdaniem archeologów,
ziemie te kryją jeszcze wiele tajemnic.
Pierwsze wzmianki historyczne o Wietrznie pochodzą z 1185 r. – w dokumencie potwierdzającym,
że Wietrzno zostało podarowane przez Mikołaja
Bogorię Skotnickiego przybyłym z Francji cystersom.
Już wtedy był to duży gród
obronny, przypominający
bardziej miasto niż wieś,
dobrze rozwijający się dzięki lokalizacji na przecięciu
szlaków handlowych. Gród
otaczały ziemno-drewniane wały, a mieszkało w nim
kilkaset osób. 200 lat później Kazimierz Wielki naznaczył tędy kupiecki szlak na Ruś i Węgry. Niedługo
potem wieś kupił za 50 grzywien Paszka z Podleszan.
Wieś była bogata i ludna aż do 1474 r., kiedy doszczętnie zniszczyły ją wojska węgierskie. Wietrzno powoli
odbudowywało się, w 1536 r. był znów młyn, karczma
i folwark należący do opactwa, a inny folwark o powierzchni 1 łana w Woli Wietrznej (Brwinowskiej)
należał do sołectwa. Czas spokoju nie trwał długo.
Kolejne zawieruchy sprawiły, że wieś niszczyli Rosjanie, Szwedzi, a w 1657 r. doszczętnie spaliły wojska Jerzego II Rakoczego. Koniec XVIII w. to okres
mozolnego podnoszenia się po pożogach. W tym
właśnie czasie powstał drewniany kościół, w pięknym stylu tzw. karpackiego baroku, obecnie wielka
atrakcja Wietrzna i Szlaku Architektury Drewnianej.
Od dawien dawna w Wietrznie budowano wiatraki,
jak sama nazwa wsi wskazuje – tu zawsze wiało. I siłę
wiatru miejscowi gospodarze zawsze wykorzystywali
konstruując najróżniejsze urządzenia. Wiatr pomagał
przy żarnach, sieczkarniach, a nawet ostrzałkach.
Na początku XIX w. Wietrzno stało się na ponad
100 lat własnością rodu Chłędowskich. I w tym czasie przeżyło swój największy rozkwit. Na gruntach

tych już w 1884 r. odkryto ropę naftową. Wieś stała
się wkrótce największym centrum wydobywczym
w Zachodniej Galicji, ba – mówiono o niej w całym Cesarstwie Austro-Węgierskim. Nawet malarze
utrwalali wybuchy ropy w swych dziełach, a widok
na wiertnicze wieże ozdobił kartę pocztową wydaną
przez Schillera. W 1888 r. organizowano specjalne
wizyty naukowców i przyrodników, których efektem
był m.in. opis kopalni znajdujący się w podręcznikach szkolnych aż do początku XX w. Ropę wydobywa się w tych okolicach zresztą do dziś, a krajobraz
wciąż pełen jest malowniczych wież wiertniczych.
W Wietrznie przez pewien czas miała siedzibę Praktyczna Szkoła Wiercenia Kanadyjskiego.
Niestety, na początku XX w. ceny nafty spadły
i boom związany z ropą oraz stworzonymi dzięki niej
miejscami pracy, skończył się. Mimo dalszych wierceń Wietrzno w tych czasach wyludniło się. To czasy,
gdy we wsi stały tylko dwa murowane domy. Ropa
nie przynosiła już bogactwa ani miejscowym chłopom, ani przyjezdnym robotnikom, którzy masowo
emigrowali więc za chlebem. Robotnicy z Wietrzna
trafili w najdalsze zakątki świata – do USA, Ekwadoru, a nawet na indonezyjską Jawę i Sumatrę.
Dziś w Wietrznie jest cicho i spokojnie. Nie ma już
dworu Chłędowskich, w miejscu tym stoi szkoła. Zachował się zabytkowy kościół, a malowniczości okolicy dodają stare wiertnicze wieże, niemi świadkowie
dawnej świetności. Każdy, kto zawędruje w te strony
poznać może nie tylko nietuzinkową historię tej najstarszej podkarpackiej wioski, ale i zakochać się w jej
pięknie. Zatem warto przyjechać do Wietrzna. n
Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo a obchod? Odpovede na tieto otázky bude
možné nájsť na archeologickej výstave dostupnej
v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne
300 exponátov z celého Poľska, multimediálne
prezentácie, ikonografia – sú dôležité weweweé
udalosti začiatkov nášho abyewewe

oprac. Przemysław Pietrzyk
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Z kart historii

Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

O tworzonych na przestrzeni wieków w Europie związkach miast handlowych wie
każdy uczeń szkoły podstawowej. Najpopularniejsza z nich tzw. Hanza niemiecka
w szczytowym okresie swojego rozwoju liczyła blisko 160 miast pod przewodnictwem
Lubeki i na przestrzeni XIV-XV w. połączyła praktycznie wszystkie miasta pobrzeża
Morza Północnego i Bałtyckiego. Ale o podobnych, chociaż na zdecydowanie mniejszą
skalę, działaniach miast u naszych południowych sąsiadów wie już mało kto. W tym
samym okresie, na terenie ówczesnego Królestwa Węgierskiego, bogate miasta
górnicze i kupieckie tworzyły związki, których zadaniem było popieranie się na polu
ekonomicznym, utrudnianie pracy kupcom z innych miast, a także wywieranie presji
politycznej na władców.

była Gelnica, największy ośrodek górnictwa na Spiszu. Spoiwami związków
były: uprzywilejowany status wolnych miast górniczych, ewangelickie wyznanie oraz więź ekonomiczna – wszystkie miasta związków utrzymywały
się z górnictwa rud metali.
Inną grupę tworzyła Pentapolitana (z gr. pięć miast), która łączyła pięć
wolnych miast królewskich węgierskich leżących obecnie we wschodniej
Słowacji: Lewoczy (na Spiszu), Bardiowa, Sabinowa i Preszowa (w Szaryszu)
i Koszyc (w Abowie). Pentapolitana powstała w latach 1440-1445, a ostatecznie ukształtowała się w 1480 r. Spoiwami łączącymi miasta były podobny, uprzywilejowany status, późniejsze ewangelickie wyznanie stawiające je

Rynek w Koszycach

Dušan Turan

P

ierwszych z nich była Heptapolitana (z gr. siedem miast) – nazwa dwóch związków miast
(hanz) dawnych Górnych Węgier (dzisiejszej
Słowacji), powstałych w średniowieczu.
Jako pierwszy powstał związek siedmiu wolnych
miast górniczych Królestwa Węgierskiego (obecnie
środkowej Słowacji): Kremnicy i Nowej Bani (w regionie Tekov), Bańskiej Szczawnicy, Bańskiej Białej
i Pukańca (w regionie Hont) oraz Bańskiej Bystrzycy i Lubietowej (w Dolinie Hronu). Związek ten powstał już pod koniec XIV w., po nadaniu miastom
górniczym przywileju z 7 kwietnia 1388 r., a ostatecznie ukształtował się w 1453 r., gdy do dołączyła
do niego Bańska Biała. Najważniejszym miastem
związku była Kremnica.
Późniejszą Heptapolitaną był związek siedmiu
wolnych miast górniczych Królestwa Węgierskiego
(obecnie leżące częściowo we wschodniej Słowacji
i północnych Węgier): Rożniawy (w regionie Gemer), Jasova (w regionie Abov), Telkibányi, Spiskiej
Nowej Wsi, Smolníka i Gelnicy (na Spiszu) i Rudabányi. Związek powstał w 1487 r., a jego ośrodkiem

Widok na zabytkowe centrum Kremnicy
w opozycji do katolickich władz królewskich, wspólna obrona przed najazdami polskimi i husyckimi w połowie XV w. oraz znaczne zyski osiągane
z handlu z Polską z jednej strony, a Węgrami, Bałkanami a nawet Turcją –
z drugiej. Szczególny udział w nich
miała sprzedaż do Polski węgierBardiów
skich win. n
Sabinów
Preszów

Krzysztof Zieliński

Bańska
Bystrzyca

SŁOWACJA
Rynek w Lewoczy

Lewocza

Spiska
Smolnik Gelnica
Kremnica
KOSZYCE
N. Wieś
Lubietowa
Jasowa
Bańska
Nova Bania
Rożniawa
Biała
Bańska Szczawnica
Pukaniec

Polecane Lektury
Książka Zbigniewa Wawszczaka jest owocem setek przeprowadzonych przez niego rozmów z ludźmi związanym z dawnymi polskimi Kresami. W ich efekcie powstało ponad 500 materiałów emitowanych przez Polskie
Radio Rzeszów w ramach audycji „Kresy, krajobraz serdeczny”. Tylko niewielka ich cząstka znalazła się w wersji
drukowanej, bogato ilustrowanej często unikalnymi zdjęciami z czasów sowieckiej niewoli i tułaczki przez Syberię, Bliski Wschód do Polski lub emigrację. Opowieści ukazują przeżycia, które stały się udziałem milionów
Polaków – mieszkańców ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.

Zbigniew Wawszczak, Tam był nasz dom. Wspomnienia Kresowian,
Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów 2010

To monumentalne dzieło – liczące blisko 600 stron – jest swoistym pomnikiem miejscowości Husów.
Działy książki: Warunki naturalne, Pradzieje i historia, Emigracja husowska, Organizacje i instytucje, Etnografia i Wybitni Husowianie i osoby z Husowem związane. W przedmowie Alfred Uchman pisze, że
(...) Książka przybliża dziedzictwo, które powinniśmy znać, pomnażać i zachować dla przyszłych pokoleń. Jest
ono cząstką Ojczyzny i nosi w sobie trud i koszty wielu pokoleń (...).

Husów. Wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym, Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia i Urząd Gminy Markowa, Husów 2010

Jest kilka gmin i miast na terenie Podkarpacia, które oprócz działań administracyjnych krzewią wiedzę
o swojej przeszłości. Owocuje to szeregiem wydawanych przez nie publikacji. Systematycznie przygotowywane przez gminę Dubiecko konferencje historyczne należy wręcz uznać za wzorowe. Efektem każdej jest
książka będąca zbiorem wygłoszonych w czasie sesji referatów. W publikacji z trzeciej konferencji przeczytać
można m.in. o miniaturach rodziny Krasickich w zbiorach MNZP, dziejach Nienadowej i jej właścicielach oraz
kościele parafialnym w Drohobyczce.

Konferencja Historyczna: Dubiecko – od zarania dziejów,
Urząd Gminy w Dubiecku, Dubiecko 2009

Książka opowiada o historii rodziny Niemaszków i jej przyjaciołach z podrzeszowskiej wsi Słocina. Prezentuje również całą galerię
typów i osobowości, od urzędników
gminnych, drobnych przedsiębiorców,
Żydów, członków miejscowego Ruchu
Oporu, po portrety hitlerowskich okupantów i rosyjskich żołnierzy.
Autor sporo miejsca poświęca życiu
duchowemu mieszkańców Słociny,
również w okresie stalinowskich represji. W tym niełatwym okresie słocińska
parafia, nie tylko podtrzymywała na
duchu swoich wiernych, ale również
w miarę możliwości niosła skuteczną
pomoc. Nie tylko duchową.

Publikacja jest zbiorem wcześniej
publikowanych już tekstów szeregu
regionalistów i historyków poświęconych historii Głogowa Małopolskiego. Redaktor zebrał je w jedną
całość, dzięki czemu przywrócone
zostały nowemu pokoleniu czytelników. A dzięki temu zachowana
jest pamięć o historii społeczności
głogowskiej, ochronie miejscowych zwyczajów, wiedzy o losach
głogowskich instytucji, spółdzielni
i związków społecznych, a także historii głogowskich księży i parafii
Trójcy Świętej.

Roman Stanisław Niemaszek, Żegnaj dawna Słocino,
Agencja Wydawnicza Ad oculos, Warszawa–Rzeszów 2010

Głogów Małopolski wczoraj i dziś pod redakcją
Jana Krawca, Głogów Małopolski 2011

