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SZANOWNI I DRODZY CZYTELNICY! 

To już dziesiąty, a zatem jubileuszowy zeszyt "Biuletynu Konser
watorskiego Województwa Podlaskiego", który z przyjemnością Państwu 
przekazujemy. Począwszy od 1995 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer 
Biuletynu, staraliśmy się prezentować na jego łamach różnorodne tematy, 
dotyczące szeroko pojętej ochrony zabytków na tle dziejów Podlasia. 

Autorzy artykułów pisali o zabytkach archeologicznych, urbanisty
ce dawnyc/t miast, architekturze i budownictwie, w tym wiejskim, ogrodach 
i cmentarzach oraz o dziełach sztuki i instrumentach muzycznych z wypo
sażenia świątyń i pałaców. 

Przypominano wspaniałych, zasłużonych dla ochrony zabytków na
szego regionu ludzi, któn;ch nie ma już wśród nas. 

Ważne miejsce zajmował!; tematy konserwatorskie, nieodłącznie 
związane z badaniami naukowymi i konserwacją zabytków, a czasem z in
teresującymi odkryciami. Ukazywaliśmy zaniedbane i zrujnowane obiekty 
i zespoły architektoniczno-budowlane, poszukując w ten sposób nOWtJCh 
właścicieli i użytkowników oraz odnotowywaliśmy zaginione dzieła sztuki 
w nadziei na ich odnalezienie. 

Informowaliśmy Pa1istwa o ważnych wydarzeniach konserwator
skich, jakie miałt; miejsce na terenie Podlasia. Przedstawialiśmy także boga
te zasoby dokumentacji zabytków w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Białymstoku. 

O h;m, czy Biuletyn jest chętnie czytany i czy spełnia oczekiwania, 
piszą Czytelnicy w listach do Zespoht Redakcyjnego. Część tych wypowie
dzi publikujemy w dziale 0PINIE, INFORMACJE.

Tak jak zawsze, i tym razem serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do wydania dziesiątego zeszytu Biuletynu. Dziękuję auto
rom za opracowanie artykułów i komunikatów bez honorariów oraz człon
kom Zespołu Redakcyjnego za wieloletnią, społeczną pracę, a także redakto
rom, thunaczowi i Studiu Wydawniczemu "Unikat" za całościowe opraco
wanie edytorskie kolejnego zeszytu. 

Podziękowania składam sponsorom i darczyńcom za wsparcie fi
nansowe jubileuszowego wydania Biuletynu. 

DARIUSZ STANKIEWICZ 

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabt;tków 
w imieniu Zespoht Redakcyjnego 



MATERIAŁY 

STANISŁAW ST A WIC KI 
Warszawa 

Malowidła ścienne z dawnej cerkwi 

Zwiastowania NMP w Supraślu 

-problemy techniczne i technologiczne* 

HISTORIA MALOWIDEŁ 

Spośród stosunkowo nielicznych dzieł ściennego malarstwa typu bizantyj
sko-ruskiego, jakie powstało na terenach Korony i Litwy, na szczególną uwagę 
zasługuje dekoracja malarska cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Cerkiew ta 
wraz z całym zespołem opacko-klasztornym oo. bazylianów została zniszczona 
w lipcu 1944 r. w niewyjaśnionych jak dotąd do końca okolicznościach, przez wy
cofujące się wojska hitlerowskie. Najbardziej ucierpiała sama świątynia, która 
praktycznie przestała istnieć wraz z ocalałym do chwili zburzenia wyposażeniem 
wnętrza - w tym także z cenną polichromią wykazującą odmienne pochodzenie 
i cechy w stosunku do bliżej nam znanych malowideł bizantyjskich wczesnego 
okresu Jagiellonów. 

Na skutek wysadzenia cerkwi w powietrze, co w całym zespole klasztor
nym było najcięższą stratą, zachowały się właściwie tylko dwa filary (południowy 
i północny), na których niemal cudem uratowały się fragmenty malowideł 
z przedstawieniami świętych i męczenników. One też stanowią do dzisiaj bardzo 
cenny materiał badawczy dla historyków sztuki. 

Niewielkie fragmenty murów oraz stos gruzów, zalegający centralną część 
cerkwi do połowy wysokości filaru północnego, nie rokowały nadziei - już po 
pobieżnych oględzinach rumowiska - na uzyskanie dodatkowego materiału ba
dawczego, jakim by były zapewne zachowane jeszcze szczątki malowideł w zwa
łach roztrzaskanych cegieł, tynków, części metalowych, drewnianych itp. Jakie
kolwiek prace poszukiwawcze w olbrzymiej stercie gruzów przekraczały w latach 

Artykuł niniejszy stanowi poprawioną i uzupełnioną wersję pracy Malowidła ścienne 
z dawnej cerlaui oo. Bazylianów w Supraślu - problemy techniczne i technologiczne, jaka ukazała 
się drukiem w zbiorze pt. "ARS LONGA- VITA BREVIS" nakładem Wydawnictwa UMK
w Toruniu w 2003 r. W niniejszym artykule skorygowano niektóre wydarzenia związane 
m. in. z historią malowideł i ich przechowywaniem po dokonaniu transferów oraz wpro
wadzono nowy rozdział sygnalizujący problemy związane z pracami renowacyjnymi 
i malarskimi wykonanymi w cerkwi w XVIll i XIX wieku. 
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STANISLAIV STAWICKI 

1945-1947 możliwości służb konserwatorskich, zarówno pod względem meryto
rycznym, jak i finansowym. Dlatego też w trudnych warunkach powojennych 
uratowanie 30 stosunkowo dużych partii malowideł o łącznej powierzchni ok. 33 m2 

należy uznać za sukces konserwatorski, którego głównym autorem był ówczesny 
konserwator malarstwa Feliks Konecki. Zdjęcie wszystkich malowideł metodą 
stacco z podłoża murowego, jakim były grożące zawaleniem się filary, osadzenie 
ich na nowych ruchomych podłożach nośnych - mimo wielu wad technicznych 
i technologicznych samego wykonawstwa konserwatorskiego - pozwoliło prze
trwać cennym fragmentom polichromii supraskiej w magazynie WKZ przy 
ul. Mickiewicza 5 w Białymstoku przez ok. 18 lat, tj. do czasu ponownej i dokład
niejszej konserwacji. 

l. Supraśl, d. cerkiew 
oo. bazylianów 

pw. Zwiastowania 
NMP-widok 

od strony płd.-zach. 
Fot. z roku ok. 1930. 

Supraśl, fonner 

Basilian church 

of the Annunciation 

of the Holy Virgin 

Mary - view from the 

south-west. 

Photo: about 1930 
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Malowidła ścienne z dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu 

W latach 1963 i 1964 w Pracowni Konserwacji Malarstwa PP PKZ w War
szawie w zespole mgr Kaliny Stawickiej wykonano cały szereg niezbędnych zabie
gów konserwatorskich, które w głównym zarysie polegały na: l) usunięciu z od
wrocia wszystkich malowideł warstw gipsu z lat 1945-1947, stanowiącego wzmoc
nienie oryginalnego tynku, wraz z korodującymi zbrojeniami wykonanymi z drutu 
w formie siatki; 2) przygotowaniu drewnianych ram oraz umocowaniu w nich na 
całej powierzchni nie korodującej siatki; 3) ułożeniu poszczególnych płatów malo
widła w ramach - odwrociem do siatki; 4) zalaniu odwrocia płatów poprzez siatkę 
cienką warstwą gipsu (pełniącego funkcję dublażu oryginalnego tynku) zarobio
nego na wodzie z dodatkiem roztworu polialkoholu winylu (woda zarobowa sta
nowiła ok. l% roztwór PAW); 5) wykonaniu drobnych uzupełnień tynków (kity), 
a w razie potrzeby założeniu większych łat piaskowo-wapiennych; 6) rozwiązaniu 
artystyczno-estetycznym lica poszczególnych fragmentów malowideł (oszczędnym 
punktowaniu w formie kreski oraz zakładaniu tzw. neutralnych łat barwnych 
w partiach większych ubytków warstwy malarskiej wraz z oryginalnym tynkiem). 

2. Supraśl, ruiny cerkwi- widok w kierunku bramy-dzwonnicy (od strony wschodniej ku zachodowi). 
Fot. W. Paszkowski. 

Supraśl, ruins of the Basilian church - view from the gate-bell tower (from east to west). 
Photo: W. Paszkowski. 

W czasie konserwatorskiego opracowywania poszczególnych płatów ma
lowideł - zarówno ich lica jak i odwrocia - poczyniono szereg cennych obserwacji, 
które z czasem stały się podstawą do zakrojonych już na szeroką skalę prac ba
dawczych odnośnie do techniki i technologii ściennej dekoracji malarskiej z cerkwi 
Zwiastowania NMP w Supraślu. 
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STANISŁAW STAWICłU 

Po blisko czterdziestu latach powrócono do problematyki zachowanych 
fragmentów, bazując w tym względzie nie tylko na interesujących obserwacjach 
z lat 1963 i 1964, ale przede wszystkim wykorzystując zasadniczy postęp w in
strumentalnych fizykochemicznych metodach badań. Nie bez znaczenia była tu 
również duża odpowiedzialność wszystkich konserwatorów opracowujących po
szczególne płaty malowideł oraz zabezpieczenie we właściwym czasie dziesiątków 
drobnych fragmentów polichromii, z których nie udało się ułożyć żadnych logicz
nych form, a następnie troskliwe ich przechowanie przez władze muzealne 
w Białymstoku. Te okruchy uratowanych malowideł nie przedstawiały pod 
względem ikonograficznym większej wartości, ale do badań laboratoryjnych -jako 
próbki nie skażone środkami klejącymi i składające się tylko z warstwy malarskiej 
i tynku na całą jego grubość -stanowiły doskonały materiał badawczy pod wzglę
dem technologicznym. W niektórych przypadkach był to dogodniejszy materiał 
niż trzydzieści dużych zakonserwowanych i eksponowanych w d. kaplicy pałacu 
Opatów fragmentów, które przy pobieraniu próbek stwarzały barierę etyczną, 
uniemożliwiającą np. dostęp do tynku malowideł od strony lica. Wiadomo bo
wiem, że niektóre badania, np. termiczne za pomocą derywatografu, wymagają 
zużycia co najmniej jednego lub kilku cm3 materiału. 

Problemy techniczne i technologiczne malowideł supraskich stały się 
przedmiotem dociekań jeszcze z innego powodu. Jest nim domniemane autorstwo 
Serbina Nektarija malera, którego wymienia pod datą 1557 opublikowana w 1870 r. 
Kronika Lawry Supraslskiey1• Z problemem autorstwa związany jest obszerny pod
linnik (dosłownie: autentyk, oryginał) pod nazwą Tipik" o cerkovnom" i nastennom" 
pis'me episkopa Nektarfja iz" serbskago grada Velesa, 1599 goda2, którego wskazówki
technologiczne w dużym stopniu pokrywają się z technologią i techniką malowideł 
supraskich. Wszystko to będzie przedmiotem rozważań i określonych wniosków 
w dalszym ciągu niniejszej pracy. 

Kronika Lawn; Supraslskiey wzmiankuje co prawda Nektarija, ale nie po
twierdza jego autorstwa, jeśli chodzi o malarski wystrój murowanej cerkwi Zwia
stowania bazyliańskiego monasteru w Supraślu. Odnośne zdanie, na którym 
oparto wniosek dotyczy wypłaty Serbinu Nektariju malerju za Deisusec teploe cerkvi 
dano 6 kop grosej, a zoloto cerkovnoe. Za dve svjatosti, sto on ze robił", trech" svjatitelej 
i trech" p: epodobnych" 9 kop" grosej, a zoloto cerkovnoe. Rejestr wypłat za różne prace 
jest długi, ale nie ma w nim mowy o ściennym malarstwie w cerkwi Zwiastowa
nia. Przekaz zawarty w publikowanej kronice ławry podaje więc, że malarz wyko
nał na pewno co najmniej trzy ikony, z których pierwsza stanowiła wyobrażenie 
Deesis, a następne były wizerunkami nieznanych nam świętych, ujętych w dwie 
trzyosobowe grupy, czyli dwie ikony. Deesis wykonano na pewno dla tzw. ciepłej 
cerkwi poświęconej Janowi Ewangeliście, która spłonęła jeszcze w XVII w. Była to 
cerkiew drewniana i nieco starsza niż duża, murowana świątynia o charakterze 
obronnym pw. Zwiastowania NMP. Można przypuszczać z dużą dozą prawdopo
dobieństwa, że dwie ikony z wizerunkami świętych i szereg innych dzieł oraz prac 
wymienionych w kronice ławry (Rozdz. 20. 1557. Opis' vescat" Suprasl'skago mona
styrja . . .i, za które wypłacono określone sumy pieniężne, odnoszą się przede
wszystkim do cerkwi Zwiastowania. W tej części nie występuje jednak żadne na
zwisko malarza. 
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STANISLAW STAWICłU 

Krótka wzmianka o malarzu Nektariju jako twórcy Deesis i innych ikon, 
którą zamieszcza kronika ławry, nie jest. więc wystarczającym dowodem. Sprawa 
jest tym bardziej skomplikowana, że archiwalny rękopis kroniki nie zawiera roz
działu, w którym by (w długim rejestrze wydatków na ikony, sprzęt cerkiewny, 
złocenia itp.) wzmiankowany był Serbin Nektarij maler. Powstaje również pytanie, 
skąd pochodzi obszerny wykaz wydatków, jeśli nie zawiera go oryginalny ręko
pis? Jako pierwszy Opis' vescat" i utvarjam suprasl'skoj monastyrskaj cerkvi..., w któ
rym znajdujemy wzmiankę o Nektariju, zamieszcza czasopismo »Vestnik" Zapad
naj Rossii« w 1867 r.4, nie podając jednak żadnego źródła. Kronika ławry supra
skiej z drobnymi zmianami językowymi zamieszcza ten sam rozdział w IX tomie 
rocznika "Archeograficeskij Sbomik Dokumentov" ... w 1870 r.

Autorstwo malowideł supraskich jednoznacznie przypisane Nektarijowi 
(L. Lebiedzińska, Freski z Supraśla, Katalog wystawy, Białystok 1962) na podstawie 
lakonicznej wzmianki w publikowanych periodykach, a nie archiwalnego rękopi
su, byłoby mało wiarygodne. Do zupełnie innego spojrzenia na tę kwestię skłania 
teza prof. S. Petkovića z Uniwersytetu Belgradzkiego o dwóch różnych Nektari
jach: malarzu i autorze traktatu o malarstwie jednocześnie oraz dostojniku kościel
nym obrządku wschodniego5. Petković zwraca w swej pracy uwagę na pomyłki 
historyczne w opracowywaniu Tipika w końcu XIX w., na naiwne oszustwa prze
pisywaczy podręcznika o malarstwie w XVIII w., wreszcie na niejasności i nieści
słości w datowaniu tego podręcznika przez skądinąd cenionego badacza rosyjskie
go N. l. Petrova. Wnioski, do jakich doszedł Petković, że Nektarij Serbin malarz ( .. .) 
jest tw6rcq cennej erminii z polowy XVI w. będą dla autora niniejszej pracy punktem 
wyjścia do rozważań potwierdzających tezę serbskiego uczonego. Rozwinięcie tej 
tezy będzie opierało się na analizie strony technicznej i technologicznej malowideł 
supraskich, w której uwzględniono zarówno praktyczne wskazówki Tipika oraz 
innych przekazów pisanych6, jak i współczesne badania laboratoryjne. Wyniki tych 
badań w dużym stopniu pokrywają się z przepisami zawartymi w traktacie Nekta
rija malarza oraz innych padlinnikach mówiących głównie o malarstwie ściennym. 

ANALIZA PETROLOGICZNA TYNKÓW 

Malowidła supraskie łącznie z ich podłożem wyrównującym, czyli tyn
kiem, wykonane zostały według tradycji bałkańskiej. Tynk7 ten jest dwuwarstwo
wy, o zmiennej grubości wynoszącej od ok. 0,5 cm do 1,5 cm, w nielicznych przy
padkach przekraczając górną granicę nawet o parę milimetrów. Grubość warstwy 
wierzchniej waha się od ok. 1,5 mm do 4 mm. Dla obu warstw łączna zawartość 
węglanu wapnia (CaC03) pełniącego funkcję spoiwa, jak wykazały analizy dery
watograficzne na podstawie kilku próbek8, waha się od 45,7 do 47,7% wagowych. 
Nieznaczne różnice dowodzą, że zaprawa była starannie i dokładnie wymieszana. 
Badania mikroskopowe wykazały z kolei, że spoiwo wapienne, zresztą w nie
znacznym tylko stopniu przekrystalizowane, pod względem objętościowym wy
nosi od ok. 60 do 64% - dokładnie od 60,3 do 64,3 wg analizy planimetrycznej. 
W całej powłoce tynkowej według badań termicznych (również na podstawie kil
ku próbek tynku) zawartość materiałów organicznych wynosi od ok. 0,7 do 0,8% 
wagowych. Natomiast badania mikroskopowe wraz z analizą planimetryczną wy-
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kazały, że włókniste części tynku - wchodzące w skład wypeffiiacza, niekiedy 
zmineralizowane mikrolitami kalcytu - stanowią poniżej 2% objętości (łącznie dla 
arriccio oraz intonaco). Między warstwą spodnią (arriccio) a warstwą wierzchnią 
(intonaco) istnieją zasadnicze różnice technologiczne. 

Jak widać tynki supraskie wykonane są z zaprawy o wyraźnej przewadze 
spoiwa nad wypeffiiaczem, które w wierzchniej warstwie w postaci CaC0

3 
wynosi 

aż od 70 do 86% objętości, a ponad 70% ilości wagowych. Arriccio, stanowiące war
stwę spodnią, zawiera znaczne ilości skał węglanowych, którymi najczęściej są 
brunatno zabarwione margle. One to wraz z wypeffiiaczem organicznym (słoma) 
nadają tynkowi w stosunku do dzisiejszego, odpowiednio wyselekcjonowanego 
wapna wyraźnie ciemniejszą szarożółtawą tonację, która wpływa na niepowtarzal
ną barwę i temperaturę cienkiej warstwy intonaco, a następnie na samą warstwę 
malarską. 

Według badań mikroskopowych warstwa intonaco zawiera na ogół poniżej 
12% objętości wypeffiiacza mineralnego, zaś warstwa arriccio ok. 25% - górna gra
nica objętości tej ostatniej dochodzi nawet do 29%. Pomiary wykonano na prób
kach tynku wielkości od ok. l cm3 do 2,5 cm3. Wypeffiiacz mineralny dla obu 
warstw tynku pod względem chemicznym w zasadzie nie różni się, natomiast -
oprócz zdecydowanie mniejszej jego ilości w warstwie wierzchniej - ziarna skał 
okruchowych są znacznie mniejsze w warstewce intonaco, gdzie przeciętnie wyno
szą do 0,16 mm, nie przekraczając 0,3 mm. Wypeffiiacz mineralny warstwy arriccio
składa się - oprócz wypeffiiacza organicznego - z ziaren kwarcu (wielkości wyno
szącej do 1,0 mm x 0,6 mm), ziaren skaleni (wielkości do 0,4 mm x 0,16 mm) oraz 
zbliżonej wielkości okruchów skał krystalicznych i osadowych, sporadycznie wy
stępują pojedyncze blaszki biotytu (do 0,3 mm) oraz ziarna innych minerałów skał
krystalicznych (amfibole, pirokseny). 

Stopień obtoczenia ziaren wypeffiiacza jest silnie zróżnicowany: od poje
dynczych ziaren kwarcu doskonale owalnych do ostrokrawędzistych (skalenie, 
kwarce i in.). Skład mineralny i niski na ogół stopień obtoczenia ziaren świadczą 
o krótkim transporcie materiału stanowiącego wypeffiiacz.

Istotnym składnikiem tynków supraskich są również okruchy skał węgla
nowych wielkości wynoszącej do 1,2 x 0,8 mm, które stanowią nierozłożone frag
menty surowca węglanowego służącego do produkcji wapna - obejmują one ok. 
10% objętości tynku. Obok najliczniejszych drobnych ziaren wapieni mikrytowych, 
występują także wapienie krystaliczne o znacznym zróżnicowaniu wielkości 
kryształków kalcytu- od 0,05 do 0,3 mm. Wapienie krystaliczne są prawdopodob
nie pochodzenia organodetrytycznego, wśród nich stwierdzono fragmenty wapie
ni mszywiołowych. 

Zróżnicowany, jak widzimy, wypeffiiacz mineralny tynków supraskich po
chodził zapewne z osadów rzecznolodowcowych, pospolitych na całym obszarze 
Niżu Polskiego. Nadawał on tynkowi - łącznie z nierozłożonymi fragmentami 
surowca węglanowego oraz samym wapnem - określone właściwości techniczne 
i estetyczne. Tynk taki można było łatwo gładzić, zwłaszcza jego wierzchnią war
stwę, oraz łatwo pokrywać kolejnymi warstewkami farby, ponieważ pędzel nie 
napotykał na przeszkodę w postaci wystających części różnego rodzaju wypeffiia
cza. Końcowy efekt estetyczny malowideł zależny był więc w znacznym stopniu 
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od podłoża wyrównującego, czyli tynku, a więc od rodzaju jego wypełniacza oraz 
spoiwa, następnie sposobu przyrządzania zaprawy i wreszcie wykonania samego 
tynku. 

PRZYRZĄDZANIE CIASTA W APIENNEGO I ZAPRA WY 

Skład i charakter dwóch warstw powłoki tynkowej różni się, jak widać 
znacznie, co zresztą w dużym stopniu odpowiada przepisom zawartym w Tipiku. 
Oto odnośna wskazówka9: Najpierw [trzeba wapno] przygotować w skrzyni: rzucać 
w jedno miejsce owsianą słomę, zmiętą i drobno posiekaną na p6ł palca, a także piasek; 
zgarnąwszy [wszystko razem] zostawić tak na trzy dni, aby słoma zmiękła i złączyła się 
z lewkasem i piaskiem. A nim zaczniesz narzucać lewkas na ścianę, to przed wprowadze
niem lewkasu zmocz dokładnie [tę] ścianę wodą i tejże godziny wprowadzaj lewkas; jeśli 
jest ze słomą i piaskiem, narzucaj grubo i dociskaj mocno do ściany. Na tenże narzucić 
[trzeba] cienko także lewkas ze lnem, tak aby można było pokryć lewkas spodni, [na
stępnie] dobrze wygładzić i zaznaczywszy [rysunek] malować [uważając], aby lewkas 
nie wysechł - kt6rego dnia wprowadzisz lewkas, w tymże dniu można tylko malować. 

Podstawowe cechy tynku wykonanego pod malowidła supraskie pokry
wają się z powyższym przepisem, który w istocie swej odpowiada tradycji bałkań
skiej. W malowidłach supraskich spodnia warstwa tynku posiada wypełniacz mi
neralny oraz wypełniacz organiczny - słomę zbóż. Górna warstwa, parokrotnie 
cieńsza, posiada zdecydowanie mniejsze ilości wypełniacza mineralnego oraz or
ganicznego, którymi są drobno cięte włókna lnu, częściowo wełny, a w niektórych 
miejscach nawet bawełny10• Sygnalizowanych już w 1963 r. włókien konopi11 nie 
udało się jednak potwierdzić, co nie znaczy, że w niektórych partiach malowideł nie 
zostały użyte. Nie udało się również zidentyfikować rodzaju słomy użytej do war
stwy arriccio. Uzyskane szczątki materiału były bardzo łamliwe i zagrzybione, a ich 
kruchość nie pozwoliła po wyjęciu z tynku nawet na wykonanie odpowiedniego 
preparatu. Z dużym prawdopodobieństwem określono jednak materiał jako słomę 
zbóż oraz szczątki młodych roślin zielnych, zapewne stanowiących jej zanieczysz
czenia12. Niewykluczone jednak, że jako wypełniacza do przyrządzenia zaprawy 
użyto miękkiej i podatnej na dezintegrację słomy owsianej, tak jak podaje Tipik. 

Przyrządzanie zaprawy poprzedzone było odpowiednią obróbką ciasta 
wapiennego. Proces oczyszczania i gaszenia wapna oraz usuwania tzw. emczugi, 
czyli powstającego węglanu wapnia zanieczyszczonego szkodliwymi rozpuszczal
nymi solami, miał na celu przygotowanie w miarę czystego i odpowiednio osła
bionego spoiwa wapiennego, które mimo znacznej przewagi ilościowej (objęto
ściowej i wagowej) nad wypełniaczem dawało w efekcie tynki nie pękające po ich 
skarbonatyzowaniu. Spękane tynki w ściennym malarstwie powstałym w kręgu 
kultury bizantyjskiej należą do rzadkości i dowodzą nieudolności warsztatowych. 
Nie można tego powiedzieć np. o niektórych włoskich dziełach renesansu, którego 
negatywnym przykładem - choć uświęconym już historią i tradycją - są popękane 
freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. 

Oto odnośny cytat z Tipika dotyczący przygotowania ciasta wapiennego: 
Lewkas dla ściennych malowideł zaczyna się przyrządzać zaraz po Wielkiej Nie

dzieli. A wapno powinno być stare - lat pięć lat dziesięć; a czym starsze tym lepsze. 
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Wapno zaś [należy] przesiać przez sito - najpierw rzadkie a potem gęste, aby było czyste 
i miałkie jak mąka pszeniczna; następnie wysypać to wapno do skrzyni [do gaszenia 
wapna], polewać wodą i mieszać z [tą] wodą tak, aby było odpowiednio rzadkie, następ
nie przykryć, aby się ono ustało; i stać będzie zakryte pięć lub sześć godzin, a gdy minie 
określony czas, wtedy [należy je] odkryć, a wszystko to wapno osiądzie na dnie skrzyni, 
woda zaś ustoi się na wierzchu a na [samej] powierzchni wody ukaże się emczuga. [Em
czugę] zdjąć [z powierzchni wody] i wyrzucić na ziemię, emczuga zaś [wygląda] jak 
l6d. Wodę znad wapna r6wnież zlać na ziemię, aby zostało [tylko] samo wapno. Na 
wapno nalać świeżej wody i wymieszać je z [tą] wodą na rzadko jak uprzednio i mieszać 
[dalej], przykryć i odstawić jak poprzednim razem na pięć lub sześć godzin. I tak postę
pować na przemian z lewkasem przez wszystkie dni i noce przez siedem tygodni. Po
śpiech w pracy [jest niebezpieczny] - jeśli będzie się zaraz malować ścienne malowidło 
tegoż lata, to lewkas taki będzie nietrwały - za lat dziesięć albo p6źniej za lat 20 - za
cznie występować na powierzchni malowidła emczuga, tak że mrok zacznie zjadać [to] 
malowidło i niczym się [temu] nie zaradzi13•

Energiczna obróbka wapna pozwalała na względnie dokładne usunięcie 
szkodliwych soli, ale osłabiała jego moc wiążącą. Dlatego należy wątpić, aby była 
ona rygorystycznie przestrzegana. Poza tym wielokrotne zalewanie wapna wodą 
(uwzględniając zalecany czas obróbki wapna), mieszanie i zbieranie z powierzchni 
wody wapiennej powstałej emczugi - czyli tworzącego się węglanu wapnia - by
łoby bardzo pracochłonne, tym bardziej że miałoby przebiegać dniem i nocą. Nie
mniej jednak taki proces oczyszczania wapna, będący wynikiem wieloletnich ob
serwacji i doświadczeń, miał miejsce. Poza tym było to, jak powiedziano wyżej, 
świadome i celowe osłabianie wapna, które w praktyce zdawało egzamin. 

W Tipiku, jak i w innych przekazach pisanych, nie ma mowy o urobku su
rowca [CaC03) służącego do jego wypalania [CaO] oraz gaszenia [Ca(OH)z]. Moż
na przypuszczać, że prace te były wykonywane przez specjalną grupę ludzi zwią
zanych z wydobyciem surowca, jego transportem i wypalaniem. Gaszenie wapna 
palonego, które podlegało przedtem swoistej selekcji - przesiewanie przez sita 
utłuczonego zapewne uprzednio tlenku wapnia na mąkę - a następnie przyrzą
dzanie ciasta wapiennego przez pozbawianie go w dużym stopniu żrącego wodo
rotlenku wapnia wraz z zanieczyszczeniami chemicznymi były specjalnością innej 
grupy ludzi, zwanych przez ruskie podlirmiki - lewkasczykami. W wyniku różnego 
rodzaju obróbki, jak przemywanie wodą, wymrażanie, łopatowanie, mieszanie 
starego ciasta wapiennego z młodym14- o czym mówią różne ruskie podlinniki,
a nie tylko TTik - ciasto wapienne (najczęściej określane w przekazach pisanych
jako lewkas)1 zyskiwało na jakości. Działo się to na skutek wymywania soli roz
puszczalnych w wodzie, które w pewnym stopniu zostawały usunięte wraz z em
czugą. Wapno takie, wzbogacając się w węglan wapnia, traciło jednak na sile wią
zania. Ale ten właśnie proces zapobiegał w konsekwencji pękaniu tynków. 

Niewykluczone, że obecność okruchów węglanowych w tynkach w ilości ok. 
10% objętości była m. in. wynikiem obróbki wapna gaszonego - niezależnie od do
dawania ich z zewnątrz, np. w postaci utartych wapieni oraz wskutek źle wypalone
go wapna. Te dwa ostatnie czynniki sprawiły, że większość okruchów węglanowych 
posiada wielkość do 1,2 x 0,8 mm. Natomiast drobne wapienie mikrytowe oraz wa
pienie krystaliczne o znacznym zróżnicowaniu kryształków kalcytu posiadają wiei-
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kości od 0,05 do 0,3 mm. Te właśnie okruchy, a zwłaszcza drobne ziarna mikrytowe, 
są nie do odróżnienia, jeśli chodzi o ich qas powstania -nie jest więc możliwe okre
ślenie ich ilości powstałej wskutek obróbki wapna. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że tak przygotowane ciasto wapienne -obok 
dodatków organicznych - wykazywało dostateczną moc i trwałość jako spoiwo, 
a jednocześnie brak tendencji do pękania tynków. Było to imponujące osiągnięcie 
lewkasczyk6w, polegające na uzyskaniu równowagi między zdolnością wiązania 
takiego ciasta a wzbogacaniem go w węglan wapnia, który jako czynnik uzupeł
niający wypełniacz zapobiegał powstawaniu szczelin w tynku. 

DoDATKI ORGANICZNEDOZAPRAW 

Iimym problemem, choć ściśle związanym z trwałością i zdolnością gła
dzenia tynku, było dodawanie do ciasta wapiennego spoiw organicznych, które 
w pewnym stopniu rekompensowały utratę sił wiążących ciasta wapiennego, 
ułatwiając nie tylko gładzenie, ale nawet polerowanie -jak to miało niekiedy miej
sce -powierzchni intonaco. Zdjęcia fotograficzne wykonane w bocznym oświetle
niu wskazują na to, że gładzenie świeżego narzutu pod malowidła supraskie wy
konywano odpowiednio dobraną kością zwierzęcą (wziętą z żeber) lub czystą 
metalową łopatką, względnie łopatką wystruganą z twardego drewna. Jest mało 
prawdopodobne, choć niewykluczone (większa część malowideł przecież nie ist
nieje), żeby do gładzenia intonaco używano garbowanych delikatnych skór zwie
rzęcych (cielęcych, owczych, itp.), ukształtowanych w formie tamponu16• Zacho
wane fragmenty malowideł supraskich skłaniają raczej do uogólnienia obserwacji 
i postawienia tezy, że stosowano ten pierwszy sposób gładzenia tynku. 

Nawiązując jeszcze do spoiw organicznych dodawanych do ciasta wapien
nego (lewkasu), należałoby zacytować znamienny ustęp z Tipika, który mówi 
o przygotowaniu odpowiednich dodatków do zapraw i związanych z tym czynno
ściach. Oto co podaje Tipik17: ••• utłucz drobno świerkową korę na rrtlłkę i przesiewając 
czysto przez gęste sito, zmieszaj ją z jęczmieniem i na wp6l zagotuj, następnie zagotuj ją 
[jeszcze raz] z wodq w kotle i ugotowawszy przecedź przez gęste sito - i wtedy powsta
nie silny klej. I tym klejem [trzeba] polać po lewkasie i posypać 7rUłkq owsianą czysto 
przesianą, ale posypać tą 7rUłkq niewiele. Nadto słyszano jeszcze, żeby dodać do tego lew
kasu ż6lci wolowej i to wszystko dokladnie ubić tłuczkami, aby było dokladnie ubite 
i ciągnęło się jak ciasto pszeniczne. Lewkas [należy] narzucać na ścianę nie żałując go, 
aby było grubo . . .  

Aby potwierdzić albo wykluczyć istnienie w tynku supraskim jakiegokol
wiek spoiwa organicznego, wykonano analizy obydwu warstw tynku (wierzchniej 

-intonaco oraz spodniej-arriccio) przy użyciu dwóch niezależnych technik spek
troskopowych: chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC
MS) oraz dla kilku próbek spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera 
(Ff-IR). Taki sposób postępowania pozwolił na uzyskanie informacji o różnych 
składnikach spoiw. Spektroskopia w podczerwieni posłużyła do potwierdzenia 
wyników uzyskanych z metody GC-MS18• 

Wyniki badań były zaskakujące, ponieważ zarówno dla intonaco jak i dla arric
cio wykrytym dodatkiem do spoiwa wapiennego okazała się żywica z drzew iglastych. 
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4. roprzeczny przekrój tynku z widoczną 
różnicą struktury dwóch warstw: arriccio 

(spodniej) oraz intonaco (wierzchniej). 
Cross-section of plaster with visible 

difference in the structure of two layers: 
arriccio (lower) and intonaco (upper). 

5. Poprzeczny przekrój tynku 
z widoczną różnicą struktury 

dwóch warstw: arriccio (spodniej) oraz 
intonaco (wierzchniej). Fot. makro 4:1 . 
Cross-section o f plaster with visible 

difference in the structu.re 
of two layers: arriccio (}ower) 

and intonaco (upper). Macro photo 4:1. 

Stanowi to potwierdzenie prze
pisów - przynajmniej częściowo 
- zawartych w Tipiku odnośnie 
do przyrządzania zaprawy, do 
której m. in. dodawano drobno 
utłuczoną korę świerkową za
gotowaną wraz z jęczmieniem 
i przecedzoną przez gęste sito. 
Każda kora zawierała mniejsze 
lub większe ilości żywicy, która 
w pewnym stopniu emulgowała 
wodorotlenek wapnia, ułatwiała 
gładzenie intonaco oraz zapo
biegała spękaniu całej powłoki 
tynkowej. 
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UROBEK SUROWCA WĘGLA OWEGO (CaC03) 

Urobek surowca w postaci skał węglanowych służących do produkcji 
wapna odbywał się zapewne w niewielkiej odległości od Supraśla. Odległości kil
kudziesięciokilometrowe dzieWy Supraśl od Dąbrowy, Mielnika i Wołkowyska; 
ostatnia z tych miejscowości znajduje się obecnie poza granicami Polski. Wokół 
tych miejscowości występowały skupiska skał węglanowych wieku kredowego 
wśród utworów pochodzenia lodowcowego. Sprowadzanie surowca węglanowego 
z Wyżyny Lubelskiej lub obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jest mało prawdopo
dobne, choć jakościowo byłby to z pewnością lepszy materiał. Niezależnie od wy
mienionych skupisk, w bliższych okolicach Supraśla występowały utwory wieku 
kredowego zlokalizowane w trzech miejscowościach: Ciasne, Cieliczanka i Zasady. 
Szczegółowe badania wykazały, że są to wystąpienia kredy jeziornej. Trudno 
oprzeć się wrażeniu i przekonaniu, że to właśnie Puszcza Knyszyńska, wśród któ
rej położone były te utwory, dostarczyć mogła wysokokalorycznego drewna do 
wypalania wapna na miejscu. Kilkukilometrowy transport wapna palonego do 
miejsca gaszenia (w pobliżu cerkwi zapewne), np. z terenów obecnej Cieliczanki 
lub Ciasnego, nie stwarzał istotnych trudności. 
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6 .  Fragment (noga lewa) świętego 
rycerza z niezidentyfikowanego miejsca 
filara (płd.?) cerkwi- powierzchnia 
intonnco po wygładzeniu narządkiem 
(kość, łopatka metalowa) dającym 
w tynku łukowate wgłębienia, widoczne 
tylko w bocznym oświetleniu. 
Fragment (Jeft leg) of a holy lmight 
from an unidentified part o f the pilJar 
(southem?) in the former Basilian 
church- the iutouaco surface after 
being levelled with a tool (bone, metal 
spade) which produced indentations 
in the plaster, visible only in side light. 

TECHNICZNE ZASADY 
MALOWANIA 

Malarstwo ścienne w cer
kwi supraskiej, podobnie jak jego 
zdecydowana większość w kręgu 
kultury bizantyjskiej, opierało się 
na technice freskowej. Malowidła 
wykonywano farbami rozprowa
dzonymi w wodzie na świeżym 
i mokrym jeszcze tynku, który 
karbonatyzując obejmowal swym 
zasięgiem warstwę malarską, dla 
której spoiwem był tworzący się 
węglan wapnia. Budowa malo-
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wideł, która miała charakter etapowego wprowadzania określonych warstewek 
farby, musiała przebiegać szybko i sprawnie; mówią o tym jednoznacznie wska
zówki zawarte w Tipiku20, oto one: . . .  którego dnia wprowadzisz lewkas, w tymże dniu
można tylko malować. Wtedy [malowidło] będzie mocne i wieczne, i nie boi się wody i nie 
plowieje [tzn. nie blaknie] . . .  oraz dalej: Przestrzegać zaś należy tego, aby malować na 
świeżo [nałożony lewkas], tak aby farby wnikały w lewkas - wtedy będzie mocno. Lewkasu 
zaś na ścianę [należy] nakładać tyle, ile się namaluje do obiadu; a [jeśli] mistrzowie pójdq 
na obiad, to lewkas na ścianie nie powinien zostać bez malowidła; także i na noc bynajmniej 
nie może pozostać bez malowidła. W ten sposób będzie mocno i wiecznie. 

Zasada techniki freskowej wymagała wykonania malowidła tylko na świe
żym tynku. Powierzchnia przygotowanego tynku pod malowidło, czyli arriccio 
wraz z intonaco, musiała być tak duża jak duże były możliwości wykonawcze mi
strzów. Poszczególne malowidła - większe lub mniejsze, niezależnie od miejsca 
i trudności - realizowano więc metodą tzw. dniówek, które - pomijając wprowa
dzenie lazuru oraz złocenia - musiały być rygorystycznie przestrzegane. Tzw. 
wnikanie farb w lewkas oznaczało zaś zdolność świeżego tynku do objęcia war
stwy malarskiej karbonatyzacją, a jednocześnie dostateczną przyczepność tej war
stwy do skarbonatyzowanego już tynku. 

Realizacja ściennej dekoracji malarskiej w cerkwi supraskiej, tak jak we 
wszystkich podobnych, zaczynała się od góry zgodnie na ogół z poziomym układem 
pomostu zwanym pontati1• Nazwa ta została zapożyczona od wł. ponte = most oraz 
ponteggio = pomost, rusztowanie. Po wykonaniu zadania, często malując w układzie 
wertykalnym kilka scen lub postaci, pomost opuszczano niżej i przystępowano do 
kolejnej pracy. Zburzona cerkiew supraska nigdy już nie wyjawi do końca swoich 
tajemnic odnośnie do rozmieszczenia "dniówek". Niemniej, można przypuszczać, że 
"dniówki", które zaobserwowano na odwrociu ocalałych malowideł, pokrywały się 
w dużym stopniu z poszczególnymi kompozycjami i postaciami świętych lub nawet 
z płaszczyznami wyznaczonymi przez formy architektoniczne cerkwi. 

Na podstawie zachowanych negatywów fotograficznych i wykonanych 
fotografii zrekonstruowano program ikonograficzny i rozmieszczenie malowideł 
w supraskiej cerkwi Zwiastowania22• Schematy rozmieszczenia postaci, wyobrażeń 
i scen w tamburze, na ścianach (płd., zach. i płn.) oraz na filarach świadczą, że 
istniała tam zasada układu horyzontalnego (pontata), wyznaczonego przez pomo
sty, oraz układu wertykalnego, dzielącego poziome pasy na pionowe kompozycje 
i pionowy układ postaci. Niewykluczone, że na sto kilkadziesiąt scen i postaci 
zamkniętych prostokątami były również takie "dniówki", które obejmowały więcej 
niż jedną scenę lub więcej niż jedną postać. 

Przepisy na malowanie zawarte w Tipiku odnoszą się nie tylko do malarstwa 
ściennego, obejmują one także inne podłoża nośne - zwłaszcza drewno. Ale główne 
wytyczne są bardzo zbliżone do siebie albo zgoła takie same; oto jak brzmi paragraf 
dotyczący malowania twarzy, a ściślej mówiąc jej budowf3: Malowanie twarzy. Naj
pierw [trzeba] podmalować sankirem, a sankir nie powinien być ani ciemny ani jasny; na 
sankirze [zaś maluj] czystq bielq i dokładnie wycieniuj, a gdzie trzeba, [to] ciemno lub 
różowo, przedtem [jednak] wycieniuj rozbielonym cynobrem, wykończ zaś ciemnym sanki
rem. W powyższej recepcie rozróżnić można cztery etapy budowy malowidła: pod
malowanie sankirem (żółtozielonkawy barwnik stanowiący mieszaninę ugru, czer-
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wieni żelazowej, czerni i ew. ziemi zielonej - był to pierwszy etap), pierwsze rozja
śnienie rozbielonym cynobrem (zwan}qll tak umownie, bowiem mogła to być roz
bielona minia, czerwień żelazowa, czerwona ochra itp. - był to drugi etap), drugie 
rozjaśnienie czystą bielą (trzeci etap) i etap czwarty - podkreślenie formy ciemnym 
sankirem, �· w /w mieszaniną z większą ilością czerni i ciemnej czerwieni. 

Inny paragraf pt. Zasady malowania świętych ikon24 zaleca, co następuje: Tak
że twarze [pokrywa się] sankirem, a sankir jest taki. Przygotuj ciemną ochrę i o wiele 
mniej czerni. A światła wykonuj tak: ochry i niewiele rubryki - [światła] będą bardziej 
świetliste. Ochra pierwsza: przygotuj nieco ochry i trzecią część cynobru i przyrządzaj; 
i to [jest] pierwsza ochra. Ochra druga: ochry zaś i trzecią część cynobru i niewiele bieli 
i przyrządzaj; i to [jest] druga ochra i tą [ochrą] maluj w dalszej kolejności. Ochra trze
cia: weź drugą ochrę i dodaj jeszcze bieli i przyrządzaj, i tą ochrą maluj miejsca wydatne 
- brwi, policzki, nos i usta, i lica - i tą ochrą cieniuj, ale ku dołowi, kładź [farbę], wody 
weź [tylko] na kiść [pędzla], lica rozjaśnij światłami. 

Jak widzimy budowa twarzy - a uogólniając, także całych wyobrażeń po
staci (stąd uwaga: także twarze), architektury i innych partii malowidła - przebie
gała w tym wypadku w pięciu etapach: podkład stanowił sankir oraz cztery kolej
no następujące po sobie rozjaśnienia, z których ostatnie stanowiła zapewne czysta 
biel. Ciemne podkreślenia nie zostały tu wymienione, co oczywiście nie znaczy, że 
nie były stosowane. 

W supraskich malowidłach można stwierdzić budowę złożoną z jednym, 
z dwoma oraz trzema rozjaśnieniami. Ze względu na fragmentaryczny stan za
chowania całej dekoracji malarskiej trudno dziś stwierdzić, czy zasada aż czterech 
rozjaśnień (zresztą rzadko spotykana w ogóle) występowała w malowidłach su
praskich, czy też nie? W bizantyjsko-ruskich malowidłach w Lublinie stwierdzono 
np., że występują maksymalnie trzy rozjaśnienia. Schematyczna niejako budowa 
malowideł kręgu kultury bizantyjskiej - w tym także malowideł supraskich, która 
zresztą pokrywa się w dużym stopniu z przekazami pisanymi - wcale nie świad
czy o suchym i skostniałym charakterze malowideł. W zachowanych fragmentach 
widać wyraźnie zróżnicowania pod względem formy i sposobu malowania, wyni
kające z przygotowania praktycznego i umiejętności, co pozostaje jednak w zgo
dzie z obowiązującymi zasadami wieloetapowego budowania malowideł. 

Nie wszystkie zasady, które powinni znać mistrzowie, zostały wymienione 
w Tipiku. Podlinnik ten kładzie nacisk na obróbkę wapna, na przyrządzenie za
praw - dla arriccio i dla intonaco - przyrządzanie farb na spoiwach organicznych -
zwłaszcza tzw. lazuru, na złocenie, a także na produkcję suchych pigmentów. Poza 
samą, zresztą bardzo ważną, metodą rozjaśniania malowideł jako sposobu budo
wania formy obrazu (postaci, architektury, ornamentów i in.) właściwie nie prze
kazuje on nam zasad dotyczących głównych etapów powstawania malowidła, stąd 
istnieje konieczność zwrócenia się do innych przekazów pisanych - zwłaszcza do 
greckich podręczników malarstwa, czyli Hermenei. 

Kolejność pracy była następująca: najpierw kreślono na dobrze wygładzo
nej powierzchni tynku nimby przy pomocy cyrkla, rozmieszczając jednocześnie 
poszczególne kompozycje i osoby, do których następnie dorysowywano czerwo
nymi liniami kształty postaci. Był to rysunek wstępny wykonywany linią o szero
kości kilku milimetrów, przy czym w rachubę wchodziły tu głównie cynober, mi-
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nia ołowiowa, czerwona lub złocista ochra, rzadziej czerń. Cynober w malowi
dłach supraskich wykryto już w czasie badań w 1964 r., potwierdzono jego istnie
nie w 1969 r., a minię zidentyfikowano dopiero w 2001 r. Barwniki te, zresztą 
w ograniczonej ilości, stosowano przede wszystkim do rysunku wstępnego. 

7. Niezlokalizowany fragment malowidła-widoczna kwadratowa odkrywka rysunku wstępnego 
wykonanego minią na powierzchni tynku (intonaco). Fot. makro 2:1 . 

Unlocałised fragment of a painting - visibłe square discłosed initial drawing executed with 
miniurn on plaster surface (intonaco). Macro photo 2:1. 

Z całą pewnością można przyjąć, że rysunek wstępny - wykonywany 
oczywiście na świeżym narzucie - kreślony był zgodnie z zasadami przyjętymi 
w całym kręgu kultury bizantyjskiej, dlatego też posłużymy się cytatem z Herme
nei, bowiem podlinniki o tym nas nie informują. Oto odnośny paragraf: Jeśli chcesz 
zrobić n;sunek jakiegoś wyobrażenia (postaci, sceny itp. - S.S.) na ścianie, to najpierw 
wyrównaj i wygładź to miejsce, następnie weź żelazny cyrkiel i do obydwu jego końców 
przymocuj drewniane pałeczki - tak długie jak zechcesz - a do jednego z nich przywiąż 
pędzelek, aby nim nabrać farby celem zaznaczenia [wszystkich] rozmiarów oraz okręgów 
aureoli. Zaznaczywszy rozmian; weź ochrę i wykonaj delikatny (dosł. - wodnisto - S.S.) 
szkic pędzlem, następnie wyrysuj [kontury] tq samq ochrą, a jeśli ona nie wpiła się dobrze 
w ścianę wyrysuj z roztworem wapiennym [albo mlekiem wapiennym] okrągłe wieńce; 
należycie wygładź pole i natychmiast wprowadź czarnq farbę (rieft - S.S.), potem wygładź 
miejsce i przegruntuj je [farbą jako kolorem]. Ale uważaj, po wygładzeniu rób rysunek 
w krótkim czasie, a jeśli będziesz zwlekał, to pojawi się skorupka, która nie przyjmie do 
siebie farb, a te w następstwie czasu odpadną . . .  Podobnym spospbem wygładź miejsca pod 
twarze i zakreślij te miejsca tąże łopatkq lub mozaikowym kamykiem; także samo zakreśl 
i odzież. Przegruntuj twarze, obn;suj je i nadaj im cielisty kolor. A jeśli będziesz zwlekał 
i powstanie skorupka, to postępuj tak, jak powiedzieliśmy wyżej. 
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8. iezlokalizowany 
fragment malowidła 
z wyobrażeniem 
nieznanego świętego 
rycerza z fi la ra (płd.?) -
widoczne rycie linii 
wgłębnych ostrym 
narządkiem (ros. grafija). 
Unlocalised fragment 
of a painting of an 
unidentified knight 
from a pillar (southem?) -
visible lines made 
with a sharp tool 
(Russian: grafiya). 

W Tipiku tylko lakoniczne zalecenie daje do zrozumienia, że przed malo
waniem niezbędny jest rysunek; oto ono26: . . . narzucić cienko także lewkas ze lnem . . .  
dobrze Wjt gładzić i zaznaczywszy [rysunek] malować. Co miał autor na myśli, pisząc 
o zaznaczeniu, nie wiadomo? W znacznej ilości malowideł rysunek - wykonywany
najczęściej czerwonym kolorem - uzupełniano ryciem w tynku linii wgłębnych 
ostrym narzędziem - nożem, łopatką, mozaikowym kamykiem i innymi narząd
kami. Autor Hermenei odkrytej przez Didrona nakazuje27 m.in.: Rysujcie jej kontun; 
(twarzy - S.S.) kostkq ściętq na końcu . . . Wersja Hermenei wg Uspieńskiego przeka
zuje wiedzę w tym zakresie bardziej szczegółowo: . . . wygładź miejsce pod twarze 
i podkreśl je takq-że łopatkq lub mozaikowym kamykiem; także podkreśl i odzież. 

Rycie konturów w ściennych malowidłach typu bizantyjskiego - w tym 
również w malowidłach su praskich - było bardzo oszczędne i nie zawsze można je 
dzisiaj zauważyć, tym bardziej, że pokrywano je potem warstewkami farb kolejno 
po sobie następujących. Nie stanowiło ono conditio sine qua non rysowania cało
ściowego postaci, architektury, pejzaży, itp. Było ono tylko uzupełnieniem rysunku 
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9. Postać 
św. Kallinika 

po zdjęciu 
z filara p Id. 

i osadzeniu jej 
w drewnianych 

ramach oraz 
opracowaniu 

konserwatorskim 
i estetyczno

-artystycznym -
przyklad 

budowania 
malowidła 

metodą 
stopniowych 

rozjaśnień. 
Figure of St. 

Kallinik after 
removał from 
the soulhem 

piłlar and 
płacing in 

wooden frames 
as wełł as 

conservation 
and aesthetic
plastic work 

an exampłe 
of buiJding 

a painting 
by means 

of the graduał 
brightening 

method. 

Malowidła ście1111e z daw11ej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu 
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szat 
Kallinika budowanych 
metodą stopniowych 

rozjaśnień. 
Fragment of the clothes 

of St. Kallinik built 
by gradual brightening. 

24 

1 1 .  Fragment głowy . Ka na której włosy budowane są metodą 
kolejnych rozjaśnień: kolor podstawowy zbliżony jest do bagoru, pierwsze 

rozjaśnienie stanowi ochrę, drugie biel wapienną, końcowa budowa 
to ciemnobrązowe podkreślenia włosów. 

Fragment of the head of St. Kallinik on which the hair was built by means of the 
gradual brightening method: the basie colour is close to bagor, the first brightening 

is ochre, the second - lime white, the last - dark brown emphasis of the hair. 
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wstępnego, a właściwie linii, w formie rycia w świeżym tynku, które zapewniało 
widoczność malarzowi kształtu malowanej osoby, przedmiotu, atrybutów i innych 
części kompozycji w zasadzie przez cały czas pracy. Istotą rysunku rytego nie było 
odciskanie - jak to niestety z gruntu błędnie niekiedy się mówi i pisze. Było to 
wydrapywanie, które pozostawiało poszarpane linie, a nie obłe i potoczyste, jak to 
ma miejsce przy odciskaniu rysunku poprzez karton. 

W Tipiku, kładąc nacisk na przygotowanie wapna i zaprawy a następnie la
zuru, pominięto malowanie riefti, która była podkładem wykonanym techniką 
freskową pod błękit naśladujący niebo, zwany umownie lazurem. Hermeneie 
greckie, Tipik i inne podlinniki raczej ogólnie mówią o malowaniu postaci i szat. 
Jeszcze mniej albo zgoła nic nie mówią one o malowaniu architektury, pejzażu, 
ornamentów, itp. Natomiast dokładne wskazówki podaje Tipik odnośnie do eta
powego rozjaśniania twarzy, głów i atrybutów - co zapewne należało przełożyć 
w praktyce na inne elementy składowe kompozycji. Podlinnik ten etapową budowę 
malowidła, a ściślej mówiąc techniczno-technologiczne zasady rozjaśnień, podaje 
właściwie w odniesieniu do wszystkich rodzajów malarstwa - niezależnie od rodzaju 
podłoża nośnego, a więc podłoża murowego, drewnianego, szkła, płótna i in. 

PRZYRZĄDZANIE LAZURU 

W g Hermenei Dionizosa i niektórych podlinnik ów lazur należało wpro
wadzać na suchą i skarbonatyzowaną rieft. W 68. paragrafie tego podręcznika, 
odkrytego przez Didrona29 czytamy: Jakimkolwiek sposobem będziesz przyrządzał, 
(lazur - S.S.) przed wprowadzeniem lazuru upewnij się, czy ściana jest dobrze wysuszo
na. Niemal identyczne w treści są zalecenia Hermenei odkrytej przez Didrona oraz 
Hermenei tłumaczonej ostatnio przez H. Hetheringtona30 (1981). Oto odnośny wy
jątek: Jeśli chcesz wypr6buj to (przygotowanie kleju - S.S.), ale patrz, żeby ściana bt;la 
bardzo sucha, gdy będziesz nakładal na nią lazur. 

Z Tipika dowiadujemy się, że sposób wprowadzenia lazuru był dwojaki: na 
suchą rieft, a więc malować na sucho oraz na świeżą jeszcze rieft, a więc malować na 
mokro. Autor tego podręcznika sporo wiedzy przekazuje nam na temat przyrzą
dzania lazuru, z czym związana była bardzo ważna czynność, a mianowicie przy
gotowanie spoiwa. Przepisy dotyczące przyrządzania farb, a zwłaszcza lazuru, są 
ważnym przyczynkiem do wiedzy o technologii malarstwa ściennego w krę� 
kultury bizantyjsko-bałkańsko-ruskiej . Oto, co przekazują nam wskazówki Tipika 1:
Wskazówka pierwsza. Klej sk6rny oraz kaszę jęczmienną [trzeba tak] gotować w wodzie, 
aby dobrze zawrzało, następnie przez pl6tno przecedzić jęczmienną wodę i zmieszać po 
polowie z klejem, i na tym [spoiwie] przyrządzić lazur i maluj gdzie chcesz, ale uważaj, 
aby klej nie byl zbyt gęsty; jeśli przygotujesz na gęstym kleju, lazur będzie silny, ale nie 
jasny; [należy] przyrządzić tak, aby byl mocny i jasny. Jeśli zaczniesz malować na mokro to 
weź [do lazuru] więcej wody jęczmiennej a kleju niewiele - wtedy będzie dobrze. Malować 
na sucho: wody jęczmiennej [jedną] część i kleju [jedną] część i [dodając] krowie mleko 
zmieszać razem; przyrządź [na tym] lazur i maluj, gdzie chcesz. 

W powyższej wskazówce autor Tipika zwraca uwagę z jednej strony na 
mechaniczną wytrzymałość warstwy lazuru (jego kohezję), a z drugiej na jego siłę 
krycia i intensywność barwną. Wiadomo, że ilościowy stosunek spoiwa do pig-
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mentu decyduje m. in. o cechach fizycznych warstwy farby. Im spoiwo było słab
sze wskutek zwiększania w nim ilości wody, tym warstwa lazuru była bardziej 
świetlista i lepiej kryła, i odwrotnie - im spoiwo użyte do przyrządzenia farby 
było mocniejsze, tym mocniejsza była warstwa farby, ale jednocześnie traciła na 
intensywności barwnej i sile krycia. Zasada przyrządzania dobrego lazuru, który 
powinien być mocny i jasny, polegała na utrzymaniu właściwych proporcji ilościo
wych i jakościowych spoiwa do błękitnego pigmentu. 

Druga uwaga autora Tipika dotyczy malowania na mokro, czyli na pokrytym 
rieftią świeżym tynku, który mógł jeszcze związać - przynajmniej w pewnym stopniu 
- wprowadzany lazur; ten ostatni nie wymagał więc silnego spoiwa organicznego. 
Malowanie na sucho, czyli na suchym skarbonatyzowanym tynku, wymagało spoiwa 
odpowiednio silniejszego. Zachowane częściowo, niekiedy tylko śladowo błękity 
w malowidłach supraskich są zapewne wynikiem wprowadzania lazuru na świeży 
jeszcze tynk, w niedużym odstępie czasu po pokryciu go ciemną rieftią. 

Inny przepis na przyrządzanie spoiwa do lazuru jest następujący32: 
Wskazówka druga. Dobry klej serowy i śmietanowy posiekać na kawałki i goto

wać w wodzie tak aby zawrzało, potem połóż go na kamieniu i ucieraj, dodaj do tego 
oleju i wapna i ucieraj wszystko razem. Dolej do tego wody, a gdy będzie się rozpływać 
jak woda, to wtedy zlej do naczynia i na tym [spoiwie] przygotuj lazur. A uważaj, aby 
[lazur] nie był ani rzadki, ani gęsty; a [jeśli] będzie gęsty, to ty dodaj wody; jeśli na 
gęstym kleju przyrządzisz, lazur będzie mocny, ale nie jasny. Uważaj więc, aby było 
[wszystko przyrządzone] w miarę - [lazur] będzie wtedy jasny i mocny. 

Druga wskazówka stanowi receptę na przyrządzanie do lazuru spoiwa ka
zeinowego zmodyfikowanego dodatkiem oleju, zapewne lnianego, który zmydlał 
się w środowisku zasadowym i przyczyniał się do lepszej płynności tego spoiwa. 

Przyrządzanie lazuru odbywało się również na bazie spoiwa uzyskanego 
z jaja ptasiego - głównie żółtka - oraz wywaru z pszenicy, jęczmienia i siemienia 
lnianego. Spoiwo wzmacniano często czystym olejem lnianym i przaśnym mio
dem33. Podlinnik z 2. pol. XVII w. radzi: A lazur przyrządzać na jajecznym żółtku lub 
kleju jajecznym ... Inny podlinnik z l .  pol. XVIII w. mówi, żeby .. .lazur przyrządzać na 
pszenicznym kleju ... a gdy klej będzie nie zbyt mocny, wtedy dodaj do niego żółtka ja-
jecznego lub oleju .. . oraz A lazur przygotowywać na jajecznym żółtku lub oleju [i] ja-
jecznym ·1iałku ... Jeszcze inny przepis zaleca, aby . . . klej do lazuru gotować z siemienia 
lnianego. To sarno radzi jeden z najstarszych podlinników, tzw. Novgorodskoj kratkaj 
redakcfi z końca XVI w.: A lazur przyrządzać, siemię lniane gotować i wodę z niego 
scedzać. 

Analizy paru próbek pobranych z malowideł supraskich z warstwy riefti 
wraz z resztkami lazuru oraz jednej próbki warstwy ugrowej (zapewne z nimbu) 
wykazały stosowanie przez szesnastowiecznych mistrzów spoiwa przyrządzonego 
z jaja kurzego z dodatkiem oleju lnianego34. Wyniki tych analiz potwierdzają sto
sowanie w praktyce wskazówek zawartych w ruskich podlinnikach. Podobnie jak 
i dla tynku analizę spoiw dla badanych próbek wykonano przy użyciu dwóch 
niezależnych technik spektroskopowych: chromatografii gazowej sprzężonej ze 
spektrometrią masową (GC-MS) oraz dla kilku próbek spektroskopii w podczer
wieni z transformacją Fouriera (Fr-IR). Ta ostatnia posłużyła do potwierdzenia 
wyników uzyskanych z metody GC-MS. 
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W badanych próbkach analizy określające skład spoiwa dotyczą riefti i w 
niewielkim tylko stopniu zachowanego lazuru. Z badań wykluczono duże frag
menty malowideł, których lico zostało zabezpieczone przejściowo na czas zabie
gów konserwatorskich bibułką japońską i czystym papierem gazetowym przy 
zastosowaniu metylocelułozy (eter celulozy i alkoholu metylowego) jako środka 
klejącego. Analiza objęła małe fragmenty, uzyskane z rumowiska cerkwi, niczym 
nie skażone w latach 1963 i 1964. 

Zawartość określonych spoiw organicznych w riefti - jaja kurzego z dodat
kiem oleju lnianego - była zapewne rezultatem ich przenikania do ciemnego pod
kładu, w którym nie został jeszcze zakończony proces wiązania, czyli powstawania 
warstwy freskowej . Przenikanie spoiw organicznych pochodziło od wprowadza
nego na ciemną rieft lazuru, który przyrządzony był - zgodnie z ruskimi podlinni
karni - na bazie wywaru z lnianego siemienia (zawartość oleju) z dodatkiem jaja 
kurzego. Na podstawie powyższych rozważań widzimy daleko idącą zbieżność 
przepisów zawartych w przekazach pisanych z rezultatami badań laboratoryjnych 
malowideł supraskich. 

ZŁOCENIA NIMBÓW I GWIAZD 

Końcowym etapem, choć nie zawsze tak musiało być, było złocenie nim
bów świętych postaci oraz gwiazd. Nie wiemy z całą pewnością, czy miało ono 
miejsce w malowidłach supraskich, ponieważ śladów złoceń nie znaleziono 
w zachowanych fragmentach. W sprawozdaniu P. P. Pokryszkina z 1911 roku 
znajduje się krótka wzmianka35, z której dowiadujemy się, że Na niektórych nimbach
zachowało się złoto, a pod nim widnieje czarnomalinowy ton i dalej w przypisach uzu
pełnia tę uwagę następująco: Wszystkie nimby w supraślskich malowidłach sq czarne. 
Przy badaniu N. Mjasojedowa Spaso-Nieredickiej cerkwi w Nowogrodzie, dzięki wska
zówkom G .O. Czirikowa, wyjaśniono, że minia z czasem czernieje [i jeszcze dalej] :  Świę
ci namalowani w jasnych, lekkich tonach częściej w różowawych, nimby jednak u nich od 
pewnego czasu przyjęh; ciemnoczerwonawy prawie czarnoczerwony ton (minia wskutek 
czasu poczerniała). 

Ten enigmatyczny przekaz komplikuje nieco sprawę, bowiem z przekazów 
pisanych wiemy, że nie stosowano pod złoto minii, lecz ugier w tonacji złocistej . 
Natomiast minia zawierająca związki ołowiu, podobnie jak biel ołowiowa, stoso
wana była do przyrządzania tzw. olify, która spełniała dwojaką rolę: dzisiejszego 
mikstionu służącego do przyklejania płatków złota lub srebra oraz werniksu -
przeźroczystej lekko żółtawej, z czasem ciemniejszej, warstwy ochronnej ikon ma
lowanych na podłożu drewnianym. Jednak i druga postać olify zmieniała z czasem 
swą tonację barwną i walorową. W ściennych malowidłach supraskich naruszona 
warstwa złota - zapewne w czasie pokrycia wnętrza cerkwi wapienną pobiałą ok. 
poł. XIX w., a następnie w czasie odsłaniania malowideł kilkadziesiąt lat później 
ukazała ciemnoczerwonawy, z czasem czamoczerwony, podkład nimbów. Pod
kład ten był zapewne środkiem klejącym dla płatków złota. Populamy dwutygo
dnik krajoznawczy "Ziemia" opublikował w okresie międzywojennym artykuł 
o Supraślu i pobazyliańskim monasterze, w którym czytamy, że w cerkwi Patrzq
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na nas z poza mgły oddalenia w czasie bizantyjscy święci w złotych otokach . . 36 Jak było 
w rzeczywistości, nie wiadomo! 

Prawdopodobnie niektóre złocistougrowe nimby - nawet jeśli utraciły złoto -
robiły wrażenie złotych. Natomiast zdjęcia fotograficzne wykonane w r. 1906 poka
zują rażąco ciemne nimby - głównie na ścianach tamburu, na sklepieniu, gurtach 
sklepiennych i innych fragmentach świątyni. Trudno oprzeć się wrażeniu, że były 
to istotnie czarnoczerwone nimby pozbawione złota. Tego typu "efekty" nie mogły 
być spuścizną mistrza XVI wieku. Istnieć mogły tylko dwie podstawowe przyczy
ny tego stanu rzeczy. W Materialach dla geografii i statystyki Rosji . . . 37 istnieje krótka 
wzmianka, że Ikonostas oraz ikony malowane na ścianach alfresko odnowione zostały 
w 1826 r. staraniem Leona Jaworowskiego . . .  

Z drugiej strony wiadomo, że od roku 1866 (a być może od 1864 ) rozpoczęto 
badania na istnienie malowideł w cerkwi supraskiej i ich stan zachowania. Z dłuż
szymi przerwami prace te trwały mniej więcej do wybuchu I wojny światowej. 
Świadczą o tym zdjęcia fotograficzne wykonywane w latach 1909 (niektóre w czasie 
odsłaniania malowideł spod pobiał wapiennych) oraz zdjęcia sprzed 1915 r.38 

O ile wprowadzanie błękitów na suchą freskową rieft było wg zaleceń Tipi
ka jednym z dwóch sposobów, obok którego uwzględniano także malowanie lazu
ru "na mokro", to złocenie na tynku skarbonatyzowanym stanowiło podstawowy
warunek udanego i trwałego przyklejenia płatków szlachetnego metalu. Zaleca to 
m. in. podlinnik z 2. pol. XVII w . . . .aby ochrę przyrzqdzać po prostu na wodzie i wok6l 
malawidla (chodzi zapewne o nimb wokół głowy - S.S.) złocić po upływie miesiqca. 
Wcześniejsze pokrywanie nimbów i gwiazd olifą (szybkoschnącą, spełniającą rolę 
mikstionu) powodowało zmydlanie środka klejącego przyrządzonego na bazie oleju. 

Zwykła olifa, odpowiadająca mniej więcej dzisiejszemu pokostowi, mogła 
być do złoceń zbyt wolno schnącą i ile klejącą. Olifę gotowano więc dodatkowo 
z bielą ołowiową. Oto przepis z l .  pol. XVIII w.: .. . gotować olifę wytrawionq, a zesta
wić jq tak: prażyć biel ikonicznq [tzn. ołowiową], ale nie ściennq [tzn. nie wapienną], 
a gdy się jq wypraży i stanie się ż6lta, wtedy utrzeć jq drobno i zmieszać z przedniq 
olifq, potem zaś ogrzewać, ale nie tak, aby kipiała. Bieli zaś kłaść niewiele, żeby olifa była 
niezbyt gęsta. W czasie podgrzewania należy nieustannie jq mieszać. Podgrzewać zaś ok. 
p6ł godziny i następnie tq olifq pokryć ochrę [warstwą ugrowej farby pod złocenie], 
a gdy olifa zacznie się opierać pod palcami, można złocić. 

Autor Tipika parokrotnie mówi o przyrządzaniu tzw. podkładu pod złoto, 
który należy rozumieć jako środek klejący płatki szlachetnego metalu. Przepisy 
zawarte w tym podlinniku są sformułowane ogólnie i nie zawsze wiadomo, o jaki
rodzaj malarstwa chodzi: ściennego, ikonicznego, na kamieniu, skórze czy jakim
kolwiek innym podłożu nośnym. Przekazują one natomiast krótko, ale jedno
znacznie, trzy rodzaje środków klejących: przyrządzonych na bazie oleju lnianego, 
białka jaja ptasiego oraz na soku czosnkowym. Oto co zalecają przepisy Tipika39:

Przepis jak przyrzqdzać podkład pod złoto. Weź olify i w stosunku do niej [tyle 
samo] oleju lnianego, [wei] zieleni, utrzyj na kamieniu biel, podgrzej [ją tak], aby się nie 
wylewała, a gdy stanie się ż6lta, [ wei wszystkiego] w równych częściach, ale bagoru 
mniej, wl6ż bieli do miski i wylej na kamień oraz Przepis jak przyrzqdzać podkład, na czym 
przyrzqdzać farby. Weź lnianego oleju i gotuj na ogniu i dodawaj bieli prażonej, także bago
ru, także zieleni i ugotuj dokładnie, a ostudziwszy przecedź i rozr6b farbę, jakq chcesz. 
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Pierwsza z tych recept niezupełnie jest jasna, jeśli chodzi o jej techniczną 
realizację, obydwie są jednak zrozumiałe, jeśli chodzi o komponenty. Co ważniej
sze, obydwie recepty nie wymieniają minii, która mogłaby powodować ciemnienie 
tzw. podkładu, lecz zbliżony do caput mortuum bagor. Przyjmując, że w malowi
dłach supraskich realizowano przepisy zawarte w Tipiku (choć nie zawsze w zna
czeniu dosłownym), to można by wykluczyć pociemniałe podkłady nimbów jako 
rezultat XVI-wiecznego błędu w sztuce technologicznej . 

Dwie krótkie recepty podają zasady złocenia na białko jaja ptasiego. Choć 
nie dotyczą one malowideł ściennych, to nie można wykluczyć, że były one i w 
tym rodzaju malarstwa stosowane. Oto pierwsza z nich: 

Przepis jak złoto [w płatkach] nakładać na kamień. Weź białko jaja i posmaruj 
[nim kamień], i kładź złoto, i wysusz. 

Druga z recept podaje Inny przepis o podkładzie pod złoto. Ubij białko jaja aż 
będzie jak łza i zlej do szklanego naczynia, i smaruj gqbkq, gdy zaczniesz złocić skórę. 
Przekazy te nie są bez znaczenia, bowiem w niektórych próbkach supraskich 
wziętych ze złocistougrowych nimbów wykryto wyraźną zawartość jaja kurzego 
z dodatkiem oleju lnianego, co może być wynikiem złoceń na białko jaja uzupeł
nionego ruewielkim dodatkiem oleju lnianego. 

Trzeci sposób złocenia zawarty w Tipiku to Przepis jak przyrządzić podkład 
pod złoto. Uthtcz czosnku i przecedź przez chustę dwa razy, i ustaw w naczyńku na 
słońcu i wysusz; a gdy będziesz kłaść złoto to [wtedy] rozpuść gumę [czyli postać za
gęszczonego soku czosnkowego] i dodaj bieli lub czerni, i posmaruj, gdzie ma bt;ć 
[położone] złoto, i wysusz, i chuchnąwszy kładź złoto. 

Z Hermenei Dionizosa wg Uspieńskiego wiemy jednocześnie40, • . •  że na 
ścianach jak i na ikonach rysowanie (tu: malowanie) na czosnkowym soku trzyma się 
tylko na takich miejscach, które nie narażone sq na wilgoć - chyba że sq one odkryte 
i suszą się powietrzem oraz dalej . . .  uważaj, nie wprowadzaj na ścianę barwników 
z czosnkowym sokiem, bo z biegiem czasu on pleśnieje i psuje się. 

Bardzo bliskie sąsiedztwo rzeki, łąk i bagien otaczających cerkiew supraską 
powodować musiało częsty wzrost wilgotności względnej powietrza, a tym sa
mym sorpcję wilgoci przez mury świątyni i jej wnętrze. Opierając się na uzyska
nych wynikach badań laboratoryjnych odnośnie do spoiw zawartych w tynkach 
i warstwie malarskiej oraz uwzględniając realną ocenę środowiska naturalnego 
przez ówczesnych budowniczych i twórców polichromii ściennej, użycie soku 
czosnkowego jako środka klejącego należy wykluczyć. 

Z powyższych rozważań odnośnie do złocenia można by wyciągnąć nastę
pujące wnioski: pierwszy, że złocenia w malowidłach supraskich były wykonane 
na spoiwie jajowym z niewielkim dodatkiem oleju lnianego lub tzw. olify a "efek
ty" ciemnych nimbów są pozostałością późniejszych XIX-wiecznych złoceń.

Druga ewentualność mogła być taka, że część złoceń wykonano na olifę ze 
znacznym dodatkiem minii (Pb02 • 2Pb0) - w górnych partiach cerkwi, a część na
środku klejącym przyrządzonym z jaja ptasiego z dodatkiem oleju lnianego -
w dolnych partiach cerkwi. W latach 1963 i 1964 w czasie konserwacji postaci 
świętych z ugrowo-złocistymi nimbami, zdjętych z zachowanych filarów, oraz 
w czasie badań technologicznych nigdzie nie zauważono czerwonego pociemnia
łego podkładu pod nimby, który mógłby zawierać chociażby ślady minii41 • 
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12. Górny fragment postaci męczennika z płn. filara od strony zach.-przykład 
zachowanego lazuru (błękitu nieba) pokrywającego ciemną rieft.

Upper fragment o f the figure of a martyr from the northem pillar 
an example of preserved azure (sky blue) coveńng the dark rieft. 

TECHNOLOGIA BARWNIKÓW - NAZWY, PRZYRZĄDZANIE, ZASTOSOWANIE 

Oprócz przedstawionych powyżej zagadnień pozostaje jeszcze do omó
wienia problem technologii pigmentów zalecanych w Tipiku i pigmentów zidenty
fikowanych na podstawie badań laboratoryjnych42• 

Posłuchajmy Jakie barwniki należy stosować do malowideł ściennych. Lazur, 
prazieleń, ochra grecka, bagor, czerń węglowa, biel wapienna. Wapno zaś zagotuj w na
czyniu, następnie wyłóż z naczynia na oddzielne kupki i susz na słońcu dwa albo trzy 
miesiqce, potem utrzyj na kamieniu i maluj, gdzie należy [stosować] w miejsce bieli, 
dodajqc [odpowiednich] barwników - jak każe zwyczaj - tam gdzie trzeba. Cynobrem 
zaś [można tylko] malować wewnqtrz cerkwi, a na zewnqtrz nie malować, dlatego, że 
poczernieje. A gdzie trzeba [będzie] pokryć ściany lazurem, pokryj lazurem . . . 43 

Lazur - od greckiego Ąn:Ęoupt, łac. lazurium, łac.-średn. lapis fazuli (lazuryt,
z którego produkowano ultramarynę) - był na ogół stosowany jako nazwa umow
na do wszystkich błękitów naśladujących niebo, na tle którego rozgrywały się 
sceny biblijne oraz umieszczeni byli święci męczennicy44, wojownicy i pustelnicy -
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13. Górny fragment 
postaci męczennika, 
niezlokalizowany -

przykład zastosowania 
do namalowania szaty 

(lewa strona) 
prazie leni. 

Upper fragment 
of the figure of 

a martyr, unlocalised -
an example of the 

application of green 
for finishing the 

vestment (left side). 

14. Dolny fragment 
medalionu 

z przedstawieniem 
św. Thallusa z gurtu 

sklepiennego łączącego 
filary cerkwi -

przykład koloru bagor 
pokrywającego 

płaszczyznę kola. 
Lower part of 

a medallian with 
a depiction of 

St. Thalłus from the 
ceiling girth joining 

the church pilłars, 
an example of the 

bagor colaur 
covering the circle. 



15. Nieznany św. rycerz ze środkowego rzędu, 
pólnocnej strony filara płn. - przykład 

podmalowania twarzy kolorem sankir oraz 
nadania jej formy poprzez 
jednorazowe rozjaśnienie. 

Unidentified holy lmight from the central row 
and the northem side of a pillar (northem?) 

an example of underpainting the face with 
the sankir colour and granting i t a form 

by a single brightening. 

16. Głowa męczennika, fragment ze wsch. strony 
filara płd . - przykład podmalowania twarzy 

kolorem sankir oraz nadania jej formy poprzez 
jednorazowe rozjaśnienie. 

Head of a martyr, fragment from the eastem part 
of the southem piłłar - an example of 

underpainting the face with the sankir colour 
and granting it a form by a single brightening. 

wszystko według określonego porządku ikonograficznego. Z naturalnych błękitów 
mogła to być naturalna ultramaryna (droga i rzadko stosowana) oraz azuryt 
[2CuC03 · Cu(OH)2] . W późniejszym okresie stosowano niekiedy takie błękity, jak 
smalta, nietrwałe organiczne indygo lub mieszaniny barwników z ew. dodatkiem 
azurytu. Niektórzy ruscy mistrzowie nie znali lub nie stosowali naturalnych dro
gich błękitów. Oto przepis na błękit stanowiący efekt dwóch barwników45• Błękit 
przyrządza się następująco: zieleni weneckiej niewiele, bieli dwa razy h;le - aby jeszcze 
było mało - to nazywa się błękit. 

Lazur w malowidłach supraskich jest efektem mieszaniny kilku pigmen
tów: bieli wapiennej (węglan wapnia), czerni węglowej (węgiel drzewny), ugru 
o różnej tonacji barwnej, oraz niewielkich ilości azurytu i malachitu, niekiedy
także ziemi zielonej . Skład lazuru jest zróżnicowany, w zależności od miejsca 
pobrania próbki. W niektórych zachowanych fragmentaCh posiada on nawet dość 
dużą czystość i intensywność. Istotną rolę w tym wypadku odgrywa zapewne 
sam azuryt i malachit. 
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Prazieleń, podobnie jak lazur, była nazwą umowną. Najczęściej nazwa ta 
oznaczała mieszaniny dające w surnie efekt zieleni. Najprostszą formą prazieleni 
była kompozycja żółcieni i błękitu. Rękopis z przełomu XVI/XVII wieku radzi: 
żółcieni nałóż [jedną] część i [farby] ciemnobłękitnej dwie i pół [części] a przyrządzisz 
trzy (tzn. trzeci kolor) i [to] będzie prazieleń. Inny rękopis z XVII w. podaje aż sie
dem sposobów na przyrządzenie prazieleni, z których większość składa się 
z trzech komponentów. Oprócz zieleni i błękitu występują tam wymiennie rów
nież szafran lub ochra, zieleń miedziowa (grynszpan) i biel - zapewne wapienna46. 

W malowidłach supraskich identyfikacji zieleni, podobnie jak i innych 
pigmentów - uwzględniając nietknięte konserwacją lat 1963 i 1964 zachowane 
szczątki malowideł - dokonano na podstawie charakterystycznych reakcji mikro
krystalicznych oraz badań instrumentalnych z wykorzystaniem techniki fluore
scencji rentgenowskiej. Była to m. in. zieleń w odcieniu szarawym o maksymalnym 
składzie aż sześciu pigmentów, a mianowicie: węglanu wapnia, ziemi zielonej, 
śladów malachitu, ślądów azurytu, śladów węgla drzewnego, śladów pomarań
czowożółtych tlenków żelazowych. Można przyjąć, że kolor ten był umownie 
zwany prazielenią, która jak widzimy mogła być pod względem składników 
barwnych bardzo rozbudowana i zapewne bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi 
o efekty kolorystyczne.

Ochra grecka, którą wymienia autor Tipika, miała co najmniej trzy różne 
synonimy: w /w ochra grecka, carogrodzka lub konstantynopolitańska oraz we
necka47. Była ona właściwie naturalną sjeną wwożoną do Rosji przez Konstantyno
pol zapewne już od XII w., a rozpowszechnioną w XVI i XVII wieku. Pomarań
czowożółte lub złocistożółte tlenki żelaza są prawdopodobnie ową ochrą, która 
zresztą w zależności od zawartości innych związków, głównie kwasu krzemowe
go, przybierała określone odcienie. Dotychczasowe badania malowideł supraskich 
- zarówno w 1969 r. jak i w latach 2000 i 2001 określiły jedynie pomarańczowo
i złocistożółte pigmenty jako tlenki żelaza, choć wyglądem przypominają one sjenę. 

Następny barwnik wymieniany w traktacie Nektarija to bagor zbliżony ko
lorem do caput mortuum, który pod względem chemicznym stanowił bezwodne 
tlenki żelaza48. Bagor otrzymywany był głównie z pirytu (FeS2) przez wyprażanie 
przy swobodnym dostępie powietrza. Ruscy mistrzowie w niektórych przypad
kach otrzymywali go przez prażenie zwykłych ziem czerwonych. W XVI i XVII 
wieku znano go głównie pod dwiema nazwami: zwykły (miejscowy) i niemiecki 
(pochodzący z Niemiec). 

Wiele czerwonawych brązów występujących w malowidłach supraskich 
można określić jako bagor miejscowego, tzn. ruskiego pochodzenia. Był on zapew
ne otrzymywany ze zwykłych ziem czerwonych, które dawały w efekcie brunatne 
tlenki żelazowe. W próbkach pobranych z warstwy malarskiej o brązowoczerwo
nych odcieniach zidentyfikowano - oprócz brunatnych i czerwonobrunatnych 
tlenków żelazowych - także żółte tlenki żelazowe, węglan wapnia oraz węgiel 
drzewny. Te trzy ostatnie barwniki stosowano do modyfikowania tonacji barw
nych bagoru, który służył wtedy do rozjaśniania lub ciemniejszego podkreślania 
postaci, szat, architektury i in. 

Czerń węglową (lub inaczej drzewną) otrzymywano z drewna świerkowe
go odpowiednio palonego i drobno utartego49• Ze wszystkich barwników pobra-

33 



STA1 ISLAW STAWICKI 

nych z malowideł supraskich czerń, obok bieli wapiennej, sprawiła najmniej trud
ności w badaniach. Analizy przeprowadzone w, latach 2000-2002 w pełni potwier
dziły tylko identyfikację dokonaną w 1964 r. - węgiel drzewny. Rękopisy z l .  i 2. 
pol. XVII w. zalecają, aby palić węgiel świerkowy nowego miesiqca50 (tzn. w styczniu, 
kiedy jest pełnia zimy) i utrzyć z bielq wapienną (celem otrzymania farby podkła
dowej - riefti). Identyfikacja drewna przy drobno utartym proszku węglowym, 
stanowiącym pigment, była niemożliwa. Z dużym prawdopodobieństwem można 
jednak przyjąć, że była to czerń z drewna świerkowego. 

W malowidłach bizantyjsko-ruskich występuje niekiedy także czerń 
otrzymana z sadzy oraz czerń mineralna pozyskana z minerałów zawierających 
znaczne ilości tlenków żelaza, związków manganu, węgla w postaci grafitu i in. 
Żadna z tych czerni nie występuje w malowidłach supraskich. 

Biel wapienna, którą wymienia autor Tipika, była w zasadzie jedyną bielą 
stosowaną w kręgu kultury bizantyjskiej . Otrzymywano ją z dobrze skarbonaty
zowanego wapna, pozbawionego jakichkolwiek własności żrących stanowiących 
ew. pozostałości wodorotlenku wapnia. Gotowanie i suszenie przez parę miesięcy 
na słońcu ciasta wapiennego, a następnie dokładne utarcie miało spełnić określone 
warunki bieli wapiennej jako pigmentu51 . Znajdowana w malowidłach su praskich 
biel cynkowa pochodzi oczywiście z XIX-wiecznych restauracji. 

Inne pigmenty stanowiące autentyczny materiał malarski, którym posłu
giwali się mistrzowie w cerkwi supraskiej to: cynober, minia, malachit i ziemia 
zielona (wchodzące m. in. w skład prazieleni), azuryt (wchodzący m. in. w skład 
lazuru) oraz drogi barwnik uzyskiwany z minerału zwanego lapis lazuli (lazurytu) 
- ultramaryna naturalna. Barwnik uzyskiwany z minerału zwanego azurytem 
[2CuC03 · Ca(OHh], występuje w złożach naturalnych z reguły z zielonym mala
chitem [CuC03 · Ca(OH}l]. Ta forma występowania obydwu minerałów znalazła 
swoje odbicie w malowidłach supraskich, gdzie azuryt jako składnik lazuru wy
stępuje z domieszką malachitu i odwrotnie - malachit jako składnik zieleni wystę
puje z domieszką azurytu52.

Nie wymieniona w Tipiku z nazwy ziemia zielona została zidentyfikowana 
w zieleniach (o różnych tonacjach barwnych), które jednoznacznie można zaliczyć 
do prazieleni. Z czerwieni wymieniony jest cynober, zresztą z istotnymi dla tego 
barwnika zastrzeżeniami, który występuje w malowidłach supraskich. Cynober, 
jak wiadomo, wykazuje niedostateczną odporność na światło - stąd uwaga w Tipi
ku, aby nie malować nim na zewnątrz cerkwi. W omawianych malowidłach paro
krotnie znaleziono, nie wzmiankowaną w Tipiku, minię ołowiową5

3. Obydwa
czerwone barwniki właściwie do malarstwa ściennego nie nadają się, ponieważ 
pod wpływem światła i innych jeszcze czynników czernieją. Należy w tym miejscu 
mocno podkreślić, że dawni mistrzowie - w tym także twórcy malowideł supra
skich - doskonale znali rzemiosło artystyczne od strony praktycznej: zarówno 
cynober jak i minia nie występują bowiem na powierzchni warstwy malarskiej . 
Barwniki te, na ile udało się je zlokalizować i zidentyfikować, stosowano przede 
wszystkim do wykonania rysunku wstępnego, który w trakcie pracy pokrywano 
kolejnymi warstewkami farby. 

W Tipiku nie został również wymieniony kombinowany barwnik, zwany 
umownie sankirem, który występuje w malowidłach supraskich. Sankir mógł mieć 
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co najmniej trzy odcienie: zielonkawoszary, żółtawoszary i żółtaworóżowy. Przy
rządzano go z żółtej i złocistej ochry, czerni węglowej, ziemi czerwonej oraz ziemi 
zielonej branych wybiórczo i w różnych proporcjach54. Sankir stosowano do pod
malowywania twarzy, rąk i innych części ciała. 

PRACE RENOWACYJNO-RESTAURATORSKIE W CERKWI 

Niezależnie od bogatej historii całej ławry supraskiej oraz interesujących 
problemów technicznych i technologicznych ściennych malowideł o jednoznacz
nym charakterze bizantyjsko-bałkańskim istnieją jeszcze problemy związane ze 
zmianami wprowadzonymi we wnętrzu cerkwi - w tym także z pracami malar
skimi oraz renowacyjnymi samej dekoracji. Nasza wiedza na ten temat jest skąpa 
i ogólnikowa, pojawia się na marginesie innych spraw i nierzadko zawiera 
sprzeczności. Przekazana w różnej formie (archiwaliach, w poważnych skądinąd 
opracowaniach, jak i popularnych przekazach) nie poparta jest w pełni badaniami 
optycznymi in situ - bo malowidła jako całość nie istnieją - oraz nie poparta jest 
w pełni badaniami laboratoryjnymi. Wiedza ta przyjęta bezkrytycznie i odpowied
nio nie wyselekcjonowana może stanowić materiał wątpliwej jakości. Nie znaczy to 
jednak, że należy przejść nad nią do porządku dziennego. 

Mimo że znacznej ilości próbek tynku i warstwy malarskiej poddanych ba
daniom laboratoryjnym nie udało się zlokalizować, to już same wyniki tych badań 
są bardzo cenne - mówią bowiem jednoznacznie o interwencjach restauratorskich 
w XIX w., a może nawet już w 2 pol. xvm w., w odniesieniu do oryginalnych 
malowideł bizantyjsko-bałkańskich. 

W związku z upadkiem życia cerkiewnego ławry supraskiej po likwidacji 
unii w 1839 r. oraz fatalnym stanem technicznym cerkwi, poważnym uszkodze
niom uległa ścienna dekoracja malarska. Jak podaje inwentarz z r. 1882 (Glavnaja opis' 
cerkvej . . .  ) ok. 1850 r. nastąpiło pokrycie większej części wnętrza świątyni pobiałą wa
pienną55. Po wstępnych pracach badawczych przeprowadzonych w 1866 r.56, których 
zakres i efekty zapewne były niewielkie, monaster supraski znalazł się w spisie 
obiektów (przejętych przez władze prawosławne) przeznaczonych do zamknię
cias7.

Na szerszą skalę prace odsłaniające polichromię spod pobiał i prace restau
ratorskie kontynuowano w latach 1886-188958 oraz później, także po r. 1900. Nasi
lenie prac restauratorskich odnośnie do ściennej dekoracji malarskiej przypadło na 
okres działalności prawosławnego archimandryty Mikołaja Dałmatowa (od 
1881 r.). Oczywiście prace te trudno byłoby zaliczyć do udanych, skoro krytykuje 
je bardzo sam przedstawiciel cesarskiej komisji, architekt Piotr Piotrowicz Po
kryszkin. Pisze on m. in. że . .  Malowidła (supraskie - S.S.) zostały naprawione bez 
wiedzy Cesarskiej Komisji Archeologicznej przez artystę Bodalewa, kt6ry zadowalająco 
naprawił tylko twarze, jednak po napisach, uzupełnieniach twarzy i lamperiach przeszedł 
w pośpiechu, niedbale, jak r6wnież niewiernie po konturach i po kolorach. Konieczną 
będzie rzeczą oczyścić tę niedba/q i niedokładną restaurację. P. Pokryszkin pisze dalej: 
Kopuła z podkładami i ornamenty wok6ł okien bardzo grubo i niewiernie odnowione 
w krzyczących anilinowych kolorach, ponadto z dodaniem jeszcze brązowego, ciężkiego 
tonu . . .  W ośmiobocznej kopule malowidła, wydaje się - zachowały się w początkowym 
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(autentycznym - S.S.) wyglqdzie59• Ta "obiektywna" ocena stanu zachowania ma
lowideł ściennych nie wytrzymuje obecnie krytyki wobec pobieżnej nawet analizy 
porównawczej dwóch zdjęć fotograficznych Chrystusa Pantokratora w otoczeniu 
serafinów. Zdjęcia te pochodzą z dwóch różnych okresów: pierwsze przed restau
racją z r. 1864 i drugie po restauracji z r. 1909. Ten drugi rok to okres lustracji cer
kwi supraskiej przez P.P. Pokryszkina. To wczesne unikatowe zdjęcie wykazuje 
znaczne uszkodzenia malowidła, ale nie widać na nim późniejszych ingerencji 
restauratorskich w przeciwieństwie do drugiego, które jednoznacznie świadczy 
o całkowitym przemalowaniu wyobrażenia Chrystusa Pantokratora, szat i serafi
nów60. Taki też stan malowidła przetrwał najprawdopodobniej do zburzenia cer
kwi w 1944 r. 

Aktualne i wnikliwe badania laboratoryjne próbek pobranych z warstw 
malarskich z różnych fragmentów malowideł zachowanych na filarach, jak i z 
drobnych ułamków znalezionych w rumowisku, potwierdziły stosowanie użytych 
do restauracji barwników produkowanych dopiero w XIX lub XVIII wieku61 . 
Identyfikacja tych barwników stanowi cenny przyczynek do technologii materia
łów, które stosowano nie tylko w malarstwie sztalugowym na płótrrie lub drewnie, 
ale niestety także w malarstwie ściennym, co z góry przesądzało o ich nietrwałości 
w warunkach alkalicznego podłoża. Lokalizacja uzyskanych do badań próbek jest 
w znacznej części oczywiście niemożliwa - trudno więc, bazując nawet na jedno
znacznych wynikach badań, określić przemalowane partie malowideł, skoro za
bytek wraz z cennym wyposażeniem wnętrza nie istrrieje. Duże fragmenty kilku
nastu malowideł z wyobrażeniami świętych, które zachowały się na filarach (płn.
wsch. i płd.-wsch.) w zasadzie nie wykazywały przemalowań. Jedynie zachowane 
fragmentarycznie pasy półkolistych ornamentów, przedzielające poziomo trzy 
strefy z 24. wyobrażeniami świętych na każdym filarze, posiadały ingerencje re
stauratorskie w postaci późniejszych przemalowań. 

Uwzględniając wszystkie fragmenty malowideł - te z filarów i te w postaci 
drobnych ułamków, z których nie udało się ułożyć żadnych większych, logicznych 
fragmentów - można powiedzieć, że badania optyczne i laboratoryjne potwier
dzają prowadzone beztrosko w XIX wieku prace restauratorskie. I chodzi tu nie 
tylko o efekt estetyczny restaurowanych malowideł - o czym mówili i pisali 
współcześni - ale także o ich fatalną stronę technologiczną. Występują bowiem w 
warstwie malarskiej pigmenty nie zalecane do malowideł ściennych albo w ogóle 
nie nadające się. Są to: biel ołowiowa - 2PbC03, Pb(OH)� biel cynkowa - ZnO; biel 
barytowa - BaS04; żółcień chromowa - PbCr041 PbCr04·nPbS041 PbCr04·Pb(OH)� 
żółcień cynkowa - ZnCrO� indygo - związek organiczny; bliżej nieokreślona czer
wień organiczna; błękit pruski - Fe4[Fe(CN)6h. Z typowych barwników wynalezio
nych w XIX wieku zidentyfikowano ultramarynę syntetyczną (NanoA4S�024�-4 -
wzór przybliżony), zresztą tylko w jednym przypadku. Błękit pruski wynaleziony 
już w 1704 r., do użytku zaś wprowadzony w 2. pol. XVIII w., mógł być udziałem 
Antoniego Gruszeckiego vel Dombrowskiego, który wg przekazów pracował 
w tym czasie w Supraślu. E. Rastawiecki przekazuje o nim takie wiadomości: An
tonin, Bazylianin, malował cerkiew w Supraślu62 oraz, że najważniejszą, jakq dokonał
pracę, to malowanie 1774 r. kościoła Bazylian6w w Supraślu al fresco63. Określenie al
fresco nie mogło mieć nic wspólnego z techniką freskową, jeśli do malowania sto-

36 



Malowidła ścienne z dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu 

sowany byłby błękit pruski, absolutnie nieodporny w środowisku zasadowym, 
jakim jest świeży tynk. 

Poza tym należałoby zwrócić uwagę na inne jeszcze przekazy, które 
utrudniają logiczne i wiarygodne rozumowanie. Wymienione przez Dałmatowa 
i powtarzane przez Ryszkiewicza prace w cerkwi, w których mógł brać udział 
Gruszecki, nie znajdują potwierdzenia w ikonograficznym programie cerkwi. 
A. Gruszecki jako bazylianin apostata, a jednocześnie malarz, powrócił do zakonu 
w 1770 r. i osiadł w Supraślu. W r. 1771 władze zakonu w Supraślu podpisały 
umowę z jakimś malarzem na odnowienie wnętrza cerkwi. W realizacji tej umowy 
mógłby brać udział Gruszecki. Wg Dałmatowa w tym czasie w kopule namalowa
no Bo�a Ojca, a na żagielkach czterech proroków: Izajasza, Dawida, Daniela i Eze
chiela . Już tylko ten przekaz stoi w sprzeczności ze zrealizowanym w połowie 
XVI wieku schematem ikonograficznym cerkwi (który jednoznacznie określił 
A. Siemaszko, a który znany jest - przynajmniej częściowo - z dawnych zdjęć fo
tograficznych). Podobnie niejasne są grzekazy zawarte w archiwalnych dokumen
tach (Kronika bpa L. Jaworawskiego oraz Glavnaja opis' cerkvej . . .  ), w których od
nośnie do malarstwa występują jedynie zdawkowe, a do tego sprzeczne wzmianki 
o technikach malarskich (al fresco, olejnych, wykonanych "na sucho" itp.).

Zupełnie innym problemem, choć najprawdopodobniej związanym z inge
rencjami restauratorskimi, były złocenia nimbów postaci świętych. P.P. Pokryszkin 
w odniesieniu do kopuły i bębna pisze: Na niekt6n;ch nimbach zachowało się złoto, 
a pod nim widnieje czarnomalinowy ton. W innym miejscu czytamy, że wszystkie 
nimbt; w supraskich malowidłach sq czarne. W czasie badania N. K. Mjasojedowa Spasa 
Nieredickiej cerkwi (Nowogród Wielki - S.S.), dzięki wskaz6wkom G.O. Czirikowa, 
wyjaśniono, że minia z czasem czernieje66• Na zachowanych zdjęciach widać wyraź
nie bardzo pociemniałe nimby, co istotnie wskazuje na użycie do złoceń znacznych 
ilości minii, której - jeśli chodzi o złocenia - nie wymieniają przepisy T i pika. Ory
ginalne podkłady pod nimby były złocistougrowe, co znajduje potwierdzenie 
w postaciach świętych zachowanych na filarach. I w tym przypadku znajdujemy 
więc potwierdzenie w fatalnej XIX-wiecznej restauracji supraskich malowideł. 

Powyższe uwagi są tylko zasygnalizowaniem problemów technologicz
nych różnych ingerencji w autentyczne dzieło sztuki, jednoznaczne ustalenie loka
lizacji tych ingerencji oraz lokalizacji wykonania nowych malowideł - zwłaszcza 
tych XVIII-wiecznych - jak również ustalenie ich autorstwa ze względu na zburze
nie cerkwi i brak jakiejkolwiek dokumentacji nigdy już nie będzie możliwe. Jedy
nym pewnym dowodem, potwierdzającym późniejsze renowatorskie działania 
oraz wykonywanie malowideł w cerkwi jest identyfikacja pigmentów. Sporadycz
nie znajdowane w warstwie malarskiej ślady spoiwa organicznego zawartego 
w czerwonobrunatnych warstewkach i liniach malowideł z przedstawieniami róż
nych świętych (zachowanych na filarach: płn.-wsch. i płd.-zach.) są raczej skut
kiem zabezpieczania lica tych malowideł warstewkarni bibułki japońskiej i papieru 
gazetowego na klej celulozowy na czas prac konserwatorskich w latach 1963 
i 196467• Natomiast na jednym z zachowanych niewielkich fragmentów (pochodzą
cym zapewne z któregoś filara), który stanowił ornament złożony ze wzmianko
wanych już wyżej półkolistych form, wykryto w warstwie malarskiej ślady białka. 
Ślady bieli cynkowej oraz ultramaryny syntetycznej na tym samym fragmencie -
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obok kilku innych jeszcze badanych fragmentów - potwierdzają tylko, że miały 
tam miejsce przemalowania w XIX wieku, które .w mniejszym lub większym stop
niu pokryły przyniszczone malowidła oryginalne. 

Nie znaleziono na zachowanych fragmentach malowideł żadnych później
szych napraw tynku, które można by było poddać analizie porównawczej z orygi
nalnymi tynkami bizantyjsko-bałkańskimi. Uratowane z rumowiska lub walących 
się szczątków murów cerkwi małe odłamki malowideł, zawierające warstwę ma
larską wraz z tynkiem, nie wykazują odchyleń od zasad technologicznych repre
zentowanych przez tynki oryginalne, które jednoznacznie można zaliczyć do tyn
ków zalecanych przez Nektarija w Tipiku. 

Dzisiejsze wysiłki zmierzające do określenia charakteru, zakresu i lokali
zacji XVIII- i XIX-wiecznych ingerencji malarskich w wystrój cerkwi - jak już po
wiedziano wyżej - w dużym stopniu skazane są na niepowodzenie. Przekazy ar
chiwalne, przekazy ustne, przypuszczenia i domysły - aczkolwiek bardzo często 
ważne i pomocne w logicznym porządkowaniu badań - nie zawsze mogą stanowić 
podstawy do wyciągania jednoznacznych i absolutnie pewnych wniosków. Do 
wyciagnięcia ostatecznych wniosków, tam gdzie chodzi o autentyczną materię 
zabytku oraz jego wartość artystyczną i historyczną, niezbędna jest jeszcze współ
czesna wiedza i aparatura laboratoryjna wraz z odpowiednio przygotowanymi 
specjalistami. 

Uwagi powyższe autor niniejszej pracy kieruje bez wyjątku pod adresem 
wszystkich zajmujących się badaniem i ochroną zabytków w szerokim tego słowa 
znaczeniu - zabytkoznawców, historyków sztuki, konserwatorów wojewódzkich, 
a także (a może przede wszystkim) manualnych konserwatorów dzieł sztuki - aby 
przestrzec przed bezkrytycznym korzystaniem z przekazów archiwalnych oraz 
opracowań publikowanych, sugerujących niekiedy zbyt daleko idące domysły 
i przekonania autorskie. 

UWAGI KOŃCOWE 

Malowidła supraskie powstały pod wpływem kultury bizantyjsko-bał
kańskiej, która dotarła do granic ówczesnego Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego dzięki kontaktom z ziemiami ruskimi i rosyjskimi. Państwa 
te, objęte unią, stworzyły doskonałe warunki polityczne i gospodarcze do powsta
nia i rozwoju silnego ośrodka religijno-kulturowego, jakim była ławra supraska. 
W niej to powstało szczególne zjawisko artystyczne o wpływach serbsko-ruskich 
w postaci ściennej dekoracji malarskiej, która nie tylko treścią i stylem ale także -
a może przede wszystkim - techniką i technologią potwierdza swoje pochodzenie. 
Twórcą tego zjawiska był najprawdopodobniej malarz Nektarij (mylnie utożsa
miany z biskupem z miasta Veles), który był także autorem traktatu malarskiego 
O cerkovnom" i o nastennom" pisme . . . Wskazują na to zarówno historia życia i dzia
łalności autora traktatu, jak i techniczne oraz technologiczne zasady malowania 
wnętrz cerkiewnych. Zasady te zbieżne są z przekazami zawartymi w Tipiku. Pod
linniki, będące przekazami - najpierw ilustrującymi, a potem objaśniającymi -
zasady malowania, nie były zjawiskiem odosobnionym, ale Tipik Nektarija stanowi 
w całej literaturze technicznej, ruskiej i rosyjskiej, akcent szczególny - przenosi 
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bowiem tradycje bałkańskie na tereny północnej Europy, w tym także na pograni
cze Polski i Litwy. 

Powyższe rozważania można zakończyć słowami profesora Uniwersytetu 
Belgradzkiego - Sretena Petkovića, że Arcybiskup Nektarij był tylko wysoko postawio
nym dostojnikiem cerkiewnym i jedynie pomyłka przepisywacza erminii (Tipika - S.S.) 
zrobiła go artystq. Nektarij Serbin malarz, którego zły los wygnał z ojczyzny w dalekie 
ziemie [ .. .], jest tw6rcq cennej erminii z połowy XVI w.68 Tezę S. Petkovića potwier
dzają badania laboratoryjne wielu próbek pobranych z tynków i warstwy malar
skiej tych fragmentów malowideł, które łaskawy los zachował do naszych czasów. 
Ścienna dekoracja malarska z d. cerkwi oo. bazylianów w Supraślu poprzez tech
niczną i technologiczną analizę porównawczą z receptami Tipika stała się jeszcze 
bardziej wiarygodnym dziełem Serbina Nektarija malera. 

* * * 
Za łaskawe udostępnienie mi kserokopii materiałów archiwalnych składam 

serdeczne podziękowanie p. prof. dr. hab. Józefowi Maroszkowi oraz p. mgr. Woj
ciechowi Załęskiemu. Dziękuję również gorąco p. mgr. Andrzejowi Lechowskie
mu, dyr. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i p. mgr Annie Dąbrowskiej za 
pomoc i udostępnienie mi do badań laboratoryjnych zachowanych fragmentów 
malowideł supraskich. Pani mgr Lucynie Stalończyk i p. mgr Joannie Tomalskiej 
składam wyrazy wdzięczności za okazaną mi pomoc przy wykonywaniu zdjęć 
fotograficznych. 

PRZYPISY 

1 Kronika Lnwry Suprnslskiey, Archeograficeskij sbomik dokumentov" otnosja�cichsja k" istorii severo
zapadnoj Rusi, Vilna 1870, t. IX, s. 52 (dal. cyt. Kronika ... ). 

2 N.I. Petrov", 
"

Tipik" o cerkovnom" i nastennom" pis'me episkopa Nektarija iz" serbskago grnda Velesa, 
1599 gada i znacenie ego v" istorii russkaj ikonopisi, Zapiski Imperatorskago Russkago Archeologices
kago Ob�cestva, 5.-Peterburg 1899, T. XI, Vyp. pervyj i vtoroj, Novaja Serija, s. 1-31 (oprac. hist.
językowe), s. 31-52 (przepisy techno!.). 

3 Kronika . .. , op. cit., rozdz. 20. 1557. Opis' ve�ćat" Suprnsl'skago monastyrja sostavlennaja nastojatelem" ego 
archimandritom" Sergiem" Kimbarem", s. 49-55. 

4 Modest archimandrit", Suprasl'skij Blagove�ćenskfj Monastyr', "Vestnik Zapadnoj Rossii" 1867, t. III, 
KniZka VIII, otdel" l, s. 55. 

5 S. Petković, Nektarij Serb, malarz z XVI w. i jego działalność w klasztorze w Supraślu, "Rocznik Biało
stocki", Warszawa 1989, t. XVI, s. 293-319; uczony serbski twierdzi również, że w Supraślu m6wić 
można o istnieniu co najmniej trzech mistrz6w, zaś najlepszym malarzem z tej grupy byłby ten, kt6rego 
moglibyśmy utożsamić z Nektarijem, ibidem, s. 311-313. 

6 Obok podlinnika o nazwie Tipik . .. korzystano również z innych rosyjskich podlinników, m.in. z rękopi
sów XVI- i XVII-wiecznych, opracowanych przez: P. Simoni, K" istorfi obic/10da knigopisca, perepletCika 
i ikonnago pisca pri kniznom" i ikonnom" stroenii, "Pamjatniki drevnej pis'mennosti i iskusstva" 1906, 
zesz. 161 (CLXI), vypusk" l. Poza tym uwzględniono niektóre opracowania wcześniejsze, mimo że 
kładą one nacisk na stronę historyczno-literacką podlinników, m.in. D.A. Grigorov", Russkij ikonopisnyj 
podlinnik" (Russkij licevoj podlinnik") - w spisie tomu, "Zapiski Imperatorskago Russkago Archeologic
eskago Ob�cestva" 1887, t. III, vypusk" l .  Novaja Serija; ibidem, Technika freskovoj zivopisi po russkomu 
ikonopisnomu podlinniku, "Zapiski ... ", op. cit., 1887, t. III, vypusk" 2, s. 418-420; por. także O pis'me po 
syroj �tukaturke w wyd. Mastera iskusstva ob iskusstve, Moskva 1969, t. VI, s. 22-25. 

7 Badania mikroskopowe tynków wraz z analizą planimetryczną wykonał dr R. Orłowski w Laborato
rium Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. 
Analiza planimetryczna posłużyła w tym wypadku do określenia objętościowej zawartości składni
ków tynku. 
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8 Badania termiczne próbek tynku, pobranych w różnych miejscach i różnych warunkach, wykonano 
w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych: a) Zakładzie Betonów i Spoiw Instytutu Techniki 
Budowlanej, mgr inż. Jan Bobrowicz, b) Laboratorium Analizy Terrnicznej Instytutu Nauk Geolo
gicznych PAN Warszawie, mgr M. Kuźniarski. 

Termiczna analiza różnicowa jest metodą pomiarową, która pozwala śledzić procesy termicznego 
rozkładu składników zawartych w próbce - z jednoczesną rejestracją procesów związanych ze 
zmianą masy - oraz towarzyszące im efekty cieplne. Zaletą tej metody jest możliwość jakościowego 
i ilościowego interpretowania poszczególnych efektów zmiany masy. 

9 N.l. Petrov", Tipik ... , op. cit., s. 31 i 32. 
10 Badania przeprowadzono w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych: a) Laboratorium Mu

zeum Narodowego w Warszawie - mgr Iwona Panenko, b) Katedra Fizyki Włókna rolitechniki 
Łódzkiej - mgr inż. Krystyna Dora u oraz mgr inż. Henryk Wrzosek. 

11 P. Rudniewski, Technika malowideł bizantyjsko-ruskicli na przykładzie polichromii ściennych w Lublinie 
i Supraślu, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1965, Seria B, t. XI, s. 100. 

12 Badania wykonała w Laboratorium Muzeum Narodowego w Warszawie mgr Iwona Panenko; por. 
także: P. Rudniewski, Technika . . .  , op. cit., s. 100 i 101 . 

13 N.l. Petrov", Tipik . . .  op. cit. s. 33 
Lewkasczycy oraz zapewne sami twórcy malowideł, i to nie tylko supraskich, nie traktowali przepi
sów technologicznych zawartych w cytowanej recepcie jako bezwzględnej konieczności. Trudno 
bowiem przyjąć zalecenie o systematycznym zalewaniu wapna wodą i zlewaniu jej za wskazówkę 
praktycznie możliwą i obowiązującą. Około dwusturazowe powtarzanie tej samej czynności dniem 
i nocą - co najmniej cztery razy na dobę - wymagaloby niemalego trudu fizycznego i organizacyjne
go (np. dostarczanie znacznych ilości wody) oraz dużej konsekwencji w działaniu. Poza tym tak 
przyrządzone ciasto wapienne byłoby pozbawione możliwości wiązania, czyli tworzenia się węgla
nu wapnia (karbonatyzacji). Nie znaczy to, oczywiście, że swoiste zabiegi oczyszczania wapna nie 
były stosowane w ogóle. Kompensacją osłabionych sił wiążących wapna były wtedy organiczne 
dodatki klejące, o czym jest mowa w Tipiku. 
Por. w niniejszej pracy rozdział: Dodatki organiczne do zapraw, s. 16 i 17 oraz przyp. 17; por. także 
glos w dyskusji Leonarda Torwirta na konferencji poświęconej Zagadnieniom technologicznym 
konserwacji malowideł ściennych, 

"
Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Warszawa 1965, 

seria B, t. XI, s. 307. 
14 A.V. Vinner, Materialy i technika monumentalno-dekorativnoj zivopisi, Moskva 1953, s. 112-116; por.

także S. Stawicki, Techniczne i technologiczne problemy ściennych maiOluidei bizantyjsko-ruskich w ko
ściele zamkowym w Lublinie, [w:] Kaplica Tr6jcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 1999, s. 123 i 124. 

15 Wyraz lewkas w zależności od kontekstu zdaniowego mial różne znaczenia. Określano nim zarówno 
wapno palone [CaO], wapno gaszone [Ca(OHz)], zaprawę wapienną w postaci pólciekłej, jak i tynk 
wapienny - zarówno świeży, jak i skarbonatyzowany [CaCOJ]. 

16 Był to jeden z częstszych sposobów gładzenia powierzchni tynku pod malowidła, jaki był stosowa
ny na terenie ziem ruskich i rosyjskich. V.V. Filatov, K istorii stennaj zivopisi v Rossii, Drevnerusskoe 
iskusstvo. Chudozestvennaja kul' tura Pskova, Moskva 1968, s. 60; por. także A.I. Uspenskij, Carskie iko
nopiscy i zivopiscy XVII v., Moskva 1914, t. III, s. 6, 41-44 i 54. 

17 N.I. Petrov", Tipik ... , op. cit., s. 34; por. także V.V. Filatov, K istorii . . .  , op. cit., s. 58.
18 Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem dr hab. l. Zadrożnej wraz z podaniem metody 

analizy mieszanin złożonych oraz opracowaniem wniosków - Wydział Chemiczny Folitechniki 
Warszawskiej. Uzyskane wyniki pozostają w ścisłym związku z cytowanym wyżej wstępem wzię
tym z Tipika (s. 34) oraz uwagami V.V. Filatova (s. 58). 

19 Do zasygnalizowania tego problemu posłużyła mi zamieszczona niżej literatura, za której wskaza
nie składam serdeczne podziękowanie p. dr. R. Orłowskiemu: a) K. Wyrwieka i Z. Gajewski, Kreda 
piszqca w środkowej i p6/nocnej części woj. białostockiego, 

"
Kwartalnik Geologiczny", 1962, t. VI, zesz. 

2, s. 419 i 420; b) S. Cieśliński i K. Wyrwicka, Osady kredy g6rnej w krach lodowcowych, [w:] Budowa 
geologiczna Polski, Warszawa 1973, t. I cz. 2 (Mezozoik), s. 640-643. 

20 N.I. Petrov", Tipik . . . , op. cit., s. 32 i 34.
21 P. Philippot, Die Wandmalerei - Entwickhmg - Technik - Eigenart, Wien und Miinchen 1971, s. 13 i 14, 

36-38, 54, 69-71, 91 i 92. 
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22 z. Siemaszko, Malowidła ścienne cerlewi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficz
nego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXXIII. Prace z historii sztuki, z. 21, Kra
ków 1995, s. 17-54. 

23 N.!. Petrov", Tipik . . . , op. cit., s. 35.
2� Ibidem. 
25 M. Didron, Manuel d'iconographie Clm!tienne grecque et latine avec introduction et des notes . . .  , Paris 

1845, s. 58 (§ 59). 

A[rchimandrit"] P.K. Uspenskij, Erminija i/i nastavienie v" zivopisnom" iskusstvl, sostavlennoe feromon
achom" i zivopiscem" Dionisijem" Furnaografiotom" 1701-1733 god., Trudy Kievskoj Duchovnoj Aka
demii, Kiev" 1868, t. l, cz. l, s. 308 i 309 (§ 58). 

26 N.!. Petrov", Tipik . . .  , op. cit., s. 32. 
27 M. Didron, Manuel ... , op. cit., s. 58 (§ 59). 
28 A[rchimandrit"] P.K. Uspenskij, Erminija ... , op. cit., s. 309 (§ 58). 
29 M. Didron, Manuel .. .  , op. cit., s. 61 I 62 (§ 68). 
30 H. Hetherington, The Painter's Manuel of Dionysius of Fourna, London 1974 oraz 1978 i 1981. 
31 N.!. Petrov", Tipik . . .  , op. cit., s. 32.
32 Ibidem. 
33 P. Simoni, K" istorii ... , op. cit., s. 132-134, 138, 150-154, 229-231 .  
34 Badania wykonała d r  hab. Irmina Zadrożna, por. przyp. 19. 
35 P.P. Pokry�kin, Blagov�scenskaja cerkov' v" suprasl'skom" Monastyr�, [w:] Sbornik Archeologiceskich 

stalej podnesennyj grafu A.A. Bobrinskomu ... , S. Petersburg" 1911, s. 233 i 237 (por. także s. 37 niniej
szego artykułu). 

36 J. Szczepkowski, Supraśl i Bazyljański Monaster, "Ziemia", t. XVI, Warszawa 1931, nr 13-14, s. 255
i 256. . 

37 P. Bobrovskij, Materialy d/ja geografii i statistiki Rossii . . .  , Cast' vtoraja (rozdz. - Bt!lostockij uezd. Ko
lonija Suprasl'). Sanktpeterburg" 1863, s. 1031.

38 z. Siemaszko, Malowidła ścienne ... , op. cit., wszystkie zdjęcia fot. (55 ił.) obejmują okres od ok. 1864 
do ok. 1964. 

39 N.l. Petrov", Tipik ... , op. cit., s. 37 i 38.
40 A[rchimandrit"] P.K. Uspenskij, Erminija ... , op. cit., s. 314 (§ 70).
41 Na podstawie autopsji dokonanych w czasie prac konserwatorskich. 
42 Oznaczenia pigmentów dokonano co najmniej w trojaki sposób, w trzech różnych ośrodkach ba

dawczych: a) na podstawie charakterystycznych reakcji mikrokrystalicznych oraz badań instrumen
talnych z wykorzystaniem techniki fluorescencji rentgenowskiej - spektrometr rentgenowski Philips 
model Mini Pal; badania wykonała mgr Izabela Kobla - Główny Urząd Ceł - Warszawa; b) metodą 
energodyspersyjnej mikroanalizy rentgenowskiej z zastosowaniem mikrosondy elektronowej (SEM
EDS); badanie wykonał mgr Marek Wróbel - Oddział BG "Geonafta"; c) wyłącznie metodą mikro
skopową i mikrochemiczną, a w razie potrzeby łącznie z metodą SEM-EDS; badania wykonała mgr 
Ewa Wróbel - Laboratorium Muzeum Narodowego w Warszawie. 

43 N.!. Petrov", Tipik . .. , op. cit., s. 32 i 33.
44 V.A. Scavinskij, Ocerki po istorii techniki zivopisi i technologii krasok V drevnej Rusi, Moskva-Leningrad 

1935, s. 111-115. 
45 Ibidem s. 116. 
46 A.V. Vinner, Materialy i technika monumental'no-dekorativnoj zivopisi, Moskva 1953, s. 182 i 183; 

V.A. Scavinskij, Ocerki ... , op. cit., s. 107-109. 
�7 A.V. Vinner, Materiały ... , op. cit., s. 161 i 162. 
48 Ibidem, s. 319. 
49 Ibidem, s. 190. 
50 P. Simoni, K" istorii . .. , op. cit., s. 151, 230 i 231. 
51 A.V. Vinner, Materiały . . .  , op. cit., s. 156 i 157. 
52 Zarówno azuryt jak i malachit zostały wykryte już w 1964 r., por. P. Rudniewski, Technika ... , op. cit., 

s. 98. 
53 Cynober został zidentyfikowany już w 1964 r., natomiast minia dopiero w latach 2000-2002. Ozna

czenia wykonała mgr Izabela Kobla, por. przyp. 42. 
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54 A.V. Vinner, Materialy . . . , op. cit., s. 192 i 193. 
55 Glavnaja opis' Cerkvej riznicy i cerkovnoj utvari Suprasl'skago Blagoveśc'enskago muzskago vtoroklassnago 

Litovskoj Eparchii, Monastyrja, sostavlennaja v" 1882111 •• godu; rozdz. Opisanie cerkvej, s. 2. Rękopis (ko
pia) w posiadaniu Archiwum Archidiecezjamego w Białymstoku. 

56 P. N. Batjuskov", Belorussija i Litva. Istorićeskija Sud'by Severo-Zapadnago Kraja. Ob"jasnenija k" risun
kam ", S.-Peterburg" 1890, s. 141 . 

57 A[rchimandrit"] N[ikolaj] Dalmatov", Suprasl'skij Blagoveśćenskij Monash;r, Sanktpeterburg" 1892, 
s. 431. Plany zamknięcia supraskiego monasteru świadczą o złym stanie zachowania cerkwi i in
nych obiektów do niego należących, o czym pisze sam Dalmatow, wymieniając zresztą te monaste
ry litewskiej eparchii, które uległy likwidacji w 1874 r. 

58 P.N. Batjuskov··, op. cit. 431; A. N. Dahnatov", op. cit. s. 438 i 439. 
59 P.P. Pokryskin", op. cit. s. 232. 
60 z. Siemaszko, op. cit. por. fot. 3 (stan z r. 1864) oraz fot. 4 (stan z r. 1864). 
61 Odnośnie do metod oraz autorów badań por. przyp. 42. niniejszej pracy. 
62 A. Ryszkiewicz, Malarz Antoni Gruszecki vel Dombrovski bazylianin w Supraślu, "Rocznik Białostocki" , 

Białystok 1967, t. VII (1966), s. 116; por. E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich, t. III, Warszawa 1857, 
s. 115.

63 A. Ryszkiewicz, op. cit. s. 1 16. Cytowany przez A. Ryszkiewicza (i powtórzony przeze mnie) prze
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MURALS IN THE FORMER GREEK CATHOLIC CHURCH OF THE ANNUNCIATION OF 
THE HOL Y V IRG IN MARY IN SUPRAŚL - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS 

Byzantine-Ruthenian murais preserved on Polish territary are viewed as 
unique in the history of Polish art. They differ significantly from West European 
painted omamentation not only as regards style, display of ideas, expression, and 
iconography, but also from the viewpoint of the technical aspects of craftsmanship. 

AU the technical and technological aspects of Byzantine-Ruthenian paint
ings appear unique for at least three reasons: the extant numerous written instruc
tions as well as the facts that the principles of execution have remained unchanged 
for centuries, and that the extremely durable works have been preserved for ages. 

A separate group among the painted Byzantine-Ruthenian połychrome 
murais in Poland is composed of those featured in the Greek Catholic church in 
Supraśl, where they have survived only in fragments. This particular decoration 
was concluded during a period and in circumstances different from those of the 
large group of paintings founded by Władysław Jagiełło (the best preserved rem
nants can be seen in the castle church in Lublin, Sandomierz cathedra!, and the 
collegiate church in Wiślica) as well as those founded by Kazimierz Jagiellończyk 
(the Holy Cross chapel in Wawel cathedra!). Yet another group is represented in 
the Greek Catholic church in Posada Robotycka, albeit it is inferior both artistically 
and technically. 

Remains of the murais in Supraśl, relatively well preserved (10%) despite 
the wartime damage incurred to the church, have been set in mobile frames and 
plastered from behind, first temparariły in 1945-1947 and then again in 1963-1965, 
after a more thorough preparation. 

More than twenty salvaged fragments of the murals, mainly of saints and 
martyrs, have been preserved in the Supraśl museum, where they can be admired 
up to this day. 

The technical and technological problems related to the Supraśl paintings 
have been presented by Professar Rudniewski in 1964, at a conference held in Cra
cow on "the technology of preserving murals". The report relied on research 
methods available at the time, and thus did not do justice to the problem. 

Same thirty years later interest in the Supraśl murais was reawakened, 
probably because attention was drawn to certain fragments deposited in Białystok 
Museum; in 1963-1965 no logical whole had been assembled out of them. 

Recent research made use not only of modem equipment but also of 
a comprehensive treatise on the technical aspects of painting within the range of 
Byzantine Balkan cultural influence, i. e. the well-known Tipik by Nektariy, a Serb 
whose name may might be also associated with the church in Supraśl during the 
mid-sixteenth century. Analyses have proved almost beyond all doubt that the 
original principles were confirmed in the creation of the Supraśl murals. Both this 
fact and the late- and post-Byzantine Balkan impact traced in the decoration of the 
Greek Catholic church may be considered definite proof of the Balkan origin of the 
artist. 
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M A T E R I A Ł Y

MAREK MACHOWSKI 
Warszawa 

Bardzo krótka historia relikwiarza 

św. Kandyda z kościoła w Choroszczy 

Imię Kandyd jest dziś kojarzone chyba wyłącznie z tytułowym bohaterem 
powiastki filozoficznej Woltera. Zanim ten słynny utwór ujrzał światło dzienne na 
początku 1759 roku, trzy lata wcześniej w Rzymie wyciągnięto spod ziemi innego, 
zupełnie dziś nieznanego Kandyda. Jego właśnie losy, momentami równie skom
plikowane, choć z pewnością nie aż tak dramatyczne, będą tematem tej opowieści. 
Chronologicznie powinna się ona rozpocząć w pierwszych wiekach po Chrystusie, 
ale zacznijmy ją od roku 2003, kiedy podjęto decyzję o poddaniu figury św. Kan
dyda z Choroszczy zabiegom konserwatorskim1 . Nikt wtedy nie przypuszczał, że 
otwiera się nowy etap badań nad bardzo szczególną grupą obiektów, jaką tworzą 
nowożytne relikwiarze wczesnochrześcijańskich męczenników. Z drugiej jednak 
strony należało się tego spodziewać, ponieważ stworzona została wyjątkowa moż
liwość zajrzenia w sprawy trudne i delikatne2. "Możliwość zajrzenia" należy tu 
rozumieć także w dosłownym znaczeniu i jest to niesłychanie ważne, gdyż do
tychczasowe badania i literatura zatrzymywały się z reguły na powierzchni owych 
niezwykłych dziee. 

Stan badań nad relikwiarzem św. Kandyda przedstawia się bardzo skrom
nie. Dotyczy to zarówno materiałów niepublikowanych, w których zabytek poja
wił się po raz pierwszy, jak też pozycji ogłoszonych drukiem. W 1938 roku Jan 
Glinka zanotował, że Kości61 zawiera dużo zabytk6w z pol. XVIII w., np. [ . . .  ] trumnę 
szklaną z relikwiami św. Kandyda4. Podczas wstępnej inwentaryzacji kościoła w 1962
roku uwagę przyciągnął tylko strój świętego. Na relikwiach św. Kandyda w relikwia
rzu w lewym ołtarzu bocznym, szaty z tkanin haftowanych i obiciowych 2. pol. w. 
XVIII5• Na założonej niedługo potem karcie ewidencyjnej zabytku ruchomego 
znalazło się nieco więcej informacji. Tym razem został on określony jako Relikwiarz 
św. Kandyda - szaty świętego. Zainteresowanie budziły zatem w dalszym ciągu 
wyłącznie tkaniny, opisane teraz jako obiciowe w stylu rokokowym i datowane na 
drugą połowę XVTII wieku. W rubryce "Uwagi" znalazło się pierwsze spostrzeże
nie dotyczące całego obiektu: relikwiarz bljć może XVIII w. lub p6źniejszy, tylko tka
niny II pol. XVIII w. Omawianą kartę wykonano w dwóch egzemplarzach. Na obu 
stan zachowania określono jako dobry6. 

W ciągu następnych czterdziestu lat stan zabytku zdecydowanie się pogor
szył. Stwierdziła to Lucyna Stalończyk, która w 2003 roku uzupełniła wpisy na 
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białostockim egzemplarzu karty ewidencyjnej: Relikwiarz wymaga pilnej konserwacji 
- trumienka drewniana zaatakowana przez drewnajady z licznymi otworami, elementy 
snycerskie ozdobne oczyszczenia i ewentualnych uzupełnień pozłotniczych. Szaty święte
go także oczyszczenia, glowa z wosku usunięcia białych nalotów, a także wykonania 
pierwotnej formy nosa. Postać (oprócz głowy) wykonana jest prawdop. z papier mćiche. 
Całą kompozycję relikwiarza należy poddać konserwacji. Lucyna Stalończyk skorygo
wała i rozszerzyła wpis w rubryce zawierającej określenie materiału i techniki: 
tkaniny obiciowe zastąpiła tkaninami francuskimi ornatowymi i dodała informacje 
o głowie z wosku i postaci z papier mikhe. Opis obiektu zakończyła stwierdze
niem, że święty jest ubrany w szaty z tkaniny francuskiej z XVIII wieku. 

Szerszemu gronu czytelników relikwiarz św. Kandyda został przedstawio
ny dopiero w 1991 roku, kiedy Józef Maroszek w rubryce "Skarbiec rzeczy rodzin
nych", prowadzonej w białostockim "Kurierze Porannym", opublikował tekst za
tytułowany "Trumna Św. Kandyda w Choroszczy"7. Oto najistotniejszy jego frag
ment: W szklanej trumnie spoczywa ciało świętego wielkości kilkuletniego dziecka. Głowę 
okrywa tkanina, ale cała postać ubrana jest w brokatowy i jedwabny strój XVIII-wieczny. 
Prawa ręka uniesiona jest w górę, palce z wolna zbliżają się do wieka trumny. Pewnie 
twórcy relikwiarza szło o ekspozycję jednego z palców świętego i właściwie jest to reli
kwiarz jednej tylko kości z palca, lecz calość jest niezwykle sugestywna, barokowa. Wokół 
szklanej trumny narosła tradycja, że palce stale zbliżają się do wieka, w momencie, gdy 
się z nim zetkną, nastąpi koniec świata. Przybywający na odpusty świętojańskie i inne do 
kościola choroskiego z zapartym oddechem obserwowali powolne zbliżanie się końca świa
ta. Proces ten trwa już od schyłku XVIII w., gdy w latach 90. tego stulecia dominikanie 
sprowadzili do Choroszczy ten relikwiarz. Są również w kościele w Choroszczy inne 
relikwie: Św. Walerii, Św. Wita i Św. Wiktorii, nie cieszą się jednak takq popularnością. 
Przed kilku laty jeden z proboszczów nie wierząc w autentyczność relikwii Św. Kandyda 
kazał schować relikwiarz pod mensą ołtarza bocznego, gdzie i dziś się znajduje. W dal
szej części tekstu Józef Maroszek utożsamił świętego z rzymskim legionistą, jed
nym z towarzyszy św. Maurycego z Legionu Tebańskiego. Legion zastal zdziesiąt
kowany w Octudururn kolo dzisiejszej Genewy ok. 285 r., a dzień 22 września, męczeń
skiej śmierci Świętych: Maurycego, Kandyda, Innocentego, Eksuperiusza, Wiktora i Kon
stantyna, dniem ich święta . Na zakończenie autor stwierdził: Dziś wskutek niedostęp
ności relikwiarza stary kult słabnie. Zatarciu uległ też fakt, że dominikanie choroscy 
sprowadzili relikwie, by szerzyć kult świętego, nieugięcie broniącego swych ideałów, 
w momencie gdy nad Rzeczpospolitą zawisło widmo rozbiorów. 

Józef Maroszek powtórzył większość swych tez w kolejnych publikacjach, 
czasami nieznacznie je modyfikując. W 1994 roku, w artykule poświęconym "Do
minikanom charoskim w XVII-XIX w.", napisał, że dominikanie zgromadzili liczne
relikwie, z któn;ch największą czcią otaczali relikwie świętego Kandyda, św. Walerii Pan
ny i Męczenniczki, św. Wita Męczennika i św. Wiktorii Męczenniczki. Szczątki ich eks
ponowano w kościele charoskim w szklanych, rokokowych trumnach relikwiarzach. Naj
bardziej rozwinął się kult św. Kandyda. [ . . .  ] Święty ten zginął 22 września okola roku 
285 za odmówienie udziału w uczestnictwie w pogańskim kulcie w Aganum (dziś St. 
Moritz), gdzie wraz z nim został zdziesiątkowany legion tebaicki (z Teb) . Józef Maro
szek wymienił też trzy odpusty, na które mieli ściągać do Choroszczy liczni słu
chacze nauk dominikańskich: św. Jana Chrzciciela, Matki Boskiej Różańcowej, 
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św. Kandyda8. Ten sam autor bez istotnych zmian zafrezentował św. Kandyda 
i jego relikwiarz w "Klasztorach Podlasia" w 1995 roku .

Jedyną pozycją, w której poświęcono nieco więcej uwagi relikwiarzowi 
św. Kandyda w Choroszczy, są opublikowane w 2003 roku "Nowożytne konfesje 
polskie" Ryszarda Mączyńskiego. Nie uwzględnił on w bibliografii żadnej publi
kacji Józefa Maroszka, a w swych poglądach obaj autorzy różnią się zdecydowanie. 
Opierając się na obszernym materiale porównawczym, R. Mączyński uznał 
św. Kandyda za wczesnochrześcijańskiego, anonimowego męczennika rzymskiego, 
jednego z około pół setki "importowanych" do Polski w XVII i XVIII wieku. Po
nieważ autor nie powołuje się na archiwalia ani literaturę, należy sądzić, iż podane 
przez niego bardziej konkretne wiadomości na temat samych relikwii pochodzą od 
przywołanego jako źródło informacji księdza Leona Grygorczyka, ówczesnego 
proboszcza parafii choroszczański ej. Dotyczy to przede wszystkim zdania, iż kości 
(z ampułką krwi) sprowadzone z Rzymu staraniem Jana Klemensa Branickiego, kasztela
na krakowskiego, hetmana wlk. kor., przypuszczalnie w 1 756 r. zostań; przezeń przeka
zane kościołowi dominikanów. Plastyczny wizerunek św. Kandyda określił Ryszard 
Mączyński jako figurę relikwiową z woskową głową (prawdziwe włosy). Wymienił ją 
wśród kilku innych podobizn wykonanych w podobny sposób: figury relikwiowe 
tworzono nakrywając szkielet szatami (wypchanymi do kształtu ludzkiej sylwetki), czasz
kę zaś - wedle technik znanych ceroplastyce - powlekając woskowym «ciałem». Postać 
jest według autora odziana w strój rzymskiego n;cerza, wykonany z tkanin z pierw
szej połowy XVIII wieku, imitujących pancerz karacenowy poprzez naszywaną 
pasmanterię na wzór rybiej łuski. Termin "relikwiarz" rezerwuje Ryszard Mączyń
ski dla samej trumny. Otwarty, z witn;ną. Barokowy. Drewniany, wt;złacany. W for
mie trumny wspartej na czterech lwich łapach, nakrytej profilowanym, wybrzuszonym 
wiekiem. Zapewne wykonany w l. 1 757-1 759 przez warsztat snycerski Wojciecha Jabłoń
skiego, należącego do nadwornych artystów hetmana Branickiego10•

Tyle, jeśli chodzi o stan badań, przedstawiony może zbyt szczegółowo, ale 
z istotnego powodu - ponieważ w dużej części odbiega on od rzeczywistości. Za
pewne pierwszym pytaniem, jakie przychodzi na myśl w sytuacji, gdy natrafiamy 
na relikwie mało znanej osoby, jest: "Kim był ów święty?" W przypadku relikwii 
z Choroszczy zapytanie "Kim był św. Kandyd?" nie ma jednak sensu, przynajm
niej jako pierwsze pytanie. Kandydów było bowiem wielu i trzeba najpierw usta
lić, z którym z nich mamy do czynienia. 

Od ponad dziesięciu lat utrwaliło się w białostockim środowisku przeko
nanie, iż chodzi o jednego z bliskich towarzyszy św. Maurycego, umęczonego pod 
koniec m wieku razem z całym Legionem Tebańskim, którego św. Maurycy miał 
być dowódcą, na terytorium dzisiejszej Szwajcarii. Pogląd ten, sformułowany po 
raz pierwszy i konsekwentnie podtrzymywany przez Józefa Maroszka, podzielają 
też przedstawiciele miejscowego duchowieństwa. Nie ma on wszakże nic wspól
nego z faktami. 

Zauważmy w tym momencie, że kontrowersje budzi nawet najważniejszy 
i najstarszy przekaz dotyczący męczeństwa św. Maurycego i Legionu Tebańskiego. 
Chodzi o Passio Acaunensium martyrum autorstwa Eucheriusza, biskupa Lyonu 
w latach ok. 434-450. Właśnie w tym tekście pojawia się Kandyd, wymieniony jako 
jeden z trzech dowódców legionu i określony jako senator militum. Przekaz Euche-
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riusza, mający postać listu skierowanego do Salwiusza, biskupa Octodurum, był 
długo uznawany za echo zdarzenia historycząego, lecz już od kilkudziesięciu lat 
wysuwane są hipotezy, według których męczeństwo Legionu Tebańskiego jest 
całkowitą fikcją1 1 .  Całkowicie fikcyjny byłby wówczas także św. Kandyd towarzy
szący św. Maurycemu. Należałby w takim wypadku do bardzo licznej grupy 
świętych, których nigdy nie było, ale których relikwie znajdowano i czczono, ob
darzając zupełnie nieznaną osobę bardzo konkretnym żywotem12• 

Nie dziwi specjalnie, że św. Kandyd w Choroszczy bywa uważany, choć 
błędnie, za żołnierza Legionu Tebańskiego. Jest bowiem najbardziej znanym spo
śród noszących to imię świętych. W konsekwencji zdarza się wręcz, że jedynym. 
Niekiedy nawet poważne opracowania ikonografii chrześcijańskiej i leksykony 
hagiograficzne odnotowują wyłącznie tego Kandyda13. Jego postać można też naj
częściej spośród wszystkich Kandydów spotkać w sztuce. To jednak za mało, by 
uznać św. Kandyda w Choroszczy za św. Kandyda z Agaunum, miejscowości 
noszącej obecnie nazwę Saint-Maurice14• W końcu IV wieku właśnie do Agaunum 
miano przenieść i pochować ciała św. Maurycego i pozostałych legionistów, w tym 
Kandyda, ściętych sto lat wcześniej w do dziś nieustalonym miejscu15. 

Powodów, dla których św. Kandyd z Choroszczy nie mógł być towarzy
szem św. Maurycego jest co najmniej kilka. Po pierwsze i najważniejsze, relikwiarz 
choroszczański chroni nie jedną tylko kość z palca, jak dotąd sądzono, ale cały 
szkielet. Po drugie, forma relikwiarza i czas jego powstania w pełni odpowiadają 
rozpowszechnionej w XVTI i XVIII wieku praktyce pozyskiwania relikwii z rzym
skich katakumb. Po trzecie wreszcie, razem z relikwiami zachowała się notatka 
informująca o ich pochodzeniu oraz wykluczająca jakikolwiek związek z miejscem 
pochowania Maurycego i towarzyszy. Każdy z tych argumentów rozpatrywany 
pojedynczo, z pominięciem pozostałych, nie byłby może rozstrzygający. Razem nie 
pozostawiają najmniejszej wątpliwości. 

Gdyby w Choroszczy znajdował się wyłącznie kawałek palca, to teoretycz
nie byłoby możliwe, że należał niegdyś do św. Kandyda z Agaunum. Jednak tylko 
teoretycznie. Święty ów czczony był już od drugiej połowy IV wieku, a z całą 
pewnością od wieku V. Przede wszystkim w Saint-Maurice, gdzie najpierw wznie
siono ma· ą bazylikę ku czci męczenników z Legionu Tebańskiego, a niedługo po
tem, naj} ewniej jeszcze przed 515 rokiem, burgundzki król Zygmunt ufundował 
położone obok kościoła opactwo. Kult św. Maurycego i jego towarzyszy promie
niował stamtąd początkowo na ziemie dzisiejszej Szwajcarii, potem zaś do Francji, 
Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Austrii16. Głównymi ośrodkami kultu św. Kandyda 
stały się - oprócz Saint-Maurice - szwajcarska Lozanna, alzacki Strasburg oraz 
katalońskie opactwo benedyktynów San Cugat del Valles17• Wszędzie tam musiały 
trafić z Saint-Maurice relikwie św. Kandyda, dla których trzeba było sprawić reli
kwiarze. Zachowało się ich zaledwie kilka, przynajmniej tych najstarszych, pocho
dzących jeszcze z okresu średniowiecza. Najważniejszy i najznakomitszy od strony 
artystycznej, przechowywany w skarbcu macierzystego opactwa w Saint-Maurice, 
jest hermą. Ma zatem kształt popiersia, które łącznie z cokołem mierzy 57,5 cm 
wysokości i jest datowany na połowę XII wieku18. W tym samym skarbcu, ucho
dzącym za jeden z najbogatszych kościelnych skarbców w całym zachodnim 
chrześcijaństwie, znajduje się też nieduży relikwiarz sakwowy z IX wieku prze-
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znaczony na relikwie św. Innocentego i św. Kandyda19. Po jednym relikwiarzu 
św. Kandyda z Agaunum posiadają: brukselskie Musee d'art et d'Histoire (z XII w.) 
oraz barcełońskie Museo de Arte de Cataluii.a (z XIII w., pochodzący z San Cugat 
del Valles)20. Jak widać, św. Kandyd z Agaunum nawet w głównym ośrodku swe
go kultu obecny był materialnie jedynie we fragmentach. Pozyskanie więc w XVIII 
wieku relikwii jego palca, czy raczej aż relikwii palca, byłoby z pewnością bardzo 
trudne. Zwłaszcza dla małego klasztoru leżącego na peryferiach łacińskiej Europy. 
Oczywiście zdobywano wówczas relikwie nawet bardzo znanych świętych 
z pierwszych wieków chrześcijaństwa, lecz z reguły były to małe, a nierzadko 
wręcz mikroskopijne cząstki. Pozyskanie całego szkieletu męczennika obecnego od 
stuleci na ołtarzach i w relikwiarzach byłoby w tej sytuacji cudem większym, niż 
te, które czynił sam święty. 

Z pewnością nie był to więc św. Kandyd z Agaunum. Skąd zatem pocho
dził? Odpowiedź jest oczywista w świetle powszechnego w wiekach XVII i XVIII 
sposobu postępowania z relikwiami "całych ciał", w rzeczywistości zaś szkieletów, 
które umieszczano wewnątrz realistycznie zrobionych figur21• Szkielety te trafiały 
do krajów katolickiej Europy z Rzymu, a dokładniej z rzymskich katakumb. 
W Polsce zachowało się zaledwie kilka podobnych relikwiarzy, ale wiadomo, że 
w epoce nowożytnej było ich więcej, nie mówiąc o innych krajach, choćby połu
dniowo-zachodnich Niemczech, gdzie do dziś można oglądać katakumbowych 
świętych w wielu kościołach, także tych najwspanialszych. Nie ma więc sensu 
szukać relikwiom z Choroszczy innego miejsca pochodzenia niż Rzym, w prze
ciwnym razie byłyby trudnym do wytłumaczenia wyjątkiem w licznej grupie bar
dzo do siebie podobnych przypadków. Był to już zresztą drugi Kandyd, jakiego 
z katakumb przywieziono do Polski. Pierwszy w 1609 roku znalazł się w kościele 
jezuitów w Jarosławiu22• 

Problem pochodzenia Kandyda z Choroszczy nie ogranicza się jednak do 
materialnych kości. Pozostaje równie ważna kwestia imienia, które nadano zmar
łemu w XVIII wieku. Wiadomo, iż często wybierano w tym celu imię konkretnego, 
występującego w źródłach pisanych, wczesnochrześcijańskiego męczennika. Czy 
jest więc możliwe, że zdecydowano się na św. Kandyda z Agaunum? Gdyby istot
nie tak się stało, wówczas młoda choroszczańska tradycja, tak bardzo przywiązana 
do postaci tego właśnie świętego, byłaby w połowie ocalona: wprawdzie fizycznie 
to nie jego kości spoczywałyby w relikwiarzu, ale przynajmniej od początku były
by za takie uznawane i jako takie czczone. Mimo całej sympatii autora dla miej
scowej tradycji, odpowiedź na postawione przed chwilą pytanie musi być nega
tywna. Kandyd z Choroszczy z pewnością nie odziedziczył imienia po św. Kandy
dzie z Agaunum. Byłoby dość dziwne, nawet w XVIII wieku, gdyby utożsamiono 
wykopany w Rzymie szkielet ze świętym, którego relikwie czczono już od dawna 
i to w różnych ośrodkach. Było natomiast do wyboru paru innych, znacznie mniej 
znanych Kandydów. Na którego się zdecydowano, o tym w dalszej części pracy. 

O ile dotychczasowe rozważania na temat pochodzenia św. Kandyda miały 
głównie charakter spekulacji, pora obecnie na materialny dowód. Jest nim wspo
mniana już notatka dołączona do relikwii. Znajdowała się w trumnie pod podusz
ką, razem z paroma innymi drobnymi przedn:Uotami. Czy zawsze było to jej miej
sce, trudno powiedzieć. Trumna była bowiem parokrotnie otwierana, oficjalnie po 
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raz ostatni w 1931 roku podczas wizytacji arcybiskupa wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego. 

Notatkę napisano ciemnobrunatnym atramentem na niedużej kartce 
(14x20,5 cm) z papieru czerpanego. Krótki łaciński tekst oznajmia: 

czyli 

Sacrum Corpus cum Vase Sanguinis 
S. Candidi Martyrźs prout repert. fuźt 
in Cemet. S. Agnetźs die 10. Martij 

1 756 

Święte Ciało z Naczyniem Krwi 
Św. Kandyda Męczennika tak jak zostało znalezione 
na Cmentarzu Św. Agnieszki dnia 10 marca 

1 756 

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że cmentarz św. Agnieszki to słynne 
rzymskie katakumby Santa Agnese. Święty Kandyd w Choroszczy jest więc z całą 
pewnością Kandydem z Rzymu. 

Notatka informująca o pochodzeniu relikwii nie jest niestety dokumentem 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest to oczywiście dokument w sensie najszer
szym, rozumiany jako świadectwo pochodzące z epoki, gdy powstał relikwiarz. 
Ale nie jest to przecież pismo urzędowe czy akt spisany w konkretnym celu. Tym
czasem do relikwii legalnie wydobywanych z rzymskich katakumb i legalnie wy
wożonych z Wiecznego Miasta dołączano w tym czasie specjalne zaświadczenie. 
Było ono wydawane w imieniu papieża, a podpisywane i pieczętowane albo przez 
kardynała będącego generalnym wikariuszem, albo przez prefekta zakrystii papie
skiej noszącego zwykle tytuł biskupa Porfiru. Dokumenty te zwano autentykami. 
Wobec częstego plądrowania wczesnochrześcijańskich pochówków i nielegalnego 
pozyskiwania relikwii, wprowadzenie owych zaświadczeń stało się konieczne 
i było korzystne dla obu stron swoistej transakcji. Wprawdzie osoby otrzymujące 
relikwie na drodze oficjalnej były nimi formalnie obdarowywane, w praktyce jed
nak sprowadzenie relikwii związane było ze sporymi wydatkami. Dzięki zaświad
czeniu obdarowywani zyskiwali pewność, że szczątki wydobyto naprawdę z kata
kumb i że są to szczątki świętych. Co więcej, otrzymywali jednocześnie pozwole
nie na ewentualne ofiarowanie relikwii komu innemu oraz na publiczne wysta
wianie w kościele, oratorium bądź kaplicy. Zwłaszcza ten ostatni przywilej wydat
nie zwiększał wartość legalnych relikwii w porównaniu z wydobytymi pokątnie, 
gdyż na mocy decyzji papieża Klemensa X z 1672 roku tylko legalne, opatrzone 
autentykiem, mogły trafić na ołtarze. Stolica Apostolska starała się w ten sposób 
chronić interesy wszystkich osób i instytucji zainteresowanych relikwiami, poczy
nając od własnego, jako właściciela podziemnych cmentarzy, kończąc zaś na ko
ściele, do którego relikwie ostatecznie trafiały i gdzie duchowieństwo oraz wierni 
mogli być pewni autentyczności szczątków. Ten dobrze obmyślany mechanizm nie 
przerwał wszakże nielegalnej eksploracji katakumb, której motorem było ukształto
wane jeszcze na przełomie XVI i XVII wieku przekonanie, iż wszystkie katakumbo
we groby zawierają kości męczenników. Zawsze byli więc chętni na nieoficjalne reli-
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kwie, nawet jeśli ich rola często ograniczała się potem do kultu prywatnego. Jeśli 
chodzi o św. Kandyda, nielegalne pochodzenie można chyba wykluczyć. Co prawda 
zdarzył się w naszych dziejach przypadek wykradzenia z Rzymu "ciał" męczenni
ków (i to aż czterech jednocześnie!), lecz pociągnął on za sobą serię prawnych konse
kwencji, zanim relikwie mogły zostać dopuszczone do oficjalnego kultu23. W wy
padku Choroszczy nie ma w źródłach i literaturze najmniejszego śladu takich dzia
łań. Przypuszczalnie więc oryginalny papieski dokument istniał, tyle że zaginął. 

Włożoną do trumny notatkę napisano z całą pewnością w XVIII wieku. 
Styl pisma i skromny kaligraficzny ozdobnik, zamykający u dołu tekst, dobrze 
pasują do tej epoki. Podobnie papier, choć w jego przypadku sprawa jest bardziej 
skomplikowana. Kartka jest fragmentem większego arkusza, najpewniej wtórnie 
wykorzystanym do sporządzenia notatki na temat relikwii. Wtórnie, ponieważ 
arkusz przycięto asymetrycznie, czego dowodem położenie zachowanego tylko 
w połowie filigranu oraz opracowanie krawędzi: górna i prawa są równo obcięte, 
a lewa i dolna lekko postrzępione, co może być skutkiem przedarcia wzdłuż linii 
załamań. Sposób wykorzystania arkusza sugeruje, że był on wcześniej zapisany. 
A co się na niezachowanej części znajdowało? Spekulowanie na ten temat nie jest 
aż tak bezsensowne, jakby się w pierwszej chwili wydawało. 

Gatunek papieru, liczba żeberek oraz rozmieszczenie kres nie kryją w sobie 
nic szczególnego i na ich podstawie nie można budować żadnych hipotez. Na 
szczęście jest jeszcze połowa filigranu. Niestety, jest to dolna połowa. Wielka 
szkoda, ponieważ w filigranach, podobnie jak •W przypadku większości liter, in
dywidualne cechy częściej dają o sobie znać w obrębie górnej połowy. Filigran 
otoczony był okręgiem o średnicy około 42 milimetrów. Na zachowanej połowie 
widnieje motyw trzech obłych pagórków, z których dwa dolne, zrośnięte u pod
stawy, same tworzą z kolei podstawę dla trzeciego, wyrastającego z ich wierzchoł
ków. Ta nieduża piramidka pagórków powinna była coś dźwigać, ale właśnie 
w tym miejscu papier został przedarty i brakuje elementu wieńczącego. 

Przegląd filigranów z okresu nowożytnego pokazuje, że piramidalnie 
spiętrzone pagórki pojawiają się od przełomu XV i XVI wieku przede wszystkim 
na papierach wytwarzanych we Włoszech. Popularnością cieszą się zwłaszcza 
w drugiej połowie XVII wieku i w stuleciu następnym. Najczęściej są to właśnie 
trzy pagórki, czasem sześć, wtedy spiętrzone w trzech kondygnacjach, zdarza się 
też, choć rzadko, pojedynczy pagórek. Tylko wyjątkowo pagórki tworzą samo
dzielną kompozycję. Z reguły wyrasta z nich motyw będący najważniejszym ele
mentem całego filigranu. Może to być na przykład wysoki łaciński krzyż, kotwica, 
lilia heraldyczna lub ptak. Uwagę przyciąga zwłaszcza ten ostatni, który występuje 
najliczniej i wprawdzie w wielu wariantach, lecz na ogół różniących się wyłącznie 
drugorzędnymi szczegółami. Właśnie ptak stoi najczęściej na trzech pagórkach, 
tylko wyjątkowo na jednym, a ponadto filigrany z ptakiem są niemal zawsze wpi
sywane w okręgi o średnicach zbliżonych do średnicy filigranu z notatki24•

Na podstawie takich porównań trudno jeszcze kategorycznie stwierdzić, że 
na górnej połowie filigranu z notatki znajdował się ptak, ale można uznać, w opar
ciu o motyw pagórków, że mamy do czynienia z papierem o włoskiej prowenien
cji. Od razu rodzi się wtedy kolejne pytanie: .jeśli Włochy, to czy aby nie Rzym? 
Pochodzenie papieru zgadzałoby się wtedy idealnie z pochodzeniem relikwii. 
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A jeśli Rzym, to może papier używany w papieskich urzędach? Te daleko idące 
sugestie nie są bezzasadne, gdyż motyw trzech pagórków jest obecny już w XVI 
wieku na filigranach z papieskich dokumentów, a w XVIII wieku w papieskiej 
heraldyce25. Trzeba jednak pamiętać, że trzy pagórki występowały we Włoszech
także na dokumentach i drukach innych niż papieskie, z kolei na papieskich wid
nieją bardzo różne filigrany. Sam motyw trzech pagórków nie ma przecież w sobie 
nic papieskiego i stanowi dopiero połowę znaku, w dodatku tę mniej znaczącą. 

Czy wobec tego próba powiedzenia czegoś więcej - poza ogólnie włoskim 
pochodzeniem - na temat papieru użytego do sporządzenia notatki jest z góry 
skazana na niepowodzenie? Okazuje się, że nie, a odpowiedzi nie trzeba koniecz
nie szukać we Włoszech. Była ukryta, i to dosłownie, na miejscu w Choroszczy, 
zamknięta w niedużej drewnianej skrzynce razem z relikwiami śś. Wita, Aleksan
dry, Walerii i Wiktorii. Okazało się, że relikwiom towarzyszy dokument z 1673 
roku, opatrzony u góry herbem Klemensa X, a wystawiony w imieniu papieża 
przez wikariusza generalnego, kardynała Gaspare del Carpine. Dokument nigdy 
nie był wzmiankowany w literaturze, a pamięć o nim zaginęła w samej Chorosz
cz'l6. Pomińmy na razie analizę treści, uprzedzając tylko, że odegra ona jeszcze
ważną rolę przy interpretacji notatki, a zajmijmy się wyłącznie materialnym pod
łożem papieskiego dokumentu. Jest to papier czerpany na sicie żeberkowym, 
gdzie na jeden centymetr przypada dziesięć żeberek, a kresy są od siebie odległe 
o 26-27 milimetrów. Identycznie wygląda struktura papieru notatki. Co więcej, na
dokumencie widnieje w pełni zachowany filigran, wpisany w okrąg o średnicy 40 
milimetrów i przedstawiający ptaka stojącego na trzech pagórkach. Chociaż śred
nica tego okręgu jest odrobinę mniejsza niż średnica okręgu z notatki, różnica wy
nosi dwa milimetry, ale kształt i rozmiary pagórków z obu filigranów są takie 
same. Notatkę napisano zatem z pewnością na papierze używanym w Rzymie do 
sporządzania oficjalnych papieskich dokumentów. Co więcej, oba analizowane 
papiery pochodzą najprawdopodobniej z tej samej papierni. 

To jednak nie wszystko. Na kartce biegnie blisko jednej krawędzi dodat
kowa kresa, będąca śladem stosowanego czasami wzmocnienia sita żeberkowego 
wzdłuż każdego z jego krótszych brzegów27. Wprawdzie po drugiej stronie nie ma
analogicznej kresy, gdyż kartkę wycięto z arkusza asymetrycznie, nie wykorzy
stując jego pełnej szerokości, lecz jest za to zachowana połowa filigranu. Okazuje 
się, że odległość między filigranem z kartki a dodatkową kresą jest identyczna, jak 
odległość między filigranem z dokumentu a każdą z obu dodatkowych kres. Tak 
więc duży arkusz papieru czerpanego, z którego wycięto kartkę, miał pierwotnie 
te same wymiary co papieski dokument, a przynajmniej tę samą szerokość. 

Analogii jest zbyt dużo, aby można je było uznać za czysty przypadek 
i wiele wskazuje na to, że notatkę napisano na papierze pochodzącym z papieskie
go dokumentu poświadczającego przekazanie relikwii bądź na papierze przezna
czonym do sporządzenia takiego dokumentu. Czy wykorzystano w tym celu 
o wiele starszy dokument lub papier? Teoretycznie mogło tak być, ale niekoniecz
nie, ponieważ papier z filigranem przedstawiającym ptaka na trzech pagórkach 
był używany w Rzymie bardzo długo. Poświadczają to dokumenty przechowywa
ne w archiwum warszawskiego klasztoru wizytek. Interesujący nas filigran poja
wia się na nich od 1666 do 1743 roku i to właśnie na papieskich darowiznach reli-
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kwii28• A skoro tak, to jest o wiele bardziej prawdopodobne, że notatkę spisano na 
papierze stosunkowo nowym. 

Pozostaje kwestia miejsca, gdzie to zrobiono. Nasuwają się przede wszyst
kim dwa: Rzym i Choroszcz. Gdyby relikwie nie trafiły od razu do Choroszczy, 
liczba miejsc, gdzie ewentualnie napisano notatkę, jeszcze by się zwiększyła. Pozo
stańmy zatem na razie przy dwóch pierwszych. Jeżeli notatkę napisano w Rzymie, 
to w jakim celu i czy niezależnie od domniemanego papieskiego dokumentu? 
A może oficjalnego dokumentu nigdy nie było i od samego początku jego funkcję 
pełniła właśnie notatka? Chociaż ta ostatnia ewentualność raczej nie wchodzi 
w grę, zastanawia treść notatki, komplementarna wobec zawartości typowych 
dokumentów, jakie towarzyszyły relikwiom opuszczającym Wieczne Miasto. 
Dzienna data z notatki wyraźnie odnosi się do wydobycia relikwii z katakumb 
i jest to niezwykłe, gdyż na dokumentach nie podawano takiej informacji. Daty na 
dokumentach są po prostu datami ich wystawienia. Wiedza anonimowego autora 
na temat okoliczności znalezienia szczątków i posłużenie się papierem, o który 
najłatwiej było w Rzymie, mogą więc sugerować, że notatkę napisano właśnie tam. 

Przytoczone dopiero co argumenty wcale jednak nie wykluczają, że notatka 
powstała już w Choroszczy. Tylko dlaczego użyto papieru pochodzącego z Rzymu? 
Czy był to niezwykły zbieg okoliczności? Takiego papieru nie było chyba w kon
wencie choroszczańskim pod dostatkiem, a wprost przeciwnie, musiał być rzadko
ścią. Czyżby specjalnie sięgnięto po taki materiał pisarski, by nadać notatce walor 
swoistej autentyczności? Można nawet sobie wyobrazić, że posłużono się w tym celu 
nie dowolnym papierem pochodzącym z Rzymu, lecz wykorzystano pusty fragment 
autentycznego papieskiego dokumentu wystawionego dla relikwii, być może nawet 
dla relikwii św. Kandyda. Wprawdzie ostatnie rozwiązanie jest raczej mało prawdo
podobne, ale technicznie było jak najbardziej możliwe i to bez niszczenia najistotniej
szej części autentyku. Chociaż bowiem sam dokument najpewniej nie zachował się, 
dobrze wiadomo, jak powinien był w owym czasie wyglądać. 

Formułę papieskiej darowizny z reguły drukowano jednostronnie na dol
nej połowie arkusza składanego potem na pół w taki sposób, że tekst znajdował się 
po stronie zewnętrznej, a obie połowy spajała u dołu wyciśnięta pieczęć, nie po
zwalająca na ich rozłożenie. Połowa arkusza pozostawała więc z obu stron czysta 
i gdyby nie pieczęć, to teoretycznie można byłoby ją odciąć i wtórnie wykorzystać. 
Jednak tylko teoretycznie, w praktyce owa pusta połowa była potrzebna. Jej ze
wnętrzną stronę wykorzystywano do zapisek składających się czasami na swoistą 
historię relikwii już po opuszczeniu Rzymu. Na tej właśnie stronie biskupi diece
zjalni i przełożeni klasztorów potwierdzali autentyczność relikwii, a w XIX wieku 
dodawano niekiedy wzmianki o miejscu przechowywania relikwii w kościele. 

Wśród zapisek pokrywających ową tylną stronę były wreszcie i takie, które 
po prostu mówiły, jakich relikwii dotyczy dokument. Ograniczały się zwykle do 
imienia świętego, daty wystawienia dokumentu, czasem jeszcze w kilku słowach 
bliżej określano relikwie. Pojawiały się zwłaszcza wtedy, gdy nie było na odwrocie 
biskupich czy przeorskich adnotacji i w przeciwieństwie do tych poświadczeń 
nigdy nie były imiennie podpisywane, a tym bardziej opatrywane pieczęciami. 
Powtarzanie na odwrocie najważniejszych informacji z "papieskiej" strony auten
tyku może dziwić, ale staje się zrozumiałe, jeśli uwzględnić najczęstszy sposób 
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przechowywania tych dokumentów. Wyjściowy, złożony na pół arkusz był potem 
jeszcze parokrotnie składany "papieską" stroną .do środka, a nawet niekiedy pie
czętowany w sposób uniemożliwiający rozłożenie dokumentu i obejrzenie owej 
strony. Wówczas o zawartości informowały umieszczone na zewnątrz urzędowe 
adnotacje albo nieformalne zapiski. 

Czy notatka z trumny św. Kandyda była pierwotnie taką zapiską na tylnej 
stronie autentyku? W pierwszej chwili wydaje się, że tak. Podstawowe informacje 
są tu podane w nieurzędowej formie, a tekst napisano na papierze używanym do 
papieskich dokumentów. Znowu jednak pojawia się problem dziennej daty wydo
bycia relikwii z katakumb - na autentykach zwykle jej nie było. Skąd więc za
czerpnął ją autor notatki, jeśli miał tylko przepisać najważniejsze dane z awersu 
dokumentu? Ponadto wygląd i rozmiary tekstu różnią się od większości zapisek 
robionych z tyłu papieskich certyfikatów. Charakter pisma jest nadzwyczaj staran
ny, litery sporej wielkości, a cały tekst w żaden sposób nie zmieściłby się na sto
sunkowo niedużej powierzchni, jaka zostaje do dyspozycji po kilkakrotnym złoże
niu dokumentu. Wreszcie ślady zgięć na notatce pokazują, że była zawsze składa
na wyłącznie na czworo, a linie te nie są w żaden sposób skorelowane z tekstem, 
co powinno byłoby wystąpić, gdyby tekst pisano na złożonym już dokumencie. 
Także usytuowanie zachowanej połowy filigranu w stosunku do linii zgięć oraz 
proporcje każdego z czterech pól złożonej notatki wykluczają wycięcie tego ka
wałka papieru ze złożonego już dokumentu. 

Konkluzje te zmniejszają prawdopodobieństwo napisania notatki na miejscu 
w Choroszczy i znów każą poważnie zastanowić się nad jej rzymskim pochodze
niem. Nasuwa się w tym miejscu jeszcze jedno spostrzeżenie. Wielkość kartki i liter, 
symetryczne rozmieszczenie tekstu, użycie bardzo dużego inicjału oraz kaligraficz
nego ozdobnika świadczą, że nie jest to pobieżna zapiska, lecz świadomie skompo
nowana i samodzielna całość. Może jest to wręcz swego rodzaju cedula czy ceduła, 
którą dołączono do relikwii całkiem niezależnie od domniemanego autentyku29• 
Ceduła pełni bowiem zupełnie inną funkcję niż dokument. Jest dosłownie fizycznie 
związana z relikwią, najczęściej bezpośrednio przyklejona do kawałka kości względ
nie przyszyta do spowijającej kość tkaniny. Dokument mógł, a nawet często musiał 
być przechowywany oddzielnie, choćby z powodu dużej własnej wielkości bądi 
małej relikwiarza. Ceduła wprost przeciwnie, musi towarzyszyć relikwii, bo bez niej 
relikwia staje się anonimowa, z reguły nie do odróżnienia wśród dziesiątek lub setek 
niesłychanie do siebie podobnych cząstek kości, jakie przechowywano kiedyś w tym 
samym kościele, ołtarzu, a nawet w tym samym relikwiarzu. 

Święty Kandyd był oczywiście łatwy do odróżnienia w Choroszczy i nie 
potrzebował w trumnie kartki, inaczej niż małe relikwie przywiezione z Rzymu po 
1673 roku, z których każda jest opatrzona cedułą. Zanim jednak relikwie Kandyda 
włożono do figury, a szczególnie na samym początku w Rzymie, sytuacja wyglą
dała inaczej i można śmiało przypuszczać, że kartka towarzyszyła relikwiom wła
śnie od samego początku, to jest od momentu wydobycia z katakumb. Od podnie
sienia szczątków męczennika do uroczystego przekazania ich w Rzymie konkret
nej osobie upływało niekiedy sporo czasu. Były to miesiące, a nawet lata. Auten
tyk, ów oficjalny dokument, pojawiał się na samym końcu, gdy znane były perso
nalia obdarowywanego. Skąd więc czerpano wtedy informacje dotyczące relikwii, 
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a niezbędne do wystawienia autentyku? Na pewno nie z pamięci, ponieważ eks
ploracja katakumb była ogromnym przedsięwzięciem i dokumentów takich wy
stawiano setki czy nawet tysiące. Musiano więc opierać się na wcześniejszych za
pisach i systemie pozwalającym na jednoznaczną identyfikację gromadzonych 
szczątków. Najprostszy mógł polegać na przechowywaniu razem z relikwiami 
notatki sporządzonej tuż po ich podniesieniu z katakumb, a zawierającej podsta
wowe dane: czyje to relikwie, skąd wydobyte i kiedy. Wystarczały one potem 
w zupełności do wystawienia oficjalnego dokumentu, gdzie pomijano już datę znale
zienia. Notatka pochodząca z trumny św. Kandyda doskonale pasowałaby do takiej 
funkcji. Zgadzałby się również z taką funkcją fakt napisania notatki na papierze dłu
go używanym w Rzymie przez osoby urzędowo zajmujące się relikwiami. 

Rozważmy teraz kolejną, dość naturalną możliwość. Załóżmy, że notatka 
nie powstała przed papieskim dokumentem, ani nie była swoistym z niego wycią
giem, lecz pojawiła się w jego zastępstwie, ponieważ wcześniej zaginął. W takim 
zaś przypadku należy zapytać, po jakim czasie ją sporządzono. I jeszcze jedno, 
może nawet ważniejsze pytanie: czy osoba pisząca notatkę widziała przedtem ów 
nieznany nam autentyczny dokument? 

Ponieważ w takim wariancie miejscem powstania notatki byłaby najpew
niej Choroszcz, dowodu należałoby szukać w dokumentach sporządzonych 
w klasztorze dominikańskim. Gdyby znalazł się choć jeden przykład identycznego 
charakteru pisma, sprawa byłaby przesądzona. Jak na razie, wynik poszukiwań 
jest negatywny30.

Wiążąc notatkę z Choroszczą, bardzo trudno jest wytłumaczyć podnoszo
ny już wcześniej problem znajomości daty wydobycia relikwii z katakumb. 
W autentykach dat takich nie podawano i w ogóle nie przewidywano takiej moż
liwości. Wyjaśnijmy, że w XVIII wieku dokumenty te miały już bardzo sformali
zowaną postać. W odróżnieniu od wcześniejszych, które niekiedy były w całości 
pisane ręcznie, teraz składały się z wydrukowanych formuł, pomiędzy którymi 
zostawiano kilka wolnych miejsc na wpisanie konkretnych informacji. Czyżby 
zatem w dalekiej Choroszczy wiedziano więcej i skąd pochodziłaby ta wiedza? 
Czy bezpośrednio od osoby znającej okoliczności wydobycia relikwii, czy też ze 
źródła pisanego innego niż papieski autentyk? A może wreszcie jest to mechaniczna 
pomyłka, polegająca na połączeniu informacji o miejscu wydobycia relikwii z datą 
wystawienia nieznanego nam dokumentu, z którego korzystał autor notatki? 

Możliwości, jak widać, jest mnóstwo. Sprawę komplikuje fakt, iż znajdują
ca się na notatce dzienna data wydobycia relikwii z katakumb - 10. Martij - była 
przerabiana. Czy był to zwykły błąd pisarski, od razu poprawiony, czy też póź
niejsza korekta? Mogły być nawet dwie przeróbki i bardzo ciężko stwierdzić, jak 
początkowo wyglądała data. Widnieje nad nią cienki ślad atramentu, zbyt jednak 
nikły, aby odtworzyć kształt utraconego znaku, który był znacznie wyższy niż 
dwie obecne cyfry i prawdopodobnie odpowiadał wielkością cyfrom daty rocznej. 
Papier został niestety wydrapany i tylko bardzo hipotetycznie można domyślać się 
w tym miejscu cyfry dziewięć. Z kolei istniejąca cyfra zero jest napisana zdecydo
wanie grubszą kreską niż wszystkie pozostałe cyfry i litery notatki, ponadto ma 
nieco sztuczny kształt. Nie nakreślono jej jednym płynnym ruchem pióra, co dało
by w efekcie owalną formę, lecz utworzono z paru krzywo- i prostolinijnych od-
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cinków, nieco sztucznie ze sobą połączonych. Uwagę przyciąga szczególnie lewa 
połowa zera, w której można się dopatrzeć zarysu cyfry jeden. Pierwotną datą 
podniesienia relikwii z katakumb byłby wtedy nie 10, ale 11 marca, ewentualnie 
choć z bardzo dużym znakiem zapytania - 9 marca. 

Różnica zaledwie jednego dnia może się wydawać mało istotna. Może rze
czywiście była skutkiem mechanicznego błędu w czasie pisania bądź przepisywa
nia notatki? Być może, lecz w tych dwóch tak bliskich sobie datach kryje się 
znacznie więcej zagadek i są one ściśle związane ze św. Kandydem, czy raczej 
świętymi Kandydami. Bo świętych noszących to imię było znacznie więcej niż 
szczegółowo już omówiony św. Kandyd z Agaunum, towarzysz św. Maurycego, 
wspominany zgodnie z kalendarzem liturgicznym 22 września. 

We wszystkich nowożytnych wydaniach Martt;rologium Romanum, obowią
zującego od 1584 roku urzędowego spisu męczenników Kościoła katolickiego, figu
ruje oprócz św. Kandyda z Agaunum jeszcze pięciu jego imienników. Uwagę zwra
cają szczególnie dwaj: Kandyd umęczony w Sebaście za cesarza Licyniusza, był jed
nym z czterdziestu świętych żołnierzy z Kapadocji, oraz Kandyd umęczony w Alek
sandrii razem z Piperionem i dwudziestoma innymi męczennikami. Pierwszy z nich 
jest wymieniany pod 9 marca, a drugi - 11 marca31 • Data wspomnienia w Martyrolo
gium Romanum nie zawsze jest jednak tożsama z datą obchodzenia święta danego 
męczennika, a tak właśnie było w przypadku czterdziestu żołnierzy z Kapad1i.
Otwierając XVIII-wieczny brewiarz nie znajdziemy ich pod 9, lecz pod 10 marca 2•
Zmiana została dokonana za pontyfikatu Innocentego X (1644-1655), gdy święto 
umieszczone pod 9 marca już w Martyrologium Hieronimianum (V-VI wiek) przesu
nięto o jeden dzień33. Musiało to doprowadzić do zamieszania, skoro zdarzają się 
wydania Martt;rologium Romanum, w których czterdziestu męczenników wspomina 
się dwukrotnie na tej samej stronie, ale pod dwiema różnymi datami - 9 i 10 marca34.
Jakby tego było mało, pod 10 marca jest wzmiankowany w Martt;rologium Hieronimin
num kolejny św. Kandyd, w dodatku też umęczony z towarzyszami w Aleksandrii35.
Bardzo łatwo można go więc pomylić z oboma imiennikami, lecz na szczęście można 
go pominąć w tych rozważaniach. Nie trafił bowiem do Martyrologium Romanum, a jak 
się za moment okaże, właśnie obecność w tym spisie męczenników odgrywała zasad
niczą rolę w procedurze wybierania imion dla katakumbowych świętych. 

Zbieżność przytoczonych przed chwilą marcowych dat z dniem wydobycia 
relikwii św. Kandyda w 1756 roku jest uderzająca. Jak wcześniej było zaznaczone, 
męczennikom podnoszonym z grobów nadawano zupełnie nowe imiona. Robiono 
już tak we wczesnym średniowieczu. W okresie nowożytnym, kiedy eksploracja 
katakumb osiągnęła apogeum, panowała początkowo pod względem wyboru 
imion duża dowolność, którą usiłowała ukrócić w 1643 roku Kongregacja Obrzę
dów. Dopiero jednak w 1691 roku kwestia identyfikowania relikwii została for
malnie uregulowana przez papieża Innocentego XTI. Tak zwani ochrzczeni kata
kumbowi święci nie mogli być odtąd oficjalnie czczeni w modlitwach i mszach, 
jeżeli nadane imię własne nie było odnotowane w Martyrologium Romanum36•

Wprawdzie z przestrzeganiem przepisów dotyczących kultu różnie bywa
ło, ale imię istotnie wybierano z Martyrologium Romanum. Czyniono tak i wcze
śniej, bo katakumbowy święty zyskiwał w ten sposób oprócz imienia również 
dzień i miejsce śmierci, czasami rodzaj męczeństwa oraz imię cesarza prześladow-
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cy. Dzień śmierci był szczególnie ważny, gdyż był dniem święta danego męczen
nika. Na kartach Martyrologium Romanum ten dzień nie jest w ogóle nazywany 
dniem śmierci, lecz narodzin. Dla ówczesnego czytelnika było zrozumiałe, że cho
dzi o narodziny do życia wiecznego czy też dla nieba, bo i takiego zwrotu używa
no37. Oczywista była też paralela chrztu i męczeństwa, gdyż jedno i drugie -
chrzest z wody i chrzest z krwi - jest początkiem życia wiecznego. Już pierwsi 
pisarze chrześcijańscy mówili o nowych narodzinach człowieka w chrzcie. Do 
najważniejszych podstaw takiej interpretacji należy często przytaczany fragment 
Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, 
zostaliśmy razem z Nim [Chrystusem] pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie (Rz 6, 4). Męczenników po chrzcie z krwi grzebano w katakumbach, 
a gdy po wiekach podnoszono, otrzymywali nowe imiona, czyli ponowny chrzest, 
tym razem przed wkroczeniem na ołtarze. Rodząc się w ten sposób na nowo, 
otrzymywali jednocześnie z imieniem dzień męczeńskiej śmierci, a z kolei ten 
dzień stawał się własnym świętem. Narodziny, chrzest, męczeństwo, śmierć 
i święto stapiały się więc w jedno. Najsilniej zaś, jeżeli dzień święta był tożsarny 
z dniem wydobycia z katakumb. I najpewniej tak właśnie musiało być w przypad
ku naszego św. Kandyda: szukając imienia dla męczennika, wybrano z Martyrolo
gium Romanum świętego figurującego pod tą sarną datą. Taka metoda, dobrze zna
na w odniesieniu do żywych, którzy rodząc się danego dnia, "sarni" wybierają
sobie patrona, była najprostsza i jednocześnie najbardziej logiczna w sytuacji, gdy 
o szczątkach nie wiedziano nic konkretnego.

Nie uda się chyba nigdy do końca wyjaśnić, dlaczego poprawiano datę na 
notatce z trumny św. Kandyda. Najmniej możliwa wydaje się czysto mechaniczna 
pomyłka. O wiele bardziej prawdopodobne, że w grę wchodzi świadoma korekta 
dokonana w chwili, gdy data z notatki wydała się sprzeczna z zawartością Marty
rologium Romanum lub brewiarza, a nie było innego dokumentu bądź świadka 
podniesienia relikwii. Nasuwa się tutaj mnóstwo możliwości, których analiza na 
obecnym etapie badań byłaby wyłącznie teoretyzowaniem. Zawsze jednak możli
wości te są związane z trzema dniami - 9, 10 i 11 marca - a co za tym idzie, 
z dwoma świętymi Kandydarni: z Sebasty i z Aleksandrii38• Jest już bardzo szcze
gólnym zbiegiem okoliczności, że przypuszczalnie ci dwaj święci, różni w Marty
rologium Romanum, byli tak naprawdę jedną osobą. Kandyd z Aleksandrii pojawił 
się dopiero w XIV wieku, gdy Pietro de'Natali, błędnie interpretując fragment 
Martyrologium Hieronimianum odnoszący się do męczenników z Sebasty, zamienił 
imię Aleksander jednego ze świętych na nazwę miasta39. O tym jednak nie wie
dziano w wieku XVIII, gdy nadawano imię naszemu Kandydowi. 

Czy pamiętano natomiast, że papieski dokument z 1673 roku stwierdzający 
autentyczność relikwii Wita, Aleksandry, Walerii i Wiktorii został wystawiony 
1 1  marca? W Rzymie z pewnością nie. Ale to kolejny i bardzo przy tym dziwny 
zbieg okoliczności. Do Choroszczy w odstępie co najmniej osiemdziesięciu paru lat 
trafiają relikwie z Rzymu i w obu przypadkach pojawia się na piśmie ściśle z nimi 
związana, niemal ta sama data dzienna, 11 i 10 marca, bądź nawet identyczna, jeśli 
uznać, że ,,10" z notatki znalezionej w trumnie to przerobione ,,11". Czy jest moż
liwe, że to właśnie w Choroszczy znajomość lub nawet tylko pamięć daty związa
nej ze starszymi relikwiami mogła odegrać jakąś rolę w tajemniczej historii notat-
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ki? Ponieważ otwiera się w ten sposób pole do kolejnych spekulacji, zostawmy 
wreszcie na boku problem daty, a powróćmy na ).lloment do kwestii imienia. 

Dlaczego bowiem nadano męczennikowi właśnie imię Kandyd spośród kil
kunastu, jakie w Martyrologium Romanum można znaleźć pod 9 i 11 marca? Na ogół 
uważa się, że katakumbowym świętym dobierano imiona, których samo brzmienie 
mówiło o cnotach osób je noszących. Stąd populamość Faustynów, Klemensów czy 
Wiktorii. Kandyd, wprawdzie nie tak częsty, również należy do tej grupy. Łaciński 
candidus znaczy 'śnieżnobiały, błyszczący, biało ubrany, czysty, zacny, szczęśliwy'. 
Wszystkie te określenia doskonale pasują do ideału męczennika z pierwszych wie
ków chrześcijaństwa. Kandyd nie ma też pod tym względem specjalnych konkuren
tów 9 i 1 1  marca. Spośród imion wymienionych pod obiema datami Kandyd jest 
jednym z paru najbardziej "znaczących". Nie jest jednak jedynym, jakie były do dys
pozycji i stąd w dalszym ciągu otwarte pozostaje pytanie: dlaczego akurat te szczątki 
nazwano tym właśnie imieniem? Trudno na nie odpowiedzieć, gdyż nie znamy 
szczegółów kościelnych kampanii wykopaliskowych. Chociażby, jak długo one 
trwały oraz ile grobów odkrywano danego dnia? Czy przy wyborze imienia miał 
znaczenie fakt, że już wcześniej nadano je świętemu pochodzącemu z tego samego 
podziemnego cmentarza? Święty Kandyd, który trafił do Choroszczy, nie tylko nie 
był jedynym męczennikiem o tym imieniu, podniesionym z katakumb, ale był co 
najmniej drugim wydobytym z katakumb św. Agnieszki�0. 

Zupełnie też nie wiadomo, czym kierowano się uznając szczątki za męż
czyznę albo kobietę i czy kwestia ta w ogóle grała jakąś rolę. Upływ czasu sprawia, 
że nawet obecnie, kiedy medycyna dysponuje potężnymi narzędziarni badawczy
mi, określenie płci osoby zmarłej przed prawie dwoma tysiącami lat bywa trud
nym zadaniem. Zwłaszcza w naszym przypadku, ponieważ wśród ukrytych 
w figurze kości brakuje między innymi fragmentów miednicy, a właśnie ta część 
szkieletu ewentualnie pozwoliłaby stwierdzić, z kim mamy do czynienia41 •  Na 
podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej moż
na tylko przypuszczać, że kości należały do mężczyzny zmarłego w młodym wie
ku42. W XVIII stuleciu rozpoznanie płci anonimowych szczątków, nawet jeśli miało 
się wtedy do nich bezpośredni dostęp, raczej nie było możliwe. 

Olaczego więc mamy w Choroszczy do czynienia ze św. Kandydem, a nie 
ze św. K tndydą bądź jakąkolwiek inną świętą odnotowaną w Martyrologium Ro
manum43� Czy mogło się zdarzyć, że szczątki podniesione w 1756 roku z katakumb 
św. Agnieszki potraktowano by jako ciało męczennicy, a nie męczennika? Teore
tycznie było to możliwe, lecz gdy zajrzymy do Martyrologium Romanum, to pod 9, 
10 i 1 1  marca nie tylko nie ma żadnej Kandydy, ale prawie w ogóle nie ma kobiet. 
Łącznie na trzydzieści pięć wymienionych imion tylko dwa są żeńskie i oba należą 
do świętych, które zmarły dopiero w XV wieku i nie były męczennicami. Jeśli więc 
w naszym konkretnym przypadku nadanie imienia rzeczywiście wiązało się z datą 
podniesienia z katakumb, to św. Kandyd musiał być mężczyzną44. 

Kończąc już definitywnie wątek imienia, tylko zasygnalizujmy problem je
go wyboru widziany z drugiej strony, to jest strony odbiorcy czy odbiorców reli
kwii. Zwykle uważa się, że nie mieli oni wpływu na to, jakie imię będzie przywią
zane do szczątków. Otrzymywali przecież męczennika już po powtórnym 
"chrzcie". Zdarzały się jednak wyjątki. Należy do nich św. Witalis z warszawskie-
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go kościoła franciszkanów, który pierwotnie był chrzczony pod imieniem św. Klemen
sa, lecz imię zmieniono na prośbę przedstawiciela zakonu45. W świetle takkh 
przypadków może zastanowić, iż w połowie XVIII wieku wśród zakonników cho
roszczańskiego klasztoru występuje brat Candidus Terlecki, pełniący także funkcję 
przeora46. Przy tej okazji trzeba po raz kolejny wyrazić żal z powodu bardzo frag
mentarycznego stanu zachowania źródeł i szczątkowej wiedzy na temat historii 
klasztoru w XVIII wieku. Na przykład nie ma nigdzie listy przeorów, tymczasem 
łatwo byłoby ją odtworzyć, gdyby dotrzeć do wzmiankowanej tylko raz jeden 
w literaturze, a być może bezpowrotnie zaginionej, kroniki konwentu w Chorosz
czy, obejmującej najprawdopodobniej lata 1735-179047. Z pewnością znaleźlibyśmy 
w niej odpowiedzi na sporą część zadawanych tu pytań, chociażby związanych 
z okolicznościami sprowadzenia relikwii. 

Nie wiadomo, kto i kiedy otrzymał relikwie w Rzymie, po jakim czasie 
dotarły do Polski, wreszcie dzięki komu i kiedy znalazły się w choroszczańskim 
kościele. Przytoczone wyżej w stanie badań stwierdzenie, iż kości (z ampułkq krwi) 
sprowadzone z Rzymu staraniem fana Klemensa Branickiego, [ . . .  ] przypuszczalnie 
w 1 756 r. zostałtj przezeń przekazane kościołowi dominikan6w, nie znajduje na razie 
potwierdzenia w źródłach48. Jest oczywiście prawdopodobne, że Branicki, wzno
sząc pierwszy murowany kościół w Choroszczy, chciał go zaopatrzyć w relikwie. 
Tym bardziej, że kh zasoby musiały zostać uszczuplone wskutek pożarów nisz
czących wcześniejsze, drewniane budowle49• Aby jednak Branicki mógł darować 
relikwie św. Kandyda, musiałby je wcześniej sam otrzymać. Na pewno zaś nie 
otrzymał ich w Rzymie, w którym nigdy nie był. Za granicę podróżował zresztą 
mało i tylko w pierwszej połowie życia50. Sytuacja była więc zupełnie inna niż 
w przypadku ofiarowanych kościołowi choroszczańskiemu szczątków śś. Wita, 
Aleksandry, Walerii i Wiktorii, które Mikołaj Stefan Pac w 1673 roku odebrał oso
biście w Rzymie i na dysponowanie którymi uzyskał imienne pozwolenie. Niewy
kluczone zatem, że św. Kandyda przywiózł ktoś z rodziny Branickiego lub po 
prostu osoba, której powierzył takie zadanie 51 .  Argumentem na rzecz zaangażo
wania magnata w sprowadzenie relikwii byłaby cena takiego przedsięwzięcia. 
Niestety, nie dysponujemy tu żadnymi konkretnymi liczbami, jak w przypadku 
"świętych ciał" trafiających do kościołów w południowych Niemczech i Szwajca
rii52. Ale i w polskich warunkach musiały to być spore koszty, o czym świadczy 
wdzięczność duchowieństwa wobec świeckkh protektorów. Witając "ciało" św.
Justyna wprowadzone zapewne w 1754 roku do kościoła w Miadziole Starym na 
Wileńszczyźnie, jezukki kaznodzieja, ksiądz Wawrzyniec Rydzewski, takimi sło
wy zwrócił się do męczennika: Mieszkay tu, i Dzierżawcę mieJJSCa tego osobliwszego 
czciciela twoiego, kt6ry na sprowadzenie twoich Relikwii wielkie starania, hoyne koszty 
łożył w osobliwsZeJ) miey opiece . . . 53. Owym dobrodziejem był starosta zarzecki An
toni Koszczyc. W porównaniu z nim hetman Branicki mógł i powinien był się wy
kazać jeszcze większą hojnością. Dysponował przecież nieporównanie większymi 
środkami i miał znacznie większe ambicje. Wiadomo też, że na bieżąco interesował 
się postępem robót przy budowie choroszczańskiego kościoła, ponaglał wykonaw
ców, a nawet udzielał ścisłych wskazówek co do prac wykończeniowych54• Czy 
jest więc możliwe, aby sprowadził w tym samym czasie z Rzymu dość niezwykłe 
relikwie i darował je do otaczanego opieką kościoła, żałując przy tym środków na 
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relikwiarz i jego oprawę? Bo figura św. Kandyda jest dość skromnym obiektem. Do 
jej sporządzenia nie użyto żadnych kosztowny�h materiałów. Daleko jej pod tym 
względem do "świętych ciał" w innych krajach, gdzie relikwie niekiedy wręcz tonęły 
pod setkarni a nawet tysiącami drogich karnieni55. Tymczasem wygląda na to, że 
hetmańskie kulbaki były niepomiernie bogatsze niż strój rnęczennika56• Może była to 
polska specyfika, ponieważ żadna z figur zachowanych na naszych dawnych zie
miach nie wyróżnia się szczególnym splendorem. Z drugiej strony trudno wyklu
czyć, że przynajmniej niektóre z nich wyglądały kiedyś bardziej okazale, lecz po
zbawiono je oryginalnych ozdób lub wręcz ograbiono. Pod tym względem były zaw
sze narażone na niebezpieczeństwo, gdyż wystawione w przeszklonych trumnach na 
widok publiczny mogły skłaniać nie tylko ku modlitwie. W przypadku św. Kandyda 
wiadomo jednak, że nieszczęścia spadające na choroszczański kościół nigdy nie do
tknęły samej figury, ubranej od początku w ten sarn strój i nie poddawanej przerób
kom poza drugorzędnymi szczegółami i zabiegami natury dosłownie kosmetycznej . 

Argumentem bardziej przemawiającym przeciwko znaczącemu zaangażo
waniu się Branickiego w sprawy relikwii byłoby stosunkowo późne pojawienie się 
wzmianek o trumnie i ołtarzu św. Kandyda. Najstarsza pochodzi bowiem dopiero 
z 1780 roku, kiedy upłynęło już niemal ćwierć wieku od podniesienia szczątków 
z katakumb, a dziewięć lat od śmierci hetmana. Ze względu na niekompletność 
źródeł jest to niestety dość słaby argument i widać przy okazji, po jak bardzo nie
pewnym gruncie stąpamy. Odkrycie nawet jednego tylko dokumentu, chodzi 
przede wszystkim o papieski autentyk, pozwoliłoby może wyjaśnić podstawowe 
kwestie i znacząco skrócić te rozważania. Dopóki jednak to nie nastąpi, zastanów
my się nad wersją, w której sprowadzenie relikwii nie było zasługą hetmana. Nie
wykluczone, że dominikanie otrzymali je od kogoś innego albo, co bardziej praw
dopodobne, wykorzystali własne kanały, bez uciekania się do jakiegokolwiek 
świeckiego protektora. Możliwości było pod tym względem sporo� . Relikwie od
bywały czasami nie tylko długą, ale i skomplikowaną drogę, zanim znalazły się 
w miejscu swego ostatecznego przeznaczenia. Ich losy mogły się wikłać od sarnego 
początku, bo w Rzymie już w XVII wieku kardynał generalny wikariusz i wicere
gent, obaj sprawujący nadzór nad katakumbami, wydawali zakonom oraz osobom 
wysokiego pochodzenia specjalneslozwalenia na eksplorację grobów i prawo do
dalszego przekazywania relikwii

" 
. Przechodziły one wskutek tego przez wiele 

rąk. Anegdotyczna pod tym względem historia, w której rolę pośrednika odegrał 
brat z zakonu dominikanów, została uwieczniona na tablicy z kościoła parafialne
go w Oberarnmergau59. W Polsce za przykład można dać dominikanów ze Lwowa,
którzy w połowie XVIII wieku wystarali się o relikwie dwóch rzymskich męczen
ników za pośrednictwem swego byłego prowincjała60• Niestety, nic nie wierny
o bezpośrednich kontaktach choroszczańskiego konwentu z Rzymern61 • Wiadomo
natomiast, że w 1756 i 1771 roku udawali się tam na obrady kapituł generalnych 
przedstawiciele litewskiej prowincji zakonu, do której zawsze należał klasztor 
w Choroszczy. Między delegatami znajdziemy aktualnego i byłego prowincjała, 
a także ojca Grzegorza Szyrnaka, który został prowincjałem po powrocie w 1756 
roku, przedtern zaś i potem zasłużył się pracami opisującymi między innymi zakła
danie klasztorów i wystrój kościołów62. Daty rzymskich peregrynacji litewskich za
konników dobrze korespondują z najstarszymi źródłowymi datami odnoszącymi się 
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do św. Kandyda: rokiem 1756, o którym tyle już było mowy w związku z wydobyciem 
relikwii z katakumb, oraz wspomnianym nieco wyżej rokiem 1780, z którego pochodzi 
pierwsza zachowana zapiska świadcząca o obecności relikwii w Choroszczy. 

Pod datą 23 czerwca 1780 roku w księdze dokumentującej dary i ofiary 
przeznaczone dla kościoła i klasztoru zanotowano: od Imć Fana Kirna[?]a Ślusarza 
Białostockiego zamek francuski do Truny S. Kandyda63. Ta drugo- czy nawet trzecio
rzędna informacja, jeśliby patrzeć na całą historię relikwii i relikwiarza, jest też 
paradoksalnie jedną z najistotniejszych, jakimi dysponujemy. Z pewnością po
przedziły ją o wiele ważniejsze, tyle że nieznane nam wpisy do innych ksiąg, 
chocby do klasztornej kroniki w momencie, gdy witano relikwie. Ale na obecnym 
etapie badań ta skromna notatka jest nie do przecenienia. Przede wszystkim wy
znacza terminus ante quem dla pojawienia się św. Kandyda w Choroszczy, a po
nadto mówi o innych sprawach. Chociażby ów białostocki ślusarz - dlaczego tak 
skromna osoba uzupełniła hetmańskie dzieło? Czyżby Branicki, sprowadzając 
relikwie i fundując relikwiarz, oszczędzał na ich zabezpieczeniu? Nie można 
oczywiście wykluczyć, że potrzeba założenia zamka pojawiła się, z niejasnych dla 
nas powodów, dopiero po dłuższym czasie. Tak jak nie jest wykluczone, iż po
przedni zamek się zepsuł. Aby jednak nie mnożyć bytów, najprościej byłoby 
przyjąć, że zamek pojawił się, ponieważ pojawiła się trumna i był do niej zbyt ła
twy dostęp. Nie była więc raczej ustawiona za szkłem, wszystko jedno, w mensie 
czy predelli ołtarza. Fakt, iż zamek został ofiarowany przez zamiejscowego rze
mieślnika, nie dziwi w choroszczańskich realiach. Przebywało tu podczas budowy 
pałacyku Branickich w drugiej połowie lat Eięćdziesiątych XVIII wieku wielu rze
mieślników z Białegostoku, w tym ślusarze . Potem, zwłaszcza po śmierci hetma
na, musieli dojeżdżać do Choroszczy w razie potrzeby. Ofiarodawca zamka był 
przypuszczalnie jednym z nich. 

Sprawa zamka na tym się nie zamyka. Na trumnie nie ma bowiem po nim 
najmniejszego śladu. Albo go więc nigdy nie założono, albo obecna trumna jest póź
niejsza. Na pewno sama skrzynia jest zdecydowanie nowsza niż wieko. Odbiega od 
niego prostym kształtem, w którym nie pojawiają się, poza nogami, żadne krzywizny 
i nie ma elementów o zróżnicowanej grubości. Przede wszystkim zaś wykonano ją 
z drewna sosnowego, zachowanego w dość dobrym stanie, podczas gdy lipowe 
wieko przed ostatnią konserwacją niemal się rozsypywało65• Skrzynia może pocho
dzić nawet z lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Wieko jest z pewnością późnobaro
kowe, choć i ono było przerabiane. Jeszcze do niedawna szyby były osadzone gwoź
dzikami, teraz są kitowane, a wzdłużną listwę, na której mogły ewentualnie prze
trwać jakieś ślady istnienia zamka, wymieniono na nową, świerkową. 

Jeżeli w 1780 roku była trumna, istniał może i ołtarz, ale pierwsza o nim 
wzmianka pochodzi dopiero z grudnia 1786 roku, kiedy na ozdobę ołtarza 5° Kan
dyda ofiarowano dziewięć złotych66• Szczególnie ozdobny chyba jednak nie był, 
skoro już w kilka lat potem najwyraźniej przystąpiono do budowy zupełnie nowe
go. Świadczą o tym licznie składane ofiary, począwszy od grudnia 1791 roku, a na
październiku 1793 roku skończywszl7. Pierwszymi ofiarami by� materiały bu
dowlane, kłoda i tarcice, po nich przyszła kolej na dary pieniężne . Bardzo cieka
wy jest zestaw ofiarodawców, których łącznie było szesnastu - sześciu duchow
nych i dziesięciu świeckich, w tym jedna anonimowa osoba. Znajdujemy tu dwóch 
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ojców dominikanów z Choroszczy i dziekana z Bielska, lecz również dwóch bazy
lianów z Supraśla, w tym samego opata, i plebana miejscowej choroszczańskiej 
cerkwi, co świadczy o szerszym, można by dziś nawet powiedzieć, iż ekumenicz
nym wymiarze sprowadzenia relikwii. Między świeckimi występuje dwóch braci 
przeora. Dużo też mówią ofiarowywane kwoty, aż w siedmiu przypadkach były 
one tej samej wysokości - 18  złotych, w jednym zaś - 36 złotych. Wszystko wska
zuje na zorganizowanie przez klasztor akcji, której szczyt przypadł na wrzesień 
i październik 1792 roku. Połowę wszystkich ofiar przyjęto właśnie w ciągu tych 
dwóch miesięcy, przy czym od pięciu osób równocześnie bądź w bardzo krótkich 
odstępach czasu. W październiku przeprowadzono również kwestę na ołtarz. 

Wśród ofiar pojawił się, poza wspomnianym drewnem, jeszcze jeden dar 
materialny, ale tym razem związany już bezpośrednio z relikwiarzem. Po upływie 
prawie roku od rozpoczęcia budowy ołtarza klasztor otrzymał od Wielm. Imć Pana 
Franciszka Orsettego do trumny 5° Kandyda tafel 4 szkła Czeskiego wartujących po złt 1'9• 
O ile w przypadku pojawienia się zamka do trumny w 1780 roku można sobie 
wyobrazić, że trumna istniała już dużo wcześniej bez niego, o tyle nie sposób 
przyjąć, że trumna czekała na oszklenie przez paręnaście lat. Albo więc zaszła 
konieczność wymiany szyb, albo razem z budową nowego ołtarza postanowiono 
przełożyć figurę św. Kandyda do nowej trumny, co chyba bardziej prawdopodob
ne. W każdym jednak przypadku pojawia się trudna do rozwikłania kwestia liczby 
ofiarowanych szyb. Do wieka potrzebne były trzy. Skrzynia trumny nie jest orygi
nalna, lecz sądząc ze sposobu przeszklenia wieka, jej poprzedniczka miała przy
puszczalnie również trzy szklane boki. Razem więc potrzeba było sześciu tafli. Ale 
można też wyobrazić sobie wariant, w którym wystarczyłyby właśnie cztery. 
Skrzynia byłaby wtedy oszklona tylko z jednego, dłuższego boku, co z kolei suge
rowałoby, że miała stanąć w mensie. Nie jest wreszcie wykluczone, iż liczba prze
kazanych szyb wynikła z chęci ofiarodawcy lub konkretnej potrzeby - do kom
pletu brakowało jeszcze czterech szyb lub właśnie cztery trzeba było wymienić. 
Okazuje się, że bez względu na to, za którą z tych możliwości się opowiemy, 
w dalszym ciągu pozostaje do rozwiązania zagadka czterech tafli wartujqct;ch po złt 9. 
Skoro były tej samej wartości, można by oczekiwać tych samych rozmiarów. Pro
blem polega na tym, że trumny na ogół nie mają czterech jednakowej wielkości 
ścian czy boków, uwzględniając nawet ich wieka i wszystkie możliwe kombinacje. 
Czyżby więc tafle były przeznaczone do cięcia? Wielka szkoda, że się nie zacho
wały, może wówczas łatwiej byłoby rozwiązać tę łamigłówkę70•

Zastanówmy się teraz nad taką oto sytuacją. W Choroszczy przechowy
wano wcześniej relikwie w trumnie całkowicie zamkniętej, tym razem nie chodzi 
naturalnie o zamek, ale o pełne boki i wieko. Powodem ukrycia relikwii przed 
wzrokiem byłby ich stan - to pogruchotany szkielet przywieziony z Rzymu. Na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych postanowiono sporządzić 
zachowaną do dziś figurę, której nie było sensu wkładać do starej trumny, lecz 
wprost przeciwnie, trzeba było wyeksponować w trumnie przeszklonej, a tę z kolei 
umieścić na ołtarzu wspanialszym od dotychczasowego. 

Hipoteza ta wyjaśniałaby zarówno zabiegi dokonywane wokół trumny, jak 
i wzniesienie nowego ołtarza. W kościele nie wydarzyło się bowiem w tym okresie 
żadne nieszczęście, chocby w rodzaju pożaru, które zmuszałoby do takich działań. 
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Problem mógł tkwić w samych relikwiach. Odstęp w czasie pomiędzy ich sprowa
dzeniem, a nadaniem ostatecznego wyglądu nie byłby czymś wyjątkowym. Znany 
jest przypadek, że opóźnienie wyniosło cały wiek71• Powody tego bywały różne, 
w tym z pewnością materialne. Zdarzały się też kłopoty natury formalnej, gdy 
relikwiom umieszczonym na ołtarzu nie towarzyszyły odpowiednie dokumenty. 
"Święte ciała" musiano chyba często wprowadzać do kościołów bez uprzedniej
urzędowej aprobaty, skoro istniał specjalny termin na takie postępowanie. W od
różnieniu od translacji nazywano je illacjq72• Owo pierwsze wprowadzenie z reguły 
dotyczyło szkieletów jeszcze niczym nie ozdobionych. Późniejsze potwierdzenie 
autentyczności relikwii nie załatwiało jeszcze wszystkiego i w podobnej sytuacji 
były nawet te "święte ciała", które przybywały od razu z papieskimi autentykami.
Stosowana w tych dokumentach formuła pozwalała na oddawanie relikwiom czci, 
ale nie w każdej formie. Na odprawianie oficjum lub mszy wymagane była spe
cjalna zgoda rzymskiej Kongregacji Obrzędów, Licentia celebrandi festum, a uzyska
nie jej dla katakumbowych świętych było dość trudne, zwłaszcza od lat trzydzie
stych XVIII wieku73• 

Właśnie zmiana charakteru kultu św. Kandyda mogła być bezpośrednią 
przyczyną wzniesienia nowego ołtarza i zrobienia przynajmniej nowej trumny, 
jeśli nie figury, co też wchodzi w rachubę. Fotwierdzeniem takiej zmiany jest po
jawienie się w kościele karbony S. Kandyda. Pierwsze pieniądze wyciągnięto z niej 
w październiku 1792 roku, czyli w tym samym miesiącu, gdy ofiarowano szkło do 
trumny i odbyła się kwesta na ołtarz. Było to zarazem w momencie, gdy wpłynęła 
już większość znaczących ofiar na budowę ołtarza. Powodem zainstalowania skar
bonki nie była więc chyba potrzeba zbierania funduszy i następne miesiące to 
potwierdziły. Poza pierwszym opróżnieniem kolejne przynosiły na ogół jedynie po 
kilka złotych, a niekiedy tylko groszy. To typowy obraz skarbonki umieszczonej 
przy gotowym już ołtarzu, gdzie wierni proszą o coś świętego lub mu dziękują. 
Kult nie rozwinął się, co widać po wysokości datków, lecz przez jakiś czas był 
przynajmniej podtrzymywany i miał wymiar publiczny, o czym świadczy samo 
istnienie skarbonki. Jej brak do 1792 roku jest pod tym względem znarniennl4• 

Wzniesienie nowego ołtarza św. Kandyda oznacza, że poprzedni musiał 
być skromniejszy. Świadczy również po raz kolejny, że przypisywanie Janowi 
Klemensowi Branickiemu jakichś szczególnych zasług wobec św. Kandyda jest 
oparte na kruchych podstawach. Gdyby bowiem relikwie trafiły do Choroszczy 
jeszcze w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, kiedy stawiano kościół i trwały in
tensywne prace nad jego jednolitym wystrojem, magnat zadbałby też o stworzenie 
odpowiedniej oprawy dla swego niezwykłego nabytku. Ołtarz byłby na pewno 
w takiej sytuacji zharmonizowany z resztą wyposażenia. Ale w takiej sytuacji 
trudno sobie wyobrazić, żeby po dwudziestu zaledwie latach pozbywano się go, 
zastępując owoc hetmańskiego mecenatu efektem zbiorowego wysiłku znacznie 
mniej zamożnych ofiarodawców. Śmiało natomiast postąpiono by tak, jeśli pierw
szy ołtarz byłby niepozorną czy wręcz prowizoryczną konstrukcją. 

Wznoszony z woli Branickiego kościół został zaprojektowany z myślą 
o siedmiu ołtarzach: głównym w prezbiterium oraz sześciu bocznych w głębokich
przyściennych wnękach po obu stronach. jednonawowego wtedy korpusu. 
Wszystkie były gotowe w 1 759 roku75• Trudno powiedzieć, czy istniał już wówczas 
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ósmy ołtarz, znajdujący się za głównym, a notowany w wizytacjach od 1804 roku76•
Pojawienie się kolejnego ołtarza musiało więc stworzyć problem, ponieważ bra
kowało dlań wyróżnionego architektonicznie miejsca. Poradzono sobie z tym, 
umieszczając ołtarz św. Kandyda po prawej, południowej stronie wejścia do pre
zbiterium, naprzeciw ambony. Tam przynajmniej znalazł się ołtarz z początku lat 
dziewięćdziesiątych. Gdzie ulokowano wcześniejszy, nie wiadomo, przy czym nie 
bardzo widać inne możliwości, poza tyłem ołtarza głównego. 

Kulisowe usytuowanie ołtarza św. Kandyda tuż przy filarze łuku tęczowe
go zapewniło mu specjalną pozycję w przestrzeni kościoła. Po ołtarzu głównym 
był drugim, najbardziej eksponowanym spośród wszystkich bocznych. W wizyta
cjach wymieniano go też konsekwentnie na drugim miejscu. Wynikało to oczywi
ście z kolejności opisu, idąc od ołtarza wielkiego, ale ciekawe, że w wizytacjach za
chował tę pozycję i numer drugi nawet wówczas, gdy w XIX wieku przeniesiono 
go, w gruncie rzeczy chowając, na tył ołtarza głównego. Ołtarz, który wcześniej 
tam się znajdował, był zaś zawsze wymieniany na końcu. Także jako jedynemu, 
poza głównym, poświęcano ołtarzowi św. Kandyda nieco więcej uwagi w wizyta
cjach, w przypadku pozostałych bocznych ołtarzy niemal zawsze ograniczając się 
do podania wezwania. 

Nie są dotąd znane żadne widoki czy zdjęcia ołtarza św. Kandyda. Jego 
wygląd można tylko w przybliżeniu odtworzyć na podstawie zwięzłych wizyta
cyjnych opisów. W najwcześniejszym z zachowanych, z 1804 roku, czytamy: Po
lewej ręce Ołtarza Wielkiego Ołtarz Ś. Kandyda Męczennika z Baldachimem teyże wiel
kości jak nad Amboną, w Ołtarzu na Postumencie Truna z szklanymi bokami, w której 
Ciało Ś. Kandyda złożone daje się widzieć Ludowi, wt;żey zaś jest Obraz niewielki 
Ś. Wincentego Ferreyusza na Plotnie malowany77. Określenie w Ołtarzu na Postumen
cie nie jest jednoznaczne, ponieważ "w" może odnosić się do samej mensy bądź
całego ołtarza. Od strony czysto językowej "w" przemawiałoby za umieszczeniem
trumny w mensie, skoro w tym samym inwentarzu cyborium znajduję się "na"

głównym ołtarzu. Także przeszklenie wieka trumny byłoby teoretycznie niepo
trzebne, gdyby usytuowano ją wysoko. Ponadto przynajmniej od ostatniej wojny 
trumna była zawsze umieszczana w mensach ołtarzy stojących w nawach bocz
nych, co sugerowałoby kontynuację starszej tradycji. Wszystko to jednak zupełnie 
nie zgadza się z postumentem, na którym stała trumna i który miał rację bytu wy
łącznie w przypadku ustawienia jej na mensie czy nawet nieco powyżej . Fotwier
dzeniem tego są opisy ołtarza w późniejszych inwentarzach, gdzie w odniesieniu 
do elementów znajdujących się w górnej części konfesji powtarzane jest sformuło
wanie nad trumną. 

Zwieńczenie ołtarza baldachimem oznacza, że traktowano go jako konfesję, 
czyli połączenie ołtarza i f"obu, co zrozumiałe w świetle faktu złożenia w nim

"całego ciała" męczennika . Sposób, w jaki to zrobiono, był wszakże dość rzadki.
Wśród bardzo obfitego materiału, zebranego przez Ryszarda Mączyńskiego, znaj
duje się tylko jeden polski przykład analogicznego usytuowania konfesji w obrębie 
świątyni. Chodzi o ołtarz św. Klemensa z kościoła karmelitów trzewiczkowych we 
Lwowie, pochodzący z około 1753 roku79• Autor podaje go jako przypadek skrajny,
jedyny wśród wymienionych przyściennych i niearchitektonicznych ołtarzy-grobów nie 
ustawiony w osobnej kopulowej kaplicy, lecz w narożu opilastrowanych ścian, przy luku 
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tęczowym, dodając, że lokalizacja ta wynikła z koncepcji ujednolicenia wyposażenia 
świątyni, gdyż konfesja stanowiła pendant do umieszczonej vis-a-vis ambony (r6wnież 
wyposażonej w baldacltim)80•

Jak widać, nie był to przypadek jedyny. W Choroszczy ołtarz usytuowano 
niemal identycznie. Niemal, ponieważ nie został wepchnięty w poludniowo
wschodni narożnik korpusu, lecz stal nieco na lewo, na tle zaklęśnięcia filara luku 
tęczowego. Był zatem trochę bardziej wysunięty ku środkowi kościola i nie zasła
niał zaokrąglonego narożnika korpusu. W stosunku do lwowskiego rozwiązania 
różnica wydaje się w pierwszej chwili nieduża, jest jednak znacząca i ze wszech 
miar korzystna. Gdyby ołtarz stanął w narożniku, musialby się niemal stykać 
z ołtarzem umieszczonym w pierwszej od wschodu wnęce ściany południowej, tak 
natomiast pozostawało między nimi światło. Co ważniejsze, wolne pozostawały 
wszystkie cztery narożniki korpusu, których zaokrąglony kształt mial estetyczny 
sens, jeżeli był widoczny. Wreszcie tylko przy takim usytuowaniu baldachim nad 
ołtarzem mógł znaleźć się dokladnie naprzeciwko baldachimu ambony. 

W kościele nie ma już od dawna ołtarza św. Kandyda, ale jego baldachim 
zachował się. Słowo "zachował" właściwie powinno być ujmowane w cudzysłów,
gdyż nie jest to oryginalne zwieńczenie, lecz rekonstrukcja, powtarzająca w dużej 
mierze wcześniejszy kształt, różniąca się natomiast szczegółami. Uwaga ta w jed
nakowym stopniu dotyczy baldachimu choroszczańskiej ambony81 .  Baldachimy te 
były bowiem zawsze jednakowe. Świadczą o tym archiwalne zdjęcia z ubieglego
stulecia, a przede wszystkim najstarsze XIX-wieczne inwentarze. Wprawdzie 
w cytowanym wcześniej inwentarzu z 1804 roku jest mowa tylko o tej samej wiel
kości obu baldachimów (Ołtarz . . .  z Baldachimem teyże wielkości jak nad Amboną), ale 
w inwentarzu z 1839 roku wyraźnie podkreślono ich identyczną formę (Ołtarz . . .  ex 
apposito Ambony z Baldachium, w tey wielkości i strukturze iak nad Ambonq)82• Jeżeli 
baldachimy były identyczne od samego początku, to znowu musi pojawić się py
tanie o moment przybycia relikwii do Choroszczy. Skoro bowiem zachowany bal
dachim był częścią konfesji, to wyglądałoby, iż zaplanowano ją i urządzono jako 
element jednolitego wnętrza kościola jeszcze w latach pięćdziesiątych XVIII wieku. 
Datowanie konfesji świetnie wówczas zgadzałoby się z nieco wcześniejszą datą 
podniesienia relikwii z katakumb, a jej usytuowanie i ogólny kształt wyglądałyby 
na udoskonalenie nieco wcześniejszego wariantu w postaci konfesji św. Klemensa 
z lwowskiego kościola karmelitów trzewiczkowych. Czyżby zatem niemal cala 
wysuwana dotąd argumentacja miała lec w gruzach? Autor przyznaje się, że przez 
moment poważnie się zawahał. Ale tylko przez moment. Po pierwsze, przedsta
wiane do tej pory racje nie straciły na znaczeniu. Po drugie, parzystość baldachi
mów w Choroszczy łatwiej i lepiej wytłumaczyć, odwołując się do zjawisk bardziej 
powszechnych w sztuce tamtej epoki, aniżeli do samotnej analogii, jaką ewentual
nie stanowilaby nietypowa pod względem usytuowania lwowska konfesja. 

W późnobarokowych kościołach urnieszczano czasami naprzeciwko ambony 
jej odpowiednik w postaci . .  .i tu kłopot z nazwaniem, ponieważ ta struktura bardzo 
przypominała ambonę, lecz nie pełniła jej funkcji. Zawsze miała baldachim umiesz
czony na tej samej wysokości, co właściwa, pod nim jednak, miast żywego kazno
dziei, stała na obszernej konsoli rzeźba lub cała grupa rzeźbiarska. Pozoma ambona 
mogła także służyć jako zwieńczenie stojącej niSko, na kościelnej posadzce, chrzcie!-
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nicy. Najwspanialszymi przykładami takich rozwiązań szczycą się południowe 
Niemcy, z Zwiefalten na czele. Znajdujemy je także bliżej, w krajach habsburskich: 
Austrii, Czechach, Morawach i na Śląsku. Stosunkowo szybko dotarły na Podlasie 
i ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie populamy okazał się drugi z wy
mienionych wariantów - baldachim osłaniający chrzcielnicę. Spotkamy go chociażby 
w kościele farnym w Międzyrzecu Podlaskim (lata sześćdziesiąte XVIII wieku) czy 
kościele w Stokliszkach (1760-1766, litewskie Stakliskes, 71 km na zach. od Wilna), 
gdzie chrzcielnicę wieńczy scena Chrztu Chrystusa, tak samo jak w Choroszczy83. 
Oba przykłady są bliskie Choroszczy czasowo i geograficznie. 

Rokokowa chrzcielnica stoi dziś w choroszczańskim kościele po tej samej 
stronie nawy co ambona, mając jako tło zaokrąglony północno-wschodni narożnik 
nawy głównej. Oba najważniejsze po ołtarzach elementy pierwotnego wyposażenia 
kościoła znajdują się przez to stanowczo zbyt blisko siebie i efektowna chrzcielnica 
trochę niknie w cieniu znacznie większej konkurentki. W dodatku narożnik nawy 
jest dla chrzcielnicy wyraźnie zbyt szerokim pasem tła, jeszcze bardziej ją pomniej
szając. Czułaby się znacznie lepiej, mając z tyłu węższe i dobrze odpowiadające jej 
gabarytom zaklęśnięcie prawego filara łuku tęczowego, naprzeciwko ambony i pod 
baldachimem. Tam właśnie było jej pierwotne miejsce. Skoro tak, to ołtarz św. Kan
dyda musiał się w tym miejscu pojawić później. Jego lokalizacja nie wynikła więc 
z chęci ujednolicenia wyposażenia świątyni, ale była konsekwencją wcześniejszej 
jednolitości i symetrii wnętrza. To nie konfesję nakryto baldachimem, lecz ołtarz 
wstawiono pod istniejący baldachim, tworząc w ten sposób konfesję. Jej wielkość 
i częściowo kształt zostały zdeterminowane przez już istniejące elementy. U góry 
kończyła się identycznym jak po drugiej stronie łuku tęczowego baldachimem. 
U dołu nie powinna była być w partii ołtarzowej mensy o wiele szersza niż kosz 
ambony. Dla trumny o długości 125 centymetrów zupełnie to wystarczało. 

Jak już widzieliśmy, kult przywiezionego z Rzymu męczennika nie bardzo 
się rozwijał w końcu XVIII wieku. Tym silniej zaskakują w księdze ofiar dwa wpi
sy z roku 1813. Oba dotyczą tej samej osoby, która spośród wszystkich czcicieli 
św. Kandyda okazała się najhojniejsza. Najpierw, we wrześniu, od Wielmożnet; 
fet;mość Pani Krakotkinowet; Pulkownikowey altileriskiet; na ozdobe Swiętego Kandyda 
dano Zlt Pol 156 gr 20. Wkrótce potem, w grudniu, klasztor otrzymał od W ]eymość 
Pani Chrakotkinowet; Pulkownikowei{ Altileriskiey Ubior do S Kandyda z kitayki Rdzo
Wet} y swieć stołowych Jerzęczych 5 . Złożona kwota zaskakuje i jest trudna do wy
tłumaczenia. Krążyły już wtedy oczywiście nie te same złote polskie, co na począt
ku lat dziewięćdziesiątych poprzednieg{) stulecia, ale porównując dar z wysoko
ścią ofiar składanych do skarbonki kościelnej widać, że była to suma znacząca85. 
Zastanawia także sformułowanie na ozdobe Swiętego Kandyda. Przedtem odnoto
wywano wpłaty na ozdobę ołtarza 5° Kandyda (w 1 786 roku) lub na oltarz 5° Kandyda 
(w roku 1792 i 1793). Czy mogłoby to oznaczać, że tym razem chodzi o samego 
św. Kandyda, czyli o jego figurę? Bo jeśli tak, to jakie czynności lub materiały mo
głyby pochłonąć taką kwotę? Nasuwa się nawet myśl, że dopiero teraz zrobiono 
figurę, gdyby nie data, trochę zbyt późna jak na tego typu relikwiarze, oraz od 
dawna przeszklona trumna86. Nie wchodzi też w rachubę gruntowne odnowienie 
figury. Wprawdzie dopiero co przetoczyła się przez te ziemie wojna i można sobie 
wyobrazić, że relikwiarz został splądrowany, nie ma jednak żadnych tego śladów 
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ani w źródłach, ani na samej figurze, której nigdy poważnie nie reperowano i nie 
przebierano w inne szaty87• Z ostatnią uwagą nie stoi w żadnej sprzeczności fakt 
ofiarowania w trzy miesiące po darze pieniężnym Ubioru do S Kandydn z kitayki 
Rózowey. Ubiór nie oznacza tu stroju świętego, lecz jego nowe jedwabne posłanie. 
Wiemy więc, że na pewno czynnie zajmowano się w tym czasie relikwiarzem. Być 
może pieniądze poszły wtedy dosłownie na ozdoby, których kształtu nigdy nie 
poznamy, bo dawno zniknęły z powodu swej wartości. 

Złożona w 1813 roku ofiara była nie tylko największym jednorazowym da
rem dla św. Kandyda, ale też ostatnim z udokumentowanych88. Później brak tego 
rodzaju wpisów w choroszczańskich księgach i wygląda na to, że zlikwidowano 
umieszczoną gdzieś przy ołtarzu skarbonę, względnie zapisywano wrzucane do 
niej grosze razem z większymi kwotami wybieranymi ze skarbony Pana Jezusa, co 
zdarzało się już wcześniej . Od tej pory na temat ołtarza i relikwiarza można się 
czegoś dowiedzieć wyłącznie z kościelnych inwentarzy i wizytacji biskupich. Opis 
ołtarza w inwentarzu z 1804 roku, najstarszym z zachowanych, był już cytowany. 
Większość następnych jest bardzo do siebie podobna i widać wyraźnie, że często 
przepisywano je słowo w słowo. Zdarzają się jednak wyjątki i do takich należą 
inwentarze z 1818 oraz 1839 roku. 

W pierwszym z nich cały opis kościoła mieści się w zaledwie kilku zda
niach i daleko mu pod względem dokładności do wszystkich pozostałych inwen
tarzy. Lecz właśnie tutaj występuje informacja, która nie pojawia się nigdzie in
dziej: Relikwie znayduiq się w Kosciele Sg Kandyda, S: Wiktorii, S: Wita, S: WalenJi, 
S: Jukundyny, S: Alexandry, Sg Exuperjusza, y Sg Aureliusza w Relikwiarzach Drewnia
nych nakształt trunek z bokami szklannemi89• Wynikałoby z tego, że trumna św. Kan
dyda była tylko jedną z wielu. lle było ich łącznie, trudno powiedzieć. Wprawdzie 
liczba wymienionych świętych zgadza się z liczbą stojących wówczas w kościele 
ołtarzy bocznych, ale czy jest możliwe, aby w każdym znajdował się tego rodzaju 
relikwiarz? I czyżby rozłączono relikwie czterech świętych przywiezione przez 
Mikołaja Stefana Paca, po to tylko, aby w kilkanaście lat później włożyć je znowu 
do jednej skrzynki? Z drugiej strony nie ma powodu, aby nie ufać przeorowi Jaku
bowi Wiszowatemu, który własnoręcznie spisał inwentarz i musiał dobrze znać 
swój kościół. 

Z inwentarza z 1839 roku pochodzi przytoczona wcześniej informacja o ta
kich samych baldachimach nad amboną i ołtarzem. Zacytujmy teraz cały fragment 
poświęcony ołtarzowi św. Kandyda: 

i. Ołtarz S. Męczennika Kiill'ltegeKn"dydn [przekreślone i nadpisane ołów
kiem] po lewey stronie ex apposito Ambony z Baldachium, w tey wielkości i struk
turze iak nad Ambonq. W Ołtarzu na postumencie Trumna z szklannymi bokami, 
w kt6rey ciało S. Kanregedydn [przekreślone i nadpisane ołówkiem] złożone, daie
się widzieć ludowi. Nad trumnq statua drewnianna tegoż S. Męczennika na postu
mencie [podkreślone ołówkiem] .  W postumencie zaś za szkłem, sq ulokowane Re
liquie SS. XS1; Martinis [przekreślone atramentem], Ale[?]sandri, Valerice et 
Victorice podarowane w 1 670. roku, Miesiąca Maia 1 1 .  dnia przez [nadpisane ołów
kiem] Papieżema [poprawione ołówkiem] Klemensema [poprawione ołówkiem] 
Dziedzicowi. Na postumencie przy Statui iest Obraz nie wielki S. Wincentego Fere
riusza. Ołtarz ten iest malowany i wyzłacany podobnie Ołtarzowi Wielkiemu.90 
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Na tle wszystkich choroszczańskich inwentarzy ten stanowi istne kuriozum. 
Nigdzie indziej nie spotkamy tylu skreśleń, pądkreśleń, poprawek i błędów. Za 
kanwę na pewno posłużył jakiś wcześniejszy tekst, ponieważ opis usytuowania ołta
rza i samego relikwiarza jest niemal identyczny jak w inwentarzu z 1804 roku. Nie 
do niego jednak sięgnął, spisując inwentarz w 1839 roku, proboszcz Kaspar Zabielski. 
Jak sam wyjaśnia: Ninieyszy Inwentarz Kościola Parafiialnego Choroszczańskiego, w czasie 
Kassaty XX. Dominikanów w ruskim ięzyku podany, i ztego bez naymnieyszego uchybienia 
na polski dyalekt przeniesiony, przyiqlem, ''" co [nadpisane atramentem] własno-ręcznie podpi
suię się91 • Inwentarz z 1839 roku okazuje się więc być tłumaczeniem nieznanego in
wentarza sporządzonego w 1832 roku, gdy zlikwidowano klasztor w Choroszczy, 
a dominikanów przeniesiono do Różanegostoku. Wiemy zatem, skąd wzięły się ru
sycyzmy, lecz trudniej zrozumieć, dlaczego pojawiły się poważne błędy rzeczowe. 
Czyżby spisywano inwentarz w 1832 roku już po wyjeździe ostatniego zakonnika, 
zamiast tuż przed? Pytanie jest uzasadnione, bo nie sposób sobie wyobrazić, aby to 
dominikanom pomieszał się dawno u nich spoczywający Kandyd z Kantym, czyli 
z Janem Kantym, bo tylko o niego mogłoby tu chodzić. Ale czy rzeczywiście chodzi
ło? Jan Kanty, inaczej Jan z Kęt, nie występuje w zasadzie bez imienia i nie był też 
męczennikiem, o czym wiedzieli nie tylko dominikanie. Mamy więc raczej do czy
nienia z mechaniczną pomyłką. Tylko czyją: autora czy tłumacza? Znamienne, iż nie 
poprawiono jej natychmiast, lecz dopiero po jakimś czasie, innym narzędziem i in
nym charakterem pisma. Pomyłek jest wszakże więcej. Również data podarowania 
relikwii czterech świętych jest błędna, rok 1670 zamiast 1673 i maj zamiast marca, a w 
dodatku z Wita zrobiono Marcina, z Aleksandry zaś - Aleksandra. Nieznajomość 
dokładnej daty da się jeszcze wytłumaczyć, gdyż wciąż mogła być nienaruszona 
pieczęć na złożonym papieskim dokumencie. Mniej zrozumiała natomiast jest za
miana imion, które łatwo było odczytać z przytwierdzonych do kawałków kości 
ceduł. I jeśli nawet dostęp do relikwiarza był utrudniony, to wydaje się, że przy
najmniej pamięć imion powinna była być trwalsza. Nie wiemy, kto tu zawinił, prę
dzej chyba nieznany autor inwentarza w 1832 roku niż ksiądz Zabielski w dziewięć 
lat później, lecz jedno jest pewne, całkowicie ufać takiemu tekstowi nie sposób. 
Pierwsze zdanie z opisem baldachimów wydaje się być poza podejrzeniem, tak samo 
końcowe stwierdzenie, iż ołtarz św. Kandyda iest malowany i WIJZłacany podobnie 
Ołtarzowi Wielkiemu. Wprawdzie ostatnia uwaga mogłaby sugerować, że ołtarze po
wstały jednocześnie, ale tylko wówczas, gdybyśmy nie wiedzieli o pracach przy 
ołtarzu św. Kandyda na początku lat dziewięćdziesiątych. Podobieństwo oznacza tu 
więc tę samą stylistykę, a nie wyjście obu dzieł spod tej samej ręki92.

Poważniejszy problem przedstawia znajdująca się nad trumną statua drew
nianna tegoż S. Męczennika na postumencie. Odrzucając wersję z Kantym należy 
zapytać, czy był to św. Kandyd. W inwentarzu z 1804 roku nie ma żadnej 
wzmianki o tej rzeźbie. Nie pojawi się też ona w następnych inwentarzach. 
Umieszczenie nad trumną rzeźbiarskiego wizerunku świętego było rozwiązaniem 
wielokrotnie stosowanym w konfesjach. Występowało również w Polsce, choć 
w przyściennych konfesjach dość rzadko i częściej spotykamy w nich obrazy niż 
rzeźby. W przypadku przeszklonej trumny tym bardziej należałoby się spodzie
wać malarskiego przedstawienia, ponieważ święty był już obecny w postaci peł
noplastycznej figury, w dodatku we własnej osobie. Sytuację w Choroszczy kom-
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plikuje fakt, iż rzeźbę umieszczono na dość szczególnym wsporniku. Ten postu
ment, jak został nazwany w inwentarzu, był bowiem jednocześnie relikwiarzem. 
Jest z nim zresztą do dziś. Dziwnego nieco kształtu skrzynia, umieszczona pod 
baldachimem naprzeciwko ambony, to właśnie ów postument, tyle że obecnie 
niczego nie dźwiga. Mieści natomiast, tak jak w 1839 roku, niedużą skrzynkę 
z relikwiami czterech świętych. Pierwotne przeznaczenie mogło być jednak zupeł
nie inne i nie mające nic wspólnego ze wspieraniem rzeźb czy chronieniem reli
kwii. Być może to zaplecek chrzcielnicy, pochodzący z tego samego czasu i war
sztatu co ambona93. Trudno to dziś stwierdzić z całą pewnością, bo tak jak w przy
padku ambony i obu baldachimów mamy do czynienia z rekonstrukcją. Zakłada
jąc, że istotnie był to zaplecek, nie mógł na początku posiadać otworu wyraźnie 
związanego z funkcją relikwiarza. Kiedy zmienił swe przeznaczenie, trudno po
wiedzieć. Najwcześniej w momencie, gdy powstawał w tym miejscu ołtarz św. 
Kandyda, a chrzcielnica musiała je opuścić. Mogło być również tak, że zaplecek 
przeniesiono początkowo razem z chrzcielnicą, a pod baldachim wrócił po około 
dwudziestu latach i dopiero wtedy przekształcono go na relikwiarz. Nasuwa się 
bowiem w tym miejscu jeszcze jedno wyjaśnienie daru z 1813 roku, przeznaczone
go, przypomnijmy, "na ozdobę św. Kandyda". Być może nie chodziło wcale
o figurę, lecz właśnie o ołtarz. Jedno drugiego zresztą nie wyklucza, bo suma była
naprawdę pokaźna i śmiało umożliwiała odnowienie czy nawet przebudowę kon
fesji. Zmiany polegałyby, między innymi, na dodaniu elementów nie występują
cych w opisie z 1804 roku. Nad trumną umocowano relikwiarz, będący przerobio
nym zapleckiem chrzcielnicy, a na nim ustawiono rzeźbę, może nawet specjalnie 
teraz wykonaną, która z kolei zmusiła do przesunięcia na bok wcześniej już w tym 
miejscu wzmiankowanego obrazu ze św. Wincentym Ferreriuszem. Otwarte pozo
staje pytanie o temat rzeźby, która mogła, ale nie musiała przedstawiać św. Kan
dyda, zawierzyć pod tym względem autorowi inwentarza nie sposób. 

Była to już ostatnia z zagadek dotyczących św. Kandyda. Dalsze jego losy 
układały się, niestety, w sposób typowy dla "świętych ciał". O ile jeszcze w 1839
roku ołtarz z relikwiarzem znajdował się w bardzo eksponowanym miejscu, to już 
w trzydzieści kilka lat później wprost przeciwnie. Nie zobaczylibyśmy go od razu 
po wejściu do wnętrza, a odszukanie zajęłoby trochę czasu, ponieważ został prze
niesiony na tył ołtarza głównego. W XX wieku było jeszcze gorzej. Ołtarz św. Kan
dyda zniknął w ogóle, a sam święty wędrował po kościele, wyraźnie nie mogąc 
znaleźć dla siebie własnego kąta, o poprzedniej pozycji mogąc tylko marzyć. Zda
rzyło się nawet, że choć już raz kiedyś umęczony, zginął teraz powtórnie, jeśli nie 
dosłownie, to przynajmniej z pola widzenia, wstydliwie ukryty przed wzrokiem 
wiernych. Zobaczmy, jak do tego doszło. 

W inwentarzu z 1858 roku przeczytamy ten sam opis ołtarza, co z 1839 ro
ku, ale z istotną różnicą -nie ma już drewniannej statui Męczennika. Za to w "po
stumencie" są teraz relikwie pięciu świętych. Ich cudowne rozmnożenie polegało
na dodaniu Witalisa. Nie jest to wciąż Wit, którego relikwie spoczywają w skrzyn
ce, lecz przynajmniej bliżej mu do tego imienia niż dotychczasowemu Marcinowi, 
pozostawionemu jednak w inwentarzu i to wciąż na pierwszym miejscu94• 

W 1865 roku ołtarz odnowiono. Był to jeden z ostatnich etapów rozpoczętej 
trzy lata wcześniej restauracji kościelnego wnętrza. Sądząc z kwoty 25 rubli wyłożo-
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nych przez pana Kazimierza Raczkowskiego, zakres prac nie był duży. Na jednocze
śnie remontowaną ambonę poszło dwukrotnie więcej pieniędzy, a każdy z pozosta
łych bocznych ołtarzy pochłonął przeciętnie 70 rubli9�. Zastanawiając się nad przy
czyną tak dużej różnicy można domniemywać znacznie lepszy, w porównaniu 
z innymi, stan zachowania naszego ołtarza. W świetle analizowanej już szczegółowo 
ofiary z 1813 roku byłoby to jak najbardziej uzasadnione. Z drugiej jednak strony 
niski koszt remontu mógł być prostą konsekwencją mniejszych rozmiarów ołtarza. 

W opisach nic się w ciągu paru lat po odnowieniu ołtarza nie zmieniło po
za językiem, gdyż począwszy od 1867 roku inwentarze spisywano po rosyjsku96.
Istotna natomiast zmiana nastąpiła podczas gruntownego remontu kościoła, który 
rozpoczął się w 1870 roku od naprawy wieży97• W październiku 1871 roku ołtarz 
św. Kandyda znajdował się jeszcze na dotychczasowym miejscu, ale w kolejnym 
inwentarzu, spisanym w sierpniu 1873 roku, czytamy: 2.) Ołtarz z tyłu gl6wnego 
ołtarza Św. Kandyda męczennika, kt6rego przedstawienie przechowuje się tamże z reli
kwiami w szklanej trumnie, u g6ry obraz [wyraz dopisany] Matki Bożej dużych rozmia
r6w i 8 obraz6w św. Apostol6w i 1� fezusa w grobie98• Być może ołtarz przeniesiono 
jeszcze w roku poprzednim, kiedy całe wnętrze zostało pomalowane, a niejakiemu 
Ralfowi zapłacono za pobielienie ztyfu ołtora99•

Ołtarz św. Kandyda zajął miejsce, gdzie przynajmniej do 1857 roku stał ołtarz 
figurujący w inwentarzach na ostatniej, dziewiątej pozycji i którego wezwanie nigdy 
nie zostało zapisane. ÓW dziewiąty ołtarz zlikwidowano przed 1867 rokiem, kiedy
w inwentarzu jest już wyraźnie mowa o ośmiu ołtarzach i liczba ta utrzyma się do 
przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Miejsce za ołtarzem głównym 
było znacznie mniej eksponowane, ale zarazem miało szczególne znaczenie. W ko
ściele zakonnym, jakim była choroszczańska świątynia do 1832 roku, tam właśnie 
musiał być zlokalizowany zakonny chór z własnym ołtarzem. Ołtarz ten miał przy
puszczalnie wezwanie maryjne, o czym świadczyłaby stale potwierdzana w tym 
miejscu obecność obrazu Matki Boskiej . W inwentarzu z 1804 roku napisano o nim: 
Za Wielkim Ołtarzem Obraz Nayświętszej Panny Łaskami słynqet; majqet; na sobie Korony 
Gwiazdy y inne wota od wiernych dane srebrne100• Późniejsze inwentarze ograniczają się 
do prostego odnotowania obrazu, względnie do podkreślenia jego dużych rozmiarów. 

Nie sposób na podstawie bardzo oszczędnych opisów odtworzyć wyglądu 
ołtarza św. Kandyda z okresu, gdy znajdował się za ołtarzem głównym. W porów
naniu z poprzednim stanem musiał być jeszcze skromniejszy, ponieważ baldachim, 
relikwiarz czterech świętych i nieduży obraz św. Wincentego Ferreriusza pozostały 
przy łuku tęczowym. Przeniesiono zapewne tylko mensę i trumnę z figurą świętego. 
Inwentarze z lat 1873, 1877, 1881, 1907 i 1910 nie dają pojęcia o relacji ołtarza w sto
sunku do umieszczonych w pobliżu obrazów101 • W jednych opisach obraz Matki 
Boskiej znajduje się u g6ry, wymieniony zaraz po trumnie, co mogłoby sugerować, że 
umieszczony był w ołtarzu, lecz w innych wyraźnie stwierdza się, że na ścianie Obraz 
Matki Boskiej. Pozostałe obrazy tym bardziej nie miały związku z ołtarzem św. Kandy
da. Przewieszane w kościele z miejsca na miejsce, trafiały również za ołtarz główny. 

Silne zniszczenia, jakim kościół uległ podczas pierwszej wojny światowej, 
szczęśliwie ominęły ołtarze i w pierwszych powojennych inwentarzach z 1928 
i 1930 roku krótkie opisy ołtarza św. Kandyda nie różnią się niczym od ostatnio 
przywołanych. Ołtarz w dalszym ciągu znajduje się z tyłu głównego i wyliczany jest 
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na drugim miejscu, przed wszystkimi bocznymi, które stoją teraz w trzech nawach 
rozbudowanej po 1918 roku świątyni102. Kiedy jednak zajrzymy do protokołu wizy
tacji z 1928 roku, nie znajdziemy ołtarza św. Kandyda w ogóle. Wizytacja wymienia 
sześć ponumerowanych ołtarzy bocznych, ale nigdzie nie wspomina ani o ołtarzu 
św. Kandyda, ani o relikwiarzu męczennika103. Sprzeczność pomiędzy inwentarzami 
a wizytacją można chyba wyjaśnić tylko w jeden sposób. Fizycznie ołtarz św. Kan
dyda istniał nadal i nie został przeoczony podczas wizytacji, lecz przestał być uzna
wany za ołtarz w sensie liturgicznym. Tak samo będzie podczas następnej wizytacji 
w 1931 roku104• Co mogło być przyczyną takiej zmiany? Czy stało się coś z relikwia
mi, bez których ołtarz tracił rację bytu? I tu kolejne zaskoczenie. Właśnie podczas 
wizytacji w 1931 roku arcybiskup metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski ofi
cjalnie potwierdził autentyczność relikwii św. Kandyda: Cognovimus et exploravimus 
documenta et reliquias S.Candidi Mart. et autentitatem eorum hisce confirmamus. Zdanie 
to jest fragmentem jednostronicowego dokumentu dołączonego do protokołu wizy
tacji105. Niezależnie od tego do trumny włożono zachowany do dziś rękopiśmienny 
dokument o następującej treści: A. D. 1931 die 9 mensis Junii tempore visitationis cano
nicae perspexis ac exploratis reliquiis Sancti Candidi Martt;ris una cum documentis harum 
reliquiarum eas uti autenticas agnovimus, manu propria subscriptimus ac sigil/o stemmatis 
Nostri subsignavimus. Poza podpisem i pieczęcią arcybiskupa na dokumencie wid
nieją podpisy dwóch księży, kanonika A. Chadyki i proboszcza choroszczańskiego 
Franciszka Pieściuka. W obu przytoczonych łacińskich tekstach jest wyraźnie powie
dziane, że arcybiskup zbadał dokumenty, ten wyraz występuje w liczbie mnogiej . 
Czy wobec tego miał w ręku coś poza analizowaną już na wszelkie sposoby XVTII
wieczną notatką? Jeśli tak, był to może papieski autentyk, którego dziś tak bardzo 
nam brakuje. Co się z nim ewentualnie stało i jaka była zawartość trumny w chwili 
jej zamykania w 1931 roku, nie wiadomo. Najprawdopodobniej właśnie wtedy ob
wiązano trumnę grubym zielonym sznurem jedwabnym, na który nałożono pieczęć. 
W 2003 roku, gdy figurę przekazywano do konserwacji, sznur z dwiema zawiąza
nymi nań długimi pętlami leżał zwinięty pod poduszką. Czasu i sposobności do 
ingerowania w zawartość trumny było więc mnóstwo. 

Wydawałoby się, że oficjalne rozpoznanie relikwii przez arcybiskupa po
winno było zaowocować przynajmniej przywróceniem ołtarza św. Kandyda, nie 
mówiąc już o rozbudzeniu dawno zamarłego kultu. Tymczasem nic takiego się nie 
stało. Zgodnie z protokołem wizytacji z 1936 roku liczba ołtarzy bocznych zwięk
szyła się wprawdzie z sześciu do siedmiu, ale ten nowy został poświęcony Matce 
Boskiej Anielskiej106• Gdyby nawet restytuowano ołtarz św. Kandyda, to zapewne 
nie przetrwałby on więcej niż kilka lat, dzieląc los pozostałych ołtarzy, poza jedną 
nastawą niemal doszczętnie strawionych przez pożar w 1938 roku. Nie wiadomo, 
gdzie znajdowała się w tym czasie trumna z figurą świętego. Na szczęście prze
trwała, podobnie jak cudem ocalałe z pożaru relikwie czterech świętych. 

Wprawdzie kościół szybko odbudowano, lecz wkrótce potem jeszcze dwu
krotnie był niszczony w czasie drugiej wojny światowej . Po wojnie jedynie ołtarz 
główny odzyskał kształt zbliżony do stanu sprzed 1938 roku. Do odtworzenia 
barokowych ołtarzy bocznych nigdy nie doszło. Losy relikwiarza św. Kandyda 
były w tym okresie tyleż smutne, co zmienne. Parokrotnie zmieniał swoje miejsce 
w obrębie kościoła, ale zawsze na gorsze107. Wiadomo, że przynajmniej od około 1948
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roku znajdował się w mensie ołtarza ustawionego przy bocznej ścianie nawy północ
nej w jej wschodnim przęśle. Fotografia na założonej w 1963 roku karcie ewidencyj
nej zabytku dokwnentuje właśnie ów stan. Trwnnę widać w dekoracyjnie opraco
wanym otworze, którego wielkość została ściśle dopasowana do dłuższego boku 
skrzyni trwnny, zupełnie natomiast nie widać jej przeszklonego wieka108• Trwnna 
w połowie swej długości jest dwukrotnie opasana sznurem, co pozwala przypusz
czać, że od czasu wizytacji arcybiskupa Jałbrzykowskiego w 1931 roku nie była jesz
cze otwierana. Ołtarz, prawdopodobnie noszący wezwanie Matki Bożej, stał jeszcze 
w 1970 roku109• Wkrótce potem rozebrano go podczas remontu kościoła, a trwnnę 
wstawiono do mensy ołtarza św. Jana Chrzciciela, umieszczonego przy wschodniej 
ścianie nawy południowej. Określenie "wstawiono" nie w pełni oddaje nową sytu
ację. Trwnnę po prostu schowano. Mensa ołtarza św. Jana Chrzciciela nie ma od 
frontu żadnego otworu, trwnny nikt więc nie mógł zobaczyć110• Najpóiniej w 1974
roku trwnna znalazła się w kolejnej mensie, tym razem ołtarza Matki Boskiej Aniel
skiej, umieszczonego analogicznie do poprzedniego w nawie północnej111• Ukryta 
w dalszym ciągu przed wzrokiem wiernych, pozostawała tam aż do końca lat dzie
więćdziesiątych, gdy wyciągnięto ją i ustawiono na posadzce obok ołtarza, w pół
nocno-wschodnim narożniku nawy. Doczekała w ten sposób 2003 roku, kiedy figurę 
św. Kandyda wyjęto i przewieziono do Warszawy w celu badań i konserwacji, od
dzielnie natomiast i na miejscu wykonano konserwację samej trwnny112•

Wróciliśmy zatem do początku opowieś�i, ale tym bardziej oddala się jej
koniec. I nic dziwnego, ponieważ przynajmniej na razie końca nie widać. Wpraw
dzie św. Kandyd powrócił do Choroszczy, relikwiarz dalej jednak nie ma swojego 
miejsca i pozostaje dla wiemych niedostępny113• Nadal trwają badania niektórych 
elementów figury oraz przedmiotów, jakie znaleziono obok niej w trumnie. Obec
nie na plan pierwszy wysuwa się kwestia rozbitego na drobne kawałki starożytne
go szklanego naczynia, którego rekonstrukcja nastręcza mnóstwo trudności114• To 
właśnie ono miało, jak wierzono, zawierać krew męczennika. Na tle innych pol
skich relikwiarzy jest to, uwzględniając obecny stan badań, obiekt wyjątkowy, lecz 
z wyciąganiem dalej idących wniosków trzeba się jeszcze wstrzymać. Święty Kan
dyd, nawet po konserwacji, potrafi dalej strzec swych tajemnic. 

Niektóre musiał jednak przynajmniej częściowo ujawnić, w tym przede 
wszystkim swoją konstrukcję. Można śmiało powiedzieć, że znakomita większość 
dotychczasowej literatury, przynajmniej polskiej, całkowicie rozmija się z prawdą 
opisując tego typu obiekty, a nawet poważnie wprowadza w błąd, gdy usiluje od
tworzyć technikę i technologię ich wykonywania. Pisze się więc o szkieletach «obleka
nych» woskowt;m cialem, czaszkach powlekanych woskowym «cialem» i postaciach otrzy
mujących woskowe cialo, zupełnie nie tłwnacząc, na czym owe zabiegi miałyby na
prawdę polegać. Zmienne używanie cudzysłowów tym bardziej nie ułatwia zrozu
mienia istoty rzeczy. Powiedzmy tu od razu, wyprzedzając nieco tok narracji, że 
w przypadku Kandyda czaszki nie powleczono woskiem, lecz do pustej w środku 
woskowej głowy włożono kilka fragmentów czaszki. Pisze się też o woskowych figu
rach w sytuacji, gdy nie ma u nas ani jednego zachowanego przykładu figury zro
bionej z wosku. Owszem, głowy i dłonie bywają woskowe, ale i tu konieczna jest 
większa precyzja. Dowodem figura św. Witalisa z kościoła franciszkanów w War
szawie, która ma głowę w publikacjach, w rzeczywistości jednak tylko część twa-
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rzową, którą ułożono na poduszce tak, aby sugerowała pełny kształt115. Różnica 
z punktu widzenia osoby oglądającej jest właściwie niedostrzegalna, lecz szalenie 
istotna, gdy figury porównujemy ze sobą i tworzymy ich typologię. Zastosowanie 
w przypadku św. Witalisa rodzaju woskowej maski, która może tylko przykryć 
relikwie, oznacza, że marny do czynienia z kompozycją ułożoną na podobieństwo 
postaci ludzkiej, lecz której elementy nie są połączone w trwały sposób. Jest to 
zupełnie inna sytuacja niż w przypadku św. Kandyda, który jest figurą w dosłow
nym znaczeniu. To pełnoplastyczna rzeźba, tyle że zrobiona w niekonwencjonalny 
sposób i z różnych rnateriałów116. Tułów i kończyny wykonane są z paru warstw 
papieru i płótna, tworzących cienką i sztywną powłokę, którą śmiało można by 
nazwać konstrukcją samonośną, ponieważ nie potrzebowała, poza parorna kawał
karni drutu w partii palców, żadnych wewnętrznych wzmocnień. Do korpusu 
przywiązana jest głowa złożona z dwóch stopionych ze sobą woskowych odle
wów. W prawie całym wnętrzu figury, łącznie z głową, znajdują się fragmenty 
ludzkiego szkieletu, a pozostałą przestrzeń szczelnie wypełniają włókna bawełny 
skłębione w rodzaj waty. Z zewnątrz do powłoki przymocowany jest efektowny 
strój, nawiązujący w XVIII-wiecznej konwencji do ubioru rzymskiego legionisty. 

Ten krótki opis nie oddaje trudności, z jakimi musieli borykać się twórcy fi
gury niemal na każdym etapie jej powstawania. Wątpliwe, aby była to jedna osoba. 
Głowa została najprawdopodobniej wykonana w profesjonalnej pracowni rzeźbiar
skiej mającej doświadczenie w zakresie ceroplastyki. Dowodzi tego nie tylko biegłość 
rzemiosła, ale przede wszystkim wyraz artystyczny oblicza o dość delikatnych ry
sach, małych ustach i nieco wystających kościach policzkowych. Zamknięte oczy, 
trochę zapadnięte policzki oraz lekkie napięcie mięśni, szczególnie wokół ust, gdzie 
zaznaczają się bruzdy, sprawiają wrażenie osoby dopiero co zmarłej. Gdyby nie 
wielkość, trochę mniejsza niż naturalna, można by nawet uznać przednią część gło
wy św. Kandyda za maskę pośmiertną. Cała reszta, poza głową, może być dziełem 
pracowni hafciarskiej, gdzie zrobiono powłokę i nadano figurze ostateczny kształt, 
przedtern oczywiście umieszczając w niej relikwie. W literaturze zdecydowanie pa
nuje pogląd, iż ośrodkami specjalizującymi się w tego typu działaniach były klaszto
ry kobiece, co znalazło nawet odbicie w terminologii. W literaturze niemieckiej uży
wa się wręcz określeń Klosterarbeiten i Klosteifrauen-arbeiten na oznaczenie owej pro
dukcji obejmującej bardzo urozmaicone formy i sposoby zdobienia relikwii117• Cho
ciaż piękne prace, jak je niekied� nazywano, były z pewnością domeną kobiet, czasami 
parali się też nimi rnężczyźni1 8. Czy w takim razie jest możliwe, aby figurę św. Kan
dyda zrobiono w Choroszczy? Raczej nie i to nie tylko dlatego, że męskie klasztory, 
o których wierny, że zajmowano się w nich takimi pracami, należały do innych za
konów niż dominikański. Trudno sobie wyobrazić, aby figura była dziełem jednora
zowym w tym sensie, że jej wykonawcy czy wykonawczynie nigdy przedtern ani 
potem nie podejmowali się podobnych zadań. Sądząc z zastosowanych konkretnych 
technicznych rozwiązań, musieli mieć pod tym względem pewne doświadczenie. 
I tu pojawia się problem o wiele szerszy niż w skali Choroszczy. W XVTI i XVTII wie
ku trafiło do Polski przynajmniej kilkadziesiąt "świętych ciał", ale tylko ich mała 
część otrzymała kształt figur. Uwzględniając z kolei geograficzny i czasowy rozrzut 
polskich obiektów, nie bardzo widać rnożliwqść istnienia ośrodków specjalizujących 
się w ich wykonywaniu. Z niektórymi zadaniami, chociażby wymianą szat przy-
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krywających szkielet, można było wprawdzie sobie poradzić we własnym zakre
sie, lecz zrobienie figury od początku z reguły wymagało fachowych sił. Nieko
niecznie jednak, sądząc przynajmniej z obcych przykładów, relikwie musiały wę
drować do wykonawcy. Mogło być i na odwrót. Specjalistki i specjaliści w tej 
dziedzinie krążyli pomiędzy klasztorami, nie tylko w obrębie własnego zakonu, 
przy okazji przekazując swe umiejętności następcom119• Czy zatem opowiedzenie 
się przeciwko Choroszczy, jako miejscu powstania figury św. Kandyda, nie było 
zbyt pochopne? Wykluczyć tego nie można, ale przeciwko przemawiałby jeszcze 
jeden argument. Konstrukcja figury, mimo użycia wosku, papieru i płótna, jest 
w gruncie rzeczy niesłychanie solidna. Figurę można bez najmniejszego kłopotu 
obracać, podnosić i przenosić, nie powodując żadnych zmian w układzie włożo
nych do środka kilkudziesięciu kości. To bardzo istotna różnica w stosunku do 
dużej grupy figur, które najstaranniej nawet ułożone, nie przetrwałyby podobnych 
działań, rozsypując się natychmiast na kawałki. Święty Kandyd idealnie nadawał 
się więc do transportu, nawet dalekiego. Dobrze też wygląda w pozycji stojącej 
i gdyby nie zamknięte oczy, można by nawet uważać, że właśnie o niej myślano 
sporządzając powłokę figury. Ponieważ znowu wkraczamy w ten sposób na pole 
spekulacji, najwyższa więc pora odesłać czytelnika tym razem już ostatecznie do 
artykułu Heleny Hryszko, gdzie figura została omówiona znacznie konkretniej . 

PRZYPJSY 
1 Konserwację figury wykonała profesor Helena Hryszko, której wyrażam ogromną wdzięczność za 

propozycję zajęcia się zagadnieniami historycznymi. Możliwość bezpośredniego obserwowania prac 
konserwatorskich i brania czynnego udziału w badaniach figury była wprost nieoceniona. Wnioski 
wypływające czasami ze wspólnie podejmowanych działań i będące wynikiem wspólnych dyskusji 
trudno przychodzi teraz rozdzielić. Chociaż więc czytelnik otrzymuje dziś dwa artykuły (zob. H. 
Hryszko, AIJaliZil techniki wykonania JigunJ św. Kandyda z kościola w Choroszczy, "Biuletyn Konserwator
ski Województwa Podlaskiego", Białystok 2004, z. 10, s. 95), może się zdarzyć, iż w obu znajdzie te 
same ustalenia. Są też jednak miejsca, gdzie napotka różnice i sytuacja ta potrwa do czasu wydania 
przez autorów wspólnej publikacji. 

2 W imieniu profesor Heleny Hryszko i własnym serdecznie dziękuję księdzu kanonikowi Leonowi Gry
gorczykowi, byłemu proboszczowi parafii choroszczańskiej, za wszelkie ułatwienia, życzliwą i bardzo 
konkretną pomoc, a zwłaszcza za okazywane nam przez cały czas zaufanie. Uznanie należy się także 
Dariuszowi Stankiewiczowi, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Białymsto
ku, który podjął bezprecedensowe postanowienie o sfinansowaniu konserwacji tak nietypowego obiektu. 

3 Dotyczy to także najnowszych publikacji. Nie sposób jednak winić ich autorów za "powierzchowne" 
podejście w sytuacji, gdy rzadko mieli możliwość bezpośredniego dostępu do omawianych relikwia
rzy. Jest dość szczególnym zbiegiem okoliczności, że podczas konserwacji figury z Choroszczy ukazały 
się dwie pozycje poświęcone właśnie tego rodzaju obiektom. Chciałbym w tym miejscu bardzo po
dziękować pani Katarzynie Kolendo za udostępnienie, jeszcze przed ogłoszeniem drukiem, artykułu 
Woskowe figunj z relikwiami św. Klemensa biskupa męczennika z kościola w Kiemliszkach i Justyna męczenni
ka z kościola w Mosarzu, (w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 5, red. A. Betlej i P. Krasny, Kraków 2003, 
s. 161-174. Pod koniec tego samego roku ukazała się obszerna książka Ryszarda Mączyńskiego, Nowo
żytne konfesje polskie. Arhjstyczne formy glonJJikacji grob6w świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypo
spolitej, Toruń 2003. Figury z relikwiami świętych są w niej jednym z najważniejszych tematów. 

4 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (cyt. dalej jako KOBiDZ), Teki Glinki, 
Nr inw. 256, k. 47. Przytoczone zdanie jest fragmentem krótkiego, odręcznego opisu kościoła z marca 
1938 roku. 

5 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Pow. białostocki, Woj. białostockie, opr. A. Trojan i E. Żyłko, 1962, s. 5 
(maszynopis w Pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa). 
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6 Jeden przeznaczony był dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie i obecnie jest przechowy
wany w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Drugi znajduje się w Woje
wódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Egzemplarz warszawski został założony przez 
Elżbietę Żyłko i [Alinę] Trajan, białostocki - jedynie przez Elżbietę Żyłko. Oba noszą datę l IX 1963 roku. 

7 J. Maroszek, Trumna Św. Kandyda w Choroszczy, "Kurier Poranny. Dziennik niezależny", 11,  12, 13. 
Ol. 1991 r.

8 J. Maroszek, Dominikanie choroscy w XVII-XIX w., "Białostocczyzna", 1994, nr l (33), s. 26. Publikacja 
ta jest również dostępna na stronie internetowej Choroszczy: www.choroszcz.iq.pl/zabytki i histo
ria/pamiec_fundatora.html (stan z 5 sierpnia 2004 r.). 

9 J. Maroszek, Klasztory Podlasia. tród/a kultun; i świadomości narodowej, Drohiczyn-Siemiatycze-Boćk.i
Biełsk Podlaski-Bialystok 1995, s. 14. 

10 R. Mączyński 2003, s. 159, 160, 525. 1 1  Jako pierwszy wystąpił w 1956 roku z taką propozycją Denis van Berchem, próbując wyjaśnić kult 
św. Maurycego w Saint-Maurice przeniesieniem relikwii świętego o tym samym imieniu z syryjskiej 
Apamei (zob. R. Henggeler, Maurizio e compagni, [w:) Bibliotheca sanctorum, t. IX, Roma 1967, szp. 
200). David Woods wyjaśnia z kolei powstanie legendy o męczeństwie Legionu Tebańskiego poli
tycznymi wydarzeniami końca IV wieku. Twierdzi, że w pólnocnej Italii stacjonował wówczas od
dział nazywany Thebanei, a Teodor, biskup Ociodururn (w latach co najmniej 381-393), usilowal 
pchnąć owych żołnierzy do walki z Eugeniuszem, uzurpatorem występującym przeciw cesarzowi 
Teodozjuszowi l. D. Woods identyfikuje owego biskupa z biskupem Teodorem wymienionym 
w liście Eucheriusza. Ten ostatni, czyli autor najstarszej spisanej relacji o męczeństwie legionistów, 
wymienia jako swe źródło Izaaka, biskupa Genewy, który z kolei dowiedział się o męczeństwie od 
pierwszego w tym łańcuszku Teodora. I właśnie Teodor mial według Woodsa wymyślić całą 
opowieść o Maurycym i Legionie Tebańskim (D. Woods, The Origin oJ the Legend oJ Maurice and the 
T11eban Legion, "Journal of Ecclesiastical History", 45, 1994, s. 385-395). 12 O takim procederze i przypadku relikwii śś. Gerwazego i Protazego, znalezionych przez św. Am
brożego w 386 roku po zbudowaniu bazyliki śś. Nabora i Feliksa w Mediolanie, pisze J. Kracik, Re
likwie, Kraków 2002, s. 57-58. Działo się to w tym samym czasie, co odnalezienie szczątków mę
czenników Legionu Tebańskiego. Nie jest też chyba obojętne, że zdarzenia te rozegrały się w nie
zbyt dużej odległości: jedno w pólnocnej Italii, a drugie na poludniu dzisiejszej Szwajcarii. Okolicz
ności te szerzej analizuje D. Woods (zob. przypis 11 .). 13 L. Reau, lconographie de /'arf c/m?tien, t. III, Iconographie des saints, l, Paris 1958, s. 257; H. L. Keller, 
Reclmns Lexicon der Heiligen und der biblischen Gestalten, Wyd. 3, Stuttgart 1975, s. 304-305. 

14 Warto przy okazji sprostować występujące czasami w literaturze przedmiotu drobne usterki natury 
geograficznej. Agaunurn jest nazwą łacińską (powstałą z celtyckiego słowa acmmo oznaczającego 
skalę). Pojawia się ona jednak często w obcej literaturze we francuskim lub włoskim brzmieniu jako 
Agaune lub Aga uno. Dzisiejszą nazwą miejscowości jest Saint-Maurice (zapisywana najczęściej jako 
St-Maurice, względnie St-Maurice d'Agaune lub St-Maurice-en-Valais), właśnie w takim francuskim 
brzmieniu, gdyż znajduje się w zachodniej, francuskojęzycznej części kantonu Valais. Wprawdzie 
kanton nosi też niemiecką nazwę Wallis i około 1 /3 mieszkańców mówi tym językiem, ale skupiają 
się oni we wschodniej części kantonu. Nie powinno się tedy określać St-Maurice jako St. Moritz. 
Tym bardziej, że łatwo wtedy pomylić urocze i nieco senne miasteczko położone w zachodniej 
Szwajcarii na trasie wiodącej ku Przełęczy św. Bernarda ze słynnym i tętniącym życiem ośrodkiem 
sportów zimowych w Gryzonii, kantonie wysuniętym najbardziej na wschód kraju. 

15 Z całą pewnością miejscem egzekucji legionistów nie mogło być Octodururn, występujące w arty
kule J. Maroszka Trumna Św. Kandyda w Choroszczy jako Octudurum. Nie leżało też ono w pobliżu 
dzisiejszej Genewy. Dawne Ociodururn to obecne Martigny w kantonie Valais, odlegle od Genewy 
o 70 km w linii prostej, a położone 13 km na poludniowy wschód od Saint-Maurice. Ociodururn 
było siedzibą biskupstwa przeniesionego potem do dzisiejszego Sion. Legion Tebański miał obozo
wać w Ociodururn w drodze z pólnocnej Italii, a przed wyruszeniem do Agaunurn. Gdzie dokład
nie został zdziesiątkowany - nie wiadomo. Wprawdzie w pobliżu Saint-Maurice jest miejsce zwane 
Verroliez, uchodzące za miejsce kaźni (Verroliez to nazwa starofrancuska odpowiadająca dzisiej
szemu vrai lieu, oznaczająca "rzeczywiste miejsce"), ałe najpewniej dopiero rozwijający się kult mę
czenników spowodował, że trzeba było takie miejsce precyzyjnie wskazać. A nie potrafił tego zrobić 
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nawet Eucheriusz. W Pnssio Acnunensium martyrum określił odległość między Octodurum i Agau
num na sześćdziesiąt mil, podczas gdy wynosi ona około dziesięciu mil rzymskich. Na pewno nie 
mial więc dokladnych informacji na temat geografii interesującego nas regionu, co podkreśla 
D. Woods (zob. przypis 11.), bardzo sceptyczny wobec przekazu Eucheriusza. 

16 R. Henggeler, Mnurizio e compngni, [w:] Bibliothecn snnctorwn, t. IX, Roma 1967, szp. 201-202; 
F. Reusch, Knndidus (Cnndidus) von Snint-Mnurice d' Agnune, [w:] Lexikon der christlichen Ikonogrnphie, 
t. VII, Rom-Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1974, szp. 268-269. 

17 L. Reau 1958, s. 257. 
18 Więcej na temat tego popiersia relikwiarzowego pisze K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze 

średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i lecimiki wykonania, Warsza
wa 1996, s. 126-127. Niestety, nie zamieszcza fotografii tego dzieła. Kolorowe zdjęcie w: V. Schau
ber, H. M. Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002, s. 362. 

19 K. Szczepkowska-Naliwajek 1966, s. 75. 
20 L. Reau 1958, s. 257; F. Reusch 1974, szp. 269. 
21 Terminologia dotycząca tej sfery może dziś budzić zdziwienie, ale kiedyś byla stosowana jak naj

bardziej oficjalnie. Obok neutralnego określenia corpus snnctum ("święte cialo"), dziś najczęściej spo
tykanego, używano też terminu corpus incorruptum ("ciało nieuszkodzone" ewentualnie "niezepsu
te") bądź równorzędnego corpus totw11 ("cale ciało").

Z2 R. Mączyński 2003, s. 525. 
23 Historię tę opisuje R. Mączyński 2003, s. 82-83, 468-470. 
24 Obszerny materiał porównawczy w: E. Heawood, Wntermarks. Mninly oJ the 17111 and 18111 Centuries, 

Hilversum 1950 (Monumentn chnrtre pnpyrncere historinm illustrnntin, 1), Pł. 25, nr 160-169 (ptak na trzech 
pagórkach), Pl. 142, nr 921, 923, 930 i Pł. 143, nr 934 (krzyż na pagórkach), Pl. 366, nr 2837 (kotwica na 
pagórkach). Zob. też Likhnchev's Wntermnrks. An English-Lnngunge Version, red. J. S. G. Simmons i Be van 
Ginneken-van de Kasteele, Vol. 1-2, Amsterdam 1994 (Monumentn chnrtre pnpyrncere historinm il/ustrnn
tin, XV), Pł. 356, nr 3972 (lilia na trzech pagórkach), Pł. 356, nr 2708-2709 (krzyż na pagórkach), Pl. 25, 
nr 3974 (ptak na jednym pagórku), Pl. 67, nr 3640 (sześć pagórków); C. M. Briquet., Les filigrnnes. Dic
tionnnire historique des mnrques du papier des leur nppnrition vers 1282 jusqu'en 1600, t. 3, wyd. 2, Leipzig 
1923, nr 12250-12251 (ptak na trzech pagórkach), nr 12247 (ptak na jednym pagórku). 

25 Wczesnym przykładem takiego filigranu jest lilia na trzech pagórkach z dokumentu podpisanego 
w Rzymie przez Juliusza ill w 1554 r. (Likhnchev's Wntermnrks 1994, t. l, s. 188, t. 2, Pl. 356, nr 3972). 
Trzy pagórki znajdują się w dolnych połowach herbów Klemensa XI (1700-1721) i Klemensa XIV 
(1769-1774). Motyw pagórków powróci jeszcze w XX wieku na tarcze herbowe trzech papieży: Piu
sa XII, Pawła VI i Jana Pawła l. W obu tych przypadkach było to jednak wykorzystanie własnego 
herbu biskupiego, a nie nowy herb tworzony po konklawe (0. Neubecker, Le grand Iivre de 
l'Hernldique. L'histoire, l'nrt et In science du blnson, Paris 1977, s. 236-237). 26 W przytoczonym niżej tekście dokumentu zastosowano w odpowiednich miejscach transliterację 
oryginalnej pisowni: "v" oddawane jest przez "u", "u" przez "v", a "f' przez "s": 

GASP AR tit. S. Silvestri in Capi te S. R. E. Presb. Cardinalis de Catpineo Sanctissimi D. N. 
Papce Vicarius Generalis, & in Ałma Urbe, eiusque Districhi Iudex ordinarius. 

Universis,& singulis pr<esentes nostras litteras inspecturis,fidem facimus,& attestamur, quod Nos ad 
maiorem Omnipotentis Dei glorili,suorumq; SancŁorum venerationem dono dedimus III .... et Ex.m• 

D. Pn-pi Nico/ao Stephnno Pazz Senatori et Paf.•• Polono Sacras Reliquias desumptas ex corporibus San
ctorum Christi Martyrum Viti, Alexandr;e, Valeri;e, Victori;e 
de mandato Sanctiss. D. N. Pap<e ex Ccemeterio Pr;etextati extractas quas in capsuła lignea, charta 
va rijs pieta coloribus cooperta bene cła usa,& funiculo serico coloris mbei colliga ta,& 
sigillo nostro signata supradicto D. lll.""' et Exc.mo D.• Principi Nico/ao Steph.• consignavimus, eidemque ut 
prredictas Sacras Reliquias apud se retinere, alijs donare , extra Urbem transmittere, & in quacunque Ec
clesia,Oratorio,& Capella public<e fideli venerationi exponere ,& collocare valeant in Domino facul
tatem c&:essimus. In quorum fidem has litteras testimoniales manu nostra subscriptas nostroq;sigilło fir
matas dedimus,& per infrascriptum nostrum Secretarium expediri mandavimus. Romre ex redibus no
stris die ii mensis martij Anno 1673 

Reg. fol. 192 [podpisy) 
Gratis vbique 
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27 J .  Dąbrowski, J .  Si.niarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s .  151. 
28 Udało się odszukać pięć takich przykładów z 1666, 1718, 1729, 1730 i 1743 roku. Możliwe jednak, że 

jest ich w archiwum jeszcze więcej . Za udostępnienie zbiorów serdecznie dziękuję siostrze Marii 
Rafaeli Chodygo. 

29 Ceduła (w średniowiecznej łacinie 'kartka') oznacza karteczkę, w jaką zaopatrywano niewielkie 
relikwie. Miała ona najczęściej postać wąskiego paska, początkowo z pergaminu, potem zaś papie
rowego, na którym ręcznie, a w nowszych czasach drukiem, podawano imię świętego i ewentualnie 
bliżej określano rodzaj relikwii. Termin ceduła ma naturalnie polski odpowiednik w postaci ceduły, 
ale ta z kolei jest dziś tak powszechnie kojarzona z giełdą, że dla odróżnienia lepiej może zachować 
oryginalne brzmienie. Ponadto słowniki i encyklopedie nie uwzględniają już w haśle "ceduła" zna
czenia związanego z relikwiami. W najnowszej "Encyklopedii Katolickiej" (t. II, Lublin 1976) nie ma 
w ogóle takiego hasła. 

30 Bogatego materiału porównawczego dostarcza zwłaszcza księga chrztów obejmująca lata 1753-1795, 
czyli okres, w obrębie którego musiała powstać notatka (Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps. 
sygn. 7 - Księga urodzonych 1 753-1795 [tytuł nowy; wcześniej ł>J9 2. Mempu�ecKaR KHuza o PoiJu6uwxcR 

omb 1 753 - no 1 795 zoiJb; tytuł pierwotny nieznany]). Wśród setek wpisów, dokonywanych również 
przez przeorów, nie ma jednak ani jednego, o którym można by zdecydowanie powiedzieć, że zo
stał dokonany tą samą ręką. Nie przesądza to oczywiście sprawy, ponieważ nie wiadomo, czy 
wszyscy zakonnicy udzielali chrztów. Z kolei nie znamy składu choroszczańskiego konwentu 
w owych latach. Dopiero przebadanie wszystkich choroszczańskich archiwaliów pozwoliłoby więc 
dać odpowiedź, a to z racji rozproszenia i dalekiego od kompletności stanu zachowania dokumen
tów jest raczej niemożliwe. 

31 Zob. przykładowo: łacińskie wydanie Martyrologium Romanum, Gregorii Xlll., . . .  , et Urbani Vlll. 
auctoritate recognitum . . . , Wenecja 1630, s. 123, 127 i w indeksie s. [nlb] s.v. Candidus; polskie wydanie 
Martyrologium Kościola Rzymskiego, Ztf roskazem y powagq, Grzegorza Xlll. y Klemensa X. Wydane, . . .  , 
Sandomierz 1747, s. 60-61 i w regestrze s. [nlb] s.v. Kandydus. 

32 Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Consilii Tridentini restitutum, S. Pii V . . .  jussu editum, 
Clemenfis Vlll. & Urbnni Vlll. Auctoritate recognitum; in quo officia novissima sanetarum accurate sunt 
disposita, Kempten 1778, s. xxii. 

33 Było to podyktowane potrzebą zrobienia miejsca w kalendarzu liturgicznym dla święta św. Fran
ciszki Rzyrnianki, zob. A. Amore, Sebastia, XL Martini di, [w:] Bibliot/Jeca sanctorum, t. XI, Roma 
1968, szp. 770. 

34 Zob. przywoływane wyżej Martyrologium Kościola Rzymskiego 1747, s. 60. 
35 J.-M. Sauget, Candido e compagni santi, martiri di Alessandria, [w:] Bibliotheca sanctorum, t. III, Roma 

1963, szp. 738. 
36 A. Polonyi, Reliquien aus den romischen Katakomben, [w:] Go/d, Perlen 1md Edel-Gestein. Reliquienkult 

und Klosterarbeiten im deutschen Siidwesten, S. Bock i in., katalog wystawy, Augustinermuseum 
Freiburg, Miinchen 1995, s. 11-13. 

37 Jest swoistym signum temporis, że we współczesnych (i to kościelnych!) tłumaczeniach łacińskiego 
tekstu Martyrologium Romanum rezygnuje się z tych głęboko teologicznych sformułowań. Porównajmy 
w tym celu chociażby fragment Marh;rologium Romanum wyjęty z dnia 9 marca. W łacińskim XVII
wiecznym wydaniu czytamy o "natalis sancłorum Quadraginta militum Cappadocum" (Martyrologium 
Romanum 1630, s. 123), co w XVIII-wiecznej polszczyźnie zostało przetłumaczone jako "rułrodzenie Swię
tych czterdziestu żołnierzow Kappadoczykow" (Mam;rologium Kościola Rzymskiego 1747, s. 60), w XX wie
ku natomiast przekształcilo się w "rocznicę śmierci świętych żołnierzy z Kapadocji" (Mam;rologium rzym
skie oraz elogia święhjcll i błogosławionych z n iektórych martyrologiów zakonnych, Kraków [1967], s. 83). 

38 Przypomnijmy tylko, że w przypadku Kandyda z Aleksandrii chodzi o męczennika wymienianego 
w Martyrologium Romanum pod 11 marca razem z Piperionem i dwudziestoma towarzyszami, a nie 
o Kandyda z Aleksandrii figurującego w Marh;rologium Hieronimianum pod 10 marca. 

39 G. Lucchesi, Candido, Piperione e XX compagni, santi, martiri di Alessandria, [w:] Bibliotheca sanctorum, 
t. III, Roma 1963, szp. 742, 745. 

40 W połowie XVII wieku "święte ciało" wydobyte z tych katakumb i uznane za męczennika Kandyda 
zostało przekazane do kolegiaty Santa Maria w Cingo_li. Nie utożsamiono go z żadnym Kandydem 
występującym w Martyrologium Romanum, a dzień święta, 19 marca, powiązano z faktem przekaza-
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nia relikwii 18 marca 1651 roku (A. Amore, Candido, Sa�1to, venerato a Cingoli, [w:] Bibliotheca sancto
rum, t. III, Roma 1963, szp. 738.). W populamych włoskich opracowaniach te dwa dni stopiły się 
w jeden i z reguły Kandyd czczony w Cingoli figuruje pod datą 18 marca. Z rzymskich katakumb 
pochodzi też Kandyd czczony od drugiej ćwierci XVII wieku w Wolterra (S. Mottironi, Cmzdido, san
to, venerato a Volterra, [w:] Bibliotheca sanctorum, t. Ill, Roma 1963, szp. 742). 

41 Również analiza DNA nie musi dać definitywnej odpowiedzi, co wobec dużych kosztów badania 
kazało zrezygnować z jego przeprowadzenia. 

42 Bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące szkieletu znajdą się w oddzielnie przygotowywanej pu
blikacji. 

43 Przy okazji św. Kandydy warto odnotować, że w Martyrologium Romamtm występuje sześć świętych 
noszących to imię, czyli tyle samo, co św. Kandydów. Jeszcze liczniejsze były katakumbowe święte 
noszące to imię. Nadmieńmy, że "ciało" jednej z nich znajduje się od 1636 roku w kościele parafial
nym w Kodniu (R. Mączyński 2003, s. 468-469). 

44 Można też uznać, że już sam wybór imienia z Martyrologium Roznanum preferuje mężczyzn, ponie
waż stanowią tam oni zdecydowaną większość. Podobnie wyglądają proporcje wśród katakumbo
wych świętych. W przypadku sprowadzonych do Polski "świętych ciał" stosunek liczby męczenni
ków do liczby męczennic wynosi około 5:1. 

45 Przykład ten, wraz z fragmentem źródłowego zapisu, podaję za R. Mączyńskim 2003, s. 75. 
48 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 5: Inwentarium Comparatum Anno 1741 [obecny 

tytuł: Księga inwentarzowa 1 741-1752], s. 29, 31, 36, 39. 
47 Powołuje się na nią, nie mając jednak bezpośrednio w ręku, [J. M. Giżycki], Wiadomości o Dominika

nac/z prowincyi litewskiej. Zebrał Wołyniak [pseud.], Cz. I, Kraków 1917, s. 26, przypis 2. 
48 R. Mączyński 2003, ss. 79 i 525, tytułuje przy tej okazji Branickiego kasztelanem krakowskim, gdy 

tymczasem był on w 1756 r. wojewodą krakowskim (od 1746 r.), kasztelanem został dopiero w 1762 r., 
zob. W. Konopczyński, Branicki Jan Klemens [w:] Pafski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936, 
s. 404-405; E. Kowecka 1993, s. 24-25. 

49 Oto smutny obraz wyposażenia kościola po pożarze z 1704 r.: "Po zgorzałym kościele Kościół mierny 
z obrazami P. Jezusa y N. Parmy, S. Dominika, Chorągwiami, Pozytywem et cum Pixide wyratowanymi" 

oraz "Srebro z Pogorzewiska zebrane i zlane we 3. szmatach" (Inventarium Conventus Chorosce-sis . . .  1 708, 
[w:] Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 2: Księga inwentarzowa 1666-1708, k. 1 1 1  v). 

50 Poza młodzieńczym epizodem krótkiej służby w wojsku francuskim zagraniczne wyjazdy Branic
kiego ograniczały się do Drezna, Berlina oraz udziału w kampamencie pod Miihlbergiem w Sakso
nii, po 1 730 r. nie opuszczał już kraju, zob. W. Kanopczyński 1936, s. 404-406; E. Kowecka 1993, 
s. 22-26. 

51 Rozpatrując problem roli Branickiego w sprowadzeniu relikwii należałoby może rozpatrzyć jeszcze 
jeden fakt. Pierwszą żoną magnata była Katarzyna Radziwiłłówna, córka kanclerza wielkiego litew
skiego Karola Stanisława Radziwiłła, który w swej kaplicy zamkowej w Białej Pod.laskiej umieścił na 
początku XVIII wieku relikwie błogosławionego Jozafata Kuncewicza. Na okoliczność tę zwróciła 
mi uwagę pani Aleksandra Kasprzak, której serdecznie dziękuję, choć nie widzę możliwości łącze
nia ze sobą dość odległych w czasie wydarzeń. Tym bardziej, że Katarzyna zmarła w 1730 roku, 
a hetman mial od 1748 roku już trzecią żonę. 

52 A. Polonyi 1995, s. 13-14, podaje, że same tylko karnienie użyte do ozdobienia katakumbowego 
świętego przenoszonego w 1650 roku do Schussenried były warte 1959 guldenów, łączny zaś koszt 
pozyskania, transportu i ozdobienia "ciała" św. Justyny, sprowadzonego w 1699 roku z Rzymu do 
klasztoru cysterek w Gutenzell wyniósł 281 guldenów i 26 grajcarów. Znacznie dokładniej, z rozbi
ciem na poszczególne etapy i ceny użytych materiałów, T. Schwarz przedstawia rachunki dotyczące 
Kandydy, katakumbowej świętej, której "ciało" przeznaczone dla kościoła w SOlden powierzono 
w 1762 roku urszulankom z Fryburga Bryzgowijskiego w celu przyozdobienia i sporządzenia reli
kwiarza (»Zu Fryburg will er seyn«. Die 1 738 begriindete Wallfahrt im Ursulinerinnenkloster zum 
Katakombenheiligen Felicjan, [w:] Go/d, Perlen und Edel-Gestein 1995, s. 23 i przypis 30 na s. 29). Jest 
interesujące, że transport z Rzymu nie był tu specjalnie znaczącą pozycją (25 guldenów) w porów
naniu z drugorzędnymi nawet elementarni, jak miecz i palmowa gałąź (10 guldenów), nie mówiąc 
już o szlachetnych materiałach, chociażby srebrze (108 guldenów). Stosunkowo tania była też praca 
dwóch sióstr zajmujących się "ciałem" (22 guldeny). 
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53 W .  Rydzewski., Kazanie pogrzebowe. Przy uroczystym wprowadzeniu Kości S .  Justyna Męczem1: do Min
działa, mówione tamże w Kościele XX. Karmelitów, [w:] Kazania przygodne X. Wawrzynca RydzeuJSkiego Soc: 
jesu., Wilno 1768, s. 269 (wydane wspólnie z: Kazania swiqteczne X. Wawrzynca Rydze�uskiego Soc. fesu., 
Wilno 1768). To zapomniane w literaturze przedmiotu kazanie pozwala mieć nadzieję, że może zachowało 
się gdzieś także kazanie wygłoszone przy wprowadzeniu relikwii św. Kandyda do Choroszczy. 

>� Między innymi w 1754 roku hetman pisał: .,Niechże ci mularze nie prożnują i niech zaraz po świę
tach koło tegoż kościoła robić zaczynają, a z robotą i wypaleniem cegły aby się pośpieszano" (KO
BiDZ, Teki Glinki, Nr inw. 342, list 45). W 1 756 roku hetman kazał jak najszybciej robić w Tykodnie 
i Choroszczy cegłę sklepówkę potrzebną do wykonania sklepienia, a dwa lata później, gdy trwały 
najbardziej intensywne prace nad wystrojem kościoła, przykazywał: .,Co tylko jest od roboty sny
cerskiej w kosciele suto złocone bydź ma co zas do stolarskiej roboty, to marmoryzować tylko aby 
z Glantzem jako naylepszym. Roboty te od wielkiego ołtarza zaczynać" (cyt. za Z. Pilaszewicz, Cho
roszcz. Kościół i klasztor podominikmiski. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, P.P. Pracownie 
Konserwacji Zabytków, Oddział w Warszawie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, 
Białystok 1970, s. 12-14). 

55 .,Ciało" św. Kandydy z SOlden (zob. przypis 52) przybrano 300 granatarni oraz wieloma innymi 
kamieniami. W koronie św. Felicjana, wprowadzonego w 1738 roku do kościoła urszulanek we Fry
burgu Bryzgowijskim, znalazły się: diament, zielony szmaragd, rubin, błękitny hiacynt i karbunkul 
(T. Schwarz 1995, s. 24). Kiedy 1 7  września 1752 roku z katedry w tymże Fryburgu wyruszyła pro
cesja z .,ciałem" św. Aleksandra, mówiono, że do ozdoby zostało użytych 40 000 pereł i 20 000 gra
natów, a do tego osiem funtów czystego złota, nie licząc innych kamieni (S. Bock, Freiburger Klo
sterfrauenarbeiten des 1 7. und 18. fahrhunderts, [w:] Go/d, Perlen und Edel-Gestein 1995, s. 37). 

56 E. Kowecka wymienia wśród sześciu kulbak Branickiego między innymi: turecką .,filigranowej roboty 
wysadzaną perłami i granatami" oraz aksamitną pąsową .,złotem haftowaną i perłową macicą, szma
ragdami i rubinami" (Dwór .,najrzqdniejszego w Polszcze magnata, wyd. 2, Warszawa, 1993, s. 250-251). 

57 W Rzymie nie trzeba się było zresztą uciekać do wstawiennictwa osób z najwyższych kościelnych 
kręgów. Wystarczały na przykład dobre kontakty z członkami Gwardii Szwajcarskiej (A. Ange
nendt, Der Kult der Reliquien, [w:) Reliquien. Verehrung zmd Verkliinmg. Skizzen und Noten zur Tlie
matik und Katalog zur Ausstellung der Kolner Sammlung Louis Peters im Schnutgen-Museum, red. 
A. Legner, Koln 1989, s. 20). 

58 A. Polonyi 1995, s. 13. 
59 Tekst tablicy cytuje w całości A. Legner, Vom Glanz und von der Priisenz des Heiltums - Bilder und 

Texte, [w:] Reliquien. Verelmmg und Verkliinmg 1989, s. 126. 
60 Według R. Mączyńskiego 2003, s. 545 relikwie zostały .,ofiarowane przez papieża Benedykta XIV Grzego

rzowi Kobuzowi, dominikaninowi, doktorowi teologii, ex-prowincjałowi ruskiej prowincji tego zakonu". 
61 Warto jednak przy tej okazji wspomnieć zakonnika o dość niezwykłym życiorysie, w którym poja

wiają się zarówno Rzym, jak i Choroszcz. 
"
Juraj w zakonie Augustyn Krizanić, jako diecezjalny ka

płan ukończył przed r. 1640 filozofię w Gratzu i teol. w Neapolu. Następnie przed 1647 uczęszczał 
do Collegium Graecum w Rzymie. Przez 15 lat przebywał na zesłaniu w Tobolsku, gdzie rozwinął 
pracę pisarską w zakresie teorii panslawizmu i ekumenizmu. W 1678 r. przywdział habit w Cho
roszczy. Zm. w 1683 r. podczas odsieczy wiedeńskiej" (cyt. za: R. Świętochowski OP, A. Chrusz
czewski, Polonia Dominieann apud extraneos, [w:) Studia nad historiq dominikanów w Polsce 1222-1972, 
red. J. Kloczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 547). 

62 U. M. Giżycki) 1917, s. 29, 31.
63 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 10:  [obecny tytuł: Księga ofiar 1776-1822] Liber In quo 

Connotantur Benefactores Comparfus Sub Prioratu . . .  facobi Dziarski . . .  Anno Dni 1776 Die 19 x-bris, k. 8 r. 
64 E. Kowecka 1993, s. 55. 
63 Za tę informację dziękuję panu Florianowi Ziembickiemu z Choroszczy, miejscowemu stolarzowi, 

synowi zasłużonego dla kościoła Wacława Ziembickiego (zob. przypis 81). 
66 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 10, k. nlb.: 1786, December. 
67 Za informację o pojawianiu się w 1 791 roku pierwszej wzmianki o budowie ołtarza oraz za wskaza

nie, jako ważnego źródła, Księgi ofiar bardzo dziękuję profesorowi Józefowi Maroszkowi. 
68 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 10, k, nlb.: 1791, December - .,Od P. Łotowskiego 

kłoda Lipowa na tarcice do Ołtarza S: Kandyda."; 1792, Januarius - .,Od JW. JMĆ x• Opata Supraslskie-
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go Tarcic dwu calowych pułkopy.", "Od JW. JMĆ P. Strażnika i Posla z Wdztwa Trock. Brata X Prze
ora na Ołtarz S° Kandyda zlt 18.", "Od Wielm. Jozefa Staroscica Rekacicyskiego Brata X Przeora na 
tenze Ołtarz zlt 18."; Septernber - "Na Ołtarz S° Kandyda, Od JW Straznika Trockiego Ex Posto dopie
ro Konsyliarza Generaln: Konfederacyi zlt 36, Od W Szolkowskiego Pułkownika 18, Od JMĆ x• Leona 
Pawłowskiego Plebana Cerkwi Choroskiey 18, Od O. Mateusza 18, Od O. Predykatara 18"; October 
"Od W Jmć x• Golażewskiego Dziekana Bielskiego Proboszcza Waniewskiego na Ołtarz S° Kandyda 
zlt 20, Od Jmć x• Jana Piramowicza Bazyliana z Suprasla na Ołtarz S° Kandyda [ . . .  ] 20, z kwesty na 
Ołtarz S Kandyda zlt 12 gr 3."; November - "Od W. Szeyby Rewizora na Ołtarz S° Kandyda zlt 18"; 
1793, Julius, 24 - "Na Ołtarz S Kandyda Złotych Dwa y kawalek wosku od Pewney Osoby", 8ber 
[October], 14 - "na Oltarsz S: Kandyda zło 12. od WlmćPa Zolk[?)wskiego y W ImćPana [?)". 

69 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 10, k. nlb.: 1792, October. 70 Już zupełnie na boku zasygnalizujmy jeszcze jeden liczbowy rebus związany ze św. Kandydem. 
Z dziesięciu największych darów pieniężnych złożonych w 1792 roku na ołtarz św. Kandyda aż 
siedem to wpłaty po 18 złotych, a jeden raz - 36. Cztery tafle szkła ofiarowane w tym samym roku 
były warte po 9 złotych, razem więc 36. Gdy kilka lat wcześniej na ozdobę ołtarza wpłacono pie
niądze, było to 9 złotych. Autor niniejszego artykułu jest wprawdzie jak najdalszy od wiary w ma
gię liczb, trudno mu jednak przejść do porządku dziennego nad bezspornym faktem, że spośród 
wszystkich większych ofiar kiedykolwiek złożonych na rzecz św. Kandyda tylko czterokrotnie ich 
wartość nie wyrażała się liczbą podzielną przez 9. 71 Chodzi o cytowanego już św. Aleksandra z Fryburga Bryzgowijskiego. Od translacji jego "ciała" 

z Rzymu w 1650 roku do sporządzenia ze szkieletu figury pokrytej tysiącami drogich kamieni mi
nęły aż 102 lata (S. Bock 1995, s. 36-37). 

72 T. Schwarz 1995, s. 22. 
73 A. Polonyi 1995, s. 16. 
74 Oto zestawienie kwot wyciąganych "z karbony S. Kandyda". Archiwum Parafialne w Choroszczy, 

rkps sygn. 10, k. nlb.: 1792, October - "Zit 9 gr 15"; 1793, Februarius, 4 - "Zło 2 g 10", Aprilis, 15 -
"Zloty Jeden", Julius, 16 - "Zło. 2", 8ber [October], 15 - "Zło 3 gr l"; 1794, Januarius - "Zit 1", Mar
tius - "gr 13", Aprilis - "gr 13", Septernber - "Zit l"; 1795, Aprilis - "Złt 3 gr 27", Oktober - "Złt 4". 
Dwukrotnie zanotowano łącznie kwoty z obu kościelnych skarbonek, Pana Jezusa i św. Kandyda, 
przy czym można śmiało założyć na podstawie innych wpisów, że zdecydowana większość każdej 
z sum pochodziła ze skarbonki Pana Jezusa, zwanej wcześniej kościelną: 1800, Augustus - "Zit 23 
gr 10"; 1802, Aprilis - "Złt Pol 31". 

75 z. Pilaszewicz 1970, s. 14. 76 Choroszcz. Inwentarz Kościola Choroskiego spisany Roku 1804. Wizyta Dekanalna Kościola Parafialnego 
Choroskiego WW. XX. Dominikan6w w Dekanacie y Dystrykcie Białostockim Diecezji Wigierskiej będqcego 
w roku 1804 dnia 19  października odprawiona, (w:) z. Pilaszewicz 1970, s. 45; pełny tekst inwentarza 
przecho"' ywanego w Archiwum Diecezjalnym w Łomży zalączony jako aneks na s. 44-47. 

77 Choroszc;. Inwentarz . . . 1804, (w:) z. Pilaszewicz 1970, s. 46. 78 Na terna\ znaczenia terminu "konfesja" obszernie pisze R. Mączyński 2003, zwłaszcza we wprowa-
dzeniu na s. 9-17. 

79 R. Mączyński 2003, s. 191, 540-541, il. 122. 80 R. Mączyński 2003, s. 202, przypis 131. 81 W 1938 roku pożar zniszczył dużą część drewnianego wystroju świątyni. Po roku 1947 Wacław 
Ziembicki, miejscowy stolarz i rzeźbiarz, odtworzył najważniejsze elementy wyposażenia, między 
innymi ołtarz główny i ambonę (Archiwum Parafialne w Choroszczy, mps sygn. 302: Wykaz Rzeczy 
należqcych do Kościola w Choroszczy oraz kr6tka HISTORIA KOŚCIOŁA [1974], k. [3) r.). Baldachimy 
sprzed pożaru w 1938 roku widać, niestety mało dokladnie lub fragmentarycznie, na starych zdję
ciach (Z. Pilaszewicz 1970, il. 35, 37; Archiwum Parafialne w Choroszczy, bez sygn., oprawiona fo
tografia z widokiem ołtarza głównego). 82 Choroszcz. Inwentarz . . . 1804, (w:) z. Pilaszewicz 1970, s. 46; Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps 
sygn. 33: Inwentarz Kościola Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Choroszczańskiego. Dnia 28. Lutego 1839 
Roku podany, k. 2 r. 

83 Za wskazanie obu obiektów dziękuję panu Marcinowi Zglińskiemu. Zob. l.  Vaisvilaite i in., Baroque 
in Lithuania, Vilnius 1996, s. 69. 
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Sł Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 10, k. nlb., 1813, September, December. 
85 Dla porównania: w ciągu trzech lat 1812-1814 wybierano rocznie ze "z karbony Pana Jezusa" średnio 

około 115 złotych, wobec 156 złożonych na św. Kandyda przez jedną panią pułkownikową. Jeżeli cof
niemy się do okresu budowy ołtarza, to okaże się, że w okresie 1791-1793 roczny dochód "z karbony 
kościelnej" wynosił około 130 złotych, a na ołtarz udało się zebrać w ciągu dwóch lat 228 złotych, nie 
licząc jednak w poczet tej sumy ceru1ych darów materialnych. Na tym tle wszystkie datki wrzucone 
kiedykolwiek do "karbony S Kandyda" są zupełnie znikomą pozycją. Łącznie przyniosły zaledwie 26 
złotych, nie licząc trudnych do oszacowania, ale z pewnością skroriU1ych kwot z lat 1800 i 1802 (zob. 
przypis 71). W powyższym zestawieniu nie zostały uwzględnione grosze. 

86 Choć zwykle uważa się, iż złoty okres zdobienia relikwii skończył się razem z wiekiem XVIIT, to 
przecież w niektórych żeńskich klasztorach kontynuowano tę działalność w głąb wieku XIX. 
Zwraca na to uwagę M. Schtily, Klosterarbeiten im Augustinermuseum und in der Sammlung der Erz
diozese Freiburg, (w:] Go/d, Perlen und Edel-Gestein 1995, s. 51 . 

87 Być może natomiast sam fakt złożenia tak dużej ofiary przez żonę wojskowego, i to na rzecz mę
czeMika odzianego w strój rycerski, miał coś wspólnego z wydarzeniami zewnętrznymi. 

88 Tak naprawdę ostatnim darczyńcą okazał się Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białymstoku, finansując konserwację i badania relikwiarza. 

89 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps bez sygn.: Do Prowincynia Litewskiey Prowincji Zakonu . . .  Rnpport 
[1818 r.], [w:] teczka bez sygn.: Dokumen h; dotyCZlice fundacji X Dominikanów w Choroszczy, k. 581 r. 

90 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 33, k. 2 r. 
91 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 33, k. 7 v.
92 Spośród bocznych ołtarzy jedynie ołtarz św. Kandyda został porównany pod względem wykończe

nia z głównym. Wszystkie pozostałe ołtarze boczne, o których wiadomo na pewno, że powstały 
jednocześnie z głównym, pozbawione są takiej informacji. Wspo=iane są za to duże obrazy 
w tych ołtarzach oraz ich ramy malowane "w kolorze Wielkiego Ołtarza". 

93 Tak został określony w Kntalogu zabytków sztuki w Polsce, Pow. białostocki, Woj. białostockie, opr. 
A. Trojan i E. Żyłko, 1962, s. 5 (maszynopis w Pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Połsce, Insty
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa). 

94 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 49 [1858 r.]: Inwentarz Kościola Choroszskiego 
R. Katolickiego P: podany w 1858 r. 1 .  Stycznia, k. [1] v.

95 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 47: Ksiqżka do zapisywania rozchodów bractwa Różmica 
52 zostaiqcego przy Kościele RzymskoKntolickim parafialnym Choroszczańskim sporządzona 1854 r. dnia 
16. Października, k. l r. 

96 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 49 [1867 r.]: i1HBeHmopHoe onucouie XopOU(OitCKozo 

Pu.llcKo Komo.w'leCKazo Kocme.w. 1867 zoiJo, k. (2] r.; Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 
49 [30 V 1871 r.]: J1HBeHinapHoe om/CoHie XopOII(GIICKozo P!LIICKO Kamo.1u'leCKozo Kocmii.1o. 1871 zoiJa., 

k. 1 v.; Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 49 [24 X 1871 r.]: i1H6eltmapuOJI Onucb i1.1ty

U(ecm6y 11 fl.1e6ouiiUibllbLIIb cmpoeHiJI.Mb XopOII(GIICKGZO Pu.IICKo-Kam0.111'1€CKG20 npuxoiJCKGZO Kocmena. 

0KmR6pR .II-I(G 24. OltR I871. zoiJa cocmaB.7€HitaR, k. 1 v.
97 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 47, k. l v.
98 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 49 [1873 r.] :  i1H6eHmapHOJI Onuc& fillyu(ecm6y 

11 fl.1e6auiJL1b/lbLIIb cmpoeuiR.IIb XopOII(GHCKazo PzwcKo-Kamo.w'lecKazo KocmiŁw. A«zycma .11-I(O 8 0/lfl 

18 7 3 2000 COCIIIG6!1e/IIIGJI., k. l V.
99 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 47, k. 2 r. 
100 Choroszcz. Imventarz . . .  1804, [w:] Z. Piłaszewicz 1970, s. 46. 
101 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 49 [1873 r.]: k. l v.; rkps sygn. 49 [1877 r.]: J1u

«eHmapHaR Onuc& fillyU(ecm«y u fl.7e6aHiJI.7bH&LIIb cmpoeuiR.IIb Xopou(allcKazo Pu.IICKO Kamo.w'lecKazo 

npuxoiJcKazo Kocme.w. Mapma .11-l(G 7. iJuR 1877. zooa cocmaB.1eltllaR, k. l v.; rkps sygn. 49 [1881 r.]: 
l1u«eHinapuaR onuc&. U�tyuwcm«y u fl.7e6auiR.1bHbl.llb cmpoeuiJLIIb Xopou(GHCKazo Puo��cKo-Kamo.w'leCKazo 

npuxoocKazo Kocme.w. C/>e«pa.1R NII(G 23 OHR 1881 zoiJa. cocmoB.1eHIIOR, k. l v.; rkps sygn. 49 [ l  907 r.): 
J1u6eumopuoR onuc& Xopou(OHCKazo PlLIICKo-Komomt'lecKozo npuxoocKozo Kocme.w Cb u.ltylt(ecm60.IIb 

u /ue6ouiR.ą&HbWII cmpoeuiR.IIll. CocmaB.1e11a 6 1907 zoiJy, k. l v.; rkps sygn. 49 [1910 r.]: l1H6eHmapuoR 

onuc& XopOliJGHCKazo PzwcKo-Kamomt'lecKazo npuxoiJcKazo Kocme.w cb u.llyu(ecm«O.IIb u n.1e6aHiJI.i1bHbWII 

cmpoeuiR.IIII. CocmaB.ąeua Bb 1910 zooy, k. 3 r. 
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102 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 1Q4 [1928 r.]: Inwentarz Kościola parafjnlnego 
rz. Katolickiego w m. Choroszczy, Wojew6dztwa, powiatu i dekanatu Białostockiego, sporzqdzony na wizy
tację pnsterskq ]. Eksc. Arcybiskupa Wileńskiego 1 maja 1928 roku., s. [3]; rkps sygn. 104 [1930 r.]: Inwen
tarz Kościola pnrafjnlnego rz. katolickiego w m. Choroszczy, Wojew6dzh.vn, powiatu i dekanatu Białostoc
kiego, sporzqdzony 31 marca 1 930 roku. 

103 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 104: Visitatio pastoralis [1-2 V 1928], s. 2. 
lO-l Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 104: Visitntio pastoralis [8 V1 1931 r.], s. 2. 
105 Archiwum Parafialne w Choroszczy, mps sygn. 104: Anno Domini 1931 d 2 m. funii ecc/esiam paro

chialem in Charoszez ad normam ss. canonum visitavimus ... (dokument jednokartkowy doklejony do 
protokołu wizytacji, rkps sygn. 104: Visitntio pastoralis [8 VI 1931 r.], po s. [18]). 

106 Archiwum Parafialne w Choroszczy, rkps sygn. 104: Visitatio pastoralis [30 IV 1936 r.], s. 2.
107 Jak to często bywa, odtworzenie stosunkowo niedawnej przeszłości okazało się dość trudne 

z powodu braku pisanych źródeł. Życzliwą pomocą służył w tym zakresie pan Jan Adamski, 
mieszkaniec i wielki milośnik Choroszczy. Autor dziękuje również za informacje panu Stanisławo
wi Pyczowi, organiście choroszczańskiego kościoła. 

108 Forma liściastego ornamentu okalającego otwór wydaje się identyczna z tym, który zdobi skrzynkę 
na relikwie umieszczoną naprzeciwko ambony. Najprawdopodobniej jedno i drugie było dziełem 
wspominanego już wyżej Wacława Ziembickiego. 

109 Ostatnim śladem ołtarza jest fotografia wykonana w 1970 roku (Z. Piłaszewicz 1970, i!. 47), poka
zująca wnętrze nawy pórnocnej ku wschodowi. Ołtarz widoczny jest w silnym skrócie, uniemożli
wiającym ocenę zawartości mensy. 

110 Rodzi się w tym momencie podejrzenie, iż powodem schowania trumny mogło być jej nielegalne 
otwarcie. Remont kościola nastręczał ku temu wiele sposobności. Być może posądzenie nie jest 
słuszne w odniesieniu do tego akurat okresu, ale faktem jest, że w nieznanych okolicznościach zła
mano pieczęć nałożoną na sznur w 1931 roku i ingerowano w zawartość relikwiarza. 

111 Obecność trumny w mensie tego ołtarza jest poświadczona w inwentarzu z 1974 roku - Archiwum 
Parafialne w Choroszczy, mps sygn. 302: Inwentarz Kościola parafialnego rzymsko-katolickiego w CliO
roszezy Archidiecezji w Białymstoku, dekanat białostocki. Rok 1 974, k. 6 r. 

112 Konserwację trumny wykonała mgr Joanna Pawłowska. 
113 Przekazanie figury po konserwacji odbyło się 13 grudnia 2003 roku. Wydarzenie to było filmowane 

i podczas świąt Bożego Narodzenia telewizja regionalna pokazała je w programie "Obiektyw". Fi
gura spoczęła w odnowionej trumnie, ale relikwiarz nie mógł potem pozostać we wnętrzu kościoła. 
Znajdzie się w nim ponownie dopiero po stworzeniu dlań odpowiednich warunków. W celu za
spokojenia rozbudzonej ciekawości mieszkańców Choroszczy i Białegostoku autor niniejszego opra
cowania opublikował w miejscowej prasie krótki artykuł przybliżający część zagadnień związanych 
z konserwacją i badaniami relikwiarza (Marek Machowski, Tajemnice relikwiarza, "Kurier Poranny", 
Magazyn, 26 marca 2004, s. 11). 

114 Rekonstrukcją naczynia zajmuje się profesor Helena Hryszko. 1 1 5  R. Mączyński pisze o "rzeźbionej woskowej głowie" (Warszawa XVII i XVIII wieku jako centrum 
kultu relikwii świętych, [w:] Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konser
watorskie, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1998, s. 86) lub po prostu "woskowej głowie" św. Witalisa 
(Nowożytne konfesje . . .  2003, s. 159, 607). Także w Katalogu znbytk6w sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. XI, 
Minsto Warszawa, cz. 2, Nowe Miasto, red. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 2001, s. 33 jest mowa 
o "przybranej w szaty figurze z woskową głową". 

116 Ustalenia dotyczące sposobu wykonania figury są zasługą profesor Heleny Hryszko. Przedstawia
jąc tutaj tylko pokrótce to zagadnienie, odsyłam zarazem czytelników do jej artykułu w niniejszym 
numerze biuletynu. 

117 Te wygodne terminy stosowane są często także w tytułach opracowań. Poza cytowanymi wcześniej 
(5. Bock 1995; M. Schiily 1995) zob. A. Chmielewski-Hagius, Klosterarbeiten und Reliquienkult in der 
Erzdiozese Freiburg vo11 der Siikulnrisntion bis zur Gegenwart oraz Ch. Waller, Zur Untersuclwng rmd 
Restaurierung der Klosterarbeiten, (w:] Go/d, Perlell und Edel-Gestein 1995, s. 58-67 oraz s. 68-70. 

118 A. Legner 1989, s. 129 podaje przykład brata Adalberta Edera, który w klasztorze cystersów 
w Waldsassen mial pełne ręce roboty przy największym na północ od Alp zespole "świętych ciał". 

119 Zwraca na to uwagę M. Schuly 1995, s. 43. 
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A VERY BRIEF HISTORY OF THE RELIQUARY OF ST. CANDIDE 
IN THE CHURCH IN CHOROSZCZ 

From the second half of the eighteenth century the parish church (to 1832 -

Dominican) in Choroszcz features a glass coffin with a figure containing the relics 
of a martyr known as St. Candide. The state of pertinent research remains rather 
mo-dest. The inventory of the church, conducted in 1962, mentioned only the 
vestments of the saint, whose origin was determined as the second half of the 
eighteenth century. The file card of the monument describes the fabric as Rococo 
tapestry, and the reliquary is dated as eighteenth-century or possibly later. In 1991 
Józef Maroszek identified St. Candide as St. Candide of Agaunum, a companion of 
St. Maurice in the Theban legion. In 2003 Ryszard Mączyński recognised St. Can
dide as a Roman martyr whose relics were brought over, presumably in 1756, 
upon the initiative of Jan Klemens Branicki. The likeness of the saint was described 
as a "relic figure" attired in fabric from the first half of the eighteenth century,
while the coffin was attributed to the workshop of Wojciech Jabłoński (probably 
1757-1759). 

A smali piece of paper found in the coffin in the course of the conservation 
of the figure in 2003 contains a Latin text: The Holy Body and a Vessel oJ the Blood of 
St. Candide, the Martyr, as Found in the Cernetery of St. Agnes on 10 March 1 754. 

The cernetery of St. Agnes was certainly the Santa Agnese catacombs in Rome. 
Unfortunately, the note informing about the origin of the relic is not a document in 
the strict sense of the word, but an analysis of the preserved thread mark testifies 
that it was written on paper from a papal document confirming the handing over 
of the relic or on paper intended for such a document. Presumably, this procedure 
took place in Rome. The precise date of extracting the relic from the catacombs 
mentioned in the note was earlier rewritten, in connection with a note in Marty
rologium Romanum (9 March - St. Candide of Sebasta and 1 1  March - St. Candide 
of Alexandria) .  It is most likely that the anonymous remnants of an Early Christian 
martyr were "baptised" in the eighteenth century and given the name of one of the 
two saints. 

There is no information about the time which passed before the relics arrived 
in Poland; the same holds true for the identity of the person thanks to whom they 
were installed in the Choroszcz church, and the time. The eventual role played by 
hetman Jan Klemens Branicki remained unconfirmed by the sources. An argument 
against Branicki's involvement is the relatively late mention of the caffin and the 
altar of St. Candide: the oldest comes from 1780, i. e. ten years after the death of 
the hetman, when a Białystok locksmith offered a lock for the coffin. The pre
served coffin, however, does not contain a single trace of such a lock, and the caf
fin chest is distinctly later than the lid. First mention of an altar of St. Candide 
comes from 1786; work on a new altar was inaugurated several years later, as evi
denced by the financial numerous contributions made for this purpose in 1791-
1793. The clonators included six members of the clergy and ten laymen, i .  a. two 
brothers of the prior. Four sheets of glass for the caffin were offered in 1792, and a 
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St. Candide moneybox appeared in the ehureh. The eult of the saint, however, did 
not progress, as demonstrated by the offered donations. 

The St. Candide altar stood on the right, southern side of the entry to the 
presbytery, opposite the pulpit. There are no extant views or photographs of the 
altar, but its appearanee could be approximately reereated upon the basis of eon
eise inspection deseriptions, starting with 1804. The altar was erowned with a bal
daehin, whieh means that it was treated as a eonfessio, i. e. a eombination of altar 
and grave. The manner in which the eonfessio eame into being is very untypieal, 
sinee the altar was plaeed on the spot of an earlier baptismal font. The preserved 
altar baldaehin originally topped the font and was identieal to the one over the 
pulpit. In a word, it was not the eonfessio which was eovered with a baldaehin, 
but the altar which was plaeed underneath an earlier baldaehin, in this way ereat
ing the eonfessio. 

The largest eontribution "for the embellishment of St. Candide" was made in
1813, but we do not know what it finaneed. True, a ehureh inventory from 1839 
mentions a wooden statute of the martyr standing above the eoffin, but this informa
tion does not appear in sueeessive inventories. The statue was plaeed on a preserved 
reliquary suspended above the eoffin and eontaining the relies of four saints. In 1871-
1873 the altar was transferred to the baek of the main altar, where it was reeorded for 
the last time in an inventory from 1930. During his 1931 visitation Romuald Jałb
rzykowski, the arehbishop of Wilno, offieially eonfirmed the authentieity of the relies 
of St. Candide. Fortunately, the figure of the saint survived a fire, whieh damaged 
the ehureh in 1938. From that time on, it was transferred upon several oceasions from 
the mensas of several side altars, and in 2003 - subjeeted to eonservation. 

An examination of the figure (including X-rays and eomputer tomography) 
showed that heretofore literature frequently veered from the truth by trying to 
reereate the teehnique and teehnology of exploiting objeets of this sort. Mention 
was made of "skeletons eoated with a wax body", "skulls eovered with wax" and
"figures granted a wax body", without explaining the nature of sueh operations. In
the ease of St. Candide we are dealing with a fully plastic figure executed in a 
highly uneonventional way and out of assorted fabries. The trunk and limbs are 
made of several layers of paper and cloth, thus ereating a thiek and stiff eoating, 
whieh could be deseribed as a self-supporting eonstruetion sinee apart from sev
eral pieees of wire in the fingers it does not need any outer reinforeements. The 
head, eomposed of two wax easts melted together, is attaehed to the trunk. Almost 
the whole interior of the figure, including the head, eontains fragments of a human 
skeleton, and the remaining spaee is taken up by eotton fibres, resembling eotton 
wool. On the outside, a remarkable eostume refers, in an eighteenth-eentury con
vention, to the apparel of a Roman legionnaire. The head was most probably made 
by a professional seulpture workshop, judging by the displayed skillfulness and 
the facial expression, whieh produees the impression of a person who had just 
passed away. Only its size, slightly smaller than a natural head, prevents from 
reeognising its front part as a death mask. The whole rest, apart from the head, 
eould be the work of a workshop whieh produeed the eoating and granted the 
figure its final shape after previously plaeing the skeleton inside. The eonstruetion 
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of the figure, despite the use of wax, paper and cloth, is extremely solid. The figure 
can be without the slightest difficuJty lifted, tumed, and moved without changing 
the arrangement of the several score bones placed inside it. This feature is an 
essential difference in comparison with a large group of figures that, even arrayed 
as carefully as possible, would have not survived similar operations and immedia
tely fallen to pieces. St. Candide was ideally swted for transport, even to far away 
destinations. More about the manner in which the figure was executed can be found 
in an artide by Helena Hryszko, published in the same issue of "Biuletyn" .

1. Popiersie figury 
św. Kandyda 

po konserwacji.
Busi of figure 

of St. Candide 
after conservation. 
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2. Relikwiarz św. Kandyda. Stan po konserwacji. Reliquary of St. Candide. Stałe after conservation. 

3. Znaleziona w trumnie notatka informująca 
o wydobyciu relikwu św. Kandyda z rzymskich 
katakumb S. Agnese. Note discavered in the coffin 
informing about the extraction of the relics of 
St. Candide from the Roman S. Agnese catacombs. 

4. Zachowana dolna polowa filigranu z notatki 
znalezionej w trumnie. Preserved l ower half o f a 
thread mark from the note discavered in the coffin. 

5. Filigran z papieskiego dokumentu z 1673 roku 
poświadczającego przekazanie Mikołajowi Stefanowi 
Pacowi relikwu czterech świętych. Thread mark from 
a papaJ document from 1673 confuming the presentation 
of the relics of four saints to Mikołaj Stefan Pac. 



6. rapieski dokument 
z 1673 roku poświadczający 

przekazanie Mikołajowi 
Stefanowi Pacowi 

relikwii czterech świętych. 
Papal document from 1673 
confirming the presentation 

of the relics four saints 
to Mikołaj Stefan Pac. 

7. Przerabiana dzienna data 
wydobycia relikwii św. Kandyda 

~ z katakumb. Fragment notatki 
• 

znalezionej w trumnie. 
Rewritten date of the extraction 

of the relics of St. Candide from 
the catacombs. Fragment of a 
note discovered in the coffin. 

8. Widok wnętrza kościoła w Choroszczy ku wschodowi. Pod baldachimem naprzeciwko ambony 
miejsce ustawienia ołtarza św. Kandyda w okresie ok. 1792-1930. 

View of the interior of the church in Choroszcz to the east. Below the baldachln, opposite 
the pulpit - the spot where the al tar of St. Candide was located in about 1792-1930. 



9. Popiersie figury św. Kandyda 
przed konserwacją. 

Bust of the figure of St. Candide 
pńor to conservation. 

10. Woskowa głowa figury św. Kandyda przed konserwacją. 
Wygląd twarzy silnie zmieniony wskutek .,makijażu" 

dodanego w partii oczu i ust. 
Wax head of the figure of St. Candide pńor to conservation. 

Expression of the face strongly altered d ue to the .,maquillage" 
added around the eyes and mouth. 



1 1 .  Tył głowy z przypiętym 
do peruki kosmykiem 

jaśniejszych włosów. 
Stan przed konserwacją. 

Back of the head with 
a strand of lighter 

hair pinned on to the wig. 
Stałe prior to conservation. 

12. Lewa dłoń 
ukształtowana z warstw 

płótna z widocznymi 
pozostalościami 

wierzchniej, 
jedwabnej tkaniny. 

Left hand made of layers 
o f cłoth with visible 

13. Górna część 
stroju nawiązująca 

kształtem i dekoracją 
do rzymskiego pancerza. 

Upper part of the 
costume, whose shape 
and decorations refer 

to a Roman breastplate. 

14. Fragment "pancerza" ze 
zlotolitego adamaszku 

z motywem "karpiej łuski" 

oraz z symbolem Ducha Świętego 
wykonanym z metalowej koronki. 

Fragment of the "breastplate" 

made of sami te damask with 
a "carp scale" motif and the 

symbol of the Holy Ghost 
mad e of metal lace. 



15. Tulów figury po zdjęciu ,.pancerza". 
Widoczny szew łączący powłokę korpusu. 

Trunk of the figure after 
the removal of the ,.breastplate". 

Visible seam of the trunk coating. 

16. Figura św. Kandyda w trakcie 
konserwacji po zdjęciu ,.pancerza" i ,.tuniki".

Widoczne sięgające do bioder spodnie 
oraz obszycie rąk i nóg jedwabnymi tkaninami. 

Figure of St. Candide in the course of conservation, 
after the removal of the .,tunic" and ,.breastplate". 

Visible trousers reaching the hips 
and the silk fabric sewn onto the hands and legs. 



17. Połączenie głowy 
z korpusem osłonięte 

dwoma pasami płótna Lnianego. 
The link between the head 

and the trunk covered 
with two strips of łinen. 

18. Odsłonięte połączenie głowy 
z korpusem. Wewnątrz korpusu 

widoczna bawełniana wata 
i końcówki wygiętego drutu. 

Uncovered łink between 
the head and the trunk. 

Insi de the trunk - visible cotton 
floss and ends of ben t wire. 

19. Badania tomograficzne 
figury św. Kandyda. 

Tomographic 
examination of the 

figure of St. Candide. 
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20. Tomograficzny 
obraz górnej partii figury. 
Widoczne ko ci szkieletu 

umieszczone w woskowej 
głowie, korpusie i rękach. 

Tomographic image 
of the upper part 

of the figure. Visible skeleton 
bones placed in the wax 
head, trunk, and hands. 

21.  Fotografia 
rentgenowska tułowia i rąk. 

X-ray of the tru.nk and hands. 

22. Głowa figury po oczyszczeniu 
i usunięciu wtórnego 

"makijażu" . Stan bez peruki 
zasłaniającej jedwabny czepek. 

Head of figure after cleaning 
and the removal of the secondary 

"maquillage". StaŁe without 
the wig covered a silk cap. 



23. Głowa figury św. Kandyda po konserwacji.  Head of St. Candide after conservation. 
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24. Figura św. Kandyda po konserwacji.
Figure of St. Candide after conservation. 

Zdjęcia: Helena Hryszko i Marek Mnclunvski. Photo: Helena Hryszko and Marek Macl10wski. 
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M A T E R I A Ł Y

HELENA HRYSZKO 
Warszawa 

Analiza techniki wykonania figury 

św. Kandyda z kościoła w Choroszczy 

Wśród ogromnej liczby różnorodnych relikwiarzy ocalałych w kościołach 
na terenie Polski, relikwiarze z umieszczonymi wewnątrz wizerunkami świętych, 
przybierającymi kształt postaci ludzkiej, stanowią niewątpliwie niebywałą rzad
kość. W katalogu, będącym częścią opracowania Ryszarda Mączyńskiego, na tere
nach dawnej Rzeczypospolitej doliczono się tylko ośmiu takich relikwiarzy1 .  Na 
podstawie obszernego materiału źródłowego autor katalogu zamieszcza ponadto 
opisy kolejnych sześciu tak ukształtowanych relikwiarzy. Doliczając jeszcze jeden 
relikwiarz, nie uwzględniony przez Ryszarda Mączyńskiego, a opisany w publika
cji Katarzyny Kolendo2, łącznie na całym terenie dawnej Rzeczpospolitej mogło 
być zaledwie piętnaście tego typu obiektów. Jest to liczba, która najlepiej obrazuje 
wyjątkowość zjawiska. 

Autor katalogu określa wizerunki świętych skomponowane przestrzennie 
na kształt postaci ludzkiej jako "figury relikwiowe". Po wnikliwym przeanalizo
waniu wszystkich opisów zamieszczonych w katalogu, należałoby jednak zwrócić 
uwagę na dość istotną kwestię, a mianowicie: terminem tym określane są zarówno 
pełnoplastyczne figury, jak i anatomicznie ułożone szkielety, przybierające kształt 
leżących postaci dzięki okrywaniu ich rodzajem ozdobnych całunów, czasem 
z dodanymi elementarni strojów. Te dwa rodzaje wizerunków świętych, chociaż 
oparte na tych samych założeniach ideowych i wywołujące zbliżony efekt wizual
ny, różniły się jednak między sobą w sposób zasadniczy. Musiały być też sporzą
dzane, z natury rzeczy, w całkowicie odmienny sposób. Przy wykonywaniu jed
nych i drugich posługiwano się w zasadzie tymi samymi elementarni. Najważniej
sze z nich to oczywiście relikwie w postaci całego szkieletu lub jego części, wo
skowe odlewy głów i rąk, różnego rodzaju drogocenne tkaniny czy pasmanterie, 
czasem też klejnoty. Różnica między nimi polegała natomiast na sposobie łączenia 
tych elementów. W przypadku pełnoplastycznych figur wszystkie główne ele
menty były połączone ze sobą w jedną sarnoistną całość w sposób trwały, tworząc 
przestrzenną figurę na kształt ludzkiej postaci. W drugim zaś przypadku wszyst
kie elementy pozostawały oddzielne. Swobodnie skomponowane wewnątrz reli
kwiarza tworzyły plastyczny obraz postaci. Utworzenie tych ostatnich było więc 
stosunkowo proste. Dysponując drogocennymi materiami czy klejnotami, w zależ
ności od ogólnej koncepcji dekoracji, po ułożeniu relikwii, bez większych trudności 
można było skomponować wizerunek świętego. Sporządzenie całych pełnopla-
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stycznych figur było dużo bardziej skomplikowane i poza podobnymi akcesoriami 
wymagało posiadania specjalnych umiejętnośc.i. "Oblekanie ciałem" relikwii i two
rzenie w ten sposób bardziej dosłownych wizerunków świętych było z pewnością 
nieporównywalnie trudniejsze. Możemy się o tym przekonać chociażby na przy
kładzie figury św. Kandyda. W konsekwencji tych różnic pełnoplastyczne figury 
w zdecydowanie mniejszym stopniu mogły podlegać istotnym przekształceniom, 
ewentualne zmiany dotyczyły jedynie wyglądu zewnętrznego. Rozczłonkowane 
elementy natomiast, w tym również same relikwie, łatwo mogły ulegać deforma
cjom, przemieszczeniom czy wręcz parcelacji. Istniała też możliwość, bez więk
szych trudności, dokonywania zmian w sposobie dekoracji. Znakomitym przykła
dem w tym względzie może być relikwiarz św. Bonifacego w kościele bernardy
nów na Czerniakawie w Warszawie, w którym, jak pisze Ryszard Mączyński, nie
jednokrotnie wymieniano szatę okrywającą szkielet, co zresztą poczytywane było za 
najwyższej mian; przywile/. Wydaje się, że tak znaczące różnice powinny znaleźć
swoje odzwierciedlenie również w odmiennym nazewnictwie, a na pewno te dwa 
rodzaje relikwiarzy należałoby rozróżniać. 

Przy rozpatrywaniu różnych wariantów wykonywania takich figur nasuwa 
się również uwaga ogólnej natury, którą może warto zamieścić w tym właśnie 
miejscu. Wydaje się, że sposób oprawy wizerunków świętych mógł być ściśle 
uzależniony od stanu zachowania pozyskanych szkieletów. Tylko szkielet w do
brym stanie mógł być ułożony zgodnie z anatomicznym kształtem. I tylko dobrze 
zachowaną czaszkę można było przyozdobić klejnotami lub koroną, jak w przy
padku św. Bonifacego. Szkielet rozczłonkowany na wiele drobnych części musiał 
natomiast mieć trwałą osłonę. Być może od tego uzależniano sposób umieszczenia 
relikwii w relikwiarzu. 

Na podstawie zamieszczonych we wspomnianym katalogu opisów podjęto 
próbę rozróżnienia tych dwóch rodzajów relikwiarzy. Niestety, opisy nieistniejących 
już relikwiarzy cytowane z dokumentów źródłowych są albo zbyt ogólne, albo sfor
mułowane w bardzo niejednoznaczny sposób. Określenia relikwie "obleczone cia
łem" czy "obleczone woskowym ciałem" mogą być interpretowane bardzo dowolnie.
Trudno więc z nich wywnioskować, jak naprawdę były ukształtowane. 

2 tej bardzo wstępnie przeprowadzonej próby podziału wynikałoby, że 
z pięciu N)'ffiienionych w katalogu relikwiarzy ze szkieletami osłoniętymi szatami, 
zachowały się do dnia dzisiejszego tylko trzy. Najstarszy z nich, i w zasadzie jedy
ny pozostający w pierwotnym układzie, to wspomniany już relikwiarz św. Bonifa
cego wykonany w latach 1687-1693. Dwa pozostale to relikwiarz św. Jukundusa 
z 1777 roku z kościoła .pijarów w Rydzynie i relikwiarz św. Wiktora z 1740 roku 
z Mariampola, znajdujący się obecnie w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu4.
Relikwiarz św. Klemensa, zapewne z 1753 roku, znajdujący się niegdyś w kościele 
karmelitów trzewiczkowych we Lwowie, znany jest tylko z następującego opisu: 
zwłoki, czyli relikwie św. Klemensa - prawdziWlJ tegoż świętego kościotrup, spoczywający 
z podpartq rękq na wezgłowiu. Z ostatniego relikwiarza zaliczonego do tej grupy, św. 
Benedykta z początku XVID wieku, pozostały same relikwie przechowywane 
obecnie w krypcie kościoła jezuitów w Krakowie. Relikwiarz ten najpierw znajdo
wał się w kaplicy "na bramie" w rezydencji Dzieduszyckich w Cucułowiczach
(d. woj. ruskie), a następnie w kościele jezuitów we Lwowie5. Skoro w 1946 roku
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relikwie wyjęto z relikwiarza i przewieziono do Krakowa, to pierwotnie musiał to 
być przyozdobiony szkielet, a nie figura. 

Na podstawie opisów zamieszczonych w opracowaniu Ryszarda Mączyń
skiego do drugiej grupy relikwiarzy - z umieszczoną wewnątrz pełnoplastyczną 
figurą mającą przedstawiać wizerunek świętego - zakwalifikowano dziewięć 
obiektów. Spośród nich do naszych czasów ocalało tylko pięć. Są to relikwiarze: 
św. Konstancjusza z 1745 roku w bazylice Grobu Bożego w Miechowie, św. Witali
sa z lat 1746-1754 w kościele franciszkanów w Warszawie, św. Justyna z 1754 roku, 
obecnie w kościele parafialnym w Masarzu na Białorusi, a pierwotnie w kościele 
karmelitów bosych w Madziole Starym (d. woj. wileńskie), św. Feliksa z lat 1750-
1765 w kościele farnym w Tomaszowie Lubelskim i oczywiście św. Kandyda, któ
remu jest poświęcone niniejsze opracowanie. Wymieniane przez Ryszarda Mą
czyńskiego kolejne cztery relikwiarze nie dochowały się do naszych czasów. Reli
kwiarze te znane są tylko z opisów inwentarzowych lub wzmiankowane w innych 
źródłach. Były to relikwiarze św. Donata z 1775 roku z kościoła misjonarzy w Kra
sławiu, św. Wiktora z 1737 roku z kościoła franciszkanów w Wilnie, św. Walensa 
z 1766 roku i św. Wincentego z 1802 roku z kościoła trynitarzy na Antokolu 
w Wilnie6. Do tej grupy relikwiarzy należy jeszcze dodać wspomniany już na po
czątku artykułu relikwiarz św. Klemensa z Kiemieliszek, którego dość szczegóło
wy opis znany jest również tylko z inwentarzy. 

Czy umieszczony powyżej wykaz obejmuje kompletną liczbę relikwiarzy, 
zarówno tych ocalałych, jak i zaginionych? Na to pytanie mogą jedynie odpowie
dzieć dalsze prace inwentaryzacyjne i badawcze, zwłaszcza na dawnych wschod
nich terenach Polski. Jest przecież możliwe, że jeszcze gdzieś przetrwały, ale 
ukryte, chociażby z powodu złego stanu zachowania. Również poszerzone badania 
archiwalne mogą ujawnić nieznane informacje na ten temat. 

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze bardzo istotna kwestia, czy rzeczywiście 
we wszystkich pięciu relikwiarzach należących do drugiej grupy umieszczone są 
pełnoplastyczne figury? Pytanie to wydaje się być zasadne po zewnętrznych oglę
dzinach jednego z nich, a mianowicie relikwiarza św. Witalisa w kościele francisz
kanów w Warszawie. Zauważono, że zamiast całej woskowej głowy, w trumnie 
znajduje się tylko połowa woskowego odlewu głowl. Byłby to więc raczej rodzaj 
maski przykrywającej relikwie. Brak jednej ręki może również potwierdzać przy
puszczenie, że nie jest to pełna figura, ale ułożony anatomicznie szkielet z dodaną 
woskową maską i woskową ręką. Rzecz jasna, jednoznaczne potwierdzenie powsta
łych wątpliwości może być dokonane jedynie na podstawie szczegółowych badań, 
zarówno relikwiarza św. Witalisa, jak i pozostałych relikwiarzy. Wobec trudnego 
dostępu do figur, opisy niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistości. 

Nawet jeśli założymy zgodność opisów z faktycznym stanem rzeczy, to 
dotyczą one tylko zewnętrznej strony figury. Zazwyczaj są to opisy głów, ubiorów, 
atrybutów świętych, czy też dodatkowych dekoracji. W żadnym razie opisy te nie 
ujawniają sposobu wykonania samej figury. Jeżeli głowa wykonana jest z wosku, 
to czasem cała postać może być określana jako "figura woskowa" . Takim przykła
dem mogą być opisy dwóch figur: nieistniejącej już figury św. Klemensa z Kiernie
liszek oraz przechowywanej obecnie w Masarzu figury św. Justyna8. Również 
wzmianki źródłowe, odnoszące się do sposobu wykonywania pełnoplastycznych 
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figur, nie mogą być pomocne przy próbie objaśnienia tej kwestii. Wzmianki te są 
sporadyczne i bardzo ogólnikowe. Ryszard Mączyński na podstawie obszernych 
badań źródłowych oraz w oparciu o literaturę przedmiotu pisze: zestawiony anato
micznie szkielet odziewano bowiem szatami, niekiedy jeszcze uprzednio "oblekając" go 
woskowym ciałem lub też w XVIII wieku najczęściej jednak nie prezentowano ich [reli
kwii] w postaci szkieletu, lecz w spos6b bardziej dosłowny "oblekano ciałem", tworząc
figurę relikwiową9• W innym zaś miejscu podaje następujący wzorzec wykonywania 
wizerunków świętych: figury relikwiowe tworzono nakn;wając szkielet szatami (wy
pchanymi do kształtu ludzkiej sylwetki), czaszkę zaś - wedle technik znanych ceroplasty
ce - powlekając woskowym "ciałem"10. Autor odnosi ten wzorzec do wszystkich za
chowanych w Polsce figur, w tym do figury św. Kandyda z Choroszczy, nieza
chowanych figur św. Walensa i św. Wincentego w Wilnie, a także do wspomnianej 
powyżej figury św. Justyna z Masarza. Ta ostatnia na szczęście istnieje nadal, więc 
może w przyszłości będzie możliwość skonfrontowania opisu z rzeczywistością. 
Nie dowiemy się natomiast, czy figury św. Walensa i św. Wincentego istotnie całe 
były wykonane z wosku, jak wynikałoby to z istniejących wzmianek archiwalnych, 
czy może posiadały tylko woskowe głowy. Z jednego opisu dowiadujemy się, że 
szczątki św. Wincentego w 1802 roku zostały ukształceniem ciała z wosku pokn;te
i stosownie rycerskim ubiorem przystrojone. Druga wzmianka dotyczy obu figur 
św. Walensa i św. Wincentego: Kości umieszczone sq w figurach woskowych, odtwa
rzających ciała tych świętych, z kt6rych pierwszy ubrany jest w str6j dworski rokokowy, 
drugi zaś w szaty biskupie11 .

Ryszard Mączyński przypuszcza, że jednak sporadycznie tworzono całą 
sylwetkę z wosku. Podstawą tego sądu jest informacja, że biskup Jan Berusławski 
w 1786 roku Wljdał urzędowe świadectwo o umieszczeniu relikwii św. Donata w Kra
sławiu w zmniejszonej woskowej postaci tego świętego12• Niestety, ten relikwiarz rów
nież nie istnieje, więc nie ma możliwości potwierdzenia tej interesującej informacji. 

Cytowane wyżej opisy czy wzmianki nie są do końca jasne i zawierają zbyt 
duży stopień ogólnQści, aby mogły rzeczywiście objaśniać sposób kształtowania 
tego typu figur. Jest całkowicie zrozumiałe, że na podstawie tak skromnych 
wzmianek źródłowych i bez kompleksowych badań zachowanych obiektów spo
sób sporządzania tego typu wizerunków nie może być przedstawiony w sposób 
jednoznaczny. Zapewne dlatego w dotychczasowych publikacjach zagadnienie 
techniki wykonania figur znajdujących się w Polsce nie było dotąd podejmowane. 
Opracowanie tego tematu byłoby ze wszech miar pożądane. 

Źródłem informacji na temat budowy figur muszą być przede wszystkim 
same figury, a nie najlepsze nawet opisy ich zewnętrznego wyglądu. Jednak 
utrudniony dostęp do tych obiektów, będących przedmiotami kultu i umieszczo
nych w zamkniętych trumnach, na razie uniemożliwia zgłębienie tego zagadnie
nia. Dlatego też przekazanie do konserwacji figury św. Kandyda z Choroszczy 
należy uznać za sytuację całkowicie wyjątkową. W tym przypadku decyzja o prze
kazaniu relikwiarza do konserwacji była możliwa dzięki wyjątkowo sprzyjającym 
okolicznościom. Bezpośrednim powodem zdecydowania się na konserwację był 
zły stan zachowania zarówno trumny, jak i figury. Istotną okolicznością ułatwiają
cą oddanie relikwiarza do konserwacji było przechowywanie obiektu poza ołta
rzem, a przede wszystkim fakt, że od dawna nie był to już przedmiot kultu. 
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W ubiegłych latach leżąca w trunmie figura Świętego niewątpliwie robiła 
na oglądających duże wrażenie. Uwagę zwracała przede wszystkim głowa. Reali
styczny wygląd twarzy, podkreślony wyrazistym, jaskrawym makijażem, oraz 
peruka z naturalnych włosów potęgowały wrażenie. Z pewnością w lokalnym, 
niewielkim środowisku był to obiekt wielce osobliwy. Jego szczególny charakter, 
odbiegający od tego, co zazwyczaj znajdowało się w kościołach, mógł zrodzić wąt
pliwości wśród miejscowego duchowieństwa, skoro w latach osiemdziesiątych XX
wieku schowano go pod mensą ołtarza bocznego13. Pozostawał tam do 2003 roku. 

W przypadku relikwiarza św. Kandyda nikt nie znał dokładnie jego za
wartości, ponieważ relikwie będące przedmiotem kultu pozostawały niewidoczne. 
Od czasu sporządzenia relikwiarza tak naprawdę tylko wykonawcy znali jego 
tajenmicę. Potem przez ponad 240 lat zarówno wierni jak i badacze mogli snuć 
tylko przypuszczenia. Stąd też zapewne powstała miejscowa legenda o relikwii 
jednego palca, o której wspomina Józef Maroszek14. 

Przeprowadzone w 2003 r. prace konserwatorskie były nie tylko znakomitą 
okazją do zbadania relikwiarza, ale również do wyjaśnienia wielu zagadnień wią
żących się z tym unikalnym obiektem15. Niezbędnym wymogiem rozpoczęcia kon
serwacji relikwiarza było potwierdzenie bądź wykluczenie autentyczności po
szczególnych elementów figury. Dlatego też prace badacze i analityczne stanowiły 
niezmiernie istotny etap całego procesu konserwacji. Przeprowadzono możliwie 
szerokie badania technologii i techniki wykonania figury, służące dokładnej anali
zie poszczególnych elementów. Wyniki badań laboratoryjnych i rezultaty prac 
analitycznych pozwoliły ustalić charakter i skalę późniejszych ingerencji w struk
turę obiektu. Ustalenia te były niezmiernie przydatne, głównie przy identyfikacji 
tych wszystkich elementów, które pierwotnie tworzyły figurę św. Kandyda. Na 
podstawie szczegółowych badań można było stwierdzić, że korpus i ubiór uległy 
przekształceniom w najnmiejszym stopniu. Nie zauważono żadnych śladów inge
rencji w pierwotną strukturę korpusu ani penetracji wnętrza relikwiarza. Korpus 
figury pozostał w nienaruszonym stanie. Jedwabny ubiór zachował także swój 
pierwotny kształt, natomiast elementy później dodane (obszyta koronką biała 
osłona szyi i zamszowe rękawiczki) nie miały większego znaczenia dla ogólnego 
wyglądu. Największym zmianom uległa głowa. Jaskrawy i bardzo nieudany "ma
kijaż" twarzy całkowicie zmienił jej oryginalny wygląd. Zmiana ta spowodowała, 
że głowa stała się akcentem skupiającym na sobie uwagę i niekorzystnie dominu
jącym. To głównie wygląd głowy mógł budzić wątpliwości co do autentyczności 
figury. Jednocześnie badania wykazały wyjątkowo korzystną okoliczność: otóż 
wszystkie zmiany, chociaż miały negatywny wpływ na ogólny wygląd figury, były 
powierzchowne i nie naruszały oryginalnej struktury obiektu. Co więcej, wszystkie 
zmiany były całkowicie odwracalne. Dzięki tej sytuacji, po usunięciu w trakcie 
prac konserwatorskich wtórnych elementów, deformacji i przekształceń, figura 
mogła w znacznym stopniu odzyskać swój pierwotny wygląd. Relikwiarz, pomi
mo przekształceń, jakim ulegał na przestrzeni dziejów, nie stracił więc waloru 
autentyku. Dlatego też figura św. Kandyda, jako niezmieniony, materialny doku
ment epoki, jest dla badaczy historii sztuki sakralnej niezwykle cennym obiektem. 
W oparciu o wyniki przeprowadzonych qadań można było zidentyfikować 
wszystkie materiały wykorzystane przy robieniu figury, a także szczegółowo prze-
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śledzić pierwotną technikę wykonania głowy, korpusu i ubioru. W mmeJszym 
opracowaniu będą omówione zagadnienia odnoszące się wyłącznie do oryginalnej 
struktury obiektu. Nie uwzględniono zatem elementów i materiałów wtórnie do
danych. 

Figura św. Kandyda o wysokości 110 centymetrów była złożona w drew
nianej, przeszklonej z trzech stron trumnie o wypukłym wieku, wspartej na no
gach w kształcie lwich łap16. 

Świętego przedstawiono w pozycji leżącej, sugerującej osobę zmarłą. Figu
ra jest skomponowana z dwu głównych części - woskowej głowy i korpusu ufor
mowanego wraz z rękoma i nogami. Na głowie znajduje się peruka z naturalnych, 
ciemnych włosów, pod nią jedwabny czepek. Korpus postaci jest przybrany 
w strój z wielobarwnych jedwabnych tkanin, zdobiony złotą pasmanterią. Kształt 
i dekoracja ubioru nawiązują do rycerskiego stroju rzymskiego, z tym że na pier
siach jest wyhaftowany symbol Ducha Świętego i monogram lliS z krzyżem po
środku. Ręce są lekko uniesione, zgięte w łokciach. Świętego Kandyda przedsta
wiono z atrybutami męczenników - wieńcem laurowym na głowie i zieloną, me
talową gałązką palmową w lewej dłoni. Figurę ułożono na atłasowym, różowoło
sosiowym posłaniu i poduszce, obszytych suto marszczonymi falbanami. Pod po
słaniem znajduje się lniany materac, wypełniony włosiem końskim, a osłonięty 
czerwoną, jedwabną tkaniną. 

Głowę relikwiarza stanowi dwuczęściowy odlew woskowy z formy rzeź
biarskiej . Gdyby nie zbyt małe rozmiary głowy, można by przypuszczać, że jest to 
maska pośmiertna, takie jest bowiem pierwsze skojarzenie. Twarz św. Kandyda to 
wizerunek mężczyzny w średnim wieku, z zamkniętymi oczami. Oblicze niewąt
pliwie posiada wyraźne cechy indywidualne. Kremowa barwa twarzy jest subtel
nie i umiejętnie zróżnicowana, niektóre partie są lekko zaróżowione, inne rozbie
lone. Zwraca też uwagę bardzo staranne opracowanie rzeźbiarskie. Możliwe, że 
przy wykonywaniu odlewu twarzy opierano się na jakimś wzorze, którym mogła 
być na przykład rzeźba nagrobkowa. Jedyny dysonans, w porównaniu z opraco
waniem twarzy, stanowią bardzo schematycznie i prymitywnie wykonane uszy. 
Wynikało to zapewne z techniki odlewania dwuczęściowej formy, w której uszy są 
usytuowane na połączeniu obu części. Musiały być więc dorzeźbiane, a nie odle
wane. Pod wtórnym "makijażem" w partii ust, brwi i rzęs nie znaleziono śladów 
żadnej innej warstwy malarskiej . Nie można jednak wykluczyć, chociaż jest to 
mało prawdopodobne, że te elementy twarzy były również pierwotnie podkreślo
ne podobną techniką, ale w zdecydowanie subtelniejszy sposób. Jest możliwe, że 
oryginalne ślady zostały wcześniej usunięte, ponieważ nie pokrywały się z nową 
"koncepcją makijażu". 

Grubość obydwu odlewów, w zależności od miejsca, jest zróżnicowana. 
Grubość na zakończeniu szyi mieści się w granicach od pięciu do ośmiu milime
trów. Jest więc to stosunkowo cienki odlew. W dolnej partii woskowej szyi znaj
duje się sześć niewielkich otworów, nierównomiernie rozmieszczonych (po dwa 
otwory z boków szyi oraz po jednym z przodu i z tyłu), służących do połączenia 
głowy z korpusem. Wnętrze głowy jest szczelnie wypełnione włóknami bawełnia
nymi17. Podstawowym składnikiem odlewu głowy jest wosk pszczeli18. Zróżnico
wanie kolorystyczne poszczególnych partii twarzy sugeruje obecność, oprócz wo-
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sku, innych wypełniaczy nadających białą i różową barwę masie woskowej . Ponad 
wszelką wątpliwość stwierdzono, że nie była to warstwa malarska na powierzchni 
twarzy. Badania ujawniły obecność, poza woskiem, nieznacznych domieszek naj
prawdopodobniej dwóch barwników, bieli ołowiowej i minii, oraz talku19. Wyko
rzystanie tych barwników, niewątpliwa znajomość tajników ceroplastyki, a także 
staranne rzeźbiarskie opracowanie głowy może świadczyć o wykonaniu odlewu 
w wyspecjalizowanym warsztacie. W żadnym wypadku nie mógł być to amator
ski, a tym bardziej jednostkowy wyrób. 

Korpus figury jest odpowiednio ukształtowaną, sztywną i twardą formą 
(o obwodzie na wysokości piersi 48 cm ), wykonaną z płótna lnianego i papieru 
przeklejonego klejem glutynowym. Wewnętrzną i zewnętrzną warstwę stanowi 
ręcznie tkane, nie bielone płótno lniane, pośrodku znajdują się cztery warstwy 
grubego papieru. Zewnętrzna okleina składa się z kilku różnej wielkości frag
mentów płótna. Jest możliwe, że fragmenty te nakładają się na siebie i w niektó
rych partiach może być ich kilka warstw. Wszystkie papiery były wykonane 
z masy szmacianej, zawierającej włókna lnu, konopi, niewielkie ilości włókien weł
ny i bawełny oraz liczne paździerze20. Grubość warstwy powłoki tworzącej korpus 
wynosi około 4 milimetrów. Z przodu powłoka ta jest połączona szwem biegną
cym wzdłuż całej długości tułowia. Ręce i nogi, oprócz dłoni, były starannie ob
szyte jedwabnymi tkaninami, w wyniku czego nie było bezpośredniego dostępu 
do powłoki figury w tych partiach. Zrezygnowano więc ze szczegółowych badań 
zakrytych części, po to by ograniczyć ingerencję w oryginalną strukturę obiektu. 
Zważywszy jednak na tę samą twardość powierzchni rąk, nóg i tułowia, można 
założyć, że przy wykonywaniu tych części zastosowano identyczną technikę. Ręce 
i nogi zostały połączone z tułowiem w sposób trwały. Oznacza to, że powłoka 
wszystkich części figury musiała być wykonywana równocześnie. Ręce były 
ukształtowane łącznie z dłońmi. Całe dłonie oklejono paskami płótna, a na wierz
chu dodatkowo kremową tkaniną jedwabną. Biorąc pod uwagę twardą strukturę 
powłoki należy przypuszczać, że figurę odpowiednio formowano i zszywano, 
kiedy wielowarstwowa powłoka była jeszcze wilgotna. Po całkowitym wyschnię
ciu nie było bowiem technicznej możliwości jej plastycznego ukształtowania, ani 
tym bardziej zszycia. Być może tego typu trudności spowodowały, że figura 
ukształtowana jest dość nieporadnie i nieproporcjonalnie. Ma zbyt obniżoną talię, 
nieforemne biodra, stosunkowo krótkie nogi, bardzo małe stopy i zdecydowanie 
za duże dłonie. 

Głowa przymocowana jest do tułowia tylko czterema lnianymi tasiemkami 
o szerokości jednego centymetra. Tasiemki przechodzą przez sześć otworów 
w szyi i przez nacięcia w powłoce korpusu. Tasiemki z przodu i z tyłu przewle
czone są przez jeden otwór w szyi, natomiast dwie boczne przez dwa otwory. 
Połączenie głowy i tułowia owinięte jest dwoma pasami płótna lnianego spiętymi 
metalowymi szpilkami. Pierwotnie połączenie to było dodatkowo osłonięte białą 
tkaniną lnianą21 .  

Do tak wykonanej figury jest przymocowany oryginalny i dość okazały 
strój o bardzo urozmaiconej formie, uszyty z efektownych złotolitych materii, 
wzbogacony pasmanteryjnymi zdobieniami :z; galonów i różnorodnych złotych 
koronek. Stylizacja dwóch podstawowych części stroju może kojarzyć się z rycer-
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skim ubiorem rzymskim z czasów starożytnych. Część górna miała zapewne na
wiązywać formą i dekoracją do pancerza, część dolna natomiast do tuniki. 

"Pancerz" sięga po bokach do talii, z przodu zaś jest nieco dłuższy i zaokrą
glony. Jest też ściśle dopasowany do tułowia, zakrywając przód, ramiona i boki figu
ry. Na plecach jest zasznurowany lnianą nicią, a na ramionach z tyłu przypięty do 
korpusu metalowymi szpilkami. Cały przód jest ozdobiony motywem "karpich łu
sek", mającym imitować rycerską zbroję, ponadto czterema rodzajami złotych koro
nek i złotym galonem. Umieszczony na piersi symbol Ducha Świętego skompono
wano ze złotej koronki, a znajdujący się poniżej monogram IHS z krzyżem wyhafto
wano złotymi nićmi. Do ramion są przypięte po trzy dekoracyjne paski. 

"Tunika" przybrała formę sięgającej przed kolana krótkiej spódniczki, roz
ciętej z przodu i udrapowanej w duże koliste fałdy. Po bokach pomiędzy fałdami 
przypięte są po trzy ozdobne paski. Brzegi spódnicy są obszyte złotą koronką. 
Górny brzeg spódnicy jest częściowo przypięty szpilkami, a częściowo prowizo
rycznie przyszyty do powłoki figury. Spódniczka uszyta jest z dwóch brytów tka
niny (szerokość brytu wynosi 52 cm). 

Pod spódnicą znajdują się lekko zmarszczone spodnie, sięgające tuż za ko
lana. Góra spodni jest nierówno obcięta na wysokości bioder i prowizorycznie 
przyszyta do powłoki. Ręce (oprócz dłoni) i całe nogi wraz ze stopami są obszyte 
tkaninami bezpośrednio na figurze Świętego i ściśle przylegają do powłoki korpu
su. Na rękawach powyżej łokci doszyto po pięć ozdobnych krótkich pasków. Na 
każdej nodze naszyta jest pionowo złota koronka i poziome pasy galonów. Układ 
koronki i galonów miał zapewne nawiązywać do rzymskiego obuwia. 

Ubiór Świętego uszyty jest z czterech różnych tkanin jedwabnych. Trzy 
z nich posiadają zbliżoną kompozycję i podobną stylizację wzorów. Są to tkaniny 
z motywami wielobarwnych, cieniowanych gałązek kwiatowych na jasnym paste
lowym tle, a rytm kompozycji wyznaczają mniej lub bardziej faliste wstęgi. Te trzy 
tkaniny powstały zapewne w trzeciej ćwierci XVIII wieku i są wytworami manu
faktur lyońskich. Czwarta natomiast tkanina, z której uszyto "pancerz", należy do
zdecydowanie rzadziej spotykanego rodzaju. Jest to złotolity adamaszek ze swo
bodnie skomponowanym ornamentem z ukwieconych gałązek. Tego typu kompo
zycja wskazuje na powstanie tkaniny w okresie zbliżonym do pozostałych, jednak 
jej proweniencję trudno jest określić ze względu na całkowicie odmienną technikę 
wykonania22.

Wskutek użycia rokokowych tkanin do stworzenia ubioru o kształcie na
wiązującym do starożytnego rzymskiego stroju powstała dość efektowna, acz oso
bliwa całość. Jak się wydaje, naczelną koncepcją przy sporządzaniu ubioru było 
uzyskanie najlepszego efektu dekoracyjnego, a uczyniono to poprzez kompilację 
różnych fantazyjnych elementów zdobniczych. Stąd też na przykład forma spód
niczki. Chociaż miała nawiązywać do rzymskiej tuniki, rozcięto ją z przodu, aby 
móc na jej brzegach umieścić dodatkowo złote koronki. Koncepcji tej służyły rów
nież dodatkowe ozdobne paski przypięte z przodu spódnicy oraz do ramion figu
ry, ponadto krótsze paski przyszyte przy rękawach nieco powyżej łokci. Dzięki 
takim "ozdobnikom" ubiór stawał się bardziej urozmaicony i bogatszy.

Analizując strój św. Kandyda nie można oprzeć się wrażeniu, że kształt 
niektórych części mógł wynikać nie tyle z przyjętej "koncepcji artystycznej", ile 
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z zupehtie innych, prozaicznych uwarunkowań. Szeroka i sfałdowana spódnica, 
w jaką ubrano postać, miała być może na celu ukrycie bardzo nieforemnego 
kształtu bioder. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu sposobu sporządzenia ubioru nasuwa 
się również uwaga innego rodzaju. Otóż zewnętrzne bogactwo pozostaje w wy
raźnej sprzeczności z dość prowizorycznym przymocowaniem niektórych części 
ubioru do powłoki figury. Wydaje się jednak, że nie należy traktować takiego spo
sobu montażu jako przejawu niestaranności, czy może pośpiechu. Montaż był 
niewątpliwie przemyślany, a wynikał z ograniczonych możliwości technicznych. 
Sztywna powłoka figury nie pozwalała na założenie wcześniej uszytego ubioru. 
Musiał być on montowany bezpośrednio na figurze. Nogi i ręce mogły być obszyte 
tkaninami. Dwie podstawowe części stroju musiały być natomiast przymocowane 
inaczej, nie istniała tu żadna inna możliwość poza zasznurowaniem lub przypię
ciem. Figura relikwiarza nie była więc ubierana, tylko dekorowana. Najlepiej 
świadczy o tym kształt jedwabnego "pancerza", którym zakryto tylko przód i boki
figury, z tyłu zaś była widoczna cała konstrukcja mocowania. Podobnie było w 
przypadku oddzielnych pasków zdobiących "pancerz" i "tunikę". Nie zostały
przyszyte na etapie sporządzania tych części, lecz przypięte do nich szpilkarni na 
samym końcu, po przymocowaniu obu części do powłoki. Dopiero wtedy można 
było je przypiąć w taki sposób, aby cały strój prezentował się najbardziej okazale. 

Fakt użycia do montażu metalowych szpilek niespodziewanie okazał się 
bardzo przydatny przy ustalaniu zakresu ingerencji dokonywanych w ubiegłych 
latach. Do mocowania części stroju użyto bowiem trzech rodzajów szpilek. Więk
szość elementów była przypięta do powłoki cienkimi, nierdzewnymi szpilkarni 
z charakterystyczną główką w kształcie kulki. Takie same szpilki, ale nieco mniej
sze, były użyte do przypięcia pasków. Natomiast w górnej partii figury i na głowie 
znajdowały się, obok szpilek zakończonych kulką, także inne szpilki. Były one 
nieco grubsze, z płaskim, niekształtnym zakończeniem, wszystkie mocno zardze
wiałe. Nie ulegało wątpliwości, że tylko szpilki z kulką były pierwotne, a te drugie 
pojawiły się w wyniku późniejszych ingerencji. Dzięki temu można było określić 
skalę penetracji w autentyczną strukturę figury. 

Uzupehtieniem dekoracji figury jest peruka wykonana z naturalnych, ciem
nych, krótkich i lekko kręconych włosów. Przykrywała tylko przednią, górną część 
głowy, sięgając do połowy uszu. Podłożem peruki jest wąski pasek czerwonej je
dwabnej tkaniny. Wiązki włosów, każda spleciona z dwoma lnianymi nitkami, są 
bardzo pieczołowicie przymocowane do podloża w pionowych rzędach. Peruka była 
przypięta pięcioma szpilkarni wprost do głowy. Pod peruką znajdował się bardzo 
starannie uszyty czepek z cienkiej, kremowej tkaniny jedwabnej z lnianą podszewką. 
Czepek był przymocowany do głowy trzema szpilkarni wbitymi na całą długość w gór
nych partiach uszu i z przodu, pośrodku głowy. Forma wykroju czepka jest bardzo 
zbliżona do kształtu podloża peruki. Czepek, bez żadnych wątpliwości, był częścią 
pierwotnego stroju figury. Ale wobec tego czemu miał on służyć, skoro był całkowi
cie niewidoczny? Na razie trudno jest znaleźć racjonalne uzasadnienie. Podobnie 
intrygujące jest dołączenie do peruki wiązki zupehtie innych włosów - jasnych, dłu
gich, prostych i przewiązanych pośrodku zieloną, jedwabną wstążką. Okoliczności 
dołączenia tej wiązki włosów przypuszczalnie na zawsze pozostaną niewyjaśnione. 
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Zamieszczony powyżej opis jest rezultatem badań powłoki figury tylko po 
jej zewnętrznej stronie. Rzecz jasna, jest to opis. niepełny, pozbawiony najistotniej
szej informacji - co kryje się we wnętrzu? Czy tak ukształtowana figura jest tylko 
wizerunkiem Świętego Kandyda? Czy też rzeczywiście, jak sądzono, zawiera we
wnątrz relikwię jednego palca? Pytania te od początku prac konserwatorskich, 
nurtowały zarówno autorkę artykułu, jak i Marka Machowskiego zajmującego się 
historycznym opracowaniem relikwiarza św. Kandyda. Jednoznaczne wyjaśnienie 
tych kwestii było ważne ze względów badawczych, przede wszystkim zaś miało 
kluczowe znaczenie dla właścicieli relikwiarza. Jak już wspomniano na początku 
artykułu, od czasu sporządzenia relikwiarza jedynie wykonawcy mogli znać jego 
tajemnicę. Tylko oni wiedzieli, jakiego rodzaju były relikwie i gdzie je umieszczo
no. Znajdująca się w trumnie relikwiarza rękopiśmienna notatka, mająca potwier
dzać obecność w relikwiarzu Sacrum Corpus cum Vase Sanguini w istocie nie mogła 
być pomocna, ani przy ustaleniu charakteru relikwii, ani miejsca ich ulokowania. 
Rozważając różne możliwości przypuszczano, że tajemnica relikwiarza, jeżeli taka 
była, mogła być zawarta jedynie w samej figurze. W trakcie prac konserwator
skich, przy naprawie połączenia woskowej głowy z korpusem, można było tylko 
stwierdzić, że dolna partia głowy i górne zakończenie tułowia są dość szczelnie 
wypełnione włóknami bawełny. Czy coś jeszcze kryje się we wnętrzu, pozostawało 
nadal zagadką. Fostanowiono więc wykorzystać inne metody badawcze, umożli
wiające uzyskanie obrazu wnętrza figury bez konieczności naruszania jej auten
tycznej struktury oraz bezpieczne dla całego obiektu. Mimo że wstępny program 
prac konserwatorskich nie przewidywał tego rodzaju badań, to uznano, że kon
serwacja relikwiarza stanowi niepowtarzalną i jedyną sposobność do gruntownego 
wyjaśnienia tej bardzo istotnej kwestii. 

W pierwszej kolejności postanowiono wykonać fotografie rentgenowskie, 
a następnie tomografię komputerową. W przypadku obiektów sakralnych, zwłasz
cza obdarzonych czcią i będących przedmiotem kultu, przeprowadzanie takich 
badań może spotkać się ze sprzeciwem czy chociażby budzić wątpliwości. Wydaje 
się jednak, że w tym konkretnym przypadku decyzja o wykonaniu dodatkowych 
badań była w pełni uzasadniona. Łącznie wykonano sześć rentgenowskich fotogra
fii przedstawiających obraz wszystkich części figury3. Oczywiście w pierwszej 
kolejności wykonano fotografię prawej, a następnie lewej ręki, w celu sprawdzenia 
prawdziwości legendy o relikwii jednego palca. Okazało się jednak, że legenda nie 
ma nic wspólnego z rzeczywistością, albowiem w żadnej dłoni nie było ani jedne
go kawalka kości. Natomiast powyżej obu dłoni, w części łokciowej, uwidoczniły 
się dość duże fragmenty kości. Stąd też wykonywanie kolejnych fotografii - klatki 
piersiowej, dolnej partii tułowia, nóg i głowy - było niezwykle emocjonujące. Fo
tografie stopniowo ujawniały najważniejszy fakt: ukształtowana plastycznie 
i przyozdobiona jedwabnymi szatarni figura jest naprawdę relikwiarzem zawiera
jącym prawdopodobnie kompletny ludzki szkielet. 

Na podstawie fotografii rentgenowskich, przedstawiających jednopłasz
czyznowy obraz kości, można tylko bardzo ogólnie określić układ kości wewnątrz 
figury. Także identyfikacja poszczególnych części szkieletu jest bardzo utrudniona. 
Niemniej można wywnioskować, że jest to szkielet młodego mężczyzny. Zmniej
szona tylko do 110 centymetrów wysokość figury nie pozwalała na zachowanie 
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anatomicznego układu szkieletu. Większość kości, zwłaszcza w tułowiu, jest 
przemieszczona, a ich układ miejscami dość przypadkowy. 

Fotografie rentgenowskie ujawniły również kilka interesujących szczegó
łów budowy figury. Wbrew przypuszczeniom, tekstylno-papierowej powłoce nie 
towarzyszyła żadna dodatkowa, sztywna konstrukcja. Jedynie w dłoniach umiesz
czono wygięte druty, nieco wzmacniające konstrukcję palców. Natomiast nieregu
larnie i przypadkowo powyginane kawałki drutów, widoczne na fotografiach we
wnątrz całej figury poza głową, służyły prawdopodobnie tylko do prowizoryczne
go połączenia kości. Drut wygięty w sześć w miarę regularnych pętli, znajdujący 
się w partii szyjnej, również nie mógł pełnić funkcji konstrukcyjnej . Być może, 
w zamierzeniu wykonawców, miał posłużyć do przyłączenia głowy. 

W przypadku głowy fotografie były dużo mniej czytelne. Okazało się, że 
woskowe odlewy w bardzo znacznym stopniu pochłaniają promieniowanie rent
genowskie. Przyczyną takiej reakcji była obecność proporcjonalnie dużej ilości 
pierwiastków metalicznych, stanowiących wypełniacze masy woskowej. Wnętrze 
głowy było więc słabo widoczne, niemniej można było zauważyć, że przestrzeń ta 
nie jest pusta. Fotografia głowy ponadto ujawniła pojedynczy, powyginany drut, 
umieszczony na styku połączenia obu woskowych odlewów. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu wnętrza głowy oraz dla 
pełniejszego rozpoznania układu szkieletu wewnątrz korpusu wykonano tomogra
fię komputerową24. Badanie potwierdziło obecność w głowie fragmentów czaszki.
Na podstawie badania można było również stwierdzić, że w tułowiu wszystkie 
fragmenty kości są umieszczone na spodzie leżącej figury. Pozostała pusta przestrzeń 
musiała być więc szczelnie wypełniona włóknami bawełny, aby zabezpieczyć kości 
przed przemieszczaniem się. Dzięki temu również w trakcie prac konserwatorskich, 
badań i transportu nie nastąpiły żadne zmiany w układzie szkieletu. 

Po wykonaniu wszystkich badań, identyfikacji materiałów, przeprowadze
niu analizy techniki wykonania, dysponując, jak się wydaje, kompletną wiedzą, 
można dopiero ocenić stopień trudności, jakie towarzyszyły sporządzaniu figury, 
a zwłaszcza wykonywaniu jej powłoki. Wykonanie kształtnej, na dodatek wielo
warstwowej powłoki, przy bardzo złożonych uwarunkowaniach technologicznych 
i technicznych, było bez wątpienia przedsięwzięciem niezwykle trudnym i skom
plikowanym. Ostateczny kształt powstawał dopiero w wyniku długotrwałego 
procesu wysychania i stabilizacji tekstylno-papierowej powłoki. Jak już powie
dziano, powłoka nie posiadała żadnej dodatkowej konstrukcji zapewniającej figu
rze sztywność. W tej sytuacji niełatwo było uzyskać foremną postać. Również 
ustabilizowanie rąk w odpowiedniej pozycji wymagało pewnych umiejętności. 
Dodatkowa trudność przy wykonywaniu powłoki wynikała jeszcze z zupełnie 
innych względów, a mianowicie konieczności pomieszczenia szkieletu dorosłego 
mężczyzny w zdecydowanie mniejszej "obudowie". Ale natychmiast narzuca się
zasadnicze pytanie - dlaczego wykonano zmniejszoną do 110 centymetrów figurę, 
skoro dysponowano całym szkieletem dorosłego mężczyzny? Wykonanie figury 
dostosowanej wielkością do długości szkieletu byłoby znacznie łatwiejsze. Sama 
figura zyskałaby na wyglądzie, chociażby poprzez bardziej prawidłowe proporcje 
i w zdecydowanie lepszy sposób ukazywałaby Świętego. Dlaczego więc zdecydo
wano się właśnie na taką koncepcję? Czyżby wielkość powłoki próbowano dosto-
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sować do wielkości wcześniej zamówionej czy wykonanej woskowej głowy? A mo
że pomniejszając figurę chciano uniknąć dosło-vyności przedstawienia? 

Połączenie dość nieudolnie ukształtowanej powłoki figury z bardzo sta
rannie wykonaną i rzeźbiarsko opracowaną głową może prowadzić do wniosku, 
że części te wykonano w dwóch różnych miejscach. Istotną przesłanką takiego 
przypuszczenia może być schematyczny sposób wykonania uszu na połączeniu 
dwóch części odlewu głowy. Połączenie tych części, ze względu na znajdujące się 
wewnątrz fragmenty czaszki, musiało nastąpić w tym samym miejscu, gdzie wy
konano powłokę figury. Jest prawdopodobne, że istniała możliwość zamówienia 
odlewu woskowego w warsztacie ceroplastycznym. Zagadnienie proweniencji 
tego rodzaju wizerunków świętych nie było podejmowane w dotychczasowych 
publikacjach i wymagałoby jeszcze dodatkowych badań. 

Przy wszystkich wyżej wymienionych uwarunkowaniach i ograniczeniach 
nasuwa się na zakończenie jeszcze jedno pytanie: czy istniała możliwość wykona
nia bardziej kształtnej postaci? Wydaje się, że może być tylko jedna odpowiedź: 
taka możliwość mogłaby zaistnieć wyłącznie wtedy, kiedy wykonawcy posiadali
by większe doświadczenie w tym względzie. W przypadku figury św. Kandyda 
mamy raczej do czynienia z amatorskim rozwiązaniem. Ostatecznie można by to 
potwierdzić dopiero po zbadaniu techniki wykonania pozostałych ocalałych figur. 
Pomijając jednak ocenę samej formy postaci, należy obiektywnie stwierdzić, że 
zastosowana technika okazała się nadzwyczaj skuteczna. Przez około 240 lat figura 
przetrwała w niezmienionym kształcie i w doskonałym stanie, a ukryte w niej 
relikwie były dobrze chronione. 

Przedstawiony w artykule sposób wykonania figury św. Kandyda nie mo
że być, rzecz jasna, reprezentatywny dla wszystkich tego typu relikwiarzy. Ale 
nawet te jednostkowe ustalenia są bardzo pomocne przy weryfikowaniu i uściśla
niu dotychczas formułowanych sądów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
technika wykonania figury św. Kandyda nie zgadza się z żadnymi wzmiankami na 
temat sporządzania tego rodzaju obiektów. Nie pokrywa się również z przedsta
wionym przez Ryszarda Mączyńskiego, a cytowanym już wcześniej, wzorcem 
wykonywania wizerunków świętych: figun; relikwiowe tworzono nakrywając szkielet
szatami (c�ypchanymi do kształtu ludzkiej sylwetki), czaszkę zaś - wedle technik znanych 
ceroplast!·ce - powlekając woskowym "ciałem". Zgodnie z tym wzorcem ukształtowane
zostały p.Jdobizny śś. Feliksa w Tomaszowie Lubelskim, Justyna w Madziole Starym, 
Kandyda w Choroszczy, Konstancjusza w Miechowie, Walensa i Wincentego w Wilnie 
czy Witalisa w Warszawie25• Dzięki możliwości szczegółowego zbadania jednej 
z tych figur wiemy na pewno, że figurę św. Kandyda tworzono w odmienny spo
sób, a "oblekanie ciałem" w tym konkretnym przypadku przybrało zupełnie inną
formę. Jest możliwe, że oprawa relikwii św. Kandyda była rozwiązaniem niepo
wtarzalnym. 

Niezależnie od tego, jak dziś oceniamy artystyczną formę figury św. Kan
dyda, to zasługuje ona ze wszech miar na uwagę jako dokument epoki, świadec
two obyczajowości i swoistego gustu. Warto też podkreślić, że spośród wszystkich 
relikwiarzy wymienianych w niniejszym artykule, relikwiarz św. Kandyda pod 
jednym względem jest obiektem całkowicie wyjątkowym. Tylko ten jeden został 
bowiem, jak dotąd, gruntownie przebadany i opracowanr6. 
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AN ANAL YSIS OF THE TECHNIQUE OF TME EXECUTION OF THE FIGURE 
OF ST. CANDIDE FROM THE P ARISH CHURCH IN CHOROSZCZ 

Only four modem reliquaries with figures of the saints contained therein 
have survived in the lands of the former Commonwealth. Archival sources include 
information about another six examples, which means that they constituted a great 
rarity. 

The figures in the reliquaries maybe divided into two groups: anatomically 
arranged skeletons which assumed the shape of recumbent figures by being co
vered by decorative shrouds, and more realistic, fully plastic figures. Among the 
latter only five have been preserved: St. Constancius in Miechów, St. Vitalis in 
Warsaw, St. Justine in Mosarz (Belarus), St. Felix in Tomaszów Lubelski, and St. 
Candide in Choroszcz. The descriptions of these figures related always only to 
their outer appearance, and did not disclose the manner of their execution. The 
figures contained in closed reliquaries, the objects of a cult, could not be examined. 

The conservation of the figure of St. Candide from Choroszcz, carried out 
in 2003, provided an exceptional opportunity for becoming more closely ac
quainted with the manner of the execution of at least one such example. In the case 
of this particular reliquary the relics remained invisible, and nothing was known 
about their type or precise place of location within the figure. Hence probably the 
local legend about the relic of only a single finger. 

No traces of a penetration insicle the figure were noticed in the course of 
the conservation. It was also found that later deformations were superficial, and 
had not irnpaired the original structure of the object. The total reversibility of the 
rnisshaping made it possible to restore the original appearance of the figure. 
Moreover, all the material used for making the figure has been identified, and the 
technique of executing the head, the trunk together with the limbs, and the clothes 
h as been exarnined. 

The head of the figure is composed of a two-part wax cast of a very care
fully devised sculpted form. The cast is made of beeswax with a small adrnixture 
of probably two dyes - lead white and minium, as well as talcum. 

The trunk, heads, hands and legs of the figure are made of a suitably 
shaped, stiff and hard coating (some 4 mm thick), produced out of linen and paper 
with glutin glue. In the front the coating is connected with a seam running along 
the whole trunk. The hands and legs are permanently joined with the trunk. The 
trunk is unproportionate and deformed. The interior of the head and trunk is filled 
with cotton strands. Only four tapes link the head and the trunk.

The vestrnent attached to the figure was made out of Rococo fabrics and 
decorated with golden galloons and lace. The stylisation of the two basie parts of 
the costurne brings to mind an ancient Roman costume. The form and decoration 
of the upper part were supposed to resemble a breastplate, and the lower part 
a tunic. 

The costurne is attached to the trunk rather provisionally with metal pins. 
The hands and legs are covered with fabric sewn directly onto the figure. The 
clothes are supplemented with a wig made of natura! hair and placed on a cap. 
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The conservation of the reliquary provided a rare chance for identifying 
the contents concealed within the figure. X-ray photographs and computer tomo
graphy were made. The photographs revealed the most important fact: the figure 
of St. Candide contains an almost complete human skeleton, with a rather haphaz
ard arrangement of the bones. 

Computer tomography confirmed the presence of fragments of the skuli in 
the head, and demonstrated that all the fragments of the bones in the trunk are 
arranged at the bottom of the lying figure. 

The manner in which the figure of St. Candide has been executed cannot 
be representative for all objects of this type. The ensuing ascertainments, however, 
proved very helpful for the verification of the heretofore formulated opinions and 
renclered them more precise. The technique of the execution of the figure remains 
at odds with all existing descriptions and records. Quite possibly, this was 
a unique solution. This supposition may be confirmed only by an examination of 
the remaining figures. Up to now, the figure of St. Candide remains the only thor
oughly studied object. 
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M A T E R I A Ł Y

PRZEMYSŁAW BOROWIK 
Mońki 

GRZEGORZ RYŻEWSKI 
Białystok 

Kuźnica w czasach nowożytnych 

W czasach nowożytnych, w powiecie grodzieńskim, w dolinie rzeki Łoso
śny - dopływu Niemna, funkcjonowały dwie miejscowości o nazwie Kuźnica. 

Kuźnicą nazywano majątek szlachecki rodziny Mieleszków (Meleszkowi
czów} położony po prawej stronie Łosośny. Być może powstał on w wyniku nadania 
Kazimierza Jagiellończyka na rzecz Me leszka Michajłowicza 1 . Pewnym jest, iż należał 
do jego wnuka, Fedki Hawryłowicza Mieleszki, pisarza kancelarii litewskiej Alek
sandra Jagiellończyka, dyplomaty specjalizującego się w sprawach mołdawskich, 
cześnika hospodarskiego, a potem harodniczego grodzieńskiego2. W 1505 r. uzyskał 
on przywilej konfirmacyjny, w którym władca potwierdził mu m. in. kilkanaście 
drobnych nadań i aktów kupna w powiecie grodzieńskim3. Zgromadzone przez 
Fedkę Hawryłowicza dobra na Grodzieńszczyźnie musiały być wcale pokaźne, skoro 
w 1528 r. wdowa po Fedce wystawiła z nich na popis wojskowy 10 koni4• Jego sy
nów Michała, Olechna i Iwana Fedorowiczów Mieleszków odnotowano jako właści
cieli Kuźnicy w latach 1533-345. Bracia nie dokonali jeszcze podziału majątków po 
ojcu w 1541 r., kiedy to sprzedali królowej Bonie młyn na Łosośnie6. Po dziale mająt
kowym Michał i Olechno odnotowywani są w źródłach jako właściciele majątku 
Ławno-Bogdanowszczyzna7, zaś Iwan - Kuźnicy i Hornicl. 

Majątek Kuźnica nazywany był zamiennie Wojnowcarni od nazwy należą
cej do niego wsi. Po raz pierwszy nazwę tę wspomina się w opisie granic nadania 
Doroszkiewiczów w 1541 r.9 

Iwan Fedorowicz Mieleszko miał z pierwszego małżeństwa z Tomiłą So
poćkówną trzy córki: Marinę, Nastazję i Katarzynę. Wydając je za mąż znacznie się 
zapożyczył. Iwanowi Wołłowiczowi, narzeczonemu Mariny, jeszcze przed ślubem 
darował trzecią część Kuźnicy, kolejną trzecinę zastawił mu w 500 kopach groszy. 
Najwyraźniej jednak pozbywać się tej części majątku nie chciał, bowiem gdy Mari
na darowała mężowi opisane na tychże majątkach sumy �osagowe, ojciec nie 
chciał im zwrócić przechowywanych u siebie dokumentów1 . Drugą żoną Iwana 
była Dorota Mikłaszewna (Mikołajewna). Iwan Fedorowicz Mieleszko w 1560 r. 
zastawił jej majątek Kuźnicę w sumie 1000 kop groszy, które pożyczył, wydając 
córki z pierwszego małżeństwa za mąż. W tymże roku ta jednak zrzekła się 700 
kop gr na jego rzecz11 . Iwan Fedorowicz Mieleszko, jak się wydaje, nie miał mę
skich potomków. 
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Już w XVI w. w majątku Kuźnica istniała cerkiew pod wezwaniem Św.
Trółcy. Pierwsze źródłowe potwierdzenie jej �unkcjonowania pochodzi z 1556 ro
ku1 . Ze sporu między właścicielem Kuźnicy, a popem kuźnickim (1558 r.) wnio
skować można, iż była to cerkiew dworska. Budynek świątyni i dom popowski 
należały do Mieleszków, zaś pop uposażony był dziesięciną z majątków Iwana 
Fiedorowicza - Kuźnicy i Homicy13. Zapewne pełniła ona również funkcję świąty
ni parafialnej dla okolicznych mieszkańców, w tym mieszczan kuźnickich. Po raz 
kolejny świątynię wymieniono w 1560 r., kiedy to Iwan Fedorowicz Mieleszko 
zastawił ją wraz z dworem i pozostałym majątkiem żonie14• 

W XVII w. właścicielami majątku Kuźnica była rodzina Micutów. W 1670 r. 
podstarosta grodzieński Olbrycht Micuta życzył sobie być pochowanym w sklepie 
cerkwi kuźnickiej15. W 1690 r. majątek Kuźnica był podzielony na dwie części. 
Jedną z nich posiadał Karol Micuta, drugą - Adam Micuta16. 

Pod koniec XVII lub na początku XVIII w. Micutowie ufundowali przy 
cerkwi konwent bazylianów. Dzieje tego zgromadzenia nie są dokładnie znane 
i wymagają odrębnych badań. Inwentarze miasta i klucza kuźnickiego z lat 1650, 
1680, 1 708, 1712, 1786 nie wspominają o cerkwi kuźnickiej, ponieważ istniała ona 
na gruntach prywatnych, które również zwano Kuźnicą17. 

W 1704 r. Krzysztof Micuta, podkomorzy grodzieński podarował bazylia
nom z Supraśla fundusz cerkwi kuźnickiej . Przyłączył też do niego majętność 
Sterpejki w powiecie grodzieńskim, na której zachowywał sobie prawo dożywocia. 
Zawarte w dokumencie wyłączenie 4 poddanych z majątku Sterpejki (Wołyńców), 
których fundator ofiarowywał swemu synowi Kazimierzowi Florianowi Micucie, 
oraz forma dokumentu świadczą, że nie był to pierwszy dokument funduszowy 
bazylianów kuźnickich18. Kiedy Sterpejki i Wołyńce stały się realną własnością 
bazylianów kuźnickich, nie wiadomo. 

Kolejne dokumenty funduszowe bazylianów kuźnickich pochodzą z 1 721 r. 
Karol Micuta, cześnik sanocki ofiarował bazylianom pod budowę klasztoru górę 
przy samej cerkwi ... gdzie przed tym tylko dwory bywali19• Dokument ten pozwala 
stwierdzić, iż cerkiew kuźnicka ocalała z zamętu, któ� towarzyszył wojnie pół
nocnej, albo że została ona do tego czasu odbudowana 0. Cerkiew znajdowała się 
u podnóża góry bazyliańskiej lub na samej górze, zapewne na miejscu cerkwi zna
nej z XVI w. Ze źródła z 1558 r. wnioskować można, iż cerkiew znajdowała się 
blisko dworu Mieleszków21• 

Kolejne nadanie otrzymali bazylianie kuźniccy z rąk Kazimierza Ludwika 
Micuty, starosty sumiliskiego, największego dobroczyńcy zgromadzenia, bratanka 
pierwszego fundatora. Ofiarował on zgromadzeniu majątek ziemski Kuźnica-Wojno
wce z jurydyką w miasteczku Kuźnic? . W skład jurydyki wchodziła karczma w Ku
źnicy. W 1738 r. opat supraski zezwolił Konstantemu Tołoczce, starszemu konwentu 
kuźnickiego ją sprzedać z uwagi na to, że przynosiła bardzo niewielkie zyski23. Ka
zimierz Ludwik Micuta w 1743 r. uczynił kolejne nadanie na rzecz bazylianów kuź
nickich. Darował on konwentowi drugą część majątku Kuźnica-Wojnowce, dawniej 
należącą do Karola Micuty, cześnika sanockiego, którą wykupił na potrzeby fundacji 
z rąk Jana Micuty, oboźnego grodzieńskiego. W dokumencie funduszowym nałożył 
na zakonników obowiązek odprawiania nabożeństw za swą duszę oraz dusze człon
ków rodziny z warunkiem, aby tam zawsze mieszkało 5 zakonników. Wyraził też wolę 
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bycia pogrzebanym w świątyni bazylianów kuźnickich24• W �e roku zapis na
Kuźnicy-Wojnoweach uczynil bazylianom Jan Kazimierz Micuta 5.

W związku z ciągłymi procesarni między bazylianami, Chreptowiczarni, 
Usowiczarni, Micutarni o pograniczne ziemie nastąpiła zamiana funduszu. Anna 
Chreptowiczowa wypłaciła zakonnikom 3000 zł, w zamian za co ci ustąpili część 
wsi Chreptowce. Ofiarował ją bazylianom w bliżej nam nieznanych okoliczno
ściach Kazimierz Florian Micuta, podkomorzy grodzieński. Wiemy, że kupił te 
dobra pod koniec XVII w. od Piotra Chreptowicza, sędziego ziemskiego grodzień
skiego (zm. 1687)26• Jednak nie uspokoiło to sytuacji prawno-majątkowej, bo spra
wy bazylianów z wymienionymi rodami trwały nadal. 

W 1747 r. Dobrogost Kazimierz Bouffał, wojski i pisarz powiatu grodzień
skiego ofiarował 10 tys. zł polskich w zamian za dwie msze legacyjne tygodniowo. 
Na sumę tę składały się: 6 tys. zł wydane przez niego na cerkiew chwalebnie nowo 
erygowaną w konwencie kuźnickim, jurydyka w Kuźnicy zastawiona mu za 1500 
zł pol. przez Jana Micutę, oboźnego grodzieńskiego, 500 zł wydane na remont 
znajdującej się na jurydyce karczmy oraz 2 tys. gotówką27.

W 1777 r. Franciszek Bouffał wyrobił sobie kaduk na dobra bazylianów 
kuźnickich z folwarkarni Sterpejki i Wojnowce oraz jurydyką w Kuźnicy. Na ży
czenie królewskie sprawa została jednak załatwiona polubownie w 1781 r.28

Taryfa dymów z 1791 r. wymieniała l dym miejski należący do bazylianów
kuźnickich, a według tary� dymów z 1794 r. w posiadaniu bazylianów kuźnickich
było 9 dymów ziemskich 9. Do 1 795 roku kościół bazylianów kuźnickich p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego należał do dekanatu grodzieńskiego w diecezji 
metropolitalnej30. Kuźnickie zgromadzenie podporządkowane było klasztorowi
su praskiemu. 

Na terenie parafii kuźnickiej istniała też kaplica, zlokalizowana w jednym 
z pornieszczeń dworu należącego do łowczego litewskiego Franciszka Bouffała31 .
Nabożeństwa niedzielne dla dworu odprawiali tam również bazylianie kuźniccy. 
Po śmierci Bouffała w 1805 r. i objęciu posiadłości przez jego zięcia Ostromęckiego, 
nabożeństwa były już odprawiane nieregularnie do czasu kasaty unii. Unię na 
terenie zaboru rosyjskiego skasowały władze carskie ukazem w 1839 roku, nato
miast klasztor kuźnicki uległ likwidacji już wcześniej, bo w 1832 roku. Zabudowa
nia przejęła cerkiew prawosławna. Nie wiadomo, kiedy zniszczeniu uległ klasztor. 
Budynek cerkwi spłonął podczas II wojny światowej . W 1945 r. wzniesiono istnie
jącą do dziś cerkiew32.

Druga, bardziej znana Kuźnica, to miasteczko królewskie powstałe w 1536 r. 
na lewym brzegu rzeki Łosośny, naprzeciw położonego po drugiej stronie rzeki 
dworu Mieleszków. Wówczas Jerzy Jackiewicz Zelepucha, namiestnik łabeński, mo
lawicki, żorosławski (1532 r.) i kwasowski (1533 r.), leśniczy grodzieński (1536 r.) na 
polecenie królowej założył tam miasteczko i nadał jego mieszkańcom prawo do 
szynkowania miodu, piwa i gorzałki oraz prawo na cotygodniowy targ33. W 1540 r.
wspomniano jarmark kuźnicki odbywający się na dzień Św. Ducha34. W tymże sa
mym roku, a także w roku następnym akty ziemskie grodzieńskie wzmiankują targ 
kuźnicki35.

Po upływie lO-letniego okresu abolicji podatkowej Bona w swym przywi
leju wydanym 12 czerwca36 1546 r. w Krakow"ie ustanowiła podatki od propinacji
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oraz potwierdziła funkcjonowanie niedzielnego targu w Kuźnicy. Ponieważ w tym 
czasie przeprowadzano na Litwie reformę roln� zwaną parniarą włóczną, królowa 
zarządziła: kohda im budut wołoki dorniereny i spoina ohorody zawedeny, tohda wodluh 
toho, jako ustawa czerez namiemierczych wriadnik6w naszich . . . .  , budut oni powinni 
w hod dawati37• Rejestr pomiary włócznej starostwa grodzieńskiego zaginął. Dziś 
nie jest znana żadna rękopiśmienna kopia tego dokumentu. Rejestr pomiary 
włócznej został jednak opublikowany w 1882 r. przez Szołkiewicza jako część tzw. 
Piscovoj Knigi grodzieńskiej ekonomii. Publikacja ta oparta została na późnej kopii 
rejestru pomiary i zawiera wiele błędów. Opublikowany dokument nie obejmuje 
włości kuźnickief8. Z dokumentów późniejszych wiemy jednak, iż obręb gruntów 
miasteczka Kuźnicy obejmował 40 włók gruntu. Do miasta należał też niewielki 
obręb Dudowszczyzna (2 włóki). Przed 1650 r. włókę tego obrębu zatopiono bu
dując staw kudrzyński39•

Przywilej królowej Bony potwierdzali królowie: Zygmunt m (25 marca 
1630 r.)40;W ładysław IV (25 maja 1633 r.)41, Jan m Sobieski42• Zapewne też następni 
władcy43• Niektórzy badacze informują, iż Kuźnica w czasach nowożytnych posia
dała prawa miejskie magdeburskie - nie jest to jednak prawda44. Kuźnica posia
dała tylko przywilej na targ potwierdzany przez kolejnych władców. W porówna
niu do innych miasteczek ekonomii grodzieńskiej ilość wydanych miastu przywi
lejów królewskich jest skrornna45• Inwentarz ekonomii grodzieńskiej z 1712 r.
stwierdzał wyraźnie, że miasteczko pod jurysdykcją . . .  dworskq zostaje46•
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Inwentarz ekonomii podaje wprawdzie, że miasteczko Kuźnica od kr6lowej Bony 
[jest] założone i miejskimi wolnościami obdarzone47. Gdyby zastanawiać się, o jakich 
konkretnie wolnościach miejskich mówili rewizorzy, należałoby przede wszystkim 
wspomnieć o wybieranym przez mieszczan wójcie - o czym informuje nas inwen
tarz z 1679SO roku 48• Wójta miejskiego w Kuźnicy wspominają też inwentarze 
z 1650 r. i 1708 r. Jego uposażenie stanowiła włóka wolna od opłat49• Urząd wójta 
miejskiego istniał też w tym czasie w innych miasteczkach ekonomii grodzieńskiej, 
nie posiadających prawa magdeburskiego. Uprawnienia i obowiązki owych wój
tów znane są nam dokładniej jedynie z miasteczka Skidla50. Od mieszkańców wło
ści odróżniało też mieszczan kuźnickich zwolnienie od wszelkich ciężar6w, podw6d, 
dwornych tłok i rob6t. Mieszczan kuźnickich obowiązywało jedynie opłacanie czyn
szu z placów, włók i mórg miejskich, opłat targowych i od propinacji. Do ich obo
wiązków należała też naprawa stawów i grobel oraz parkanów w bażantarni kró
lewskiej znajdującej się w pobliskich Podlipkach51 •  

Rozplanowanie miasteczka było dość typowe. Składało się z kwadratowe
go Rynku, wytyczonego w najniższym miejscu doliny i 4-5 odchodzących od niego 
ulic. Rynek przecinała niewielka rzeczka Żwegra, zwana też Krynicą. Rzeka Łoso
śna i położone za nią grunty majątku szlacheckiego Kuźnica ograniczały miasto od 
zachodu, od wschodu zaś - okalające miasto wzgórza. Zadecydowało to o rozwoju 
sieci ulicznej oraz zabudowy głównie w kierunkach północnym i południowym 
wzdłuż przebiegającego doliną Łosośny traktu z Grodna do Knyszyna i Goniądza. 

3. Karta Guberniy Sokolskiey.
(w: Atlas Ekonomii Litewskich -

AGAD, Zb. Kart. 66-3). 
Karta Gubemiy Sokolskiey 

(Map of the Sokol Gubernia), in: 
Atlas Ekonomii Litewskich (Atlas of 
Lithuanian Estates. Main Archive of 

Old Acts. Cartographic Coli. 66-3) 

Z Rynku w kierunku po
łożonego na północny zachód 
od miasta dworu królewskiego, 
powstałego zapewne za czasów 
Bony, odchodziła ul. Dwoma, 
zwana też w inwentarzach No
wodworską. Zachował się opis 
dworu kuźnickiego z lat 30-40 
XVITI wieku. BudJI'ek był wów
czas zaniedbany 2. Wydaje się,
iż dwór kuźnicki wyglądał 
nieco okazalej za czasów 
Tyzenhauza. W 1766 r. odno-
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towano, iż zaczęto budować nowy dwór dla podstarościego kuźnickiego53.
W inwentarzu z 1786 r. już go jednak nie odnajqziemy. Wzmiankowany je�t w nim 
pożar, który strawił oficynę kluczową i zapewne nowy budynek dworski54. Praw
dopodobnie w pobliżu dworu i ul. Dworskiej znajdowało się 12 placów ogrodni
ków dworskich. Lokalizacja tych działek nie jest jednak bliżej znana. Inwentarze 
ekonomii z 1650 r. i późniejsze świadczą, iż po likwidacji folwarku kuźnickiego, co 
nastąpiło między 1639 a 1650 r. place te były własnością mieszczan55. Z płn.-wsch.
rogu Rynku w kierunku Sokółki odchodziła ul. Grodzieńska56• Z płd.-wsch. rogu
Rynku, w kierunku Grodna wybiegała ul. Knyszyńska. We wschodniej pierzei tej 
ulicy w 1650 r. wymierzono krótką prostopadłą uliczkę. Placa � na uleczkę odeszlo 
czytamy w inwentarzu. Uliczka ta to zapewne ul. Szkolna, prowadząca w kierun
ku bóżnicy żydowskiej . Z płd.-zach. rogu Rynku wybiegała ul. Łososieńska. Dział
ki w zachodniej pierzei tej ulicy były nieco dłuższe, dochodząc do rzeki Łosośny. 
Ich końce, leżące nad sarną rzeką, stanowiły łąki57. Ulicę tę zniszczono w XIX w.
podczas budowy kolei. Linia kolejowa, wciśnięta między Rynkiem a rzeką Łoso
śną, zniszczyła rozplanowanie i zabudowę zachodniej części miasta. 

Liczbę działek przy Rynku i poszczególnych ulicach Kuźnicy w czasach 
nowożytnych obrazuje tabela: 

TABELA 1 :  PLACE MIEJSKIE W KUŹNICY W L. 1650-1786 

Nazwy ulic 1650 1680 1708 1712 1786 
Rynek 12 12 12 12 10 
ul. Grodzieńska 22 22 22 22 
ul. Knyszyńska 59 y, 64 64 64 144 
ul.Dworna (Nowodworska) 20 20 20 20 
ul. Lasosieńska 14 17 Y, 17 Y, 17 Y, 
place ogrodnicze 12 12 12 12 
Razem: 139 Y, 147 Y, 147 Y, 147 Y, 154 

Zr6dlo: NAHB w Mińsku, F. 1882, op. l, nr l, k. llOv-lll;F. 928, op. l, nr 72, k. 555v-556; 

Ossolineum, nr 5620H, s. 376-382, 285;LPAH, SA, nr 11290, k. 27-8;nr 1129l;k. 53-54. 

Zmiany liczby działek w poszczególnych ulicach miasteczka są trudne do 
interpretacji. Wiemy, iż w 1680 r. podzielono zaścianek znajdujący się w tyle pla
ców arendarskiech przy Łosośnie na 3 place. Place te zostały uwzględnione w in
wentarzach późniejszych przy ul. Łososieńskiej58. Fakt ten potwierdza sugestie 
nieodparcie nasuwającą się po analizie planów i map z epoki nowożytnej, że 
z Rynku w kierunku Łosośny mogła wybiegać jeszcze jedna krótka ulica, stano
wiąc przedłużenie południowej pierzei Rynku w kierunku Łosośny i dalej cerkwi 
kuźnickiej położonej za rzeką na gruntach ziemskich. Uliczka taka i istniejąca przy 
niej zabudowa wydaje się być wyraźnie zaznaczona na mapie Textora59.

Zmiana liczby placów przy ulicy Knyszyńskiej wydaje się być efektem 
wymierzenia przed 1680 r. placów w tyle ulicy, należących do miejscowego przy
kahałku. Być może działki te istniały zresztą już w 1650 r., lecz nie uwzględniono 
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ich w inwentarzu. Domniemanie to potwierdzałoby wymierzenie wówczas, 
wspomnianej wyżej ul. Szkolnej prowadzącej właśnie do tychże placów i położonej 
tam synagogi. 

Przykahałek kuźnicki, podporządkowany gminie w Grodnie, istniał 
w Kuźnicy od 1632 r.60 Sugeruje to, że w Kuźnicy istniała już wówczas bóżnica, 
łaźnia i cmentarz żydowski, i oczywiście mieszkało tu więcej starozakonnych. Ży
dzi pojawiali się w miasteczku już w XVI wieku. Pierwsza wzmianka o nich po
chodzi z roku 1577, kiedy to Hoszka Chaimowicz, Jakub Fulułowicz i Nowach 
Nahimowicz otrzymali przywilej Zygmunta Augusta, przedłużający o kolejne trzy 
lata arendę browar6w i siadaweń w mestach Nawom Dwore, Kn;nkach, Kuźnicy i w
Odelsku. Można więc mniemać, że Żydzi pojawili się w Kuźnicy przynajmniej 
w 1575 roku61 • W większej jednak liczbie osiedli oni w miasteczku w wieku na
stępnym. Inwentarz miasta z 1679/1680 r. wymienia kilkanaście zamieszkałych 
przez nich placów. Najwięcej przy Rynku i ul. Knyszyńskiej62. Dokładniejsze dane 
dotyczące liczby zamieszkujących Kuźnicę Żydów posiadamy jednakże dopiero 
z 2 pol. XVIII wieku. W latach 1761-63 Żydzi kuźniccy płacili na ręce pisarza ka
hału grodzieńskiego 260 tynfów pogłównego. W 1764 r. wpłacano z tego tytułu 240 
tynfów63. W 1765 r. w przykahałku kuźnickim odnotowano 434 głów żydow
skich64. Oczywiście nie wszyscy z nich mieszkali w mieście. Duża część Zydów 
utrzymywała się z arendy karczem w okolicznych wsiach, gdzie też mieszkała. 
Dokładniejsze dane dotyczące liczby Żydów w miasteczku pochodzą z 1775 r., 
kiedy to odnotowano w Kuźnicy 35 dymów żydowskich65. Stosunek Żydów do 
chrześcijan wynosił w miasteczku w przybliżeniu jak 4:6. 

TABELA 2: LICZBA GOSPODARZY CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW W KUŹNICY W L. 1777-1786 

Rok Liczba gospodarzy 

chrześcijanie Żydzi Razem 
1777 54 39 93 
1780 50 42 92 
1783 50 39 89 
1786 50 37 87 

Zródlo: AGAD, AT, D-1, k. 92; AK, 111/163, k. 2; NAHB, F. 1928, op. l, nr 72, k. 557-558. 

Domy żydowskie skupiały się przy Rynku i w południowej części miasta 
zwłaszcza przy ul. Knyszyńskiej . Według inwentarza z 1786 r. na 10 placów przy 
Rynku aż 7 stanowiło własność żydowską. Pozostałe J?lace rynkowe zajmował 
kabak skarbowy i pocztamajster kuźnicki. Własnością Zydów były też 34 place 
uliczne, w tym 13 zabudowan�ch. Inwentarz wymienia 257 chrześcijan i 132 Ży
dów mieszkających w Kuźnicy . 

W czasach Tyzenhauza, który administrował, a następnie dzierżawił ekono
mie litewskie w latach 1766-80 rozplanowanie miasteczka nie zmieniło się67. Praw
dopodobnie uporządkowano jednak działki rynkowe i uliczne, o czym świadczy 
różniąca się znacząco, w porównaniu do czasów wcześniejszych, ich liczba przy 
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Rynku i ulicach (zob. tabela l}. Miasteczku odebrano 22 place uliczne oraz 5 włók 
gruntu68. Nastąpiła też znacząca zmiana położenia mieszczan, którzy zostali obciąże
ni licznymi powinnościami roboczymi na rzecz miasta i dworu kluczowego69. 

Miasteczko w okresie nowożytnym było niewielkie i nie przedstawiało się 
okazale. Jeden z cudzoziemców, przejeżdżając przez ekonomię grodzieńską w 1793 
roku zanotował swą opinię: Kuźnica jest nic nie znaczącym, nie wiem: miasteczkiem
czy wioską, gdyż litewskiej mian; w tym względzie zrozumieć nie mogę70• Większość 
mieszkańców miasteczka zajmowała się rolnictwem. Przez cały okres nowożytny 
rzemieślników było niewielu. W inwentarzu z 1650 r. odnotowano 4 rzeźników, 
3 krawców, 2 kowali, 2 solenników, 3 piekarki oraz szewca. 12 rzemieślników ży
dowskich i 6 chrześcijańskich wspomniano w 1786 roku. 22 rzemieślników wy
mieniono w 1799l'800 roku 71 . Spora grupa ludności zajmowała się wyszynkiem 
i propinacją. W 1650 r. odnotowano w miasteczku 1 1  karczem (7 piwnych, 3 go
rzałczane, l miodowa}72• Część z nich należała do szlachty. W 1680 r., oprócz nale
żącej do ekonomii karczmy arendarskiej i domu szynkowego, przy Rynku znajdo
wała się karczma Micutów. Miejski szynk gorzałczany mieścił się wówczas na 
placu Chreptowiczów73• W 1712 r. komisarze królewscy skarżyli się, że nie tylko na
gruncie ziemskim Ichm PP Micutów są karczmy i młyn pod samym miasteczkiem, jako 
ich granica, ale, że i w samym miasteczku niektórzy ichm poskupowawszy place, domy 
na nich i w nich szynki mają z których . . .  do skarbu nie płacą74• W 1680 r. ok. 15'lpla
ców w Kuźnicy należało do szlachty75• 

Większą część Rynku zajmował kościół z cmentarzem. Kiedy wybudowano 
w Kuźnicy pierwszą świątynię rzymskokatolicką - trudno dociec. Według źródeł 
parafialnych kościół istniał tu już w 1518 roku76• Inni autorzy jako datę fundacji
podają 1545 r.77 Jan Kurczewski podaje 1541 r. jako datę fundacji 8. 

Inwentarze miasta z lat 1650, 1679$0, 1708, 1712, 1786 r. stwierdza ły, że do 
kościoła należały 3 włóki miejskie zwolnione od opłat oraz pół placu przy rynku. 
Grunta kościelne zn�dowały się w północnej pierzei rynku i schodziły pasem do 
koryta rzeki Łosośny 9. 

Początkowo kościół w Kuźnicy stanowił filię parafii odelskiej . W 1601 r. 
król Zygmunt III przeznaczył fundusz kościoła odeiskiego oraz filialnych świątyń 
w Krynkach i Kuźnicy na utrzymanie wikariuszy katedralnych w Wilnie80. Tzw. 
dobrami odelskimi zarządzała Kapituła Wileńska za pośrednictwem specjalnych 
administratorów. Bezskutecznie próbował przejąć je i przyłączyć do parafii farnej 
w Grodnie ks. Stanisław Krzycki, kanonik wileński i proboszcz grodzieński (1603-
1626), scholastyk wileński (od 1616 r.), który administrował nimi w latach 1618-
162481 . Również w 1652 r. odnotowano spór o dobra odelskie, toczący się między 
dziekanem a sufraganem wileńskim82. Ostatecznie dochody z tych dóbr do końca 
XVIII w. przeznaczone były na wspólny stół wikariuszy katedralnych. Część do
chodów przeznaczano na remonty świątyń w Kuźnicy, Krynkach i Odeisku oraz 
utrzymanie obsługujących je komendarzy, np. w 1652 r. kapituła uchwaliła, abJ;
w kuźnickim kościele ławki i posadzkę cegłami polanymi poprawitB . 

Parafia kuźnicka powstała między 1619 a 1669 r. W 1619 r. kapituła wileń
ska poleciła wypłacać kamendarzowi kościoła kuźnickiego, filii odelskiej z powodu jego 
niedołęstwa na jego utrzymanie 12 kop groszy z probostwa odelskiego84• Już spis 
kościołów na synodzie zwołanym przez bp. Aleksandra Sapiehę w 1669 wymieniał 
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kościół w Kuźnicy, przynależny do dekanatu grodzieńskiego, bez określenia �9 
filialnym, co wskazuje, że w tym czasie Kuźnica była już samodzielną parafią '. 
Terytorium parafii rzymskokatolickiej w Kuźnicy znane jest nam z dokumentów 
skarbowych i kościelnych z lat 1690, 1744, 1775, 1784, 179486. Nad zasięgiem parafii 
kuźnickiej oraz zmianami jej terytorium bliżej zastanawiała się Anna Radkiewicz87• 

Podczas wojen połowy XVII w. świątynia musiała mocno ucierpieć. Praw
dopodobnie kościół ocalał z nawały moskiewskiej 1655 r. W 1656 r. w aktach ka
pituły odnotowano, iż dobra odelskie od spustoszenia wroga ocalały. Fostanowiono 
też przekazać część dochodu na opatrzenie kościołowi krynkowskiemu, odeiskiemu
i kuźnickiemu albo [dla] ks. komendarzy88• Kościół kuźnicki zniszczony musiał zostać 
nieco później . Świadczą o tym dwa rachunki prałata Żuchorskiego z 1669 r. i 1680 r., 
które mówią o odnowieniu kościoła przez najście Rosjan zniszczonego89. Wiemy, iż 
w tym okresie świątynia kuźnicka otrzymała dzwon z napisem Gloria in Exensis
Deo 168190• 

Kolejne zniszczenia dotknęły kościół podczas wojny północnej, szczególnie 
w latach 1700-1709. W 1714 r. kapituła dziękowała księdzu kanonikowi Zienkowi
czowi za odnowienie i ozdobienie kościołów w Odelsku, Krynkach i właśnie 
w Kuźnicy91. Kilkanaście lat później, w 1728 r., pożar zniszczył plebanię i budynki 
gospodarcze przy kościele92. 

4. Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Kuźnicy Białostockiej 1860-1864.
Fot. G. Ryżewski. Ze zbior6w ROBiDZ Białystok. 

Church of Holy Providence in Kuźnica Białostocka 1860-1864. 
Photo: G. Ryżewski (/rom the coli. of ROBiDZ Białystok). 
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W 1782 r. w Kuźnicy odnotowano kości6ł drewniany gontami kn;ty stan; repa
racji potrzebującl3• W 1783 r. w inwentarzu stwierdzono, że kościół potrzebował 
natychmiastowego remontu dachu i wieży. 

Na cmentarzu przed kościołem zbudowano odrębny budynek dzwonnicy. 
W 1793 roku dzwonnica była nowa, kryta gontem, a w niej znajdował się dzwon 
większy, zaś w kopułach na kościele dwa dzwony mniejsze. Dzwon większy, mie
dziany z napisem Gloria Domini 1 776, ofiarowany został przez Ignacego Chrepto
wicza, podstolego powiatu grodzieńskiego i ważył 5 pudów i 12 funtów. Dzwony 
mniejsze: jeden z napisem Gloria in Exensis Deo ważył 3 pudy i pochodził z 1681 
roku, drugi ważył 2 pudy. Przy kościele funkcjonował też szpital, który miał fun
dusz poczyniony w 1646 r. przez Jana i Teodorę Sopoćków na 4 solanki żyta, 
3 solanki jęczmienia, l solankę gryki, 5 garncy soli, 1 6  sztuk ser6w, 6 kwart masła, 
i pieniędzy w wysokości jednej kopy groszy litewskich94•
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5.  i. 6.  (na sqsiedniej 
stronie u g6ry). 

Kościół 
p.w. Opatrzności Bożej 

w Kuźnicy 
Białostockiej 

1860-1864. 
Fot. G. Ryżewski. 

Ze zbior6w ROBiDZ 
Białystok. 

Church of Holy Provi
dence in Kuźnica 

Białostocka 1860-1864. 
Photo: G. Ryżewski 

(/ram the coli. of 
ROBiDZ Białystok). 

Na sąsiedniej stronie: 
7. Zdjęcie lotnicze 

Kuźnicy Białostockiej. 
Fot. W. Sirpień 1992. 
Ze zbior6w ROBiDZ 

Biah;stok. 
Aerial photograph of 
Kuźnica Białostocka. 

Photo: W. Stępień 
1992, from the coli. o f 

ROBiDZ Białystok. 
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Po III rozbiorze Polski, kiedy w latach 1795-1807 ziemie te należały do 
Prus, parafia w Kuźnicy weszła w skład utworzonej w 1799 r. diecezji wigierskiej . 
Kiedy obwód białostocki włączono w 1807 r. do Rosji, parafia kuźnicka znalazła się 
w utworzonym w 1808 r. archidiakonacie białostockim, wchodzącym w skład die
cezji mohylewskiej95. W związku z brakiem funduszy stan świątyni był tak zły, że 
w 1816 roku w czasie wichury runął dach i ściana frontowa kościoła. Nową świą
tynię zbudował przed 1820 rokiem administrator w Kuźnicy ks. Andrzej Wrób
lewski swajem kosztem i staraniem a przytern i częścią kwesty96•

Od 1848 r archidiakonat białostocki wchodził w skład diecezji wileńskiet. 
Obecny murowany kościół został zbudowany w latach 1860-1864 w oparciu o pla
ny z czasów pruskich. Nadano mu wezwanie Opatrzności Bożej (wcześniejsza 
świątynia była p .  w. Niepokalanego Poczęcia NMP). Autor projektu jest nieznany. 
Budowniczym świątyni był ksiądz Adam Pisanko. Wyświęcenia budowli dokonał 
w grudniu 1864 roku dziekan grodzieński ksiądz Aleksander Gintowski. Podczas 
duszpasterstwa księdza A. Bilmina (1895-1899) dokończono ogrodzenie cmentarza 
przy kościele, sprowadzono do ołtarza głównego nowy obraz Matki Boskiej Czę
stochowskiej, sprowadzono z Westfalii dwa dzwony (w 1896 r.). W latach 1900-
1903 wykonano w kościele posadzki, zakupiono nowe obrazy. W 1911 roku zaku
piono wykonane w Wilnie przez Wacława Biemackiego organy. Prace budowlano
remontowe prowadzono też w latach 1913-191498. W 1915 roku dzwony kościelne 
zostały wywiezione przez Rosjan99. 

W niepodległej Polsce parafia kuźnicka wchodziła w skład diecezji wileń
skiej100. 

Świątynia uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej, wskutek walk 
radziecko-niemieckich. Po wojnie w trakcie odbudowy i kolejnych remontów wy
strój kościoła uległ zmianie, i zachował niewiele pierwotnych elementów. 
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KUŹNICA IN MODERN TIMES 

Historical sources mention distinctly the presence of two Kuźnicas situated 
on both banks of the river Łosośna, which today comprise a single locality. During 
the sixteenth century the private Kuźnica belonged to the Mieleszko family, and in 
the following two centuries - to the Micuta family, and contained a Uniate church 
and a Basilian monastery. In 1546 royal Kuźnica, together with a Catholic church, 
received the right to hold fairs and markets. It was also the site of a royal court 
and the centre of landed estates. Those historians who assume that royal Kuźnica 
possessed Magdeburg town rights are mistaken. 

lt is difficult to establish when the first Roman Catholic church was built in 
Kuźnica. According to parish sources such a church existed already in 1518. Other 
authors give the date of the foundation as 1545. Initially, the church in Kuźnica 
constituted a branch of the parish of Odel. An independent parish in Kuźnica was 
established between 1619 and 1669. The present-day brick church was built in 
1860-1864 upon the basis of plans from the Prussian era, and became known as the 
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church of Holy Providence (the earlier church bore the name of the Immaculate 
Conception of the Holy Virgin Mary). The building was devastated during the 
second world war in the course of German-Soviet hostilities. In the course of 
postwar reconstruction and successive repairs the outfitting of the church was 
changed, and retained only a few of the original elements. 

At the end of the seventeenth century the Micuta family founded a Basilian 
monastery next to the Uniate church (which existed already in the mid-sixteenth 
century). Up to 1795 the church of the Elevation of the Holy Cross belonged to the 
deaconry of Grodno in the metropolitan diocese. The Kuźnica brethren were su
pervised by the monastery in Supraśl. The parish also contained a chapel in one of 
the interiors of the manor house belonging to Franciszek Bouffał, the master of the 
hunt of Lithuania. Sunday services for the residents of the manor were celebrated 
also by the Kuźnica Basilian monks. After the death of Bouffal in 1805 the estate 
was taken over by his san-in-law, Ostromęcki, and the services were held irregu
larly to the cassation of the Uniate Church, carried out upon the basis of a tsarist 
ukase issued in 1839. The monastery was liquidated already in 1832, and the 
buildings were taken over by a Russian Orthodox church. The date of the devasta
tion of the monastery remains unknown. The buildings of the Russian Orthodox 
church were consumed by fire during the second world war. The present-day 
church was raised in 1945. 

Jews appeared in Kuźnica already in the sixteenth century, and subse
quently organised a kahal together with a synagogue and houses of prayer. The 
whole community was wiped out during the Holocaust. 

126 



M A T E R I A Ł Y

KRZYSZTOF A. JABŁOŃSKI 
Białystok 

Dwie świątynie na jednym fundamencie. 

Kościół parafialny w Mońkach 

Powszechnie wiadomo, że w czasie II wojny światowej polska kultura na
rodowa poniosła ogromne straty. Tragiczny finał działań wojennych przypadł na 
rok 1944, kiedy to cofające się wojska niemieckie burzyły fabryki i podminowy
wały najcenniejsze obiekty polskiej architektury. Na północnym Podlasiu znisz
czono wtedy wiele znakomitych budowli. Po przejściu frontu w lipcu 1944 roku 
niemal doszczętnie zniszczono między innymi późnogotyckie świątynie, takie jak 
kościół w Wiźnie, cerkiew w Supraślu oraz pokamedulskie założenie w Wigrach, 
czy białostocki pałac Branickich. Całkowicie zburzono też wiele nowszych świątyń, 
jak chociażby kościoły w Sokolanach, Jałówce i w Mońkach, czy cerkiew w Gród
ku. Kościół w Mońkach, z którego parafianie byli bardzo dumni, został zamino
wany w dniu 12 lipca i doszczętnie zburzony. 

Kościół moniecki nie był budowlą zabytkową - wzniesiono go w okresie 
międzywojennym z pomocą parafian - lecz wyróżniał się znakomitą lokalizacją, 
ogromnymi rozmiarami, niezwykle malowniczą sylwetą, nad którą dominowała 
okazała, wielopoziomowa wieża, a także ciekawym wnętrzem, zespolonym na 
skrzyżowaniu nawy i transeptu z kopułą. Budowla reprezentowała nurt archi
tektury narodowej o odcieniu neorenesansu. Wprawdzie trudno było odnaleźć 
w niej elementy sensu stricte polskiego nurtu architektonicznego, jednak uniwer
salne motywy odrodzeniowe zdobiły, zwłaszcza wieżę, w sposób jednoznaczny 
i dosadny. 

UTWORZENIE PARAFll, BUDOWA KAPLICY I PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY KOŚCIOŁA 

Inicjatywa utworzenia parafii katolickiej w rozrastającej się miejscowości 
Mońki pojawiła się w październiku 1918 roku, kiedy to mieszkańcy Moniek i oko
licznych wiosek doprowadzili do spotkania z proboszczami parafii goniądzkiej 
i trzciańskiej . Na zebraniu wyrażono wolę powołania nowej parafii, a na konto jej 
przyszłego funduszu przekazano łącznie blisko 250 sążni ziemi1 . W lutym następ
nego roku odbyło się pierwsze zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Ko
ścioła w Mońkach, któremu przewodził proboszcz z Trzciannego ksiądz Konstanty 
Tężyk2• Aktywność miejscowej ludności spowodowała, że dziekan białostocki 
w grudniu 1919 roku wyznaczył na opiekuna tworzącej się parafii księdza Mieczy-
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sława Małynicz-Malickiego. Dnia 9 kwietnia 1920 roku biskup wileński Jerzy Ma
tulewicz polecił ksiądzu Malickiemu zajęcie się �?udową kościoła3. W tym samym 
roku biskup oficjalnie powołał pierwszą parafię w Mońkach. 

Ksiądz Małynicz-Malicki z grupą aktywnych parafian przystąpił z zapałem 
do organizacji prac budowlanych. Okazało się, że niedawno wystawiona drewnia
na kaplica, pochodząca ze wsi Świerzbień, nie wystarcza do sprawowania kultu. 
Zdecydowano więc zbudować nową kaplicę murowaną, a do niej dołączyć dom 
parafialny. Rozpoczęto gromadzenie materiałów na tę budowlę. Okoliczności były 
sprzyjające, bowiem Rząd Polski w osobie Ministra Wojny sprzedał parafii bliżej 
nieznane, zburzone w czasie I wojny światowej budynki należące do Twierdzy 
Osowiec4. Jak odnotowano: Komitet Budowy Kościoła nabył cegły i to wszystko co
w nich się znajdowało. Za rozbiórkowe materiały dnia 18 marca 1920 roku do kasy 
intendentury Wojska Polskiego uiścił sumę w wysokości 48 000 marek polskich. 
Wojsku Komitet przekazał także 17 sosen5. Wiosną tego samego roku zaczęto wy
znaczać osoby do rozbiórki koszar i do zwożenia furmankarni cegły do Moniek. 
Komitet postanowił również zakupić 2 hektary lasu w Podlaskach z przeznaczeniem 
na budulec. Oprócz nakładów pracy zaczęto ustalać składki finansowe. 

W 1920 roku, w trakcie gromadzenia materiałów na kościół prowadzono 
roboty przy budowie murowanej kaplicy. Organizacja i tempo prac pod kierow
nictwem księdza Malickiego musiały być wzorowe, skoro w dniu 26 grudnia tegoż 
roku Komitet wyraził proboszczowi na piśmie swoją wdzięczność za wybudowa
nie kaplicy podczas najazdu bolszewik6w, za zorganizowanie parafii, a także za 
otworzenie sklepu spożywczego i organizację kółka rolniczego6. W końcu 1920 
roku budowę kaplicy w Mońkach doprowadzono do stanu surowego. Trójnawowa 
budowla, wsparta wewnątrz sześcioma filarami, miała wymiary 12m x 15m. Nawy 
boczne były sklepione, a nawę środkową zamykał od góry drewniany strop bel
kowy podbity szalówką. Dach nad nawą główną przykryto blachą ocynkowaną, 
a nad bocznymi dachówką cementową7. 

W kwietniu 1921 roku przystąpiono do budowy przylegającego do kaplicy 
domu parafialnego, czyli plebanii, o wymiarach 15m x 19m. Dnia 23 maja dokonano 
ogólnej z Nózki kamieni na fundamenty plebanii i zabudowań gospodarczych. 
W tym c<. 'lsie Komitet wyznaczył od ucząstka lub domu składki pieniężne i daniny 
w naturzt 8. Nakazał również parafianom wywiezienie z twierdzy po 1000 cegieł "na
konia". Wszelkie ustalone demokratycznie zasady były przestrzegane rygorystycz
nie9. W ten sposób zapewniano odpowiedni rytm postępującym pracom. 

W maju 1921 roku na żądanie biskupa wybrano nowy, dwunastoosobowy 
Komitet Budowy Kościoła, a do współpracy z nim po dwóch lub trzech delegatów 
z każdej wsi10. Komitet pod przewodnictwem księdza Małynicz-Malickiego skon
centrował się, oprócz prac przy domu parafialnym, na gromadzeniu materiałów 
do budowy kościoła. W lipcu zarządzono zbiórkę żywności, by po jej sprzedaży, 
za otrzymane pieniądze zakupić dachówkę i drewno11 . Miesiąc później ustalono 
kolejną składkę, tym razem pieniężną, po 400 marek polskich od domu na zakup 
dachówki z firmy "Pustelnik". We wrześniu postanowiono po raz kolejny wziąć
się niezwłocznie do pozyskiwania cegły w Osowcu. Każda wieś miała zdemonto
wać jedną, wskazaną ścianę zakupionych budynków koszarowych12• W grudniu 
zadecydowano o kolejnej, już ósmej składce pieniężnej i żywnościowej . Wiosną 
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1922 roku kontynuowano rozbiórkę koszar. Do dozoru robót zatrudniono jednego 
z gospodarzy, płacąc mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 30 000 marek. 
W lecie tego samego roku pojawiły się pierwsze trudności. Na terenie parafii 
wszczęto agitację przeciwko budowie kościoła. Aktywny w tej sprawie był dozorca 
drogowy z Knyszyna Gasztold, który rozpowiadał, że cegła z rozbiórki pójdzie na 
budowę stacji kolejowej i zaskarżał proboszcza do różnych władz. W akcji sekun
dował mu pomocnik zawiadowcy stacji w Mońkach13. W powyższej sytuacji po
stanowiono przyspieszyć zwożenie cegły i kamieni. W październiku wynikła na
stępna przeciwność. Do Moniek przybyła komisja z Ministerstwa Spraw Wojsko
wych zarzucając parafii, iż dokonała zakupu cegły po zaniżonej cenie. Jednak kwe
stię sporną pozytywnie wyjaśnił w Warszawie ksiądz Malicki, przedstawiając sto
sowne dokumenty14•

Bardzo ważną datą w dziejach parafii był rok 1923. W styczniu przyjęto do 
wiadomości akty rejentalne ofiarowania ziemi pod kościół i cmentarz grzebalny 
przez Kazimierza i Wiktora Mońków na wieczystą własność parafii15• W zamian za
darowiznę Kazimierz Mońko żądał zwolnienia ze składek na rzecz budowy ko
ścioła i 10 fur cegły. Po ostrych sporach między darczyńcą a Komitetem ustalono, 
że Mońko otrzyma obiecaną cegłę i będzie zwolniony ze składek w 1923 roku, lecz 
musi uczestniczyć w pracach na rzecz budowy tak jak każdy parafianin16.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ŚWIĄTYNI 

Zapewne jeszcze w 1922 roku 
parafia moniecka zmówiła projekt ko
ścioła. Do wykonania planów wybrano 
jednego z najbardziej cenionych przed-
wojennych architektów, mieszkającego 
w Warszawie inżyniera Stefana Szylle-
ra. W lutym 1923 roku projekt był już 
sporządzony17. Kuria Wileńska zatwier
dziła go w dniu 8 marca18.

W połowie kwietnia doszło do 
spotkania projektanta Szyliera z Komi
tetem w Mońkach. Na zebraniu tym 
Szyller zaprezentował przyszłą świą-
tynię i być może przedstawił zasady 
dalszej ewentualnej współpracy przy 
nadzorze architektonicznym. 

l .  Sytuacja kościola w Mońkach, architekt 
Stefan Szyller, rysunek z 1923 r. 

w Archiwum Parafialnym w Mońkach. 
Situation of the church in Mońki, architect: 

Stefan Szyller, drawing from 1923 
in the Pańsh Archive in Mońki. 
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Prawdopodobnie wtedy odebrał należność pieniężną za sporządzony pro
jekt. Po przyjęciu planów do realizacji na jego tęmat wypowiedział się Konserwa
tor Zabytków Okręgu Białostockiego i zarazem kustosz Muzeum Okręgowego 
w Grodnie Józef Jodkowski. W pisemnej opinii twierdził, że projekt należy do rzędu 
prac architektonicznych, które nie mogą być zaliczone do wzorów stylowych lubo udat
nych w pomyśle19• W stosunku do formy zarzucał przeładowanie ciężkiej masy 
bezwartościowymi szczegółami, natomiast w kwestii odniesienia budowli do oto
czenia oznajmiał, że kościół winien być lekkiej budowy, odpowiadającej charakterowi 
falistej miejscowości. Jodkowski zaliczył tę neorenesansową budowlę do pretensjo
nalnych gmachów w stylu romańskim. Obecnie zadziwiać nas mogą te krytyczne 
stwierdzenia ówczesnego konserwatora zabytków. Musimy jednak pamiętać 
o atmosferze pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W sto
sunku do budownictwa sakralnego, zwłaszcza na kresach, panowało przekonanie, 
że wznoszone budowle powinny upowszechniać motywy typowo polskie. Do 
takich elementów zaliczano na przykład renesansową attykę i renesansowy szczyt, 
czy też barokowy dach łamany-2°. Te "cytaty" architektoniczne z entuzjazmem 
przyjmowano w kościołach w Goniądzu, Łapach i Białowieży1 . Okazuje się, że
uniwersalne motywy neorenesansowe nie zawsze były rozpoznawane, a w tym 
obiekcie zostały uznane przez Jodkowskiego jako zbytecznie zacierające formę. 

2. Rzut kościola w Mońkach, architekt Ste
fan Szyller, projekt z 1923 r. 

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Ground plan of the church in Mońki, 

architect: Stefan Szyller, project from 1923 
in the Archive of New Acts in Warsaw. 
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W rzeczywistości zaprojektowany kościół nawiązywał swoim stylem do 
wzorów z epoki renesansu i baroku. Wydaje się, że nie był jakąś bezpośrednią 
kopią lecz autorską kompozycją. Szyller zaplanował rzut kościoła w sposób bardzo 
klarowny. Szeroka i krótka nawa główna, ujęta nawami bocznymi, krzyżowała się 
z obszernym transeptem. Taki układ dawał powierzchnię bardzo skondensowaną, 
zbliżoną w zasadzie do zarysu kwadratu. Wydaje się, że ten zabieg centralizujący 
nie wystarczał i architekt starał się powierzchnię wewnętrzną jeszcze bardziej 
skrócić, gdyż ołtarz umieścił nie na końcu nawy głównej w prezbiterium, ale prze
sunął go do transeptu. Przeniesienie ołtarza w kierunku wiernych zapowiadało 
przybliżenie ceremonii liturgicznych poprzez odpowiednie ukształtowanie archi
tektury. Takie rozwiązanie rzutu zdradza wyraźnie dążenie do skondensowania 
całego układu. Przestrzeń prezbiteryjną, w której zwykliśmy widywać nastawy 
ołtarzowe, przeznaczono w tym przypadku na zakrystię. Było to rozwiązanie 
rzadko spotykane w polskich świątyniach. Analizując rzut, dostrzegamy jednocze
śnie tradycyjne rozwiązanie partii frontowej kościoła. Do zakończenia nawy głów
nej dostawiony został człon wieżowy, z masywną, kwadratową wieżą na środku 
i dwoma łącznikarni po bokach. Do łączników dodane zostały na osi naw bocz
nych dodatkowe przedsionki wejściowe. Z tej części rzutu wynika, że SzyBer skła
niał się ku XIX-wiecznym, dość eklektycznym rozwiązaniom części wejściowej . 

3. Elewacja frontowa kościola w Mońkach, 
architekt Stefan Szyller, projekt z 1923 r.

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Front elevatlon of the church in Mońki, 

architect: Stefan Szyller, project from 1923 
in the Archive of New Acts in Warsaw. 
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4. Elewacja boczna kościoła w Mońkach, 
. architekt Stefan Szyller, projekt z 1923 r. 

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Side elevation of the church 

in Mońki, architect: 
Stefan SzyBer, project 

from 1923 in the Archive 
of New Acts in Warsaw. 

5. Przekrój podłużny kościola w Mońkach, 
architekt Stefan Szyller, projekt z 1923 r. 
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

Cross section of the church in Mońki, 
architect: Stefan SzyBer, project 

PRz&v!dT 1o .c-1. from 1923 in the Archive 
of New Acts in Warsaw. 
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Zaproponowana bryła kościoła wyróżniała się masywnością. Wypiętrzona 
nawa główna i zrównany z nią transept podporządkowały sobie niskie nawy 
boczne. Zewnętrzne ściany korpusu kościelnego odznaczały się oszczędnością, 
a nawet rzec można surowością. Masywności nie łagodziły lekko rysowane pila
stry, linijkowe gzymsy, ani też rzadko rozmieszczone, niejednorodne formalnie 
otwory okienne. Otwory te różnorodnością kształtów przywołują różne nurty 
stylowe. Zwieńczone łukiem pełnym nawiązują do epoki renesansu, zamknięte 
łukiem odcinkowym odzwierciedlają kształty barokowe, a te o kształcie termal
nym przypominają architekturę klasycyzującą. Lekkości całej bryle nie była 
w stanie dodać zgrabna, neorenesansowa sygnaturka. Potężny korpus zamykała 
od południa rozbudowana część wieżowa. Sama wieża ustawiona na środku 
elewacji nie należała do smukłych. Po bokach została wsparta uskokowymi czło
nami, nie tylko wzmacniającymi ją konstrukcyjnie, ale i dopełniającymi optycz
nie. Człon wieżowy piętrzył się ku górze aż na siedmiu poziomach. Ta połu
dniowa partia kościoła poprzez swego rodzaju addycyjność przywoływała du
cha świątyń romańskich, choć w istocie do romańskich w żadnej mierze porów
nywana być nie mogła. Podziały horyzontalne w wieży czyniły ją wprawdzie 
przysadzistą, lecz jednocześnie dodawały renesansowej logiki. Niemal nieskoń
czone piętrzenie kondygnacji, jak to bywało w szczytach niderlandzkich kamie
nic, dodawało malowniczości .  Liczne poziomy wieżowe przedzielone gzymsami, 
kompozycyjne przejście w wieży z rzutu kwadratu do ośmioboku, a następnie 
trójpoziomowe piętrzenie hełmu należą do zabiegów charakterystycznych dla 
epoki odrodzenia. Zestaw renesansowych komponentów dopełniają półkoliście 
zakończone otwory okienne i kuliste sterczyny na obrzeżach hełmów. W korpu
sie nawowym dostrzegamy zatem wypływającą z ducha modernizmu surowość 
mas, którą architekt nieśmiało próbuje łagodzić detalem architektonicznym. Jed
nakże punktem kulminacyjnym monieckiej świątyni staje się oryginalny człon 
wieżowy. W tej części kościoła dostrzegamy wariację na temat polskiej wieży 
renesansowej22.

Widoczne w rzucie dążenie do centramości jest zauważalne również 
w ukształtowaniu przestrzeni wewnętrznej. Przestronna nawa główna rozszerza 
się na boki szerokimi arkadami otwartymi do naw bocznych, zaś sklepienie ko
lebkowe kieruje przestrzeń w kierunku transeptu, gdzie została zaplanowana 
obszerna kopuła na żaglach, oświetlająca swoją latarnią część ołtarzową. Podkre
ślenie najważniejszego miejsca światłem naturalnym jest zabiegiem znanym 
w okresie renesansu, a operowanie światłem stało się jedną z naczelnych idei, 
jakie rozpropagowano w architekturze doby baroku. Niewątpliwie świadomym 
zabiegiem projektowym było osadzenie kopuły o cechach stricte renesansowych. 
Sferyczną czaszę osadzono na żaglach, wzmacniając pionowymi żebrami, a w 
zwieńczenie kopuły wbudowano latarnię. Przez otwory latarni przenikało do 
wnętrza światło, eksponując najpierw sferę kopuły, a następnie miejsce ołtarzo
we. Prawdopodobnie z powodu tego naturalnego oświetlenia przesunął Szyller 
ołtarz główny z prezbiterium na skrzyżowanie nawy i transeptu. 

Zaprojektowana świątynia była pomysłem ambitnym, stworzonym przez 
architekta o ogromnym doświadczeniu w .planowaniu budowli sakralnych. 
W końcu XIX i na początku XX wieku Szyller projektował przede wszystkim 

133 



KRZYSZTOF A. jABlO . SKJ 

kościoły w stylu gotyku wiślano-bałtyckiego23. Moda na świątynie wyrastające 
z gruntu średniowiecznego, a więc i gotyckiego, zaczęła przemijać począwszy 
od drugiej dekady ubiegłego stulecia. Częściej mówiło się w kręgach krytyków 
i projektantów, jak i w samym Kościele, o budowlach mających powstawać 
w duchu odrodzenia. Stefan Szyller jako jeden z pierwszych architektów zaczął 
interesować się formami polskiego odrodzenia.  Jeszcze przed 1906 r. zaprojek
tował do kresowej, zapewne nieprzypadkowo, Niedźwiedzicy koło Słucka 
świątynię neorenesansową. W bryle budowli tej wyróżniała się zwężająca się 
wieża, ustawiona na środku elewacji frontowej24. Zainteresowania architekta 
rodzimym renesansem uwidoczniły się nie tylko w sferze projektowej, ale także 
publicystycznej . Jego rozważania zatytułowane O attykach polskich i polskich da
chach wklęsłych z 1913 roku są wymownym ukierunkowaniem poszukiwań sty
lowych. Przed wybuchem I wojny światowej także inni architekci próbowali 
odświeżyć architekturę sakralną, przywołując motywy dawnej architektury ro
dzimej . Były to jednak poczynania bardzo nieśmiałe i nie zdążyły na dobre 
okrzepnąć25. 

Jednak moda na świątynie nawiązujące do renesansu i baroku26 nadeszła 
na dobre dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej. Wprawdzie rzadziej niż do 
baroku sięgano po wzory renesansowe, lecz te ostatnie bywały niejednokrotnie 
cytowane niemal dosłownie w polskiej architekturze. Na Podlasiu zagościły 
w projektach świątyń do Łap i Białowieży27. Szyller dostosował się również do 
nowych potrzeb. Skomponował kilka projektów w duchu neobarokowym28, 
a także neorenesansową świątynię do Moniek. Niestety, jak stwierdza Krzysztof 
Stefański, w przypadku tych pierwszych architekt wykazał się brakiem wyczu
cia. Podobną ocenę możemy odnieść do świątyni monieckiej. Na uwagę zasłu
guje w niej detalicznie komponowana wieża, a także centralizujący rzut zaak
centowany we wnętrzu poprawnie wykreśloną kopułą, lecz cała bryła tchnie 
zbyt ciężkim zestawieniem masywów. 

BUDOWA KOŚCIOŁA 

Na wspomnianym zebraniu kwietniowym 1923 roku zapadły rówruez 
istotne decyzje praktyczne. Na propozycję księdza Malickiego, by w dalszym ciągu 
gromadzić materiały i powstrzymać się z budową z powodu złego stanu zdrowia 
proboszcza, wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za rozpoczęciem prac 
budowlanych29• W maju Komitet ponownie zobowiązał parafian do wywiezienia 
po 5000 cegieł "od konia" i do uiszczenia ostatniej składki pod groźbą zapłaty po
dwójnej sumy w przypadku niedotrzymania terminu. Wkrótce wystąpiły kolejne 
trudności. Dnia 17 lipca referent objazdowy z Białegostoku wraz z komisarzem 
policji i urzędnikiem firmy "Demet" wykupującej żelazo z twierdzy osowieckiej,
w asyście 24 policjantów dokonali rewizji na placu budowy. Znaleziono materiały 
nie należące do Komitetu30. Po rewizji "Demet" groziła odebraniem żelaza, a na
wet cegły. Poszukując pomocnej ręki Komitet zwrócił się do prezydenta RzeczYPo
spolitej o opiekę nad parafią i nowo mianowanym proboszczem Michałem Zełu
dziewiczem31 . Trudności zdrowotne i brak porozumienia z Komitetem Budowy 
Kościoła sprawiły, że ksiądz Małynicz-Malicki 27 sierpnia oficjalnie przekazał pa-
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rafię księdzu Żełudziewiczowi. W sporządzonym na tę okoliczność inwentarzu 
wyliczono zgromadzony materiał (około 3 milionów cegieł, 50 sztab belek szyno
wych, 50 pudów sztab żelaznych i pół wagonu wapna) . Wspomniano także o re
jentalnym uregulowaniu własności ziemi parafialnej i o przekazaniu murowanych
budynków: kaplicy i domu murowanego3 . 

Niezwykle aktywny Komitet wraz z nowym proboszczem natychmiast 
ogłosił kolejną, już piętnastą składkę po 12 pudów zboża. Upoważniono również 
księdza Żeludziewicza do zaciągnięcia pożyczki w PKO w wysokości 800 000 000 
marek polskich33. W lecie 1923 roku rozpoczęto roboty przy budowie kościoła. 
Dnia 27 sierpnia dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnegoJ.I. Wia
domo, że kierownikiem budowy był Piotr Szymkiewicz. Prowadzenie prac murar
skich w początku maja następnego roku potwierdza protokół nr 53. Wynika z nie
go, że parafia przeżywała ciągły niedostatek finansów i miała kłopoty z zapłatą dla 
majstrów. Ogłoszono więc kolejne składki (17. i 18.) po 20 zł miesięcznie od 
ucząstka. Zaciągnięto także następną pożyczkę na sumę 18 000 zł, za którą Komitet 
gwarantował swoimi nieruchomościami. Mimo trudności prace posuwały się ryt
micznie. W końcu 1924 roku były wybudowane ściany kościoła. W marcu 1925 
roku nastąpiła zmiana proboszcza. Parafię objął ksiądz Cyprian Łozowski. Komitet 
pod jego przewodnictwem postanowił jak najszybciej przystąpić do kontynuacji 
robót. Prace postępowały bardzo sprawnie. Najpierw zasklepiono nawy boczne 
a następnie nawę główną. Najwięcej kłopotów sprawiało wykonanie kopuły na 
skrzyżowaniu nawy i transeptu. Zdaniem księdza Łozowskiego podczas budowy 
dokonano pewnych zmian w konstrukcji dachu35. W trakcie prac budowlanych 
wystąpiła krótka przerwa, bowiem architekt Szyller musiał złożyć na ręce władz 
deklarację urzędową za trwałość kościoła . Miał też dostarczyć dalsze brakujące 
w projekcie rysunki szczegółowe36• Dopiero wtedy też - z niewiadomych powo
dów - oficjalnie został zatwierdzony przez Ministerstwo Robót Publicznych pro
jekt kościoła. Nastąpiło to w dniu 17 sierpnia 1926 roku37• 

"Wiadomości Metropolitalne Wileńskie" informowały o wykończeniu
wieży w sezonie budowlanym 192638• Wiadomo, że na początku 1927 roku za
kończono prace ciesielskie przy dachu. Jednocześnie prowadzono roboty tynkar
skie39. W końcu lat dwudziestych dach kościoła pokryto czerwoną dachówką 
ceramiczną, a kopułę i wieżę blachą ocynkowaną. Ukończono również tynkowa
nie kościoła40• Ściany wewnątrz i na zewnątrz nie były malowane. Najważniejsze 
roboty ukończono w 1931 roku. Kościół uroczyście pokonsekrował biskup wi
leński Romuald Jałbrzykowski w dniu 13 czerwca tego roku41 • Przez następne 
lata trwały prace wykończeniowe, a jednocześnie wyposażano świątynię 
w sprzęt liturgiczny42. Zajmowano się również urządzaniem cmentarza grzebal
nego. Zdaniem księdza Łozowskiego w 1935 roku kościół był całkowicie wykoń-
czony. 

W 1935 roku urządzoną parafię przejął przybyły z Białowieży, odzna
czający się niezwykłą przedsiębiorczością i zaradnością ksiądz Józef Dowgiłło43. 
W tym samym roku zarządził tynkowanie kaplicy i plebanii. W 1936 roku zrzekł 
się pobierania składek od parafian, cedując to zajęcie na Komitet. Przekazał też 
Komitetowi książeczkę wkładową z zaoszczędzoną sumą 9 386 zł 64 groszy 
i księgę kasową z saldem ujemnym w wysokości 180 zł 44. 
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WOJENNA KATASTROFA 

Wydawało się, że pracowite piętnastolecie w dziejach młodej parafii - tak 
efektownie zakończone - pozwoli szczęśliwie sprawować kult religijny. Spokój nie 
trwał długo. Podczas II wojny światowej, kiedy front niemiecki parł na wschód, 
cofające się wojska rosyjskie w dniach 23-25 czerwca 1941 roku ostrzelały kościół. 
Baterie ciężkich dział trafiały w świątynię. Skutek okazał się żałosny. Zniszczeniu 
uległ cały dach. Ściany zostały pokaleczone, a z okien wypadły szyby. Jak pisze 
ksiądz Dowgiłło osobliwie została trafiona wieża główna, jej kontraforsy ( . . .  ). W wieży 
były tak duże wyłomy, że przy wietrze wieża się chwiała . Bomby spowodowały zawa
lenie się stropu nad organami. Same organy uległy uszkodzeniu w 50 procentach45• 
Po wkroczeniu Niemców przystąpiono do odbudowy zniszczeń. Codziennie pra
cowało sześciu opłacanych murarzy i czterdziestu parafian do pomocy. Roboty 
ukończono w listopadzie 1941 roku. Świątynię odremontowano nakładem wielkich 
sił i środków finansowych. Koszt napraw wyniósł 48000 zł. W 1943 roku firma 
Ridigier odbudowała również organy, co kosztowało parafię 22 883 zł46• 

Okrutne doświadczenia II wojny światowej dotknęły wiele parafii. Szcze
gólnie jednak w tym względzie po raz kolejny ucierpiały Mońki. Wycofujący się 
Niemcy podminowali nie tylko wieżę, jak to zwykle czynili, lecz wywiercili otwo
ry na ładunki wybuchowe pod całym kościołem. W dniu l l lipca 1944 roku rozległ 
się ogromy huk i po chwili świątynia przemieniła się w wielki stos gruzu. 
Z ogromnego zwaliska wyłaniały się żałośnie ostatki wewnętrznych filarów. Ta 
wspaniale wykończona budowla, w całości wyposażona, z tak ogromnym mozo
łem i przy wielkim wysiłku finansowym wznoszona, została unicestwiona w ciągu 
kilku sekund47• 

6. Ruiny kościola w Mońkach po zburzeniu przez Niemców 1 1  lipca 1944 r. 
Fotografia w Archiwum Archidiecezjamym w Białymstoku. 

Ruins of the church in Mońki after being pulled down by the Germans, 11 July 1944. 
Photograph in the Archdiocesan Archive in Białystok. 
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POWOJENNE STARANIA O ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA 

W tej bolesnej dla parafii sytuacji pospiesznie odnowiono kaplicę z 1920 
roku, dostosowując ją do potrzeb kultowych. Dawna budowla okazała się jednak 
niewystarczająca dla kilkutysięcznej parafii. W maju 1946 roku podjęto uchwałę 
o powiększeniu kaplicy. Zdecydowano, że zostanie ona przedłużona o taką samą
długość. Dobudowana część o wymiarach 15m x 12m miała być utrzymana w tym 
samym "stylu" co dawna kaplica. W protokole z 12 maja pisano, że robociznę wyko
nają sami parafianie, a na kupno cementu i zapłatę dla majstra ustala się składkę po 300 zł 
od uczqstka48• W połowie maja przystąpiono do budowl9• Prace przebiegały
w iście "monieckim" tempie. Dnia 16 marca 1947 roku w �rawozdaniu donoszono
o zakończeniu budowy kaplicy (choć jeszcze bez tynków) .

W tym samym roku parafianie powzięli decyzję o realizacji celu dla nich 
nadrzędnego. rostanowiono odbudować kościół. Powołano Komitet Odbudowy 
Kościoła w Mońkach. Z miejsca budowy kaplicy przeniesiono front robót na plac 
kościelny. Przygotowano 1,5 mln sztuk cegieł. Rozpoczęto prace murarskie. Ksiądz 
Dowgiłło w imieniu Komitetu Odbudo� zwrócił się w lutym 1948 roku do Mini
stra Odbudowy o wsparcie finansowe 1. Minister Budownictwa PRL przyznał 
kwotę 100.000 zł jako pierwszą ratę stanowiącą odszkodowanie za zburzony ko
ściół. Pieniądze te doręczono do Moniek. Kiedy roboty były zaawansowane, (wy
murowano część ścian i filarów świątyni) system stalinowski wstrzymał w 1 948 roku 
odbudowę52• Polityka wkroczyła w sferę religii. Sparaliżowano wszelkie działania 
budowlane w parafii monieckiej . Ponowne działania wokół budowy kościoła stały 
się możliwe dopiero po tzw. "odwilży". Ksiądz Dowgiłło rozpoczął niestrudzone
starania o wznowienie odbudowy kościoła. W październiku 1956 roku wystosował 
odpowiednie pismo do premiera Józefa Cyrankiewicza53. W następnym miesiącu
wysłał prośbę do Władysława Gomułki o wypłacenie pieniędzy tytułem odszko
dowania za zniszczenia wojenne54. Apele okazały się częściowo skuteczne. Dotacji
nie otrzymano lecz Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie pismem z dnia 29 
grudnia 1956 roku wydał zezwolenie na odbudowę kościoła w Mońkach55. Poszu
kiwania pomocy trwały nadal. W lutym 1957 roku �roboszcz zwrócił się do amba
sady Stanów Zjednoczonych o wsparcie finansowe 6. W maju wystosował bardzo 
przejmujący apel do rosłanki dr Ireny Białówny o życzliwe popieranie inicjatywy
odbudowy kościoła5 . W tym samym czasie zabiegał o odszkodowanie u innego 
posła na sejm58.

KsZTAŁT ARCHITEKTONICZNY ODBUDOWYWANEJ ŚWIĄTYNI 

Zabiegając o środki finansowe, proboszcz wypełniał jednocześnie niezbęd
ne czynności formalne. Należało przecież wykonać projekt architektoniczny nowe
go kościoła. Tu sytuacja okazała się zgoła odmienna od innych inwestycji sakral
nych. W Mońkach istniały bowiem fundamenty poprzedniego kościoła. Komitet 
Budowy Kościoła zaprosił inżyniera Ryszarda Balunowskiego do wykonania eks
pertyzy o stanie fundamentów i gruntu. Konstruktor orzekł, że fundament pod ścia
nami zachował się w stanie dobrym, bez pęknięć, Wystawiając pozytywną ocenę ist
niejącym ziemnym fragmentom budowli, dawał tym podstawy do wydania ze-
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zwalenia na kontynuację budowy na istniejących fundamentach59. Taki stan fak
tyczny zasadniczo przesądzał o projekcie świątyni. Komitet zlecił opracowanie 
projektu architektowi Marianowi Sordylowi. Opracowanie planów nie nastręczało 
wielu problemów, gdyż dostępne były w parafii oryginalne rysunki Szyllera. Na
leżało jedynie dostosować świątynię do nowych zaleceń. Chodziło o przesunięcie 
głównego ołtarza z części transeptowej do niszy prezbiteryjnej oraz przekompono
wanie oryginalnej kopuły na skrzyżowaniu nawy i transeptu na obniżone sklepienie 
zwierciadlane, dające jedynie optyczne wrażenie kopuły. Plany opracowane przez 
Sordyla złożono władzom wojewódzkim do zatwierdzenia60. Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej zatwierdziło je dnia 27 lipca 1957 roku61 . Zaakceptowany pro
jekt był zatem niemal identyczny z pierwotnym kształtem świątyni. Należało więc 
wznieść wielką budowlę - kopię tej, jaką zburzyli Niemcy w 1944 roku. 

ODBUDOWA KOŚCIOŁA 

W dokumentach parafialnych istnieje wzmianka, że w dniu l sierpnia 1957 
roku rozpoczęto odbudowę62. Był to raczej akt deklaracji o gotowości parafian do 
inwesty�i. Wkrótce bowiem ustalono 1 1-osobowy skład Komitetu Odbudowy 
Kościoła 3. Zapewne poczyniono prace przygotowawcze lecz konkretnych prac 
prawdopodobnie nie podjęto. 
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7. Rzut kościoła w Mońkach, sporządził architekt Marian 
Sordyl w 1956 r., na podstawie projektu Stefana Szyliera 

z 1923 r., rysunek w Archiwum Parafialnym w Mońkach. 
Ground plan of the church in Mońk.i, prep. by architect 

Marian Sordyl in 1956 upon the basis of a project by 
S. SzyłJer from 1923, drawing 

ot::��� in the Parish Archive 
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W styczniu 1958 roku nastąpiła zmiana proboszcza. Ksiądz Dowgiłło prze
kazał parafię księdzu Stanisławowi Budnikowi6-l. Nowy proboszcz z właściwą
sobie konsekwencją przystąpił do organizacji robót. W lutym Komitet Odbudowy 
uchwalił składkę po 1000 zł od rodziny i po 100 zł od każdego posiadanego hekta
ra ziemi. Zobowiązano również parafian do obowiązkowego uczestnictwa w pra
cach budowlanych. Jednocześnie zapisano, że jeżeli ktoś nie przybędzie na teren 
budowy w wyznaczonym terminie, będzie musiał zapłacić 50 zł65. Na początku kwiet
nia trwały już roboty budowlane. Ksiądz Budnik wyznaczał odpowiednią ilość 
furmanek i "pieszych" na każdy dzień. Pod koniec miesiąca prace były w pełnym
toku. Prowadził je majster Józef lwanicki z Moniek wraz z siedmioma innymi mu
rarzami. Kierownikiem nadzorującym całość prac był inż. R.  Balunowski z Białe
gostoku. 

W maju proboszcz ustalił pierwszą zbiórkę danin w naturze. Zebrane plo
ny i przedmioty sprzedano, a uzyskane pieniądze przeznaczono na potrzebne 
wydatki66. Na 25 maja Komitet wyznaczył termin loterii fantowej . Fanty miały 
zebrać panienki i delegaci z każdej wsi67• Dochód z loterii przeznaczono także na 
budowę kościoła. 

8. Przekrój poprzeczny kościola w Mońkach, 
sporządził arch. Marian Sordyl w 1956 r., 

na podstawie projektu Stefana Szyliera z 1923 r., 
rysunek w Archiwum Parafialnym w Mońkach. 

Cross section of the church in Mońki, prep 
by architect Marian Sordyl in 1956 upon the 

basis of a project by S. Szyller from 1923, draw
ing in the Parish Archive in Mońki. 

139 



KRZYSZTOF A. JABŁO ' SKI 

Prace murarskie posuwały się w szybkim tempie. W notatce z lipca, zamieszczonej 
w Dzienniku budowy czytamy, że zaczęto przesklepiać prawą nawę boczną oraz htki 
nad nawą lewq68• Wielki rozmach budowlany pociągał za sobą ogromne wydatki.
Dlatego ksiądz w ogłoszeniach nawoływał: błagam na wszystkie świętości, przynoście 
składki. Bez pieniędzy nie ma budowl9• Nakazał wpłacenie do końca paidziernika 
całorocznych stawek70. W paidzierniku przykryto deskami i papą obie nawy boczne 
i kaplicę. W listopadzie przerwano roboty murarskie z powodu zimowej aury. Na 
początku 1959 roku zakupiono 70 000 cegieł, betoniarkę i wagon wapna. Od marca 
wznowiono budowę. W cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych ksiądz Budnik 
wyznaczał na każdy dzień wartownika do pilnowania placu budowy a także fur
manki i "pieszych". Nieustannie zabiegał o fundusze, zapewniając odpowiedni rytm
prac71 • Dzięki temu w lipcu zakończono sklepienie nawy głównej .

W związku z przewidywanymi trudnościami w wykonaniu skomplikowa
nej jak na warunki monieckie konstrukcji kopuły, inżynier Balunawski zaprojek
tował łatwiejsze rozwiązanie. Zaproponował sklepienie klasztorne na rzucie kwa
dratu, którego konstrukcja była oparta na belkach stalowych. Wykreślony projekt 
został odpowiednio wcześnie przedstawiony do zatwierdzenia władzom w Bia
łymstoku. W dniu 26 czerwca 1959 roku Wydział Architektury i Nadzoru Budow
lanego w Białymstoku bez żadnych przeszkód zatwierdził Projekt zamienny kopuły 
kościola w Mońkach72. W paidzierniku wykonano strop Kleina nad "kopułą". Tak
więc zamiast klarownej, neorenesansowej kopuły powstała niewielka nisza o pro
filu sklepienia zwierciadlanego. W tym samym czasie prowadzono roboty murar
skie przy wieży i ciesielskie nad więibą dachową73. 
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Mimo nadchodzącej zimy parafianie postanowili nie przerywać budowy. 
W styczniu 1960 roku proboszcz apelował o ofiary na okna, drzwi i instalację 
elektryczną. W maju tegoż roku rozpoczęto tynkowanie wnętrza, a w czerwcu 
montaż drewnianej konstrukcji wież i krycie dachów blachą74. Tak dynamicznego 
tempa obciążeń finansowych wielu parafian nie było w stanie wytrzymać. 
W związku z tym ksiądz Budnik używał czasem nieco podstępnych metod per
swazji. W ogłoszeniach parafialnych z 22 maja zwracał się do wiernych: Bardzo 
wielu parafian lekceważy budowę kościoła, złośliwie nie płacqc składek. Zaprowadziłem 
2 księgi: białq i czarnq. Do białej księgi zapisuję tych parafian, kt6rzy kości6ł budujq, tj. dajq 

Na sąsiedniej stronie: 

9. Kościół w Mońkach, 
lata budowy 1947-48; 

1957-60. 
Fot. K. A. Jabłoński 1998. 

Church in Mońki 
under construction 

in 1947-1948, 1957-1960. 
Plloto: K. A. Jabłoński 

1998. 

10. Człon wieżowy 
kościoła w Mońkach, 
lata budowy 1947-48; 

1957-60. 
Fot. K. A. Jablo1fski 1998. 

T ower of the church 
in Mońki under 
construction in 

1947-1948, 1957-1960. 
Pl10to: K. A. Jablo1iski 

1998. 
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składki i chodzą na roboty, do czarnej tych, kt6rzy nie dają składee5• Zapowiedział
również poświęcenie kościoła na dzień 25 sierpnia, ,o ile w lipcu każda rodzina wpłaci 
składkę roczną od 200 do 500 zf6. Ofiary jednak nie wpłynęły. Dlatego proboszcz
zorganizował w sierpniu kolejną loterię fantową, na którą należało przynieść 
"fanty martwe"77• Postęp robót był znaczny, choć terminy uległy przesunięciu.
W końcu października wykonano betonowe posadzki wewnętrzne. Ogólny stan 
budowy kościoła był na tyle zaawansowany, że proboszcz postanowił rozpocząć 
odprawianie nabożeństw. Na początku października architekt powiatowy wydał 
zezwolenie na użytkowanie nie stwierdzając rozbieżności między wykonawstwem 
a dokumentacjl8• Dnia 9 października nastąpiło poświęcenie kościoła przez wika
riusza kapitulnego księdza Adama Sawickiego. Świątynia została zatem oddana do 
użytku wiernych. 

��-m�r---����r--s��� 
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1 1 .  Wnętrze kościola 
w Mońkach, lata 
budowy 1947-48; 

1957-60. 
Fot. K. A. jnb/01iski 1998. 

Interior of the church 
in Mońki under con

struction in 
1947-1948, 1957-1960. 

Photo: K. A. jablo1iski 
1 998. 
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Prace przy budowli trwały nadal. Na początku 1961 roku proboszcz prosil o składki 
na budowę organów. Fostanowił też w okresie wielkanocnym rozwiązać kolejną 
bolesną sprawę. Władze państwowe nałożyły na parafię podatek inwestycyjny od 
budowy kościoła. Należało zapłacić 250 000 zł. By pokryć ten wydatek, ksiądz Bud
nik użył fortelu wobec parafian. Zarządził przed rekolekcjami wielkopostnymi 
składkę po 10 zł od każdej spowiadającej się osoby79• Zorganizował też kolejną lote
rię80. Przy �omocy tych akcji parafia uiściła opłatę w wysokości 190 000 zł (60 000 zł 
umorzono) 1 . W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych trwały prace wykończenio
we. Urządzano i wyposażano również wnętrze świątyni. W 1962 roku firma Rut
kowskich przy pomocy Jana Przekopa zmontowała organy. Od 1963 do 1965 budo
wano ołtarz główny, którego projektantem i głównym wykonawcą był inż. W. Bu
rzyński. Radosny i najbardziej oczekiwany przez proboszcza i parafian moment na
stąpił w 1966 roku. W dniu 12 czerwca bp Suszyński konsekrował kościół. 

W latach 70., z inicjatywy proboszcza, ks. Kazimierza Wilczewskiego, przy 
wydatnym wsparciu finansowym ze strony polonii amerykańskiej, rozpoczęto 
prace przy wystroju wnętrza kościoła. Prace malarskie prowadzono w kilku eta
pach. Zasadniczą koncepcję dekoracji malarskiej opracowali i wykonali artyści 
malarze, konserwatorzy dzieł sztuki - Władysława Kamińska-Tiunin i Konstanty 
Tiunin z Warszawy z udziałem Marka Karpa z Suchowoli. Natomiast malarstwo 
na sklepieniu na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu zaprojektował i wykonał 
w duchu renesansowym artysta malarz, konserwator dzieł sztuki, Robert Stpi
czyński z Warszawy. 

12. Sklepienie na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu ko�ioła w Mońkach. 
Fot. K. A. jnb/01iski 1998. 

Vault on the crossing of the main nave and the transept in the church in Mońki. 
Photo: K. A. ]abloński. 1998 
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13. Projekt ołtarza głównego do kościoła w Mońkach, 
projekt W. Burzyński 1963 r., 

Archiwum Parafialne w Mońkach. 
Project of the main altar for the church in Mońki, 

project: W. Burzyński 1963, Parish Archive in Mońki. 

PRZYPISY 

t: :52. 
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_,.. ��-:-.•.·: . . :. .,:.: . .... ·.·-

1 J. Wierzbicki, Dzieje parafii Mońki (1920-74), Lublin 1980, s. 7 (praca magisterska w Archiwum Ar
chidiecezjałnym w Białymstoku);ks. T. Krahel, 75 lat parafii monieckiej, "Czas Miłosierdzia" 1995, nr 
13 s. 12-13; 

Spis kościol6w i duchowieństwa archidiecezji w Białymstoku Rok 1988, Białystok 1988, s. 171. 
2 Archiwum Parafialne w Mońkach [dalej APM], Księga protoko/6w Rzymsko-Katolickiej parafii Mońki, 

protokół nr l .  
3 APM, Księga protokol6w ... , protokół nr 6. 
4 Tamże, protokół nr 4. 
5 Tamże, protokół nr 48. 
6 Tamże, protokół nr 13.
7 APM, Spis inwentarza Mońkowskiego Rzymsko-Katolickiego kościola parafjalnego w Molikach. Rok 1923. 
8 Składka pieniężna wynosiła po 1000 marek polskich, po pudzie kartofli, 10 funtów żyta, 1ń funta 

słoniny, 1 funt mięsa i l kwarta mleka. Zob. APM , Księga protoko/6w . . .  , protokół nr 21. 
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9 Komitet postanowił, że jeżeli ktoś nie wywiezie wyznaczonej ilości cegieł, musi zapłacić karę 
w wysokości 3000 marek polskich, kto nie przyjdzie do roboty w wyznaczonym terminie, zapłaci 
500 marek polskich lub odpracuje za to dwa dni. Zob. APM, Księga protokołów ... , protokół nr 21 . 

10 APM, Księga protokołów . .. , protokół nr 20 i drugi jego fragment zapisany po protokole nr 32.
W drugim fragmencie znajduje się wykaz osób wybranych do Komitetu i do współpracy. 

1 1  Z każdego domu należało dostarczyć: zboża po l pudzie, kartofli po l pudzie, słoniny po l funcie, 
mięsa po 6 funtów. Zob. APM, Księga protokołów ... , protokół nr 26. 

12 APM, Księga protokołów . .. , protokół nr 31.
1 3  Tamże, protokół nr 37. 
14 Tamże, protokół nr 38. 
15 APM, Repertorium nr 335, Pierwszy wyciąg aktu sporządzonego przed Bolesławem Urbanowiczem, 

Notariuszem w Białymstoku za rok 1923. 
16 APM, Księga protokołów . . .  , protokoły nr 41, 42, 49.
17 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, MSW, Projekt kościola w Mo1ikach, sygn. 2991 . Na projekcie 

znajduje się własnoręczny podpis architekta wraz z datą. 
18 APM, Dziennik budowy z. 2, notatka pod datą 26.09.1959.
19 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki, Akta Oddziału Sztuki, 

sygn.180, k. 37, Opinia Konserwatora Okręgowego Białostockiego. 
20 K. Stefański, Po/ska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000, s. 158-162.
21 K. A. Jabłoński, Budownictwo kościelne 1795-1939 na terenie archidiecezji białostockiej, Białystok 2002, 

s. 172, 185.
22 Wielopoziomowe, renesansowe wieże były budowane w okresie odrodzenia w pałacach, ratuszach 

i kościołach, natomiast najbardziej oryginalne hełmy wieżowe wznoszono w kaplicach nagrobnych. 
Zob. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976. 

23 Na Białostocczyźnie zaprojektował kościół w Krynkach. Zob. K.A. Jabłoński, Budownictwo kościel
ne . . .  , op. cit., s. 139-143. 

24 M. Omilanowska, Stefan Szyi/er 1857-1933. Warszawski architekt doby historyzmu, t. II, Warszawa 
1995, s. 73. 

25 K. Stefański, Polska architektura sakralna ... , op. cit., s. 139-145. 
26 A.K. Olszewski, Nowa fornm w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka, Wrocław 1967, s. 1 15 

i nast. 
27 K.A. Jabłoński, Budownictwo kościelne ... , op. cit., s. 185-187. 
28 Szyller w latach dwudziestych XX w. zaprojektował wspólnie z Wiesławem Kononowiczem ko
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Dwie świątynie na jedr1ym fundamencie 

Twa CHURCHES ON A SINGLE FOUNDA TION. 
THE P ARISH CHURCH IN MOŃKI 

At the beginning of the 1920s the inhabitants of Mońki and the local vil
lages endeavoured to establish a new parish and build a church. A project was 
made by the well-known architect Stefan Szyller. The plan foresaw an edifice with 
references to the Renaissance - the church was to be part of the current of national 
architecture, at the time popular in Poland. The out1ine include a distinct tower, 
while the centralising interior was dominated by a dome. During a period of eco
nomic hardship the !ocal population offered considerable funds for the construc
tion, which was completed in the mid-1930s. 

During the campaign of July 1944 retreating German troops destroyed the 
church, which was reduced to a pile of rubble with visible remnants of the main 
pillars. Reconstruction based on the prewar project was comrnenced in 1947. AI
ready the following year the state authorities prohibited further work, which was 
not continued untii 1957, in the wake of the political thaw of 1956. After nine years 
of efforts and sacrifices the congregation could rejoice seeing a church almost 
identical with its pre-1944 predecessor. 
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l .  Ostrożany, kościół pw. Narodzenia NMP, widok od płd.-zach. 
Fot. f. Koty1iska Stetkiewicz, 2004. 

Ostrożany, church of the Nativity of the Holy Virgin Mary, 
view from the south-west. 

Plroto: J. Kotyńska Stetkiewicz 2004. 



M A T E R I A Ł Y

JOANNA KOTYŃSKA STETKIEWICZ 
Białystok 

Barokowy kościół w Ostrożanach 

Ostrożany położone są na południowym skraju województwa podlaskiego, 
14 km na północ od Drohiczyna n/Bugiem, w pobliżu szosy łączącej Siemiatycze 
i Ciechanowiec, na terenie nizinnym, miejscami zalesionym. Kościół parafialny 
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny usytuowany jest na skraju wsi, otoczo
ny murem i drzewami, z murowaną dzwonnicą w południowo-zachodnim naroż
niku cmentarza przykościelnego. 

Do połowy XI wieku na ziemiach pogranicza polsko-litewskiego przewa
żała kolonizacja polska (mazowiecka). Od połowy XI wieku ziemie nad Bugiem 
i górną Narwią opanowali książęta ruscy, osadzając na nich ludność ruską, głów
nie pochodzenia wołyńskiego. Ludność mazowiecka utrzymywała się jedynie 
w okolicach Drohiczyna, Brańska i Suraża. W l ćw. XV wieku Ostrożany, położone 
na ziemi drohickiej, weszły w granice Litwy. W XVI wieku ziemie te znalazły się 
w granicach nowo utworzonego województwa podlaskiego (1520 r.) na ziemi dro
hiczyńskiej . W 1569 r. województwo podlaskie włączono do Korony i w jej grani
cach pozostawało do 1795 roku. Po III rozbiorze Polski Ostrożany trafiły pod za
rząd pruski w departamencie białostockim. W 1807 roku, na mocy pokoju w Tylży, 
część departamentu białostockiego znalazła się w granicach Cesarstwa Rosyjskie
go, w utworzonym obwodzie białostockim, w powiecie drohiczyńskim. Od 1842 
roku tereny te włączono do guberni grodzieńskiej . W jej granicach przetrwały do 
1918 roku, zaś do 1939 roku miejscowość przynależała do pow. bielskiego, woj . 
białostockiego1 . 

Od XV wieku dwór i okoliczne dobra ziemskie należały do Ostrożańskich 
- fundatorów pierwszej świątyni. W 1453 roku właścicielem majątku został Piotr 
Paszkowicz Strumiłło, starosta drohiczyński, protoplasta podlaskiej linii Kiszków 
herbu Dąbrowa. W 1600 roku Kiszkowie oddali Ostrożany w zastaw Ostrogskim: 
Januszowi i Aleksandrowi. Kolejnym właścicielem dóbr był, wymieniony w 1628 
roku Aleksander Radziszewski, po nim zaś majątek odziedziczyła córka Marianna 
i jej mąż Mikołaj Bykowski - fundator drugiego kościoła. W l połowie XVIII wieku 
dzierżawcą Ostrożan był Wiktoryn Kuczyński, a od połowy XVIII wieku do 1939 
roku majątek był w posiadaniu rodu Ciecierskich. 

Ostrożany początkowo wchodziły w skład parafii Perlejewo w diecezji łuc
kiej. Wieś, zwana początkowo Pierlejewo2, w 1418 roku nadana została przez wiel
kiego księcia Witolda Janowi z Białosków h. Abdank, który w 1419 r. wymieniony 
jest jako dziedzic wśród świadków aktu erygowania parafii w Kuczynie. W końcu 
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XV wieku utworzono w Ostrożanach samodzielną parafię. Po rozbiorach, od roku 
1799 parafia ostrożańska należała do diecezji wigierskiej, a od 1807 r. do archidie
cezji mohylewskiej w ramach archidiakonatu białostockiego. Na mocy bulli papie
skiej z 1848 r. archidiakonat białostocki włączono do diecezji wileńskiej, w ramach 
której parafia ta przynależała do dekanatu bielskiego. Od 1925 roku dekanat biel
ski, brański i drohiczyński wchodziły w skład diecezji pińskiej. W granicach tej 
diecezji parafie funkcjonowały do 1991 roku, a od tego roku Ostrożany należą do 
diecezji drohiczyńskiej . 

Kościół ostrożański to znane sanktuarium maryjne w diecezji drohiczyń
skiej, związane z kultem obrazu Matki Bożej, szczególnie rozpowszechnionym 
w związku z cudownym ocaleniem parafii przed zarazą w 1710 r. W XVIII w. za
sięg kultu rozprzestrzenił się poza granice województwa podlaskiego, a w XIX 
wieku, podczas zaborów i zrywów narodowościowych Ostrożany stanowiły ogni
sko patriotyzmu3. Początki kultu maryjnego w Ostrożanach nie są znane. Miejsco
wa legenda głosi, że w miejscu postawienia kościoła, pośród lip, objawiła się Mat
ka Boża pozostawiając ślad swojej stopy odciśnięty na kamieniu. Kamień ten póź
niej umieszczono pod ołtarzem w pierwszej ostrożańskiej świątyni4•

2. Widok na elewację wschodnią i południową. 
Fot. A. Sadowska, 1985, neg. PKZ. 

View of eastem and soulhem elevation. Photo: A. Sadowska 1985, 
11egative: PKZ (Atelier for the Conservation of Historical Mo11uments). 

W połowie XV w. Ostrożany należały do braci Bartłomieja i Dacboga. To 
z ich fundacji powstał pierwszy kościół. Stwierdza to najstarszy dokument - akt 
fundacyjny świątyni sporządzony przez nich w 1450 roku: My Bartłomiej z Daćbo-
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giem dziedzice na Ostrożanach czynimy wiadomym wszystkim, któn;m wiedzieć należy, 
czytającym to pismo, że w tejże wsi Ostrożany dla zbawienia naszych dusz fundujemy 
nowy kościół ku czci Narodzenia Błogosławionej Maryi Dziewicy, Błogosławionych Apo
stołów Piotra i Pawła a także Świętego Marcina - Chwalebnego Wyznawcy. Uposażamy 
ten kościół dwoma włókami ziemi znajdujących się na różnych polach. Najpierw uposa
żamy kościół dwoma włókami ziemi, na któn;ch jest zbudowana świątynia wraz z ogro
dem naprzeciw kościoła i karczmę. My Bartłomiej zastrzegamy tylko plac pod naszą 
karczmę, a na drodze zamiany damy w miejsce tego inny. Ten kościół zaś tak przez nas 
uposażony oddajemy i powierzamy za zgodą ks. Biskupa Wielebnemu Mężowi Ks. Jaku
bowi plebanowi z Perlejewa, gdyż tę świątynię fundujemy na terenie jego parafii. Z tego 
też powodu, aby nie wydawało się, że zubożona została jego parafia w Perlejewie, zapi
sujemy mu nasz kościół jako filialny i to aż do jego śmierci. Po śmierci zaś jego nasz 
ostrożański kościół będzie wolny i oddzielony od parafii perlejewskiej. Naszemu probosz
czowi Jakubowi dajemy wszelką władzę i prawo posiadania, jak to w tym uposażeniu 
kościoła zostało podane5. Filialny charakter kościoła ostrożańskiego utrzymał biskup
łucki Andrzej z Płońska w dokumencie erekcyjnym z 1451 r. Jednocześnie wyty
czone zostały granice terytorialne przyszłej parafii ze wsiami: Smarklice, Smor
czewo, Zdzichy, Krakówki, Jaszczalty i Ostrożany. Samodzielna parafia w Ostro
żanach powstała dopiero w 4 ćw. XV wieku6. 

Opiekę nad kościołem w końcu XVI wieku sprawowała Halszka z Ostroga 
księżna Radziwillowa, wojewodzina wileńska i właścicielka Ostrożan, a w XVII 
wieku Aleksander Radziszewski, kasztelan podlaski, który zniszczonemu podczas 
wojen szwedzkich kościołowi zapisał sumę 2000 złp i zobowiązał swoich spadko
bierców w testamencie spisanym w 1667 roku do "poprawy kościoła" i prędkiego
postawienia nowej świątyni7. Jego wolę spełnił zięć - Mikołaj Bykowski, który 
ufundował nowy kościół, wzniesiony w 1700 r. przez Jakuba Fausta z Węgrowa. 
Świątynia założona na planie krzyża łacińskiego, z dwiema kaplicami w krótszych 
ramionach, była wyposażona w rzeźbiony i złocony ołtarz główny oraz ołtarze 
boczne, po trzy w każdej kaplicy. Od 1710 r. wzrósł kult Matki Boskiej Ostrożań
skiej związany z cudownym ocaleniem parafii przed zarazą. Ówczesny proboszcz 
ks. Szymon Poraziński, korzystając z licznych zapisów i ofiar, swoją działalność 
skupił głównie na przyozdabianiu wnętrza kościoła. Jednak w połowie XVIII wie
ku budynek uległ znacznemu zniszczeniu, którego przyczyną mógł być błąd cie
sielski8. W 1749 roku Ostrożany odziedziczył Ignacy Ciecierski - stolnik drohicki, 
fundator nowej świątyni. Budowę trzeciej z kolei świątyni rozpoczęto w 1756 roku, 
a ukończono w 17589. Budowniczym kościoła był mieszczanin siemiatycki Piotr 
Prawda. W 1783 roku budynek kościoła został odnowiony i 7 września tego roku 
konsekrowany przez sufragana łuckiego Jana Szyjkowskiego10. W 1804 roku przy 
kościele wybudowano drewnianą dzwonnicę, a cmentarz przykościelny otoczono 
ogrodzeniem z kamieni polnych. W pierwszej połowie XIX w. kolatorem kościoła 
ostrożańskiego był Dominik Ciecierski, syn Jakuba i Konstancji z Kuczyńskich, 
Marszałek Obwodu Białostockiego. Na początku XIX wieku budynek kościelny 
uległ znacznemu zniszczeniu. Kronikarz opisujący stan parafii na wizytę generalną 
pisał m.in.: Kościół się znacznie nadpsuł i pochylony jest nieco z p6lnOC1J na południe 
w 1806, reperowany kosztem kolatora, okożuchow.any, oszalowany zewnątrz i wewnątrz, 
dach gontem pokryty, w dobrym stanie wewnątrz, zaś niektórych potrzebuje reperacji na 
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dachu, gdzie jest kopuła z tarcic na wierzchu blachą obita i krzyż żelazny wewnątrz, 
trzeci od wschodu nad ołtarzem, cała ta struktura bardzo nikczemna11 • W 1807 r. kosz
tem kolatora - Dominika Ciecierskiego zrobiono nowe okna i posadzkę z cegieł, 
a w 1810 roku wybudowano nową, murowaną dzwonnicę12• Generalny remont
budynku przeprowadzono przed 1891 rokiem. Wówczas to oszalowano i pomalo
wano ściany wewnętrzne i zewnętrzne, położono nowy gont i odnowiono sygna
turkę. Wtedy też zapewne ustawiono w narożnikach frontowych dachu figury 
śś. Piotra i Pawła13. Kolejny remont z 1937 roku obejmował naprawę fundamentów
i wymianę podwaliny. W 1939 roku kościół odmalowano wewnątrz i zaczęto ma
lowanie ścian zewnętrznych, które ukończono dopiero w 1958 roku. W 1986 roku 
wyremontowano konstrukcję dachu14 zaś w 1997 roku przeprowadzono konserwa
cję i złocenie ołtarza głównego. Ostatni remont w 2001 roku objął malowanie wnę
trza kościoła, a w 2003 roku - konserwację i złocenie ołtarzy bocznych. 

3. Widok na prezbiterium. 
Fot. J. Katyńska Stetkiewicz, 

2004. 
View of the presbytery. 

Photo: J. Katyńska 
Stetkiewicz 2004. 
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4. Widok na chór muzyczny. Fot. A.  Sadowska, 1 985, neg. PKZ. 
View of the musie choir. Photo: A. Sadowska 1985, negative: PKZ. 

Kościół ostrożański jest budowlą orientowaną. Zbudowany z drewna, na 
kamiennej, otynkowanej podmurówce, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, 
oszalowany. Założony na rzucie prostokąta, z wyodrębnionym węższym prezbite
rium zamkniętym ścianą prostą, doświetlonym oknami od południa i północy. Po 
jego obu stronach umieszczone są: kruchta (płn.) i zakrystia (płd.), nad którymi 
umieszczono loże otwarte do prezbiterium prostokątnymi oknami. Wnętrze świą
tyni jest trójnawowe, pseudobazylikowe, podporządkowane zasadom symetrycz
nego układu poszczególnych pomieszczeń. Nawa główna równa szerokości i wy
sokości prezbiterium, zaś nawy boczne są nieco węższe i niższe, oddzielone dwo
ma parami słupów o przekroju prostokąta. W ścianach bocznych umieszczone są 
prostokątne okna. W części zachodniej usytuowany jest chór muzyczny otwarty na 
całą szerokość naw, wsparty na czterech kanelowanych kolumnach z profilowa
nymi głowicami, w części środkowej trójbocznie wysunięty. Nawa główna i bocz
ne nakryte są płaskimi stropami, prezbiterium - pozomym sklepieniem odcinko
wym. Otwór tęczowy zamknięty jest odcinkowo, z prostą belką tęczową wpusz
czoną w narożniki prezbiterium. Nawy i prezbiterium nakryte są wspólnym da
chem dwuspadowym, nad wyodrębnioną częścią prezbiterium zakończonym trój-
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połaciowo. Nad tęczą umieszczona jest czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę 
z otworami głosowymi zamkniętymi półkoliście, ,nakryta stromym daszkiem na
miotowym zwieńczonym krzyżem na kuli. Krańce dachu zwieńczone są dwoma 
tralkowymi pazdurami z żelaznymi krzyżami. Ściany zewnętrzne oszalowane 
pionowo z listwowaniem podkreślają smukłość budowli, a złącza węgłów zasło
nięte są deseczkami o dekoracyjnie opracowanym wklęsło-wypukłym profilu. 
Szczyt podzielony jest listwami na kwadraty i trójkąty, wzorzyście oszalowany 
"w jodełkę", z owalnym oknem pośrodku. Na skraju dachu po obu stronach usta
wione są na postumentach figury świętych Piotra i Pawła. W elewacji frontowej 
otwór wejściowy poprzedzony jest gankiem z dwuspadowym daszkiem wspartym 
na czterech słupach. Powyżej umieszczone są trzy wielokwaterowe okna doświe
tlające emporę chóru muzycznego. 

Kościół ostrożański zachował do dzisiaj swoją pierwotną konstrukcję, trój
nawowo-pseudobazylikowy układ przestrzenny oraz bryłę. Te cechy pozwalają 
umieścić omawiany kościół w grupie barokowych świątyń, powstałych na Biało
stocczyźnie w końcu xvn i w xvm wieku, a charakteryzujących się jedno- lub 
trójnawowym wnętrzem i bezwieżową, zwartą bryłą nakrytą dwuspadowym 
wspólnym dla naw i prezbiterium dachem. Do grupy tej, oprócz kościoła w Ostro
żanach należą: kościół p.w. św. Doroty w Domanowie z 1763 roku, kościół p.w. 
św. Doroty w Winnej Poświętnej z 1696 roku i kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 
w Milejczycach z połowy XVll wieku, przebudowany zasadniczo w 2 pol. XVTII 
wieku, różniący się od pozostałych jednoprzestrzennym układem, a w bryle od
dzielnym dachem nad prezbiterium. Cechą charakterystyczną wymienionych ko
ściołów (oprócz Winnej Poświętnej) są umieszczone w górnych kondygnacjach 
zakrystii i bocznych krucht loże otwarte do prezbiterium. Pierwotnie w kościele 
ostrożańskim loże były otwarte do wnętrza otworami zwieńczonymi odcinkowo -
zarysy tychże są widoczne od strony wewnętrznej empor. Nie wiadomo, kiedy 
loże oszalowano, pozostawiając jedynie oszklone okna, które miały doświetlać 
prezbiterium. Być może zmiany te przeprowadzono na początku XIX wieku, kiedy 
budynek uległ znacznemu zniszczeniu i był remontowany. 

Na wystrój kościoła ostrożańskiego składają się obiekty kultu pochodzące 
z okresu od XVll do XX wieku. Część z nich stanowiła wyposażenie pierwszego 
kościoła z połowy XV wieku i drugiego z 1700 roku. Z najstarszego zachowanego 
inwentarza z 1666 roku wynika, że w wyposażeniu pierwszego kościoła były trzy 
ołtarze: wielki - p.w. Narodzenia NMP i boczne - p.w. Różańca Świętego i Imienia 
Jezus. Z kolei inwentarz z 1670 roku wymienia jeszcze cztery ołtarze: św. Anny, 
św. Józefa, św. Floriana i Ukrzyżowania Pana Jezusa15. Drugi kościół z 1700 roku 
założony był na planie krzyża łacińskiego, w którego ramionach usytuowano ka
plice. Ołtarz główny, ozdobiony figurami świętych: Piotra, Pawła, Jana, Kazimie
rza, Wojciecha i Floriana oraz wyobrażeniami aniołów mieścił w polu głównym 
obraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Boczne kaplice mieściły po trzy ołtarze: 
w północnej - p.w. Ukrzyżowania Pana Jezusa, św. Anny i św. Antoniego Padew
skiego, w południowej - p.w. św. Józefa, Aniołów Stróżów i Różańca Świętego, 
w którym umieszczony był łaskami słynący obraz Matki Boskiej, zakryty częścio
wo drewnianą, rzeźbioną sukienką. Na belce tęczowej umieszczony był krucyfiks 
oraz figury Matki Boskiej i św. Jana. 
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5. Ołtarz św. Anny w nawie bocznej. 
Fot. f. Katyńska Stetkiewicz, 2004. 

Al tar of St. Anne in a side nave. 
Photo: J. Katyńska Stetkiewicz 2004. 

6. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w ołtarzu głównym. 

Fot. J. Katyńska Stetkiewicz, 2004. 
Painting of Madonna and Child 

in the main altar. 
Photo: J. Katyńska Stetkiewicz 2004. 

7. Ambona. 
Fot. A. Sadowska, 1 985, neg. PKZ. 

Pulpit. 
Photo: A. Sadowska 1985, negative: PKZ. 
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Wystrój wewnętrzny obecnego kościoła w swojej podstawowej części powstał 
w 2 połowie xvm wieku. Opracowanie plastycz;ne wnętrza skomponowane jest 
wzdłuż osi głównej, od chóru muzycznego do ołtarza głównego. Temu układowi 
podporządkowane są inne składniki wystroju: ambona z lewej strony ściany tę
czowej, dekoracja łuku tęczowego, dwa barokowe ołtarze boczne w zamknięciu 
naw i dwa klasycystyczne - przy ścianie północnej i południowej. 

Barokowy ołtarz główny stanowi dominujący akcent kościelnego wnętrza. 
Utrzymany jest w typie architektonicznym, zdobiony rzeźbami figuralnymi przed
stawiającymi świętych: Piotra, Pawła, Jana, Kazimierza, Wojciecha i Floriana i anioły. 
Współczesna forma ołtarza jest wynikiem zmian dokonanych w nim prawdopodob
nie w 2 połowie XVlli lub na początku XIX wieku. Zmiany te dotyczą 
w szczególności zwieńczenia, którego forma nie jest spójna z nastawą. Układ ciał 
i gesty dwóch figur aniołów umieszczonych na belkowaniu, wydają się być przysto
sowane bardziej do półokrągłych form zwieńczenia, jakie mogło być zastosowane 
w ołtarzu, w którym pierwotnie występowały te rzeźby. Na wcześniejsze zaś dato
wanie nastawy wskazuje omamentyka regencyjna i uszaki z suchego akantu. 
Wszystkie rzeźby figuralne oraz główki aniołów z fryzu belkowania powstały 
w jednym warsztacie i mają charakter ludowy. W polu głównym ołtarza umieszczo
ny jest barokowy obraz z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem wzorowany 
na ikonie z Santa Maria Maggiore, pochodzący z około 1661 roku16. Na płótnie na
malowane są jedynie twarze i dłonie Marii i Jezusa oraz dwa putta w chmurach. 
Obraz pokryty jest srebrną, częściowo złoconą trybowaną sukienką z 1769 r. Pierw
sza sukienka była drewniana, rzeźbiona, złocona i srebrzona, co wskazuje na uboższą 
fundację. Obraz jest prawdopodobnie importem z Pomorza. Być może istniał wcze
śniejszy wizerunek Matki Boskiej Ostrożańskiej, otoczony kultem i ozdobiony su
kienką. Około połowy XVTI wieku obraz ten mógł ulec zniszczeniu, a sukienka 
z niego posłużyła do ozdoby obrazu obecnego, malowanego tylko częściowo. Na 
hipotezę tę wskazuje rozwinięty już kult Matki Boskiej Ostrożańskiej w połowie XVTI 
wieku, a także fakt, że sukienkami ozdabiano obrazy już otoczone czcią. 

Cztery ołtarze boczne zostały zaprojektowane jako dwie pary. Ołtarze 
umieszczone przy tęczy z około połowy xvm wieku, ujęte dwiema kanelowanymi 
kolumnami wysuniętymi do przodu, dźwigającymi belkowanie i przerywane, 
ćwierćkoliste naczółki, zwieńczone dużą glorią złożoną ze skłębionych chmur, 
promieni i uskrzydlonych puttów, wprowadzają nastrój sztuki późnobarokowej. 
Nastrój ten wzmagają dwie rzeźby proroków w prawym ołtarzu. Przedstawione 
w ruchu, z żywą gestykulacją rąk, obleczone w ekspresyjne, pofałdowane szaty 
i rozwiane płaszcze są odbiciem panującej w tym czasie maniery, polegającej na 
rozbudowaniu draperii szat. Ołtarze te, w swojej bardzo skromnej wersji mogły 
być wzorowane na ołtarzu głównym w kościele pomisjonarskim w pobliskich Sie
miatyczach z 1730 roku. Autorem tego ołtarza był Michał Bartłomiej Bematowicz, 
który zasadnicze elementy architektoniczne, lj. kanelowane kolumny, belkowanie 
z przerwanymi naczółkami i glorią w zwieńczeniu zapożyczył z projektu ołtarza 
św. Ignacego A. Pozza w kościele ll Gesu w Rzymie1 • W ołtarzach umieszczono 
obrazy: z lewej strony - św. Anny z 2 połowy XIX wieku, której kult istnieje 
w Ostrożanach od połowy XVTI wieku, z prawej strony - św. Mikołaja z około 1875 
roku malowany przez Wojciecha Gersona. Ołtarze przy ścianie północnej 
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i południowej są klasycystyczne i powstały na początku XIX wieku. W polach 
głównych umieszczono obrazy z przedstawieniem św. Jana Nepomucena 
i lmmaculaty z 2 połowy XVIII wieku. 

Najbardziej oryginalna, interesująca pod względem formy, a także wyróż
niająca się dużymi walorami artystycznymi, będącymi rezultatem wzorowania się na 
doskonałym pierwowzorze jest we wnętrzu kościelnym ambona w kształcie łodzi, 
powstała w warsztacie prowincjonalnym w 4 ćw. XVIII wieku. Ambony w kształcie 
łodzi symbolizują temat Navis Ecclesiae i nawiązują do tekstu Ewangelii św. Łukasza, 
mówiącej o kazaniu wygłoszonym przez Chrystusa w łodzi na jeziorze Genezaret. 
W okresie baroku rozpowszechnione były w Austrii, Niemczech i Polsce, gdzie naj
bardziej znanymi były ambony w kościele Bożego Ciała w Krakowie i kościele Wi
zytek w Warszawie18• Ambona ostrożańska reprezentuje typ rozpowszechniony na
Mazowszu, dla którego wzorem była kazalnica z kościoła wizytek autorstwa Jana 
Jerzego Plerscha, z ok. 1760 roku. Cechą charakterystyczną tego typu jest ukazanie 
łodzi od strony dziobu, z pochylonym masztem i reją w kształcie krzyża, siecią, ko
twicą i orłem na dziobie. Podobieństwa ambony ostrożańskiej do warszawskiej to 
niemal identyczne opracowanie kadłuba, rzeźbionego w lekko faliste, naśladujące 
poszycie deski, duża kotwica przy prawej burcie i sieć. Zasadnicza różnica występuje 
w opracowaniu żagla i fal. Ambona warszawska przedstawia łódi na wzburzonym 
morzu, miotaną wiatrem, z żaglem zamotanym wokół masztu. W Ostrożanach łódi 
wyobrażona jest na spokojnym morzu, z żaglem rozpiętym na rei, symetrycznie 
opadającym na burty i kwiatowym galionem. 

Kościół w Ostrożanach do dziś zachował niezmienioną konstrukcję ścian, 
bryłę i układ przestrzenny. Zarówno architektura, jak i zachowane w niezmienio
nej niemal postaci wyposażenie wnętrza świątyni, a w szczególności zespół rzeib 
i ambona reprezentują epokę baroku w skromnym, wiejskim kościele wykonanym 
w większości przez prowincjonalne warsztaty rzemieślnicze. 

PRZYPISY 
1 J. Wiśniewski, Zarys dziej6w osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich 

Białostocczyzny, t. l, Warszawa 1980, s. 14; tenże, Rozw6j osadnictwa na pograniczu polsko-rusko
litewskim od końca XVI do pol. XVII w., [w:] Acta Baltico Slavica, Białystok 1964, s. 115. 

2 M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe poludniowo-wschodniej Białostocczyzny, Białystok 1974, s. 154.
3 Z dawna Polski tyś Kr6lowq. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1996, zebrali S. M. Grażyna od 

Wszechpośrednictwa M. B., S. M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Roman Szymczak, Szyma
nów 1996, s. 478. 

4 Tamże. 
5 E. Borowski, Sanktuarium maryjne w Ostrożanach, Drohiczyn 1986, s. 6-7. 
6 Opis kościo/6w parafialnych w dekanacie drohickim położonych w 1791 roku podany, sygn. Archiwum 

Diecezjalne w Siedlcach D 139 (ADS); Summariusz papier6w i dokument6w kościo/owi ostrożańskiemu 
służących, sygn. ADS 139, k. 73-74. 

7 E. Borowski, op. cit., s. 8. 
8 1744 Decreturn Reformationis Ecclesiae Ostrożanensis, syg., APS Xlll-Y, s. 17; także E. Borowski, op. ót., s. 9. 
9 Status Ecc/esiae Parochialis Ostrożanensis, syg. APO III-I; także Visitatio Ecclesiae Paroch ialis Ostrożane-

sis, 15 IX 1802, syg. Arch. Diecezjalne w Łomży (ADL)352; także Opis kościo/6w i duchowieństwa die
cezji w Drohiczynie n/Bugiem, sygn. ADS D 139, k. 62. 1 0  Zbiory ks. Wierobieja. Dekanat drohicki, sygn. 993, k, 33; także Visitatio Ecc/esiae .. .1802, op. cit., 
także Opis kościo/6w ... , op. cit. 
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11 Stan kościoła parafialnego ostrożańskiego i jego ftmdusz6w na wizytę generalnq spisany 1819, syg. APO ill-1. 
12 Tamże. 
13 Spis inwentarza kościola ostrożańskiego ułożony 1931 roku sierpnia 28 dnia, syg. APO ill-1. 
14 J. Kotyńska, Ostrożany. Kości61 parafialny p.w. Narodzenia NMP, m-pis 1987 PKZ Białystok, s. 15.
15 Inwentarz kościola parafialnego w Ostrożarme/z spisany w 1666 r., sygn. APO ill-1; Regestr apparat6w 

kościola ostrożańskiego przez ks. Floriana Sadowskiego wiernie spisany w 1670 r., sygn. APO ill-1. 16 Katalog Zabytk6w Sztuki w Polsce. Tom XII, Województwo białostockie. Zeszyt l .  Siemiatycze, Drohi
czyn i okolice, opracowanie i redakcja M. Kałamajskiej-Saeed, Warszawa 1996, s. 51. 

17 J. Kowalczyk, Andren Pozzo a p6źny barok w Polsce, cz. l, Traktat i ołtarze, "Biuletyn Historii Sztuki", 
XXXVII, 1975, nr 4, s. 334-348. 

18 J. Samek, Ambony naves et navicuale w Polsce, [w:] Rokoko. Studia nad sztukq 1 pol. XVlll w., Warsza
wa 1970, s. 219-246. 

BAROQUE CHURCH IN 0STROŻANY 

Ostrożany is located on the southem edge of the voivodeship of Podlasie, 
to the north of Drohiczyn. The parish church of the Nativity of the Holy Virgin
Mary, surrounded with a wall and trees, is situated at the end of the village. 

During the fifteenth century the manor house and local landed estates 
were the property of the brothers Bartłomiej and Dabóg Ostrożański, who were 
also the founders of the first church - at the time still filicil in relation to the parish
in Perlejew. During the seventeenth-century wars with Sweden the building was 
destroyed, and in 1700 Mikołaj Bykowski founded a new church which, however, 
survived for only several decades. In 1749 Ostrożany was inherited by Ignacy
Ciecierski, the master of the pantry of Drohiczyn, who founded a new d:iurch, 
extant up to this day. The church was built in 1756-1758 by Piotr Prawda, 
a burgher from Siematycze. 

The Ostrożany church is an orientated edifice, built of timber on a stone, 
plastered underpinning, with a frame construction reinforced with fret-saws and 
planked. Erected on the ground-plan of a rectangle with a distin�hed narrower 
presbytery closed with a straight wall, it has a porCh and sacristy on the side; above, 
Ioggias open towards the presbytery by means of windows (originally, these were 
openings closed by sections). The three-nave interior of this pseudo-basilica has fiat 
vaulting, while the presbytery is covered with an illusory section vault. The western 
part of the building contains a musie choir across the wnole width of the naves. The 
Church is covered with a joint, ridge roof, which above the presbytery has three 
hipped ends. The roof ridge indudes a quadrilateral ave-beli turret 

The Ostrożany cfiurch has preserved its original construction, the three
nave pseudo-basilica spatial configuration, and solid. These features make it pos
sible to situate it among Baroque churches built in the region of Białystok at the 
end of the seventeenth century and during the eighteenth century; they include the 
church in Domanowo (1763), Winna Poświętna (1696), and Mllejczyce from the
mid-seventeenth century, redesigned during the second half of the eighteenth 
century. The outfitting, which originates from the second half of the eighteenth 
century, also remains almost unaltered. The noteworthy set of Baroque altars, main 
and two side, is embellished with folk figural sculptures. The main altar features 
a painting of the Madonna and Child from about 1661, the object of a special cult. 
The boat-shaped pulpit, executed in a provincial workshop at the end of eight
eenth century, represents an original and interesting form. The boat, shown fiom 
the bow witll. a sail set on the yard and a floral figurehead, is depicted sailing on
calm waters. The artistic value of the pulpit stems from the fact fhat it was mod
elled on a pulpit in the Visitine churCh m Warsaw. Both the architecture of the 
church and its outfitting represent the Baroque in a humble village church; their 
major part was executed in provincial artisan workshops. 
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Białystok 

Zespół ołtarzowy w kościele parafialnym 

w Różanymstoku 

historia i ikonografia 

Historia kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Różanymstoku 
znana jest dość dobrze, podobnie jak dzieje jego najważniejszego zabytku - wy
wiezionego w głąb Rosji cudownego obrazu Matki Boskiej. Niewiele jednak mówi 
się o tym, co w różanostockiej bazylice pozostało po dziejowych burzach i do dzi
siejszego dnia ozdabia jej wnętrze. Mam tu na myśli głównie zespół jedenastu ołta
rzy wraz z amboną w typie wileńskim i osiemnaście z dwudziestu sześciu prze
znaczonych do nich płócien. Razem z innymi zachowanymi elementami pierwot
nego wyposażenia, jak konfesjonały, ławki i stalle, tworzą one interesujący zespół 
osiemnastowiecznych zabytków, tym ciekawszy, iż przeznaczony konkretnie do tej
świątyni. Dzięki temu charakteryzuje się on, oprócz wysokiego poziomu arty
stycznego, również jednolitością stylową. 

Zanim Różanystok stał się własnością rodziny Tyszkiewiczów, którzy 
ufundowali tam kościół i klasztor dominikanów, nosił nazwę Tabeńszczyzna 
i należał wraz z okolicznymi wsiami do potomków Scipiona del Campo, kawal
katara Zygmunta Augusta. W latach 80. XVI wieku istniało tam piękne założenie 
dworsko-ogrodowe1 . 

Jego następny właściciel, Szczęsny Tyszkiewicz, wywodził się z potomków 
ruskiego bojara Kalenika Miszkowicza, który w początkach XV wieku otrzymał za 
swe zasługi od księcia wołyńskiego Swidrygiełły, brata Jagiełły, dobra w ziemi 
kijowskiej. Stały się one podwaliną rodowej fortunr. Prawie sto lat później po
tomkowie Kalenika - Wasyl, Gawryło i Michaił, dworzanie królewscy, przenieśli 
się na Litwę, gdzie weszli w posiadanie ziem w powiecie słonimskim. W 1569 roku 
Wasyl, wojewoda podlaski, a następnie smoleński, otrzymał od Zygmunta Augu
sta tytuł hrabiowski3. Potomkiem Gawryły, czyli Gabriela był Szczęsny Tyszkie
wicz, stolnik derpski i powiatowy rotmistrz grodzieński pospolitego ruszenia, 
właściciel Tabeńszczyzny zwanej wówczas Krzywym Stokiem, później przemia
nowanej na Różanystok4• Najprawdo.ł'odobniej należały do niego również folwarki
w Królowym Moście nad Świsłoczą i w Dołkach koło Juchnowca6. Ożenił się on 
z Eufrozyną z Tyszkiewiczów, stolnikówną słonimską7• 

Folwark Tyszkiewiczów znajdował się zapewne poza granicami dzisiejsze
go Różanegostoku, przy drodze do Dąbrowy Białostockiej, w pobliżu stawu utwo-
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rzonego przez wody niewielkiego strumienia - stoku8. Po drugiej stronie drogi
zachowały się do dziś pozostałości trzech stawów. rybnych. 

Historię pojawienia się obrazu Matki Boskiej we dworze Tyszkiewiczów oraz 
pierwszych przed nim cudów, opisał jeden z pierwszych różanostockich dominika
nów, o. Gabriel Jurkowski w książce p.t. Glansowany i prześliczny miesiąc . . . , wydanej 
po raz pierwszy w Wilnie w 1677 roku, a następnie wielokrotnie wznawianej pod 
różnymi tytułami. W 1652 roku Eufrozyna i Szczęsny Tyszkiewiczowie zamówili u 
nieznanego grodzieńskiego malarza kilka obrazów, w tym jeden przedstawiający 
Matkę Boską z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii. W 1658 roku, podczas nieobecności 
we dworze stolnika, jego żona ozdobiła obraz suchymi wiankami i wraz ze wszyst
kimi domownikami zaczęła odprawiać przed nim codzienne nabożeństwa. 21 listo
pada, w dniu Ofiarowania Najświętszej Marii Parmy, przed obrazem samoczynnie 
zapłonęła lampka. Po przeniesieniu, za radą przebywających akurat we dworze do
minikanów, obrazu do osobnego pomieszczenia, zaczął on wydzielać "miłą 
i wdzięczną" woń, a suche wianki, które go zdobiły - rozkwitły. Wkrótce zanotowa
no pierwsze cudowne uzdrowienia i nawrócenia9. W 1662 roku komisja powołana 
przez biskupa wileńskiego Jerzego Bialiozora do zbadania cudów dziejących się 
przed obrazem przedstawiła opis ponad 30 doznanych łask. W tym samym roku 
biskup dokonał benedykcji obrazu, zezwalając na rozszerzanie jego kultu. 
W dokumentach z 1662 roku po raz pierwszy figuruje nazwa Rqżanystok10•

Tyszkiewiczowie rok wcześniej postanowili ufundować klasztor domini
kański, w którym na stałe miało przebywać dwunastu zakonników sprowadzo
nych z Sejn. Ich zadaniem była opieka nad cudownym obrazem i krzewienie jego 
kultu. W 1661 roku niedaleko folwarku Różanystok stanął drewniany kościół wraz 
z klasztorem11 • Umiejscowiono go na wzgórzu, na skrzyżowaniu dróg wiodących 
do Dąbrowy, Suchowoli i Grodna przez Nowy Dwór, gdzie stoi dziś murowana 
bazylika. Wcześniej znajdował się tam przydrożny krzyż, przy którym w 1655 
roku uciekający przed wojskami moskiewskimi ks. Adam Paszkowski miał widze
nie dotyczące chwalebnej przyszłości tego miejsca12• Badania archeologiczne wy
kazały, że pod nawą poprzeczną obecnego kościoła znajdują się pozostałości fun
damentów i murowana krypta kryjąca pochówki, zapewne zakonników. Dawny 
drewniany kościół był orientowany, o wielobocznie zamkniętym prezbiterium, 
nieco dłu �szy niż transept obecnej bazyliki13.

Dominikanie dobrze spełniali swoje posłannictwo, szeroko propagując kult 
Matki Boskiej Różanostockiej, głównie poprzez misje, które prowadzili na Litwie, 
Rusi i w Koronie. W 1677 r. wydali wspomnianą wyżej książkę o. Jurkowskiego, 
wznawianą później m.in. w 1687, 1756 i trzykrotnie w 1 760 roku. Z czasem, 
w związku z coraz większym napływem pielgrzymów i rosnącą sławą sanktu
arium, niewielka drewniana świątynia przestała wystarczać. W 1 759 roku rozpo
częto budowę murowanego kościoła, która zajęła zakonnikom dwadzieścia pięć 
lat, przede wszystkim ze względu na duże rozmiary świątyni, trudną sytuację 
w kraju i brak stałych funduszy. Budowę wspomagali członkowie wszystkich, 
także najmożniejszych, rodów na Litwie i Podlasiu, m.in. Radziwiłłowie, Sapieho
wie, Ogińscy, Puzynowie, Giedroyciowie. Dominikanie zbierali też składki na mi
sjach. Wzorem dla różanostockiego kościoła stała się jezuicka świątynia w pobli
skim Grodnie (dzisiejsza katedra): trójnawowa bazylika z transeptem, kopułą na 
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L Zdjęcie lotnicze Różanegostoku. Widoczny m. in. kościół wraz z dawnym klasztorem dominikańskim, 
d. klasztor prawosławny i kaplica Matki Boskiej Wspomożenia Wiemych (d. cerkiew). Fot. W. Stępień, 1993. 

Zbiory ROBiDZ w Białymstoku. Aerial photograph of Różanystok with visibłe church and the former 
Dominican monastery, the former Orthodox convent, and the chapel of the Madonna o f Assistance 

for the Faithfuł (former Orthodox church). Photo: W. Stępieli 1993. 

skrzyżowaniu naw i dwuwieżową fasadą, wzniesiona w 2. połowie xvn wieku. 
Wzór ten starano się przetransponować bardzo dokładnie, jednak gdy w 1785 roku 
konsekrowano kościół w Różanymstoku nie posiadał on ani kopuły, ani zwieńcze
nia wież. W 1794 roku ukończono budowę murowanego klasztoru14• 

Inicjatorem budowy nowego kościoła był o. Remigiusz Zahorowski, w la
tach 1759-1763 przeor konwentu różanostockiego, dawny prowincjał litewski 
(1747-1750)15• W 1758 roku przyczynił się on do powstania w Zabiallach, gdzie 
również pełnił funkcję przeora, murowanego kościoła i klasztoru16. 

Na wygląd świątyni wpływ mógł wywrzeć również znany architekt domi
nikański, o. Ludwik Hryncewicz, który w roku 1 774, dn. 13.  V. jako prowincjał prze
prowadza uchwalę aby uruchomić środki na prowadzenie fabryki kościoła w Różanymsto
ku17. Prof. Marian Morelowski podaje, że kościół w Różanymstoku powstał za cza
su słynnych rządów artystycznych ks. Remigiusza Zahorowskiego i ks. Ludwilm Hrynce
wicza architekty18. Bezsprzecznym faktem jest, że Hryncewicz, zmarły w 1783 roku, 
wybudował klasztory w Rosieniach, Nieświeżu, Wierzbołowie, kościół w Zabiał
łach-Wołyńcach, fasadę świątyni misjonarzy w Wilnie, a także współpracowal 
przy budowie kościoła w Drui19 i wyróżniał się w dziedzinie projektowania ołtarz}/0. 
Morelowski przypisuje mu współautorstwo ołtarzy w wileńskim kościele domini
kańskim Świętego Ducha oraz w Zabialłach-Wołyńcach21, a Łotowski - w Róża
nymstoku. Nie jest wykluczone, że pod koniec lat 50. XVIIT wieku, gdy zapadła 
decyzja o budowie świątyni, Hryncewicz przebywał w Różanymstoku wraz z Za-
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horowskim, wiadomo bowiem, że dopiero od 1759 roku działał w Zabiałłach23, 
gdzie w latach 1761-1764 był przeorem24• Niewykluczone także, że o. Hryncewicz 
rezydował w Różanymstoku w latach 1774-1780, pomiędzy okresem gdy pełnił 
obowiązki prowincjała litewskiego (1771-1774)25, a pobytem w Rosieniach, gdzie 
następnie w latach 1780-1782 był przeorem26. Wszystkie te hipotezy wymagają 
jednak sprawdzenia na drodze kwerend archiwalnych. 

Nie ulega wszakże wątpliwości, że obaj dominikanie cieszyli się sławą bu
downiczych, a Ludwik Hryncewicz wręcz znany był z tego, że niezmyśloną mial 
ochotę do murowanych fabn;k, jakoż po wszystkich klasztorach, gdzie przeorował, 
znaczną w potomności zostawił w fabrykach chwałę i pamięć27•

W momencie konsekracji kościół w Różanymstoku nie był co prawda ukoń
czony, ale mógł poszczycić się wspaniałym i kompletnym wystrojem, jednolitym 
i dobranym do charakteru wnętrza. Jego zasadniczą częścią było trzynaście muro
wanych ołtarzy wraz z amboną, ozdobionych rzeźbami i sztukaterią. Ołtarz główny 
w absydzie zamykał prezbiterium, dwa ołtarze wieńczyły ściany szczytowe naw 
bocznych, dwa - ściany szczytowe transeptu, pozostałe ustawiono przy filarach 
wzdłuż nawy w taki sposób, że tworzyły rodzaj kulis prowadzących wzrok ku pre
zbiterium. Pary bocznych ołtarzy zbudowano na identycznych planach; obecnie róż
nią się jedynie kolorystyką. Były to ołtarze architektoniczne, symetryczne, dwukon
dygnacyjne, ukształtowane w formie płytkich nisz utworzonych przez kolumny lub 
opilastrowane ścianki, ustawione na wysokich cokołach. Zwieńczenia miały formę 
glorii bądź otoczonych rocaillami kartuszy. Charakteryzowały się połączeniem mo
numentalnej barokowej architektury z rokokowym ornamentem. Ambonę umiesz
czono na drugim filarze od ołtarza, po lewej stronie; składała się ona z masywnego 
kosza, podzielonego zdwojonymi pseudopilastrami i otoczonego u podstawy gru
bym wałkiem, gładkiego zaplecka i baldachimu z gierowanym belkowaniem. Pro
wadziły do niej poprzedzone portalem schody osłonięte pełną balustradą, ozdobio
ną, podobnie jak kosz, płycinami z motywem rocailli. Obecnie zarówno ołtarze jak 
i ambona pokryte są malowaną imitacją marmuru, pierwotnie jednak mogły być 
białe, a ornamenty pozłacane, jak jest to widoczne na zdjęciach m.in. z 1907 roku28. 

Do ołtarzy zamówiono dwadzieścia sześć obrazów - po dwa do każdego, 
przy czym największy z nich, ilustrujący wezwanie kościoła, czyli Ofiarowanie 
Najświętszej Marii Panny, znajdowal się na zasłonie umieszczonego w niszy głów
nego ołtarza cudownego wizerunku Matki Boskiej Różanostockiej . Były to obrazy 
olejne, malowane na płótnie, o stosunkowo dużych rozmiarach: 360x210 cm (obraz 
Ofiarowania NMP), około 200x100 cm (obrazy z dolnych kondygnacji ołtarzy 
bocznych) i 120x80 cm (obrazy z górnych kondygnacji ołtarzy bocznych)29• Przed
stawiały one przede wszystkim świętych, zarówno dominikańskich: Dominika, 
Jacka, Katarzynę ze Sieny, Wincentego Ferreriusza, jak i populamych wspomoży
cieli: Barbarę, Antoniego Padewskiego, Anioła Stróża, Katarzynę Aleksandryjską. 

Pomimo wielokrotnych przemalowań, zniszczenia warstwy malarskiej, za
brudzenia i ściemnienia powierzchni, można przypuszczać, że wszystkie obrazy 
pozostające w nurcie XVII-wiecznego malarstwa religijnego wyszły spod pędzla 
tego samego artysty. Charakteryzuje je typowa ikonografia, prostota kompozycji, 
niewielka głębia przestrzenna, ograniczona zazwyczaj do dwóch planów, sche
matycznie zaznaczona w tle architektura, wzbogacona niekiedy o zarysy ludzkich 
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sylwetek oraz jednolity, nie zawsze poprawny, sposób traktowania anatomii po
staci. Również pozy i twarze putt, które wielokrotnie towarzyszą świętym, są do 
siebie podobne. Na każdym z malowideł możemy obserwować tak charaktery
styczną dla epoki baroku koegzystencję dwóch sfer: niebieskiej i ziemskiej, od
dzielonych często uchyloną kotarą. Ta pierwsza objawia się pod postacią światłości 
przenikającej przez skłębione obłoki, języków ognia, trąb, chórów anielskich lub 
osób Trójcy Świętej . Obrazy nie mają sygnatur, co może też wynikać z ich znisz
czenia, zwłaszcza w dolnych partiach. Jedynie na silnie przemalowanym w części 
środkowej obrazie Matki Boskiej Anielskiej (pierwotnie przedstawiającym Dzie
ciątko Jezus na kuli ziemskiej) widnieje data 1780. 

Za autora cyklu obrazów uchodzi Antoni Gruszecki (1734-1798), mnich ba
zyliański z Poczajowa, który przez znaczną część swego życia mieszkał i tworzył 
na ziemiach Podlasia i Grodzieńszczyzny. W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego 
znajduje się konwolut akt zawierający dokumenty związane z osobą malarza, m.in. 
posłanie do "Ojców w Chrystusie" z 1795 roku, w którym artysta pisze o sobie, że
niegdyś na Horodnicy sławny będqc, z zakonami dobrze żyjqc, w R6żanymstoku w obra
zach wiadomfO. Gruszecki przebywał w Horodnicy pod Grodnem w latach 1775-
179231, a więc w okresie kiedy najprawdopodobniej powstał cykl obrazów do ko
ścioła w Różanymstoku, konsekrowanego w 1785 roku. Porównując je z dwoma 
sygnowanymi płótnami Gruszeckiego z kościoła pofranciszkańskiego w Drohiczy
nie, przedstawiającymi św. Antoniego (1775) i św. Franciszka (1774)32, możemy 
dostrzec szereg analogii: obaj franciszkańscy święci, widoczni w całej postaci, stoją 
na stopniach przy nakrytych draperią stołach, na których leżą księgi. U ich stóp 
siedzą lub klęczą putta, uskrzydlone anielskie główki widoczne są również na tle 
otwartych niebios. Na drugim planie rysują się sylwetki kolumn ustawionych na 
stopniach, na których w obrazie przedstawiającym św. Franciszka siedzi mnich 
czytający książkę. Rodzaj kompozycji, rozwiązanie tła, twarze i atrybuty świętych, 
układ draperii spowijających putta są niemal identyczne jak w obrazach z Różane
gostoku, powstałych zapewne nieco później, około 1780 roku. Również obraz 
z kościoła bernardynów w Alwernii (1767), przedstawiający św. Jana Nepomucena 
utrzymany został w tej samej konwencji zarówno w ukazaniu postaci świętego, 
który stoi w lekkim kontrapoście przyciskając do piersi krzyż, jak i sposobie po
traktowania tła, na które składa się fragment monumentalnej architektury z uchy
loną kotarą i obłoki wraz z wyłaniającą się z nich Matką Boską z Dzieciątkiem33. 

Gruszecki, którego bogaty żywot można by nazwać nieledwie awanturni
czym, był uczniem Stanisława Stroińskiego, malował dla Rzewuskich w Podhorcach, 
misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, krakowskich mieszczan i wspomnianych 
bernardynów w Alwernii (pod zmienionym nazwiskiem Dombrowski, ponieważ 
wystąpił wówczas z klasztoru bazylianów). Po powrocie do zakonu zamieszkał 
w Supraślu, gdzie brał udział w ozdabianiu cerkwi i monasteru. Był również na 
usługach króla Stanisława Augusta, dekorując pałac w Horodnicy i Nowy Zamek 
w Grodnie. Pewne jest także jego autorstwo cyklu obrazów ołtarzowych do kościoła 
bernardynów w Grodnie34. W latach 1768-1770 i 1775-1798 pomagał mu uczeń, Filip 
Michałkiewicz35, który prawdopodobnie pracował również w Różanymstoku, o czym 
mogłyby świadczyć wyraźnie gorsze fragmenty niektórych malowideł w mniej waż
nych partiach: sylwetkach putt i drugoplanowych postaci, atrybutach i tle36• 
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2. Widok na nawę 
główną kościoła. 

Fot. A. Kułak, 2003. 
View o f the main nave. 

Photo: A. Kułak 2003. 

3. Widok na prawą 
nawę kościoła. 

Fot. A. Kułak, 2003. 
View of the right nave. 

Plwto: A. Kułak 2003 



f 

4. Ołtarz główny Ofiarowania ajświętszej Marii Panny w świątyni. W pierwszej kondygnacji 
XVIU-wieczny obraz Ofiarowania NMP. Fot. A. Kulak, 2003. Main altar of the Presentation 
o f the Holy Virgin Mary in the tempie. In the first tier - the eighteenth-century pajnti.ng 

Presentation of the Holy Virgin Mary. Plroto: A. Kulak 2003. 
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S. Ołtarz Ukrzyżowania Pana Jezusa przy ścianie 
szczytowej lewej nawy, pierwotnie Biczowania Pana 

Jezusa. W górnej kondygnacji XVIn-wieczny obraz 
św. Marii Magdaleny. Fot. A. Kulak, 2003. 

Altar of the Crucifixion of the Lord Jesus next to the 
left nave gable wall, originally: Flagellation of the 
Lord Jesus. In the upper tier- eighteenth-century 

painting St. Mary Magdalene. Photo: A. Kulak 2003. 

6. Ołtarz Matki Boskiej Różanostockiej przy pierw
szym filarze lewej nawy, pierwotnie św. Dominika. 
W drugiej kondygnacji XVIU-wieczny obraz Matki 

Boskiej Różańcowej. Fot. A. Kulak, 2003. 
Al tar of Our Lady of Różanystok next to the 

first pillar of the left nave, originally: St. Dominie. 
In the second tier - eighteenth-century painting 

Our Lady of the Rosary. Photo: A. Kulak 2003. 

7. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego przy drugim 
filarze prawej nawy, pierwotnie św. Wincentego Ferre
riusza. W obu kondygnacjach XVIU-wieczne obrazy: 
w dolnej św. Antoniego Padewskiego, w górnej św. 

Judy Tadeusza. Fot. A. Kulak, 2003. 
Altar of St. Anthony of Padua next to the second pillar 

of the right nave, originally: St. Vincent Ferrerius. In 
both tiers - eighteenth-century paintings: in lower -

St. Antltony of Padua, in upper - St. Jude Thaddeus. 
Photo: A. Kulak 2003. 
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Trudno jest dziś rozstrzygnąć, kto zadecydował o tematyce płócien nama
lowanych przez Gruszeckiego. Nie może bowiem budzić wątpliwości, iż tworzyły 
one zamkniętą całość, że miały jednolity, przemyślany program ikonograficzny. 
Czyż można bowiem sobie wyobrazić, aby Zakon Kaznodziejski zlekceważył tak 
ważny sposób głoszenia Słowa Bożego jak mowa obrazów? Według Sadoka Barą
cza spośród 463 cudownych obrazów Matki Boskiej czczonych w XVIIT-wiecznej 
Polsce, 90 znajdowało się w kościołach dominikańskich37, a kościół w Różanymsto
ku powstał właśnie jako monumentalna oprawa dla cudownego obrazu Matki 
Boskiej, przyciągającego tysiące pielgrzymów. Jego słąwa w XVII i XVIII wieku 
ustępowała na tych ziemiach tylko nielicznym ośrodkom kultu maryjnego. Bo
gactwo wystroju i wyposażenia kościoła, na które składały się oprócz obrazów 
i rzeib również meble, organy i dzwony, świadczyło o randze całego założenia 
i rozmachu, z jakim dominikanie przystąpili do jego realizacji. Trudno wątpić, że 
z nie mniejszą uwagą i zaangażowaniem opracowywali program ideowy swojej 
świątyni, mającej sławić nie tylko Maryję, ale również świętych Zakonu Kazno
dziejskiego. 

Z kompletu dwudziestu sześciu płócien zachowało się do dziś osiemnaście. 
Po wielu zawieruchach dziejowych ich pierwotny układ w kościele został całkowi
cie zatarty i możliwy jest do odtworzenia jedynie na podstawie archiwaliów. Po
łowa obrazów znajduje się obecnie na ścianach i filarach kościoła, a te, które pozo
stały w ołtarzach również zmieniły, poza dwoma przypadkami, swoje miejsca. 
Z wystroju rzeibiarskiego nie zachowało się nic, a z pewnością był on imponujący. 
Na drugim filarze prawej nawy umieszczone jest dzisiaj nieduże drewniane po
piersie św. Pawła, którego warstwa malarska została w latach 60 . XX wieku całko
wicie odrestaurowana38• Datowane na połowę XVill wieku charakteryzuje się ono 
miękkim modelunkiem twarzy i włosów i dość wysokim poziomem wykonania -
można przypuszczać, że jest jedyną pozostałością pierwotnego wyposażenia rzei
biarskiego. Istnieje prawdopodobieństwo, że pochodziło z zaplecka jednej z dwóch 
"katedr" stojących w prezbiterium, o których inwentarz z 1851 roku mówi: dwie 
katedry podobnież nad temi popiersia ss. z ozdobami zloconemi39•

Najstarsze dostępne mi inwentarze opisujące wystrój kościoła pochodzą 
dopiero z połowy XIX wieku. W 1847 roku w wyniku powszechnej kasaty klaszto
rów katolickich w zaborze rosyjskim dobra klasztoru różanostockiego wraz z ko
ściołem przeszły w ręce duchowieństwa świeckiego40• Z tego powodu sporządzo
no w 1846 roku spis inwentarzowy, w którym wymieniono i opisano jego stan 
posiadania. Jest to ostatni inwentarz opisujący wygląd świątyni jeszcze domini
kańskiej, można przypuszczać, że niewiele zmienionej od momentu konsekracji 
świątyni, która miała miejsce zaledwie sześćdziesiąt lat wcześniej. Potwierdza to 
również jednolity i umożliwiający klarowną interpretację układ obrazów w ołta
rzach. Kolejne dwa inwentarze z 1850 i 1851 roku spisane zostały po polsku i ro
syjsku już po przejęciu świątyni przez duchowieństwo świeckie, w czasie gdy 
proboszczem był ks. Hippolit Kossobudzki. Zawierają one wiele interesujących 
szczegółów o dekoracji malarskiej bocznych kaplic i wystroju sztukatorskim ołta
rzy, jednak opisywane przez nie rozmieszczenie płócien, które nawet w przeciągu 
tych dwóch lat było zmieniane, jest bardziej chaotyczne i z pewnością różni się od 
pierwotnego, zaplanowanego przez dominikanów. 
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8. Ołtarz św. Teresy z Lisieux przy trzecim filarze 
lewej nawy, pierwotnie Anioła Stróża. W górnej 

kondygnacji XVlll-wieczny obraz św. Barbary. 
Fot. A. Kulak, 2003. 

Altar of St. Theresa of Lisieux next to the third 
pillar of the left nave, ońginally: the Guardian 

Angel. In upper tier - eighteenth-century painting 
St. Barbara. Photo: A. Kulak 2003. 

9. Ołtarz św. Józefa przy czwartym filarze prawej 
nawy, pierwotnie św. Marii Magdaleny. 

Fot. A. Kulak, 2003. 
Altar of St. Joseph next to the fourth pillar 

in the ńght nave, ońginally: St. Mary Magdalene. 
Photo: A. Kulak 2003. 

lO. Ambona. Na zaplecku XVlll-wieczny obraz 
św. Augustyna. Fot. A. Kulak, 2003. 

Pulpit. In back - eighteenth-century painting 
St. Augustine. Photo: A. Kulak 2003. 



W 1846 roku 
w pierwszej kondy
gnacji ołtarza główne
go znajdował się cu
downy obraz Matki 
Boskiej Różanostoc
kiej, zakryty częścio
wo pozłacanymi sre
brnymi sukienkami 
i dwiema srebrnymi 
koronami ozdobiony
mi "czeskimi" kamie
niami. Rama, również 
srebrna, ważąca 66 

grzywien, ufundowa
na została w 1764 ro
ku przez Brygidę z Ra
dziwiłłów Sołłohubo
wą, znaną dobrodziej
kę dominikanów. Cu
downy wizerunek u
mieszczony był we 
wnęce wybitej karma
zynową tkaniną i oto
czonej drewnianą po
złacaną ramą, zasła
niano go obrazem Ofia-

12. Obraz Biczowania 
Pana Jezusa 

Fot. K. Miller, 2002. 
Flagellation of the 

Lord Jesus. 
Plzoto: K. Miller 2002. 

Zespól ołtarzowy w kościele pnrnfinlnym w Ró:U11ymstoku 
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rowania Najświętszej Marii Parmy. Na obramieniu wnęki bądź ramie obrazu Ofia
rowania widniały malowane herby fundatorów, a między kolumnami flankujący
mi środkową część ołtarza stało sześć gipsowych posągów Doktorów Kościoła. 
W drugiej kondygnacji znajdował się wizerunek Dzieciątka Jezus siedzącego na 
kuli ziemskiej, oprawiony, jak pozostałe obrazy ołtarzowe, w drewnianą pozłacaną 
ramę. W zwieńczeniu widniało owalne przezrocze z imieniem Maryi na błękitnym 
tle. Wystroju dopełniały figury aniołów i skrzydlatych putt. Drewniane taberna
kulum połączone było z tronem eucharystycznym�1 •

Obraz w głównej kondygnacji ilustrował apokryficzną scenę z "Proto
ewangelli Jakuba", w której trzyletnia Maria ofiar9wywana na służbę do świątyni 
jerozolimskiej samodzielnie wchodzi po prowadzących do niej schodach42• Tytuł
kościoła związany był z datą pierwszych cudów na dworze Tyszkiewiczów, które 
miały miejsce 21 listopada, dokładnie w święto Ofiarowania Matki Boskiej. 

Z kolei przedstawienie Jezusa na kuli ziemskiej należało do ikonografii 
Chrystusa Króla, nawiązującej do Sądu Ostatecznego. W tym przypadku jednak 
dziecięca postać Zbawiciela i tekst psalmu 95, którego werset Cantate et benedicite 
Nomini Ejus widniał na banderoli trzymanej przez jedno z putt sugeruje, że chodzi 
o łaskawe panowanie i łagodny sąd. Interpretując w tym kontekście wymowę wy
stroju ołtarza można uznać, że przedstawiona w cudownym wizerunku Maryja jest 
Orędowniczką ludzkości i Matką Kościoła, symbolizowanego przez figury Dokto
rów Kościoła; Kościoła, którego królem jest Chrystus. 

Nie wiadomo dziś, jakich świętych przedstawiały posągi Doktorów, można 
jedynie domniemywać, że był wśród nich św. Tomasz z Akwinu - dominikanin 
i św. Augustyn, którego regułę przyjął św. Dominik dla swego zakonu. 

Ołtarze wieńczące szczytowe ściany bocznych naw poświęcone były Męce 
Chrystusa i dwóm najważniejszym filozofom dominikańskim: św. Tomaszowi 
z Akwinu i jego nauczycielowi, św. Albertowi Wielkiemu. Oddzielały je od głów
nej nawy kościoła dwa balkony rozpięte między prezbiterium a pierwszymi fila
rami naw. Tworzyły się w ten sposób osobne boczne kaplice. 

W ołtarzu lewej, wschodniej nawy, znajdował się obraz Biczowania Pana 
Jezusa przedstawiający Chrystusa stojącego przy kolumnie i sieczonego przez 
oprawcę _Jękiem rózeg. Jego dopełnieniem był wiszący w drugiej kondygnacji nie 
zachowa ty wizerunek św. Piotra z Werony43, pierwszego dominikańskiego męczen
nika zabLego w XIII wieku przez albigensów, których pragnął nawracać. Hagiogra
fowie przedstawiają jego śmierć jako podobną do śmierci Chrystusa: św. Piotr ginie 
od ciosu sztyletu w bok, wypowiadając słowa Jezusa z krzyża: W Twoje ręce, Panie, 
oddaję ducha mego. Miało to miejsce w pierwszą sobotę po Wielkanocy44•

Wystroju kaplicy dopełniała dziś już nie istniejąca polichromia na sklepie
niu (najprawdopodobniej en grisaille) przedstawiająca sceny Męki Pańskiej45. Ło
towski pisze: Nie dały rezultat6w poszukiwania . [w 1980 roku - A.K.] wspomnianej 
w inwentarzu z 1846 roku polichromii al fresco w kaplicach południowych, w nawach 
bocznych. Po usunięciu pobiał okazało się, że nie były to freski, lecz jakieś kolorowe malowi
dła wykonane taniq, zmywabul techniką, kt6re po pokryciu ich wapnem rozpłynęły się46•

Podobne malowidła o nieznanej tematyce (zapewne korespondującej z wy
strojem ołtarzy) znajdowały się również w prawej (zachodniej) kaplicy, nad ołta
rzem św. Tomasza z Akwinu47•
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Tomizm stał się w 1342 roku oficjalną doktryną zakonu dominikańskiego. 
Jeszcze w XVII i XVIII wieku dominikanie prowadzili swoje wykłady i dysputy 
metodą scholastyczną, opierając się na Tomaszowej "Summie teologicznej", a wy
kładowcy przynajmniej do 1687 roku musieli potwierdzać specjalną przysięgą 
wiemość nauce św. Tomasza. Z jego poglądami wiąże się również odkrycie przez 
dominikanów ich zakonnego charyzmatu, którym miało stać się kierowanie ludzi 
ku prawdzie (veritas)48• 

12. Obraz 
Ofiarowania 

Najświętszej Marii 
Panny w świątyni 

Fot. A. Kułak, 2003. 
Presentation of the 

Holy Virgin Mary 
in the Tempie. 

Pl10to: A. Kulak 
2003. 
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13. Obraz św. Dominika. Fot. A. Kułak, 2003. 
St. Dominie. Pirato: A. Kułak 2003. 

rotwierdzeniem do-
minikańskiej genealogii 
nauki św. Tomasza było 
urnieszczenie nad jego wi
zerunkiem obrazu św. Al
berta, również członka Za
konu Kaznodziejskiego, fi
lozofa i interpretatora dziel 
Arystotelesa. W okresie 
1248-1254 kierował on stu
diami zakonnymi w Kolo
nii, gdzie studiował św. To
masz�9. 

Żaden z tych dwóch 
obrazów nie zachował się 
do dnia dzisiejszego. 

Następne ołtarze 
boczne znajdowały się 
w transepcie przy pierwszej 
parze filarów dzielących 
nawy i poświęcone były 
założycielowi Zakonu Kaz
nodziejskiego św. Domi
nikowi Guzmanowi oraz 
Katarzynie ze Sieny, naj
większej świętej żeńskiej 
linii zakonu50• 

W lewym ołtarzu 
umieszczony był wizerunek 
św. Dominika, przedstawia
jący go z księgą w dłoni, 
wpatrzonego w otwarte nie
biosa, w otoczeniu zasłu
chanego tłumu i zakonni
ków w czarno-białych ha
bitach. U stóp świętego ma
larz urniescił typowe atry
buty: model kościoła, bisku
pią mitrę oraz psa, który 
trzymaną w pysku pochod
nią podpała ziemski glob. 

W drugiej kondygnacji ołtarza znajdowal się obraz Madonny z Dzieciątkiem 
przekazującej św. Dominikowi różaniec. Scena ta, mocno związana z propagowaną 
przez dominikanów modlitwą różańcową, ilustrowała wizję, jakiej święty miał do
świadczyć w klasztorze Prouille na wyspie Albi, kiedy Matka Boska nakazała mu 
rozważać przy pomocy różańca radosne, bolesne i chwalebne tajemnice jej życia51. 
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14. Obraz 
św. Katarzyny 

ze Sieny 
Fot. A. Kulak, 2003. 

St. Catherine 
of Siena. 

Photo: A. Kułak 2003. 

Uzupełnieniem ikonografii ołtarza była umieszczona w jego zwieńczeniu 
gwiazda - kolejny atrybut św. Dominika, który jak gwiazda wieczorna miał zapo
wiadać zmierzch grzesznego świata52• 

W prawym ołtarzu czczono wizerunek św. Katarzyny ze Sieny ukazujący 
jej stygmatyzację. Urzeczona wizją ukrzyżowanego Chrystusa zakonnica klęczy 
przed rozłożoną na pulpicie księgą, a ku jej rozpostartym dłoniom i lewej stopie 
wybiegają z krucyfiksu złociste promienie. Korona cierniowa na głowie symboli
zuje naśladowanie Chrystusa53. W zwieńczeniu ołtarza znajdowało się wyobraże
nie sercaS-1, odnoszące się do innej wizji dominikanki, w której Jezus wyjął z jej 
boku serce i z nim odszedł55• · 

W drugiej kondygnacji ołtarza umieszczony był obraz św. Józefa z Dzie
ciątkiem, przedstawiający go jako starca w antykizujących szatach z typowymi 
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atrybutami: narzędziami sto
larskimi i kwitnącą różdż
ką56. Obraz ten był dopeł
nieniem wizerunku Marii 
z drugiej kondygnacji są
siedniego ołtarza. Natomiast 
oba płótna, jako przedsta
wiające największych świę
tych Kościoła, korespondo
wały z wezwaniami ołtarzy 
zamykającymi ściany szczy
towe transeptu, których 
dolne kondygnacje mieściły 
wyobrażenia patronów Ko
ścioła powszechnego i pol
skiego: św. Jacka i Aposto
łów Piotra i Pawła, a wyższe 
opiekunów Korony i Litwy: 
św. Stanisława Biskupa i św. 
Kazimierza Królewicza57. 

Ołtarz we wschod
nim ramieniu transeptu 
nosił wezwanie św. Jacka 
Odrowąża, patrona Polski 
i ruskiej prowincji domini
kanów. Św. Jacek był pierw
szym polskim dominikani
nem, przyjętym do zakonu 
jeszcze przez św. Dominika, 
założycielem licznych kla
sztorów w Polsce, na Litwie, 
Rusi i Pomorzu oraz gorli
wym misjonarzem. Legenda 
głosi, że zmuszony do ucie
czki z oblężonego przez 

15. Obraz św. Jacka. Fot. A. Kulak, 2003. T ó Ki" dł St. Hyacinthus. Plroto: A. Kulak 2003. atar w JOWa przesze 
suchą nogą przez Dniepr, 
zabierając ze sobą Najświęt
szy Sakrament i figurkę 
Matki Boskiej58• W taki też 

sposób ukazany został na różanostockim obrazie. Unoszące się nad nim putto 
trzymało księgę z hasłem zakonu: Euntes praedicate Evangelim - Wszystkim głoście 
Ewangelię. 

Wyższa kondygnacja ołtarza mieściła obraz św. Stanisława Biskupa, przed
stawiający Wskrzeszenie Piotrowina. Wyłaniający się spośród chmur anioł trzymał 
palmę - symbol męczeństwa biskupa. 
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W zwtenczeniu oł
tarza umieszczone było 
drewniane cyborium oto
czone promieniami i cheru
binami"9, w którym według 
legendy św. Jacek miał 
nieść Eucharystię. 

Obraz Apostołów 
Piotra i Pawła z ołtarza 
w zachodnim ramieniu tran
septu został w znacznym sto
pniu przemalowany w cza
sie, gdy kościół różanostoc
ki zamieniony był na cer
kiew (1866-1915). Obraz 
przedstawiał siedzących 
naprzeciw siebie Aposto
łów opatrzonych typowymi 
atrybutami: księgami, klu
czami i mieczem oraz cen
tralną świątynię na skale, · 

przy której zgromadziło się 
stado owiec. Nad kościołem 
rozpięty był łuk tęczy, uno
siły się putta trzymające 
księgę i gołębica Ducha 
Świętego. Zarówno sylweta 
świątyni, jak i tęcza nie są 
oryginalne, a z pewnością 
również postaci Apostołów 
uległy przemalowaniu. Być 
może jednak tematem płót
na od początku była apote
oza Kościoła, którego wier
nych symbolizują owce. 

Nad wizerunkiem 
świętych Piotra i Pawła 
znajdował się obraz św. 
Kazimierza, ogłoszonego pa-

16. Obraz św. Wincentego Ferreriusza w XVIII-wiecznych 
ramach po portrecie fundatora. Fot. A. Kulak, 2003. 

St. Vincent Ferrerius in the eighteenth-century frames of 
a portrai t of the founder. Photo: A. Kulak 2003. 

tronem Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem Litwy 
oraz wybawicielem Ojczyzny (Sospitator Patriae), ze względu naJ'rzypisywaną mu 
cudowną interwencję w czasie oblężenia Połocka w 1518 roku . Zapewne z jego 
osobą związane też było wyobrażenie imienia Maryi w zwieńczeniu ołtarza, jako 
że królewicz znany był z nabożeństwa do Matki Boskiej, a odmawiany przez niego 
codziennie hymn Omni die dic Mariae został pQ jego śmierci spisany na pergaminie 
i włożony do trumnl1 • 
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17. Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Fot. A. Kulak, 2003. 

St. Catheńne of Ałexandńa. 
Piw to: A. Kułak 2003. 

18. Obraz św. Marii Magdaleny. 
Fot. A. Kulak, 2003. 

St. Mary Magdalene. Plloto: A. Kulak 2003. 

19. Obraz św. Antoniego Padewskiego. 
Fol. K. Miller, 2004. 

St. Anthony of Padua. Plloto: K. Miller 2004. 



Zespól ołtarzowy w kościele parafialnym w Róża11ymstoku 

Następne dwa ołtarze umieszczone przy drugiej parze filarów znajdowały
się w sąsiedztwie ambony i jesionowej chrzcielnicy, która pierwotnie przylegała do
zachodniego filaru od strony nawy6 . Niewątpliwie miało to związek z wezwa
niami ołtarzy, które poświęcono dwóm dominikanom szczególnie zasłużonym 
w walce o czystość wiary i głoszeniu Słowa Bożego: św. Piusowi V Papieżowi 
i św. Wincentemu Ferreriuszowi63• 

Obraz Piusa V ze wschodniego ołtarza zaginął i nie wiemy, jak przedsta
wiono tego świętego, jedynego chyba papieża z zakonu św. Dominika. Pius V 
został wybrany na Stolicę Piotrową w 1566 roku i zasłynął jako realizator reform 
zatwierdzonych na Soborze Trydenckim, a także jako reformator liturgii, mszału 
i brewiarza oraz propagator misji w Ameryce, Azji i Afryce. Przede wszystkim 
jednak zorganizował opór państw chrześcijańskich, które dzięki temu zwyciężyły 
Turków w bitwie pod Lepanto w 1571 roku. Dzień wiktorii, 7 października, usta
nowił świętem Matki Boskiej Różańcower. 

Nad wizerunkiem papieża umieszczony został obraz św. Judy Tadeusza, 
patrona spraw beznadziejnych, przedstawiający Apostoła w towarzystwie putta, 
które trzymało jego atrybuty: kątownicę i maczugę. Święty prezentował proporzec 
z wizerunkiem Chrystusa, który według legendy miał namalować i 

J'
rzekazać

królowi Edessy, Abgarowi, aby mógł on zostać cudownie uzdrowiony . Nie jest 
jasne, dlaczego wizerunek św. Judy połączono z przedstawieniem św. Piusa, być 
może powodem był "List" Apostoła, w którym nawołuje on do walki o wiarę
i stanięcia przeciw tym, którzy grzesząc odstępują od niej (Jud 22- 23). 

Ołtarz przy zachodnim filarze mieścił w pierwszej kondygnacji przedsta
wienie św. Wincentego Ferreriusza, dokonującego uzdrowienia bądź wskrzeszenia 
leżącego u jego stóp człowieka. Otaczający go ludzie symbolizowali tłumy, które 
gromadziły się, aby słuchać mowy świętego. Żyjący na przełomie XIV i XV wieku 
dominikanin z Hiszpanii zasłynął jako niezwykły kaznodzieja nawracający setki 
słuchaczy i dokonujący wielu uzdrowień66. 

Nad jego wizerunkiem znajdowało się przedstawienie św. Augustyna, 
którego regułę przyjęli dominikanie. Jej istotą było wspólne życie, oparte na idei 
jednomyślnej miłości, wzorowanej na przykładzie Apostołów i pierwszych 
chrześcijan: wszelka własność powinna być wspólna, a praca wykonywana dla 
wspólnego dobra. Obraz różanostacki przedstawiał św. Augustyna wpatrzonego 
w symbol Trójcy Świętej, której poświęcił największe swe teologiczne dzieło De 
Trinitate. Towarzyszące mu putto wylewające z łyżki wodę nawiązywało do 
legendy, według której święty spotkał na plaży dziecko przelewające wodę 
z morza do dołka w piasku, co miało st;mbolizować niemożność zgłębienia ta
jemnicy Boga jednego w trzech Osobach 7. 

Piąta para bocznych ołtarzy poświęcona była popularnym świętym 
wspomożycielom: Aniołowi Stróżowi, patronowi litewskiej prowincji dominika
nów i św. Antoniemu Padewskiemu. W górnych kondygnacjach umieszczono 
wizerunki św. Floriana i św. Jana Nepomucena, strzegących przed żywiołami 
ognia i wody68. 

Obraz Anioła Stróża w lewym ołtarzu przedstawiał popularną scenę, 
w której Boży posłaniec przeprowadza dziecko przez niebezpieczne skały, wska
zując jednocześnie na otwarte niebiosa, skąd należy zawsze oczekiwać pomocy. 
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Wizerunek św. Floriana z wyższej kondygnacji, interpretowany w później
szych inwentarzach jako obraz św. Jerzego, nie :z:achował się. Biorąc pod uwagę tak 
częste w zapisach inwentarzowych pomyłki można sądzić, że malarz wyposażył 
św. Floriana w atrybuty charakterystyczne również dla św. Jerzego, na przykład 
zbroję, miecz, tarczę, sztandar czy purpurowy płaszcz rzymskiego żołnierza. Jego 
typowym atrybutem było naczynie z wodą i budynek w płomieniach, ale od XVIII 
wieku zaczęto go przedstawiać również jako męczennika z palmą w dłoni bądź 
z karnieniem u szyi, co miało przypominać, jaką śmiercią zginął69. 

Ołtarz zachodni, poświęcony Antoniemu z Padwy, mieścił w pierwszej 
kondygnacji obraz ilustrujący najbardziej znaną wizję tego świętego, w czasie któ
rej ukazało mu się Dzieciątko Jezus. Scenie towarzyszyło uskrzydlone putto trzy
mające lilię i otwartą księgę. Kult św. Antoniego kwitł od XIII wieku w całej Euro
pie, gdzie cieszył się on sławą cudotwórcy, obrońcy przeciw szatanowi, opiekuna 
rodzin i pomocnika w odnajdowaniu rzeczy zagubionych70• 

Obraz św. Jana Nepomucena z tego ołtarza zaginął. Być może podobny był 
do wspominanego wcześniej wizerunku z kościoła bernardynów w Alwernii, rów
nież autorstwa Antoniego Gruszeckiego. Zgodnie z popularną ikonografią przed
stawiał on św. Jana w stroju kanonika, wpatrzonego w krucyfiks, do którego miał 
szczególne nabożeństwo, w wieńcu z pięciu gwiazd nad głową71 . 

Ostatnie dwa ołtarze, usytuowane najbliżej wejścia i najskromniejsze, no
siły wezwania św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Marii Magdaleny72. Według 
legendy, w 1530 roku obie święte wraz z Matką Boską ukazały się pewnemu za
konnikowi dominikańskiemu z klasztoru w Soriano i wręczyły mu obraz św. Do
minika, na którym trzyma on lilię i książkę - wizerunek szeroko później rozpo
wszechniony73. W górnych kondygnacjach ołtarzy poświęconych półlegendamym 
świętym z pierwszych wieków chrześcijaństwa umieszczono przedstawienia św. 
Barbary i św. Apoloni/4. 

Tematem obrazu św. Katarzyny, znajdującego się w lewym ołtarzu, były 
Mistyczne zaślubiny z Dzieciątkiem Jezus, kiedy w obecności Maryi wkłada ono 
na palec świętej zaręczynowy pierścień. W tle uwidoczniono sceny z męczeństwa 
św. Katarzyny: ścięcie głowy i uniesienie ciała przez anioły. 

Umieszczony powyżej wizerunek św. Barbary, patronki dobrej śmierci, 
również nie odbiegał od standardów ikonografii: ubrana w królewskie szaty 
święta adorowała trzymany przez anioła kielich z hostią. Z tła wyłaniała się wieża, 
której trzy okna symbolizowały tajemnicę Trójcy Świętej . 

W sąsiednim ołtarzu noszącym wezwanie św. Marii Magdaleny wisiało płót
no wyobrażające ją jako pokutnicę wpatrzoną w krzyż i wspartą o księgę. Padający 
na jej głowę jasny promień światła symbolizował łaskę. Na skale leżały symbole 
ascezy: czaszka, dyscyplina i naczynie na wonności, którymi miała namaścić ciało 
Chrystusa przed złożeniem do grobu. Szczególną popularność wśród dominikanów 
zawdzięcza Maria Magdalena legendzie, jakoby jej kazania nawrócił� pogan, a sama
Matka Boska wskazała ją św. Dominikowi jako patronkę jego zakonu �. 

Obraz św. Apolonii nie zachował się. Była ona czczona jako patronka od 
chorób zębów i dziąseł, co miało swe źródło w legendzie o jej męczeństwie. Bywa 
przedstawiana z obcęgami jako narzędziem męki oraz na tle płonącego stosu, na 
który rzuciła się nie chcąc zaprzeć się wiarl6. 
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Wszystkie ołtarze boczne były murowane graduami, kolumnami, statuami 
i rozmaitą sztukaturą przyozdobione77, każdy z nich posiadał murowaną mensę 
i drewniany krucyfiks; poprzedzony był stopniami z sosnowego drewna78. 

Kosz ambony zdobiły figury czterech Ewangelistów, baldachim wieńczyła 
figura anioła trzymającego krzyż. Po obu stronach głównego ołtarza zawieszono 
naturalnej wielkości portrety fundatorów w szerokich drewnianych ramach zdo
bionych rokokowym ornamentem. Przynajmniej od 1846 roku na filarach i ścia
nach wisiało czternaście stacji Drogi Krzyżowef9.

Do kościoła sporządzono komplet jesionowych intarsjowanych mebli, do 
których zaliczały się konfesjonały, ławh stalle w chórze, dwie katedry z prezbite
rium z pozłacanymi popiersiami świętych oraz wyposażenie zakrystii: szafy i ko
mody. Zdobione były one motywami roślinnymi, rocaillami, wazonami. Organ
mistrz z Królewca Mikołaj Jansan wykonał trzydziestopięciagłosowe organy 
z dwiema klawiaturami. Na wieżach zawieszono trzy dzwony, z których dwa 
większe, fundacji dominikańskiego kaznodziei Wincentego Owłoczymskiego, od
lano w 1764 roku w Królewcu, mniejszy zaś w 173480. 

W 1795 roku Różanystok znalazł się na terenie Nowych Prus Wschodnich, 
a w 1795 roku władze pruskie skonfiskowały folwark Różanystok i wieś Stocko, 
wypłacając w zamian zakonnikom coroczną pensję. Po traktacie tylżyckim Róża
nystok znalazł się w zaborze rosyjskim. W 1811 roku utworzono tutaj prowadzoną 
przez dominikanów parafię, którą przejęli w 1847 roku księża świeccy. 15 września 
1866 roku władze carskie zamknęły kościót a 26 września przekazały go ducho
wieństwu prawosławnemu. 

Zamiana kościoła na cerkiew skończyła się nieszczęśliwie dla znacznej czę
ści wyposażenia: zrzucone z chóru fragmenty rozebranych wcześniej organów 
uległy zniszczeniu, posągi świętych i aniołów zostały usunięte z ołtarzy i zasypane 
gruzem w podziemiach kościoła, połamane konfesjonały, stalle i sedia uznano za 
niezdatne do użytku, pozostałe wyposażenie, czyli meble, drobne sprzęty, szaty 
i księgi liturgiczne rozdano sąsiednim parafiom81 . 

Podobny był los obrazów, które wymienia inwentarz z 1866 roku. Jedena
ście z nich: obraz Matki Boskiej Różanostockiej, jego kopia, niezidentyfikowany 
bliżej obraz Matki Boskiej bez ram, obraz Dzieciątka Jezus na kuli ziemskiej, 
św. Józefą św. Judy Tadeuszą św. Jerzego (zapewne Floriana), św. Piotra i Pawła, 
św. Barbary, św. Marii Magdaleny, św. Katarzyny Męczennicy za pokwitowaniem 
wojennego naczelnika Sokółki Woranowa przejął kler prawosławny. Obrazy Bi
czowania Chrystusa, św. Antoniego Padewskiego, św. Piotra Męczennika i św. 
Kazimierza Królewicza przekazano parafii w Nowym Dworze; wizerunki św. Jac
ka, św. Dominika, św. Katarzyny ze Sieny, św. Tomasza z Akwinu i św. Augusty
na parafii w Sidrze; obrazy św. Stanisława i Matki Boskiej Różańcowej - Dąbrowie 
Białostockiej. Pozostałe płótna, których być może nikt nie chciał wziąć, ponieważ 
przedstawiały mniej popularnych świętych, zostawiono na miejscu. Były to obrazy 
św. Piusa V, św. Wincentego Ferreriusza, Anioła Stróża, św. Alberta Wielkiego, 
św. Jana Nepomucena i św. Apolonii. Wszystkie obrazy oprawione były w drew
niane pozłacane raml2.

Prace adaptujące wnętrze kościoła do potrzeb liturgii wschodniej rozpo
częto na szerszą skalę ok. 1903 roku, czyli po przybyciu do Różanegostoku żeń-
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skiego zakonu prawosławnego, który w 1901 roku przejął kościół wraz z klaszto
rem. W prezbiterium ustawiono wówczas wys9ki, zasłaniający dolną kondygnację 
ołtarza ikonostas, zburzono dwa ołtarze - św. Jacka i Apostołów Piotra i Pawła 
zamykające nawę poprzeczną, usunięto wszystkie mensy ołtarzowe. Cudowny 
obraz Matki Boskiej został umieszczony w bocznym ołtarzu przy pierwszym fila
rze lewej nawl3. Ołtarze zyskały nowe wezwania, między innymi Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. ap. Jana Teologa, zachowano też wezwanie 
św. Piotra i Pawła84. Na zdjęciu z 1907 roku możemy dostrzec wiszące jeszcze
w niektórych ołtarzach płótna w profilowanych barokowych ramach85• 

W jednym z nich, umieszczonym w górnej kondygnacji ołtarza przy pierw
szym filarze lewej nawy, możemy domyślać się przemalowanego obrazu Matki 
Boskiej Anielskiej, przedstawiającego dawniej Dzieciątko Jezus na kuli ziemskiej, 
przy czym otaczające ją sylwetki putt pozostały najprawdopodobniej nienaruszo
ne, dzięki czemu nie utraciły swego barokowego charakteru. 

Wkrótce po wybuchu I wojny światowej, w 1915 roku, prawosławne za
konnice musiały uciekać przed wojskami niemieckimi do Rosji. Zabrały ze sobą 
między innymi cudowny obraz Matki Boskiej. W czasie wojny kościół zamieniono 
na magazyn zboża i stajnię, dopiero w 1918 r. został on razem z przynależącymi 
budynkami i ziemią zwrócony duchowieństwu katolickiemu. Nowo mianowany 
proboszcz różanostacki ks. Witold Sarosiek otrzymał pełnomocnictwo uprawniają
ce do przejęcia z okolicznych kościołów elementów wyposażenia dawnego ko
ścioła różanostockiego86. Obok mebli, lichtarzy, feretronów, szat i ksiąg metrycz
nych udało mu się odzyskać z sąsiednich parafii trzynaście obrazów. Z Nowego 
Dworu: Biczowanie Pana Jezusa, obraz św. Antoniego Padewskiego, św. Domini
ka, św. Piotra Męczennika i św. Kazimierza Królewicza; z Sidry: św. Katarzyny 
Sieneńskiej, św. Wincentego, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Jacka 
w ramach złoconych; z Dąbrowy: św. Stanisława, Matki Boskiej Różańcowej 
w ramach złoconych i Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny bez ram87• 

Porównując te dane ze spisem z 1866 r., można zaobserwować pewne nie
ścisłości: obraz św. Dominika miał trafić do Sidry, a oddano go z Nowego Dworu, 
obraz św. Wincentego, początkowo pozostawiony w Różanymstoku, zwrócony 
został z parafii sidrzańskiej, a nie wymieniany w ogóle w inwentarzu z 1866 r .  
obraz Ofiarowania znalazł się w Dąbrowie88. 

Spośród płócien przejętych oficjalnie przez naczelnika W oronowa zacho
wały się wszystkie z wyjątkiem obrazu św. Jerzego, nierozpoznanego obrazu Mat
ki Boskiej, kopii wizerunku Matki Boskiej Różanostockiej i, oczywiście, samego 
cudownego obrazu. Pozostawione również w cerkwi obrazy św. Piusa V, św. Al
berta, św. Jana Nepomucena i św. Apolonii zaginęły, przetrwał tylko wizerunek 
Anioła Stróża. Być może zostały zniszczone, podobnie jak portrety fundatorów, nie 
wymieniane w inwentarzach od 1860 roku89. 

W 1919 roku parafię różanostacką wraz z kościołem i należącymi doń za
budowaniami przejęli księża salezjanie90. W 1929 roku przeprowadzili oni remont 
kościoła, w czasie którego pomurkowano ołtarz gł6wny i boczne91, czyli pokryto je
malowaną imitacją marmuru. Było to zapewne związane z uroczystym umieszcze
niem w bocznym ołtarzu przy pierwszym filarze lewej nawy "kopii" cudownego
obrazu, namalowanej zgodnie ze wzorem zaczerpniętym z ulotnych grafik i nie-
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wiele mającej wspólnego z oryginałem. Namalowanie obrazu zlecono "Zakładowi 
św. Wojciecha" z Warszawy, którego właścicielem był Włodzimierz Tur92.

Po objęciu kościoła przez salezjanów większość ołtarzy zmieniła swe we
zwania: znaczna część wyposażenia, w tym obrazów, zaginęła lub została znisz
czona, w zapomnienie zapewne poszedł pierwotny układ wezwań. Przede 
wszystkim jednak salezjanie, mając własnych świętych i własny program, nie sta
rali się odtworzyć pierwotnego wystroju. Podominikańskie obrazy były więc prze
noszone z miejsca na miejsce i urnieszczane przypadkowo w różnych ołtarzach, na 
filarach bądź ścianach kościoła. Wystrój świątyni nigdy nie był już tak zwarty 
i jednorodny jak w czasach Zakonu Kaznodziejskiego. 

W latach 1936-1938 miał miejsce kolejny remont, w czasie którego wymienio
no sześć prowizorycznych drewnianych mens na murowane, które ozdobił płasko
rzeźbami rzeźbiarz z Wilna Józef Noworyto93• Wykonał on również, w 1938 roku, 
w ołtarzu zamykającym zachodnią nawę (pierwotnie św. Tomasza z Akwinu) dwie 
półpeme rzeźby św. Ludwika i św. Elżbiety na konsolach oraz kilka figurek putt94. 
Zatrudniony w 1936 roku inny rzeźbiarz, nazwiskiem Birżański, ustawił między 
kolurnnami wielkiego ołtarza posągi czterech Ewangelistów, wyżej sześć figur klę
czących aniołów i cztery wazony. Nieudane rzeźby Ewangelistów zdjęto w 1936 
roku, a aniołów w latach 1980-198195. W 1937 roku w dawnym ołtarzu Biczowania 
Chrystusa firma Scheffera z Piekar wykonała dwie płaskorzeźby przedstawiające 
Matkę Boską Bolesną i św. Jana Ewangelistę. Porniędzy nimi umieszczono w 1938 
roku krzyż z naturalnej wielkości figurą Chrystusa na tle "prymitywnego malowi
dła" przedstawiającego Jerozolirnę96• Dwojgu malarzom zlecono wykonanie obrazów 
ołtarzowych: Antoni Malinowski z Białegostoku namalował w 1937 roku dwa obrazy 
przedstawiające Serce Jezusowe i Przemienienie Pańskie do dawnego ołtarza św. Ka
tarzyny ze Sieny (obecnie Serca Jezusowego) i obraz św. Teresy z Lisieux Patronki 
Misji do ołtarza w lewej nawie, pierwotnie pod wezwaniem Anioła Stróża97. Łucja 
Bałzukiewiczówna z Wilna namalowała w 1938 roku obraz przedstawiający Wizję 
św. Franciszka z Asyżu według Murilla do dawnego ołtarza św. Tomasza z Akwinu98. 

Porniędzy 1938 a 1952 rokiem w rokokowych ramach po portretach fun
datorów umieszczono obrazy Anioła Stróża i św. Wincentego Ferreriusza99. 

W czasie wojny kościół został ostrzelany, ale większych strat najprawdo
podobniej nie poniósł. Mniej więcej w tym okresie zaginęły jednak dwa obrazy 
podominikańskie: św. Piotra z Werony i św. Tomasza z Akwinu, nie wymieniane 
już w inwentarzu z 1952 roku. W tym czasie nie było również w kościele różano
stockirn obrazu św. Kazimierza Królewicza, który w 1919 roku powrócił z kościoła 
w Nowym Dworze podarty i zniszczony i został oddany do konserwacji do war
szawskiego "Zakładu św. Wojciecha", gdzie zaginął100•

Najprawdopodobniej na przełomie lat 40. i 50. powstały cztery olejne obra
zy przeznaczone do wyższych kondygnacji ołtarzy, wielkości wcześniej tam wi
szących podominikańskich płócien. Przedstawiały one Obnażenie z szat, św. Fran
ciszka Salezego, św. Wojciecha i zakonnicę identyfikowaną w inwentarzach ze 
św. Kingą101. Na podstawie zbieżności stylistycznych można przypuszczać, iż te 
stylizowane na barokowe płótna obrazy wyszły spod pędzla jednego malarza. 

Kolejne poważne remonty, polegające między innymi na pokryciu ołtarzy 
i ambony barwną malaturą imitującą stiuk i wykonaniu brakujących murowanych 
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mens, miały miejsce w latach 1958-1967. Ich głównym wykonawcą był Ignacy Na
piecek z Poznania, autor nieudanej płaskorzeźby przedstawiającej Wniebowzięcie 
Matki Boskiej w górnej kondygnacji ołtarza głównego102. Malowidło przedstawia
jące Jerozolimę w ołtarzu Ukrzyżowania Chrystusa, dawniej Biczowania, zastąpio
no gipsową płaskorzeźbą o tej samej tematyce autorstwa Aleksandra Kozła z Ró
żanegostoku, który wykonał również wzorowane na podominikańskich ramr do
niektórych obrazów i srebrną sukienkę do cudownego obrazu Matki Boskiej10 . Do 
glorii w głównym ołtarzu ks. Wojciech Kilian zaprojektował przezrocze, przedsta
wiające Trójcę Świętą (1967 r.) oraz namalował nowy obraz Serca Jezusowego do 
ołtarza pod tym wezwaniem (pierwotnie św. Katarzyny ze Sieny) (1969-1976 r.) .  
W 1964 roku Jadwiga Żołądek namalowała wizerunki św. Kazimierza Królewicza 
i św. Józefa umieszczone w pierwszej od wejścia parze ołtarzy. Mniej więcej w tym 
okresie poddano również konserwacji kilka obrazów ołtarzowych (między innymi 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Anielskiej), pozłocono ramy i uzu
pełniono wystrój rzeźbiarski o figurki putt i niewielkiej wartości artystycznej rzeź
by ołtarzowe1Q.I. 

W latach 1980-1981 prowadzono przygotowania do koronacji obrazu Matki 
Boskiej Różanostockiej papieskimi koronami, w związku z czym usunięto z ołtarzy 
nieudane "dzieła" Birżańskiego i Napiecka oraz inne niefortunnie rozmieszczone
posągi. Józef Łotowski z Białegostoku zaprojektował korony do cudownego obra
zu oraz wykonał kilka figurek putt do górnych kondygnacji ołtarzy. Na zasłonie 
cudownego obrazu umieszczono nierozpoznaną wcześniej kopię oryginalnego 
wizerunku Matki Boskiej Różanostockiej . W 1983 roku Łotowski wykonał sześć 
figur Doktorów Kościoła do głównego ołtarza105. 

Obecny układ obrazów w różanostockich ołtarzach prezentuje się nastę
pująco: 
l. Ołtarz główny Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. W dolnej kondygnacji
XVIII-wieczny obraz ilustrujący wezwanie kościoła, w górnej - płaskorzeźba 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny autorstwa I. Napiecka z lat 60. XX wie
ku. 
2. Ołtarz Ukrzyżowania Chrystusa zamykający lewą (wschodnią) nawę, pierwotnie
Biczowania Chrystusa. W dolnej kondygnacji krucyfiks z lat 30. XX wieku z figurą 
św. Marii Magdaleny, w górnej - XVIII-wieczny obraz św. Marii Magdaleny. 
3. Ołtarz św. Franciszka z Asyżu zamykający prawą (zachodnią) nawę, pierwotnie
św. Tomasza z Akwinu. W dolnej kondygnacji obraz z 1938 roku Wizja św. Fran
ciszka autorstwa Łucji Bałzukiewiczówny, w górnej - XVIII-wieczny obraz św. 
Józefa. 
4. Ołtarz Matki Boskiej Różanostockiej przy pierwszym filarze lewej nawy, pier
wotnie św. Dominika. W dolnej kondygnacji cudowny obraz z 1928 roku zasłania
ny kopią oryginalnego obrazu Matki Boskiej Różanostockiej, w górnej - XVIII
-wieczny obraz Matki Boskiej Różańcowej. 
5. Ołtarz Serca Jezusowego przy pierwszym filarze prawej nawy, pierwotnie św.
Katarzyny ze Sieny. W dolnej kondygnacji obraz ks. Wojciecha Killana z lat 60/70. 
XX wieku obrazujący wezwanie ołtarza, zasłaniany obrazem Przemienienia Pań
skiego Antoniego Malinowskiego z 1937 roku, w górnej - XVIIl-wieczny obraz 
św. Stanisława Biskupa. 
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6. Ołtarz św. Jana Bosco przy drugim filarze lewej nawy, pierwotnie św. Piusa V
Papieża. W dolnej kondygnacji obraz św. Jana Bosco z l .  połowy XX wieku, 
w górnej - obraz św. Franciszka Salezego nieznanego autora z lat 40-50. XX wieku. 
7. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego przy drugim filarze prawej nawy, pierwot
nie św. Wincentego Ferreriusza. W dolnej kondygnacji XVIII-wieczny obraz św. 
Antoniego, w górnej - XVIII-wieczny obraz św. Judy Tadeusza. 
8. Ołtarz św. Teresy z Lisieux przy trzecim filarze lewej nawy, dawniej Anioła
Stróża. W dolnej kondygnacji obraz św. Teresy namalowany w 1937 roku przez 
Antoniego Malinowskiego, w górnej - XVIII-wieczny obraz św. Barbary. 
9. Ołtarz Biczowania Chrystusa przy trzecim filarze prawej nawy, dawniej
św. Antoniego Padewskiego. W dolnej kondygnacji XVIII-wieczny obraz ilustrują
cy tytuł ołtarza, w górnej - obraz Obnażenie z szat nieznanego autora z lat 40-50. 
XX wieku. 
10. Ołtarz św. Kazimierza Królewicza przy czwartym filarze lewej nawy naprze
ciwko wejścia, dawniej św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W dolnej kondygnacji 
obraz św. Kazimierza namalowany przez Jadwigę Zolądek w 1964 roku, w górnej 
- obraz prawdopodobnie św. Kingi nieznanego autora z lat 40-50. XX wieku. 
1 1 .  Ołtarz św. Józefa przy czwartym filarze prawej nawy, dawniej św. Marii Mag
daleny. W dolnej kondygnacji obraz św. Józefa autorstwa Jadwigi Żołądek z 1964 
roku, w górnej - obraz św. Wojciecha nieznanego autora z lat 40-50. XX wieku. 

Obecny wystrój kościoła niewiele ma już wspólnego z bogatym, przemy
ślanym ikonograficznie wystrojem świątyni dominikańskiej. Obrazy rozmieszczo
ne przypadkowo na ścianach i filarach kościoła nie korespondują ze sobą i nie 
tworzą jednolitej całości. Stanowiące ich dopełnienie rzeźby dawno zostały znisz
czone, a z intarsjowanego kompletu jesionowych mebli zachowało się jedynie kilka 
sztuk, mocno już sfatygowanych. Jednak pomimo tych braków różanostacki zespół 
ołtarzowy nadal imponuje urodą i rozmachem, a rozproszony i niekompletny cykl 
dominikańskich obrazów wciąż świadczy o znaczeniu zakonu, który go ufundo
wał. Jest poza tym świadkiem, bardzo dziś cennym, myśli osiemnastowiecznych 
zakonników, którzy przy pomocy jak najbardziej ziemskich środków chcieli zdo
bywać dusze dla chwały nieba i głosić cześć jego mieszkańców. 
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THE ALT AR COMPLEX IN THE P ARISH CHURCH IN RóżANYSTOK -
HISTORY AND lCONOGRAPHY 

The history of the church in Różanystok dates back to the mid-seventeenth 
century. The first mirades took place in front of a venerated likeness of the Ma
donna in 1658 at the manor house of Szczęsny and Eufrozyna Tyszkiewicz. In 1661 
the mirades were the reason for bringing over twelve Dominieans from nearby 
Sejny to Różanystok (at the time known as Krzywystok) for the purpose of dis
seminating the cult of the miraculous painting. Probably in the same year the 
Tyszkiewicz couple founded a wooden church with a small monastery. The farne 
of Our Lady of Różanystok grew, and with time the church proved to be insuffi
cient. In 1759-1785 a brick church modelled on the parish church in Grodno was 
erected in its place, and the construction of a new monastery was completed in 
1794. The church was outfitted with thirteen brick altars, whose monumental Ba
roque architecture was embellished with delicate Rococo omaments composed, 
i. a. of rocaille motifs and the blazing acanthus. In about 1780 Antoni Gruszecki, 
a Basilian artist, executed 26 altar paintings. The church outfitting was supple
mented with two life-size portraits of the founders, a set of inlaid ash furniture, 
a baptismal fount, a 35-voice organ, and three bells. 

Upon the basis of extant church inventories from the middle of the nine
teenth century one could attempt to reconstruct the eonfigurarion of the patron 
saints of the altars, which must have certainly constituted a uniform and lucid 
iconographic programme, meticulously devised by the Dominicans. 

Similarly to the whole church, the main altar was dedicated to the Presen
tation of the Holy Virgin Mary, since the first miracle at the Tyszkiewicz residence 
took place on the the festival of the Presentation - 21 November. The main storey 
obtained a niche with the miraculous painting of Our Lady oj Różanystok, concealed 
by a depiction of the Presentation oj Man; in the Tempie. A likeness of the Infant 
Jesus on a globe was placed above, and statues of the Doctors of the Church were 
situated between the columns of the altar first tier. 

The altar closing the left nave was, in accordance with tradition, consecrated 
to the Passion of Christ, and featured a painting showing the Flagellation, supple
mented in the upper tier with a portrait of St. Peter of Verona, the first Dominican 
martyr (thirteenth century), whose agony was frequently compared to the death of 
Christ. The altar crowning the gable wali of the right nave was devoted to the fore
most Dominican philosophers - St. Thomas Aquinas, and his mentor - St. Albert 
Magnus, whose teaching comprised the foundation of the Dominican doctrine. 

The patrons of the successive two side altars located next to the first pair of 
pillars and, similarly to the altars closing the transept, best displayed, were the 
greatest saints of the Predicant Order - its founder, St. Dominie (left altar) and 
St. Catherine of Siena (right altar). They were supplemented by likenesses of the 
patrons of the universal Church: Our Lady of the Rosary, featured above St. 
Dominie. and St. Joseph with the Infant Jesus, above a portrait of St. Catherine. 

The second pair of pillars was situated next to the antithetically situated 
pulpit and baptismal fount, whose proximity probably determined the patrons of 
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the adjoining altars. The left altar was dedicated to St. Pius V, a pope who origi
nated from the Predicant Order, made a great contribution to the struggle for the 
purity of the faith, and organised the resistance of Christian states at the battle of 
Lepanto. His likeness was displayed below that of St. Jude Thaddeus, who in his 
Letter also called for the defence of Christianity. The main tier of the right altar 
contained a likeness of St. Vincent Ferrerius, a fourteenth-century Predicant who 
loyally implemented the Dominkan slogan: Proclaim the Gospel to all. Above was a 
likeness of St. Augustine, whose rule was adapted by Dominie for his monastic 
order. 

The next pair of altars was dedkated to popular holy helpers: the Guard
ian Angel, patron of the Lithuanian province of the Dominkan order (left altar), 
and St. Anthony of Padua, for centuries a popular miracle worker (right altar). The 
upper tier featured depictions of protectors from fire and water - St. Florian (left) 
and St. John Nepomuk (right). 

Two altars situated closer to the entrance were embellished with the de
pictions of serni-legendary holy women from the early centuries of Christianity. 
The left showed St. Catherine of Alexandria, with the upper tier displaying a like
ness of St. Barbara, while the right altar featured St. Mary Magdalene, with 
a painting of St. Apolonia above. 

The pulpit located on the second pillar of the left nave was decorated with 
the figures of the four Evangelists, and its baldachin was crowned with a statue of 
an angel holding a cross. 

In 1866 the building was adapted for the purposes of a Russian Orthodox 
church and a considerable part of its outfitting was destroyed, including elements 
of the carved altar decoration, the organ, some of the paintings, and the furniture. 
Two altars - of St. Hyacinthus and the Apostles Peter and Paul, whkh crowned the 
gable walls of the transept, were pulled clown. The majority of the canvases was, 
however, handed over to the local parishes, from whkh in 1919 they were taken 
back by the Różanystok parish priest, Rev. Sarosiek, together with other elements 
of the outfitting. 

In 1922 the church, together with the monastery and the accompanying 
buildings, became the property of the Salesians. Owing to the considerable devas
tation of the original outfitting, the interior never regained its original appearance. 
Another reason was the fact that the rkh Dominican iconographic prograrnme was 
forgotten. 

Today, the church contains 1 1  of a total of 13 altars, and 18 canvases of the 
original 26 as well as a small part of the furniture. In 1915 the rniraculous likeness 
of the Madonna was appropriated by Russian Orthodox nuns residing in 
Różanystok since 1901; fleeing the German troops, they carried it into inner Russia. 
Today, the side altar of the left nave features its venerated "copy" from 1928, en
dowed with papal crowns in 1981. 
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SEBASTIAN WICHER 
Białystok 

Twórczość architektoniczna 

Stanisława Bukowskiego na tle epok( 

W tym roku mija 100. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci architekta 
Stanisława Bukowskiego - artysty, którego skala zainteresowań oraz bogaty doro
bek na polu architektury, plastyki, piśmiennictwa i myśli naukowej przyczyniły się 
do tego, że słusznie przez wielu nazywany był "człowiekiem renesansu" .

Materiały źródłowe dotyczące osoby Stanisława Bukowskiego1 do niedaw
na znajdowały się przede wszystkim w posiadaniu jego rodziny. Pokaźną liczbę 
archiwaliów zgromadził wieloletni przyjaciel architekta Jerzy Stadnicki z Warsza
wy. Po jego śmierci wszystkie materiały trafiły do warszawskiego Muzeum Lite
ratury2. Należą do nich świadectwa szkolne i akademickie, dokumenty osobiste,
zaświadczenia, pisma urzędowe, fragmenty wywiadów z Bukowskim, wiele no
tatek bibliograficznych, liczne fotografie, a także bogata korespondencja Stadnic
kiego prowadzona z architektem na przestrzeni kilku lat i zawierająca informacje 
z jego życia osobistego, wzmianki dotyczące zainteresowań, twórczości projekto
wej i konserwatorskiej oraz działalności społeczno-kulturalnej . Część wymienio
nych archiwaliów Stadnicki przekazał w połowie lat 80. XX w. warszawskim in
stytucjom naukowym - Bibliotece Narodowej3 i archiwum Polskiej Akademii Na
uk4. J. Stadnicki, jeszcze za życia architekta Bukowskiego, z pomocą jego współ
pracowników jako pierwszy czynił starania o monograficzne opracowanie dorob
ku artysty5, jednak z powodu braku zainteresowania ówczesnych wydawców nie 
zdołał zrealizować tego zamierzenia. 

Artykuł stanowi skróconą, poprawioną i uaktualnioną wersję mojej pracy magisterskiej, zatytułowa
nej Tw6rczość architekta Stanisława Bukaruskiego w obszarze architektury wsp61czesnej i zabytkowej na tle 
epoki, napisanej w roku 2002, pod kierunkiem prof. dra hab. inż. arch. Jana Tajchmana, w Instytucie 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W tym miejscu chciałbym dodać, że artykuł pt. Alumnat wojskowy w Tykocinie. Historia, 
przebudowjt i konsenuacja, który ukazał się w poprzednim zeszycie "Biuletynu Konserwatorskiego 

Województwa Podlaskiego", stanowi skróconą wersję pracy licencjackiej, napisanej w roku 2000, 
pod kierunkiem dra Janusza Krawczyka, na ww. uczelni. Jednocześnie składam serdeczne podzię
kowania Panu Profesorowi i Panu Doktorowi oraz Panu Profesorowi Marianowi Arszyńskiemu za 
cenne uwagi i pomoc przy sporządzaniu ww. opracowań. 
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Bogate zbiory, związane z osobą S. Bukowskiego, posiadają również brata
nice jego żony - Placydy z Siedleckich Bukowsk�ej - Joanna Łempicka i Małgorzata 
Siedlecka, obie z Białegostoku6. W skład ich wchodzi cenny materiał ikonograficz
ny, m. in. szereg projektów wykonanych odręcznie lub w postaci kopii przedsta
wiających przede wszystkim budynki współczesne, projekty do obiektów zabyt
kowych, plany związane z wystrojem wnętrz i małą architekturą oraz fotografie 
z życia osobistego i zawodowego architekta. Zbiory dodatkowo zawierają szereg 
dokumentów, jak umowy o pracę, zlecenia prac projektowych, protokoły z posie
dzeń komisji architektonicznych, rachunki, dokumenty osobiste, dyplomy, wycinki 
prasowe i korespondencje. Część materiałów dotyczy także żony architekta. 
W archiwaliach tych można odnaleźć maszynopisy kilku artykułów popularno
naukowych z różnych dziedzin, w większości są to kopie wspomnianych prac 
znajdujących się w archiwum PAN. 

Na podstawie wymienionych wyżej materiałów źródłowych można wyod
rębnić w pracy twórczej architekta dwa okresy: "wileński" i "białostocki". Podział 
ten staje się bardziej wyraźny po prześledzeniu źródeł publikowanych, związanych 
z osobą S. Bukowskiego. Pierwsze z nich pojawiają się już przed 1939 r. w prasie 
wileńskiej oraz na łamach specjalistycznych periodyków dotyczących architektury. 
Bogate w ikonografię publikacje, poświęcone są przede wszystkim pracom prowa
dzonym przy regulacji wileńskie3o Placu Katedralnego oraz mauzoleum grobów 
królewskich w tamtejszej katedrze . Znacznie mniejszy zasób informacji posiadamy 
na temat architektury współczesnej projektowanej przez Bukowskiego oraz jego 
losów w czasie wojny8. Wiadomości, dotyczące realizacji wileńskich zamieszczone 
zostały również w opracowaniach wydanych już po roku 1945 9, także w powojennej 
literaturze litewskier. Warto nadmienić, że część danych pochodzi od samego ar
chitekta, co ma szczególne znaczenie dla badań nad jego dorobkiem. 

Kolejne źródła publikowane odnoszą się przede wszystkim do twórczości 
architektonicznej i działalności konserwatorskiej Bukowskiego w okresie "biało
stockim". Pierwszymi z tej grupy są materiały, które można określić jako biogra
ficzne, będące zapisem wywiadów prowadzonych z architektem, wspomnieniami 
pośmiertnymi, a także biogramami, w których możemy odnaleźć zarówno infor
macje o jego życiu prywatnym, jak i dotyczące przebiegu prac architektoniczno
konserwatorskich1 1 .  

Dokładne materiały, charakteryzujące projekty architektoniczne autorstwa 
Bukowskiego, stanowią przede wszystkim wspomniane archiwalia J. Łempickiej 
i M .  Siedleckiej, zaś dotyczące prac projektowych w zakresie architektury zabyt
kowej, w postaci projektów, dokumentacji historyczno-architektonicznych i kon
serwatorskich znajdują się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Białymstoku oraz delegatur terenowych tegoż Urzędu w Łomży i Suwałkach12. 
Niepublikowane dotąd materiały źródłowe dotyczące prac remontowo
konserwatorskich kościoła w Raczkach udało się odnaleźć w tamtejszym archi
wum parafialnym13, z kolei w Archiwum Archidiecezjamym w Białymstoku prze
chowywany jest projekt niezrealizowanego białostockiego kościoła Milosierdzia 
Bożego14• 

W publikacjach dotyczących odbudowy i konserwacji zabytków na terenie 
północno-wschodniej Polski, tylko w nielicznych przypadkach wspomina się 
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o Bukowskim jako autorze projektów, inwentaryzacji, ekspertyz i innych doku
mentacji. Jeden z jego projektów opublikowano w roku 1946, w katalogu wyda
nym przez Ministerstwo Odbudow/5. Jednak architekt znany jest przede wszyst
kim z opracowań poświęconych białostockiemu założeniu pałacowo-ogrodowemu 
Branickich16, rozwojowi przestrzennemu Białegostoku i jego odbudowie17 oraz 
niektórym zabytkom z terenu d .  województwa białostockiego18. 

Nazwisko Bukowskiego dość często łączone jest z pracami dotyczącymi 
zagospodarowania terenu wokół białostockiego kościoła św. Rocha i wyposażenia 
wnętrza tej świątyni19, kościoła w białostockiej dzielnicy Dojlidy20 oraz w kilku 
innych miejscowościach21 • Omówienia pojedynczych obiektów sakralnych projek
towanych lub odbudowywanych przez architekta podjął się ostatnimi czasy histo
ryk sztuki Krzysztof Jabłoński22• 

Do obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych według projektów Bu
kowskiego na terenie Białegostoku i okolic należy: dawny Dom Partii, hotel Cristal 
i inne, które z braku materiałów archiwalnych trudno zlokalizować, ze względu na 
zmianę ich funkcji, bądź nie obowiązujące dziś nazwy instytucji, jakie nimi gospoda
rowały. Jedynym źródłem mogą być relacje świadków parniętających tamte czasy. 

l .  Stanisław Bukowski - portret, l. 70. 
XX w. Fot. autor uiewauy (z archiwum 

f. Staduickiego z Warszaw;t ,
ob. w zb. Muzew11 Litemtury 

w Warszawie. 
Stanisław Bukowski - portrai t, 1970s. 

Photo: rmknown authar (/ram tlze 
arclrive of J. Stadnicki in Warsaw, 

today: coli. of t/ze Muse11111 
of Literahtre in Warsmv). 

* * * 

Stanisław Bukowski urodził się 21 stycz
nia 1904 r. w Rypinie (woj. kujawsko-pomor
skie), jako drugi, spośród czwórki dzieci Anto
niego (1878-1952), urzędnika, i Leokadii (1879-?) 
z Mielczarskich(?). Początkowo rodzina Sukow
skich zamieszkiwała w Lipnie. Po ukończeniu 
dwóch klas w miejscowym gimnazjum im. 
S. Żuchowskiego, Bukowski przeniósł się do 
Warszawy, gdzie kontynuował naukę w gim
nazjum im. T. Rejtana, w któr�m w roku 1922
uzyskał świadectwo dojrzałości . W tymże roku 
wstąpił na Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Studia ukończył z oceną bardzo 
dobrą w roku 1933, uzyskując tytuł inżyniera 
architekta (później mgr inż. architekta)24, a ich 
uwieńczeniem była praca dyplomowa wykonana 
pod kierunkiem prof. Rudolfa Świerczyń
skiego25. Zaraz po ukończeniu studiów pracował 
od l maja do l września 1933 r. w biurze pro
jektowym prof. Czesława Przybylskiego26. Na 
przełomie roku 1933/34, otrzymał roczne sty
pendium Wydziału Architektury PW na pogłę
bienie wiedzy za granicą i udał się w podróż po 
Europie, podczas której zwiedził Czechy, Au
strię, Belgię, Holandię i ·Niemcy. Dłużej zatrzy
mał się we Włoszech i Francji, poznał też Hisz
panię i Afrykę Północną27. 
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3. Stanisław Bukowski wraz z żoną Placydą 
Siedlecką-Bukowską w ogrodzie pałacowym 

Branickich w Białymstoku, pocz. lat 70. XX w. 
Fot. autor nieznany (z archiwum J. Stadnickiego 

z Warszawy, ob. w zb. Muzeum Litemtury 
w Warszawie). 

Stanisław Bukowski together with wife Placyda 
Siedlecka-Bukowska in the Branicki Pałace gar
dens, beginning of 19705. Plloto: rmknoum autllor 

(from tlre arcltive of J. Stadnicki in Warsaw, today: 
coli. of tlre Musemn of Literature in Warsaw). 
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2. Studenci Wydziału Archi
tektury Politechniki Warszaw

skiej - Stanisław Bukowski 
widoczny w ostatnim rzędzie 

(drugi od prawej), lata 30. XX w. 
Fot. autor nieznany (z archiwum 

f. Stadnickiego z Warszawy, 
ob. w zb. Muzeum Litemtury 

w Warszawie). 
Students of the Department 

of Architecture at Warsaw 
Polytechnic - Stanisław Bu

kowski in the last row (second 
from the ńght), 1930s. Plroto: 

rmktrown author (/rom the 
arclrive of J. Stadtricki in War

saw, today: coli. of the Museum 
of Literahtre in Warsaw). 

4. Stanisław Bukowski wraz z Władysławem 
Paszkowskim - pierwszym powojennym 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Białymstoku, 1948. Fot. autor nieznany 
(z archiwum M. Siedleckiej z Białegostoku). 

Stanisław Bukowski together with 
Władysław Paszkawski - the first 

post-war Voivodeship Conservator of Histońcal 
Monuments in Białystok, 1948. 

Photo: rmknown autlror ifrom tlre arclrive 
of M. Siedlecka in Białystok). 
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Po powrocie d o  kraju pracował przez rok akademicki 1934/35 na Wydziale 
Architektury PW, jako starszy asystent prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego 
w Katedrze Architektury Wnętrz i Krajobrazu28. Od roku 1934 został członkiem 
Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polski29. 

5. Stanisław Bukowski
(z lewej) przy budowie 

Szkoły Powszechnej 
przy ulicy Beliny

Prażmowskiego (ob. 
Lepkalnio) w Wilnie, 
proj. Romuald Gutt, 

1938. Fot. autor nieznany 
(z archiwum M. Siedleckiej 

z Białegostoku). 
Stanisław Bukowski 
(from the left) on the 

construction site of the 
Primary School in .....,.,----::-: 

Belina-Prażmowski 
Street (today: 

Lepkalnio) in Wilno 
(Vilnius), design: Ro

muald Gutt, 1938. 
Pirato: unknown nuthar 

ifrom tl!e archive oj 
M. Siedlecka in Białystok). 

W roku 1936 zachęcony 
ofertą ciekawej pracy wyruszył do 
Wilna, gdzie otrzymał posadę 
w Miejskim Biurze Urbanistycznym, 
na której pozostawał do roku 1940 30. 
Razem z Leszkiem Teodozym Dą
browskim, asystentem wybitnego 
polskiego architekta - prof. Romual
da Gutta, zajmował się przede 
wszystkim architekturą przestrzeni. 
Zapewne już poza pracownią, 
w ramach prywatnej działalności 
architektonicznej, uczestniczył w 
projektowaniu obiektów użyteczno
ści publicznej i budynków willo
wych31 . Również w Wilnie rozpoczął 
pracę przy zabytkach32. 

W Wilnie poznał przyszłą 
żonę - Placydę Siedlecką33, wówczas 
studentkę Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego, 
później artystkę malarkę. Pobrali się 
w roku 193734 i zamierzali osiąść

6. Stanisław Bukowski (z lewej) wraz z prof. Romual
dem Guttem (?) przy modelu modernistycznej willi, 

Wilno, lata 30. XX w. Fot. autor nieznany 
(z archiwum M. Siedleckiej z Białegostoku). 

Stanisław Bukowski (from the left) together with 
Prof. Romuald Gutt (?) next to a model of a modernistic 

villa, Wilno, 1930s. Photo: mrknown authar ifrom the 
arclrive of M. Siedlecka in Białystok). 
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w Wilnie na stałe35, jednak II wojna światowa pokrzyżowała ich plany. Po jej wy
buchu architekt pracował początkowo jako naczelnik i główny architekt wileńskie
go oddziału Przedsiębiorstwa Projektowo-Planistycznego Litewskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, biorąc udział w poważnych przedsięwzięciach inżynieryj
no-budowlanych36. Później razem z żoną utrzymywali się z zajęć dorywczych, jak 
malowanie pocztówek i szycie strojów komunijnych37. 

Na początku roku 1945 Bukowscy osiedlili się w Białymstoku, rodzinnym 
mieście żonl8. W zniszczonym w czasie wojny niemal w 80 proc. Białymstoku - jak
pisze H. Wilk - rozpoczął Stanisław Bukowski pracę jako jeden z trzech architekt6w, 
w rękach kt6n;ch spoczywah; wszystkie problemy projektowo-budowlane całego wojew6dz
twa39 . Trzydziestokilkuletnia działalność Bukowskiego na terenie miasta i okolic
szła dwoma głównymi torami: odbudowy zabytków i twórczości projektowej. 

W Pracowni Konserwacji Zabytków Architektury, zorganizowanej wspól
nie z Władysławem Paszkowskim, ówczesnym Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, Bukowski z niewielką grupą współpracowników sporządzał projekty 
zabezpieczenia, a następnie odbudowy i rekonstrukcji zniszczonych zabytków. 
Pracownią tą kierował w latach 1947-1949 oraz 1952-1958. Nadzorował odbudowę 
wielu zabytków tego miasta i okolicy z zespołem pałacowo-parkowym Branickich 
na czele40. Drugą główną dziedziną jego twórczości była architektura sakralna 
i użyteczności publicznej. 

Piastował także odpowiedzialne stanowiska w różnych instytucjach urba
nistyczno-architektonicznych, najdłużej we wspomnianej Pracowni Konserwacji 
Zabytków, Centralnym Biurze Projektów Architektonicznych i Budowlanych: Mia
stoprojekt-Wschód (1949-1952), Białostockim Biurze Projektów Budownictwa 
Ogólnego (1958-1970) oraz Komitecie Zakładowym Gminnej Spółdzielni "Samo
pomoc Chłopska" (1969-1974)41 • Często wchodził w skład komisji techniczno-opi
niodawczych, m.in. był przewodniczącym Komisji Architektoniczno-Budowlanej 
przy Wydziale Budownictwa Prezydium WRN, rzeczoznawcą-doradcą do spraw 
urbanistyki w Dziale Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz 
członkiem różnych komisji artystycznych42• 

Poza działalnością ściśle zawodową był aktywny w wielu innych dziedzi
nach. W latach 1946-1952 zajmował się dydaktyką jako nauczyciel projektowania 
w Liceum (później Technikum) Budowlanym w Białymstoku43. Wykształcił w tym 
czasie wielu zdolnych młodych ludzi, którzy pracowali w Białymstoku jako archi
tekci, inżynierowie i technicy. Zwracał przede wszystkim uwagę na wyrobienie 
kulturalne swych uczniów i na rozwinięcie w nich zamiłowania do obranego za
wodu44. 

Z pasją poświęcał się również działalności społeczno-kulturalnej, jako zało
życiel, a później aktywny członek (okresowo - prezes) białostockiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych45, skarbnik oddziału białostockiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków46, wiceprezes miejscowego oddziału Stowarzyszenie Archi
tektów Polskich47, członek Białostockiego Towarzystwa Naukowego48 i Folskiego 
Towarzystwa Archeologicznego49• 

Bywał prelegentem i inicjatorem wielu akcji kulturalnych. Zgromadził nie
zwykle bogaty zbiór książek, poświęconych historii estetyki i kultury artystycznej . 
Interesował się także fotografią, plastyką, kolekcjonerstwem, również sztuką kuli-
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narną50. Stale pogłębiał wiedzę, wiele czytał z bardzo różnych dziedzin, a swoje 
przemyślenia zaczął stopniowo opracowywać na piśmie. Pod koniec życia był 
autorem kilkunastu, może kilkudziesięciu szkiców popularnonaukowych, prze
ważnie pozostałych w maszynopisie, częściowo drukowanych51 . 

Był człowiekiem niezwykle żywotnym, uczynnym, prawym, powszechnie 
cenionym i szanowanym, a jednocześnie ze względu na swą skromność nie zabie
gał o rozgłos. Wiele pr�tktów wykonywał bezpłatnie, zwłaszcza instytucjom ko
ścielno-charytatywnym� . 

Nad jego życiem osobistym zaciążyło ciężkie kalectwo jedynego dziecka, 
syna Andrzeja, urodzonego w roku 1951 . Zwłaszcza po śmierci żony stał się dlań 
jedynym opiekunem i rolę tę pełnił z niezwykłym oddaniem. Sam jednak coraz 
bardziej zapadał na zdrowiu53. Zmarł w Białymstoku l marca 1979 r. na niewydol
ność układu krążenia w szpitalu przy ul. Sienkiewicza. Pochowany został na biało
stockim cmentarzu św. Rocha, gdzie spoczął obok żony54. 

Spośród licznych odznaczeń i nagród, jakie mu przyznano, do ważniej
szych należą: nagroda Komitetu Urbanistyki i Architektury za projekt odbudowy 
i przebudowy pałacu Branickich w Białymstoku (1956) oraz nagroda tegoż Komi
tetu za plan realizacyjny śródmieścia m. Białegostoku (1957) projektowanego ra
zem z zespołem, Nagroda m. Białegostoku za odbudowę zabytków (1957), Srebrny 
Krzyż Zasługi za całokształt działalności architektonicznej (1959), Krzyż Kawaler
ski Orderu Odrodzenia Polski (1969) oraz odznaka honorowa Zasłużony Białostoc
czyźnie (1973)55. W lipcu 2002 r. w hallu zabytkowego białostockiego ratusza -
siedzibie Muzeum Podlaskiego - odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Stani
sławowi Bukowskiemu. 

* * * 

Pierwsze prace projektowe architekt Bukowski wykonywał jeszcze w War
szawie, w biurze prof. Cz. Przybylskiego, biorąc udział przy opracowywaniu rysun
ków wykonawczych, dozorowaniu rob6t i sprawdzaniu rachunków, przy czym wykazał 
duży zasób uzdolnienia, sumienności i wiedzy fachowej56•

Po przybyciu do Wilna w roku 1936, architekt objął posadę współpracow
nika prof. Gutta. Jedną z pierwszych znanych prac Bukowskiego był projekt bra
my wejściowej stadionu sportowego, do którego w 1938 roku Gutt zaprojektował 
trybuny i dach. W pełni zrealizowano jedynie projekt Bukowskiego57. 

Kolejną realizację stanowiła szkoła powszechna przy ulicy Beliny
Prażmowskiego, wzniesiona w latach 1938-1939 według projektu R. Gutta 
z udziałem S. Bukowskiego w toku realizacji. Jak podaje E. Małachowicz: szkoła ta 
była przykładem nowoczesnego, funkcjonalnego rozwiązania i wyposażenia, a jej architek
tura znakomicie wkomponowana w pofalowany i lesisty krajobraz otoczenia. Podobnie jak 
bliźniacza szkoła na Antokolu [wg projektu Stefana Narębskiego - S.W.], składa się 
ona z dwóch brył usytuowanych w podkowę z łącznikiem w głębi. Łącznik związany 
z górzystt;m terenem żelbetOWJl m  mostkiem poprzedzony był od strony frontowej ozdob
nym ogródkiem. Szczególnie wyróżnia się ściana szczytowa skrzydła południowego, lico
wana kamieniami z narzutowych głazów granitowych z mozaikowymi motywami dekora
cyjnymi58.
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Architekt brał udział również w projektowaniu budynków willowych, 
znajdujących się przed wojną przy ulicy Dąbrowskiego 14 i przy ulicy Kamiennej 5 
na terenie Góry Bouffałowej, w części przeznaczonej pod zabudowę. Tylko ta 
ostatnia, będąca własnością mecenasa S. Bagińskiego, została ukończona przed 
wrześniem 1939 r. Jest to budynek piętrowy, o gładkich elewacjach, z balkonem 
ograniczonym charakterystycznymi, rurowymi balustradami i pionową bryłą klat
ki schodowej z wysokim oknem przechodzącym przez obydwie kondygnacje59.

7. Wilno. Projekt urbanistyczny 
regulacji placu Katedralnego 

i otoczenia (makieta), opracowany 
w ramach Miejskiego Biura 

Urbanistycznego miasta Wilna przez 
S. Bukowskiego pod kier. prof. 

Romualda Gutta, 1936-1937, makietę 
wykonał S. Bukowski. Fot. S. Bukowski 

(wg: Rom1mld Gutt, pod red. Olgierda 
Czemera, Warszawa 1968, ił. 43). 

Wilno. Town planning design of 
Katedralny Square and surrounding 
(model), prepared in the Municipal 

Town Planning Office by S. Sukow-
ski under the supervision of Prof. 

Romuald Gutt, 1937-1938, model: 
S. Bukowski. Pl10to: S. Bukowski (acc. 

to: Romuald Gutt , ed. by Olgierd 
Czemer, Warszawa 1968, fig. 43) 

8. Szkicowy projekt aranżacji 
wnętrza mauzoleum królewskiego 

w katedrze wileńskiej, 
opr. S. Bukowski, 1937. 

Fot. S. Bukowski (z nrcl1iwum 
M. Siedleckiej z Białegostoku). 

Sketch design of an 
arrangement of the interior 

of the royal mausoleum in Wilno 
cathedral, prep. by S. Bukowski, 

1937. Photo: S. Bukowski 
ifrom tlte archive 

of M. Siedlecka in Białystok). 

Omawiając wspomniane prace trudno ustalić, jak duży był tu wkład ar
chitekta Bukowskiego. O ile zrealizowaną bramę stadionu można uznać za pracę 
autorską, to szkoła niewątpliwie jest dziełem Gutta i jako taka figuruje w opraco
waniach poświęconych architektowi. Niemniej jednak udział Bukowskiego w tych 
realizacjach oraz współpraca z jednym z najwybitniejszych architektów polskich 
nie pozostały bez wpływu na jego późniejszą twórczość. 

Od początku pobytu w Wilnie Bukowski, obok wykonywania planów 
obiektów współczesnych, uczestniczył także w sporządzaniu projektów związanych 
z architekturą zabytkową. W połowie lat 30. rozpoczęto prace nad korektą układu 
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miejskiego w Wilnie. Za naczelne zadanie urbanistyczne uznano przede wszystkim 
regulacje placów miejskich: Katedralnego, Ratuszowego i Napoleona. Rozciągający 
się na południowy wschód od katedry obszerny Plac Katedralny, powstały w wyni
ku zburzenia przez zaborców w latach 1799-1803 dolnego zamku wileńskiego i póź
niejszych (1831) prac związanych z budową twierdzy, przez czas dłuższy pozostawał 
całkowicie poza zasięgiem uwagi architektów i urbanistów. Dopiero od 1935 r. za
częto poważnie zastanawiać się nad jego regulacją, kiedy to postanowiono, że na 
odpowiednio zaaranżowanym Placu Katedralnym zostanie wzniesiony pomnik mar
szałka J. Piłsudskiego. W związku z tym, rozpisano dwa konkursy, lecz wyróżnione 
w nich projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji60. 

Ostatecznie Komitet Uczczenia Pamięci Marszalka Piłsudskiego zapropo
nował prezydentowi miasta, aby zagadnieniem regulacji Placu Katedralnego zajęło 
się Miejskie Biuro Urbanistyczne, w którym w latach 1936-1937 powstał firmowany 
przez Romualda Gutta plan ukształtowania Placu Katedralnego. Podstawowym 
założeniem projektu było rozstrzygnięcie rozwiązań komunikacyjnych i oprawy 
plastycznej placu61 . Niedługo po zatwierdzeniu do realizacji wspomnianego pro
jektu z inną koncepcją, wskazującą większą regularność w ukształtowaniu placu, 
wystąpił znany wileński artysta Ludornir Slendziński. W związku z tym rozgo
rzała polemika, która miała swój szeroki oddźwięk w prasie wileńskiej, jak rów
nież na łamach specjalistycznego pisma "Architektura i Budownictwo". Tam też
wileński historyk sztuki, ks. dr Piotr Śledziewski wespół z architektem Bukow
skim, prezentując projekt według koncepcji Gutta, twierdzili, że praca Slendziń
skiego jest jakby interpretacją projektu Miejskiego Biura Urbanistycznego, opartą na 
tych samych podstawowych założeniach, lecz nie uwzględniających problem6w pejzażo
wych. Pr6cz tego r6żnica polega na wprowadzeniu akcent6w plas�cznych w postaci
8 rzeźb figuralnych wzdłuż południowej ściany placu na tle zielem 2• Na następnych 
stronach czasopisma, projekt Miejskiego Biura Urbanistycznego skrytykował Ka
zimierz Kieniewicz, opowiadając się jednocześnie za koncepcją Slendzińskiego jako 
wyraziciela sfer artystycznych i kulturalnych miasta. Według Kieniewicza koncep
cja Gutta jest pozbawiona wartości artystycznych, godna raczej niwelatora, kanaliza
tora i ogrodnika63.

Ogólnie rzecz ujmując, rozwiązanie Placu Katedralnego, napastowane 
z pozycji tradycjonalistycznego monumentalizmu, wprowadzało zieleń do śród
mieścia, zamiast proponowanej dużi ilości symbolicznych rzeźb, ustawionych na
geometrycznie prostokątnym placu . Mimo tych kontrowersji Zarząd Miejski 
utrzymał w mocy pierwotną decyzję i w 1938 r. rozpoczęta została realizacja pro
jektu Gutta, ogłoszono także konkurs na pomnik Marszałka65. Niestety, brak fun
duszy nie pozwolił na spełnienie postulatów konserwatorskich, uzasadniających 
konieczność przeprowadzenia badań wykopaliskowych i inwentaryzacji pozosta
łości Dolnego Zarnku66. 

Regulacja wileńskiego Placu Katedralnego obok uporządkowania Rynku 
Głównego w Krakowie i otoczenia Zamku Królewskiego w Warszawie, zyskała 
największy rozgłos w okresie międzywojennym. Według K. Pawłowskiego te trzy 
realizacje stanowiły istotny wkład w rozwój metod planowania urbanistycznego67. 

Jeżeli chodzi o pomnik Marszałka, to według koncepcji Miejskiego Biura 
Urbanistycznego - jak zaznaczali ks. P. Śledziewski i S. Bukowski - pomnik mający 
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tam być wzniesiony, rozumiano jako obiekt wieloczłonowy, o wybitnej przewadze elemen
tów architektonicznych, wychodząc z założenia, iż w bogatym otoczeniu roślinnym rzeźba 
figuralna ginie jako akcent kompozycyjny, natomiast formy architektoniczne kontrastując 
z zielenią stanowić będą dostateczne, lecz nie zasilne zako1iczenie całej kompozycji od 
strony wschodnief>S. Rozstrzygnięcie konkursu na pomnik Marszałka Piłsudskiego
nastąpiło w dniu 19 kwietnia 1939 roku. W skład komisji Sądu Konkursowego 
powołanego przez Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Pił
sudskiego wchodzili: arch. Mieczysław Kotarbiński, prof. Ludomir Slendziński, 
prof. Marian Morelowski, konserwator zabytków Witold Kieszkowski, ks. dr Piotr 
Śledziewski oraz inż. Stanisław Bukowski, zaś przewodnictwo Sądu objął gen. 
broni Kazimierz Sosnkowski. Uchwalono jedynie zakupienie 6 prac uznanych za 
najlepsze69. Żadnego z nadesłanych projektów nie zakwalifikowano do wykonania 
i postanowiono, że ostateczne opracowanie projektu ma nastąpić w drodze zamó
wienia prac u kilku artystów rzeźbiarzy70• 

Kolejną pracą projektową Bukowskiego w ramach architektury zabytkowej 
była aranżacja wnętrza krypty - mauzoleum w katedrze wileńskie{1 • W związku
z odkryciem grobów królewskich w połowie września 1931 roku, na wniosek Ko
misji Technicznej i Komisji Historyczno-Architektonicznej, wojewoda wileński 
zwrócił się do prof. Juliusza Kłosa, sprawującego wówczas kierownictwo robót 
konserwatorskich przy katedrze, z propozycją opracowania projektu mauzoleum 
pod kaplicą św. Kazimierza. Zatwierdzony w czerwcu 1932 roku projekt zakładał 
zrealizowanie w podziemiach kwadratowej sali przykrytej sklepieniami krzyżo
wymi o przekroju półkolistym, opartymi na 4 filarach środkowych wykonanych 
z żelbetu i oblicowanych polerowanym granitem72• 

Po tragicznej śmierci prof. J. Kłosa73, kierownictwo robót restauracyjnych 
w katedrze objął wybitny warszawski statyk - inż. Henryk Wąsowicz. Budowa 
mauzoleum w stanie surowym ukończona była w lutym 1936 roku. Z wykonaniem 
wnętrza wstrzymano się ze względu na prace nad restauracją kaplicy św. Kazimie
rza i katedry. Specjalna Komisja Konserwatorska w sprawie wyposażenia wnętrza 
mauzoleum królewskiego, po rozpatrzeniu projektu prof. J. Kłosa, powzięła jednak 
uchwałę ogłoszenia ścisłego konkursu na plastykę wnętrza w istniejącej konstruk
cji. 16  marca 1937 roku Komisja rozpatrzyła szkice dostarczonych projektów autor
stwa architektów Stanisława Bukowskiego i Stefana Narębskiego i do realizacji 
wybrano projekt pierwszego z nich7�. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, na wniosek ówczesnego konserwatora wileńskiego dra Ksawe
rego Piwockiego, 19 maja 1937 r. przyjęło projekt wyposażenia wnętrza mauzo
leum i zezwoWo na zaangażowanie projektodawcy architekta Stanisława Bukaw
skiego jako kierownika artystycznego. 

Wyróżniona praca wprowadziła w stosunku do projektu prof. Kłosa kilka 
istotnych pod względem plastycznym zmian75, które zmierzały do osiągnięcia 
efektu, polegającego na optycznym scaleniu dziewięciu przęseł i uzyskaniu przez 
to zwartego wnętrza, w przeciwieństwie do poprzedniej koncepcji wnętrza trzy
nawowego o czterech słupach. Grubość słupów u dołu została zmniejszona, a ich 
przekrój poprzeczny zmieniono z kwadratu na ośmiobok. Uzyskano w ten sposób 
optyczne zmniejszenie wysokości słupów, zaś wypiętrzenie sklepień nastąpiło 
przez zmianę łuków ich gurtów z formy kolistej na paraboliczną. Oprócz wymie-
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nion)'ch zmian, Bukowski zaprojektował także wyposażenie wnętrza mauzo
leum76. Wykonawcą wnętrza była firma A. Baranowskiej z Wilna. Do czasu wybu
chu wojny zrealizowano większość projektowanych prac. Do krypty przeniesione 
zostały wszystkie trzy trumny i urna z sercem. Nie zdołano zrealizować: krat, 
lamp, tablic z napisami, sarkofagów, wspomnianej urny oraz posążka Bogurodzi
cy. Na te trzy ostatnie pozycje mial być rozpisany konkurs otwarty77. 

Okres czteroletniej współpracy S. Bukowskiego z prof. Guttem przerwała 
wojna, w wyniku której w roku 1940 zostało zlikwidowane Miejskie Biuro Urbani
styczne78. Pomimo trudnej sytuacji Polaków w czasie wojny w Wilnie, Bukowski 
nadal brał czynny udział, jako architekt, w dość znaczących przedsięwzięciach bu
dowlanych. Początkowo został zatrudniony, w okresie od 11 kwietnia do l grudnia 
1940, roku jako pracownik kontraktowy przy robotach związanych z planowaniem 
i urządzaniem kurortu Kulautuva, położonego nad Niemnem nieopodal Kowna79. 

Od roku 1941 Bukowski jako naczelnik i główny architekt wileńskiego od
działu Przedsiębiorstwa Projektowo-Planistycznego brał udział w poważnych robo
tach inżynieryjnych. Zacytujmy w tym miejscu fragment wspomnień J.M. Gisgesa: 
[ . . . ] dwudziestego lutego 41 roku uciekłem z bratem z Bejnarowa do Kowna. Tutaj ukrywa
liśmy się w mieszkaniu znajomego Polaka, Montwiłła, sędziego Litewskiego Sqdu Najwyż
szego, i stąd nawiązaliśmy kontakt z naczelnym inżynierem trestu budowlanego, - inżynie
rem Bukowskim, któn; zatrudnił nas, pośród około pięciu tysięCJj ludzi, przy budowie ziem
nego waht, regulującego ujście Wilii do Niemna [ujście to ma miejsce w Kownie - S.W.]. 
W maju znowu zmieniłem zawód dzięki inżynierowi Bukowskiemu, który przeniósł mnie na 
budowę stacji pomp i zbiorników wody wedle jego projektów80.

Podsumowując architektoniczne dokonania Stanisława Bukowskiego 
w okresie "wileńskim" należy stwierdzić, że w ciągu niespełna dekady stał się on
twórcą dojrzałym, przygotowanym do podjęcia poważnych działań projektowo
budowlanych. Miał nie tylko okazję współpracować z czołowymi polskimi archi
tektami, lecz sam także projektował i prowadził znaczące przedsięwzięcia bu
dowlane. 

Po przybyciu do Białegostoku w roku 1945, Stanisław Bukowski objął kie
rownictwo prac przy ukończeniu kościoła św. Rocha, rozpoczęte? o jeszcze przed
wojną w latach 20. XX w. według projektu Oskara Sosnowskiego 1 •  W chwili wy
buchu wojny kościół był gotowy w stanie surowym, z założoną kopułą, ukończoną 
wieżą, częściowo oszklony. Według koncepcji Sosnowskiego świątynia umiesz
czona na wzgórzu miała być otoczona dwukondygnacyjną galerią, której pierwsze 
piętro zostało wzniesione w roku 1940, jednak Bukowski postanowił zmienić pier
wotną koncepcję, rezygnując z drugiej kondygnacji82• Prawdopodobnie nie bez 
znaczenia przy podjęciu tej decyzji pozostawał fakt, iż architekt wraz z L.T. Dą
browskim - w ramach Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego - pracowali 
nad planem przebudowy Białegostoku83. Dzięki jednokondygnacyjnym galeriom 
cale założenie ma charakter bardziej "otwarty" ku miastu i jego głównej osi - ulicy
Lipowej. Ingerencja Bukowskiego osłabiła monumentalizm kościoła, przestał być 
on "twierdzą" panującą nad śródmieściem miasta. Natomiast nową rangę arty
styczną nadał założeniu wileński rzeźbiarz Stanisław Horno-Popławski, ustawiając 
na galerii na osi ulicy Lipowej rzeźbę "Chrystusa-Dobrego Pasterza", stanowiącą
znaczący, symboliczny element zmiany funkcji kościoła w organizmie miejskim84. 
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9. Białystok, Kościół parafialny p.w. św. Rocha (proj. 
Oskar Sosnowski, 1927) - widok ogólny od ulicy Li

powej na galerię z rzeibą Dobrego Pasterza (dłuta 
S. Homo-Popławskiego) oraz schody zewnętrzne 

w trakcie budowy (proj. S. Bukowski, 1946). Fot. 
W. Paszkawski 1947 (w zb. Wojew6dzkiego Urzędu Ochrony 

Znbt;tk6w w Białymstoku, nr inw. M/24/2136/4,5). 
Białystok, pańsh church of St. Roch ( design: Oskar 
Sosnowski,1927) - generał view from Lipowa Street 

of gallery with a sculpture of the Good Shepherd 
(by S. Homo-Popławsk.i) and exteńor stairs in the 

course of construction (design: S. Bukowsk.i) 1946). 
Photo: W. Paszkawski 1947 ifrom tlte co/l. of the 

Voivodesltip Office for tlte Protection of Historical 
Momtments in Białystok, furtlter as: WUOZ, 

inventory no. M/21/2136/4,5. 

10. Białystok. Kościół parafialny p.w. św. Rocha 
- wnętrze z widokiem na ołtarz boczny 

p.w. Matki Bożej Różańcowej, 
proj. S. Bukowski, l. 50 XX w. 

Fot. S. Wicher 2004. 
Białystok, pańsh church of St. Roch -

inteńor with a view of a side altar 
of Our Lady of the Rosary, 

design: S. Bukowski, 1950s. 
Photo: S. Wicher 2004. 

Architekt Bukowski opracował także plany zagospodarowania terenu wo
kół kościoła św. Rocha oraz schody prowadzące do galerii, cztery pawilony bra
mne i krzyż misyjny na dziedzińcu pielgrzymkowym. Nadzorował też prace wy
kończeniowe prowadzone przy plebanii (również autorstwa O. Sosnowskiego), 
położonej obok kościoła85. Znacznie dłużej trwały prace nad wyposażeniem wnę
trza świątyni, do której według planów Bukowskiego zrealizowano m.in. dwa 
ołtarze boczne - Matki Bożej Różańcowej i św. Antoniego86, tron wystawienia87 
w ołtarzu autorstwa prof. Aleksandra Welsa, znajdującym się w kaplicy św. Rocha 
oraz tabernakulum i świeczniki88. Udział w pracach wykończeniowych kościoła 
miała także żona architekta - Placyda Bukowska, która wespół z nim zaprojekto
wała plafon witrażowy, podwieszony pod latarnią nawy centralner. W roku 1960
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Bukowski wykonał szkic wielkiego ołtarza do prezbiterium kościoła św. Rocha, 
który nie został jednak zrealizowany. Projektodawca, wykorzystując w projekcie 
formy kryształowe, nawiązywał do architektury świątyni. Ołtarz zaplanował
wzbogacić szeregiem figuralnych rzeźb świętych, zaś tró�ocznie zamknięte okna
prezbiterium zamierzał wypełnić kubistycznym witrażem . 

Architekt, uzupełniając wnętrze kościoła św. Rocha, pozostał wierny prze
strzennej koncepcji Sosnowskiego - wszystkie ołtarze ustawił w tych miejscach, 
które w swoim planie wyznaczył Profesor. Ogólnie zostały również zachowane 
funkcje poszczególnych aneksów91 . 

Pierwszym okazałym obiektem sakralnym zaprojektowanym przez archi
tekta Bukowskiego w okresie "białostockim" jest kościół w Chodorówce, położony
przy trasie Białystok-Augustów92• Świątynia założona na planie krzyża łacińskiego 
z ukośnie ustawionymi zakrystiami, przylegającymi do kwadratowego prezbite
rium oraz z odsuniętą nieco od korpusu asymetryczną wieżą w typie lombardz
kim, zrealizowana została w latach 1947-1952. W stylistyce budowli widoczne są 
zarówno uproszczone formy historyczne, jak i - charakterystyczne dla architektury 
tzw. nowoczesnej - półmodernistyczne. Architekt nawiązał do form renesansu 
i baroku, przetwarzając je przy tym w sposób charakterystyczny dla stylistyki lat 
trzydziestych. Budowla odznacza się także nowoczesnym myśleniem o przestrzeni 
wewnętrznej, oświetleniu i strukturze93• 

W roku 1946 Bukowski wykonał niezrealizowany projekt kościoła w Pogo
rzałkach, jednak ze względu na to, iż zachował się jedynie szkic sytuacyjny świą
tyni, jej bliższa charakterystyka jest niemożliwa94• W tym miejscu warto dodać, iż 
w roku 1956, staraniem mieszkańców wsi, wybudowano Dom Kultury, którego 
układ zaprojektowano tak, by w sprzyjając4sch okolicznościach można było dosta
wić wieżę i całość zaadaptować na kościół �. Cały pomysł oraz plan budynku był 
zapewne autorstwa samego Bukowskiego, za czym przemawia omówiony poniżej 
projekt domu zdrowia i kultury w Chlebiotkach, założony na identycznym rzucie, 
jak pogorzelski budynek. Zamierzenia tego jednak nie zdołano zrealizować i w 
roku 1969 po raz kolejny zaczęto zabiegać o budowę nowego kościoła96• 

Ks. Józef Kaczyński zaprosił Bukowskiego w 1946 r. do wykonania pro
jektu kaplicy (wraz z bramą z asymetryczną wieżą-dzwonnicą), poświęconej po
mordowanym przez hitlerowców mieszkańcom wsi Krasowo-Częstki. W projekcie 
Bukowski przedstawił niewielką budowlę centralną na planie kwadratu ze ścięty
mi narożami i dwoma aneksami, w których umieścił wejście i ołtarz. Calość nosi 
wyraźne cechy modernizmu z elementarni form dekoracyjnych. Smukła bryła ka
plicy miała być nakryta "kubistycznym" dachem-hełmem. Ze względów finanso
wych i praktycznych, projekty nie doczekały się realizacji i ostatecznie kaplicę 
zrealizowano w oparciu o plany nakreślone przez ks. Kaczyńskiego97. 

Dwa lata po rozpoczęciu budowy kościoła w Chodorówce, Bukowski za
projektował drugą świątynię do białostockiej dzielnicy Dojlidy, zrealizowaną 
w latach 1949-1955 98. Oryginalne rozplanowanie oraz kompozycja bryły stawia ją 
w rzędzie pierwszych budowli sakralnych w Polsce, na których duch funkcjonali
zmu odcisnął swoje utylitarne w założeniach piętno. Przede wszystkim kościół 
cechuje asymetryczny plan, w którym do podłużnej nawy głównej przylega od 
północy tylko jedna nawa boczna z emporą. Bryła z korpusem nakrytym niemalże 
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płaskim dachem została potraktowana jako kompozycja kilku prostopadłościanów, 
przy czym po raz kolejny projektodawca zastosował lombardzki typ fasady. Ory
ginalnością odznacza się także ogólna koncepcja wnętrza ze znaczną oszczędnością 
i uproszczeniem plastycznych środków wyrazu. Nawę główną o charakterystycz
nych eliptycznych arkadach oraz pozostałe człony świątyni, architekt poddał geo
metryzacji przy pomocy form z kręgu Art Deco99. 

11 .  Chodorówka Nowa, Kościół parafialny 
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia - fasada, 

proj. S. Bukowski, 1946-1952. 
Fot. Władysław Paszkowski, 1957 

(w zb. WUOZ w Białymstoku). 
Chodorówka Nowa, parish church of 
Our Lady of Solace - fa�ade, design: 

S. Bukowski, 1946-1952. 
Photo: W. Paszkawski 1957 

(in the col/. of WUOZ in Biahjstok). 

12.  Szkicowy projekt kaplicy-pomnika na 
cmentarzu pomordowanych w Krassowie 

plany, widok i przekrój, opr. S. Bukowski, 
b.d., ołówek na kalce (z archiwum

f. Łempickiej z Białegostoku, ob. w zb.
Muzeum Historycznego w Białymstoku). 
Sketch design of a cha pel-monument 

in the cernetery of those murdered in 
Krasowo - płans, view and cross-section, 
prep. by S. Bukowski. no date, pencil of 

carbon from the archive of J. Łempicka in 
Białystok, today: in the coli. of the 

Historical Museum in Białystok. 
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13. Białystok - Dojlidy, ul. ks. S. Suchowolca, 
Kościół p.w. Niepokalanego Serca Marii 

widok ogólny, proj. S. Bukowski, 1949-1955. 
Fot. S. Wicher, 2004. 

Białystok - Dojlidy, Ks. S. Suchowolec 
Street, church of the Immaculate Heart of 

Mary - generał view, design: S. Bukowski. 
1949-1955. Plzoto: S. Wiciter 2004. 

14. Białystok - Dojlidy, ul. ks. S. Suchowolca, Kościół p.w.
Niepokalanego Serca Marii - wnętrze z widokiem na chór, 

proj. S. Bukowski, 1949-1955. Fot. Łucja Włoch 1994 (knrtn 
ewidenClJjlln zabytku, nr imv. 2589, w zb. WUOZ w Białymstoku). 

Białystok - Dojłidy, Ks. S. Suchowolec Street, church of the 
Immaculate Heart of Mary - inteńor with a view 

of the choir, design: S. Bukowski, 1949-1955. 
Plroto: Lucja Wloch 1994 (register card of tlze 11101111ment, 

inventon; 110. 2589, in the coli. of WUOZ in Białystok. 



15. Granne n/Bugiem, Kościół parafialny 
p.w. św. Jana Chrzciciela - fasada, 

proj. S. Bukowski, 1948-1962. Fot. Delegatura 
WUOZ w Łomży (wg: karta e-widencyjna tzw. 

fiszka w zb. WUOZ w Białymstoku). 
G ranne on the Bug, parish church of St. John 

the Baptist - fac;ade, design: S. Bukowski, 
1948-1962. Photo: WUOZ Delegahtre 

in Łomża (acc. to: register card, so-ca/led 
fiche in the co/l. of WUOZ in Białystok). 

�TANIS�/\W " .... �·······•

16. Szkicowy projekt kościola parafialnego 
w Grannem - perspektywa wnętrza, 

opr. S. Bukowski, b. d., ozalid na papierze 
(z archiwum M. Siedleckiej z Białegostoku). 

Sketch design of the parish church in G ranne 
perspective of interior, prep. by S. Bukowski, 

no date, ozalid on paper (from the archive 
of M. Siedlecka in Białystok). 

Trzecim zrealizowanym projektem sakralnym Bukowskiego �st świątynia
w Grannem nad Bugiem. Kościół wznoszono w latach 1948-1962 1 

. Jak podaje 
J. Stadnicki: Bukowski niechętnie się do niego �rzyznawal jako zrealizowanego niezgod
nie z projektem, i jego zdaniem, niefortunnie1 1 • W budowli tej architekt skorzystał
z klasycznego symetrycznego planu świątyni trójnawowej z bocznymi aneksami, 
przy jednoczesnym nadaniu całości modernistycznego charakteru, niepozbawio
nego jednak daleko przetworzonych gotyckich nawiązań, widocznych zwłaszcza 
w kompozycji fasady. Projektodawca zaplanował użycie żelbetowej konstrukcji, 
wypełnionej tradycyjnym materiałem, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych 
m. in. przez francuskiego architekta Augusta Perreta. W l .  wersji projektu świąty
ni102 Bukowski zaproponował podział halowego wnętrza kościoła ośmiobocznymi 
filarami grzybkowymi o formie zbliżonej do tej, jaką po raz pierwszy użył w roku 
1910 Robert Mailiart w budynku magazynu w Zurychu. Jednak - w odróżnieniu 
od Maillarta - Bukowski przyjął inną zasadę konstrukcyjną, w której filary nie 
wspierają żelbetowego stropu, a jedynie jego konstrukcję ramową. W kolejnej wer
sji projektu103 twórca wzbogacił nieco wyraz plastyczny świątyni poprzez uroz
maicenie dość zwartej i przysadzistej bryły, wcześniej przywodzącej na myśl halę 
fabryczną. Nowością, w odróżnieniu od projektów kościołów w Chodorówce 
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i Dojlidach, jest inna forma fasady - symetryczna, bezwieżowa, ze schodkowym 
szczytem i nałożoną w części centralnej trójbocznie wklęsłą konstrukcją ramową. 
Surowy charakter świątyni, zaprezentowany w pierwszej wersji projektu, został 
też złagodzony oszczędnym - w porównaniu z prezentowanym w poprzednich 
pracach Bukowskiego - detalem architektonicznym. O ile w dojlidzkim kościele 
dominującym elementem dekoracyjnym są liczne uskoki, tu z kolei proste ramowe 
podziały wzbogacone zostały ośmiobokiem lub sfazowanymi na narożach kwa
dratami i prostokątami. Jak wspomniano, realizacja w dużym stopniu odbiega od 
projektu, wpływając niekorzystnie na ostateczny odbiór kościoła. Różnice widocz
ne są zarówno w bryle, jak i we wnętrzu świątyni. 

17. Pr�ytuly. Kościół parafialny 
p.w. Krzyża Swiętego - widok ogólny, 

proj. S. Bukowski, 1950-1955. 
Fot. Ryszard Rzepecki, Leszek Surowiec 

(wg: Kościoh; i kaplice Diecezji l:.omży1iskiej, 
red. Tadeusz Bronakowski i Tadeusz 

Śliwowski, Łomża 1995, il. 53). 
Przytuły, parish church of the Holy 

Cross - generał view, design: 
S. Bukowski, 1950-1955. Photo: Ryszard 

Rzepecki and Leszek Surowiec (acc. to: 
Kościoly i kaplice Diecezji Łomżyńskiej 
(Churclzes and Chapeis in the Diocese oj 

Łomża), ed. by Tadeusz Bronakowski and 
Tadeusz Śliwowski, Łomża 1995, fig. 53). 

Ostatnim spośród zrealizowanych obiektów sakralnych autorstwa archi
tekta Bukowskiego jest kościół w Przytułach, wzniesiony w latach 1950-1960104.
Podobnie, jak w projekcie świątyni w Chodorówce, tak i tu architekt w wyraźny 
sposób nawiązuje do form historycznych, w tym wypadku architektury romani
zmu i wschodniomazowieckiego późnego gotyku, urniejętnie je łącząc i przetwa
rzając na modernistyczną modłę. Nawiązania do romanizmu widoczne są przede 
wszystkim w użytym do budowy kościoła materiale (łamany kamień granitowy), 
w dość przysadzistych proporcjach obiektu oraz jego planie. Z kolei przestrzeń 
wewnętrzna kościoła, skomponowana w formie hali "schodkowej", jak i schodko
wy szczyt fasady, bliższe są architekturze gotyckiej, przy czym kompozycja wnę
trza posiada nowożytny charakter. Dominującym elementem dekoracyjnym tej 
budowli staje się motyw schodkowy, widoczny przede wszystkim we wspomnia
nym szczycie, blendach, zwieńczeniu portalu, jak też w naczółkach trójbocznie 
zamkniętych otworów okiennych, które stanowią nowoczesną trawestację śre
dniowiecznych biforiów. 

Architekt Bukowski był także autorem niezrealizowanego projektu ko
ścioła w Puchałach koło Łomży105, który planowano wznieść na miejscu zniszczo
nej w czasie II wojny świątyni z początku XX w.106 W niedatowanym projekcie, 
pochodzącym zapewne z końca lat 40. lub początku 50. XX w ., projektodawca 
zaplanował kościół na starych fundamentach, w pełni wykorzystując ich zarys. 
Jednak projektowana świątynia nie jest nawiązaniem do zniszczonej, a raczej nową 
kreacją o odmiennej bryle i rozwiązaniu przestrzenno-funkcjonalnym. Bukowski, 
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pozostawiając układ bazylikowy, 
stosuje jednocześnie lombardzki 
typ fasady, a w kompozycji ele
wacji wykorzystuje stylizowane 
motywy geometryczne. Mimo 
znacznego uproszczenia i redukcji 
form kościoła, w projekcie wyczu
walne są nawiązania do archi
tektury gotyku, zwłaszcza w jej 
południowowłoskim wydaniu107. 

18. Szkicowy projekt kościola na starych 
fundamentach w Puchalach - fasada, 

opr. S. Bukowski, b. d., ozalid na papierze 
(z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 

ob. w zb. Muzeum Historycznego 
w Białymstoku). 

Sketch design of !he church on old 
foundations in Puchały - fa�ade, 

prep. by S. Bukowski, no dale, 
ozalid on paper (from the archive 

of J. Łempicka in Białystok, 
today: in !he coli. of !he Hislorical Mu

seum in Białystok). 

Dość skomplikowana jest historia budowy kościoła na cmentarzu św. Ro
cha w Białymstoku. Władze kościelne zleciły Bukowskiemu wykonanie projektu 
prawdopodobnie na początku lat 50. XX w.108 W dwóch niezrealizowanych wa
riantach projektu bezwieżowej, opartej na klasycznym planie świątyni, widoczne 
są wpływy konstruktywizmu, dekoracyjnej stylizacji, jak też pewnych nawiązań 
do architektury historycznej109. Ówczesne władze nie zgadzały się jednak na bu
dowę świątyni, wobec czego Bukowskiemu zlecono plan budynku kościelnego, 
który miał stanąć na miejscu przewidzianym pod budowę kościoła. Architekt 
skomponował rzut obiektu w taki sposób, by w bardziej sprzyjających czasach 
można było przebudować go na potrzeby kultu110. O ile w projekcie kościoła Bu
kowski stosuje nowoczesne formy, to w przypadku budynku kościelnego korzysta 
bezpośrednio z repertuaru form historycznych, nawiązując do tzw. stylu dworko
wego11 1, popularnego w Polsce w okresie międzywojennym. Powyższych projek
tów nie udało się zrealizować i ostatecznie przy cmentarzu św. Rocha wzniesiono 
w 2 połowie lat 50. XX w. uproszczony w formie, dwupiętrowy obiekt na planie 
prostokąta, kryty dwuspadowym dachem, przeznaczony na mieszkania dla księży 
emerytów. Prace budowlane przy domu nadzorował arch. Bukowski, zaś wyko
nywała je ekipa z Zaklikowa, która współpracowała z nim przy wykańczaniu ko
ścioła św. Rocha112. Warto wspomnieć, iż Bukowski był również autorem projektu 
pseudobarokowej bramy do cmentarza św. Rocha, zrealizowanej w znacznie 
uproszczonej formie113. 
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19. Projekt kościoła przy ulicy Antoniukowsk.iej w Białymstoku 
widok ogólny (wariant I), opr. S. Bukowski, b. d., ołówek na 

kalce (z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 
ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 

Design of the church in Antoniukawska Street in Białystok 
generał view, prep. by S. Bukowski, no dale, pencil 

on carbon (from the archive of J. Łempicka in Białystok, WL,i__ 
today: in the coli. of the Hislorical Museum in Białystok). 

20. Projekt kościoła przy ulicy Antoniukowskiej w Białymstoku - widok wnętrza, opr. S. Bukowski, b. d., 
ołówek na kalce (z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 

Design of the church in Antoniukawska Street in Białystok - view of interior, 
prep. by S. Bukowski, no dale, pencil on carbon (from the archive of J. Łempicka in Białystok, 

today: in the coli. of the Hislorical Museum in Białystok). 

Z innych znanych prac Bukowskiego z terenu Białegostoku pozostaje plan 
rozbudowy drewnianej kaplicy przy ulicy Poleskiej 42 1 14• Projekt nie jest datowa
ny, ale prawdopodobnie został wykonany w końcu lat 40. W oparciu o niego po
większono kaplicę o przylegającą do niej salkę katechetyczną. Jesienią 1955 r. ks. 
Michał Sopoćko zaplanował ponowną rozbudowę kaplicy, którą tym razem zreali
zowano w oparciu o plany architekta Michała Bałasza. Projekt wystroju wnętrza 
opracowała Placyda Bukowska1 15.

Po roku 1955 Bukowski stworzył szereg projektów kościołów, lecz już ża
den z nich nie doczekał się realizacji. Jednym z najbardziej okazałych obiektów 
sakralnych w jego twórczości miała być świątynia w Czarnej Wsi-Stacja (ob. miasto 
Czarna Białostocka). Do realizacji projektu nie doszło ze względu na trudności, 
jakie stwarzały ówczesne władze administracyjne116• Kilkuwariantowy projekt 
Bukowskiego pochodzi z roku 19571 17• Architekt prezentuje w nim nowe koncep
cje, zarówno przy planowaniu wnętrza, jak też komponowaniu bryły. Analizując 
ogólną dyspozycję wnętrza można się dopatrzyć wyraźnych inspiracji twórczością 
Oskara Sosnowskiego, a w szczególności jego niezrealizowanym planem katedry 
w Katowicach z 1925 r.1 18, jak też białostockim kościołem św. Rocha. Bukowski 
stosuje jednak inny system konstrukcyjny w korpusie nawowym, ze stropami 
opartymi na żelbetowej konstrukcji ramowej o niemalże fabrycznej stylistyce, uzy
skując tym samym centralne wnętrze bez podziałów, co �aje efekt większej inte
gracji przestrzeni wewnętrznej . Bardzo ciekawie prezentuje się rozczłonkowana, 
kubiczna bryła świątyni z umieszczoną nad prezbiterium konstruktywistyczną 
wieżą, inspirowaną być może - ze względu na miejsce usytuowania - rozwiąza-
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niem zastosowanym w paryskiej bazylice Sacn� Coeur. W projekcie widoczne są 
także nawiązania do niemieckiego ekspresjonizmu i sztuki dekoracyjnej, nie brak 
też zapożyczeń z dorobku Perreta1 19. 

21.  Szkicowy projekt kościoła 
w Czarnej Wsi-Stacja 

(ob. Czarna Białostocka) 
widok z boku (wariant), opr. 
S. Bukowski, 1957, ozalid na 

papierze (z archiwum 
J. Łempickiej z Białegostoku, 

ob. w zb. Muzeum Histo
rycznego w Białymstoku). 

Sketch design of the church 
in Czarna Wieś-Stacja 

view from the side, vańant, 
prep. by S. Bukowski, 1957, 

ozalid on paper (from the 
archive of J. Łempicka in 

Białystok, today: in the coli. 
of the Histońcal Museum 

in Białystok). 

22. Szkicowy projekt kościola 
w Czarnej Wsi-Stacja (ob. 

Czarna Białostocka) - rzut 
parteru, opr. S. Bukowski, 

1957, ozalid na papierze 
(z archiwum J. Łempickiej 

z Białegostoku, ob. w zb. 
Muzeum Historycznego 

w Białymstoku). 
Sketch design of the church 

in Czarna Wieś-Stacja -
ground plan of ground 

floor, prep. by S. Bukowski, 
1957, ozalid on paper (from 

the archive of J. Łempicka 
in Białystok, today: in the 

coli. of the Histońcal 
Museum in Białystok). 

Pewne rerruruscencje planów wspomnianej plebanii na białostockim 
cmentarzu św. Rocha znajdziemy w zrealizowanym (z niewielkimi zmianami) 
w latach 1959-1960 projekcie plebanii w Raczkach koło Suwałk120. Bukowski wyko
rzystał tutaj formy neoklasyczne, co było zapewne spowodowane potrzebą nawią
zania do położonego w pobliżu klasycystycznego kościoła. Z innych budynków 
kościelnych zaprojektowanych przez Bukowskiego należ( wspomnieć organistów
kę we wsi Jałówka, zrealizowaną w końcu lat 50. XX w.12 

Niezwykle wyjątkowym w twórczości architekta dziełem jest niezrealizo
wany szkicowy projekt kościoła w Starym Jeżewie122• Jego oryginalność polega na 
nawiązaniu do form ekspresyjnych, przy jednoczesnym zastosowaniu tradycyjne
go w zasadzie planu. Bryłę świątyni architekt potraktował w sposób rzeźbiarski, 
korzystając jednocześnie ze swojego ulubionego motywu, jakim jest asymetrycznie 
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ustawiona wieża. Gdyby dokładnie udało się ustalić datę powstania projektu ko
ścioła w Jeżewie, być może okazałoby się, że jest on jedną z wcześnieJszych "rzeź
biarskich" propozycji architektury sakralnej na terenie naszego kraju12 . 

�r!l_,/;.21u, 
23. Szkicowy projekt kościola w Jeżewie Starym -

fasada, opr. S. Bukowski, b.d., ołówek na kalce 
(z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 

ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 

24. Szkicowy projekt kościoła w Jeżewie Starym -
rzut parteru, opr. S. Bukowski, b.d., ołówek na 

kalce (z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 
ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 

Sketch design of the church in Jeżewo Stare 
fa�ade, prep. by S. Bukowski, no date, pencil 

on carbon (from the archive of J. Łempicka 
in Białystok, today: in the coli. of the 

Historical Museum in Białystok). 

W czerwcu 1962 r., na zamówienie 
ks. Michała Sopoc1<o, architekt sporządził 
szkic koncepcyjny kościoła �iłosierdzia 
Bożego w Białymstoku, który planowano 
wznieść przy ul. Wiejskiej. Świątyni jed
nak nie zrealizowano z powodu braku 
ostatecznej zgody ze strony administracji 
kościelnej124. Bukowski zaproponował 
kościół w układzie bazylikowym, założo
ny na bardzo prostym planie z nawą cen
tralną dwukrotnie szerszą od naw bocz
nych oraz dwiema zakrystiami ustawio
nymi pod kątem 45 stopni do trójbocznie 
zamkniętego prezbiterium. Całość założe
nia cechuje znaczna oszczędność środków 
formalnych. Najciekawiej prezentuje się 
bezwieżowa fasada świątyni, przedsta
wiona w dwóch skrajnie odmiennych wa
riantach: modernistycznym i historyzują
cym (w tzw. typie kapucyńskim). 

Sketch design of the church in Jeżewo Stare 
ground plan of the ground floor, prep. by 

S. Bukowski, no date, pencil on carbon (from the 
archive of J. Łempicka in Białystok, today: in the 

coli. of the Histońcal Museum in Białystok). 

25. Projekt kościola Milosierdzia Bożego przy 
ul. Wiejskiej w Białymstoku - widok z przodu 

(wariant), opr. S. Bukowski, 1962, ozalid 
na papierze (ze zbiorów Archidiecezjalnego Wyż
szego Seminarium Duchownego w Białymstoku). 
Design of the church of Divine Mercy in Wiejska 
Street in Białystok - view from the front, variant, 
prep. by S. Bukowski, 1962, ozalid on paper 

(from the coli. of the Archdiocesan 
Higher Serninary in Białystok. 
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26. Projekt kościola do nieustalonej miejscowości - widok 

z przodu, opr. S. Bukowski, b.d., ozalid na papierze 
(z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 

ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 
Design of a church for an unidentified !ocali ty - view 
from the front, prep. by S. Bukowski, no date, ozalid 

on paper (from the archive of J. Łempicka in Białystok, 
today: in the coll. of the Histońcal Museum in Białystok). 

27. Projekt kościola do nieustalonej miejsco
wości - widok z przodu, opr. S. Bukowski, 

b.d., ozalid na papierze (z archiwum 
J. Łempickiej z Białegostoku, ob. w zb. 

Muzeum Historycznego w Białymstoku). 
Design of a church for an unidentified 
!ocali ty - view from the front, prep. by 
S. Bukowski, no date, ozalid on paper 

(from the archive of J. Łempicka 
in Białystok, today: in the coll. of the 

Historical Museum in Białystok). 

W zbiorach archiwalnych zachowały się jeszcze dwa niezrealizowane pro
jekty kościołów: z symetryczną strzelistą wieżą125 i z fasadą w typie lombardzkim126. 
Brak w obu dokumentacjach jakichkolwiek danych pozwala przypuszczać, że spo
rządzono je jako warianty kościołów do konkretnych miejscowości. W projektach 
tych Bukowski po raz kolejny skorzystał z dorobku architektonicznego wypracowa
nego w okresie międzywojennym, stosując repertuar form przedwojennej awangar
dy w duchu ekspresjonizmu, skrajnego modernizmu i polskiego formizmu. 

Do zrealizowanych pomysłów Bukowskiego, związanych z wystrojem 
wnętrz sakralnych, należy projekt ołtarza głównego i stalli do niewielkiego ko
ścioła w Gródku, w których twórca sięga do motywów polskiej sztuki dekoracyjnej 
i konstruktywizmu127• Spośród niezrealizowanych projektów, bądź też istniejących, 
lecz niezlokalizowanych, wymienić można ołtarz św. Stanisława w duchu sztuki 
ludowej oraz kaplice Serca Jezusowego i Matki Bożej, obie o ciekawej formie skle
pienia128. 

Stanisław Bukowski, oprócz szeregu projektów związanych z architekturą 
sakralną i budownictwem kościelnym, od samego początku pobytu w Białymstoku 
opracowywał równorzędnie plany obiektów użyteczności publicznej, budynków 
mieszkalnych i wielu innych. W roku 1946, na zlecenie Ministerstwa Odbudowy, 
opracował serię typowych projektów przygotowanych z myślą o odbudowie wsi. 
Jeden z planów został opublikowany w katalogu projektów zagród wiejskich, wy
danym nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Odbudowy129• W projektach widać 
nie tylko dbałość o odpowiedni układ przestrzenno-funkcjonalny, ale również 
o walory estetyczne zabudowań przy jednoczesnym nawiązaniu do regionalnych
form budownictwa wiejskiego130. 
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28. Projekt zagrody dla małomiasteczkowego typu gospodarstwa rolniczo-rzemieślniczego 
elewacja boczna, opr. S. Bukowski, 1946, ozalid na papierze 

(z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 
Design of farmstead for a small-town farm-artisan household, side elevation, 

prep. by S. Bukowski, 1946, ozalid on paper (from the archive of J. Łempicka in Białystok, 
today: in the coli. of the Hislorical Museum in Białystok). 

Jednym ze zrealizowanych w niewielkim tylko stopniu pomysłów Sukow
skiego jest wykonany w październiku 1947 r. projekt fasady frontowej gmachu 
Zarządu Miejskiego (obecnie Urzędu Miejskiego) przy ul. Branickiego 9 w Białym
stoku 131 o wyraźnych analogiach do międzywojennej twórczości akademickich 
architektów, takich jak Marian Lalewicz, czy Adolf Szyszko-Bohusz. 

Pierwszym obiektem użyteczności publicznej na terenie Białegostoku, któ
ry przyszło zaprojektować w całości architektowi Bukowskiemu był budynek Na
rodowego Banku Polskiego, zlokalizowany w pierzei południowej Rynku Ko
ściuszki przy wlocie ulicy Sienkiewicza, a wzniesiony w latach 1947-1950 w ra
mach planu inwestycyjnego132. Jego forma stanowi konglomerat niemalże wszyst
kich tendencji architektonicznych okresu międzywojennego. Odnajdziemy tu za
równo wpływy półmodernizmu opartego na kompozycji klasycznej (bryła), formy 
stylizacyjno-dekoracyjne (wystrój elewacji), a także nawiązania do konstruktywi
zmu, czy też funkcjonalizmu z kręgu Le Carbusiera i weimarskiego Bauhausu 
(konstrukcja i bryła). Korpus główny banku został oparty na planie dwóch kwa
dratów z "wbitym" między nimi trapezowym klinem, mieszczącym klatkę scho
dową, co dało efekt wybrzuszonej fasady. Mimo wielu różnorodnych odwołań 
stylistycznych stanowi on dzieło spójne i śmiało może być zaliczany do obiektów 
kontynuujących osiągnięcia polskiej architektury okresu międzywojennego. Warto 
w tym miejscu dodać, że w kompozycji fasady Bukowski inspirował się w sposób 
wyraźny twórczością swojego profesora Rudolfa Świerczyńskiego133• 

W roku 1950 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych podjęła decyzję 
o budowie Okręgowego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego przy ul. Stalina 52
(ob. ul. Lipowa 32). Inwestor zlecił plany Centralnemu Biuru Projektów Architek
tonicznych i Budowlanych, zaś głównym projektantem obiektu został arch. Stani
sław Bukowski. Ukończony w roku 1952 gmach, formą zewnętrzną nawiązuje do 
popularnych w ciągu lat 20. i 30. XX w. rozwiązań z kręgu monumentalnego pół
modernizmu JJ.I. 

W tym samym czasie powołano Bukowskiego jako współpracującego ar
chitekta (obok plastyków Tadeusza Bołoza i Aleksandra Welsa) do zespołu pro
jektowego, mającego opracować plany pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwo-
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nej, który ostatecznie postanowiono ustawić na Plantach przy dużym basenie. 
Odsłonięcie monumentu nastąpiło 7 września }.951 roku135. 

&m 

29. Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, Gmach 
Narodowego Banku Polskiego (ob. Bank BPH) -
widok ogólny, proj. S. Bukowski, 1947-1950. Fot. 

Barbara Tomeckn 1995 (wg: knrta ewidencyjna 
zabytku nr inw. 2800, w zb. WUOZ w Białymstoku). 

Białystok, 7 Kościuszko Market Square. National 
Polish Bank building (today: BPH Bank) -

generał view, design: S. Bukowski, 1947-1950. 
Pltoto: Barbarn Tomecka 1995 (acc. to: register 

card of tl1e monwnent, i11ventory no. 2800, 
in tlte col/. of WUOZ in Biahjstok). 
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30. Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, Gmach 

Narodowego Banku Polskiego (ob. Bank BPH) 
rzut parteru, proj. S. Bukowski, 1947-1950; rysunek 

inwentaryzacyjny (wg: karta ewidencyjna zabytku 
11r inw. 2800, w zb. WUOZ w Białymstoku). 
Białystok, 7 Kościuszko Market Square. 

National Polish Bank building (today: BPH Bank) 
- ground plan of the ground floor, design: 

S. Bukowski 1947-1950; inventory drawing (acc. to: 
register card of tlte monument, inventonJ no. 2800, 

in the coli. of WUOZ in Białystok). 
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Trzecim monumentalnym obiektem użyteczności publicznej w dorobku 
arch. Bukowskiego jest gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, tzw. Dom Partii 
(ob. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku), znajdujący się przy 
Placu Uniwersyteckim. Realizacja ta w pełni nosi znamiona architektury realizmu 
socjalistycznego. Powstały w latach 1951-1952 obiekt otwierał zrealizowane czę
ściowo, osiowe założenie urbanistyczne Białegostoku lat 50. XX w. - tzw. "Aleję 
Pochodów", obowiązkowy element urbanistyki socrealistycznej136. Architektura 
całego budynku utrzymana jest w stylu klasycyzującego modernizmu, charaktery
stycznego dla początkowego okresu socrealizmu, czerpiącego jeszcze z tradycji 
przedwojennego monumentalizmu gmachów publicznych. Szczególnie oryginalnie 
prezentuje się rzut budynku, złożony z poprzedzonego kolumnadą korpusu głów
nego, zespolonego z wydłużonymi skrzydłami za pomocą łączników opartych na 
planie wycinków koła. Dzięki tak skomponowanej architekturze, gmach dawnego 
Domu Partii jest jedną z najlepszych tego typu realizacji w stylu realizmu socjali
stycznego w Polsce. 

31.  Białystok, Plac Uniwersytecki, 
Gmach Wojewódzkiego Komitetu 

Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej, tzw. Dom Partii (ob. 

budynek Wydziału Humanistycz
nego Uniwersytetu w Białymsto

ku), proj . S. Bukowski, 1951-1952. 
Fot. autor nieznany (ze strony 

i11ternetowej: www.city.bialystok.pl). 
Białystok, Uniwersytecki Square, 

building of the Voivodeship 
Commitlee of the Polish United 

Workers' Party, so-called Party 
House (today: the Humanities 

Department at Białystok Univer
sity), design: S. Bukowski, 1951-

1952. Plwto: author rmknown 
(jronr: www.citt;.bialystok.pl). 

Jednocześnie z opracowywaniem projektu Domu Partii Bukowski, w ra
mach Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych, przygoto
wywał plany Hotelu Miejskiego (ob. hotel "Cristal") .  Miejsce pod jego zabudowę
wyznaczono przy skrzyżowaniu ulic Stalina i Olejniczaka (ob. Lipowa i Liniarskie
go), w niedalekim sąsiedztwie gmachu KW PZPR. Obiekt zestawiony z prostopa
dłościennych brył o różnej wysokości i założony na rzucie zbliżonym do litery "L",
wybudowano w latach 1951-1954137. Dyspozycja elewacji jest oszczędna i dość 
jednostajna, charakterystyczna dla powojennego "biurowego" konstruktywizmu138.
Porównując obiekt z gmachem Domu Partii nie widać w nim tak wyraźnych od
niesień do historyzmu, jednak i tak wyczuwalna jest tu klasyczna kompozycja. 

Stanisław Bukowski był również projektantem białostockiego �machu
Zjednoczenia Gazownictwa w Białymstoku, zrealizowanego w roku 195113 . Obec
nie, obiekt ten trudno jest zlokalizować, ze względu na brak jakichkolwiek przy
bliżających go danych140. Wiadomo także, że w ramach, wspomnianego już kilka
krotnie Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych, inżynier 
Bukowski wchodził w skład zespołu przygotowującego plan realizacyjny śródmie-
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ścia Białegostoku (ciąg ulicy Lipowej oraz osiedli ZOR północ i ZOR północny 
wschód). Za projekt ten zespół otrzymał w roku 1956 od Komitetu ds. Urbanistyki 
i Architektury nagrodę I stopnia w dziale projektów zespołów i budynków miesz
kalnych 141 . 

32. Białystok, ul. Lipowa 3, 
Hotel Miejski (ob. Hotel Cristal) 
- widok ogólny (przed przebu
dową), proj. S. Bukowski, 1951-
1956. Fot. Barbam Tomecka 1994 

(km·ta ewidencyjna zabytku, 
nr imv. 2801, w zb. WUOZ 

w Białymstoku). 
Białystok, 3 Lipowa Street, 

"Miejski" Hotel ( today: 

"Cństal" Hotel), generał view
pńor to designing), design: 

S. Bukowski, 1951-1956. 
Plwto: Barbara Tomecka 1994 

(register card of tlze 11101111-
mellt, i11ve11tonJ 110. 2801, 

i11 tlze col/. of WUOZ 
i11 Biahjstok). 

33. Projekt techniczno-roboczy 
Domu Zdrowia i Kultury 

w Chlebiotkach - elewacja 
frontowa, opr. S. Bukowski, 

b. d., ozalid na papierze 
(z archiwum M. Siedleckiej 

z Białegostoku). 
Technical-working design of 

the Health and Culture Centre 
in Chlebiotki - front elevation, 

prep. by S. Bukowski, no 
date, ozalid on paper 

(from the archive of 
M. Siedlecka in Białystok). 

Z innych niezrealizowanych projektów twórcy wymierne można, nawią
zujący do stylu dworkowego, projekt Domu Zdrowia i Kultury w Chlebiotkach 
z 1957 r., oparty na symetrycznym, rozczłonkowanym rzucie, zbliżonym do litery 
"T

" 142 oraz projekt domu jednorodzinnego (prawdopodobnie własnego)1H. 
Obok opracowywania planów koncepcyjnych nowych budynków, Bukaw

ski od początku swojego pobytu w Białymstoku zajmował się również projekto
waniem w ramach architektury zabytkowej. Pierwsze prace inwentaryzacyjne 
i projektowe wykonywał na zasadzie zleceń144• Z czasem okazało się, że zadań jest 
zbyt wiele, w związku z czym przy Wydziale Kultury i Sztuki, z inicjatywy Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku - Władysława Paszkowskiego 
- została zorganizowana w roku 1948 Pracownia Konserwacji Zabytków Archi
tektury. Zadaniem Pracowni, której kierownictwo objął Bukowski, było wykony
wanie inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowych obiektów zabytkowych, 
ujętych w planach zabezpieczenia i konserwacji w całym ówczesnym wojewódz
twie białostockim 145. 
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34. Szkicowy projekt rekonstrukcji b. pałacu Branickich w Białymstoku - korpus główny, elewacja 
przednia i tylna, opr. S. Bukowski, b.d., ozalid na papierze (w zb. WUOZ w Białymstoku, nr inw. 1422). 

Sketch design of the reconstruction of the former Branicki pałace in Białystok - main corps, 
front and back elevation, prep. by S. Bukowski,no date, ozalid on paper 

(in the coli. of WUOZ in Białystok, inventory no. 1422). 

Największą wartość, a zarazem zasadniczy problem dla konserwatorów, 
stanowił zniszczony w niemal 70% zespół dawnego pałacu Branickich1�6. Już
w roku 1946 Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków zleciła inż. Bukaw
skiemu opracowanie projektu rekonstrukcji i adaptacji zabytku na Pałac Kultury 
Ludowej w budynku głównym i Muzeum Regionalnego w jednym ze skrzydeł 
bocznych. W oparciu o uwagi ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabytków, 
prof. Jana Zachwatowicza oraz na podstawie badań własnych i dr. Jana Glinki, 
Bukowski sporządził w latach 1947-1949 projekt techniczny rekonstrukcji Eałacu.
Jednocześnie powołano go na stanowisko głównego kierownika odbudowy1 7. 

Głównym założeniem konserwatorskim projektu była odbudowa pałacu 
i przywrócenie zab�tkowi szaty zewnętrznej wraz z wystrojem architektonicznym
z połowy XVIII w. 48 W końcu 1949 roku zmieniono decyzję co do jego przezna
czenia i ulokowano w nim pierwszą w dziejach Białegostoku wyższą uczelnię -
Akademię Medyczną. Inicjatywa jej utworzenia wyszła z miejscowego Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR oraz z Ministerstwa Zdrowia1�9. Bukowskiego odsunięto od
kierownictwa odbudowy pałacu ze względu na to, iż nie wyraził zgody na zmianę 
jego funkcji150. Projekt adaptacyjny na cele Akademii Medycznej, opracowany 
w roku 1950 przez inż. Andrzeja Nitcha, wprowadzał wbrew zastrzeżeniom Bu
kowskiego szereg zmian. Jednak w roku 1951 ponownie powołano go na stanowi
sko kierownika architektonicznego odbudowy pałacu z ramienia Akademii Me
dycznej. W rok później architekt powrócił także na stanowisko kierownika pra-
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cowni konserwatorskief51 . W uznaniu jego zasług oraz jako rekompensatę za od
sunięcie go od kierownictwa odbudowy, warszawskie PKZ zamontowały na tym
panonie pałacu od strony ogrodu popiersie architekta152. 

Do roku 1955 odbudowano niemal całkowicie kompleks budynków i przy
stosowano do potrzeb uczelni. W latach 50. przystąpiono także do realizacji pro
jektu rewaloryzacji przypałacowego założenia ogrodowego. Projekty parku zabyt
kowego sporządził prof. Gerard Ciołek, zaś pawilonów parkowych, tarasu, fon
tann i mostu - Bukowski153. Jeszcze w latach 70. architekt prowadził nadzór autor
ski przy wykonaniu polichromii w sieni głównej i klatce schodowej pałacu154. 

Obok odbudowy pałacu Branickich, równie ważne stało się dźwiganie 
z gruzów innych cennych XVIII-wiecznych obiektów zabytkowych Białegostoku, 
związanych z mecenatem J .K. Branickiego, a położonych w większości w centrum 
miasta. Pierwszy powojenny plan urbanistyczny odbudowy miasta Białegostoku 
powstał w latach 1945-1946, opracowany w ramach Regionalnej Dyrekcji Flanowa
nia Przestrzennego przez architektów Leszka Dąbrowskiego i Stanisława Bukow
skiego155. Wyznaczał on tereny przemysłowe i nowe tereny mieszkaniowe oraz 
zakładał rekonstrukcję Rynku Kościuszki. Pozostawiał w zasadzie historyczne, 
XVIII-wieczne elementy rozplanowania miasta. Z ważniejszych zmian, jakie 
wprowadzono w planie historycznym było przebicie południowej pierzei Rynku 
Kościuszki w celu przedłużenia ulicy Sienkiewicza (wówczas ul. l-go Maja) i połą
czenie jej z ulicą Legionową, co znacznie usprawniło komunikację w centrum156. 
Jednocześnie plan ten był zapowiedzią urbanistycznych rozwiązań stosowanych 
w epoce realizmu socjalistycznego, o czym świadczą chociażby takie elementy, jak 
klasyczna osiowość planu, reprezentacyjne place, obrzeżna zabudowa, monumen
talne symetryczne gmachy, kolumnady itp. Według A. Oleksickiego była to świa
doma, choć na szczęście z gruntu nierealna, podjęta na wielką skalę pr6ba przekompono
wania centrum miasta157• Mimo, że plan ten nie został zrealizowany, to jednocześnie
przesądził już w tamtych latach o skali i klimacie rejonu odbudowywanego cen
trum Białegostoku i właściwie o kierunkach jego rozwoju158. 

Do odbudowy wschodniej, reprezentacyjnej części Rynku, przy której 
w dużej mierze znajdują się XVIII- i XIX-wieczne zabytki, przystąpiono jeszcze 
w połowie lat 40. W roku 1955 Bukowski przy współpracy z inż. Zenonem Filip
czukiem wykonał w ramach PP PKZ szkicowe projekty architektonicznego upo
rządkowania poszczególnych pierzei Rynku. Wówczas odtworzono pozostałe pie
rzeje zachodniej części Rynku Kościuszki z zachowaniem dawnej linii zabudowy, 
podnosząc jednocześnie jej skalę159• Pierzeję południową wzniesiono w stylu mo
numentalnego socrealizmu, opartego na przedwojennym modernizmie. Pierzeję 
zachodnią i północną Rynku, a także większość nowej zabudowy w ulicy Lipowej, 
zrealizowano w duchu "socrealizmu romantycznego", nawiązującego wprost do
"architektury swojskiej" lat 20. XX w.160 Ostatecznie odbudowa śródmieścia, która
miała miejsce w latach 1945-1958, została z różnych przyczyn przeprowadzona 
w sposób niejednoznaczny i niekonsekwentny. Mimo to należy stwierdzić, że au
torzy odbudowy Rynku Kościuszki uszanowali historyczny XVIII-wieczny kształt 
placu, chociaż podwyższona została zabudowa w pierzejach, w związku z czym 
ratusz utracił charakter dominanty wysokościowej . Odtworzono najbardziej zna
czące budowle, zachowały się także główne osie widokowe161 . 
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35. Białystok. Plan przebudowy 
miasta - makieta centrum 

(negatyw), opr. S. Bukowski 
i Leszek T. Dąbrowski, 

1945-1946. Fot. autor nieznany 
(wg: H. Nowara, Białystok. 
Rozw6j przestrzenny miasta, 

Białystok 1969, s. 36-37). 
Białystok, plan of redesigning 
the town - model of the City 

(negative), prep. by S. Sukow
ski and Leszek T. Dąbrowski, 

1945-1946. Photo: author rm
kuown (acc. to: H. Nowara, 
Biahjstok. Rozw6j przest

rzenny miasta (Białystok. The 
Spatial Development of the 

Town), Białystok 1%9, pp. 36-37). 

36. Białystok, Rynek Kościuszki - widok z odbudowywanego 
ratusza na pierzeję południową i północną Rynku, w kierunku 

zespołu katedralnego p.w. Wniebowzięcia NMP. Z lewej strony 
w tle widoczna odbudowana kamienica staromiejska 

(ob. restauracja Astoria), po prawej, na l planie, gmach banku 
NBP (ob. Bank BPH), w głębi odbudowywany klasztor 

Sióstr Miłosierdzia, 1956. Fot. Władysław Paszkoruski 
(w zb. WUOZ w Białymstoku, nr imv. M/5/416/1). 

Białystok, Kościuszki Market Square, view from the town hall 
undergoing reconstruction of the soulhem and northem rows 

of houses in the Market Square and towards the com p lex 
of the cathedra) of the Assumption of the Holy Virgin Mary. 

On the left, in the background, visible rebuilt Old Town house 
(today: the "Astoria" restaurant), to the right, in the foreground, 

the NBP Bank offices (today: BlłP Bank), in the background -
reconstructed convent of the Sisters of Mercy, 1956. 

Plroto: W. Paszkawski (iu tlre coli. of WUOZ i u Białystok, 
iuveutonJ uo. M/51416/1) 
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Jednym z pierwszych odbudowanych zabytków przy Rynku Kościuszki 
była narożna kamienica mieszczańska z trzecięj ćwierci XVIII w. (ob. restauracja 
"Astoria"). Podczas odbudowy prowadzonej w latach 1946-1952, w oparciu o pro
jekty powstałe w pracowni Bukowskiego, odtworzono przede wszystkim mansar
dowy dach zabytku162. W tym samym czasie przystąpiono do odbudowy klasztoru 
Sióstr Miłosierdzia, położonego po drugiej stronie Rynku. Projekty odbudowy, 
autorstwa Bukowskiego, pochodzą z lat 1947-1949. Architekt początkowo plano
wał częściową rozbudowę zabytku, jednak z niewiadomych przyczyn nie zdecy
dowano się na realizację tej koncepcji .  Zasadnicza odbudowa trwała do roku 1950. 
Klasztorowi przywrócono zbliżony do �ierwotnego wygląd, rezygnując z utrzy
mania efektów poprzednich przebudów 63• 

Bardziej skomplikowane stały się prace przy odbudowie tzw. Zbrojowni, 
pochodzącej z przełomu XVTII/XIX w., znajdującej się przy Rynku Kościuszki 4. 
W 1948 roku Bukowski wykonał inwentaryzację obiektu, zaś w marcu 1951 r. 
w Centralnym Biurze Projektów Architektury i Budownictwa sporządził pierwszy 
projekt odbudowy, w którym utrzymał w zasadzie przedwojenną formę zabytku. 
Ostatecznie zbrojownię odbudowano w latach 1954-1956 według planów sporzą
dzonych przez Z. Filipczuka, przy czym przesunięto o kilka metrów miejsce jej 
lokalizacji, natomiast w części dachu wprowadzono pseudobarokową facjatę 
z balkonem164. 

W roku 1955 Bukowski wykonał w ramach pracowni PKZ projekt szkico
wy wnętrza ratusza odbudowanego w latach 1954-1958, według planów arch. Zofii 
Chojnackiej. Wspomniany projekt został zrealizowany w głównym swym zarysie 
prawie w całości165•

Dużą stratą była rezygnacja ze starań o uratowanie, zachowanego w części 
frontalnej murów, klasycystycznego budynku dawnej resursy obywatelskiej, znaj
dującego się niegdyś u zbiegu ulic Sienkiewicza i Rynku Kościuszki (vis-a-vis ww. 
kamienicy staromiejskiej) .  Na jej miejscu, zamiast projektowanej w pracowni Bu
kowskiego rekonstrukcji zabytku, wzniesiono siedzibę Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckief66.

Innym obiektem, usytuowanym przy Rynku Kościuszki, do którego pro
jekt odbudowy przygotował w roku 1946 Bukowski, jest karnienica stojąca w pół
nocnej p·erzei Rynku, oznaczona obecnie numerem 22. Zrealizowany pod koniec 
lat 40. bt.. dynek, gabarytowo dopasowany do reszty obiektów w pierzei, przezna
czono na cele mieszkalno-usługowe167. 

Na zlecenie NDMiOZ w roku 1947 Bukowski, we współpracy z arch. Le
sławem Jaroszem, przystąpił do projektu odbudowy klasycystycznego budynku 
dawnej Loży Masońskiej, znajdującego się przy ul. Kilińskiego. W oparciu o bada
nia historyczno-architektoniczne dr. Jana Glinki zdecydowano się przywrócić loży 
pierwotny wygląd, pomijając późniejsze naleciałości. Przede wszystkim zmieniono 
bryłę dachu na czterospadowy. Odbudowę zabytku ukończono w roku 195i68. 

20 sierpnia 1947 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zleciło Bukowskiemu 
wykonanie prac architektoniczno-konserwatorskich w związku z odbudową Pała
cyku Gościnnego z 1771 r., znajdującego się przy ul. Kilińskiego. W latach 1947-
1952 trwały prace przy odbudowie zabytku, zgodnie z projektem opracowanym 
przez Bukowskiego w oparciu o zachowany rysunek z k. XVTII w. i autentyczne 
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fragmenty wystroju, wprowadzając jednocześnie w układzie przestrzenno
funkcjonalnym zmiany podyktowane charakterem adaptacji169 . 

Według projektu sporządzonego pod kierunkiem S. Bukowskiego, w Ja
tach 1947-1949, przystąpiono do odbudowy XIX-wiecznej komory celnej, położonej 
przy dawnej szosie Żółtowskiej (ob. klub "Domek Napoleona" przy Al. Jana Paw
ła), w trakcie której zrekonstruowano kopulasty dach zabytku170. 

Na zakończenie omawiania udziału Bukowskiego przy odbudowie i kon
serwacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Białegostoku, należy wspomnieć 
o rozbudowie dawnej szkoły żydowskiej, położnej przy ul. Lipowej 42 D, w której
po roku 1945 swoją siedzibę znalazło Liceum Budowlane. Architekt, wykorzystu
jąc podkowiasty plan budynku, postanowił pomiędzy dwoma dość znacznymi 
ryzalitarni umieścić salę gimnastyczną w postaci szklanej dobudówki 171 . 

Innym ważnym ośrodkiem, skupiającym zabytki z kręgu mecenatu hetma
na J .K. Branickiego jest Choroszcz. Projekt odbudowy tamtejszego XVIII
wiecznego kościoła sporządził, wspólnie z Leszkiem Dąbrowskim, Stanisław Bu
kowski. Prace prowadzone przy zabytku w latach 1946-1948 miały w dużej mierze 
charakter zachowawczy, jednak połączony częściowo z próbą domniemanej, gdyż 
nie opartej na badaniach architektonicznych rekonstrukcji172. Nowo wprowadzo
nym elementem stała się arkada, łącząca nawę południową świątyni ze skrzydłem 

klasztoru. W roku 1968 S. Bukowski i inż. Zygmunt Szmulik, 
jako pracownicy Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ar
chitektury prezydium PRN w Białymstoku, wykonali eks
pertyzę konstrukcyjno-zabytkową, dotyczącą zabezpieczenia 
budynku poklasztornego w Choroszczy. Oprócz opisu, eksper

tyza zawierała rzuty wszystkich 
kondygnacji obiektu, na których 

f przedstawiono propozycję rekon
strukcji skrzydła wschodniego 173 . 

. ,:) ' � � ��- /' 1-,;. A.-.r.;" -..� 
/{rprl j� . 

37. Projekt odbudowy parafialnego zabytkowego kościola w Choroszczy - elewacja boczna, opr. Stanisław 
Bukowski i Leszek Teodozy Dąbrowski, 1946, ołówek na kalce (w zb. WUOZ w Białymstoku, nr inw. 1497). 

Design for the reconstruction of the histońcal pańsh church in Choroszcz - side elevation, prep. 
by Stanisław Bukowski and Leszek Teodozy Dąbrowski, 1946, pencil on carbon 

(in the coli. of WUOZ in Białystok, inventory no. 1497). 
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Kolejną pracą Bukowskiego na terenie Choroszczy była rekonstrukcja 
XVIII-wiecznej letniej rezydencji Branickich. Ju� w końcu 1952 r. architekt wykonał 
szkicowy projekt oparty na rekonstrukcji dr. J. Glinki. Jednak odbudowę obiektu 
prowadzono w latach 1959-1964 w oparciu o projekt inż. arch. H. Kosmólskiej 
z warszawskiej Pracowni Projektowej PP PKZ174. 

Większe prace rekonstruktorska-konserwatorskie przeprowadzono w pała
cu Archimandrytów w Supraślu i w związanym z nim zespole poklasztornym 
bazylianów. We wrześniu 1947 r. NDMiOZ zleciła Bukowskiemu sprawowanie 
kierownictwa robót zabezpieczających, po czym przystąpiono do pełnej odbudowy 
całego zamierzenia. W dwa lata później inżynier wykonał pierwszy projekt rekon
strukcji części prawego skrzydła. W latach 1953-1954 został opracowany kolejny 
projekt adaptacji dawnego klasztoru dla potrzeb szkolnictwa. Budynki klasztorne, 
połączone z pałacem, odbudowane zostały do roku 1955. Z wyjątkiem cerkwi 
w okresie odbudowy nie przeprowadzono badań architektonicznych należących 
do zespołu obiektów175. 

38. Supraśl. D.  zespół poklasztorny o.o. bazylianów (ob. Prawosławny Klasztor Męski) 
odbudowane skrzydło południowe, stan z 1974 r. Fot. W. Wnwrzonowski (wg: Zofia Pilaszewicz, 

Supraśl. Zespól kinsztamy 0.0. Bnzylinnów. Dokumentacja historycwo-nrchitektonicznn, Białystok 1974, 
il. 91, w zb. WUOZ w Białymstoku, nr inw. 1713). 

Supraśl, former Basilian monastery complex (today: Orthodox monastery) - rebuiłt southern wing, 
stałe in 1974. Plwto: W. Wawrzonowski (acc. to: Zofia Piłaszewicz, Supraśl. Zespół klasztomy o. o. 

bazylianów. Dokumentacja histonJczno-architektoniczna (Supraśl. The Basilian Monastery Com
plex. Historicai-Architectural Documentation), Białystok 1974, fig. 91, 

in the coli. of WUOZ in Białystok, inventory no. 1713). 
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W roku 1945 przystąpiono do odbudowy zespołu poklasztornego w Wi
grach. Wykonanie prac architektoniczno-konserwatorskich przy kościele pokame
dulskim zlecono Bukowskiemu w lipcu 1947 r. Do 1956 roku wedle je9o projektów
zrekonstruowano część uszkodzonych sklepień, dach oraz dwie wieże 76. 

Także w Drohiczynie przystąpiono w 1946 roku do odbudowy kościoła po
franciszkańskiego. W lipcu następnego roku Bukowski otrzymał od NDMiOZ 
zlecenie wykonania prac architektoniczno-konserwatorskich. Odbudowę prowa
dzono w latach 1946-1954 według projektu rekonstrukcji kościoła, �rzygotowanego
przez H. Wasilewskiego pod kierunkiem architekta Bukowskiego1 . 

39. Wigry. Kościół klasztorny pokamedulski - widok 
ogólny w trakcie odbudowy. 

Fot. W. Paszkawski 1954 (w zb. WUOZ w Białymstoku). 
Wigry, former Cameldolite monastery church, 

generał view in the course of reconstruction. 
Photo: W. Paszkawski 1954 

(iu t/w coli. of WUOZ iu Biahjstok). 

Prace konserwatorskie w duchu XIX-wiecznych purystycznych restauracji, 
przeprowadzono przy uszkodzonej w czasie II wojny katedrze w Łomży. Projekt 
rekonstrukcji z roku 1955, wykonany w białostockiej Pracowni Konserwacji Zabyt
ków, firmowany jest nazwiskiem Bukowskiego jako kierownika pracowni, a wy
kreślony został przez Z. Filipczuka178. W projekcie przedstawiono dwie koncepcje 
restauracji katedry. Bardziej umiarkowana wersja przewidywała zachowanie na
warstwień renesansowych w szczycie północnym istniejącej wieży, druga z kolei 
proponowała regotycyzację tego szczytu, natomiast oba warianty przedstawiały 
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nadanie pseudogotyckiej formy fasadzie179. Do realizacji regotycyzacji fasady kate
dry łomżyńskiej nie doszło przede wszystkim .z braku funduszy180. W 2 połowie 
lat 50. warszawskie Pracownie Konserwacji Zabytków przeprowadziły gruntowny 
remont kościoła181, podczas którego - jak uważa M. Giedz, autorka studium histo
ryczno-architektonicznego wystroju katedry - zniszczono cenny pod względem 
historycznym i artystycznym wystrój malarski i sztukatorski wnętrza, zyskując 
w rezultacie skromną pseudogotycką formę182. 

Nazwisko Bukowskiego wiąże się również z odbudową kościoła w Kryp
nie, do którego architekt, jesienią 1946 roku, w ramach prywatnej działalności, 
wykonał projekt odbudowy wieży. Wbrew planom została ona zrealizowana 
w nieco niższej wysokości183. 

Obok wykańczania omawianej już wcześniej budowy kościoła św. Rocha 
w Białymstoku, Bukowski miał także okazję odbudowywać dwa inne kościoły, 
zaprojektowane przez swojego profesora O. Sosnowskiego. Pierwszym z nich jest 
kościół w Goniądzu, do którego odbudowy po zniszczeniach wojennych przystą
piono w roku 1946. Bukowski wykonał ekspertyzę budowlaną, zgodnie z którą
rozebrane zostało sklepienie i ściany świątyni do fundamentów. Rekonstrukię
kościoła wraz z wyposażeniem wnętrza i polichromią wykonano do 1973 roku1 . 
Z kolei przy kościele w Hodyszewie Bukowski wykonywał prace projektowe na 
pograniczu rekonstrukcji zabytku i twórczości architektonicznej . W czasie II wojny 
świątynia uległa poważnemu zniszczeniu, w roku 1949 została odbudowana, zaś 
w roku 1967 wykonano żelbetową kopułę pokrytą blachą oraz założono witraże. 
Architekt Bukowski uczestniczył zarówno w pracach przy odbudowie, jak i wzno
szeniu kopuły, przy której wykonaniu sprawował nadzór techniczny185. Artysta 
wykonał również szereg planów, dotyczących wystroju wnętrza i wyposażenia 
świątyni, które najpewniej pochodzą z lat 60.186 Wśród nich znajdują się projekty 
kolorystyki wnętrza, ołtarza głównego, organów, konfesjonałów, żyrandoli, stolar
ki drzwiowej oraz boazerii. Poszczególne elementy wyposażenia noszą różne ce
chy stylistyczne, m.in. z kręgu sztuki dekoracyjnej oraz zmodernizowanego neoba
roku. Z powyższych projektów zrealizowano jedynie stolarkę drzwiową. 

Inny charakter od wyżej wspomnianych prac miały roboty budowlane pro
wadzone przy nie zniszczonym w czasie działań wojennych kościele w Trzciannem. 
Zaraz po roku 1945 ówczesny proboszcz postanowił rozbudować klasycystyczny 
kościół. Zadanie to powierzył arch. Bukowskiemu, który zaplanował powiększyć 
przestrzeń nawową kościoła o ramiona transeptu, z nieznacznymi ryzalitarni w ścia
nach szczytowych, zaś od strony prezbiterium o dodatkową zakrystię i przedsionki. 
W fasadzie przewidział także niewielki pseudoklasycystyczny portyk. Prace, z pew
nymi odstępstwami od projektu, prowadzone były w latach 1948-1949187. 

Do projektów restauracji obiektów sakralnych, wykonanych przez Sukow
skiego poza PP PKZ, należy zaliczyć projekt remontu generalnego klasycystyczne
go kościoła w Raczkach koło Suwałk. W sierpniu 1962 roku miejscowy inżynier 
J. Urbanowicz wykreślił inwentaryzację kościoła, na podstawie której architekt 
Bukowski wykonał w rok później Projekt techniczny częściowej rekonstrukcji zabyt
kowego kościoła w Raczkach. Został on sporządzony w uzgodnieniu z białostockim 
WKZ W. Paszkowskim oraz konstruktorem inż. Jerzym Drewnowskim i w roku 
1964 zatwierdzony do realizacji. Jako generalną koncepcję przyjęto restaurację ko-
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ścioła mającą na celu oczyszczenie go z późniejszych przeróbek, ale szanującą roz
budowę pochodzącą z lat 30. XX w. Architekt wykonał niniejszy projekt bezpłat
nie. Z nieznanych przyczyn plany nie zostały sfinalizowane, a przeprowadzone 
w kilka lat później prace przy kościele, realizowane bez udziału Bukowskiego, 
w znacznym stopniu zniszczyły oryginalne wyposażenie wnętrza188• 

Oprócz odbudowy i kon-
serwacji zabytków architektury, 

.,1.. pracownia Bukowskiego spo
rządzała także liczne 
inwentaryzacje, m.in.: 
syna�ogi w Tykoci
nie18 ,  klasztoru pomi
sjonarskiego w Sie
miatyczach190, drewnia
nego dworu w Sider

ce191 oraz dworu 
w Tyborach
Kamiance192 . 

* * * 

40. Łomża, Kościół katedralny p.w. Św. Michala Archanioła, Projekt techniczny rekonstrukcji - fasada 
(wariant), opr. Zenon Filipczuk pod kier. S. Bukowskiego, 1955 (oryg. Archiwum Parafialne 

w Łomży, repr. wg: M. Giedz, Łomża. Kościół kntedmllry p. w. Sw. Michnin Arclrnnioln. 
Studium fristoryczno-nrclritektoniczne, Białystok 1984, nr inw. 1655, 

w zb. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży). 
Łomża. Cathedra! Church of St. Michael the Archangel. Technical design of reconstruction - fa�ade 

(variant), prep. by Zenon Filipczuk under the supervision of S. Bukowski, 1955 (original in: Parish 
Archive in Łomża, reprod. after: M. Giedz, Kościół katedraliry p. w. Sw. Michała Arclranioła. Stu

dium lristoryczno-arclritektoniczne (Cathedra} Church of St. Michael the Archangel. Historical
Architectural Study), Białystok 1984, inventory no. 1655, in the coll. of WUOZ, Delegature in Łomża). 

Zrealizowane projekty Stanisława Bukowskiego są materialnym efektem 
jego twórczości architektonicznej, ale w pewnym sensie wyrażają także jego po
stawę światopoglądową. Ważne jest zatem poznanie poglądów twórcy na temat 
architektury współczesnej i zabytkowej193. 

Stanisław Bukowski traktował architekturę jako swoje osobiste powołanie, 
wiele uwagi przywiązywał do podniesienia jej rangi jako sztuki i do jej populary
zacji wśród społeczeństwa194. Architekturze przypisywał najwyższą pozycję spo-
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śród wszystkich sztuk, zaś architekta uważał za Arcybudowniczego i Superplastyka. 
Jednocześnie wielokrotnie podkreślał konieczność współpracy przedstawicieli 
różnych dziedzin artystycznych. Bliski był przez to idei integracji sztuk, kształto
wanej w l pol. XX w. przez weimarski Bauhaus. Również przekonanie Bukaw
skiego o misyjnym charakterze zawodu wywodzi się z idei propagowanych przez 
Ruch Nowoczesny we wczesnych latach jego istnienia. 

Oprócz nieustannie podkreślanej potrzeby współpracy architektów z pla
stykami, Bukowski wskazywał też na konieczność odpowiedniego nastawienia 
inwestora i pozostawienia architektowi większej swobody w procesie projektowa
nia, dzięki której mógłby w pełni realizować swe wizje artystyczne. W jednym 
z wywiadów, zapytany o podniesienie estetyki miasta Białegostoku, odpowiedział: 
Uważam, że jedyną drogą, wiodącą do tego celu, jest wsp6łpraca architekt6w, plastyk6w 
i wszystkich tych, co mają tu coś do powiedzenia . Przede wszystkim jednak inwestorzy 
zlecając biurom projekt6w prace, winni zaznaczyć, że mają się tam znaleźć takie czy inne 
elementy plastyczne. W6wczas dopiero architekci mogą coś zrobić dla estetyki miasta. 
A przecież architektura jest niesh;chanie ważnym czynnikiem w życiu społeczeństwa. 
Architektura kształtuje człowieka bardziej, niż inna dziedzina sztuki. Tymczasem zanie
dbało się u nas te sprawy i rolę architekta sprowadziło się do roli urzędnika195•

W jednym ze swych felietonów Bukowski wspomina, że dla architektury 
ważne są w jednakowej mierze, zar6wno całości jak i części kompozycji, a odstępstwo od 
tej zasady winno być traktowane jako szkodnictwo kulturowe. Flanowany obiekt starał 
się opracowywać począwszy od ogólnego wyrazu artystycznego przez wystrój 
wnętrz, aż po drobny detal. Wyrażał w ten sposób chęć bycia twórcą "totalnym",
podobnie, jak wielu współczesnych mu architektów, np. Alvar Aalto, czy Arne 
Jacobsen. 

Architekt Bukowski uważał także, że dbałość o wysoki poziom artystyczny 
architektury powinna obowiązywać zawsze, bez względu na warunki materialne 
państwa. O odpowiednią oprawę plastyczną architektury dbano jeszcze w okresie 
socrealizmu, i chyba również ta kwestia zaważyła na czynnym udziale Bukaw
skiego w projektowaniu architektury tamtego czasu. Kwestie te zaniedbano nato
miast wraz z nadejściem ery typizacji i budownictwa mieszkaniowego opartego na 
technologii uprzemysłowionej. Swoją opinię na ten temat architekt wyraził w kore
spondencji do J .  Stadnickiego pisząc: [ . . .  ] uważam rozwiązanie tego problemu [miesz
kalnictwa - S.W.] na drodze ohydnego blokowo-koszarowego budownictwa za jedno 
z największych nieszczęść jakie spadhj na nasz nar6d razem z tzw. "socjalizmem"196.

Bukowski jako jeden z czołowych architektów Białegostoku oraz osoba 
czynnie uczestnicząca w życiu kulturalnym i społecznym miasta, narażony był na 
oddziaływanie polityki. Choć dla niego istotny był sam fakt tworzenia i uczestni
czenia w kształtowaniu architektury, to jednocześnie zdawał sobie sprawę, że te 
dwie dziedziny od zawsze miały na siebie istotny wpływ. Według amerykańskie
go historyka architektury - piewcy postmodernizmu - Charlesa Jencksa: przyjęcie 
jakiegokolwiek zam6wienia [przez architekta - S.W.] r6wna się podjęciu decyzji o cha
rakterze politycznym.197 Podobnie jak inni twórcy, chociażby znani nam z historii
architektury Le Corbusier, Walter Gropius, czy Philip Johnson, bardzo często 
oskarżani o sympatyzowanie ze skrajnymi ugrupowaniami politycznymi, tak 
i Bukowski z racji swojego zawodu nie ustrzegł się podobnych pomówień. Pro-
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jektując wiele świątyń w czasach stalinizmu narażał się na nieprzychylne stanowi
sko ówczesnych władz, które niechętnie patrzyły na ten rodzaj twórczości. Jedno
cześnie, w tym samym okresie projektował ważne dla ówczesnego reżimu obiekty 
użyteczności publicznej, m.in. Dom Partii, czy też uczestniczył przy wznoszeniu 
Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Mimo, iż nie podzielał poglądów poli
tycznych ówczesnych władz, to jednak uważał, że więcej można zrobić czynnie 
uczestnicząc na polu architektury, niż z niej rezygnując. Zdecydowanie chętniej 
Bukowski tworzył architekturę sakralną, gdyż kształtowanie jej pozostawiało 
o wiele większe możliwości plastycznego wyrazu, niż architektura oficjalna, two
rzona w państwowych biurach projektowych o kolektywnej metodzie pracy i na
rzuconych z góry normach i ograniczeniach. Jak twierdzi A. Basista: wówczas dla 
wielu architektów budowa kościołów stała się psychologiczną reakcją przeciw nudzie 
i szarości narzuconego świata198.

Ważnym dla Bukowskiego był też stosunek do przeszłości i architektury 
zabytkowej . T. Gicgier w roku 1974 pisał: Inżynier Bukowski jest architektem starszej 
generacji i kształcił się w czasach, gdy, jak powiada, przywiązywano tę samą wagę do 
nauki architektury, co do historii architektury199• Mimo, iż w czasie jego studiów na 
świecie i w Polsce królował styl międzynarodowy, to nie został on wiemy skraj
nemu modernizmowi. Nie bez znaczenia pozostały tu stypendialne podróże za
graniczne, dzięki którym - jak twierdził Bukowski - odkrył fenomen architektury 
zabytkowej i z awangardy przeszedł na pozycje bardziej umiarkowane200. Ten 
związek tradycji i myśli nowoczesnej szczególnie często podkreślali architekci 
starszego pokolenia, jak Świerczyński, Gutt, czy Sosnowski, z którymi architekt 
współpracował. 

Bukowski, działając na polu architektury zabytkowej miał świadomość 
problematyki konserwatorskiej . Rekonstrukcji nie traktował jako działania stricte 
konserwatorskiego, o czym świadczy jego niniejsza wypowiedź: Wprawdzie przez 
pewien czas zajmowałem się architekturą zabytkową, ale nie od strony jej konserwacji, 
a od strony rekonstrukcji, a to nie jest to samo. Przy rekonstrukcji istotnie występują 
czasem problemy konserwatorskie, ale zdarza się to bardzo rzadko i są one najczęściej 
bardzo prosti01 . O samej powojennej odbudowie polskich zabytków architekt wy
powiada się następująco: To była odpowiedzialna i trudna praca wymagająca od archi
tekta nie tylko dokładnej znajomości stylu odbudowywanego zabytku, ale i uczciw��o
zaangażowania, zrozumienia dla idei ratowania pomników narodowej kulturi 2. 
W stwierdzeniu tym można wyczuć wpływ powojennego programu odbudowy 
zabytków, sformułowanego �rzez ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabyt
ków - Jana Zachwatowicza2 3. Bukowski, podobnie jak Zachwatowicz, uważał iż: 
Odbudowa i rekonstrukcja zabytków nie może sprowadzać się do wiernego powtórzenia 
rozwiązmi projektowych mających niegdyś shtżyć zupełnie innym, niż obecnie celom. 
Nawiązując jak najściślej do zgodnych ze stylem epoki form architektonicznych, należy 
uwzględniać przy odbudowie zabytkowych budowli współczesne ich przeznaczenie, a więc 
i wymogi użytkowników, którzy będą z nich korzystać204• Wyznaczanie architekturze
zabytkowej nowej roli w życiu społecznym należało również do części powojenne
go programu odbudowy. Architekt popierał próby przystosowania obiektów do 
nowych potrzeb, o ile użytkownik nie wprowadzał zmian w układzie przestrzen
no-funkcjonalnym. 
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41 . Wieża kościoła w Krypnie - projekt odbudowy, 
opr. S. Bukowski, 1946, ołówek na kalce 

(z archiwum J. Łempickiej z Białegostoku, 
ob. w zb. Muzeum Historycznego w Białymstoku). 
T ower of the church in Krypno, project of recon

struction, prep. by S. Bukowski, 1946, 
pencil on carbon (from the archive of 

J. Łempicka in Białystok, today: in the 
coll. of the Historkał Museum in Białystok). 

42. Projekt aranżacji wnętrza kościola 
parafialnego w Hodyszewie 

przekrój poprzeczny z widokiem 
na prezbiterium, opr. S. Bukowski, 

b. d., tusz na kalce (z archiwum 
J. Łempickiej z Białegostoku, 

ob. w zb. Muzeum Historycznego 
w Białymstoku). 

Design of an arrangement of the 
inteńor of the pańsh church 

in Hodyszewo - cross section with 
a view of the presbytery), prep. 

by S. Bukowski, no date, India ink 
on carbon (from the archive of 

J. Łempicka in Białystok, today: 
in the coll. of the Histońcal 

Museum in Białystok). 



43. Projekt rozbudowy kościoła 
w Trzciannem - fasada przednia, 

opr. S. Bukowski, 1948-1949, ołówek na 
kalce (z archiwum J. Łempickiej 

z Białegostoku, ob. w zb. Muzeum 
Historycznego w Białymstoku). 

Design of the reconstruction of the 
church in Trzcianne, front fa.;ade, 

prep. by S. Bukowski, 1948-1949, 
pencil on carbon (from the archive 
of J. Łempicka in Białystok, today: 

in the coli. of the Histońcal 
Museum in Białystok). 

l
44. Projekt techniczny częściowej 
restauracji kościola parafialnego 

p.w. Przenajświętszej Trójcy 
w Raczkach - przekrój A-B, opr. 

S. Bukowski, 1964, ozalid na papierze 
(z archiwum Parafii 

Rzymskokatolickiej w Raczkach). 
Technical design of a partial restora
tion of the pańsh church of the Most 

Holy Tńnity in Raczki - A-B- cross 
section, prep. by S. Bukowski, ozalid 

on paper (from the archive of the 
Roman-Catholic pańsh in Raczki). 
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Bukowski zapytany niegdyś, czy można we współczesnym projektowaniu 
nawiązywać do wielkiego dorobku i bogactwa form architektury minionych wie
ków, do architektury regionalnej, odpowiedział: Podstnwę prawidłowego projektowa
nia nrchitektunJ nawiązującej do miejscowych warunków i regionalnych form kulturo
wych stanowią: gruntowna znajomość sztuki architektonicznej oraz wiedza o przeszłości 
skonfrontowana ze współczesnymi problemami. Odnosi się to zarówno do rekonstrukcji 
zabytków, jak i do architektury powstającej współcześnie . . . 205 

O wielkim szacunku architekta Bukowskiego do przeszłości i potrzebie 
ratowania regionalnej tradycji budownictwa, świadczy fragment zaczerpnięty ze 
wspomnienia pośmiertnego - autorstwa jednego z białostockich architektów -
l. W. Łukaszewicza: Zarówno w tamtym środowisku [wśród członków Białostockiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - S.W.], jak i w Stowarzyszeniu Architektów 
Polskich, jeszcze w latach sześćdziesiątych, n więc wtedy, gdy to było bardzo niepopular
ne, nawoływał do zachowania reliktów ginącej architektunJ drewnianej Białegostoku, 
stanowiącej interesującą odrębność polskiego pejzażu miejskiego. Przypominam sobie też 
jego porównanie drewnianej architektury Białegostoku do architektury przedmieść Wilna 
i postulował zachowanie zespołów urbanistycznych o takiej zabudowie, które za lat kilka 
miałyby stać się unikalnymi przykładami autentycznej kultury budowlanej polskich ziem 
wschodnich206• W tym miejscu należy podkreślić, że Stanisław Bukowski jako
pierwszy z białostockich architektów i przedstawicieli świata kultury zwracał 
uwagę na potrzebę zachowania i rewaloryzacji w szczególności drewnianej zabu
dowy białostockiego osiedla Bojary, stanowiącego wyjątkową w skali Polski en
klawę architektury regionalnej w centrum miasta. Za przykładem Bukowskiego 
poszło wielu białostockich architektów207. 

,. ,. ,. 
Architekt Stanisław Bukowski to postać wielce zasłużona dla powojennej 

odbudowy zabytków całego regionu północno-wschodniego Polski, a jego wpływ 
na obraz współczesnej architektury Podlasia jest bez wątpienia znaczący. 

Już w okresie "wileńskim" uczestniczył w wielu pracach, zarówno z dzie
dziny urbanistyki, architektury nowoczesnej, jak i zabytkowej. Regulacja wileń
skiego Placu Katedralnego należała do ważniejszych przedsięwzięć w międzywo
jennej Polsce. Dla środowiska wileńskiego, znanego ze swych konserwatywnych 
poglądów, pomysły warszawskich architektów, tworzących na terenie Wilna czę
sto były nie do przyjęcia, choć nie należały przecież do szczególnie postępowych. 
Zarówno prace przy regulacji wileńskich placów, jak również nowe realizacje, np. 
szkoła powszechna, czy stadion, sporządzane były pod kierunkiem prof. Gutta 
i na nich również odcisnęły piętno tendencje umiarkowanego modernizmu, któ
rym profesor hołdował. Chyba najsilniej wpływy funkcjonalizmu widoczne są we 
wspólnie zaprojektowanych przez Bukowskiego i Gutta budynkach willowych. 
Natomiast opracowanie plastyczne mauzoleum królewskiego jest samodzielnym 
dziełem Bukowskiego. O tym, że już w trakcie realizacji projekt ten zyskał duży 
rozgłos świadczy fakt, iż Bukowski - młody warszawski architekt - wygrał kon
kurs, mając za konkurenta uznanego wówczas wileńskiego twórcę Stefana Naręb
skiego. W zabytkowym obiekcie, jakim jest katedra wileńska, Bukowski stworzył 
dzieło na poły nowoczesne, wprowadził przede wszystkim nowy element, jakim 
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był łuk paraboliczny. Również w czasie wojny pozostawał wziętym architektem, 
uczestnicząc w poważnych przedsięwzięciach inżynieryjnych. Ogólnie rzecz bio
rąc, w okresie tym skrystalizowała się osobowość artystyczna architekta, ukształ
towana nie tylko przez środowisko - należących do starszego pokolenia modemy 
- warszawskich architektów, ale również przez zgodny z konserwatyzmem śro
dowiska wileńskiego historyzm. 

Okres białostocki był w dziedzinie architektury szczególnie płodny dla 
Bukowskiego, choć zrealizowane obiekty są w zasadzie tylko wycinkiem jego 
twórczości. Podobnie, jak w przypadku innych polskich architektów, także i Bu
kowski starał się nadążać za duchem epoki. Pierwszy kilkuletni okres w powojen
nej twórczości charakteryzował się kontynuacją tendencji przedwojennych. W tym 
czasie Bukowskiemu udało się zaprojektować i zrealizować trzy kościoły: w Cho
dorówce, Dojlidach i Grannem. O ile pierwsza świątynia, o cechach zmodernizo
wanych i przetworzonych stylów historycznych, jest jedną z wielu realizacji poja
wiających się w Polsce w okresie powojennym, o tyle kościół w Dojlidach to dzieło 
wyjątkowe, dzięki użyciu nowych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, kon
strukcyjnych i formalnych, nawiązujących przede wszystkim do przedwojennych 
koncepcji funkcjonalizmu. Kościół ten można uznać za najlepszy zrealizowany 
obiekt sakralny w twórczości Bukowskiego. Z kolei najciekawszym obiektem uży
teczności publicznej w dorobku architekta jest gmach białostockiego Banku, łączą
cy w sobie nawiązania do wielu przedwojennych kierunków architektonicznych. 

Architekt, stosując nowoczesne formy, często starał się je łagodzić poprzez 
wykorzystanie licznych zabiegów dekoracyjnych. W działaniach tych bliski był 
architektom "szkoły krakowskiej", z której wywodził się m.in. Oskar Sosnowski,
a także projektantom zaliczanym do pierwszej fazy modernizmu, tzw. "starszych".
Wszyscy oni, w przeciwieństwie do skrajnych awangardzistów, poszukiwali no
wych form nie zrywając jednak z dorobkiem poprzednich pokoleń. 

We wczesnym okresie powojennym Bukowski starał się kontynuować 
przedwojenne tendencje, co było charakterystyczne dla twórczości wielu polskich 
projektantów. Ten krótki przedział dość swobodnej twórczości nie tylko architek
tów, ale i innych twórców, ukróciło wprowadzenie doktryny socrealizmu. Bukow
ski nie zrezygnował jednak z projektowania. Mieszcząc się w wymaganiach sta
wianych przez ówczesne warunki, potrafił zaprojektować gmach KW PZPR, który 
dzięki oryginalnemu rozwiązaniu przestrzenno-funkcjonalnemu (choć opartemu 
na klasycznej osiowości) i ciekawej bryle może uchodzić za jeden z lepszych 
obiektów tego typu na terenie naszego kraju. Jeśli chodzi o inne realizacje użytecz
ności publicznej, to nie są one już tak wyjątkowe. Na tle architektury tego okresu 
nie wyróżniają się w zasadzie niczym szczególnym. W okresie socrealizmu Bu
kowskiemu udało się także zrealizować projekt kościoła w Przytułach, gdzie wy
korzystał przetworzone formy historyczne w duchu gotyku i klasycyzmu (we
wnątrz), nawiązując jednocześnie do regionalnej tradycji budowlanej . 

W pierwszych powojennych latach, jak też później, Bukowski wracał 
szczególnie często do stylu dworkowego, i to zarówno w budynkach użyteczności 
publicznej, czego przykładem może być Dom Zdrowia i Kultury w Chlebiotkach, 
jak również przy projektowaniu obiektów budownictwa kościelnego i w projek
tach typowych. 
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Kiedy zerwano z zasadami socrealizmu i zwrócono się w stronę nowo
czesnych rozwiązań, architekt i tym razem starał się dotrzymać kroku epoce. 
Choć od tej pory duża ilość jego projektów pozostaje na papierze, to podobnie 
jak większość jego zachodnich kolegów, takich jak Le Corbusier, Eero Saarinen, 
czy Jrrn Utzon, poszukuje on świeższych rozwiązań, zwracając się w kierunku 
architektury neoekspresjonistycznej . Z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że projekty Bukowskiego do kościołów w Jeżewie Starym i innych 
miejscowościach były jednymi z pierwszych, nawiązujących do architektury 
rzeźbiarskiej na terenie naszego kraju.  Pewne tendencje ekspresjonistyczne ar
chitekt zaczerpnął także z twórczości Oskara Sosnowskiego, stosując je w pro
jekcie kościoła w Czarnej Wsi. Inne z kolei, niezrealizowane projekty tego okre
su, zbliżają twórczość Bukowskiego do osiągnięć konstruktywizmu, zaś przy 
opracowaniu wnętrz, czy detalu nadal korzysta z form polskiej sztuki dekora
cyjnej (kościół św. Rocha, ołtarz w kościele w Gródku), ale pojawiają się też 
kształty z kręgu kubizmu, czy nawet formizmu (projekt ołtarza głównego do 
kościoła św. Rocha lub szkice dwóch niezrealizowanych świątyń do nieustalo
nych miejscowości) . Wydaje się, że Bukowski wraz ze współpracującym z nim 
artystą plastykiem Aleksandrem Welsem byli chyba jedynymi kontynuatorami 
form polskiej sztuki dekoracyjnej na terenie Podlasia, aż po lata 60. XX w., 
a więc długo po tym, jak wyszły one z użycia. 

Podsumowując niniejsze rozważania należy stwierdzić, że Stanisław Bu
kowski nie był architektem awangardowym, ale nie należał również do twórców 
przeciętnych. Tworzył dzieła różnorodne, lecz wszystkie one mają swoje korzenie 
w architekturze okresu międzywojennego. Mimo, że korzystał z wielu wcześniej
szych osiągnięć, to umiał je umiejętnie przetwarzać, czy nawet rozwijać. Nawią
zywanie do twórczości tamtego czasu wynikało zapewne nie tylko z wykształce
nia, jakie wówczas odebrał, ale również z wielkiego sentymentu i tęsknoty za ar
chitekturą wolnej Polski. 

Oddzielnej oceny wymaga twórczość Bukowskiego na polu architektury 
zabytkowej, która przypadła na okres "białostocki" . Wyznacznikiem zasad powo
jennej odbudowy i konserwacji zabytków w Polsce był wyżej wspomniany pro
gram Generalnego Konserwatora Zabytków Jana Zachwatowicza. Idąc za wzorem 
Warszawy, Poznania, czy Gdańska, także i w Białymstoku poczęto dźwigać z ruin 
najcenniejsze zabytki. Zgodnie z założeniami Zachwatowicza, Bukowski starał się 
w trakcie odbudowy w miarę możliwości bazować na materiałach historycznych 
i ikonograficznych, tak aby najwierniej odtworzyć pierwotną formę zabytku. Czę
sty przy ówczesnych pracach pośpiech oraz brak wystarczających materiałów ar
chiwalnych stawał się nieraz przyczyną błędów w odbudowie. Tak było chociażby 
w przypadku białostockiego pałacu Branickich. Jednocześnie Bukowskiemu zda
rzało się nieraz zbyt dosłownie interpretować słowa Jana Zachwatowicza. Postawa 
taka wyrażona została w niezrealizowanym projekcie przebudowy zabytkowego 
centrum Białegostoku, stworzonym wespół z L.T. Dąbrowskim. Jak pisze A. Olek
sicki, tu właśnie uwidoczniło się jaskrawo niebezpieczeństwo, kryjące się w pro
gramie Zachwatowicza. Architekci wzięli jego zalecenia dosłownie i rozpoczęli 
nadawanie zabytkom - w tym wypadku zaś całemu rozplanowanemu centrum 
miasta - "formy właściwej"208.
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W wielu pracach Bukowski rezygnował z późniejszych, przeważnie XIX
wiecznych nawarstwień i nadawał obiektom nowe formy, niekoniecznie poparte 
źródłowo. Nie zawsze były to pomysły Bukowskiego, nieraz jego współpracowni
ków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mimo tego, ostateczną decyzję 
jako kierownik pracowni podejmował Bukowski, a więc dopuszczał takie projekty 
do realizacji. Dużą część śródmiejskiej zabudowy Białegostoku zastąpiono nowym 
budownictwem, które nie powtarza wiernie przedwojennych rozwiązań, nie na
wiązuje też do XVIII-wiecznej zabudowy, a jest raczej fantazją na jej temat i współ
czesną kreacją. Pod tym względem projekty Bukowskiego i jego pracowni nie są 
czymś wyjątkowym w ówczesnej polskiej praktyce konserwatorskiej. Takie reali
zacje były powszechne na terenie całego kraju. 

Tendencje te nasilały się też w różnych okresach i stanowiły odbicie ów
czesnych kierunków w architekturze. Doskonałym tego przykładem jest architek
tura zabudowy otaczającej Rynek Kościuszki w Białymstoku, gdzie obok odbudo
wanych cennych obiektów zabytkowych, którym przeważnie przywrócono pier
wotną XVIII-wieczną formę, stoją budynki w duchu romantycznego socrealizmu, 
umiarkowanego modernizmu, jak również obiekty bezstylowe, odbudowane me
todą gospodarczą. Ta różnorodność formalna jest raczej wynikiem warunków, 
w jakich zabudowę tę realizowano, niż projektów Bukowskiego, który starał się 
w zasadzie stworzyć bardziej jednolite wnętrze urbanistyczne. Często też efekty 
odbudowy nie pokrywały się z planami i w ostatecznej wersji były wypadkową 
stanu zachowania zabytku, potrzeb użytkownika i aktualnego stanu posiadania 
przekazów historycznych. Czasami Bukowski musiał iść na kompromis (zespół 
klasztorny w Supraślu, ratusz, zbrojownia), w innych wypadkach wprowadzano 
zmiany wbrew jego protestom, o czym świadczyć może odbudowa pałacu Branic
kich w Białymstoku. 

Inną tendencją powojennej odbudowy, były rekonstrukcje zabytków, nie 
tylko zniszczonych podczas II wojny, ale również nieistniejących często od wielu 
lat. Architekt Bukowski brał udział w tego typu przedsięwzięciach, wystarczy 
przypomnieć rekonstrukcję pałacyku Branickich w Choroszczy, czy zapoczątko
wanie całościowej rekonstrukcji zespołu poklasztornego w Wigrach. Architekt nie 
ustrzegł się też prac mających purystyczny charakter, czego przykładem jest pro
jekt regotycyzacji łomżyńskiej katedry. Choć prace te były cofnięciem się w głąb 
XIX-wiecznej etyki konserwatorskiej, to w okresie powojennym prowadzono je 
nadal. Oprócz osobistych zapatrywań konserwatorów, na ten rodzaj postępowania 
z zabytkami, rzutowały również podobne założenia realizowane przy poparciu 
Jana Zachwatowicza, jak "odbudowa" katedr w Poznaniu, Gnieźnie czy w War
szawie. 

Podsumowując twórczość architektoniczną Stanisława Bukowskiego należy 
stwierdzić, że powinna ona znaleźć swoje stałe miejsce w opracowaniach, dotyczą
cych zarówno powojennej architektury polskiej, jak też historii odbudowy i kon
serwacji zabytków, dając pełniejszy obraz tych zagadnień. 

.. .. .. 
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ANEKS. 
FELIETON STANISŁAWA BUKOWSKIEGO · P.T. NIEPOROZUMIENIA Z ARCHI

TEKTURĄ209 

Nieporozumienie 1 
Wielu, bardzo wielu obywateli naszego Kraju, w tym nierzadko i przedstawicieli 

władz różnego szczebla, wyobraża sobie, że Architektura to rodzaj powłoki dekoracyjnej, 
nałożonej na ściany budynku, w celu nadania mu estetycznego, t.j. jakby odświętnego 
wyglądu. Rola architektury, w ich pojęciu, sprowadza się do zdobienia budynku, którego 
wszystkie pozostałe elementy zostah;, już przedtem, opracowane przez innych fachowców, 
a więc konstruktorów, technologów, instalatorów i kosztorysiarzy. 

Nic bardziej fałszywego! Architekt jest plastykiem, kształtującym zewnętrzną 
i wewnętrzną formę budynku w najdrobniejszych szczegółach nadając mu piętno arty
styczne zgodne z potrzebami duchowymi epoki, wyrażające dążenie kulturowe swoich 
współobywateli i swoje własne. Decyduje, przytem, o układzie funkcjonalnym budynku, 
jego konstrukcji i wyposażeniu instalacyjnym. Jest więc równocześnie inżynierem 
o wszechstronnym przygotowaniu, jest Jaktycznym autorem i budowniczym objektu, choć
nie jego wykonawcą. 

Możnabt; nazwać go "Arcybudowniczym", ponieważ greckie słowo Architektura
oznacza po polsku "Arcybudownictwo". Jest także jakby Superplastykiem, dyrygującym 
podporządkowanymi Architekturze, innymi dyscyplinami sztuki jak malarstwo i rzeźba, 
na zasadzie sformułowanej jeszcze przez rzymian, że: "Architectura est mater artium",
czyli matką sztuk pięknych. 

Architektura to sztuka zbiorcza, głęboko zintegrowana ze wszystkimi aspektami 
budownictwa, a architekt jej twórcą, reżyserem i dyrygentem. Nie może być więc mowy, 
abt; nie był odpowiedzialny za ostateczną calość dzieła artystycznego. Nie tylko musi, ale 
i chętnie weźmie na siebie tę odpowiedzialność, pod warunkiem, jednak, że nie będzie mu 
się, po kolei, odbierać wszystkich prerogatyw, związanych z pracą twórczą, tak jak to się 
dzieje u nas. 

Nieporozumienie 2 
Od pewnego czasu zaczyna być lansowane przekonanie o tern, że epoka w której 

zy;emy charakten;zuje się masowością budownictwa, z racji przesłanek urbanistycznych 
układającego się w duże zespoły np. osiedlowe, przemysłowe, sportowo-rekreaa;jne, nauko
we, uzdrowiskowe itp. Pociąga to, jakoby, za sobą fakt przesuwania się punktu ciężkości 
wyrazu artystycznego budownictwa z poszczególnych objektów na calości urbanistyczne. 
Inaczej mówiąc, ważna jest calość kompozycyjna, a nieważne poszczególne budynki. 

Nikomu nie trzeba, chyba, udowadniać, że takie ujęcie sprawy prowadzi najkrót
szą drogą do lekceważenia najprzód wyrazu artystycznego poszczególnych budynków, 
a w dalszej kolejności i innych aspektów budownictwa. 

Plac św. Marka w Wenecji dlatego jest wielkim arcydziełem urbanistyki, że 
oprócz wspanialej kompozycji przestrzennej całości, składa się z budowli, będących arcy
dziełami architektun; różnych epok kulturowych, ale znakomicie ze sobą zharmonizowa
nych. 

Podobne przykłady możnaby mnożyć, nietylko sięgając do historji Architektury, 
ale i czerpiąc z twórczości dnia dzisiejszego. 
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Ważne są w jednakowej mierze, zarówno calości jak i części kompozycji, a od
stępstwo od tej zasady winno być traktowane jako szkodnictwo kulturowe. 

Nie trudno, w końcu, domyśleć się skąd się biorą karkołomne pomysły o malej 
ważności budynków, składających się na większą, ważną calość zespołu . Trzeba, przecież, 
jakoś usprawiedliwić straszliwą nudę i monotońję budownictwa osiedlowego. Ale ten 
numer nieprzejdzie. 

Nieporozumienie 3 
Różni działacze gospodarczy, szczególnego zresztą rodzaju, usiłują wmówić 

w społeczeństwo, że jesteśmy krajem biednym, stawiającym pierwsze kroki na drodze do 
dobrobytu i, że nie stać nas, na razie, na różne fanaberje w postaci ozdobnego budownic
twa. Najważniejsze zadania na dziś to dostarczenie ludziom pracy, żywności i mieszkań, 
reszta może poczekać do lepszych czasów. 

Nic podobnego, proszę działaczy gospodarczych, kultura nie może czekać! Dość 
już napatrzyliśmy się na spustoszenia społeczne, wywołane tego rodzaju rozumowaniem. 
Architektura jest zjawiskiem kulturowym i dyscyplinq artystycznq jednq z najważniej
szych, jeśli nie wręcz najważniejszq w życiu społecznym, z racji swej powszechności 
i nieustannych z niq kontaktów. 

Architektura wychowuje społeczeństwo nie gorzej od literatury lub muzyki a jest 
ciqgle spychana na ostatnie miejsce, lub poprostu rugowana z życia społecznego pod 
różnymi pretekstami. 

Jesteśmy narodem o pięknych tradycjach w dziedzinie Architektury i głębokiej 
kulturze architektonicznej, nie wolno nam z niej rezygnować ani na jeden moment. 

Nieporozumienie 4 
Zdawaloby się, że w sprawach Architektury zabytkowej nie ma już w Polsce nic 

do powiedzenia, bo to i dorobek powojennej odbudowy wspaniały, i sława światowa 
w dziedzinie rekonstrukcji. To prawda, zrobiliśmy dużo i dobrze, ale to stanowczo nie jest 
już wszystko. Obiekty zabytkowe wymagają nietylko ciąglej konserwacji, ale i stalej 
ochrony przed barbarzy1iskq dewastacją zarówno samych budynków, jak i ich otoczenia, 
dokonywanq przez użytkowników i różnych niefrasobliwych inwestorów, pchajqcych się 
z nowoczesnq zabudową w najbliższe sąsiedztwo zabytków. 

Aktywność tych ostatnich przybrała w Polsce zupełnie nieprawdopodobne raz
mian;, pomimo istniejących w tej mierze i zupełnie wyraźnych przepisów prawnych, 
zabraniajqcych naruszania i zniekształcania otoczenia obiektów zabytkowych. 

Państwo ludowe w trosce o przekazanie przyszłym pokoleniom rzetelnych warto
ści kulturowych, stworzyło wokół zabytków strefi; ochronne, mające na celu zachowanie 
klimatu artystycznego epok w których obiekty powstawały, a bez których Architektura 
zabytkowa traci znacznq część swojej wartości. Strefy te nierzadko obejmują cale miasta 
i miasteczka, lub bardzo znaczne przestrzenie związane z większymi zespołami. W stre
fach tych obowiązują określone rygory, bynajmniej nie zabraniajqce zabudowy, lecz zmie
rzajqce do tego a/n; architektura nowopowstających obiektów nawet bardzo nowoczesna, 
była nie gorsza od zabytkowej i nie przytłaczała jej swymi rozmiarami. 

Tymczasem obserwujemy coraz częściej, albo wyciminie drzew wokół dworów, 
pałaców czy też zespołów poklasztornych, albo bezsensownq zabudowę w bezpośredniej 
bliskości zabytków, albo też zupełnie idiotycznq regulację rzek, strumieni i zbiorników 
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wodnych, nad którymi nierzadko położone są wielkiej wartości obiekty. W ten sposób 
niszczy się beztrosko krajobraz, będący integralną częścią zabytku. Pomimo obowiązują
cych norm prawnych, walka o ochronę zabytków jest bardzo trudna i często przegrywana. 
Ostatnio włączył się do niej znakomity publicysta "Kultury" Aleksander Małachowski,
staczając homeryckie boje o Kazimierz nad Wisłą, Łowicz i wiele innych mah;ch miast 
o niepowtarzalnym uroku. W wielu wypadkach odniósł zwycięstwo, ratując dla calego 
świata (bez przesady) wartości kulturowe zupełnie unikalne. Cześć Mu za to i Chwała 
Wieczysta, a nagrody doczesne też Mu się należą, przynajmniej od Ministra Kultury 
i Stowarzyszenia Architektów. Tylko nie medale, koc/tani, tylko nie medale, bo to jest 
dużo więcej warte od najpiękniejszych medali. 

Na terenie naszego miasta mieliśmy niedawno przykrą sprawę hotelu "Orbis",
projektowanego na ul. March/ewskiego tuż przy pałacu Branickich. Przeciwko projektowi 
i jego lokalizacji wypowiedział się cah; aktyw kulturalny miasta, ale zwolennicy lokaliza
cji choć mieli na jej obronę tylko jeden argument, a mianowicie (ratunku!), że turyści 
będq mieli blizko do zabt;tku, bynajmniej nie dali za wygraną i nie ma żadnej pewności 
czy w końcu nie postawią na swoim. 

PRZYPISY 

1 Wymieniam źródła i materiały bibliograficzne, w których uwzględniono osobę architekta, inne - nie 
wnoszące nic nowego - świadomie pomijam. 

2 W kolejnych odsyłaczach archiwalia te będą oznaczone skrótem MLW. 
3 Archiwalia, dotyczące S. Bukowskiego, złożone zostały przez J. Stadnickiego w Bibliotece Narodo

wej w Warszawie w dniu 4 października 1984 r. Niestety, mimo moich starań, nie udało się ustalić 
aktualnego miejsca przechowywania archiwaliów powierzonych wspomnianej instytucji. Pozostał 
po nich jedynie wykaz sporządzony przez J. Stadnickiego (dalej: WMBNW), z którego wynika, że 
były to źródła szczególnie cenne dla badań nad życiem i wczesną twórczością Bukowskiego. 

4 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Teczka: Materiały f. Stadnickiego dotyczqce Stani
sława Buk01vskiego nabyte w 1986, sygn. 154, ks. n.b. 1806. W teczce znajduje się kilkanaście maszy
nopisów artykułów S. Bukowskiego o charakterze populamonaukowym (niektóre w dwóch egzem
plarzach). 

5 Z relacji zmarłego J. Stadnickiego oraz MLW, Życiorys architekta S. Bukowskiego napisany przez 
J. Stadnickiego w 3 wersjach, opracowany w okresie od kwietnia 1979 do stycznia 1980 r. i popra
wiony przez osoby współpracujące lub przyjaźniące się z Bukowskim - prof. Piotra Biegańskiego, 
arch. Lesława Jarosza, inż. Władysława Paszkowskiego oraz inż. Jana Siedleckiego. 

6 Znaczną część tych archiwaliów pani J. Łempicka przekazała w depozyt Muzeum Historycznemu 
w Białymstoku, w związku z tym w dalszej części artykułu będą oznaczone jako zbiory Muzeum 
(MHB) oraz zbiory J. Łempickiej (AJŁB), natomiast archiwum p. M. Siedleckiej skrótem AMSB. 

7 Piotr Śledziewski, Stanisław Bukowski, O projekcie regulacji Placu Katedralnego w Wilnie, "Architektu
ra i Budownictwo", R. XIV 1938, nr 1 1 /12, s. 366-372 oraz w tym samym numerze - polemiczny 
artykuł Kazimierza Kieniewicza, Problem Placu Katedralnego w Wilnie, s. 373-375; Piotr Śledziewski, 
Mauzoleum Kr6lewskie w Bazylice Wile1fskiej, Wilno, 1939, R. C nr 2, s. 107-119; "Architektura i Bu
downictwo", R. XV 1939, nr 4/5, s. 57-59; Wilno R. I 1939, nr 2, s. 168-169. Artykuły prasowe: Stm1
prac przy odbudowie katedn;, "Dziennik Wileński" 1936, nr 31: l II; M. Tr., Mauzoleum kr6lewskie 
w bazylice wile1fskiej, "Dziennik Wileński" 1937, nr 176: 29 VI; Kazimierz Kieniewicz, Aktualne roboty 
w Bazylice Wile1fskiej, "Słowo" 1937, nr 356: 28 XII; Zak01iczenie budowy mauzoleum kr6lewskiego w Ka
tedrze Wileńskiej, "Słowo" 1939, nr 184: 7 VII oraz Józef Batorowicz, Plac Katedralny w Wilnie. Przyję
cie projektu regulacji, "Gazeta Polska" (?) [brak dokładnych danych bibliograficznych, wycinek pra
sowy w AMSB]. 
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8 Jedynym źródłem publikowanym, w którym nadmieniono o wojennych losach architekta Bukow
skiego, są wspomnienia Jana Marii Gisgesa, Wywoływanie duchów, Warszawa 1985, s. 270-271. 

9 Romuald Gutt, red. Olgierd Czerner, Warszawa 1968; Edmund Małachowicz, Architektura dwudziesto
lecia międzywojennego w Wilnie (w:) Architektura i urbanistyka w Polsce w latach 1918-1978, "Studia 
i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki", red. Wojciech Kalinowski, T. XVlll, War
szawa 1989, s. 121-141; Tenże, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, Wrocław 1996; Józef Poklewski, 
Polskie życie artystyczne w międzywojemzym Wilnie, Toruń 1994, a także wzmianki w niektórych arty
kułach wymienionych w przyp. 12. 10 Napałys Kitkauskas, Vilnius Cathedra/, Vilnius 1972, s. 45 oraz Vilniaus Architektura, Vilnius 1985, 
s. 96. 1 1  Henryk Wilk, Zabytki bliskie sercu, "Kontrasty", R. 1969, nr 9 (13), s. 26; Warszawska Szkoła Arelzitek
tury. 50-lecie Wydziału Architektury Politeelmiki Warszawskiej, praca zbiorowa, Warszawa 1967, s. 272 
i 303; Krystyna Marszałek, Rozwój kultury i instytucji kulturalnych Białegostoku w latach 1944-1964 
[w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, T. II, Białystok 1970, s. 430-446; Krystyna Sie
miatycka, Przedstawiamy 11aszych laureatów. Inż. Stanisław Bukowski - architekt [artykuł w postaci wy
cinka prasowego znajduje się w zbiorach MHB; dotychczas nie udało mi się ustalić, skąd pochodzi, 
najpewniej z jednej z białostockich gazet z lat 60. XX w.); Waldemar Monkiewicz, Zbigniew Tro
czewski, Ludzie związani z regionem pólnocno-wselzodnim, cz. 6: Działacze kultury i artyści, Białystok 
1979, s. 9, 59; Idzi W. Łukaszewicz, Konterfekt architekta, "Gazeta Współczesna", z dn. 7-9 marca 
1980 r., s. 6; Jerzy Stadnicki, Arelzitekt Stanisław Bukowski - człowiek kultury, "Ochrona Zabytków", 
R. 1982, nr 1-2, s. 1 14-115; Tenże, Pamięci inż. arch. Stanisława Bukowskiego, "Rocznik Białostocki", 
Białystok 1991, t. XVI, s. 606-609; Joanna Łempicka, Wspomnienie o Stanisławie Buk01vskim (w:) Ogród 
Branickich w Białymstoku. Badania-projekty-realizacja 1999-2000, "Studia i materiały Ośrodka Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie", red. Andrzej Michałowski, Seria: Ogrody 9 (15), 2000, 
s. 56-57; Sebastian Wicher, Stanisław Bukowski (1904-1979) (w:) Powojenna odbudowa Białegostoku [ka
talog wystawy), Białystok 2002. 1 2  Patrz również: Województwo białostockie. Katalog dokumentacji i prac konserwatorskich PP PKZ 1951-
1971, Warszawa 1972, s. 16 (poz. 122-126), 26 (poz. 580, 593). W publikacji tej wymieniono doku
mentacje, które w większości nie występują w archiwach wspomnianych urzędów konserwator
skich. 

13 Archiwum parafialne w Raczkach, Projekt techniczny częściowej rekonstrukcji zabytkowego kościola 
w Raczkach, opr. S. Bukowski, ozalid i opis techniczny, 1964. 

1� Archiwum Archidiecezji Białostockiej (dalej: AAB), Teczka 20: Materiah; archiwalne pozostale po ks. 
Mielza/e Sopotko, Szkic koncepcyjny kościola Milosierdzia Bożego w Białymstoku, ul. Wiejska 41, opr. 
S. Bukowski, tusz na kalce i ozalid, 1962 r. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować ks. prof. 
Henrykowi Ciereszko za udostępnienie projektu oraz Barbarze Cichońskiej za pomoc w dotarciu do 
niniejszego materiału. 

15 Projekty zagród wiejskich, Warszawa 1946, s. 39 [budynek inwentarski opracowany na podstawie 
projektu inż. arch. St. Bukowskiego). 

16 Stanisław Bukowski, Alicja Lutostańska, Odbudowa palaw w Białymstoku, "Ochrona Zabytków", R. 9, 
1956, nr 1-2, s. 61-72; Tadeusz Gicgier, Tajemnice pałacowego wnętrza, "Kontrasty", R. 1974, nr 9 (73), 
s. 17-21; To nie ten pałac, wyv.,iad T. Wiśniewskiego z ks. J. Niecieckim, "Kurier Poranny" (Biały
stok), nr 201 (12140), 23-25.09.1994, s. 1 i 3; Antoni Oleksicki, Ogród Branickiell w Białymstoku. Prak
tyka konsenvatorska ostatnich lat, s. 12-13 oraz Anna Oleńska, Informacje o pracach konsenvatorskielz 
prowadzonych w ogrodzie Branickic/z do 1997 roku, s. 84-85 - oba artykuły (w:) Ogród Branickich 
w Białymstoku. Badania-projekty-realizacja, "Studia i materiały OOZK w Warszawie", red. Andrzej 
Michałowski, Seria: Ogrody 4 (10), 1998; Ewa Narolewska, Przemiany pałacu Branickielz w Białymsto
ku w XIX i XX wieku. Problemy konsenvatorskie [w:) Ogród Branickich w Białymstoku. Badania-projekty
realizacja 1999-2000, "Studia i materiały OOZK w Warszawie", red. Andrzej Michałowski, Seria: 
Ogrody 9 (15), 2000, s. 9-50; E. Zeller-Narolewska, Palac Branickich w Białymstoku w XIX i XX w. 
Przemiany i problemy konsenvatorskie, "Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego" [dalej:
BKWP], 2001, z. 7, s. 6-48. 

17 Helena Nowara, Białystok - rozwój przestrzenny miasta, Białystok 1969, s. 36-37; Helena Sawczuk
Nowara, 5rodowisko człowieka w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku, Mate-
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rialy z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ko11sen.uacja zabytk6w i rewaloryzacja miast po II 
wojnie światowej, red. Bronisław Sekula, Szczecin 1987, s. 312-322; Antoni Oleksicki, Ry11ek w Białym
stoku - przeszłość i czasy obewe, "Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego" [dalej:
BKWB], 1997, z. 3, s. 19-34; Powojenna odbudowa Białegostoku, katalog wystawy, Białystok 2002; 
A. Oleksicki, Pien.uszy powojenny pla11 Białegostoku autorstwa Ignacego Felicjana Tłoczka a p6źniejszy 
rozw6j miasta, BKWP, 2003, z. 8-9, s. 98-107;. 

18 Wacław Kochanowski, Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrac/t [w:] Studia i materiały do 
dziej6w Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok 1965, s. 139-172; Romana Zdziarska, Kości6ł 
i klasztor misjonarzy w Siemiatyczac/1 w pierwszej polowie XVIII w., "Kwartalnik Architektury i Urba
nistyki", T. XXXVI, z. 2, 1991, s. 103-122; Zabytki architektun; i budownictwa w Polsce, red. Joanna Pu
chalska i Hanna Krzyżanowska, T. 3 Wojew6dztwo białostockie, opr. Rimma Sylwanowicz i Jerzy 
Tolloczko, Warszawa 1992; Ewa Narolewska, Nieznany projekt odbudowy wnętrza białostockiego ratu
sza, BKWB, 1996, z. 2, s. 85-88; Anna Czapska, Nie istniejqcy dw6r w Siderce, BKWP, 1999, z. 5, s. 195-
200. 

19 Sławomir Rogulski, Słowo o Oskarze Sosnowskim, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX", 1978, nr
1/18, przyp. 8; Adam Dolistowski, Kości61 św. Rocha w Białymstoku - syutezq tw6rczości Oskara So
suowskiego, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 1981, T. XXVl, z. 3-4, s. 247-269; Kazimierz 
Konstantynowicz, Siedem ołtarzy na jednym wzg6rzu.  Historia i opis białego kościoła, "Kurier Podlaski" 
(Białystok), 1983, nr 50; Urszula Kraśnicka, Kości61 - pomnik. Kości61 na wzg6rzu św. Rocha - pomnik 
wdzięczności za odzyskanq niepodległość, Białystok 1998, passim. 

2° Kościoh; w Polsce. Odbudowane i wybudowane 1 945-1965, red. Tadeusz Sielski, Warszawa 1968; Ks. Jan 
Nieciecki, Budownictwo sakralne i kościelne w Archidiecezji w Białymstoku, "Wiadomości Kościelne Ar
chidiecezji w Białymstoku" (dalej: WKAB), R. XVl (XVIII) 1990, nr 4 (78), s. 87-95 oraz opracowania 
K.A. Jabłońskiego w przypisie 22. 

21 Katalog zabytk6w sztuki w Polsce, T. IX: Wojew6dztwo lomżytiskie, red. Maria Kalamajska-Saeed, z. 1 :
M. Kalamajska-Saeed, Łomża i okolice, Warszawa 1982 [w publikacji tej błędnie podano imię archi
tekta Bukowskiego jako autora projektu kościola w Przytułach]; Spis kościoł6w i duchowielisiwa Ar
chidiecezji Białostockiej, Białystok 1998, passim. 

22 Krzysztof A. Jabłoński, Kości61 Matki Boskiej Pocieszeuia w Chodor6wce, "Z badań Katedry Historii 
Architektury" [zeszyty Wydziału Architektury Folitechniki Białostockiej (dalej: ZbKHA)], 1996, z. 1,
s. 47-57; Tenże, Architektura sakralna Archidiecezji Białostockiej w latach 1 880-1 995, praca doktorska 
napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja K. Olszewskiego na Wydziale Koście.lnych Nauk 
Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Białystok-Warszawa 
1998, passim; Tenże, Katolicka architektura sakralna Białegostoku [w:] Studia i materiały do dziej6w mia
sta Białegostoku, Białystok 2001, s. 337-349; Tenże, Kości6/ parafialny i kaplica cmentarna w Goniqdzu, 
ZbKHA, 2001, z. 3, s. 53-66; Tenże, Budownictwo kościelne na terenie Archidiecezji Białostockiej w latach 
1 795-1939, Białystok 2002, s. 49, 51, 177, 193. 

23 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l; WMBNW - świadectwa gimnazjalne oraz drzewo genealogiczne 
rodziny Bukowskich; AMSB, Dowód osobisty wystawiony w Warszawie, dn. 15.07.1928 r. Patrz rów
nież: W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 1 14, Ten
że, Pamięci . .. , dz. cyt., s. 606. Jak wynika z materiałów, S. Bukowski zamieszkiwał w Warszawie przy ul. 
Kruczej 19.  Wiadomo także, że rodzina Sukowskich posiadala willę w Bukowcu k/Legionowa, gdzie 
rodzice architekta zamieszkiwali jeszcze w latach powojennych. Ojciec zajmował posadę dyrektora 
warszawskiej rzeźni. Najstarszy brat Bukowskiego - Marian (1902-1939) jako dyrektor Urzędu Mor
skiego w Gdyni, zginął zaraz na początku li wojny, rozstrzelany przez Niemców. Drugi brat - Tadeusz 
- był przez wiele lat lektorem w warszawskiej rozgłośni radiowej, zaś siostra Barbara wyszła za Polaka 
niemieckiego pochodzenia - Erwina Peschta, właściciela sklepów z artykułami tytoniowymi i fotogra
ficznymi. Niejasne są informacje dotyczące matki Bukowskiego, która zmarła prawdopodobnie po li 
wojnie. Trudno ustalić, z jakiego domu pochodziła. W materialach jej nazwisko panieńskie figuruje 
w trzech wersjach: Mielczarek, Mielczarska i Marchlewska. Prawdopodobnie była ona siostrą Juliana 
Marchlewskiego (1866-1925), znanego ekonomisty, publicysty, krytyka, wydawcy i działacza polskiego 
i międzynarodowego ruchu robotniczego [z relacji J. Stadnickiego J. 

24 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 1;  WMBNW - indeks studencki z Jat 1922-1933 i zaświadczenie 
o ukończeniu studiów z dn. 07.04.1933 r.; AMSB, Odpis zaświadczenia zawiadamiającego o ukoń-
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czeniu przez S .  Bukowskiego studiów wyższych. Patrz również: Edmund Michalski, Wrażenia z po
dr6ży po Hiszpa11ji, "Architektura i Budownictwo", R. V 1929, nr 5, s. 186-195 (w artykule opubliko
wano akwarelę i rysunek sangwiną, autorstwa S. Bukowskiego, przedstawiające hiszpańskie zabyt
ki); "Architektura i Budownictwo", R. IX 1933, nr 7, s. 219 i Warszawska Szkoła Architektury ... , dz.
cyt., s. 272, 303; J .  Stadnicki, Architekt..., dz. cyt., s. 114, Tenże, Pamięci . .. , dz. cyt., s. 607. Ten ponad 
lO-letni okres studiów spowodowany był częstymi podróżami S. Bukowskiego za granicę, w celu 
poznania europejskiej architektury [relacja Zdzisławy Zalewskiej-Wójcik i J. Stadnickiego J .  

25 Do końca nie wiadomo, co było tematem pracy magisterskiej Bukowskiego. J.  Stadnicki wspomina, 
że prawdopodobnie chodziło o projekt bardzo ciekawego systemu rynien do budynku Banku Go
spodarstwa Krajowego w Warszawie, którego projektantem był promotor pracy - prof. R. Świer
czyński. Kwestię tę mogłoby rozwiązać odnalezienie indeksu studenckiego S. Bukowskiego, który 
J. Stadnicki przekazał Bibliotece Narodowej. 

26 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 1; WMBNW - zaświadczenie z dn. 22.10.1934 r., zawiadamiają
ce o pracy S. Bukowskiego w biurze projektowym prof. Cz. Przybylskiego; AMSB, Odpis w/w za
świadczenia. 

27 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l; WMBNW - pismo MWRiOP z dn. 02.08.1933 r.; AMSB, 
Odpis w/w pisma. O przyznaniu stypendium informują również: H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt.; l.W. Łu
kaszewicz, Konterfekt ... , dz. cyt.; J. Stadnicki, Architekt..., dz. cyt., s. 114 i J. Łempicka, Wspomnienie . . .  , 
dz. cyt., s. 56. Dzięki zagranicznym podróżom Bukowski znakomicie opanował język włoski [relacja 
Z. Zalewskiej-Wójcik]. 

28 AMSB, Pismo z dn. 06.10.1934 r. wystawione przez Wydział Architektury PW; AJSW, Życiorys
wersja 3, dz. cyt., k. l; WMBNW - rolitechnika Warszawska, Program na rok akademicki 1933/34, 
Warszawa 1933. S. Bukowski wymieniony jako starszy asystent kierownika Zakładu Architektury 
Wnętrz i Krajobrazu WA, prof. Krzywdy-Polkowskiego, do 1935/36. O asystenturze wspominają: 
W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; l .W. Łukaszewicz, Konterfekt .. . , dz. cyt.; 
J. Stadnicki, Architekt . . .  , dz. cyt., s. 1 14. Z kolei H. Wilk dodatkowo podaje, że Bukowski był także 
starszym asystentem Oskara Sosnowskiego [H. Wilk, Zabytki . .. , dz. cyt.], jednak informacje te nie 
mają potvvierdzenia w żadnych źródłach. 

29 MLW,WMBNW - legitymacja członkowska SARP z Jat 1934-1939. 
30 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l; WMBNW - zaświadczenie wystawione przez LSRR Komitet 

wykonawczy miasta Wilna z dn. 07.05.1941 r.; AMSB, Odpis w/w pisma. Artykuły: H. Wilk, Zabyt
ki ... , dz. cyt.; W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; l. W. Łukaszewicz, Konterfekt ... , 
dz. cyt.; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 114; Tenże, Pamięci ... , dz. cyt., s. 607; J. Łempicka, Wspo
mnienie . . .  , dz. cyt., s. 56. 

31 E. Malachowicz, Architektura . .. , dz. cyt., s. 136 oraz tenże, Wilno ... , dz. cyt., passim. 
32 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l; P. Śledziewski, Mauzoleum ... , dz. cyt.; W. Monkiewicz, 

z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 114 i Pamięci .. . , dz. cyt., s. 607, 
także opracowania E. Malachowicza, Arcl1itekturn . .. , dz. cyt., oraz Wilno ... , dz. cyt., s. 70, passim. 

33 Placyda (Pelagia) z Siedleckich Bukowska (21.10.1907-18.12.1974) urodziła się w Białymstoku, gdzie 
ukończyła szkolę podstawową i średnią. W Jatach 1928-1935 studiowala malarstwo pod kier. prof. 
Ludomira Slendzińskiego na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie. Była członkinią organizacji 
zawodowej Cech św. Łukasza w Wilnie oraz współzałożycielką utworzonej w roku 1936 Spółdziel
ni Pracy Artystów Wileńskich. Po wojnie powróciła wraz z mężem do rodzinnego miasta. Jako jed
na z pierwszych brała udział w kształtowaniu białostockiego środowiska plastycznego i życia kul
turalnego. Od roku 1946 zajmowała się dydaktyką w Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku, 
a następnie w Supraślu, gdzie w okresie późniejszym przeniesiono tę szkolę. Należala do białostoc
kiego okręgu ZPAP. Uprawiala malarstwo sztalugowe z niewielkimi odstępstwami na rzecz plasty
ki monumentalnej. Swoją twórczość często prezentowala na wielu wystawach regionalnych, część 
prac artystki zakupiło już w latach 60. XX w. m.in. Muzeum Okręgowe w Białymstoku oraz Mu
zeum Narodowe w Warszawie. Współpracowala również z mężem, np. projektując wystrój wnętrz 
lub tworząc obrazy do budowanych przezeń kościołów (płaskorze-źby w prezbiterium kościola 
w Dojlidach, witraż w szklanym sklepieniu kościola św. Rocha w Białymstoku). (AJŁB, Dyplom 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie z dn. 09.12.1936 r.; K. Marszałek, Rozw6j . . .  , dz. cyt., 
s. 417-448; W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 59; J. Poklewski, Połskie życie ... , dz.
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cyt., s. 75, 141-142, 231, 283, 285; Joanna Tomalska, Białostockie środowisko plnstycwe po II woj11ie 
światowej. Szkic do zbiorowego portretu [w:) Studin i mnterinły do dziejów minsin Białegostoku, red. Hen
ryk Majecki, T. V, Białystok 2001, s. 221-238 oraz informacje M. Siedleckiej, Z. Zalewskiej-Wójcik 
i Anny Andreew). 

3-1 AMSB, Pismo z dn. 18.12.1968 r. wystawione przez PMRN Wydział Spraw Wewnętrznych 
w Białymstoku w sprawie ustalenia treści aktu małżeńskiego; AJSW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 1 .

35 Świadczy o tym wyrys geodezyjny działki budowlanej zakupionej na terenie Wilna, na której Bu
kowski zamierzał wznieść dom jednorodzinny [patrz materiały w AMSB]. 

36 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l; WMBNW - zaświadczenie wystawione dn. 15.01.1941 r.
przez LSRR Komitet Wykonawczy miasta Wilna; dokument w języku litewskim z 1941 r. (prawdo
podobnie umowa o pracę); AMSB, Odpis w/w zaświadczenia; MHB, Legitymacja pracownicza, sy
gn. Dep/115; J.M. Gisges, Wywoływanie duchów ... , dz. cyt., s. 270-271. 

37 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2 oraz relacje Z. Zalewskiej-Wójcik i M. Siedleckiej. 
38 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2; H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt.; K. Marszałek, Rozwój ... , dz. cyt., 

passim; !.W. Łukaszewicz, Konterfekt . .. , dz. cyt.; J. Stadnicki, Architekt..., dz. cyt., s. 114, Tenże, Pn
mięci ... , dz. cyt., s. 607. Bukowscy początkowo zamieszkiwali przy ul. Rabiańskiej, później otrzymali 
mieszkanie w przedwojennej kamienicy przy ul. Świętojańskiej 22/6, skąd ich usunięto (mieszkania 
te zostały zajęte m.in. przez urzędników bezpieki). Następnie wynajmowali poddasze w domu jed
norodzinnym przy ul. Białostoczek 18. Pod koniec lat 50. XX w. planowali przenieść się do War
szawy. Prof. Sienicki, który był wówczas dyrektorem Instytutu Urbanistyki i Architektury w War
szawie, złożył Bukowskiemu propozycję pracy w tejże placówce [MHB, Korespondencja prof. dr 
Stefana Sieniekiego do S. Bukowskiego z dn. 1 1 .03.1959 r.; z relacji z. Zalewskiej-Wójcik, M. Sie
dleckiej i J. Łempickiej). 

39 H. Wilk, Zabytki . . . , dz. cyt. Jako pierwsi z architektów, obok S. Bukowskiego, osiedlili się w Białym
stoku po wojnie także inżynierowie Jan Szurowski i Antoni Choroszucha [K. Marszałek, Rozwój . . .  , 
dz. cyt., s. 435). 

40 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2; MHB, Zaświadczenia i umowy o pracę zawarte między 
S. Bukowskim i W. Paszkowskim. H. Wilk, Zabytki . .. , dz. cyt.; T. Gicgier, Tnjem11ice ... , dz. cyt.; 
W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; l. W. Łukaszewicz, Kolllerfekt ... , dz. cyt.; 
J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 1 14; Tenże, Pnmięci .. . , dz. cyt., s. 607. 

41 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt. oraz szereg zaświadczeń, umów, pism urzędowych w zbiorach 
MHB i AMSB. 

42 MHB, Zaświadczenia informujące o pełnieniu tych funkcji przez S. Bukowskiego. 
43 H. Wilk podaje, że Bukowski prowadził zajęcia przez 8 lat, natomiast ze źródeł niepublikowanych 

wynika, że przez 6 lat [H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt.; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2 oraz MHB, 
Umowy o pracę na stanowisku nauczyciela projektowania, zawarte w łatach 1946-1952, między 
S. Bukowskim, a dyrektorem Liceum Budowlanego - inż. Antonim Choroszuchą]. 

44 H. Wi.lk, Zabytki ... , dz. cyt. 
45 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 3 oraz !.W. Łukaszewicz, Konterfekt . . .  , dz. cyt. i J. Stadnicki, 

Architekt . . . , dz. cyt., s. 1 14. 
46 K. Marszałek, Rozwój ... , dz. cyt., s. 433. 
47 Funkcję tę pełnił w latach 60. XX w., zaś członkiem oddziału był od 1947 roku [MLW, Życiorys

wersja 3, dz. cyt., k. 3 oraz materiały z MHB]. 
48 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 3. 
49  Archiwum PAN w Warszawie, Stanisław Bukowski, Posqg Światowida w krakowskim Muzeum Arche

ologicznym, 1964; w artykule tym Bukowski podpisał się jako członek Połskiego Towarzystwa Ar
cheologicznego. 

50 l. W. Łukaszewicz, Kolllerfekt ... , dz. cyt.; z relacji J. Łempickiej, M. Siedleckiej i Z. Zalewskiej-Wójcik. 
51 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 3. O twórczości pisarskiej Bukowskiego informuje J. Stadnicki 

również w dwóch artykułach: Architekt ... , dz. cyt., s. 115 i Pnmięci . . .  , dz. cyt., s. 608-609. W druku 
ukazały się: Tnjem11ice sanktuariów pnleolihJCZilych, pisany w łatach 1968-1973, drukowany partiami 
w kwartalniku "Z otchłani wieków", 1975, nr l i 2 oraz Uznsnd11ienie rekonstrukcji świqhjlli Swelitowi
In 11n wyspie Rugii, również w "Z otchłani wieków", 1974, nr l .  Pozostałe artykuły znajdują się 
w warszawskim archiwum PAN, MHB oraz AMSB. 
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52 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k .  3. 
53 Tamże, k. 3. Andrzej Bukowski zmarł w lutym 2004 r.; pochowano go w rodzinnym grobowcu 

Bukawskich na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku. 
54 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 3 oraz informacje uzyskane od z. Zalewskiej-Wójcik. 
55 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 3; MHB, Zaświadczenia i nagrody. Artykuły: K. Siemiatycka, 

Przedstawiamy .. . , dz. cyt., H. Wilk, Zabytki . . .  , dz. cyt., I.W. Łukaszewicz, Konterfekt . . .  , dz. cyt., J. Stad
nicki, Architekt..., dz. cyt., J. Łempicka, Wspomnienie . . . , dz. cyt., s. 56. 

56 AMSB, Odpis zaświadczenia wystawionego przez prof. Cz. Przybylskiego w dn. 22.10.1933 r. 
57 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt.; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 1 15, Tenże, Pamięci ... , dz. cyt., 

s. 607; E. Małachowicz, Architektura . . .  , dz. cyt., s. 136. Prawdopodobnie chodzi o stadion, który 
obecnie należy do klubu sportowego Dynamo. W tym miejscu warto wspomnieć, że fotografie mo
delu i fotografie z budowy znajdowały się niegdyś w zbiorach prof. Gutta, jednak nie ustaliłem do
kąd niniejsze archiwalia zostały przekazane po jego śmierci [patrz informacja w: Romuald Gutt, dz. 
cyt., s. 42]. 

58 Romuald Gutt, dz. cyt., s. 42 oraz na podstawie informacji arch. S. Bukowskiego: E. Małachowicz, 
Architektura . . .  , dz. cyt., s. 135; Tenże, Wilno . . . , dz. cyt., s. 67. 

59 E. Małachowicz, Architektura . . .  , dz. cyt., s. 133. 
60 Ks. P. Śledziewski, S. Bukowski, O projekcie ... , dz. cyt., s. 367-368; E.  Małachowicz, Architektura ... , dz. 

cyt., s. 137, Tenże, Wilno ... , dz. cyt., s. 70; J .  Poklewski, Polskie życie ... , dz. cyt., s. 188-189. 
61 Ks. P. Śledziewski, S. Bukowski, O projekcie ... , dz. cyt., s. 369-371; J. Batorowicz, Plac . . .  , dz. cyt.; 

E. Małachowicz, Architektura ... , dz. cyt., s. 138, Tenże, Wilno ... , dz. cyt., s. 70; J. Poklewski, Polskie 
życie . .. , dz. cyt., s. 189-193. Oryginał projektu regulacji Placu Katedralnego wykreślony przez T. Go
dziszewskiego, a firmowany nazwiskiem R. Gutta znajduje się w depozycie Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. Opublikowano go we wspomnianym opracowaniu J. Poklewskiego. 

62 Ks. P. Śledziewski, S. Bukowski, O projekcie ... , dz. cyt., s. 372. 
63 K. Kieniewicz, Problem ... , dz. cyt., s. 374 i 375. 
64 Jan Minorski, Postulatt; i koncepcje urbanistyczne i architektoniczne w Polsce w ostatnim pięcioleciu przed 

II wojnq światową [w:] Materiały i Studia, Seria IV - "Zagadnienia społeczno-gospodarcze w kształ
towaniu przestrzennym", z. 4: Materiały do dziejów myśli architektonicznej w zaraniu Polski Ludowej, 
red. Władysław Szulc, Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbani
styki i Budownictwa, Warszawa 1965, s. 27. 

65 Ks. P. Śledziewski, S. Bukowski, O projekcie . . .  , dz. cyt., s. 369-371; J. Batorowicz, Plac .. .  , dz. cyt.; 
E. Małachowicz, Architektura . .. , dz. cyt., s. 138, Tenże, Wilno ... , dz. cyt., s. 70; J. Poklewski, Polskie 
życie . . .  , dz. cyt., s. 191-193. 

66 E.  Małachowicz, Architektura ... , dz. cyt., s. 138, Tenże, Wilno ... , dz. cyt., s. 70. Zmiany, jakie zaistniały 
między projektem a realizacją są wynikiem późniejszych (1939-1941) prac przeprowadzonych pod 
kierunkiem litewskiego architekta Vytautasa Zemkalnisa Landsbergisa U. Poklewski, Polskie życie ... , 
dz. cyt., s. 193]. 

67 Krzysztof Pawłowski, Zasady ochrony, odbudowy i rewalon;zacji historycznych zespołów urbanistycznych 
(w:) Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konsenuacja, red. Wiktor Zin, T. [: Miasta 
historyczne, pod red. Wojciecha Kalinowskiego, Warszawa 1986, s. 51; J. Poklewski, Polskie życie . . .  , 
dz. cyt., s. 188-189. 

68 Ks. P. Śledziewski, S. Bukowski, O projekcie . . .  , dz. cyt., s. 370. 
69 Były to projekty następujących autorów: Janiny Reichert przy współpracy Fryderyka Totha i Kry

styny Tolłoczkówny, Konstantego Danko i Wacława Kowalika, Stanisława Homo-Popławskiego 
oraz Zygmunta Jabłońskiego przy współudziale Eugeniusza Szparkowskiego. 

70 "Architektura i Budownictwo", R. XV 1939, nr 4/5, s. 57-59 oraz Wilno, R. I 1939, nr 2, s. 168-169.
71 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. l, 5; W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; 

J. Stadnicki, Architekt..., dz. cyt., s. 1 14, Tenże, Pamięci ... , dz. cyt., s. 607. 
n P. Śledziewski, Mauzoleum ... , dz. cyt., s. 1 11-113; Stanisław Lorentz, Album wile1iskie, Warszawa 1986, 

s. 95-107; E. Małachowicz, Architektura ... , dz. cyt., s. 136, Tenże, Wilno .. ,, dz. cyt., s. 69. 
73 J. Poklewski, Profesor Juliusz Kłos - architekt - badacz - konsenuator - pedagog - człowiek (w:) Arcliitec

tura et historia. Studia Mariana Arszy1iski septuagenario dedicata, red. Michał Woźniak, Toruń 1999, 
s. 283-314.
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7� P. Śledziewski, Mauzoleum . . .  , dz. cyt., s. 107-114; S. Lorentz, Alb11111 . . .  , dz. cyt., s. 95-100; ) . Pokłewski, 
Polskie życie . . .  , dz. cyt., s. 244-247. 

75 Zrezygnowano z kapiteli i obniżono opory sklepień oraz okładziny ściennej, projektowanej z pia
skowca, do wysokości 110 cm nad posadzką. Okładziny słupów i filarów przewidziano z czerwo
nego polerowanego granitu wileńskiego, podobnie jak posadzkę skomponowaną z kilku odmian 
czerwieni oraz z czarnego, wołyńskiego granitu (P. Śłedziewski, Mauzoleum . .. , dz. cyt., s. 116] .  

76 Przewidziano trzy podstawy pod sarkofagi dla króla Aleksandra i królowych Elżbiety i Barbary 
i jedną podstawę mniejszą pod urnę z sercem króla Władysława IV. Miały być one wykonane 
z monolitów granitowych, czerwonych, skomponowanych z posadzką. Zaprojektowane były rów
nież trzy sarkofagi i urna o charakterze relikwiarzy kutych w srebrze. Jako odpowiedniki do po
wyższych sarkofagów i urny miały być umieszczone na ścianach metalowe tablice w obramieniach 
kamiennych, wkomponowanych w okładziny ścienne z napisami objaśniającymi. Na wprost wejścia 
na ścianie tylnej zaprojektowano na konsolce posążek Bogurodzicy kuty w srebrnej blasze. 
W dwóch bocznych przęsłach, nie zawierających sarkofagów i urny, zaprojektowano czarne ławy 
granitowe przy ścianach [P. Śłedziewski, Mauzoleum ... , dz. cyt., s. 116-118]. 

77 P. Śledziewski, Mauzoleum . . .  , dz. cyt., s. 118-119; E. Małachowicz, Wilno . . .  , dz. cyt., s. 229. 
78 H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt.; W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie . . .  , dz. cyt., s. 9; l.W. Łukaszewicz, 

Konterfekt . . .  , dz. cyt.; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 1 14. 
79 MLW, WMBNW - zaświadczenie wystawione dn. 15.01.1941 r. przez LSRR Komitet Wykonawczy 

miasta Wilna; AMSB, Odpis w /w zaświadczenia. 
80 J.M. Gisges, Wywoływanie duch6w ... , dz. cyt., s. 270-271 . Mimo, że autor nie podaje imienia inżyniera, 

to informacje te dotyczą z całą pewnością Stanisława Bukowskiego. rotwierdzenie stanowi zacho
wana legitymacja pracownicza wydana przez wileński oddział Przedsiębiorstwa Projektowo
Planistycznego LSRR [MHB, Legitymacja, sygn. Dep/115] .  

81 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7 oraz J. Stadnicki, Pamięci . . .  , dz. cyt., s. 607. 
82 A. Dolistowski, Kości6/ . . .  , dz. cyt., s. 250-252 oraz U. Kraśnicka, Kości61 . . .  , dz. cyt., s. 53, 55, 67. 
83 H. Sawczuk, Białystok ... , dz. cyt., s. 36-37; H. Sawczuk-Nowara, Środowisko .. . , dz. cyt., s. 314-315.  

H. Nowara podaje, że instytucja, w której przygotowano plan nosiła nazwę Regionalnej Dyrekcji 
Płanowania Przestrzennego, A. Oleksicki wspomina o Rejonowej DPP, zaś W. Monkiewicz i z. Tro
czewski (zapewne za Bukowskim), iż było to Biuro Urbanistyczne Planowania Przestrzennego 
w ramach PKZ. [Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku (dalej: 
AWUOZB), Antoni Oleksicki, Irena Małofiejew, Studium historyczno-urbanistyczne do miejscowego 
planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku, Białystok 1978, sygn. 2300, s. 72-
73 oraz W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9]. 

� W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie . . .  , dz. cyt., s. 23-24; A. Dolistowski, Kości61..., dz. cyt., s. 252-
253; U. Kraśnicka, Kości61..., dz. cyt., s. 67. Patrz także: Dorota Grubba, Stanisław Horno-Poplawski. 
Droga szt 1ki - sztuka drogi, Sopot 2002, s. 25, 26, 37, 45, 62-64. 

85 W łatac·, 1945-1946 do płebanU dobudowano prostopadłe skrzydło do wcześniej wzniesionego 
w latach 1929-1934 skrzydła północnego. Prace nad zespołem ukończono w roku 1947 [A. Doli
stowski, Kości61..., dz. cyt., s. 252]. 

86 MHB, Projekt szkicowy ołtarza Matki Boskiej, brak skali i daty; ołówek na kalce; Projekt o/tarza Matki 
Boskiej, brak skali i daty, ołówek na kalce oraz ozalid podmalowywany w trzech wersjach kolory
stycznych. Wśród archiwaliów brak jest natomiast projektów do ołtarza św. Antoniego. Patrz rów
nież: K. Konstantynowicz, Siedem ołtarzy ... , dz. cyt. 

87 MHB, Projekt wykonany w ołówku na kalce nie został zatytułowany, brak też daty opracowania. 
88 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; MHB, Projekt tabernakulum - widoki, rzuty i przekroje, skała 

1:5, brak daty, ołówek na kalce. O projektach mowa również w artykule J. Stadnickiego, Architekt . . .  , 
dz. cyt., s. 115.  

89 MHB, Projekt witraża pod kopu/q kościola św. Rocha - widoki i przekroje, skala 1 :10 i 1 :2,  brak daty, 
ołówek na kalce, również w zbiorach AMSB; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7. S. Rogulski, 
twierdzi, że stanowi on jedyne późniejsze zrozumienie koncepcji wystroju wnętrza u Sosnowskiego 
[Sławomir Rogulski, Kości61 św. Rocha w Białymstoku - koncepcja ideowa budowy świątyni jako ponmika 
- wyraz architektoniczny, WKAB, 1977, nr 4 (26), s. 76]. 

90 MHB, Szkic wielkiego ołtarza do kościola św. Rocha w Białymstoku, skala 1 :50, 1960, ozalid. 
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91 A .  Dolistowski, Kościół . . .  , dz. cyt., s .  253-254. Idea centralnego ołtarza, której zwolennikiem był 
Sosnowski, stała się bliska także Bukowskiem [według informacji Bukowskiego udzielonej S. Rogul
skiemu w lutym 1975 r. [S. Rogulski, Słowo . . .  , dz. cyt.]. Zdaniem A. Olszewskiego: ołtarze w kaplicach 
dopasowane do charakteru calości [w duchu polskiej sztuki dekoracyjnej - S.W.], SIJ wręcz dosłownymi 
kopiami Shjlmego ołtarza, projektowanego przez jmm Szczepkowskiego na Wystawę ParyskiJ 1925 roku 
[Andrzej K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka, Wrocław
Warszawa-Kraków 1967, s. 162-163]. 

92 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; Ks.
J. Nieciecki, Budownictwo . . . , dz. cyt., s. 89; J. Stadnicki, Pamięci ... , dz. cyt., s. 607; Spis kościołów .. . , dz. 
cyt., s. 237-238. Dokładną analizę stylowo-formalną kościola przeprowadził K. A. Jabłoński w arty
kule Kościół Matki Boskiej ... , dz. cyt., s. 49-51 .  

93 K. A. Jabłoński, Kościół Matki Boskiej . . .  , dz. cyt., s .  49-51.
94 MHB, Szkic sytuncji kościola w Pogorzalkach, skala 1 :1000, 24.08.1946 r.  Być może szkic ten został 

sporządzony do niezrealizowanego projektu świątyni, autorstwa warszawskich architektów [patrz: 
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej: AAB), Teczka: Kościół w Pogorznlknch.  Projekt ko
ścioła parafialnego w Pogorzalkach, opr. St. Szymański i K. Cygański]. 

95 Informacja obecnego proboszcza parafii w Pogorzalkach ks. Jerzego Rachwalo, według relacji nie
żyjącego miejscowego historyka Edwarda Poplawskiego. 

96 AAB, Teczka: Kościół w Pogorzalkach. Ostatecznie świątynię wybudowano dopiero w latach 1977-1980, zaś 
projekt sporządzi! inż. arch. Jerzy Zgliczyński [Ks. Jan Nieciecki, Budow11ichvo sakralne ... , dz. cyt., s. 89]. 

97 MHB, Stanisław Bukowski, Szkicowy projekt kaplicy pomnika na cme11tnrzu pomordowanych w Kras
sowie, skala 1:50, br. daty, ołówek na kalce oraz Szkicowy projekt do cmentarza pomordown11ych 
w Krassowie, skala 1 :50, br. daty, ołówek na kalce, a także relacja ks. Józefa Kaczyńskiego ze wsi 
Nowe Piekuty, informacje zawarte w: Przewodnik po upamiętnionych miejscach walki i męcze1istwa. 
Lata wojny 1939-1945, praca zbiorowa, Warszawa 1988, s. 440 i na stronie internetowej 
www.cieclzanowiec.lomza.opoka.org.pl/piekuty.htm. 

98 MHB, Projekt budowy kościola w parafii Dojlidy w B iałymstoku, skala 1:100, br. daty, ołówek na kalce; Szkico
Wjt projekt kościola w Dojlidach (wariant), skala 1:200, br. daty; ołówek na kalce; Projekt kościola w Dojlidaclz 
(wersja zrealizowana), skala 1:100, br. daty, ołówek na kalce; ProjekhJ Wjt posażenia wnętrz i detali do kościola 
w Dojlidach, br. daty, ołówek na kalce; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 6; W. Monkiewicz, z. Troczew
ski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; !.W. Łukaszewicz, Konterfekt ... , dz. cyt., s. 6; Ks. J. Nieciecki, Budownichvo ... , dz. 
cyt., s. 89, 91; J. Stadnicki, Pnmięci ... , dz. cyt., s. 607; Spis kościołów ... , dz. cyt., s. 100-101. 

99 Dokładny opis kościola w opracowaniu K.A. Jabłońskiego, Architektura sakralna . .. , dz. cyt., s. 146-
148, a także tegoż, Katolicka architektura sakralna .. . , dz. cyt., s. 336-338. Patrz również: AWUOZB, Łu
cja Włoch, Białystok-Dojlidy. Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi i Matki Boskiej Ostrobramskiej, kar
ta ewidencyjna zabytku, 1994, nr inw. 2689. 100 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; W. Monkiewicz, Z. Troczewski, Ludzie . .. , dz. cyt., s. 9; 
J. Stadnicki, Pnmięci ... , dz. cyt., s. 607; Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IX: Województwo lomży1iskie, 
red. Maria Kałamajska-Saeed, z. 2: M. Kałamajska-Saeed, Ciechanowiec, Znmbrów, Wysokie Mazowiec
kie i okolice, Warszawa 1986, s. 36 oraz Rocznik Diecezji Drolziczy1iskiej. Spis parafii i duchowieństwa, 
opr. ks. Stanisław Ulaczyk, Drohiczyn-Warszawa 1999, s. 163-165. 101 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; J. Stadnicki, Pamięci .. .  , dz. cyt., s. 607. Rzeczywiście, porów
nując zrealizowaną świątynię z projektem Bukowskiego widoczne są dość znaczne zmiany. W zbio
rach J. Stadnickiego zachowała się również korespondencja Bukowskiego dotycząca tego problemu, 
której fragment brzmi następująco: Sprawa kościola w Grannem ciqg11ie się już 25 lat, w czem kilkmmście 
lat przenUtJ w budowie. [ ... ] budozua nie toczy się zgodnie z projektem, poniezuaż nigdy nie bylem wzyzuany na 
budowę, ani nikt 11ie przyjeżdżał po i11strukcje czy cluxby informacje. Z doświadczenia wiem, że takq prakhjkę 
uprawiajq zazwyczaj księża, którzy clrcq ltkryć przed architektem zmia11y wpr01uadzone przez siebie do projektu 
[MLW, Korespondencja S. Bukowskiego do J. Stadnickiego z dn. 9 września 1976 r.] . 102 AMSB, Szkicowy projekt kościola w parafii Gramu diecezji piliskiej, 1 :200, br. daty, ozalid. 103 MHB, Projekt kościola w parafii Gram1e, pow. Bielsk Podlaski (niekompletny), skala 1 :200, br. daty, 
ołówek na kalce. 104 MHB, Projekt niepodpisany, br. skali i daty, ołówek na kalce; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., 
k. 7; J. Stadnicki, Pamięci . . .  , dz. cyt., s. 608; Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IX: Wojezuództzvo Iom-
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iy1iskie, red. Maria Kałamajska-Saeed, z. 1: M. Kałamajska-Saeed, l:.omża i okolice, Warszawa 1982, 
s. 51; Kościoły i kaplice Diecezji l:.omży1iskiej, Łomża 1995, s. 219.

105 MHB, Szkicowy projekt kościola na starych ful/damenlach we wsi Puchały, pow. l:.omża, skala 1 :200, br.
daty, ozalid; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8; J. Stadnicki, Architekt ... , dz. cyt., s. 1 15, Tenże, 
Pamięci . .. , dz. cyt., s. 608. 

106 Kntalog zabytk6w sztuki w Polsce ... , dz. cyt., s. 52; KościohJ i kaplice Diecezji l:.omży1iskiej, Łomża 1995, s. 237. 
107 Prawdopodobnie architekt czerpał inspiracje ze swoich zagranicznych podróży, a jak wiadomo szcze

gólnie cenił architekturę południowych Wloch i być może dekoracja szczytu fasady kościoła 
w Puchałach jest dalekim przetworzeniem krzyżujących się łuków, występujących w XII-wiecznych 
krużgankach Paradiso przy katedrze w Amalfi [por.: Andre Chastel, Sztuka tv/oska, T. I, Warszawa 
1978, s. 111 ,  il. 35]. Echa tradycji gotyckiej w powojennej architekturze sakralnej były dość częste w tym 
czasie w Polsce. Widoczne są one przede wszystkim w przetworzonych na nowoczesną modłę brylach 
kościołów lub też charakterystycznym dla gotyku wertykalizmie. Przykladem może być chociażby nie
co późniejszy tarnowski kościół p.w. Matki Boskiej z Fatirna, z lat 1957-1960, również o lombardzkim ty
pie fasady. Projekt Bukowskiego byłby więc jednym z pierwszych w Polsce należących do tego nurtu. 

108 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8. Ze względu na brak daty, trudno jest ustalić z jakich do
kładnie lat pochodzą wykonane przez Bukowskiego plany. Wydaje się, że zostały sporządzone za
raz po zrealizowanych projektach kościołów w Chodorówce, Dojłidach, Przytulach i Grannem. 

109 MHB, Projekt kościola przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku, br. daty.
110 Informacje uzyskane od księdza emeryta Zenona Wesołowicza z Białegostoku. 
1 JJ  MHB, Projekt budynku mieszkalnego 11a terenie cme11tarza przy ul. Antoniuk Fabryczny w Biahpnstoku, 

skala 1 :100, br. daty, ołówek na kalce. 
1 12 Obiekt zaraz po wybudowaniu przejęło państwo i oprócz wspomnianych celów kościelnych urzą

dzono w nim przychodnię lekarską tzw. "ambulatorium szpitala św. Rocha" oraz aptekę, które 
funkcjonowały, aż do początku lat 90. XX w. [informacje uzyskane od księdza emeryta Zenona We
sołowicza oraz prof. Józefa Maroszka z Białegostoku]. 

113 MHB, Projekt bramy do cmentarza na Antoniuku, skala 1 :25, br. daty, ołówek na kalce. Obecnie bra
mę, jak i cale ogrodzenie rozebrano, a na ich miejscu wzniesiono nowe. 

1 1� AMSB, Projekt dobudowy drewnianej werandy do budynku mieszkalnego drewnianego na posesji Felicji 
Chodkowskiej przy ul. Poleskiej nr 42 w Białymstoku, skala 1 :100, br. daty, ołówek na kalce. 

115  Informacje ks. prof. Henryka Ciereszko z Białegostoku oraz AWUOZB, Zofia Cybulko, Barbara 
Tomecka, Biah;stok. Knplica parafialna p.w. 5więtej Rodziny (wraz z plebaniq), karta ewidencyjna za
bytku, 1993, nr inw. 2701 . 

116 Pośrednią przyczyną były także braki materiałowe [informacja nieżyjącego proboszcza parafii 
w Czarnej Białostockiej ks. Henryka Glinko]. Patrz również: AAB, Teczka: Czarna Białostocka oraz 
Ks. Henryk Glinko, 25 lat Parafii 5więtej Rodziny w Czarnej Białostockiej 1 974-1999, s. 6. 

ll7 MHB, Szkicowy projekt kościola w Czarnej Wsi-Stacja, skala 1 :200, 1957, ołówek na kalce; MLW,
Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8; J. Łempicka, Wspomnienie ... , dz. cyt., s. 57.ns Por.: Oskar Sosnowski, Projekt katedry w Katowicach, Architekt, 1925, z. 4, s. 22 lub A. Dolistowski, 
Kości6/ ... , dz. cyt., s. 255. 

1 19 Projekt kościola w Czarnej Wsi został zaakceptowany przez ówczesne władze budowlane i kościel
ne, jednak nie bez zastrzeżeń ze strony tych pierwszych. Projektantowi zarzucono - chyba nie bez 
racji - tendencje do zbytniego dekoragonizmu [MHB, Protokół z posiedzenia WKUA w dniu 15 
maja 1958 r.]. 

120 Archiwum WUOZ Delegatura w Suwalkach (dalej: AWUOZS), Szkicowy projekt plebanii w Raczkach, 
skala 1 :100, br. daty, ozalid oraz tamże Krzysztof Jabłoński, Raczki - plebania, karta ewidencyjna za
bytku, 1999. 

121 MHB, Projekt organist6wki we wsi fa/6wka, skala 1 :200, br. daty, tusz i ołówek na kalce; MLW, Życio
rys-wersja l, dz. cyt.; Ks. Jan Nieciecki, Budow11ictwo ... , dz. cyt., s. 94. Podczas realizacji obiektu nie
co go uproszczono, a w latach późniejszych rozbudowano, przez co w znacznym stopniu zeszpe
cono formę projektowaną przez architekta. 

122 MHB, Szkicowy projekt kościola we wsi Stare jeżewo, skala 1 :200, br. daty, ołówek i tusz na kalce. 
Sądząc po usytuowaniu baptysterium i ambony zlokalizowanej przy jednym z filarów międzyna
wowych, można przyjąć, że projekt mógł powstać jeszcze przed wprowadzeniem nowych ustaleń 
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liturgicznych f i  Soboru Watykańskiego, a więc przed rokiem 1965. Z kolei należy pamiętać, że Epi
skopat Polski dopiero po konferencji w roku 1973 wprowadził w życie Normy postępown11in w spra
wach sztuki kościelnej [Monika Rydygier, Najnowsza architekturn sakmina w Polsce - gł6wne tendencje 
i problemy. Plumlizm form w architekturze wsp6łczesnych kościoł6w, Teka Komisji Urbanistyki i Archi
tektury, T. XXri, 1988, s. 82]. W tym wypadku można przyjąć, że projekt powstal najpóźniej na po
czątku lat 70. XX w. i był jednym z ostatnich obiektów sakralnych w twórczości Bukowskiego. 

123 Tendencje do necekspresjonizmu uwidoczniły się w polskiej architekturze sakralnej z początkiem 
lat 60. XX w. Jedną z pierwszych budowli, niegdyś kontrowersyjnych, a dziś już mających uznane 
miejsce w historii polskiej architektury sakralnej, był kościół w Nowej Hucie-Bieńczycach z lat 1966-
1977, w którym widoczne są z kolei wyraźne inspiracje corbusierowską kaplicą w Ronchamp. 124 AAB, Szkic koncepcyjny . . .  , dz. cyt. oraz informacje ks. prof. Henryka Ciereszko z Białegostoku. 

125 MHB, Projekt kościola do nieustalonej miejscowości l, skala 1 :200, ołówek na kalce. 
126 MHB, Projekt kościola do nieustalonej miejscowości n, skala 1 :200, ozalid.
127 MHB, Projekty wyposażenia do kościola w Gródku, br. daty, ołówek na kalce: Szkicowy projekt ołtarza 

gl6wnego, skala 1 :25; Ołtarz do kościo/n w Gr6dku, skala 1:10; Stalin w prezbiterium, skala 1:10. Nie wiado
mo, z jakiego okresu pochodzą te prace, według informacji obecnego proboszcza, który usunął z ko
ścioła wspomniany ołtarz i stalle, projekty wykonano prawdopodobnie w początku lat 60. XX w. 

128 MHB, Projekt kaplicy Serca fewsowego i Matki Bożej, br. daty i dokładnego opisu, ozalid i kilka wersji 
kolorystycznych. 

129 Projekty zngr6d wiejskich ... , dz. cyt., s. 39. 
130 MHB, Projekt zagrody din małomiasteczkowego typu gospodarstwa rolniczo-rzemieślniczego, skala 1:50, 1946, 

ozalid oraz Projekt domu murowanego, piętrowego mieszknlno-rzemieślniczo-sklepawego w mnłem miasteczku, 
skala 1:100, 1946, ozalid. Nie zdołałem ustalić, czy któryś z tych projektów doczekał się realizacji. 

131 MHB, Projekt fasady frontowej Znrzqdu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego, br. skali, 1947, 
ozalid. Porównując stan obecny budynku z projektem Bukowskiego wynika, że zrealizowano go 
fragmentarycznie w postaci balkonu (bez zadaszenia) i czterech boniowanych lizen parteru, w cen
tralnej części fasady. 

132 AWUOZB, Barbara Tomecka, Zofia Cybulko, Białystok. Bank, ul. Rynek Kościuszki 7, karta ewiden
cyjna zabytku, 1995, nr inw. 2800. 

133 Chodzi tu przede wszystkim o projekty jego warszawskich gmachów, �- Ministerstwa Komunika
cji, Banku Gospodarstwa Krajowego i Kierownictwa Marynarki Wojennej. Inspiracja ta nie była 
przypadkowa, jeśli przypomnimy sobie fakt, iż Bukowski jako magistrant prof. Świerczyńskiego 
przygotowywal pracę związaną z gmachem BGK. 

134 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; MHB, Protokół Komisji Techniczno-Opiniodawczej z dn. 
28.12.50 r. oraz pismo z dn. 1 1 .01.1951 r. nr RG-1/36 Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych do 
inż. Stanisława Bukowskiego. Gmach po wybudowaniu, na mocy porozumienia Poczty Polskiej 
z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku, w marcu 1952 r. przeszedł na własność Dy
rekcji Poczty i Telekomunikacji. W roku 1972 obiekt został nadbudowany o jedną kondygnację, 
przez co w znacznym stopniu zeszpecono jego formę [informacje Mieczysława Sztolberga, pracow
nika Telekomunikacji Polskiej S.A.]. 

135 MHB, Protokół z posiedzenia komisji artystycznej budowy pomnika Wdzięczności dla Armii 
Czerwonej z dn. 20.12.1950 r.; AMSB, Zamówienie z dn. 21.01.1951 r. wystawione przez Woje
wódzki Komitet Fundacji Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Bukowski w piśmie wystę
puje jako kierownik Sekcji Technicznej Komitetu. Umieszczona na postumencie rzeźba przedsta
wiająca żołnierza radzieckiego została wykonana przez artystę Jana Slusarczyka z Warszawy [Wal
demar Monkiewicz, Elwira Duc, Szlakiem osiągnięć Polski Ludowej po Binh;mstoku, Białystok 1975, 
s. 30]. W roku 1990 pomnik usunięto z Plant, a rzeźbę przeniesiono na cmentarz radzieckich jeńców 
wojennych przy ul. Ciolkowskiego w Białymstoku [A WUOZB, Maria Oleksicka, Pomnik Wdzięczno
ści Armii Radzieckiej, karta ewidencyjna zabytku, 1986, nr inw. 22]. 

136 A WUOZB, Dom Partii (kopia projektu), sygn. 4427 oraz Dariusz Stankiewicz, Białystok. Dom Partii KW 
PZPR, ob. budynek UwB, karta ewidencyjna zabytku, 1993, nr inw. 2667; MLW, Życiorys-wersja 3, dz.
cyt., k. 6; K. Siemiatycka, Przedstawiamy ... , dz. cyt.; H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt., s. 26; W. Monkiewicz, 
z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; I.W. Łukaszewicz, Konterfekt ... , dz. cyt.; J. Stadnicki, Pamięci ... , dz.
cyt., s. 606 oraz Zabytki nrchitekhm;. .. , dz. cyt., s. 14; A. Oleksicki, Powojenna ... , dz. cyt., s. 20. 
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137 MHB, Hotel Miejski. Projekt techniczny elewacji, skala 1 :100, CBPAiB Miastoprojekt-Białystok, 1956, 
tusz na kalce; oraz opinia Kolegiurn Architektonicznego z dn. 03.03.1951 r.; AWUOZB, Barbara To
mecka, Zofia Cybulko, Białystok Hotel, karta ewidencyjna zabytku, 1994, nr inw. 2800; MLW, Życio
rys-wersja 3, dz. cyt., k. 6; K. Siemiatycka, Przedstawiamy . . .  , dz. cyt.; H. Wilk, Zabytki ... , dz. cyt., s. 26; 
W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie . . .  , dz. cyt., s. 9; l.W. Łukaszewicz, Konterfekt ... , dz. cyt.; 
J.  Stadnicki, Pamięci ... , dz. cyt., s. 606 oraz Zabytki architektury ... , dz. cyt., s. 14. 

138 Pod koniec lat 90. XX w. budynek został dość znacznie przebudowany. Wtedy też z elewacji (nad 
wejściem do restauracji) usunięto ciekawy element dekoracyjny, jakim był neon "Serca i damy", za
projektowany przez żonę Bukowskiego. Już w roku 1980 w artykule pośmiertnym, poświęconym 
osobie arch. Bukowskiego, autor określa owy neon jako równie już zabytkowy [I.W. Łukaszewicz, 
Konterfekt . . .  , dz. cyt., s. 6]. 

1 39 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 6 oraz J. Stadnicki, Pamięci ... , dz. cyt., s. 607. 
140 Być może chodzi tu o dwa budynki biurowe Zakładu Gazowniczego przy ulicy Zacisze, które 

w ostatnim czasie zostały w znacznym stopniu zmodernizowane. Z. Troczewski i J. Antoniuk 
w przewodniku po mieście z roku 1956 wspominali, że gazownia miała powstać w okresie planu 
S-letniego [Z. Troczewski, J. Antoniuk, Biah;stok i okolice. Przewodnik i informator, Białystok 1956, 
s. 39], natomiast A. Dobrański nadmienia, że Miejską Gazownię przekazano do eksploatacji w 1962 r.
[Adam Dobroński, Biah;stok. Historia miasta, Białystok 1998, s. 184]. W tym miejscu można tylko 
wspomnieć, że w dziale administracyjnym Zakładu Gazowniczego przechowywanych jest szereg 
projektów dotyczących inwestycji budowlanych tej instytucji. Wyrywkową kwerendę archiwum 
przeprowadziłem w marcu 2002 r. 

141 Pozostałyrni członkami zespołu projektującego byli: Walerian Bielecki, Zdzisław Bubiniec, Leon 
Jaruszewicz, Jan Krutul, Mieczysław Krzywiec, Henryk Majcher, Edward Rybiński, Jan Szurowski, 
Jerzy Zgliczyński i Stefan Zieliński [patrz MHB, Pismo KUA z dn. 06.12.1956 r.]. 

142 AMSB, Projekt techniczno-roboczy Domu Zdrowia i Kultun; w Chlebiotkach pow. Zmnbrów, br. daty 
i skali, ozalid kolorowany; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8. 

143 AMSB, Projekt domu jednorodzinnego, skala 1 :100, br. daty, ołówek na kalce.
144 Świadczą o tym liczne pisma z Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków wysyłane bezpo

średnio na adres architekta - patrz: MHB, Pisma NDMiOZ z lat 1946-1948. 
145 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2; MHB, Umowy o pracę na stanowisku kierownika PP KZA, 

zawarte między W. Paszkowskim, a S. Bukowskim z lat 1948-1949; Wacław Kochanowski, Ludmila 
Lebiedzińska, Władysław Paszkowski, Osiqgnięcia Polski Ludowej w zakresie ochrony zabytków na Biało
stocczyźnie, "Rocznik Białostocki", Białystok 1965, T. V, s. 281-82; A. Oleksicki, Odbudowa ... , dz. cyt., s. 9.

146 W związku z tym, że temat odbudowy pałacu Branickich omawiany był wielokrotnie, zrezygno
wałem z jego szczegółowej analizy. Szerzej m.in.: Wacław Kochanowski, Władysław Paszkowski, 
Prace konserwatorskie - województwo białostockie (1 952-1956), OZ, R. 9, 1956, nr 4 (35); Wacław Ko
chanowski, Ludmiła Lebiedzińska, Władysław Paszkowski, Osiqgnięcia ... , dz. cyt.; S. Bukowski, 
A. Lutostańska, Odbudowa . . .  , dz. cyt., s. 63-69; T. Gicgier, Tajemnice . . .  , dz. cyt.; T. Wiśniewski, To nie 
ten pałac ... , dz. cyt.; E. Zeller-Narolewska, Pałac . . .  , dz. cyt., s. 9-21. 

147 MHB, Kalendarium prac dotyczących odbudowy pałacu Branickich, opr. Stanisław Bukowski, br.
daty, mps; pismo L.dz. 889/49/NDM NDMiOZ z dn. 28 stycznia 1949 r. skierowane do inż. arch. 
S. Bukowskiego z zestawieniem zleconych wcześniej prac projektowych przy pałacu Branickich 
oraz pismo L.dz. 7466/47 /NDM NDMiOZ z dn. 31 października 1947 r. skierowane do inż. arch. 
S. Bukowskiego, podpisane przez Generalnego Konserwatora Zabytków prof. dr. J. Zachwatowicza; 
W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiqgnięcia ... , dz. cyt., s. 284; T. Gicgier, Tajemni
ce ... , dz. cyt., s. 21; E. Zeller-Narolewska, Pałac . . .  , dz. cyt., s. 27. 

148 W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiqgnięcia ... , dz. cyt., s. 285; S. Bukowski, 
A. Lutostańska, Odbudowa . . .  , dz. cyt., s. 70-71; E. Zeller-Narolewska, Pałac . . .  , dz. cyt., s. 27-28. 

149 Jakub Chlebowski, Rozwój i osiqgnięcia Akademii Medycznej w Białymstoku, s. 211  oraz Wacław Biał
kowski, Wspomnienia o pracy w województwie białostockim w latadz 1944-1 949, s. 78-79, oba artykuły 
w: "Rocznik Białostocki", Białystok 1965, T. V.

1 50 MHB, pismo S. Bukowskiego skierowane do Akademii Medycznej w Białymstoku z dn. 01 .03.1950 r.; 
E. Zeller-Narolewska, Pałac . . . , dz. cyt., s. 27. Architekt słusznie uważaJ, że przeznaczenie pałacu na 
cele Akademii nie będzie służyć zarówno jej, jak i przede wszystkim samemu zabytkowi. Poza tym 
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był świadom tego, że przeznaczając pałac na cele uczelni, straci się bezpowrotnie możliwość od
tworzenia jego historycznych, bogatych wnętrz, a sama adaptacja będzie wymagała gruntownej 
przebudowy jego układu przestrzennego. 

151 MHB, Kalendarium, dz. cyt. oraz umowa zawarta dn. 18 sierpnia 1951 pomiędzy Akademią Me
dyczną a S. Bukowskim; T. Wiśniewski, To nie ten palne ... , dz. cyt., s. 3; E. Zeller-Narolewska, Pn
lnc . . .  , dz. cyt., s. 27, 31 .  

152 Bukowski w jakiś czas po ukończeniu prac przy odbudowie pałacu Branickich został wytypowany 
za to do nagrody państwowej. Jednak wbrew centralnym władzom konserwatorskim nagrodę 
przyznano nie Bukowskiemu, lecz architektowi z Warszawy, który zajął jego miejsce, gdy tego od
sunięto od kierownictwa odbudowy. Władze konserwatorskie usiłowały w roku następnym prze
forsować nagrodę dla Bukowskiego, jednakże bezskutecznie. rostanowiono więc oczywistą krzyw
dę zrekompensować architektowi - moralnie. Pracownia Konserwacji Rzeźby w Warszawie otrzy
mała polecenie wykonania, na miejsce jednej z niezidentyfikowanych rzeźb pałacowych, popiersia 
inżyniera Stanisława Bukowsk.iego. Popiersie zostało wykonane, ale z kolei ówczesne władze Białe
gostoku sprzeciwiły się jego ustawieniu. Jednak po pewnym czasie rzeźbę przetransportowano 
w tajemnicy do Białegostoku i zamontowano na szczycie pałacu [T. Gicgier, Tajemnice ... , dz. cyt., s. 21]. 

153 MHB, Umowa AH/881/TAS/58 z dn. 08.05.1958 na opracowanie projektu realizacyjnego zago
spodarowania terenu pałacowego Akademii Medycznej; W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, 
W. Paszkowski, Osiqgnięcia .. .  , dz. cyt., s. 285; S. Bukowski, A. Lutostańska, Odbudowa . . .  , dz. cyt., 
s. 72; A. Oleksicki, Ogród . .. , dz. cyt., s. 51 -52; A. Oleńska, Informacja ... , dz. cyt., s. 84-85; E. Zeller
Narolewska, Pnlac . . .  , dz. cyt., s. 30-31 . 

154 MHB, Rachunek wystawiony przez Bukowskiego Akademii Medycznej w Białymstoku z dn.
06.09.1973 r. 

155 AWUOZB, Antoni Oleksicki, Irena Malofiejew, Studium historyczno-urbanistyczne do miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzemzego miasta Białegostoku, Białystok 1978, sygn. 2300, s. 72-
73; H. Sawczuk, Białystok ... , dz. cyt., s. 36-37; H. Sawczuk-Nowara, Środowisko ... , dz. cyt., s. 314-315. 
oraz W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie ... , dz. cyt., s. 9; A. Oleksicki, Odbudowa . . .  , dz. cyt., Tenże, 
Pienuszy ... , dz. cyt., s. 101-102. 

156 H. Sawczuk-Nowara, Środowisko ... , dz. cyt., s. 314; A. Oleksicki, Rynek . . .  , dz. cyt., s. 31; Tenże, Od-
budowa ... , dz. cyt., s. 20, Tenże, Pienuszy ... , dz. cyt., s. 101 . 

157 A. Oleksicki, Odbudowa . . .  , dz. cyt., Tenże, Pienuszy . . .  , dz. cyt., s. 101-102.
158 H. Sawczuk-Nowara, Środowisko . . .  , dz. cyt., s. 314.
159 AWUOZB, Szczegółowy projekt planu zagospodarowania obszaru ściśle zabytkowego m. Białegostoku, 

skala 1 :1000, opr. S. Bukowski, wykreślił z. Filipczuk, 1955, ozalid nr inw. 1363; Szkicowy projekt nr
clzitektonicznego uporzqdkowanin pólnocnej pierzei Rynku Kościuszki na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 
1-go Maja, skala 1 :200, opr., wykr. i data j.w., ozalid nr inw. 1364; Rozwinięcie pierzei północnej, opr., 
wykr. i data j.w., ozalid nr inw. 1365; Szkicowt; projekt nrclzitektonicwego uporzqdkowmzia poludniowej 
pierzei Rynku Kościuszki na odcinku od ul. Nowoprojektowanej do budynku "Delikatesy" w Białymstoku, 
skala 1 :200, opr., wykr. i data j.w., ozalid nr inw. 1369; Rozwinięcie pierzei poludniowej (ul. Dzierżyń
skiego), opr., wykr. i data j.w., ozalid nr inw. 1367; MLW, Życiorys-wersja l ,  dz. cyt., k. S; A. Olek
sicki, J. Malofiejew, Studium . . .  , dz. cyt., s. 72-73; J. W. Łukaszewicz, Konterfekt ... , dz. cyt., s. 6; 
A. Oleksick.i, Odbudowa . . .  , dz. cyt, s. 21. 

160 A. Oleksicki, Odbudowa . . .  , dz. cyt, s. 21 . E. Małachowicz określa część działalności architektonicznej 
okresu realizmu socjalistycznego w Polsce jako architekturę mimetyczną (środowiskową), do której 
zalicza także prace prowadzone na terenie Białegostoku. Ten znany od dawna i szczególnie rozpo
wszechniony w okresie historyzmu sposób, polegający na mimetycznym włączaniu nowych bu
dowli do istniejących zespołów zabudowy, szczególnie często był stosowany we Włoszech. Mime
tyzacja budynków, oprócz przypadków zestawiania ich bezpośrednio w sąsiedztwie starych, była 
stosowana również do uzupełniania większych fragmentów zabudowy miast w formach będących 
jak gdyby ekstraktem ich charakterystycznych form stylowych [E. Małachowicz, Ochrona środowiska 
kulturowego, T. l, Warszawa 1988, s. 352, 354]. 

161 A. Oleksicki, Rynek ... , dz. cyt., s. 31-33.
162 MHB, Pismo L.dz. nr VII-747 /46 NDMiOZ z dnia 25 lutego 1946 r. zlecające S. Bukowskiemu 

opracowanie projektu odbudowy domu zabytkowego w Białymstoku; AWUOZB, A. Oleksicki, 
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J. Malofiejew, Białystok . . . , dz. cyt., s. 131; Janina Poskrobko, Ewa Zeller, Białystok. Knmie11ica miejska 
przy ul. Sie11kiewicza 2, dokumentacja powykonawcza z przebiegu prac remontowo-ko11serwatorskich, Biały
stok 1988, nr inw. 3872, s. 6-7; Jerzy Tolloczko, Łucja Włoch, Binh;stok. Dom dworski, karta ewiden
cyjna zabytku, 1992, nr inw. 2628 oraz W. Monkiewicz, z. Troczewski, Ludzie . . .  , dz. cyt., s. 9. 

163 AWUOZB, Klasztor ss. Miłosierdzia. Rysu11ki i11wentaryzacyj11e. Detale, nr inw. 1471; Zofia Baranow
ska, Klasztor-szpital ss. Milosierdzia w Białymstoku, Studium historyczno-architektoniczne, Warszawa 
1960, nr inw. 178, s. 6-19 oraz Ewa Narolewska, Rimrna Sylwanowicz, Białystok. Klasztor Zgromadze
llin Si6str Miłosierdzia, karta ewidencyjna zabytku, 1997, nr inw. 2909. Omawiając klasztor Sióstr 
Milosierdzia trzeba także wspomnieć o zrealizowanym po wojnie ołtarzu NMP, usytuowanym 
w kaplicy na I piętrze. Co prawda nie zachowały się materiały, które potwierdzałyby autorstwo 
Bukowskiego, jednak wniosek taki można wyciągnąć analizując formę ołtarza [informacja Ewy Ze
ller-Narolewskiej] .  

lf>l AWUOZB, Imvelltnryzncjn daw11ej Zbrojow11i, opr. S. Bukowski, Białystok 1948, nr inw. 195; tegoż, 
Projekt podstawowy Towarzyshun Wiedzy Powszechnej w Białymstoku, CBPAiB Białystok 1951, nr inw. 
198; Projekt odbudowy domu staromiejskiego przy ul. Rynek Kościuszki nr 4 w Białymstoku, opr. z. Filip
czuk, pod kier. S. Bukowskiego, PPKZA Białystok 1953, nr inw. 199; A. Oleksicki, l. Malofiejew, 
Białystok . . .  , dz. cyt., s. 130; Ewa Narolewska, Małgorzata Pawluczuk, Rimrna Sylwanowicz, Biah;stok. 
Dawna zbrojownia - odwaclz, karta ewidencyjna zabytku, 1997, nr inw. 2916; MLW, Życiorys-wersja 
3. dz. cyt., k. 7 oraz W. Kochanowski, W. Paszkowski, L. Lebiedzińska, Osiqg11ięcia .. . , dz. cyt., s. 286. 
Wiadomo jednak, że Bukowski podobnie, jak w przypadku odbudowy ratusza, nie zgadzał się na 
wzniesienie Zbrojowni w innym miejscu. Uważał, że zgodnie z prawdą historyczną powinna być 
odbudowana na zachowanych pierwotnych fundamentach [informacja uzyskana od dr inż. Euge
niusza Masłowskiego z Białegostoku, który jako konstruktor brał udział razem z Bukowskim 
w wielu przedsięwzięciach budowlanych]. 

165 Szerzej na temat odbudowy białostockiego ratusza oraz projektu wnętrz patrz: E. Narolewska, 
Ratusz w Binh;mstoku - dzieje i przeobrażenia, BKWB, 1995, z. 1, s. 25-34 oraz tejże, Nieznany projekt . . . , 
dz. cyt., s. 85-86 i AWUOZB, E. Narolewska, Ratusz, Ry11ek Kościuszki, karta ewidencyjna zabytku, 
1994, nr inw. 2714. 

166 Jan Jaskanis, Zabytki i muzea w Biah;mstoku w okresie PRL [w:] Studia i materiały do dziej6w miasta 
Białegostoku, pod red. Henryka Majewskiego, T. IV, Białystok 1985, s. 209-210; A. Oleksicki, Odbudo
wa . . , dz. cyt., s. 9. 

167 MHB, Projekt odbudowy i nadbudowy domu przy ul. Ry11ek Kościuszki 22-24 w Białymstoku, 1946,
ozalid. 

168 AWUOZB, Projekt odbudowy domu b. Loży Mns01iskiej w Białymstoku przy ul. Kilitiskiego 16 1zn
Bibliotekę Miejskq, skala 1 :100, 1948, opr. S. Bukowski, ozalid nr inw. 500; Jerzy Tolloczko, Dom 
tzw. Loża Masoziska, karta ewidencyjna zabytku, 1992, nr inw. 2624; MHB, Pismo L.dz. 
4702/46/NDM NDMiOZ z dn. 21 lipca 1947 r. zlecające Bukowskiemu prace projektowe przy 
odbudowie loży; Pismo i referat Jana Glinki skierowany do NDMiOZ, z dn. 25 października 
1947 roku; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 6. Patrz również: W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, 
W. Paszkowski, Osiągnięcia ... , dz. cyt., s. 286; l. Grochowska, Loża "Złotego Pierścienia", "Kontrasty" 

1971, nr 2, s. 34; Ludwik Hass, Wol11omularstwo w Białymstoku w XVlll i w pienvszyclz dziesięcioleciach 
XIX w. (w:) Studia i materinh; do dziej6w miasta Białegostoku, pod red. Henryka Majeckiego, T. IV, 
Białystok 1985, s. 93-1 11 .  

169 AWUOZB, Teresa Szyburska, Białystok-pałacyk gości11ny. Dokumentacja historyczno
architektoniczna, Warszawa 1973, nr inw. 1370, s. 6-7, 17; Ewa Narolewska, Rimrna Sylwanowicz, 
Małgorzata Pawluczuk, Dawny Pnlacyk Gościnny, karta ewidencyjna zabytku, 1997, nr inw. 2915; 
MHB, Pismo L.dz. 6237 l 47 /NDM NDMiOZ z dn. 20 sierpnia 1947 r.; Pismo L.dz. 7466/47 /NDM 
NDMiOZ z dn. 31 października 1947 r. 

170 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 7; W. Paszkowski, Wojew6dztwo białostockie. Prace konsenvator
skie, OZ 1952, nr 4, s. 278-279; W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiqg11ięcia .. . , dz. 
cyt., s. 295. Jako datę odbudowy autorzy podają lata 1947-1949, natomiast J. Taiłoczko i Ł. Wioch 
wspominają o latach 1946-1951 [AWUOZB, Jerzy Tolloczko, Łucja Włoch, Białystok. Komom celna, 
karta ewidencyjna zabytku, Białystok 1992, nr inw. 2632). Błędną datę odbudowy podali Tolloczko 
i Sylwanowicz przyjmując lata 1957-1959 [Por.: Zabytki architektury ... , dz. cyt., s. 14). 
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171 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 2; AWUOZB, Adam Dolistowski, Tadeusz Łukaszewicz, Biały
stok. Dnw11n Rzemieślnicza Szkoła Żydowska, karta ewidencyjna zabytku, 1979, nr inw. 0766. Autorzy 
karty zaznaczają, że prace związane z rozbudową prowadzono w latach 1965-67, inaczej niż 
u J. Stadnickiego, który podaje rok 1951. 

172 MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 6; AWUOZB, Projekt odbudowy parafialnego, zabytkowego kościoła 
w Clzoroszczy, opr. S. Bukowski, L.T. Dąbrowski, br. daty, ołówek na kalce, nr inw. 1497; Zofia Piłasze
wicz, Choroszcz. Kościół i klasztor podomi11iknński. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Białystok 
1970, nr inw. 266, s. l, 8, 16-17; W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiągnięcia ... , dz. 
cyt., s. 298-299; Spis kościołów ... , dz. cyt., s. 140 oraz materiały pana Jana Adamskiego z Choroszczy. 

173 MHB, Ekspertyza konstrukcyjno-zabytkowa dotycząca zabezpieczenia zabytkowego budynku poklasztornego 
w Choroszczy, opr. S. Bukowski, Z. Szmulik, Białystok 1968; AWUOZB, Z. Piłaszewicz, Choroszcz . .. , 
dz. cyt., s. 16-17, 22; Ewa Łuszczyńska, Choroszcz. Budynek dnumego klasztoru, karta ewidencyjna za
bytku, 1978, nr inw. 0613. 

174 AWUOZB, Choroszcz. Pnłnc Branickich - projekt szkicowy, Białystok 1952, opr. S. Bukowski, nr inw. 1494; 
Elżbieta Żyłko, Choroszcz. Zespół pałacowo-parkowy. Dokumentacja historyczna, Warszawa 1962, nr inw. 
262, s. 18-19; Antoni Oleksicki, Janina Poskrobko, Choroszcz. Pnłnc Branickich, karta ewidencyjna zabyt
ku, 1987, nr inw. 2566; MLW, Życiorys-wersja 3. dz. cyt., k. 6; Jan Glinka, Clzoroszcz, letnia rezydencja 
hetmann w XVIII stuleciu, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. VI 1938, s. 178.

175 MHB, Pismo L.dz. 6249/47 /NOM NDMiOZ z dn. 22 września 1947 r., zlecające Bukowskiemu 
prace w Supraślu; AWUOZB, Projekt rekonstrukcji części prawego skrzydla b. pałant Chodkiewiczów 
w Supraślu, 1949, nr inw. 933, opr. S. Bukowski,; Pnłnc Opatów w Supraślu. Projekt rekonstrukcji pra
wego skrzydła oraz Pnłnc Opatów w Supraślu. Projekt rekonstrukcji korpusu głównego, skala 1 :100, 1954, 
opr. S. Bukowski, nr inw. 935; Marian Komecki, Supraśl. Zespół pobnzylimiski, karta ewidencyjna za
bytku, 1979, nr inw. 0855; Zofia Piłaszewicz, Supraśl. Zespół poklasztorny 0.0. Bazylianów, dokumen
tacja historyczno-architektoniczna, Białystok 1974, nr inw. 1713, s. 20; Zespół poklasztorny w Supraślu. 
Zagadnienin konsenuatorskie, mps, nr inw. 974; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 5; W. Kochanow
ski, Pobazylimiski zespół architektoniczny w Supraślu, pow. Białystok, "Rocznik Białostocki", Białystok 
1963, T. IV, s. 389-390. 

176 MHB, Pismo L.dz. 4711/47 /NOM NDMiOZ z dn. 21 lipca 1947 r. zlecające Bukowskiemu prace 
przy zespole pokamedulskim w Wigrach; MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8; AWUOZS, Prze
mysław Marek Gartkiewicz, Józef Żeglicki, Stefan Sobaniec, Wigry. Dokumentacja historyczna wstęp
na, Warszawa 1959, nr inw. 629; Janusz Mackiewicz, Wigry. Zespół poklasztorny kamedułów, karta 
ewidencyjna zabytku, 1978, br. nr inw.; W. Kochanowski, Architekturn zespołu . . .  , dz. cyt., s. 155-156; 
W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiągnięcia . . . , dz. cyt., s. 297-298; Materiały kon
serwatorskie .. , dz. cyt., s. 29, poz. 680, 693, 697. 

177 MHB, Pismo L.dz. 4701 /46/NDM NDMiOZ z dn. 21 lipca 1947 r. skierowane do S. Bukowskiego; 
AWUOZB, Maria Giedz, Kościół i klasztor pofmnciszkmiski p.w. Wniebowzięcia Marii Pmmy w Drohi
czynie. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Białystok 1980, br. nr inw., s. 25-26. 

178 AWUOZŁ, Maria Giedz, l:.omżn. Kościół katedral11y p.w. św. Michnin Archanioła. Studium historyczno
architektoniczne, Białystok 1984, nr inw. 1655. 

179 l:.omżn. Kościół katedralny p.w. św. Michnin Archanioła. Projekt techniczny rekonstrukcji, opr. z. Filip
czuk, pod kier. S. Bukowskiego, 1955 [w:] M. Giedz, l:.omżn. Kościół katedralny . . . , dz. cyt. [serwis fo
tograficzny - reprodukcja] .  

180 Z relacji inż. arch. Zenona Filipczuka z Białegostoku. 
181 W. Paszkowski, Roboty konserwatorskie w katedrze łomży1iskiej, "Ochrona Zabytków", R. 10, 1957, nr 

3 (38), s. 172-181; W. Kochanowski, L. Lebiedzińska, W. Paszkowski, Osiągnięcia . . .  , dz. cyt., s. 296-
297; Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IX: Województwo /omży1iskie, red. Maria Kałamajska-Saeed, 
z. 1: M. Kałamajska-Saeed, l:.omżn i okolice, Warszawa 1982, s. 18-22. 

182 AWUOZŁ, Maria Giedz, Wystrój kościoła katedralnego p.w. św. Mielwin Archanioła. Studium historyczno
architektoniczne, Białystok 1985, nr inw. 1655, s. 33 oraz M. Giedz, l:.on1żn. Kościół katedralny ... , s. 4041. 

183 MHB, Wieża kościo/n w Krypnie - projekt, opr. S. Bukowski, skala 1 :100, 1946, tusz na kalce; Zofia 
Cybulko, Krypno. Z dziejów kościo/n parafialnego, BKWB, 1996, z. 2, s. 44. Wiadomo także, że Sukow
ski zaprojektował szafę na paramenta kościelne w tymże kościele [informacja ks. emeryta Zenona 
Wesołowicza z Białegostoku] .  
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IS-1 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (seria nowa), T. IX: \1\(ojewództwo lomży1iskie, red. Maria Kalamaj
ska-Saeed, z. 3: M. Kalamajska-Saeed, Kolno, Grajewo i okolice, Warszawa 1988, s. 6-7; Spis kościo-
łów . . . , dz. cyt., s. 206-207. Szerzej na temat odbudowy kościola w Goniądzu: K. A. Jabłoński, Ko-
ściół . . .  , dz. cyt., s. 59-60. 

185 AWUOZŁ, W. Boruch, Hodyszewo, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, karta ewidencyjna 
zabytku, Łomża 1989, nr inw. 797; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. IX: Województwo lomży1iskie, 
red. Maria Kałamajska-Saeed, z. 2: M. Kałamajska-Saeed, Cieclrnnowiec, Znmbrów, Wysokie Mazowiec
kie i okolice, Warszawa 1986, s. 38; Kościoły i kaplice . . .  , dz. cyt., s. 259 oraz informacje ks. Józefa Ka
czyńskiego z Nowych Piekut. 

186 MHB, Projekty wystroju wnętrza do kościoła w Hodyszewie (ozalid na papierze podmalowywany 
gwaszem) oraz projekty wyposażenia wnętrz i detalu (ołówek i tusz na kalce), br. daty; MLW, Życio
rys-wersja 3, dz. cyt., k. 8 oraz J. Stadnicki, Architekt . .. , dz. cyt., s. 1 15, Tenże, Pnmięci .. . , dz. cyt., s. 608. 

187 MHB, Projekt rozbudOWJI kościo/n w Tncimmem, opr. S. Bukowski, skala 1:100, br. daty; AWUOZŁ, 
W. Boruch, P. Maliszewski, Trzcimme, kościół p.w. św. Piotrn i Pmvłn, karta ewidencyjna zabytku, Łomża 
1987, nr inw. 818; Kntnlog Zabytków Sztuki w Polsce, T. IX: Wojewódzhvo łomży1iskie, red. Maria Kałamajska
Saeed, z. 1: M. Kałamajska-Saeed, l:.omżn i okolice, Warszawa 1982, s. 70; Spis kościołów ... , dz. cyt., s. 229; Ks. 
Jan Nieciecki, Budownichvo sakralne ... , dz. cyt., s. 95; 500 lnt parafii Trzcinnne 1496-1996, Trzcianne 1996, s. 8. 

188 Archiwum Parafialne w Raczkach, Projekt techniczny częściowej rekonstrukcji zabytkowego kościola 
w Raczkach, opr. S. Bukowski, 1963, ozalid [arch. L. Jarosz podaje, że był to projekt remontu kapital
nego wnętrza i został on zrealizowany nie w pełni (MLW, Życiorys-wersja 3, dz. cyt., k. 8). W rze
czywistości wedle projektów Bukowskiego zdołano przywrócić jedynie zamurowane drzwi pod 
amboną i skuć część ściany, co pozwoliło uzyskać tym samym planowane miejsce na katafalk); 
AWUOZS, Dariusz Maciej Ambrosiewicz, Raczki, kościół pnr. p.w. Przenajświętszej Trójcy, karta ewi
dencyjna zabytku, 1990, nr inw. br.; Schenwtyzm Diecezji Ełckiej, opr. Tomasz Ratajczak, Ełk 1997, 
s. 230, ponadto informacje uzyskane od Piotra Puczyłowskiego - zakrystiaruna parafii w Raczkach. 

189 AWUOZB, Inwentaryzacja malowideł ściennycli synagogi w Tykocinie, nr inw. 4980; patrz również: 
Materiały konserwatorskie ... , dz. cyt., s. 26, poz. 593. 

190 AWUOZB, Klasztor w Siemintycznclr - imuentnryzncjn, opr. S. Bukowski, Białystok 1954, nr inw. 880. 
191 A. Czapska, Nie istniejący dwór ... , dz. cyt., s. 199.
192 Materiały konserwatorskie ... , dz. cyt., s. 26, poz. 580. 
193 Swoją opinię na temat architektury wspólczesnej i zabytkowej wyraził Bukowski w niepublikowa

nym felietonie Nieporozumienin z architekturą, który ze względu na uniwersalność wyrażonych 
w nim poglądów przytaczamy w aneksie in extenso. 

194 Z relacji M. Siedleckiej, J. Łempickiej, architekt K. Drewnowskiej oraz dra inż. Eugeniusza Masłow-
skiego i J. Stadnickiego. 

195 K. Siemiatycka, Przedstawiamy . . .  , dz. cyt.
196 ML W, Korespondencja S. Bukowskiego do J. Stadnickiego z dn. 09 .11 .76. 
197 Charles Jencks, Ruch nowoczesny w nrclritekturze, Warszawa 1987, s. 37.
198 A. Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa-Kraków 2001, 

s. 154.
199 T. Gicgier, Tajemnice ... , dz. cyt., s. 17-21 .  
200 Z relacji J. Stadnickiego z Warszawy. 
201 MLW, Korespondencja S. Bukowskiego do J. Stadnickiego z dn. 14.10.74. 
202 H. Wilk, Zabytki .. .  , dz. cyt., s. 26. 
203 Jan Zachwatowicz, Program i znsndy kansenuncji zabytków, "Biuletyn Histońi Sztuki i Kultury", 

R. VITI, 1946, nr 1-6. 
2().1 H. Wilk, Zabytki . . . , dz. cyt., s.  26.
205 Tamże. 
206 J. W. Łukaszewicz, Konterfekt . . .  , dz. cyt., s. 6. 
207 W roku 1988, na IX Ogólnopolskim Sympozjum Architektury Regionalnej uchwalona została tzw. 

Knrtn Bojarska, adresowana do czynników polityczno-adnlinistracyjnych wszystkich szczebli, do ar
chitektów, urbanistów i planistów oraz środowisk opiniotwórczych, z życzeniami, by ta dzielnica
ogród stała się miejscem powrotu dla tysięcy białostoczan, tętniła życiem i przyciągała turystów 
[A. Dobroński, Białystok ... , dz. cyt., s. 200]. 
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208 A. Oleksicki, Odbudowa ... , dz. cyt., s. 18.
209 AMSB, Stanisław Bukowski, Nieporozumienin z nrchitekturq, mps. Artykuł nie jest datowany, ale

sądząc po sprawie, o jakiej wspomina w nim autor, a dotyczącej budowy hotelu Orbis, wywnio
skować można, że pochodzi on z początku lat 70. XX w. W okresie tym, mimo wielu protestów ze 
strony białostockich środowisk twórczych i kulturalnych, próby wzniesienia przy ul. Marchlewskie
go (ob. Pałacowa) kilkukondygnacyjnego hotelu zostały zrealizowane. Obiekt przez wiele lat stał 
w stanie surowym niezagospodarowany, rzekomo z powodu braku środków na jego wykończenie. 
Dopiero w latach 90. XX w. utworzono w nim funkcjonujący do dziś Hotel Golębiewski. Decyzja 
o wniesieniu wysokiego budynku przy głównej osi, łączącej XVIII-wieczne Nowe Miasto z zespo
łem pałacowo-ogrodowym Branickich, miała bez wątpienia charakter polityczny, podobnie jak 
zmiana przeznaczenia samego pałacu na siedzibę Akademii Medycznej. 

THE ARCHITECTURAL 0EUVRE OF STANISŁAW BUKOWSKI 
AGAINST THE BACKDROP OF THE EPOCH 

The architect Stanisław Bukowski made a great contribution to the post-war 
reconstruction of histoncal monuments in the whole of north-eastem Poland, and his 
impact on the eontemparary architecture of the Podlasie region remains prominent. 

Stanisław Bukowski was bom in 21 January 1904 in Rypin (voivodeship of 
Kujawy-Pomerania). In 1933 he graduated from the Departrnent of Architecture at 
Warsaw Polytechnic, where he received the title of engineer of architecture. Imme
diately afterwards he worked for several months in the design studio of Prof. 
Czesław Przybylski. At the tum of 1933 he obtained a yearly scholarship from the 
Departrnent of Architecture at Warsaw Polytechnic, enabling him to travel across 
a large part of Europe. Upon his return he worked during the academic year of 
1934/1935 in the Departrnent of Architecture at Warsaw Polytechnic as senior assis
tant to Prof. Franciszek Krzywda-Polkowski at the Chair of Architecture of the Inte
rior and Landscape. 

In 1936 S. Bukowski moved to Wilno where he was appointed to a post in 
the Municipal Town Planning Office; here, he stayed until 1940 as an assistant of 
Prof. Romuald Gutt, an outstanding architect, clealt primarily with the architecture 
of space, and took part in, i. a. designs conceming the regulation of the Cathedra! 
Square in Wilno (1936-1937) . Together with Prof. R. Gutt, Stanisław Bukowski de
signed the Comprehensive School building, maintained in the spirit of moderate 
modemism (1938-1939), a sports stadium (1938), and several villas. In Wilno, he also 
initiated wark on historical monuments. In a closed competition announced in 1937 
for a mausoleum of royal tombs in Wilno cathedra! his design won first prize and 
was realised on the eve of the war. 

After the outbreak of the second world war S. Bukowski was initially em
ployed as a contract warker in construction wark associated with planning and ar
ranging the outlay of the Kulautuva resort; then worked as the head and chief archi
tect of the Wilno branch of the Design-Town Planning Enterprise of the Socialist 
Lithuanian Republic, and took part in important engineering-construction under
takings (such as building a mound regulating the mouth of the Wilia to the Niemen). 

At the beginning of 1945 S. Bukowski and wife settled clown in Białystok, 
where he began working as one of the three architects entrusted with all the design
construction ventures in the whole voivodeship. His more than thirty-years long activ
ity followed twa courses: the reconstruction of histoncal monuments and design. 
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In the Atelier for the Conservation of Monuments of Architecture, which he 
headed in 1947-1949 and 19S2-19S8, S. Bukowski, together with a small group of 
coworkers, prepared projects for safeguarding and the subsequent reconstruction 
and conservation of devastated monuments, i. a. the Branicki pałace in Białystok 
(rebuilding design, 1947-19SS), the guest pałace, S Kilińskiego Street (rebuilding de
sign, 1947-1949), the Masonic Lodge building, 16 Kilińskiego Street (jointly with 
L. Jarosz, rebuilding design together with partia! reconstruction, 1947-19S2), the con
vent of the Sisters of Mercy, S Kościuszki Market Square (rebuilding design, 1947-
1949), a burgher town house, 2 Sienkiewicza Street (rebuilding design together with 
W. Paszkowski, 1946-19S2), the Armoury, 4 Kościuszki Market Square (rebuilding 
design, 1947-1949), the Jewish Artisan School, 41 Lipowa Street (expansion, 196S-
1967), the town hall (interior design, 19SS), and a design for the development of a 
row of houses in Kościuszko Market Square (jointly with Z. Filipczuk, 19SS). To
gether with L. T. Dąbrowski, S. Bukowski was also the author of the first postwar 
plan of redesigning Białystok (194S-1946). 

The name of Stanisław Bukowski is also linked with the reconstruction and 
conservation of monuments in the following localities: Łomża - cathedra! (project of 
conservation and partia! re-Gothicisation, together with W. Paszkawski and 
Z. Filipczuk. 19S1-19S8), Charoszez - church (rebuilding design jointly with L. T. 
Dąbrowski (1946-1948), Wigry - former Cameldolite monastery church (rebuilding 
design, 1947-19S3), Drohiczyn - a post-Franciscan monastery church (rebuilding 
design, 1946-1954), Supraśl - the Archimandrite monastery and pałace (together 
with W. Paszkawski and Z. Filipczuk, 1947-19SS), Hodyszewo - church (supervision 
of rebuilding, 1949 and interior design,1960s), Trzcianne - church (expansion design, 
1948-1949), Raczki - church (conservation and partia! reconstruction design, 1964), 
Goniądz - church (supervision of rebuilding, 194S-19SS), Krypno - church (project of 
rebuilding the tower, 1946), Gródek (interior design, 1960s) as well as the documen
tation and inventories of numerous historkał monuments. 

The second main domain was sacra! and public utility architecture, i. a .  in 
Białystok - the socialist realistic building of the Voivodeship Commitlee of the Polish 
United Workers'Party - the so-called Party House in Uniwersytecki Square (19S1-
19S1), "Cristal" Hotel in 3 Lipowa Street (19S1-1954), the Centre of Fire Brigade
Training in 32 Lipowa Street (19SO), the PKO Bank, whose design referred to prewar 
serni-mod ernism with elements of the decorative arts, 7 Kościuszki Market Square 
(1947-195 )), the clinic of the St. Roch hospital in Antoniuk Fabryczny Street (about 
1957) and a town house in 22 Kościuszki Market Square. The sacral objects include: 
the completed construction of the St. Roch church in Białystok, designed by Oskar 
Sosnowski (designs of stairs, arcades and interior, 194S-1962), modernistic churches 
in Dojlidy, a district of Białystok (1947-19SS) and the village of Granne (1948-1962), 
churches maintained in the spirit of modernised historkał forms in Chodorówka 
Nowa (1946-19S2) and Przytuły (19S0-19SS), and the expansion of the chapel in 42 
Poleska Street (end of the 1940s). Other noteworthy realisations outside Białystok 
inducle a vicarage in the manor-house style in the village of Raczki (19S9-1960), and 
the organistś house in the village of Jałówka (19SOs). 

Many of Bukowskiś designs were never implemented, such as the health and 
culture centre in Chlebiotki (19S7), the churches in Białystok (Wiejska Street and in the 
St. Roch cemetery) in Czarna Białostocka, Puchały, Jeżewo Stare, and Pogorzałki as well 
as a chapel in Krasowo-Częstki, commemorating the local victims of war. 
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DANUTA }ASKANIS 
Warszawa 

Archeologiczne ślady 

najstarszej budowli sakralnej 

na wschodniomazowieckich peryferiach 
/ 

w Swięcku Strumianach w woj . podlaskim 

Nazwa Święck wywodzi się od formy przymiotnikowej święty w języku 
polskim, w wersji starosłowiańskiej svętb, rosyjskiej svjatoj, czeskiej svaty i serbo
chorwackiej svet. Według językoznawców przyrostek - bskb wyraża związek, czyli 
sąsiedztwo osady z obiektem uważanym najpierw za mocny, a następnie - jako 
wtórne określenie o znaczeniu religijnym - uważanym za święty (S. Urbańczyk 
1975, s. 582). Analiza językoznawcza nazwy miejscowości leżącej nad Brokiem na 
wschodnim Mazowszu znajduje potwierdzenie w materiale archeologicznym dla 
obu tych następujących po sobie w czasie wersji znaczeniowych. Materiał ten uzy
skano w trakcie wielosezonowych prac wykopaliskowych, przeprowadzonych 
kompleksowo na kilku sąsiadujących ze sobą obiektach tworzących święcki wcze
snośredniowieczny zespół osadniczy. 

Święck wymienia tylko jeden zespół dokumentów zachowany w dwóch 
przekazach, a mianowicie jako inwentarz dóbr biskupstwa płockiego sporządzony 
na przełomie XII i XIII w ., znany także w odpisie tegoż inwentarza z XIII-XIV w., 
oraz dokument Komada I, datowany na około 1240 r. Te dwie, uznane przez me
diewistów za najstarsze wiadomości pisane dla tego terenu (A. Kamiński 1956, 
s. 131-132), wymieniają castrum Svatsco (Suantsck, Swantsk) wraz z należącymi do
niego 42 osadami i dwiema wsiami (Crivovo-Crirouo oraz Kebla-Rebla) pertinent ad 
ecclesiam de Suansck oraz komorą celną z obowiązkiem wypłacania biskupstwu 12 
kruszy soli jako stawki celnej. Nie rozwijając w tym miejscu wątku związanego 
z dyskusją nad dokładnym ustaleniem przez historyków czasu powstania tego 
źródła, stwierdzić należy, że przekazuje ono w dwóch niezależnych od siebie tek
stach rzeczywisty stan dóbr biskupstwa płockiego sprzed 1217 r. Odmiennie zapi
sywane w nich nazwy tej samej osady ułatwiają niekiedy lokalizację kartograficzną 
poprzez kojarzenie ich z nazwami historycznymi lub współczesnymi wsi i osad 
(przykładowo Wyssemyrze - Wyszomierz, Cysevo - Czyżewo, Vinsky - Wiszonki, 
Vysoke - Wysokie, Samovo- Szumowo), niekiedy jednak nie pozwalają na jedno
znaczną ich interpretację. W wyniku analizy toponomastycznej dokonanej głównie 
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przez S. Zajączkowskiego (1936, s. 41-44) oraz J. Wiśniewskiego (1957, s. 319-326) 
ustalono, że około 20 nazw miejscowości leżących aktualnie w obrębie powiatów 
Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Ostrów Mazowiecka znajduje swoje odpowiedni
ki w tekście dokumentu w formie brzmieniowej analogicznej do współczesnej albo 
nieco odkształconej . Dzięki analizie ich rozmieszczenia można nakreślić przybliżone 
granice kasztelanii święckiej podległej biskupstwu w Płocku. Mimo peryferyjności 
położenia ziemie północno-wschodniego Mazowsza miały dla biskupstwa płockiego 
duże znaczenie i wbrew pozorom dzięki osadnictwu skupionemu przede wszystkim 
nad rzekami odznaczały się dogodnymi warunkami komunikacyjnymi. 

Pozostałość wymienionego w spisie posiadłości biskupstwa płockiego gro
du święckiego jest jedynym obiektem archeologicznym, który po dziś dzień za
chował się w krajobrazie wsi zwanej obecnie Święck Strurniany w pow. wysoko
mazowieckim. Pozostałe elementy zespołu w postaci dwóch osad i cmentarzyska 
oraz relikty budowli sakralnej zostały odkryte dopiero w trakcie badań wykopali
skowych (D. Jaskanis 1998, s. 536-548)1 . 

Gród wzniesiony został na wysuniętym cyplu wzgórza morenowego, wci
nającym się w podmokłą dziś dolinę rzeki Brok. Otoczony polarni uprawnymi oraz 
łąkami nadrzecznymi manifestuje się obecnie wyrazistymi narysarni ciągów obwa
rowań otwartych od zachodu, czyli od strony rzeki oraz rowami fosowyrni. Prze
biegający półkoliście w poprzek majdanu, znacznie zniwelowany garb terenowy 
jest pozostałością po wale konstrukcji skrzyniowej otaczającym pierwsze, mniejsze 
(20 x 30 m) założenie obronne, które wzniesiono w pierwszej lub na początku dru
giej połowy X w. (faza l) dla umocnienia władztwa mazowieckiego na stosunkowo 
mało zaludnionych peryferiach wschodnich. Gród powstał na surowym korzeniu, 
a rozwinął się zapewne w ramach dalekosiężnych zamysłów o terytorialnej rozbu
dowie państwa, łączącej się z intensywną kolonizacją ziem położonych daleko od 
centrum, choć dzielnica Mazowsza słabo była wtedy jeszcze powiązana z formują
cym się wczesnopiastowskim ośrodkiem wielkopolskim. 

Z dendrochronologicznych analiz drewna ze studni odkrytej w obrębie 
tych wałów uzyskano dwie daty. Trzon trójskrzyniowej cembrowiny dębowej 
powstał z drzew ściętych w okresie jesienno-zimowym w latach 966/967 i 967/968. 
Wokół skrzyni studni, w wierzchniej tylko warstwie, znajdowała się inna izbica, 
której fragment wydatowano na około 914 +/-1 r. (A. Ważny 1995 - archiwum; 
2001, s. 49 i 59-60; M. Krąpiec 1999 - archiwum; D. Jaskanis 1998a, s. 179). Obudo
wa zewnętrzna ewentualnie mogła być pozostałością starszej studni, bardziej jest 
jednak prawdopodobne, że stanowiła wtórnie użyty materiał zabezpieczający 
przed napływem wód gruntowych spływających po stoku ku rzece, silnym jeszcze 
podczas badań wykopaliskowych. 

Na potrzeby grodu funkcjonującego w fazie II, kiedy przejął on funkcje 
siedziby kasztelańskiej wraz z obowiązkami politycznymi, a także administracji 
świeckiej i kościelnej, powiększono go w kierunku wschodnim do powierzchni 
liczącej obecnie około 1,5 ha. Wzniesiono potężny wał w konstrukcji przekładko
wej, chroniony z zewnątrz dodatkowym zaporowym wałem ziemnym urnocnio
nym kamieniami oraz dwiema fosami. Tak silnie ufortyfikowany gród stał się 
w XII-XIII w. centrum jednostki terytorialnej w zarządzie administracyjnym Mazow
sza podległej biskupstwu założonemu w Płocku w 1075/76 r., a z czasem jednym 
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l .  Święck Strumiany gm. Czyżew-Osada. Układ 
przestrzenny cmentarzyska ze śladami kon-

strukcji grodzeniowej oraz budowli sakralnej, 
posadowionych na wolnym od zabudowy 
placu w obrębie osady. Oprac. D. jaskanis. 
Swięck Strurniany, cornrnune of Czyżew-

Osada. Spatial configuration of the burlal site 
with traces of fencing construction and a sacra) 

building, situated in a building-free square 
within the settlernent. Prep. by D. Jaskanis. 
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z ogniw stałej kościelnej struktury terytorialnej, której tworzenie wraz z akcją 
ewangelizacyjną na Mazowszu przypisuje się udziałowi mnichów benedyktyń
skich z Mogilna (M. Derwich 2002, s. 463-466). Warto w tym miejscu wspomnieć 
o znalezionym w Święcku stilusie służącym do pisania na woskowanych tablicz
kach. Poświadcza on obecność w grodzie osoby (lub osób) posługującej się znajo
mością pisma, a swym kształtem zbliżonym do litery T nawiązuje do formy znanej 
głównie z terenu Wielkopolski, a więc z centrum państwa piastowskiego. 

Odkrycie i przebadanie metodą wykopaliskową całości położonego na 
wschód od grodu cmentarzyska pozwoliło zwrócić uwagę na niezwykle interesu
jącą problematykę związaną z przyjęciem chrześcijaństwa oraz formarni jego upo
wszechniania na rubieżach wschodniomazowieckich. Dominacja na tym terenie 
i na sąsiednim Podlasiu typalogicznie odmiennych i jednocześnie często widocz
nych w obecnym krajobrazie naturalnym wczesnośredniowiecznych cmentarzysk 
kurhanowych oraz tych z grobami w obudowach kamiennych (nazywanych przez 
niektórych archeologów niezbyt adekwatnie do problemu cmentarzyskami "wiej
skimi"), nie sprzyjała zainteresowaniu i poszukiwaniom innej jeszcze formy cho
wania zmarłych w bezpośrednim sąsiedztwie grodów. Brak dostrzegalnych dla 
oka śladów oraz trudności w odkrywaniu nekropolii z płaskimi, wziernnyrni kon
strukcjami grobów, w trakcie badań powierzchniowych, były głównymi powoda
mi, że ten typ cmentarzysk przygrodowych nie był i właściwie nadal nie jest czę
stym przedmiotem badań archeologicznych w tej części Polski. Taki stan rzeczy 
spowodował, że nawet tak odmienne i wyróżniające się płaskimi grobami cmenta
rzysko święckie zostało w jednym z artykułów zaliczone do dominującej grupy 
cmentarzysk z grobami o charakterystycznej obudowie kamiennej (A.K.F. Wołosz 
1992, s. 6). Nekropolia w Święcku należy w skali wschodniego Mazowsza do wy
jątkowych odkryć, które ukazują wyraźny charakter przykościelny cmentarzyska 
z pełną recepcją rytuału inhumacji. W ten sposób można określić na tym terenie 
zasięg oddziaływania Kościoła rzymskiego już po stłumieniu buntu Miecława, co 
najmniej od drugiej połowy XI w., najpóźniej od przełomu XI na XII w. Można 
przyjąć, że cały zespół osadniczy jest modelowym przykładem organizacji pań
stwowo-kościelnej z jej złożonością znamienną zwłaszcza dla pogranicznego cha
rakteru terytorium. 

Metoda szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych i objęcie nimi 
całego obszaru nekropolii stworzyła możliwości rekonstrukcji procesu wyznacza
nia przestrzeni sakralnej oraz udowodniła istnienie budowli kościelnej, określonej 
w przekazach źródłowych dotyczących Święcka słowem ecclesia . Mamy tu wyraź
ny, archeologicznie potwierdzony przejaw zastosowania się do reguły kościelnej 
zabraniającej chowania zmarłych po lasach i polach, zawartej w trzech wczesnośre
dniowiecznych źródłach pisanych dotyczących Słowian zachodnich: w żywocie 
Ottona, biskupa Sambergu w relacji mnicha Ebbona oraz w tzw. Dekretach Brzety
sława I z 1039 r. powtórzonych przez Brzetysława II w 1092 r. (za H. Zoll
Adamikową 1971, s. 9). 

Wybór miejsca oraz układ przestrzenny cmentarzyska święckiego świad
czą o planowych działaniach. Najpierw wzniesiono budowlę sakralną na placu 
wolnym od zabudowy w obrębie istniejącej osady przygrodowej i w bliskim od 
strony zachodniej sąsiedztwie samego grodu. Zabudowa osady ciągnęła się bo-
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wiem szerokim pasem, częściowo powielając półkoliście przebiegający narys wa
łów grodu, jednocześnie dobrze plasując się w istniejących warunkach topogra
ficznych zachodniego stoku wysoczyzny. Jej relikty o opisanej dyspozycji prze
strzennej poświadczały obecność wziernnych domostw mieszkalnych i obiektów 
gospodarczych oraz struktur napowierzchniowych ze śladami konstrukcji zrębo
wych. Od tej chwili stałym punktem stała się budowla sakralna, wokół której 
można było założyć ogrodzony cmentarz, naruszając nawet najbliższe fragmenty 
osady. Wprowadzenie sakralnej przestrzeni w obręb osady nawiązuje do prawi
dłowości zaobserwowanej na cmentarzyskach przykościelnych Krakowa, polegają
cej na lokowaniu jej na ogół w centralnych punktach głównych osad (K. Radwań
ski 1990, s. 240). 

Za opisaną wyżej kolejnością zdarzeń przemawiają obserwacje poczynione 
w trakcie badań wykopaliskowych. W części zachodniej cmentarzyska w miejscu 
nie zajętym przez pochówki odkryto relikty drewnianej budowli sakralnej . Za
chowały się one szczątkowo w pokładzie gliny caleowej pod warstwą ziemi ornej 
w postaci negatywów pasłupowych uszeregowanych w liniach równoległych 
i prostopadłych do siebie. Na ich podstawie można było stwierdzić, że kościół 
wzniesiono na planie czworoboku, z prawie kwadratowym prezbiterium. Nie do 
końca znany jest sposób zamknięcia od zachodu ze względu na częściowe znisz
czenia spowodowane traktem wiejskim. Mogło być ono proste, z osiowym wej
ściem z drogi. Była to zapewne budowla jednoprzestrzenna, ze stojącymi na osi 
w korpusie co najmniej trzema słupami podtrzymującymi kalenicę. Budowla zo
rientowana wzdłuż osi E-W, nawiązywała do orientacji grobów. Cechą charaktery
styczną świątyni było podkreślenie podziału poprzecznego wschodniej części kor
pusu, być może jako nawiązanie do transeptu. Zapewne dodatkowy rząd słupów 
pełnił także rolę konstrukcyjnego wzmocnienia tej ściany kościoła. Mało prawdo
podobne jest, aby pomiędzy prezbiterium a głównym korpusem istniała wyodręb
niona w bryle osobna konstrukcja dachowa, choć nie można jej z całą odpowie
dzialnością wykluczyć. Stwierdzone wymiary budowli w rzucie poziomym wyno
siły: całkowita szerokość korpusu 7,5 m, natomiast zachowana długość 6,25 m, 
pierwotnie - zapewne około 7-8 m. Wymiary prezbiterium wynosiły 2,50 x 2,60 m. 
Pozostałości konstrukcyjne świadczą, że szkielet budowli wzniesiono ze słupów 
o średnicach 20-35 cm, zachowanych w negatywach do głębokości 24 cm. Nie za
obserwowano natomiast obecności negatywów pofundamentowych ścian obwo
dowych. Najpewniej zastosowano drewnianą podwalinę, której ślady zaobserwo
wano jedynie w narożniku północno-wschodnim w postaci dwóch poziomych 
brunatnych smug po rozłożonym drewnie belek schodzących się pod kątem pro
stym. Resztę zniszczyła niwelacja terenu, a wzmacniające ją polne karnienie roz
włóczone przez orkę zalegały wokół w luźnym układzie, zwłaszcza na zewnątrz 
ściany północnej . 

W sferze domysłów zatem musi pozostać sposób wypełniania ścian. Na 
podstawie stwierdzonej konstrukcji nośnej słupów przyjąć można, że przestrzeń 
między słupami wypełniały pionowe belki klinowane w drewnianą podwalinę. 
W pionie mogły być one łączone na wpust, techniką udokumentowaną w zacho
wanej konstrukcji oszalowania studni. Każda z belek jednostronnie ociosywana 
w celu uzyskania przekroju trapezowatego, była wzdłuż szerszej krawędzi zaopa-
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trzona w rowek, w który wchodziła krawędź węższa belki następnej, wspólnie 
tworząc litą ścianę z jednej strony (z zewnątrz lub od wewnątrz) z płaskim licem 
(D. Jaskanis 1998a, s. 177-178). 
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2. Święck Strumiany 
gm. Czyżew-Osada. 

Animacja komputerowa 
domniemanej bryły 

w jej dwóch wariantach. 
Oprac. D. jaskanis, 

animacja E. Rudewicz. 
Święck Strumiany, 

commune of 
Czyżew-Osada. 

Computer animation 
of two variants 

of the assumed solid. 
Prep. by D. Jaskanis, 

animation: 
E. Rudewicz. 



Archeologiczne ślady najstarszej budowli . . .  

Zniszczenia śladów budowli spowodowane między innymi nietrwałością 
samego materiału, jakim jest drewno, oraz niesprzyjającymi warunkami zalegania 
w glinie, dopełniła - jak wyżej wspomniałam - silna degradacja warstwy kulturo
wej, co potwierdzają także znajdujące się bardzo płytko, niekiedy pod warstwą 
ziemi ornej grubości 0,25-0,30 m, zniszczone pochówki. 

Słupowa konstrukcja świątyni święckiej nie budzi zdziwienia, była ona 
bowiem szeroko stosowana we wschodnio- i zachodnioeuropejskim kręgu chrze
ścijaństwa (C. Ahrens 1982, s. 1 19-186). Oprócz funkcji wspierania konstrukcji, słup 
był ponadto jednym z podstawowych elementów każdej budowli sakralnej i od
grywał znaczącą rolę o ściśle określonych w historii religii treściach symbolicz
nych, potwierdzoną w tekstach Pisma Swiętego i innych pismach hierarchów Ko
ścioła (J. Uścinowicz 2004 s. 412). Z tego też powodu rozlokowanie słupów w prze
strzeni świątyni należy rozpatrywać z punktu widzenia potrzeb konstrukcyjnych, 
przy jednoczesnym dostrzeganiu znaczących wartości ich emocjonalnej wymowy 
i charakteru informacyjnego. 

Hipotetyczna konstrukcja ścian kościoła może być poparta stwierdzoną 
techniką wzniesionego w Święcku w tym samym czasie ogrodzenia cmentarza, 
choć metoda mocowania elementów drewnianych w obu wypadkach była różna. 
Teren wokół kościoła przeznaczony na nekropolię został od początku ściśle okre
ślony. Jego powierzchnia wynosiła około 1320 m2 w granicach zaznaczonych ro
wem, w którym ustawiono ciasno obok siebie słupy stabilizowane zasypiskiem 
ziemnym. W ten sposób powstało ogrodzenie palisadowe, którego ślady zacho
wały się wyraźnie z trzech stron, ulegając zakłóceniu od strony zachodniej, którą 
naruszył wraz z częścią kościoła współczesny trakt wiejski i częściowo eksploatacja 
ziemi. Odkrycie wczesnośredniowiecznego ogrodzenia i jego przebiegu wokół 
nekropolii należy niewątpliwie do rzadkości na ziemiach polskich (D. Jaskanis 
1998, s. 541). 

W południowej części budowli sakralnej odkryto kenotaf, czyli pustą jamę 
grobową przygotowaną w celu pochowania zmarłego osobnika. Z nieznanych przy
czyn miejsce to nie zostało wykorzystane. Złożenie zmarłego do grobu w świątyni 
było przywilejem. Przykłady pochówków w obrębie kościołów z innych regionów 
poświadczają dużą dyferencjację w zasadach umożliwiających korzystanie z prawa 
pochowania w świątyni. Inne obowiązywały w kościołach katedralnych, inne w pa
rafialnych i klasztornych. Niewątpliwie w Xll w. przywilej taki miały głównie osoby 
duchowne wysokich godności, a dopiero potem osoby świeckie, ale także uwarun
kowane to było stanem czy statusem społecznym pochowanego. 

Zasadą przestrzeganą na cmentarzu było zakładanie grobów w kolejnych 
rzędach przebiegających z północy na południe, czyli prostopadle do wschodniej 
krawędzi ogrodzenia. Wyodrębniono do 10 rzędów silnie zagęszczonych grobów, 
przy czym zjawiskiem charakterystycznym była ich wielowarstwowość, zwłaszcza 
w części północno-wschodniej, gdzie groby występowały w 3-4 poziomach. Rzę
dowy układ grobów nieobcy był cmentarzyskom przykościelnym w innych regio
nach Polski wczesnośredniowiecznej, a stał się powszechny, choć nie obligatoryj
ny, zwłaszcza od XII w. ( K. Wachowski 2002 s. 1 14, 1 18). 

· 

Przebieg ogrodzenia od strony wschodniej zachowywał idealny kierunek 
z północy na południe, natomiast boki północny i południowy krańcami odchylo-
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ne były od osi wschód-zachód o około 15° ku północy. Fakt ten jest niezwykle
ważny dla dalszej analizy układu przestrzennego cmentarzyska oraz orientacji 
poszczególnych jam grobowych, kryjących pochówki usytuowane głowami na 
zachód wedle obowiązującego rytuału przestrzeganego przez Kościół. Obecność 
stwierdzonej konstrukcji grodzeniowej nie tylko wiąże się z wytyczeniem granic 
cmentarza. Musiała ona spełniać także rolę napowierzchniowego oznakowania 
stron świata. Zaobserwowano bowiem ścisłą zależność między orientacją wystę
pujących dwóch osi grobów a kierunkiem linii grodzenia. Przy konsekwentnie 
przestrzeganej zasadzie chowania zmarłych wzdłuż osi wschód-zachód, prostopa
dle do przebiegu ogrodzenia od strony wschodniej, odchylenie od tej orientacji 
dotyczyło grobów z obrzeża południowego i północnego, gdzie jamy grobowe 
były równoległe do linii ogrodzenia, odchylonej nieco ku północy. Analiza położe
nia pochówków nie wskazuje na żadne inne uwarunkowania, które mogłyby się 
wiązać na przykład z płcią czy wiekiem pochowanego osobnika. Rozpatrywanie 
analityczne azymutów poszczególnych grobów wykluczyło także bezpośrednie 
i każdorazowe uzależnienie ich od pory roku oraz pory dnia, którym to czynni
kom w literaturze archeologicznej przypisuje się niekiedy podstawową przyczynę 
zróżnicowania orientacji grobów (H. Zoll-Adamikowa 1971 s. 46-47). 

Ciągłość zwyczaju sytuowania pochówków w zależności od linii przebiegu 
ogrodzenia trwała przez cały czas użytkowania nekropolii, czyli przez 120-150 lat, 
w ciągu których inhumacja stała się jedyną aprobowaną formą pochówku2. Na
końcową fazę użytkowania cmentarza przypada zjawisko przekroczenia linii 
ogrodzenia i tym samym wydłużenia terenu zajętego przez groby na osi wschód
zachód, przy czym zachodni kraniec cmentarza wtargnął z pojedynczymi grobami 
na zewnętrzne elementy obronne grodu, na wał II i fosę II. 

W bezpośredniej od północy bliskości kościoła odkryto wyraźnie wyod
rębniającą się kwaterę grobów z pochówkami w trumnach-skrzyniach, po których 
zachowały się w obrębie jam nikłe ślady po rozłożonym drewnie oraz gwoździe, 
w kilku przypadkach także okucia żelazne. 

Na 490 odkrytych gTObów z 510 pochowkami tylko niecałe 50% zawierało 
wyposażenie, które OgTaniczało się do przedmiotów codziennego użytku oraz do 
części stroju i ozdób. Zjawisko sukcesywnego zubożania inwentarzy gTObowych było 
wynikiem przemian obyczajowych związanych z oddziaływaniem Kościoła. Pośród 
ozdób znajdujących się głównie w gTObach kobiet pochowanych w różnym wieku 
oraz dziewczynek grupy infans II zaobserwowano występowanie materialnych po
zostałości, wiążących się zarówno z symboliką nowej religii, jak też z przejawami 
trwania w tradycyjnej mentalności pogańskiej . Przedmioty te o wartości semiotycznej 
stanowią obecnie swoistego rodzaju informację o przejawach kultury duchowej miej
scowej społeczności. Analiza frekwencji oraz kontekstu współwystępowania przede 
wszystkim ozdób w obrębie zamkniętych zespołów gTObowych ujawniła synkretyzm 
zachowań czytelny nie w samej formie obrządku pogTzebowego, ale w wyposaża
niu zmarłych w atrybuty, którym przypisywano moc ochronną. 

Najbardziej wyrazistymi dowodami nowej religii były bez wątpienia dwie 
zawieszki, jedna medalionowata z wizerunkiem św. Jerzego oraz druga prostokąt
na z postacią Matki Boskiej Orantki3. Na tej drugiej, nad podniesionymi rękoma
postaci, czytelne są małe literki alfabetu greckiego MR oraz ()Y zaopatrzone 
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w znaki abrewiacji wskazujące na zastosowanie 
skrótu w zapisie, który oznacza w tłumaczeniu 

"Matka Boga". Krzyżyki natomiast, czasem
o wyrafinowanej formie, wykonane różnymi
technikami i w różnym materiale oraz zawieszki 
krzyżykapodobne nie mają już tak jednoznacz
nego charakteru. Można przypuszczać, że krzyż 
nie musiał być jeszcze powszechnie rozumiany 
jako nośnik treści nowej religii. Wieloznaczność 
tego typu zawieszek daje o sobie znać chocby na 
przykładzie kolii z grobu nr 145, którą oprócz 
paciorków szklanych tworzyły cztery krzyżyki 
ułożone parami po obu stronach oraz dwie za
wieszki z krzyżem wpisanym w koło. Współ
występowanie tych przedmiotów w jednej kolii 
łączy atrybuty przynależności do religii chrze
ścijańskiej z tradycyjnymi nawykami odzie
dziczonymi po pogańskiej przeszłości, wyraża
jącymi się noszeniem amuletów. Obok funkcji 
podstawowej, stanowiącej znak wiary i demon
strację pobożności, przedmioty te musiały peł
nić także tradycyjne funkcje ochronne, nie po
mijając przy tym walorów estetycznych i deko
racyjnych. 

Arcileologicwe ślady najstarszej budowli . . .  

3.  Święck Strumiany gm .  Czyżew-Osada.
Zawieszka brązowa z wyobrażeniem 

Matki Boskiej Orantki. Foto A. Ring. 
Święck Strumiany, commune of 

Czyżew-Osada. Bronze pendant with 
a likeness of the Praying Madonna. 

Plloto: A. Ring. 

Analogiczne funkcje pełniły będące w użytkowaniu przedmioty, których 
symbolika jest wyraźną reminiscencją wierzeń pogańskich, związanych swymi 
korzeniami ze stosunkiem człowieka do zjawisk przyrody. Do tej grupy zaliczyć 
można półksiężycowate zawieszki skierowane rogami w dół, zapewne przekazują
ce nam informacje o kulcie lunamym, a także zawieszkę zoomorficzną w postaci 

"
konika" oraz odkryte w grobach kobiet, mężczyzn i dzieci amulety z zębów lisa 

i psa. W symbolice pogańskiej motywy zoomorficzne mają ściśle określoną wy
mowę. Zwłaszcza koń i pies utożsamiane są z pojęciem psychopompos, oznaczają
cym przewodnika dusz zmarłych w ich wędrówkach przez zaświaty, na miejsce 
im przeznaczone (W. Kopaliński 1990, s. 158; R. Knapiński 1992, s. 159). 

Zjawiska zaobserwowane w Święcku świadczą, że postępy w procesie 
chrystianizacji następowały powoli. Obok wprowadzanych podstawowych do
gmatów religijnych, Kościół tolerował, a niekiedy adaptował stare obyczaje pogań
skie, włączając je w krąg religii chrześcijańskiej . Dlatego też nie można się zgodzić 
z poglądem, że przejawy synkretyzmu pogańsko-chrześcijańskiego nie mogą mieć 
miejsca na cmentarzyskach przykościelnych. 

Zwłaszcza w przypadku Święcka, położonego na styku wodnego i lądo
wego szlaku handlowego oraz posiadającego komorę celną i targ mogło to być 
uzasadnione. Docierały tu na pewno z zewnątrz różne prądy ideowe, nie tylko 
z obszaru rdzennego Mazowsza oraz Rusi Nowogrodzkiej, ale także z terenów 
zasiedlonych przez pogańskie ludy bałtyjskie, głównie lettgalskie. Ożywione kon
takty z tymi ziemiami poświadczają elementy kultury materialnej nekropolii. 
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4. Święck Strumiany gm. Czyżew-Osada. Wybór ozdób związanych z religią chrześcijańską 

, oraz z przejawami tradycyjnej obyczajowości pogańskiej. Rys. M. Curylo. 
Swięck Strumiany, commune of Czyżew-Osada. Selection of omaments connected with 

Chństianity and symptoms of traditional pagan customs. Drawing: M. Cun;ło. 



Archeologiczne ślady najstarszej budowli . . .  

Wiele argumentów wskazuje także na to, że w dobie utrwalania chrystia
nizmu i zachodzących procesów społeczno-gospodarczej transformacji państwa 
i zapewne powstającej tu wtedy sieci parafii, pod wpływem impulsów docierają
cych z zewnątrz ukształtowały się na ziemi święckiej swoiste cechy kulturowe 
właściwe dla obszaru pogranicza. 

Okres rodzenia się państwowości polskiej wraz z chrystianizacją znajduje 
archeologiczne odbicie w odkrytych kamiennych budowlach przedromańskich 
i romańskich. Kamienne formy budownictwa, często monumentalnego, powsta
wały w ośrodkach związanych głównie z działalnością władców i wydarzeniami 
historycznymi, o czym przekonują nas relikty odkryte w Poznaniu, Gnieźnie, Gie
czu, Łeknie, Płocku, Krakowie, czy Wiślicy. W badaniach nad początkami państwa 
polskiego eksponowano przede wszystkim ich walory oraz znaczenie, mając przy 
tym nadzieję na odkrycie w reliktach archeologicznych kościołów drewnianych 
wzmiankowanych w tekstach wcześniejszego średniowiecza (A. Gieysztor 1971, 
s. 30-40) .

Od tego czasu na ziemiach polskich ujawniono pozostałości kilku wcze
snośredniowiecznych drewnianych świątyń. W Krakowie pod murowanym ko
ściołem p.w. św. Wojciecha zachowały się fragmenty podłogi oraz ścian dwóch 
budowli, starszej datowanej na koniec X w. lub początek XI w. i młodszej z pierw
szej lub początku drugiej połowy XI w. ( K. Radwański 1970, s. 7-24); w Kaliszu
Zawodziu relikty drewnianego obiektu słupowego z końca X i pocz. XI w. po
przedzały romańską kolegiatę p.w. św. Piotra i Pawła (T. Baranowski, L. Gajewski 
1991, s. 109-115); wreszcie ustalono, że na Ostrowie Lednickim konstrukcja ścian 
tzw. kościoła II była drewniana, a okres realizacji jego budowy przypadał na lata 
60. X w. a. Wrzesiński, M. Kara 2002 s. 6-19).

Rzecz znamienna, że różniąc się między sobą rozwiązaniami konstrukcyj
nymi, uzależnionymi od inwencji miejscowych cieśli, wykazują dużą zbieżność 
swymi wymiarami uchwyconymi w rzutach poziomych. Sytuacja taka prowokuje 
do zastanowienia się, czy rozmiary ich były w jakiejś mierze uzależnione od obo
wiązującego modułu. Jak pisze P. Skubiszewski (1979, s. 901) decydujące znaczenie 
dla budownictwa i architektury mogło mieć oddziaływanie i sposoby transmisji 
wielkich nurtów funkcjonalno-ideowych przekraczających granice regionów dzięki 
określonym kręgom odbiorców, w tym kleru. Z dużym prawdopodobieństwem
można więc zaliczyć na podstawie zaobserwowanych cech świątynię święcką do 
północnej strefy budownictwa drewnianego, nie podlegającego jeszcze regionali
zacji wykształconej w końcowej fazie sztuki romańskiej (P. Skubiszewski 1979, 
s. 902). Rozstrzygnięcie problemu możliwe byłoby jednak po zbadaniu większej
serii współczesnych sobie czasowo drewnianych budowli sakralnych, przy czym 
nie bez znaczenia byłoby uwzględnienie także funkcji, którą pełniły na potrzeby 
populacji z określonego terenu. Budowla kościelna w Święcku zapewne spełniała 
rolę kościoła parafialnego. Po pierwsze jest jedynym na tym terenie kościołem 
wymienionym w źródłach pisanych, po drugie wskazywałaby na to liczebność 
osobników pochowanych na ogrodzonym cmentarzysku � zorganizowanym ukła
dzie przestrzennym. 

Brak jest dotychczas wiarygodnych analogii z obszaru Mazowsza. W wy
niku zintensyfikowanych w ostatnich latach prac archeologicznych na terenie 
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Wzgórza Tumskiego w Płocku odkryto wielofazowy cmentarz, którego najstarszy 
poziom pochodził z okresu sprzed pojawienia . się najstarszych budowli kamien
nych. Na tej podstawie przyjęto domniemanie o pierwotnym istnieniu tu świątyni 
drewnianej w najstarszej warstwie osadniczej o chronologii sprzed drugiej połowy 
XI w. (A. Gołembnik 2000, s. 174-175). 

Nie mamy żadnych przesłanek źródłowych ani pisanych, ani archeologicz
nych dla poparcia hipotezy o istnieniu, poza Święckiem, budowli sakralnych 
w innych ośrodkach grodowych północno-wschodniego Mazowsza. Być może 
dzięki benedyktyńskiej aktywności misyjnej taki obiekt został zbudowany w Wiź
nie, mazowieckim ośrodku grodowym wysuniętym na północ jako gród pograni
cza mazowiecko-jaćwieskiego. O istnieniu "na zamku" kościoła, ale dopiero z 1300
roku, a na podgrodziu z 1390 roku, wzmiankują dużo późniejsze zapiski z prze
prowadzanych wizytacji dóbr kościelnych w XVII-XVIII w. Słabym dość popar
ciem dla takiej, nie tyle hipotezy, co jednej z możliwości, jest fakt założenia przez 
benedyktynów z Tyńca opactwa w Starych Trokach w 1405 r., a więc ośrodka po
łożonego na Litwie, do którego droga prowadziła zapewne przez Wiznę (M. Ka
łamajska-Saeed 1982, s. 73). 

Podobnie trudno jest określić rolę położonych bardziej na północ, poza 
środkowym biegiem Narwi, wczesnośredniowiecznych grodów jako ośrodków 
uczestniczących w pełnieniu zadań duszpasterskich (w Samborach, Pieńkach Gro
dzisku, Czerwonem, Małym Płocku, Truszkach Zalesiu) . Na obecnym etapie ba
dań problemowych stanowią one przede wszystkim dowód prowadzonej mazo
wieckiej plemiennej, a następnie wczesnopiastowskiej polityki w zakresie organi
zowania sieci fortyfikacji na północno-wschodnich rubieżach. W świetle badań 
dendrachronologicznych i uzyskania dendradat drewna odkrytego na grodzisku 
położonym w dorzeczu rzeczki Wincenty (dopływem Pisy) w Truszkach Zalesiu4,
można przypuszczać, że proces ten przypadał na okres X - początki XI w. 
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DANUT A }ASKANTS 

ARCHAEOLOGICAL TRACES OF THE 0LDEST SACRAL BUlLOING 
IN BASTERN MAZOVIAN PERIPHERIES IN ŚWIĘCK STRUMIANY 

IN THE VOIVODESHIP OF PODLASIE 

Archaeological research conducted in the early mediaeval settlement com
plex in the village of Swięck Strurniany in eastem Mazovia contributed to the discov
ery of relics of capital significance for studies on settlements along the east- and 
west-Slavonic borderland. The relics of a stronghold from about the middle of the 
tenth century, subsequently expanded and additionally reinforced with two moats 
and mounds, were the only legible ones in the natura! landscape on the river Brok, 
the right-bank tributary of the Bug. Two more settlements and a skeleton burlal site 
were discavered in the course of investigations conducted near the stronghold. The 
outcome of the research became an archaeological confirmation of the philological 
interpretation of the name of the village of Święck, known from sources relating to 
an inventory of the property of the Płock bishopric. The name comes from the adjec
tive "święty", denoting the connection between the settlement and an object re
garded as strong and then in a secondary, religious meaning of "holy".

The presence of a cernetery established around an earlier sacra! building 
with a pillar construction was revealed in a square without any buildings within 
the settlement. Archaeological research confirmed the existence of a church men
tioned in sources. Traces of a wooden sacral object are fragmentarily preserved in 
the form of post-pillar negatives in paraBel and perpendicular rows. Upon this 
basis it was concluded that the church was built on the plan of a rectangle 7.5 me
ters wide and a preserved length of 6.25 metres, with an almost square presbytery 
(2.50 x 2.60 metres) on a W-E axis.

The terrain intended for burlal was strictly delineated within limits marked 
with a palisade, a phenomenon extremely rarely docurnented in research. The fenc
ing simultaneously played the role of a determinant of the four parts of the world, as 
evidenced by the bearings of the burial pits. The graves located near the fencing, 
which to the east ran along a north-south axis, were situated perpendicularly to it 
and the heads of the deceased faced westwards. On the other hand, burials situated 
cłoser to the narthem and southem fencing construction, turned ca. 15 o northwards, 
were located paraBeL The 490 graves in the cemetery, used in the twelfth-thirteenth 
century, concealed the remnants of persans of both genders and different age groups 
as well as children. Only about 50% of the burials were outfitted, as a rule with 
scarce objects of daily use and elements of clothes and omaments. This fact cannot be 
perceived in categories of social differentiation, and the burials cannot be distin
guished into poor and rich. The reason for the successive impoverishrnent of the 
grave inventories was the impact of the Church, which in eastem Mazovia played a 
missionary role. Omaments of semiotic significance included objects whose message 
was associated with the symbolic of the new Christian religion, such as medallions 
with the likenesses of St. George and the Praying Madonna, as weB as crosses, but 
also symptoms of traditional pagan customs represented by amulets made of fox or 
dog teeth, lunula pendants and those in the shape of a "small horse".
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KRYSTYNA BIEŃKOWSKA 
Białystok 

Supraska nekropolia - badania 

archeologiczne w sąsiedztwie katakumb 

Na przełomie XV i XVI wieku przybyli do Supraśla z Ławry Pieczerskiej 
mrus1 z zakonu św. Bazylego1 . Szybko zmienili charakter i krajobraz miejsca,
w którym osiedli. Prowadzili bogatą działalność religijną, oświatową i gospodar
czą, wznosili liczne budowle kultowe i przemysłowe. 

Z mieszkającymi w klasztorze mnichami związane są murowane krypty 
grobowe - katakumby, usytuowane około 30 m na południe od poludniowego 
skrzydła klasztoru. Dokładnej daty ich budowy nie znamy, wiadomo, że grzebano 
w nich bazrlianów gdy byli już unitarni (od 1614 roku)2. Z opisu z 1764 r. dowia
dujemy się , że nad kryptą wznosiła się kaplica pod wezwaniem Zmartwychwsta
nia Pana, która w tamtym czasie znajdowała się w złym stanie technicznym. 

Zainteresowanie katakumbami miejscowej społeczności sprawiło, iż w 1984 r., 
na zlecenie ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, 
przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne tego obiektu4• Badania 
te pozwoliły na pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania wytycznych 
konserwatorskich w celu ich turystycznego zagospodarowania. Wykazały one 
również, iż pierwotnie obiekt·ten był o połowę mniejszy, nie ustalono jednak, kie
dy został rozbudowany. Zbyt długotrwałe, prowizoryczne zadaszenie terenu ba
dań spowodowało postępującą dewastację katakumb i dlatego też Podlaski Woje
wódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku postanowił objąć ochroną konser
watorską katakumby oraz przyległy teren, na którym w trakcie prowadzonych po 
II wojnie światowej robót ziemnych znajdowano kości ludzkie. 

Badania archeologiczne ze środków PWKZ przeprowadziło Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku" w lipcu 2003 roku. Celem ich było ustalenie zasięgu 
występowania pochówków ludzkich, zwłaszcza w kierunku zachodnim od ogro
dzenia katakumb, dlatego większość wykopów zlokalizowano we wschodniej 
części byłego boiska szkolnego (ryc. 1) .  

Wykopy 1,5,6 tworzyły jeden ciąg po linii N-S o długości 25 m i szerokości 
3 m po linii W-E. Wytyczono je po zachodniej stronie katakumb w odległości od 
3 do 5 m od ich ogrodzenia. Wykop 2 znajdował się w odległości 7 m, a 3 w odle
głości 17 m na zachód od wykopu l .  Wykop 4 założono w odległości l m na połu
dnie od ogrodzenia katakumb i 2 m na zachód od granicy z prywatną posesją. 
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Wykop ten był położony około 1 m  niżej aniżeli wykopy poprzednie. Dwa ostatnie 
wykopy: 7 i 8 założono na terenie klasztoru, w pdległości około 6 m na północ od 
ul. Klasztornej . 

l 
ul l(lantorna 

l l l l l l l l l Katakumby l 
\ l 

s l l 
l l ' L----� 

l .  Supraśl, stan. 4. Lokalizacja wykopów. 
Wszystkie rysunki: H. Knnvowska. 

Supraśl, site 4. Localisation of digs. 
Ali drawings: H. Karwowska. 

W wykopach odkryto 
15 pochówków ludzkich, z tym 
że zlokalizowano je tylko w wy
kopach 1 i 5, natomiast wyeks
plorowano 12, bowiem 3 po
chówki były tylko fragmentami 
czaszek widocznych we wscho
dnich profilach wykopów. Naj
dalej na południe zlokalizowa
ny szkielet znajdował się w od
ległości 28 m od ul. Klasztornej . 
Szkielety odsłaniano na głębo
kości 0,25-0,55 m od powie
rzchni darni6. Część z nich za
chowała się fragmentarycznie 
wskutek istniejących tu wyko
pów - jam odpadkowych. W gro
bie 7 zachował się fragment 
górnej partii szkieletu, a szkie
lety 8 i 9 pozbawione były cza
szek i części górnych kości. 

Zmarłych grzebano w pozycji z reguły wyprostowanej na wznak, głową na 
zachód, z rękami na klatce piersiowej. Wyjątkiem był pochówek 11,  gdzie zmarły 
był ułożony na lewym boku z nogami lekko podkurczonymi. W prostokątnych 
jamach grobowych nie stwierdzono obudów czy śladów po trumnach. Przy szkie
letach nie znaleziono jakiegokolwiek wyposażenia. Tylko na kościach szkieletu 5 
zachowały się ślady po przedmiocie miedzianym lub brązowym. Zmarły z grobu 
10 miał głowę ułożoną na cegle, tzw. palcówce o wymiarach ok. 7,4 x 16 cm i za
chowanej długości 27 cm. 

Z przeprowadzonych badań antropologicznych7 wynika, iż były tu pocho
wane 2 młode kobiety w wieku 17-19 lat i 10 mężczyzn w wieku od 35-40 do 65-70 
roku życia. U wszystkich zmarłych antropolog stwierdził zmiany patologiczne, m.in. 
na kościach u jednego zmarłego stwierdzono zmiany nowotworowe, w 6 przypad
kach zmiany pourazowe, a w 5 - zmiany zwyrodnieniowe stawów. Średnia wzrostu
pochowanych tu kobiet wynosiła 152 cm, a mężczyzn - 169,7 cm. 

W wykopie 5 w jego NW narożniku, na głębokości 0,30 m od powierzchni 
darni odsłonięto szkielet psa. 

W warstwie przykrywającej pochówki w wykopie 1 znaleziono kilkadzie
siąt fragmentów ceramiki, głównie o wypale redukcyjnym, 1 fragment kafla garn
kowego, kilka fragmentów talerzy fajansowych z białą polewą z XX wieku, mały 
fragment naczynia z zieloną polewą, 3 fragmenty ceramiki barwy brunatnej schu
dzanej drobnoziarnistą domieszką tłucznia, w tym 2 fragmenty den grubości 1,2 
i 1,7 cm naczyń późnośredniowiecznych. 
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2. Supraśl, stan. 4. Wykop 1 i 5. Lokalizacja grobów. 
Supraśl, site 4. Digs l and S. Localisation of graves. 

Z fragmentów ceramiki o wypale reduk
cyjnym zrekonstruowano głęboką misę (ryc. 3-1), 
o wyodrębnionym dnie średnicy 11 cm. Wysokość
misy wynosi 7,5 cm, średnica wylewu - 17 cm. 
O wiele więcej materiału zabytkowego dostarczyła 
warstwa humusowa w wykopie 5. Znaleziono 
w niej glinianą pokrywkę (ryc. 4-2) typu stoż
kowatego, o średnicy 5 cm i wysokości 4,5 cm, 
zdobioną promieniście rozchodzącymi się wyś
wieceniami; fragmenty malowanego dzbanuszka 
(ryc. 4-1) wykonanego z jasnobrunatnej gliny 
pokrytej obustronnie żółtą polewą. Powierzchnię 
dzbanuszka zdobi stylizowana omamentyka 
roślinna barwy zielonej i brązowej. Wysokość 
dzbanuszka 1 1,1 cm, średnice: wylewu 7,6 cm, 
brzuśca - 8,5 cm, dna 6,3 cm; fragmenty glinianego 
talerza (ryc. 4-2) pokrytego jasnoszarą polewą, 
którego dno zdobi rysunek gałązki z kwiatem 
tulipana, barwy brązowej . Płatki kwiatu i liście 
mają barwę zieloną. Kołnierz talerza zdobią ułożo
ne w trójkąty pionowe zielone pasy. Średnica tale
rza 19,5 cm, wysokość 3,5 cm, średnica dna - 12,5 cm. 
Oprócz ceramiki naczyniowej znaleziono główkę 
fajki glinianej (ryc. 4-6), zwanej lulką. Po
wierzchnię fajki pokrywała polewa koloru oliw
kowego. Wys. główki 3,2 cm, średnica - 2,5 cm. 

W jamie niszczącej grób 6 znaleziono kilka 
ułamków glinianych dachówek z XIX/XX w. oraz 
pobite szkło butelkowe - współczesne. Wkop ni
szczący groby 8 i 9 dostarczył kilkanaście frag
mentów ceramiki o wypale redukcyjnym. Wśród 
nich znaleziono fragmentarycznie zachowane 
naczynie z uchem (ryc. 5-4) o ostrym załomie brzuś
ca tuż pod krótką szyjką i płaskim wyod
rębnionym dnie o wymiarach: wysokość - 16,5 cm, 
średnice: wylewu - 14 cm, dna - 8 cm. Znaleziono 
również górny fragment naczynia (ryc. 5-6) 
o profilu esowatym, z uchem o średnicy wylewu -
15 cm oraz fragmenty trójnóżka (ryc. 4-5) 
o średnicy korpusu około 15 cm i wysokości
ok. 10 cm. 

Wykop l 
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Wykop 6, będący przedłużeniem o 5 m w kierunku południowym wykopu 
5, usytuowany był na stoku byłego boiska. Pod darnią w płn. części wykopu od
słonięto warstwę kamieni różnej wielkości, która tworzyła urnocnienie (?) zbocza. 
W płd. części wykopu bezpośrednio pod darnią wystąpił calec. Między kamienia
mi wystąpiło kilkanaście fragmentów cerarniki o wypale redukcyjnym, fragmenty 
kafli płytowych o polewie zielonej z plastycznym ornamentern geometrycznym 
oraz fragmenty naczyń polewanych. 
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3. Supraśl, stan. 4. Wykop 1 ryc. l, wykop 2 ryc. 2, 3, 
wykop 3 ryc. 4, 5, wykop 4 ryc. 6, 7, ryc. 1-4. Supraśl, site 4. 

Dig l, fig. l .  Dig 2, fig. 2, 3. Dig 3, fig. 4, 5. Dig 4, fig, 6, 7, fig. 1-4 



O 5cm 

Su praska nekropol in . . .  

A � 2  
�- r  
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6 

4. Supraśl, stan. 4. Wykop 5 ryc. 1-6.
Supraśl, site 4. Dig. 5, fig. 1-6. 

Wykop 4, usytuowany w sąsiedztwie SE naroża ogrodzenia katakumb 
o wymiarach 2 x 4 m, znajdował się ok. l m niżej aniżeli wykopy z grobami. Do
głębokości około 1,10 m warstwy były przemieszane, występowały w nich frag
menty cegieł palcówek, ceramiki naczyniowej o wypale redukcyjnym zdobionych 
wybłyszczaniem i polewanej o różnych odcieniach zieleni oraz mały fragment 
cerarniki ręcznie lepionej barwy brunatnej, schudzanej domieszką tłucznia o chro
nologii pradziejowej. Na głębokości 1,10 m w NW narożu wykopu natrafiono na 
fragment rozkładającej się deski szerokości 0,60 m ułożonej po N-S. W bezpośred
nim sąsiedztwie deski znaleziono 4 fragmenty cerarniki o wypale redukcyjnym, 
w tym l fragment zdobiony pasmami płytkich krótkich 

·
pionowych nacięć. Pod 

deską, której nie udało się wyjąć, na głębokości 1,70 m, w warstwie gliny odsło
nięto fragment fundamentu (ryc. 3-6) zbudowanego z jednej warstwy cegieł 
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o wymiarach 6 x 12,5 x 25 cm, ułożonych ściśle obok siebie, bez zaprawy. Długość
fundamentu po linii N-S wynosiła 3,40 m natomiast jego zasięg w kierunku 
wschodnim odsłonięto tylko na niewielkim odcinku. Być może jest to pozostałość 
figarni, która była usytuowana w pobliżu katakumb8, a jej budowa była związana 
z założeniem pod koniec XVII wieku ogrodu włoskiego usytuowanego na połu
dnie od budynków klasztornych9. 

Założone w centralnej części byłego boiska wykopy 2 i 3 potwierdziły in
formacje mieszkańców, iż teren ten był przed wojną zabudowany, gdyż w obu 
wykopach pełno było gruzu budowlanego. 

W wykopie 2 pod warstwą darni w gliniastej ziemi przemieszanej z pia
skiem o miąższości ok. 0,40 m znaleziono: dolną część brunatnego naczynka gli
nianego (ryc. 3-4) o płaskim wyodrębnionym dnie średnicy 4,2 cm, o powierzchni 
wewnętrznej pokrytej zielonkawą polewą; fragmenty talerza glinianego pokrytego 
jasnoszarą polewą oraz kilka fragmentów naczyń niepolewanych barwy siwej 
i drobne ułamki cegieł. 

W wykopie 3 bezpośrednio pod warstwą darni wystąpiła ziemia gliniasta 
przemieszana z gruzem ceglanym. Ta warstwa niwelacyjna we wschodniej części 
wykopu dochodziła do 1,26 m. Między fragmentami cegieł znaleziono 50 frag
mentów ceramiki o wypale redukcyjnym, m. in. górną część dzbana (ryc. 3-5) 
z profilowanym uchem, o wylewie średnicy 12 cm i wydatnym brzuścu średn. 
23,5 cm zdobionym pasmem żłobków dookolnych. 

Wykopy 7 i 8 wytyczone na terenie klasztornym miały dać nam odpo
wiedź, jak daleko w kierunku północnym sięgał cmentarz. Okazało się, że w tym 
miejscu, od 1955 r., kiedy w budynkach klasztornych miało siedzibę Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa, zakopywano śmiecie i gruz. Oba wykopy do głębokości 
1,36 m były wypełnione gruzem ceglanym, fragmentami doniczek glinianych, tale
rzy fajansowych z napisem PSS Społem, fragmentarni kafli płytowych niepolewa
nych z ornamentyką plastyczną (ryc. 6-1,4), fragmentami ceramiki siwej. W tym 
"historycznym" śmietniku znaleziono cementową płytkę podłogową (ryc. 6-3)
o licu barwy różowej i wymiarach 15,2 x 15,2 x 2,5 cm oraz okucie (ryc. 6-5) z
blaszki brązowej w kształcie trójlistnej koniczyny. 

Przeprowadzone badania wykopaliskowe pozwoliły na ustalenie zasięgu 
cmentarza. Zachodnia granica nekropolii przebiegała nie dalej jak 10 m na zachód 
od dzisiejszego ogrodzenia działki z katakumbami. Zbyt duża niwelacja terenu na 
południe od katakumb doprowadziła prawdopodobnie do zniszczenia pochów
ków, jeśli niegdyś tu istniały. Brak wyposażenia grobowego nie pozwala na okre
ślenie dokładnej chronologii pochówków. Na podstawie pomiaru kości badana 
populacja odpowiada normom metrycznym charakterystycznym dla populacji 
nowożytnych z okresu od XV-XVIII w.10 

Większość znalezionego materiału ceramicznego pochodzi z naczyń o wy
pale redukcyjnym, który w ośrodkach miejskich znanf był od 2 połowy XIII wie
ku, ale swój renesans przeżywał w 2 połowie XVII w.1 Na XVII i XVIII w. przypa
da apogeum występowania naczyń na trzech nóżkach12 , chociaż znane były i w 
średniowieczu. Występujące na cerarnice o wypale redukcyjnym zdobienia w po
staci wyświecania mają wielowiekową tradycję, a na terenach Białorusi i Litwy 
przetrwały do początków XX wieku13. 
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Ceramice o wypale redukcyjnym towarzyszyły ułamki naczyń barwy bru
natnej czy brunatnoszarej . Są to z reguły niewielkie fragmenty naczyń typu garnki, 
o wylewach wygiętych na zewnątrz, wydatnym brzuścu tuż pod wylewem, zdo
bionym dookolnym żłobkowaniem, które znane są na naszym terenie z osad 
XVI/XVII w.14

Z chwilą rozpowszechnienia się glazurowania naczyń zmniejszyła się rola 
siwaków w garncarstwie nowożytnym15.

Około 7% znalezionych fragmentów ceramiki stanowią ułamki naczyń 
z glazurą. Ich rozpowszechnienie wiąże się z pojawieniem się na przełomie XVI 
i XVII w.16 na terenach Polski wyrobów fajansowych z południowej Europy. Około
połowy XVII w., również na terenie Europy pojawiły się fajki typu lulka17. Jeden
egzemplarz takiej fajki znaleziono w Supraślu. Z początkiem XIX w. lulki były 
skutecznie wypierane przez fajki jednorodne18. W okresie renesansu oprócz barw
nych polew na kaflach zaczęły się rozpowszechniać w Polsce różne naczynia, 
głównie talerze i misy zdobione ornamentem malowanym19. Malowane wyroby
garncarskie, które na początku XVII w. były rzadkością i produkowano je głównie 
na potrzeby ludzi zamożniejszych, w XVIII w. produkowane były już masowo 
i można je było nabywać na jarmarkach20.

Barwa gliny użytej do wyrobu, zwłaszcza malowanego dzbanuszka znale
zionego na terenie badań, świadczy o jej pochodzeniu ze złóż miejscowych (naczy
nia z gliny o takiej barwie znajdują się w zbiorach Działu Etnografii Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku). Motyw kwiatu tulipana, którym był ozdobiony su
praski talerz, pojawia się na porcelanie w końcu XVIII w. i jest motywem po
wszechnie występującym w XIX w. Niewykluczone, że zarówno dzbanuszek jak 
i talerz są wyrobami miejscowymi z końca XIX lub początków XX w. Z tego same
go okresu pochodzi cementowa płytka podłogowa. 

PRZYPISY 

1 W. Kochanowski, Pobazylimiski zespól architektoniczny w Supraślu, paw. Biah;stok, "Rocznik Białostoc-
ki", t. IV, Białystok 1963, s. 357-358. 

2 tamże, s. ?.74 i 392. 
3 tamże, s. : 92. 
4 Badania prowadzili z. Skrok i T. Wilde - maszynopis sprawozdania z badań znajduje się w Dziale 

Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 
5 Badaniami kierowała autorka. 
6 Według relacji mieszkańców Supraśla teren ten został zniwelowany w latach 60. XX wieku w trakcie 

budowy boiska szkolnego. 
7 Badania antropologiczne przeprowadził mgr Wiesław Kapla w 2003 r. Opracowanie antropologiczne 

znajduje się w posiadaniu PWKZ w Białymstoku. 
8 W. Kochanowski, Pobazylimiski . . . .  , op. cit., s. 39.
9 tamże, s. 380. 10 W. Kapla, Analiza antropologiczna materiałów kostnych ze stanowiska 4 w Supraślu odkrytych w roku 

2003, maszynopis. 11 E .  Fryś-Pietraszkowa, Rozkwit i zmierzch ceramiki siwej, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach 
polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Materiały z konferencji, Rzeszów 21-23 IX 
1993, Rzeszów 1994, s. 15-16. 

12 K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru Norbertanek w Strzelnie, 
Toruń 1997, s. 57. 
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1 3  W .  Hołubowicz, Gamcarstwo wiejskie znchod11ich terenów Białorusi, Toruń 1950, s. 227. 
1� Analogiczna ceramika pochodzi z osady w Leonowiczach, gm. Michałowo datowanej na 2 połowę 

XVT do połowy XVTI w. D. Krasnodębski - maszynopis sprawozdania z badań w archiwum Działu 
Archeologii MP w Białymstoku. 

15 E. Fryś-Pietraszkowa, Rozkwit i zmierzch . . . , op. cit., s. 16. 
16 R. Reinfus, Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955, s. 65.
17 E. Lisowa, Zbiór Jajek odkrytych podczas bndmi rntow11iczych nn trasie W-Z we Wrocławiu, [w:) Silesin 

A11tiqun, t. 25, 1983, s. 131 . 
18 B. Walkiewicz, jednorodne fajki glininne z bndmi nrdteologicznych nn terenie podzamcza w Szczeci11ie [w:] 

Materiały Znchod11iopomorskie, t. XLVT, Szczecin, 2000, s. 294. 
19 R. Reinfus, Garncarstwo . . . , op. cit., s. 14. 20 tamże, s. 56-57. 

THE SUPRAŚL NECROPOLIS - ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
NEXT TO THE CATACOMBS 

In July 2003 the Podlasie Museum in Białystok conducted reconnaissance 
excavations for the Conservator of Historical Monuments of the Voivodeship of 
Podlasie. The research concerned a skeleton cernetery adjoining catacombs in the 
former school courtyard in Supraśl. The range of the cernetery was established, 
and twelve out of a total of fifteen discavered burials were explored. The skeletons 
were unearthed 0.25 -0.55 metres below the surface of the grass. The dead were 
buried chiefly stretched out on their backs, with slightly bent legs. No outfitting of 
the graves nor traces of coffins were found. The recovered rernnants were those of 
two women who had died at the age of 17-19, and the remaining were of men who 
died at the age of 35-40 or 65-70. Upon the basis of a measurement of the bones the 
cernetery can be dated as late modern. 

The historical material consists mainly of fragments of pottery from the 
seventeenth to the twentieth century; the only architectural elements unearthed 
next to the southeast carner of the catacomb fencing was a fragment of a brick 
foundation; this could be a trace of a fig hothouse, which stood here in the eight
eenth century. 
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!EMIRÓW- ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. . STA !SŁAWA BISKUPA I MĘCZENNlKA 
NIEMIRÓW - COMPLEX OF THE PARISH CHURCH OF ST. STANISŁAW BISHOP AND MARTYR 

1. Widok na bramę-dzwonnicę. 
Fot. D Staukiewicz 2004. 

2. Elewacja frontowa. Fot. D. Stankiewicz 2004. 
View of the front ełevation. PIJoto: D. Stankiewicz 2004. 

View of gate-bełł tower. 
PIJoto: D. Staukiewicz 2004. 

3. Elewacja boczna. Fot. D. Stankiewicz 2004. 
View of the side ełevation. PIJoto: D. Stankiewicz 2004. 
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Parafia rzymskokatolicka 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Niemirowie laureatem konkursu 

Generalnego Konserwatora Zabytków 

Kolejnym laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie pod nazwą "Zabytek Zadbany" w edycji 2003 została parafia rzym
skokatolicka św. Stanisława Bpa i Męczennika w Niemirowie. Minister Kulh.uy 
Waldemar Dąbrowski przyznał Parafii dyplom oraz emblemat za przeprowadzony 
kompleksowy remont kościoła parafialnego, eksponujący walory architektoniczne, arty
styczne i estetyczne zabytku sakralnego oraz za konserwację elementów wyposażenia 
i uporządkowanie terenu przykościelnego. 

Niemirów to dawne miasto, obecnie niewielka, malownicza wieś położona 
nad Bugiem, w pobliżu resztek dawnej Puszczy Mielnickiej, tuż przy granicy Rze
czypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś. Jak podają publikacje, jego początki 
związane są zapewne z wyprawą Jarosława Mądrego w 1041 r. na Mazowsze 
przeciw Miecławowi. Pierwsza wzmianka w iródłach, wówczas dotycząca wsi 
o nazwie Niwice, pojawiła się w 1495 r., a dotyczyła jej zamiany na Rudniki po
między Iwaszką Liatoworem Chreptowiczem a synem Sołtana Aleksandrowicza. 
W 1548 r. król Zygmunt August nadał wieś Stanisławowi Niemirze h. Gozdawa 
z Ostromęczyna. W 1616 r. jego wnuk Stanisław Niemira, kasztelan podlaski, od 
1634 r .  wojewoda podlaski uzyskał dla niej prawa miejskie i zmienił nazwę na 
Niemirów. Podczas wojen szwedzkich Niemirów został zniszczony. Co najmniej 
od 1738 r .  znajdował się w posiadaniu Czartoryskich, a w XIX w. należał najpierw 
do Niemojewskich, a następnie do Szaniawskich. Od 1851 r. Niemirów stał się 
własnością rządową. Był niszczony w 1939, 1941 i 1944 r. W okresie międzywojen
nym Niemirów utracił rangę miasta, a po IT wojnie światowej - prawa miejskie. 

Jak podają iródła archiwalne z 1 792 r., pierwotny, drewniany kościół pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1620 r. strukturą piękną zbudowany, ozdobio
ny i dostatecznie opatrzony we wszystko fundacji Stanisława Niemiry, kasztelana 
podlaskiego i jego żony Ewy z Mogielnickich, spłonął w 1775 r. przypadkowym 
ogniem wewnątrz zajętym. Budowę obecnego, murowanego, barokowo
klasycystycznego kościoła z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, kanclerza 
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litewskiego rozpoczęła w 1780 r. jego żona Eleonora z Waldsteinów Czartoryska. 
Projektantem świątyni i jego wystroju architek,tonicznego był, być może, architekt 
Jan Samuel Becker. Budowę ukończył w 1791 roku Adam Kazimierz Czartoryski, 
generał ziem podolskich. Wystrój i wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi z cza
sów jej budowy, a także z kręgu mecenatu tego dworu. Jednonawową świątynię 
zdobi zespół pięciu płaskorzeźb wykonanych w narzucie, a także klasycystyczne 
dzieła snycerskie o wysokich walorach artystycznych: tabernakula w ołtarzach 
bocznych, ambona, chrzcielnica, konfesjonał, a także obrazy ołtarzowe. 

4. Elewacja tylna i boczna. Fot. D. Stankiewicz 2004.
View of the back and side elevation. Pirato: D. Stankiewicz 2004. 

Bramę-dzwonnicę z ogrodzeniem zbudowano w 1823 r. staraniem ks. Mar
cina Niemyskiego, o czym informuje łaciński napis umieszczony na frontonie 
dzwonnicy. W ramach represji po Powstaniu Styczniowym w 1866 r. kościół za
mknięto. W 1905 r. ponownie reaktywowano parafię. Kościół usytuowany jest 
w zachodnim narożu północnej pierzei rynku, fasadą zwrócony na południe. W 1966 r. 
zespół kościelny wpisany został do rejestru zabytków w uznaniu jego wysokich 
wartości architektonicznych i historycznych. 

Bieżące prace remontowe prowadzone były w latach 1905, 1964-1968, 1974, 
1991. Kolejny, tym razem kompleksowy remont zabytkowego zespołu kościelnego, 
składającego się z kościoła, bramy-dzwonnicy i ogrodzenia parafia przeprowadziła 
w latach 1997-2001 pod kierownictwem proboszcza ks. dr. Romualda Koska. Dzię
ki jego ogromnemu zaangażowaniu zrealizowano duży zakres prac remontowych 
i konserwatorskich we współpracy z urzędem konserwatorskim. Dokonano re
montu wszystkich zabytków zespołu kościelnego - świątyni, bramy-dzwonnicy 
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i muru ogrodzenia wokół świątyni. Przy kościele wykonano remont elewacji 
z częściowym odtworzeniem zniszczonych elementów wystroju architektoniczne
go, pokryto dachówką gzymsy i parapety. Założono nowe rynny i rury spustowe, 
zrekonstruowano drewniane drzwi główne i boczne. Przeprowadzono także kon
serwację dwóch płaskorzeźb - śś. Piotra i Pawła, umieszczonych w fasadzie świą
tyni. We wnętrzu wymieniono instalację elektryczną, naprawiono i pomalowano 
tynki na ścianach i założono instalacje systemu alarmowego, przeciwwłamaniowe
go i sygnalizacji pożaru. 

5. Św. Łukasz, płaskorzeźba na ścianie nawy. 6. Św. Mateusz, płaskorzeźba na ścianie nawy.
Fot. M. Grochowski 2003. Fot. M. Grochowski 2003. 

St. Luke, bas-relief on nave wa11. St. Matthew, bas-relief on nave wa11. 
Plroto: M. Grochowski 2003. Photo: M. Grochowski 2003. 

Ważną realizacją konserwatorską we wnętrzu były prace przy pięciu 
ściennych rzeźbiarskich scenach, przedstawiających czterech ewangelistów 
i Chrzest Chrystusa w Jordanie, a także konserwacja dwóch feretronów. 

Wyremontowano także bramę-dzwonnicę, którą pomalowano, wymienio
no dachówkę i odtworzono drewnianą bramkę wejściową. Zakonserwowano też 
drewnianą konstrukcję do zawieszania dzwonów, odlanych w 1754 roku w Gdań
sku i w 1779 w Warszawie. Kapitalnemu remontowi poddano ogrodzenie wokół 
świątyni. Ponadto uporządkowano teren wokół świątyni, wykonano nowe, utwar
dzone obejście procesyjne oraz nowe schody z podjazdem dla osób niepełno
sprawnych i bramę wjazdową na teren przykościelny, zapewniającą bezpośredni 
dojazd do świątyni. Architektura kościoła została oświetlona w taki sposób, aby 
dobrze ukazać jej walory o zmierzchu. 
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7. Ambona. Fot. M. Grochowski 2003.
Pulpit. Pl10to: M. Grochowski 2003. 

8. Feretron z obrazu św. Małgorzaty, rewers. 
Fot. M. Grochowski 2003. 

Feretory from a painting of St. Margaret, reverse. 
Photo: M. Grochowski 2003. 

Wszystkie prace remontowe wykonywane były pod ścisłym nadzorem 
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, a prace kon
serwatorskie zostały zlecone specjalistom z danych dziedzin sztuki. Prace 
przeprowadzone przy zespole architektonicznym kościoła dofinansowali: 
Generalny Konserwator Zabytków i Podlaski Wojewódzki Konserwator Za
bytków, który sfinansował konserwację barokowego feretronu z przedsta
wieniami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Prorokinią Anną i Arcykapłanem na 
awersie oraz św. Małgorzatą na rewersie oraz konserwację wymienionych 
wczesniej dwóch płaskorzeźb z frontonu kościoła. 
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Odznaczeni "Za opiekę nad zabytkami"

Europejskie Dni Dziedzictwa to jedna z najważniejszych akcji promocji za
sobów kulturowych, jakie prowadzi Rada Europy. Ideą przyświecającą realizacji 
tego przedsięwzięcia jest wola atrakcyjnego udostępnienia najciekawszych zabyt
ków w regionie. Daje to możliwość zaprezentowania nie tylko tego, co ważne 
w sensie uniwersalnym, ale także pozwala na ukazanie obiektów o znaczeniu re
gionalnym czy lokalnym. Poznanie zabytków z najbliższej okolicy, kształtowanie 
postawy pełnej akceptacji dla dokonań przeszłości odgrywa ogromną rolę w bu
dowaniu tożsamości kulturowej. 

Wrzesień jest miesiącem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Głów
nym organizatorem i koordynatorem działań związanych z organizacją Dni na 
Podlasiu jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymsto
ku. W dniach 20-21 .09.2003 w Surażu odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa na 
Podlasiu. Ważnym wydarzeniem było uroczyste wręczenie złotych odznak "Za
opiekę nad zabytkami" Wiktorowi Litwińczukowi i Sławomirowi Halickiemu. Są 
to kolejne, uhonorowane przez Ministra Kultury osoby z województwa podlaskie
go, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą społeczną na rzecz ochrony 
zabytków. 

Wiktor Józef Litwińczuk - kustosz i właściciel Muzeum Archeologiczno
Etnograficznego w Surażu, zamiłowany krajoznawca i społecznik. W latach 1958-62 
był instruktorem oświaty przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Białymstoku; 1962-
70 kierował Zarządem PCK w Zambrowie; 1970-72 przewodniczył Radzie Miejskiej 
Suraża; 1973-74 był kierownikiem oświaty przy Wojewódzkim Zarządzie PCK; od 
1975 przejął gospodarstwo rolne po ojcu; obecnie jest Honorowym Członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Suraża i Okolic. 

Ojciec Władysław, rolnik z zawodu, z zamiłowania archeolog i historyk, 
nierozerwalnie związany z historią Suraża, przekazał swą pasję synowi. Pieczoło
wicie gromadzone zbiory, "znaleziska", a także dary okolicznych mieszkańców po
śmierci Wł. Litwińczuka, na mocy testamentu trafiły w ręce syna Wiktora, który na 
ich potrzeby przystosował i wyposażył własny budynek gospodarczy. Miłość do 
zbiorów, jak sam często powtarza, przyszła z czasem. Aż trudno w to uwierzyć, 
gdyż z każdym eksponatem wiąże się jakaś opowieść. Zgromadzone zbiory często 
wzbogacają historyczne wystawy organizowane prze� Muzeum Podlaskie. Regio
nalna Telewizja poświęciła Wiktorowi Litwińczukowi program z cyklu "Znane
Nieznane" pt. Z historii Suraża, wyemitowany również w trakcie trwania EDD na
Podlasiu. Nabyta wiedza, kontakty z merytorycznymi pracownikarni Muzeum 
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Podlaskiego, archeologami, wrodzona erudycja sprawiły, że wycieczki odwiedza
jące suraskie Muzeum przeżywają niezapomnianą przygodę z historią. Jego spo
łeczna działalność związana z ochroną dóbr kultury, zasługi w krzewieniu wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym są godne pochwały i naśladownictwa.

Sławomir Halicki - były Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
w Choroszczy, geograf, krajoznawca, związany z działalnością kulturalno
oświatową na Podlasiu. Organizator cyklicznego już festynu archeologicznego 
Grodzisko w Surażu. Pracę zawodową ( 1986-88) rozpoczął jako asystent w Ośrodku
Badań Naukowych. W latach 1988-90 związany był z Parkiem Krajobrazowym 
Puszczy Knyszyńskiej. W okresie 1990-93 był doktorantem Uniwersytetu War
szawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. W kolejnych latach był 
inspektorem kultury i oświaty w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, pełnomocni
kiem wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Urzędzie Wojewódz
kim w Białymstoku. Równie bogato i różnorodnie rysuje się działalność społeczna 
S. Halickiego: jest członkiem-założycielem Konfederacji Szlachty Zagrodowej; 
członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; działa
czem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy; prezesem Towarzystwa Przyjaciół Su
raża i Okolic. W 2003 roku zaangażował się w organizację Europejskich Dni Dzie
dzictwa na Podlasiu. Do najważniejszych działań należy zaliczyć zorganizowanie, 
wspólnie z Muzeum Podlaskim, wystawy Charoszez w kartografii, przygotowanie 
i otwarcie Szlaku Kulturowego Suraż, udział w konferencji popularnonaukowej 
w Surażu oraz przygotowanie festynu folklorystycznego, wieńczącego Europejskie 
Dni Dziedzictwa. 

Suraż, gm. Suraż, 
Muzeum Archeologiczno

Etnograficzne 
W. Litwińczuka 

Fot. G. Ryżewski, wrzesieli 
2003, ze zbiorów ROBiDZ 

w Binh;mstoku. 
Suraż, commune of Suraż, 

the W. Litwińczuk 
Archaeological

Ethnographic Museum. 
Plzoto: G. Ryżewski, 

September 2003, from the 
col/. of ROBiDZ 

in Białystok. 

Dwie różne postacie i bogate osobowości; ludzie związani z życiem kultural
nym regionu, bez których wizerunek Podlasia byłby skromniejszy. Złota odznaka 

"Za opiekę nad zabytkami" dla obu panów: W. Litwińczuka i S. Halickiego jest wy
razem uznania nie tylko Ministra Kultury, ale przede wszystkim społeczności lokal
nej, doceniającej wieloletnie zasługi w popularyzacji dziedzictwa kulturowego. 
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K O M U N I K A T Y

KOME DA WOJEWÓDZKA POLICJI 
w Białymstoku 

Wydział Prewencji 

Program 
"Bezpieczeństwo dóbr kultury narodowej" 

na terenie województwa podlaskiego 

Realizację programu "Bezpieczeństwo dóbr kultury narodowej" na terenie 
woj . podlaskiego rozpoczęto w 2000 r. W lipcu tego roku, z inicjatywy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się inauguracyjne spotkanie przedsta
wicieli zainteresowanych podmiotów, w którym oprócz reprezentantów Policji ucze
stniczyli przedstawiciele następujących urzędów i instytucji: Wojewódzkiego Oddzia
łu Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białym
stoku, Urzędu Celnego w Białymstoku, Polskiej Izby Systemów Alarmowych. 

Z uwagi na specyfikę woj. podlaskiego, na którego terenie znakornita więk
szość zabytków zgromadzona jest w obiektach sakralnych, skład Zespołu rozszerzo
ny został o przedstawicieli kościołów różnych wyznań. 

Zasadniczym celem tego spotkania było wypracowanie metod i form działa
nia, mających na celu poprawę bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zgroma
dzonych w nich dóbr dziedzictwa narodowego. 

Uczestnicy spotkania zgodnie ocenili, że stan zabezpieczenia większości 
obiektów zabytkowych i współczesnych na terenie województwa podlaskiego, 
w których przechowywane są dobra kultury, jest niedostateczny. Z uwagi na wyso
kie potencjalne zagrożenie tych dóbr uznano za konieczne niezwłoczne podjęcie 
planowych działań o charakterze profilaktycznym we współpracy z lokalnymi pod
miotarni działającymi na danym terenie. W związku z tym powołano Wojewódzki 
Zespół Koordynacyjny Programu, którego przewodnictwo objął insp. Roman Popow, 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. 

W ramach realizacji przyjętych założeń, w każdym powiecie powstały po
wiatowe zespoły robocze. W ich skład oprócz policjantów weszli przedstawiciele 
instytucji merytorycznie odpowiedzialnych za przedmiotowe zagadnienie, tj . : ko
ściołów i cerkwi parafialnych (właściciele i użytkownicy obiektów), Wojewódzkiego 
Oddziału Służby Ochrony Zabytków oraz Delegatury w Łomży i Suwałkach, muze
ów, galerii, bibliotek, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, firm 
ubezpieczeniowych, zrzeszeń konsultantów i instalatorów systemów alarmowych, 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej. 

Po uzgodnieniu sposobu zorganizowania, terminów spotkań i szczegóło
wych zasad współpracy, powiatowe grupy robocze wytypowały spośród 352 obiek
tów objętych bezpośrednimi działaniami programowymi te z nich, które są najbar
dziej zagrożone pod względem zarówno przestępczym jak i pożarowym, a następnie 
przystąpiły do przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia obiektów. 

281 



KOMENDA WOjEWÓDZKA POLICjl 

W pierwszej kolejności wizytowano obiekty najbardziej zagrożone oraz takie, 
w których przechowywane są przedmioty .szczególnej wartości artystycznej 
i historycznej. 

Czynności kontrolne obiektów, w których przechowywane są dobra kultury 
dokumentowane są w formie "Protokołu z kontroli stanu zabezpieczenia obiektu .. . ", 
który zawiera: 

•:• ocenę ogólnego stanu bezpieczeństwa kontrolowanego obiektu; 
•:• propozycje korekt i uzupełnień stanu zabezpieczenia obiektu pod wzglę

dem: antywłamaniowym (antynapadowym), przeciwpożarowym, ochrony fizycznej; 
•:• instruktaż administratora, zarządcy lub właściciela w zakresie sposobów 

unikania zagrożeń i zachowania się w przypadku zaistnienia sytuacji ekstremalnych. 
Podczas cyklicznych posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego 

przedkładane są sprawozdania z wykonywanych zadań, następuje ocena ich sku
teczności, weryfikacja i doskonalenie. 

W toku dotychczasowej realizacji programu na terenie woj. podlaskiego: 
zwizytowano łącznie 337 obiektów, tj. 91 %wszystkich obiektów objętych działaniami 
programowymi, wykonano kompletną, wymaganą dokumentację 313 obiektów nie
ruchomych, sfotografowano, opisano i oznakowano 9956 zabytków ruchomych. 

l. Funkcjonariusz techniki kryminalistycznej 
wykonuje zdjęcie przedmiotow będących 

dobrami kultury. 
Criminalistic technique expert 

taking photographs 
of objects regarded as cultural property. 

2. Ewidencja zabytków ze zbiorów Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku jest 

podstawową dokumentacją przy wykonywaniu prac. 
The basie documentation are the histoncal 
monument files from the collections of the 

Voivodeship Office for the Protection 
of Histoncal Monuments in Białystok. 

Oceniając skuteczność dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej 
w ramach programu "Bezpieczeństwo dóbr kulhtry narodowej" podkreślić należy, 
że przynosi ona wyrnieme efekty. O ile w innych regionach kraju utrzymuje się wy
soki stopień zagrożenia przestępczością dóbr kultury, to w latach 2001-2003 w woj. 
podlaskim zanotowano trzy przypadki kradzieży takich przedmiotów. 

Potwierdzają to również pozytywne opinie oraz pełna akceptacja wykona
nych zadań, wyrażana w oficjalnych wystąpieniach podczas posiedzeń Wojewódz
kiego Zespołu Koordynacyjnego przez przedstawicieli środowisk biorących udział 
w programie. Szczególną wymowę ma opinia Podlaskiego Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków, który stwierdził, iż dzięki realizacji programu, w ciągu 3 lat zro
biono bardzo dużo w zakresie zabezpieczenia zabytków na terenie Podlasia. 
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D O K U M E N T A C J E W Z B I O RA C H  
W O J E W Ó D Z K I E G O  U RZ Ę D U  O C H RO N Y  Z A BYTKÓW 

W B l A Ł  YM STO K U  
JANUSZ MACKIEWICZ 

Suwałki 

Dokumentacje ewidencyjne parków 

i założeń dworsko-ogrodowych 
w zbiorach archiwalnych 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Białymstoku 

Delegatury w Suwałkach 

Dokumentacje ewidencyjne parków i zespołów dworsko-ogrodowych, 
znajdujące się w archiwum Delegatury WUOZ w Suwałkach, pochodzą z lat 1984-
2003. Opracowane są według jednolitego schematu zawierającego następujące 
części: 

l .  Krótka analiza historyczna zespołu (parku): l .  Ewolucja układu prze
strzennego, 2. Dawne plany, 3. Źródła do dziejów zespołu (parku); 

2. Charakterystyka stanu istniejącego: l. Układ przestrzenny, 2. Skrócona
inwentaryzacja roślinności, 3. Analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, 
4. Rola obiektu w krajobrazie;

3. Wnioski: l .  Granice ochrony konserwatorskiej w zakresie ochrony ukła
du przestrzennego, ochrony ekologicznej oraz ochrony kompozycji widokowej, 
2. Ewentualna zmiana sposobu użytkowania parku, 3. Zakres niezbędnej lub po
żądanej renowacji; 

4. Dokumentacja fotograficzna.
W każdej dokumentacji ewidencyjnej znajduje się plansza przedstawiająca 

plan zespołu (parku) z naniesionym starodrzewem, grupami drzew, układem 
drożnym (i wodnym), granicami ochrony konserwatorskiej, obiektami budowla
nymi itp. Wszystkie dokumentacje posiadają metryczki założenia przestrzennego 
(parku), które zawierają podstawowe dane o zespole (obiekcie). Do dokumentacji, 
wykonanych w ostatnich latach są załączone mapy ewidencyjne z granicami i nu
merami działek geodezyjnych. Opracowania sprzed 2001 roku zawierają krótkie 
recenzje wykonane wg obowiązującego wówczas szablonu. 

AUGUSTÓW 
l .  Augustów. Park miejski na Rynku Zygmunta' Augusta. Opr.: Barbara 

Tomecka, Małgorzata Wróblewska; fot. Antoni Oleksicki, s. 11, il. 23, 
pl. l, Białystok 1990, nr inw. 1071 . 
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2. Augustów. Zespół Oficerskiego Yacht Clubu RP, ul. Kardynała Stefa
na Wyszyńskiego. Oprac. i fot.: Małgorzata Wróblewska-Thernstrbm, 
s. 21, il. 26, pl. l ,  Białystok 2003, nr inw.1150.

CISÓW 

3. Cisów, gm. Sztabin. Park dworski. Opr. i fot.: Elżbieta Jankowska, Bar
bara Hugo-Bader, Izabela Bontemps, s. 23, il. 14, pl. l, ZG SN-TliO 
w Warszawie, Warszawa 1984, nr inw. 724. 

DOWIACISZKI 

4. Dowiaciszki, gm. Puńsk. Park dworski. Opr. i fot.: Elżbieta Jankowska,
Barbara Hugo-Bader, Izabela Bontemps, s. 15, il. 16, pl. l, ZG SN-TiiTO 
w Warszawie, Warszawa 1984, nr inw. 722. 

DOWSPUDA 

5. Dowspuda, gm. Raczki. Park pałacowy. Opr. i fot.: Teresa Gurowska,
Wanda Żeligowska, Wiesława Michalczyk, Andrzej Dąbski, s. 25, ił . 13,
pl. l ,  ZG SN-TiiTO w Warszawie, Warszawa 1985, nr inw. 745.

KADARYSZKI 

6. Kadaryszki, gm. Rutka Tartak. Zespół dworsko-ogrodowy. Opr. i fot.:
Piotr Sikorski, s. 20, il. 20, pl. 2, 1984 r., nr inw. 1 1 14 .

· 

KLEJ WY 

7. K.lejwy, gm. Sejny. Park dworski. Opr. i fot.: Elżbieta Jankowska, Bar
bara Hugo-Bader, Izabella Bontemps, s. 22, il. 20, pl. l, ZG SN-TiiTO
w Warszawie, Warszawa 1984, nr inw. 721 .

KONIECBÓR 

8. Koniecbór, gm. Raczki. Założenie dworsko-ogrodowe. Opr. i fot.: Mał
gorzata Wróblewska, Janusz Tomecki, Krzysztof Janikowski, s. 18, il .  17,
pl. l ,  Białystok 1988, nr inw. 917.

KRASNOGRUDA 

9. Krasnogruda, gm. Sejny. Park dworski. Opr. i fot.: Teresa Gurowska,
Wanda Żeligowska, Wiesława Michalczyk, s. 23, il. 24, pl. l ,  ZG SN
TiiTO w Warszawie, Warszawa 1985, nr inw. 746.

ŁUMBIE 

10. tumbie, gm. Sejny. Park dworski. Opr. i fot.: Marian Jędras, Lucyna
Jędras, Lech Rzepecki, s. 9, il. 12, pl. l, ZG SN-TiiTO w Warszawie,
Warszawa 1987, nr inw. 864.

MIERUNISZKI 

1 1 .  Mieruniszki, gm. Filipów. Park wiejski (szkolny). Opr. i fot. Marian 
Jędras, Lucyna Jędras, Lech Rzepecki, s. 8, ił .  9, pl. l, ZG SN-TliTO 
w Warszawie, Warszawa 1987, nr inw. 846. 



Dokume111ncje ewide11cyj11e parków . . .  

12. Mieruniszki, gm. Filipów. Park dworski. Opr. i fot. Marian Jędras, Lu
cyna Jędras, Lech Rzepecki, s. 10, ił. 22, pł. l ,  ZG S-TiiTO w Warszawie,
Warszawa 1987, nr inw. 847.

NETTA 

13. Netta, gm. Augustów. Park dworski. Opr. i fot.: Marian Jędras, Lucyna
Jędras, Lech Rzepecki, s. 12, il. 21, ZG SN-TiiTO w Warszawie, War
szawa 1986, nr inw. 808.

OLSZANKA 

14. Olszanka, gm. Nowinka. Zespół dworsko-ogrodowy. Opr. i fot.: Mał
gorzata Wróblewska-Thernstrom, s. 17, il. 23, Białystok 2002, nr inw.
1 1 12.

PODGÓRZE 

15. Podgórze, gm. Bakałarzewo. Zespół folwarczny. Opr. i fot.: Piotr Si
korski, s. 15, ił. 9, pł. 2, 1999 r. , nr inw. 1 1 15.

PODGÓRZE KOLONIA 

16. Podgórze Kolonia, gm. Bakałarzewo. Zespół folwarczny. Opr. i fot.:
Piotr Sikorski, s. 12, il. 7, pl. 2, 1999 r., nr inw. 1 1 16. 

STARA HAŃCZA 

17. Stara Hańcza, gm. Wiżajny. Park dworski. Opr. i fot.: Marian Jędras,
Lucyna Jędras, Lech Rzepecki, s. 10, ił . 15, pl. l, ZG SN-TiiTO w War
szawie, Warszawa 1987, nr inw. 845.

SUDAWSKIE 

18. Sudawskie, gm. Wiżajny. Zespół dworsko-ogrodowy. Opr. i fot.: Mał
gorzata Wróblewska-Thernstrom, s. 18, il. 21, pl. 3, Białystok 2002,
nr inw. 1 1 1 1 .

SUWAŁKI 

19. Suwałki. Park Miejski Konstytucji 3 Maja. Opr. i fot.: Marian Jędras,
Lucyna Jędras, Lech Rzepecki, s. 14, il. 24, pl. l, ZG SN-TliTO w War
szawie, Warszawa 1987, nr inw. 865.

SZEJPISZKI 

20. Szejpiszki, gm. KrasnopoL Park dworski. Opr. i fot.: Elżbieta Jankow
ska, Barbara Hugo-Bader, Izabela Bontemps, s. 23, il . 17, ZG SN-TliTO
w Warszawie, Warszawa 1984, nr inw. 723.

OBłAŚNIE lE SKRÓTÓW: 

fot. - fotografował(li) 
gm. - gmina 
i!. - i! ustracje 
nr inw. - numer inwentarzowy 
opr. - opracował(li) 
pi. - plan 

r. - rok 
s. - strona 
ZG SliTO - Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. 
Zespół Rzeczoznawców 
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l .  W. Paszkawski przy samochodzie 
wojskowym "Willis" w terenie, 

lata 40. XX w. Fot. autor niezna11y. 
W. Paszkawski next to a Willis Jeep, 

1940s. Plzoto: zmidentified autlzor. 



I N  M E M O R I A M

JA I A H OŚCIŁOWICZ 
Białystok 

Władysław Paszkawski 

architekt, konserwator
* 

(1905-1982) 

Upłynęły już 22 lata od śmierci inżyniera architekta Władysława Paszkow
skiego, pierwszego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków woj . białostockiego, 
organizatora służby konserwatorskiej i twórcy pierwszego w dziejach miasta mu
zeum regionalnego. 

Syn ojca Michała i matki Anny z Lisowskich urodził się 18 grudnia 1905 r. 
w Smoleńsku. Tu rozpoczął naukę w szkole powszechnej. W 1917 r. wraz z rodzi
cami i bratem Bolesławem przyjechał do Polski i zamieszkał w Wilnie. Naukę 
kontynuował w szkole zawodowej im. Promienistych. Od l września 1925 r., po 
zdaniu wstępnego egzaminu, uczęszczał do Państwowej Szkoły Technicznej na 
wydział budowlany. W ramach pięcioletnich zajęć szkolnych odbył praktykę 
z zakresu miernictwa i budownictwa. W 1930 r. złożył egzamin końcowy, a przez 
następne 3 lata pracował jako praktykant dozoru technicznego w Prywatnej Spółce 
Sporządzania Planów w Wilnie. Po złożeniu sprawozdania z odbytej praktyki, 
a także zdaniu egzaminu praktycznego przed Komisją Egzaminacyjną, zgod�e 
z ówczesnym regulaminem, otrzymał dyplom technika. W 1934 r. został zatrud
niony w Oddziale Sztuki wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym konser
watorem zabytków był dr Stanisław Lorentz, późniejszy dyrektor Muzeum Naro
dowego w Warszawie, a od 1936 r. przez 2 lata - Ksawery Piwocki, po wojnie dy
rektor Państwowego Instytutu Sztuki oraz Witold Kieszkowski, od 1945 r. Kon
serwator Generalny w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w War
szawie. Pod ich kierownictwem W. Paszkawski przepracował do polowy sierpnia 
1939 r. Zajmował się wówczas pomiarami obiektów zabytkowych i ich fotografo
waniem. Jak pisze w swoim życiorysie, pełnił obowiązki kierownika robót i pro
jektowania oraz brał udział w pracach prowadzonych na Placu Katedralnym. 
W 1937 r. z upoważnienia K. Piwcekiego wykonywał zdjęcia pomiarowe i fotogra
ficzne Góry Zamkowej i jej otoczenia, a w 1938 r. przeprowadził pomiary niwela
cyjne terenu w Trokach, na którym planowano budowę muzeum karaimskiego. 

Dwa lata wcześniej, mając stale zatrudnienie i ustabilizowany tryb życia, po
ślubił Zofię Torniałowicz, urodzoną w Homlu w 1912 r. Ślub odbył się 24 lutego 1936 r. 
w barokowym kościele św. Rafała, położonym w dzielnicy Śrupiszki w Wilnie. 

• Jest to rozszerzony tekst mego autorstwa, Windysław Pnszkowski (1905-1982), publikowany (w:]
Rocz11ik Binlostocki, Warszawa 1991, t. XVl, s. 612-616. 
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Okres wojny przeżył w Wilnie. W czasie okupacji radzieckiej, w latach 
1940-1941 W. Paszkawski był pracownikiem �arządu Miejskiego na stanowisku 
kierownika robót konserwatorskich Górnego Zamku. W okresie przedwojennym, 
jak i w trakcie wykonywania nowych zadań, pogłębiał wiedzę historyczno
architektoniczną, gromadził materiał dokumentacyjny, niezbędny do opracowania 
projektu i wykonania modelu rekonstrukcji Górnego Zamku wraz z otoczeniem. 
W czasie okupacji niemieckiej pracował w fabryce skór i obuwia jako tabelowy 
w dziale budowlanym. 

Na początku 1945 r. W. Paszkawski wraz z małżonką przyjechał do Bia
łegostoku i 10 kwietnia rozpoczął pracę w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wo
jewódzkiego, którego naczelnikiem był przybyły także z Wilna ks. dr Piotr 
Śledziewski, historyk sztuki, badacz rzeźby wileńskiej . W. Paszkawski otrzymał 
stanowisko pełniącego obowiązki konserwatora zabytków, a od l stycznia 1948 r. 
przyjął dodatkową funkcję kierownika oddziału w tymże wydziale. Po 7 miesią
cach został mianowany Konserwatorem Zabytków. Rok później Naczelna Dyrekcja 
Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS w Warszawie powierzyła mu organizację 
muzeum regionalnego, które umieścił w wyremontowanym prawym skrzydle 
pałacu Branickich. 

Od momentu podjęcia pracy w Białymstoku, mając wileńskie doświadcze
nie konserwatorskie i organizacyjne, a także oparcie w ludziach przybyłych z Wil
na, a szczególnie w architekcie Stanisławie Bukowskim, przystąpił do ratowania 
najcenniejszych zabytkowych obiektów architektonicznych, które w czasie wojny 
uległy znacznemu uszkodzeniu. W tym celu, jak pisze w swoim życiorysie, już 
w 1947 r. zorganizował Pracownię Konserwacji Architektury i dodatkowo nią kie
rował w latach 1949-1952, do momentu powstania w Białymstoku Przedsiębior
stwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Za zgodą MKiS z wymie
nioną pracownią związany był do 1955 r. Zatrudniony w niepełnym wymiarze 
godzin, zajmował się inwentaryzacją zabytków oraz projektowaniem, szczególnie 
detali architektonicznych. W 1955 r. zorganizował brygadę wykonawczą robót 
konserwatorskich, która do 1960 r. podlegała bezpośrednio Wojewódzkiemu Kon
serwatorowi Zabytków. W tym samym roku doprowadził do rozszerzenia działal
ności konserwatorskiej o problematykę archeologiczną, powołując w strukturze 
WKZ stanowisko pracy ds. archeologicznych, jako jedno z pierwszych w kraju.  
Stanowisko to objął mgr Jan Jaskanis, późniejszy doktor i dyrektor Muzeum Okrę
gowego w Białymstoku. 

Nominację na Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W. Paszkawski 
otrzymał l sierpnia 1955 r. W grudniu tego samego roku Państwowa Komisja We
ryfikacyjno-Egzaminacyjna przy Wydziale Architektury Politechniki Warszaw
skiej, uznając jego dorobek w zakresie konserwacji i projektowania, szczególnie 
detali architektonicznych w zabytkowych obiektach, nadała mu tytuł inżyniera 
architekta. 

W. Paszkawski ponad 40 lat życia poświęcił trudnej i odpowiedzialnej pra
cy w dziele ochrony zabytków. Po ważnych siedmiu latach przepracowanych 
w Wilnie, gdzie ukształtowały się jego zainteresowania zabytkami, swoje doświad
czenia przeniósł na grunt białostocki. Pracę rozpoczął jeszcze przed zakończeniem 
II wojny światowej. Miasta i wsie leżały w gruzach, budowle historyczne w 80% 
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były uszkodzone lub zniszczone. W scenerii tragicznego stanu zabytków, znaczo
nych przeszłością stylową i historyczną, W. Paszkawski podjął trud ich ratowania 
w wyniszczonym wojną kraju. Brakowało wówczas ludzi do wykonawstwa robót 
budowlano-konserwatorskich, cieśli, dekarzy, murarzy, sztukatorów oraz projek
tantów i konserwatorów. Dokuczał niedobór materiałów i narzędzi. Nie było za
plecza naukowo-badawczego, nie były znane rozproszone archiwalia, materiały 
ikonograficzne, czy też opracowania historyczne. W tamtym czasie niemal jedy
nym przekazem stawały się wypalone i częściowo lub całkowicie zniszczone za
bytkowe budowle z fragmentami dawnego wystroju zewnętrznego i wewnętrzne
go. Do miast i mniejszych miejscowości rozległego województwa docierał różnymi 
środkami lokomocji, samochodem - wojskowym Willisem i własnym motocyklem 
z koszem - Panonią. W terenie dokumentował ogrom zniszczeń, posługując się 
aparatem fotograficznym przywiezionym z Wilna oraz uzupełniał te dokumentacje 
rysunkiem i opisem. Tak gromadzony materiał pozwalał na ustalenie zakresu nie
zbędnych prac zabezpieczających budowle przed dalszym niszczeniem. Dawał też 
możliwość sporządzenia programu i kolejności robót konserwatorskich. W pierw
szym rzędzie W. Paszkawski zwracał uwagę na te obiekty architektury murowanej 
i budownictwa drewnianego, które posiadały znaczne wartości artystyczne i histo
ryczne. Znajdował je wszędzie, ale w pierwszej kolejności zajął się obiektami 
w Białymstoku, a także w niedaleko położonych miasteczkach - w Supraślu i Ty
kocinie. Dziś mało kto pamięta, iż w samym mieście, dzięki jego inicjatywie, bez
pośredniemu nadzorowi, osobistemu udziałowi i współudziałowi w powstawaniu 
dokumentacji technicznej, doszło do odbudowy szeregu znaczących architekto
nicznych budowli zabytkowych. 

Pierwszym terenem działania konserwatorskiego stał się pałac Branickich 
w Białymstoku, wypalony w 70%. W roku podjęcia pracy w Urzędzie Wojewódz
kim W. Paszkawski objął ścisły nadzór nad rozpoczętymi robotarni konserwator
skimi. Kierownictwo robót powierzył arch. S. Bukowskiemu. Prace rozpoczęły się 
od odgruzowania pałacu, sporządzenia inwentaryzacji, zabezpieczenia i przeba
dania murów. W wyniku tych robót odkryto relikty gotyckiego dworu Wiesiołow
skich i ustalono zakres XVII-wiecznej tylmanowskiej rozbudowy. Zabezpieczono 
zachowaną na elewacjach polichromię, a we wnętrzu fragmentarycznie ocalałą 
sztukaterię. Zabezpieczono elementy rzeźbiarskiego wystroju oraz rzeźby ogrodowe. 
Jednocześnie opracowano podstawową dokumentację techniczną i przystąpiono do 
robót konserwatorskich. Po trwających wiele lat pracach, prowadzonych przez Pra
cownię Konserwacji Zabytków, przywrócono pałacowi XVIII-wieczną szatę. 

Od 1947 r. trwały roboty konserwatorskie przy innych obiektach zabytko
wych w Białymstoku, do których arch. Bukowski lub jego współpracownicy za
trudnieni w Pracowni Konserwacji Zabytków sporządzili projekty odbudowy. 
Wśród takich budowli był Pałacyk Gościnny. Prace w jego obrębie trwały trzy lata, 
a po ich zakończeniu, w 1950 r., przeniesiono do niego z prawego skrzydła pałacu 
Branickich Muzeum Regionalne, bowiem pałac stał się siedzibą Akademii Me
dycznej. W latach 1947-1949 odbudowano Komorę Celną na Wysokim Stoczku 
oraz XVIII-wieczny klasztor SS. Miłosierdzia, w którym · w 1950 r. umieszczono 
Państwowy Dom Dziecka. W tej grupie zabytków znajdowała się Loża Masońska, 
która po dwóch latach prac konserwatorskich stała się siedzibą najpierw placówek 
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kulturalnych, a od 1956 r. - biblioteki. Nieco kłopotów wykonawczych przyspo
rzyła projektantowi z wymienionej pracowni, inż. Z. Filipczukowi, zburzona 
w czasie wojny Zbrojownia. Odbudowano ją w latach 1954-1958, przesuwając budy
nek o 4 m w głąb od poprzedniego posadowienia. Po zakończeniu robót przez dwa 
lata była siedzibą Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a w 1960 r. umieszczono w niej archiwum. Wypaloną ka
mienicę staromiejską przy ul. Sienkiewicza 2, po odbudowie w latach 50., adaptowa
no na restaurację. 

Aby przywrócić charakter dawnego rynku białostockiego postanowiono 
odbudować rozebrany w 1940 r. ratusz, stanowiący główny akcent kompozycyjny 
w XVIII-wiecznym układzie przestrzennym miasta. Roboty budowlano-adap
tacyjne wg projektu arch. Zofii Chojnackiej z PKZ w Warszawie trwały w latach 
1952-1958 i od tego momentu gospodarzem ratusza stało się Muzeum Okręgowe. 
Prowadzono jednocześnie konserwację spalonego w 1944 r. pałacu Lubomirskich 
w dzielnicy Dojlidy, umieszczając w nim szkołę rolniczą. 

Szeroko zakrojone prace konserwatorskie trwały także w terenie. Od 1945 r. 
Wojewódzki Konserwator Zabytków zajął się supraskim zespołem klasztornym 
bazylianów. W pierwszej kolejności odgruzowano zburzoną w 1944 r. cerkiew 
obronną z początków XVI w. W. Paszkawski wykonał inwentaryzację murów 
i opracował propozycję ich zabezpieczenia jako trwałej ruiny. Jednak przed wyko
naniem niezbędnych robót, w pierwszej kolejności postanowił ocalić fragmenty 
zachowanych malowideł ściennych z połowy XVI w. Trudne prace przy ich rato
waniu trwały w latach 1945-1946. Polegały one na odcięciu od muru 30 fragmen
tów polichromii i przeniesieniu ich na tymczasowe podobrazie, będące ramami 
z siatką i gipsem. Trwającej dwa lata fachowej konserwacji poddano je dopiero po 
18 latach w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków. 

Poza ruinami cerkwi W. Paszkawski zinwentaryzował i wykonał projekt 
odbudowy wypalonego Pałacu Archimandrytów z XVII w. I tu ważnym zadaniem 
było zabezpieczenie fragmentów XVIII-wiecznego wystroju rzeźbiarskiego, sztu
katorskiego i malarskiego, zdobiącego refektarz i kaplicę. Ich częściową konserwa
cję i rekonstrukcję przeprowadzono w latach 1955-1958. Odbudowany wówczas 
pałac, poza kaplicą i refektarzem, oraz pozostałe wyremontowane XVIII-wieczne 
budynki klasztorne w 1955 r. przekazano w użytkowanie szkole rolniczej . Robo
tom konserwatorskim poddano także zdewastowaną XVIII-wieczną bramę
-dzwonnicę, wchodzącą w skład zespołu bazyliańskiego. 

W pierwszych latach powojennych urząd konserwatorski przystąpił do za
bezpieczenia i remontu obiektów zabytkowych w Tykocinie. Jednym z nich był 
nieuszkodzony przez wojnę, ale niewłaściwie użytkowany XVII-wieczny alumnat, 
przebudowany w XVIII w. W 1949 r. W. Paszkawski wykonał inwentaryzację bu
dynku i zabezpieczył go przed dalszą dewastacją. W latach 1951-1952 obiekt pod
dano robotom konserwatorskim, a po ich zakończeniu przekazano w użytkowanie 
miejscowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", która umieściła w nim
magazyn nawozów sztucznych. Niewłaściwe wykorzystanie pomieszczeń alum
natu doprowadziło do ponownego remontu. W latach 1957-1959, podczas osusza
nia fundamentów budowli, odsłonięto fragment muru jednej z dwóch narożnych 
baszt rozebranych w XVIII w. 
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2. Inwentaryzacja kościola parafialnego 
w Choroszczy, elewacja południowa, 

wyk. W. Paszkowski, 1945 r. 
lnventory of the parish church 

in Choroszcz, southem elevation, 
prep. by W. Paszkowski, 1945. 
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3. Inwentaryzacja kościola parafialnego w Choroszczy, 
rzut przyziemia, wyk. W. Paszkowski, 1945 r. 

lnventory of the parish church in Choroszcz, 
ground plan, prep. by W. Paszkowski, 1945. 
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4. Inwentaryzacja kościoła 
parafialnego w Choroszczy, 

przekrój poprzeczny, 
wyk. W. Paszkowski, 1945 r. 

Inventory of the parish 
church in Choroszcz, 

transverse cross-section, 
prep. by 

W. Paszkowski, 1945. 

5. Projekt odbudowy pałacu
Archimandrytów w Supraślu, 
fragment elewacji wschodniej, 

wyk. W. Paszkowski,1949 r. 
(wg: W. Kochanowski, 

Pobnzylinński zespól 
nrd1ilektonicwy 

w Supraślu, 
paw. Białystok [w:) 

"Rocznik Białostocki", 
t. IV, Białystok, 

1963, s. 373). 
Project of rebuiłding 

the Archmandrite pałace 
in Supraśl, eastem 
elevation, prep. by 

W. Paszkowski, 1949 
(according to: 

W. Kochanowski, 
Pobnzylimiski zespól 

nrcllilektoniczny 
w Supraślu (Post-Basilian 

architectural complex 
in Supraśl, county 

of Białystok) "Rocznik 
Białostocki", vol. IV, 

Białystok 1963, p. 373). 
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6 .  Projekt odbudowy pałacu Archimandrytów w Supraślu, elewacja zachodnia, 
wyk. W. Paszkowski, 1949 r. 

Project of rebuilding the Archmandrite pałace in Supraśl, western elevation, 
prep. by W. Paszkowski, 1949 

W 1948 r. zabezpieczono synagogę z 1642 r., która uszkodzona pociskami 
groziła zawaleniem. Prowadzone wówczas roboty były skomplikowane, bowiem 
wnętrze posiada XVII- i XVIII-wieczny bogaty wystrój architektoniczny w postaci 
renesansowej szafy ołtarzowej - Aron Hakodesz i bimy oraz sztukaterii i malowi
deł ściennych. Kompleksowe prace trwały do połowy lat 70., a po ich zakończeniu 
i odbudowie babińców oraz po odbudowie Domu Talmudycznego według pro
jektu arch. Ireny Zbichorskiej z białostockich PKZ - oba obiekty przeszły w użyt
kowanie Muzeum Okręgowego w Białymstoku. W 1958 r. zajęto się zaniedbanym 
dawnym klasztorem bernardynów, a także dawną rezydencją ekonomiczną, 
w której umieszczono szkołę podstawową. Równocześnie przeprowadzono w Ty
kocinie remonty kilku kamieniczek staromiejskich. 

Do ważnych przedsięwzięć konserwatorskich należy zaliczyć badania ar
cheologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w latach 1961-1963 przez Zakład 
Architektury Folitechniki Warszawskiej pod kierownictwem dra Andrzeja Gru
szeckiego oraz przez dra Jerzego Kruppe z Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk, na częściowo zrujnowanym przez Szwedów, a w XVIII w. 
rozebranym zamku tykocińskim. W ich wyniku udowodniono istnienie w tym 
miejscu grodu obronnego, na którym w XV w. wzniesiono murowany zamek 
Gasztołdów i który Zygmunt August w 2 poł. XVI w. rozbudował na okazałą 
twierdzę. Na dziedzińcu zamkowym odkryto dwie studnie: murowaną z wapnia 
czerwonego i drewnianą, a w jego obrębie znaleziono dużą ilość zabytków rucho
mych. Badania dostarczyły ważnego materiału naukowego, który stał się podstawą 
do opracowania dokumentacji technicznej, umożliwiającej zabezpieczenie i kon
serwację odkrytych murów jako trwałej ruiny. Podobnie jak w wypadku Góry 
Zamkowej w Wilnie, W. Paszkowski na podstawie p�zyskanych materiałów 
z badań oraz po wykonaniu planów i rysunków, w 1976 r. zbudował makietę 

"Domniemana rekonstrukcja królewskiego zamku bastionowego w Tykocinie",
eksponowaną w Muzeum Wojska w Białymstoku. 
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Prace konserwatorskie prowadzono także w Choroszczy przy podomini
kańskim XVIII-wiecznym kościele, którego fasada w czasie ostatniej wojny uległa 
poważnemu uszkodzeniu. W 1945 r. W. Paszkawski wykonał inwentaryzację 
obiektu, a w niedługim czasie arch. S. Bukowski sporządził projekt odbudowy 
elewacji frontowej i wieży, na podstawie którego przywrócono pierwotny wygląd 
świątyni. Również w Choroszczy zniszczony w czasie I wojny światowej pałac, 
dawna letnia rezydencja Branickich, doczekał się odbudowy. Roboty według pro
jektu arch. Hanny Kosmólskiej z PKZ w Warszawie trwały długo, z przerwami od 
1959 r. do 1973 r., bowiem związane były z rekonstrukcją wystroju architektonicz
nego wewnętrznego i zewnętrznego budynku. Po wielu dyskusjach dotyczących 
jego zagospodarowania pałac przeszedł w użytkowanie Muzeum Okręgowego 
w Białymstoku. 

Do ratowania barokowych zespołów klasztornych w Drohiczynie przystą
piono po zakończeniu działań wojennych. W latach 1946-1954 odbudowano kościół 
pofranciszkański, do którego W. Paszkawski wykonał inwentaryzację wraz 
z obiektem klasztornym. W świątyni zabezpieczono wystrój sztukatorski kaplicy 
i ołtarzy, a także zrekonstruowano ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. W 1960 r. 
przeprowadzono kapitalny remont klasztoru przyległego do świątyni, przeznaczając 
go na potrzeby szkoły średniej . Drugim obszarem działań konserwatorskich był ze
spół klasztorny benedyktynek. Rozpoczęły się one od usunięcia uszkodzeń kościoła 
i zabezpieczenia ruin budynków klasztornych. W 1958 r. przygotowano dokumenta
cję techniczną wykonaną przez arch. Hannę Kosmólską i na jej podstawie odbudo
wano dwa skrzydła klasztoru. Również w kościele pojezuickim, częściowo zniszczo
nym, roboty łącznie z pracami konserwatorskimi prowadzonymi w obiektach klasz
tornych, rozpoczęte były już w 1944 r. i trwały w latach następnych. 

Ogromnego wysiłku konserwatorskiego wymagała rekonstrukcja gotyckie
go kościoła w Wiźnie, zburzonego w 1944 r. Zniszczeniu uległo 75% budowli, 
w tym gwiaździste i siatkowe sklepienie. Odbudowy kościoła podjął się W. Pasz
kowski. W latach 1952-1953 wykonał inwentaryzację zachowanych murów oraz 
projekty techniczne wraz z detalami stolarki, niezbędne do rekonstrukcji świątyni. 
Pod jego kierownictwem roboty prowadzone były w latach 1951-1958 i w konse
kwencji przywróciły one kościołowi pierwotny, gotycki kształt. 
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7. Inwentaryzacja kościoła parafialnego w Wiźnie, �lewacja północna, 
wyk. W. Paszkowski, 1952 r. (wg: M. Dolistowska, Wiz1m. Kościół p.w. Sw. ]n11a Chrzciciela. 

Studium historyczno-architeklolliczne, Białystok 1983, il. 18). 
Inventory of the parish church in Wizna, northem elevation, prep. by W. Paszkowski, 

1952 (according to: M. Dolistowska, Wizna. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. 
Studium histonJCZizo-architektoniczne (Wizna. Church of St. John the Baptist. 

Historical-Architectural Study), Białystok 1983, fig. 18) 
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8. Inwentaryzacja kościola parafialnego w Wiźnie, rzut przyziemia, wyk. W. Paszkowski, 1952 r. 
(wg: M. Dolistowska, dz. cyt., il. 12). Inventory of the parish church in Wizna, ground plan, 

prep. by W. Paszkowski, 1952 (according to: M. Dołistowska, op. cit., fig. 12) 

. • . •  l ·�· • ,.....,._....,_._ __ _ 
9. Projekt odbudowy sklepienia kościola parafialnego w Wiźnie, wyk. W. Paszkowski, 1953 r. 

(wg: M. Dolistowska, dz. cyt., ił. 19). Project of reconstructing the ceiłing in the parish church 
in Wizna, prep. by W. Paszkowski, 1953 (according to: M. Dołistowska, op. cit., fig. 19) 

Niemało problemów konserwatorskich nagromadziło się w obrębie ma
lowniczo położonego zespołu klasztornego w Wigrach, kształtowanego od końca 
XVII w. przez wiek XVIII. Spośród kilkunastu budynków pokamedulskich, po 
ostatniej wojnie pozostały jedynie ruiny kościoła, część budynku refektarza i jeden 
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erem. Prace konserwatorskie rozpoczęto już w 1945 r. Najpierw odgruzowano 
ruiny i zabezpieczono je przed dalszym rozpaP.em. W 1947 r. przystąpiono do 
odbudowy plebanii mieszczącej się w części dawnego refektarza wg projektu inż. 
A. Wasilewskiego. W latach 1949-1964 odbudowano kościół, erem, budynek scho
dów do ogrodu i dom furtiana. Zabezpieczono część murów oporowych i zrekon
struowano zniszczone jego fragmenty. 

10. Projekt odbudm.vy kościola parafialnego w Wiźnie, elewacja wschodnia, wyk. W. Paszkowski, 1953 r. 
(wg: M. Dolistowska, dz. cyt. il. 21). 

Project of reconstructing the parish church in Wizna, eastem elevation, prep. by W. Paszkowski, 
1953 (according to: M. Dolistowska, op. cit., fig. 21). 
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Jak stwierdza W .  Kochanowski - współpracownik W .  Paszkowskiego - w artykule 

"Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach", projekty budynków sporządził
w Pracowni Konserwatorskiej w Białymstoku inż. W. Paszkawski pod kierunkiem inż. 
S. Bukowskiego. Inwentaryzacje oraz projekty (częściowo wstępne) zabezpieczenia murów 
oporowych wykonano w Pracowni Konserwacji Zabytków w Biah;mstoku pod kierunkiem 
inż. Z. Filipczuka (1956-1 958), a inż. A. Misiorawski z PKZ w Warszawie wykonał 
w 1961 r. projekt ich zabezpieczenia. 

Z uwagi na złożoność problemów konserwatorskich w kompleksie wigier
skirn w 1959 r. z ramienia WKZ inż. W. Galicki przeprowadził badania architekto
niczne w celu uściślenia lokalizacji obiektów niegdyś wchodzących w klasztorne 
założenie. Ich wyniki dawały podstawę do prowadzenia dalszych robót konser
watorskich, które trwały przez szereg następnych lat, a nadzór merytoryczny 
z ramienia PKZ w Białymstoku niemal do śmierci sprawował W. Paszkowski. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków podejmował również prace przy bu
dowlach, które co prawda nie ucierpiały nadmiernie w wyniku działań wojennych, 
ale na skutek niewłaściwych przeróbek czy zaniedbań wymagały interwencji kon
serwatorskiej. Do takich obiektów należał uszkodzony w 1944 r. późnogotycki 
kościół katedralny w Łomży, gdzie w latach 1947-1948 dokonano naprawy więźby 
dachowej i dach pokryto dachówką. Następnie wykonano badania architektonicz
ne z udziałem W. Paszkowskiego. Przebadano wówczas fundamenty, sklepienie, 
spękane mury prezbiterium i naw bocznych. Badania pozwoliły na opracowanie 
przez PKZ pod kierunkiem arch. S. Bukowskiego niezbędnych projektów, na pod
stawie których w latach 1954-1956 prowadzono roboty konserwatorskie. Dotyczyły 
one m.  in. wymiany zlasowanych cegieł, rekonstrukcji południowego, gotyckiego 
szczytu dzwonnicy i odnowienia renesansowego szczytu północnego, usunięcia 
dobudowanej po wojnie kruchty, otwarcia południowego portalu, odsłonięcia 
wejścia do nawy południowej. We wnętrzu odsłonięto profile filarów, wyremon
towano sklepienie, usunięto szpecącą międzywojenną polichromię oraz empory 
z prezbiterium. Odsłonięto zamurowane otwory loży. 

W 1953 r. W. Paszkawski wykonał inwentaryzację ruin zamkowego gotyc
kiego kościoła w Mielniku, zniszczonego podczas I wojny światowej i zabezpieczył 
jego mury. On to z myślą o odbudowie świątyni w 1956 r. wykonał projekt rekon
strukcji i doprowadził do badań archeologiczno-architektonicznych. Na jego zlecenie 
w latach 1959-1961 badania przeprowadziła archeolog mgr Irena Górska z Warsza
wy, która przebadała teren otaczający kościół oraz teren przy murach zamku śre
dniowiecznego. W trakcie badań wnętrza świątyni odkryto trójdzielną kryptę. 

W ciągu następnych dwóch lat w późnorenesansowym dawnym klasztorze 
dominikanów w Sejnach wyremontowano dach i hełmy trzech baszt. W 1958 r., 
w Augustowie, rozpoczęto - z przeznaczeniem na cele turystyczne - roboty konser
watorskie przy Starej Poczcie, składającej się z trzech budynków. Obiekty przekaza
no w użytkowanie po pięciu latach prowadzonych prac. Po podjętym w 1958 r. re
moncie synagogi z przełomu XVID i XIX w. w Siemiatyczach wg projektu inż. Jana 
Siedleckiego z miejscowych PKZ, w 1964 r. stała się ona siedzibą Powiatowego Do
mu Kultury. Zabezpieczono mury XVII- XVID-wiecznej s}rnagogi w Krynkach oraz 
synagogę w Orli. Wstępnym pracom konserwatorskim poddano zagrożoną zawale
niem XVI-wieczną wieżę zrujnowanego w czasie ostatniej wojny kościoła w Gołdapi. 
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Ochroną konserwatorską otoczono nielicznie zachowane ratusze miejskie. 
Już w 19S7 r. uszkodzonemu ratuszowi klasycystycznemu w Suwałkach przywró
cono wi. ·żę zegarową i zrekonstruowano wystrój architektoniczny. Rok później 
przeprovtadzono odbudowę także klasycystycznego ratusza w Łomży, odnowiono 
barokowy ratusz w Bielsku Podlaskim. 

Zainteresowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków skupiło się 
również na dworach, które przeważnie były zrujnowane bądź pozostawione bez 
opieki ulegały dewastacji. Przykładem może być częściowo zniszczony, a następ
nie poważnie zdewastowany po wojnie, najstarszy w naszym województwie mu
rowany dwór z 1610 r. w Pawłowiczach, rozbudowany w XVIII w. o drugą kon
dygnację i oficynę. W 1955 r. W. Paszkawski przystąpił do robót zabezpieczających 
mury, a także wykonał projekt odbudowy parteru dworu, zaś badania architekto
niczne obiektu w 1957 r. powierzył arch. Marii Brykowskiej z Warszawy. W 1959 r. 
inż. T. Dzierżanowski wykonał pozostałe podstawowe projekty odbudowy. Ro
boty konserwatorskie zostały zakończone w 1964 r. i dwór w Pawłowiczach prze
kazano w użytkowanie szkole podstawowej . 
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14. lnwentaryzacja dworu w Bęćkowie, elewacja frontowa, wyk. W. Paszkowski i S. Winiarski, 1956 r. 
lnventory of the manor house in Bęc'ków, front elevation, prep. by W. Paszkowski and S. Winiarski, 1956. 

Podobnie stało się z XVIII-wiecznym dworem w Bęc1<owie, do którego 
w 1956 r. inwentaryzację obiektu wykonał W. Paszkawski wspólnie z arch. S. Wi
niarskim. Odbudowano także zrujnowany po wojnie dwór z XIX w. w Tyborach 
Karniance i przekazano w użytkowanie Polskiej Akademii Nauk. Zabezpieczono 
i wyremontowano XVIII-wieczny pałac w Strabli, będący siedzibą szkoły podsta
wowej . Z założenia dworskiego w Hieronimowie odrestaurowano oficynę. W la
tach 1960-1961 przeprowadzono remont secesyjnego pałacu Buchholtza w Supra
ślu z przeznaczeniem na średnią szkołę plastyczną. 

Niemal jednocześnie z prowadzeniem robót konserwatorskich w architek
tonicznych obiektach zabytkowych W. Paszkawki podjął problem ochrony parków 
i ogrodów położonych w sąsiedztwie historycznych budowli. Już w latach 50. przy 
udziale arch. S. Bukowskiego przystąpiono do rekonstrukcji parku przy pałacu 
Branickich w Białymstoku. Wówczas wyremontowano bramę wjazdową, zrekon
struowano dwa pawilony - toskański i włoski oraz fontanny. Oczyszczono drze
wostan, usunięto wyschnięte drzewa i krzewy. Wykonano rekonstrukcję muru 
oporowego podtrzymującego nasyp tarasu górnego, naprawiono i uzupełniono 
ogrodzenie dziedzińca wstępnego i honorowego wraz ze studniami. Zabezpieczo
no i zakonserwowano rzeźby figuralne i wazony, które w 1960 r. ustawiono w alei 
głównej. W tym samym czasie opracowano niezbędne dokumentacje pozwalające 
na prowadzenie dalszych robót związanych z porządkowaniem parku przypała
cowego. Porządkowano również ogrody przy pałacach w Dojlidach, Choroszczy, 
Dowspudzie i Rudce, sporządzono ich pomiary, które były podstawą do dalszych 
przedsięwzięć konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. 

Poza zabytkowym budownictwem murowanym W. Paszkawski ochroną 
konserwatorską obejmował także budownictwo drewniane. Interesowały go kon
strukcje ciesielskie, użyty materiał, układ wnętrz oraz stosowane zdobnictwo. Już 
w latach 50. prace konserwatorskie prowadzono przy XVIII-wiecznym kościele 
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w Narwi, świątyni z 2 pol. XVII w .  w Wieliczkach. Polegały one na wymianie 
fragmentów konstrukcyjnych drewnianych ścian, dachu, zmiany pokrycia. Grun
towną konserwację przeprowadzono w 1957 r. w meczecie w Kruszynianach, 
w którym m.in. odrestaurowano wieżyczki. 

W. Paszkawski doprowadził do remontu jednego z nielicznych w woje
wództwie XVIII-wiecznego drewnianego dworu w Łosośnej . I tu doszło do naprawy 
ścian, więźby dachowej, zmiany pokrycia, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej . 
W latach 1954-1959 robotom konserwatorskim poddano drewniane lamusy: z końca 
XVIII w. - piętrowy podcieniowy w Strabli, również piętrowy z XVIII w.  w Kalinów
ce Kościelnej, częściowo spalony w 1954 r. Do ostatniego lamusa W. Paszkawski 
wykonał inwentaryzację i projekt częściowej rekonstrukcji. Remontami objęte były 
także lamusy podcieniowe, parterowe w Knyszynie i Rudce. Ten ostatni znajduje się 
obecnie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Doczekały się konserwacji chaty 
mazurskie, podcieniowa w Kaltkach, później przeniesiona do Starych Juch, i dwie 
chaty w Krzyżewie, przeniesione do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 

Zdając sobie sprawę z trudności zachowania drewnianego budownictwa 
ludowego na całym obszarze województwa, W. Paszkawski rozważał potrzebę 
otoczenia ochroną i stałą konserwacją wybranych wiejskich zespołów zabudowy 
w miejscowościach położonych przy szlakach turystycznych. W tym celu odbywał 
liczne penetracje terenu, dokonując przeglądu całych wsi i pojedynczych zagród. 
I chociaż w tamtym okresie nie udało się doprowadzić do realizacji jego zamie
rzeń, to taka myśl kiełkowała u jego następców i stała się realna dopiero w 1982 r., 
w momencie powołania Białostockiego Muzeum Wsi. 

Ingerencje konserwatorskie obejmowały także zabytki ruchome. W ich wy
niku zabezpieczono i przeprowadzono konserwację kilkudziesięciu malowideł 
ściennych, obrazów, rzeźb. Za przykład mogą służyć wspomniane wcześniej ma
lowidła ścienne ze zrujnowanej cerkwi pobazyliańskiej, polichromie i sztukaterie 
w refektarzu i kaplicy pałacu Archimandrytów w Supraślu, a także odrestaurowa
ne w latach 1950-1958 pięć ołtarzy w kościele pokamedulskim w Wigrach oraz 
fragment odkrytego w 1950 r. ołtarza szafkowego w Radziłowie. Natomiast 
w latach 1955-1958 zrekonstruowano wiele rzeźb wchodzących w wystrój pałacu 
Branickich i bramy wjazdowej. W 1955 r. zakonserwowano portrety Izabeli i Jana 
Klemensa Branickich zawieszone w kościele tykoemskim oraz obraz Wniebowzię
cia NMP z kościoła farnego w Białymstoku. Konserwacji poddano również w la
tach 1958-1962 renesansowe podwójne nagrobki starostów łomżyńskich, w tym 
i Modliszewskich, znajdujące się w kościele katedralnym w Łomży. 

Wśród wielokierunkowych działań służby konserwatorskiej szczególne 
miejsce wyznaczył W. Paszkawski badaniom architektonicznym. Przeprowadzał je 
na ważnych obiektach zabytkowych. Wyjątkowym zainteresowaniem obejmował 
ruiny zamków średniowiecznych, częściowo zachowanych lub znanych jedynie 
z przekazów archiwalnych. Badania te poprzez uzyskanie dokumentacji rysunko
wej, opracowanie wyników w postaci publikacji, uściślały nawarstwienia stylowe 
i zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków. Pozwalały sprecyzować ich 
układ przestrzenny i ustalić materiał użyty do budowy, a w konsekwencji dawały
podstawę zabezpieczenia resztek dawnych budowli jako trwałej ruiny. Z inicjaty
wy W. Paszkowskiego przebadano wspomniane już wcześniej obiekty, tj. zamek 
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w Tykocinie, teren założenia klasztornego w Wigrach, kościół w Mielniku, pałac 
Branickich w Białymstoku, dwór w Pawłowicząch. 

W końcu 1961 r. W. Paszkowskiego zastąpił na stanowisku Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków artysta rzeźbiarz Paweł Pawluczuk, pozostawiając jednak 
swego poprzednika w kierowanym przez siebie urzędzie. Dalszy etap działalności 
konserwatorskiej W .  Paszkowskiego mimo zmienionej sytuacji przebiegał jak 
dawniej. Prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach prowadzono zgodnie 
z wcześniej przyjętym programem: Kończono lub realizowano roboty rozpoczęte 
w końcu lat 50. i w latach 60. Kontynuowano je w zespołach klasztornych Drohi
czyna, w Wigrach i Supraślu, w pałacach Branickich w Białymstoku i Choroszczy, 
synagogach w Tykocinie i Siemiatyczach, we dworach w Łosośnej i Pawłowiczach, 
w budynkach Starej Poczty w Augustowie. Podejmowano nowe zadania, w któ
rych W. Paszkawski miał niemały udział jako inicjator i pełniący nadzór konser
watorski nad pracami prowadzonymi przy zabytkowych obiektach. 

W latach 1961-1964 remontowano klasycystyczny ratusz w Sejnach, do któ
rego W. Paszkawski wykonał projekt przebudowy wykusza. Przez następne pięć 
lat trwały prace przy częściowo zniszczonym, XIX-wiecznym kościele w Raczkach. 
Przeprowadzono konserwację dworu i oficyny w Cisowie. We dworze umieszczo
no w wydzielonych salach muzeum poświęcone Karolowi Brzostowskiemu, pozo
stałe pomieszczenia adaptowano na warszawski ośrodek kolonijny. Wówczas tak
że zajęto się konserwacją podjazdu i wieży pałacu Paca w Dowspudzie. 

W połowie lat 60. urząd konserwatorski podjął problem odbudowy spalo
nego w 1941 r. XIX-wiecznego pałacu Starzeńskich w Ciechanowcu. Decyzja ta 
wywołała w różnych kręgach władzy wiele trudnych dyskusji na temat celowości 
jego odbudowy. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu obu panów konserwato
rów oraz przy poparciu społeczności ciechanowieckiej, w latach 1966-1969 prze
prowadzono poważne prace remontowo-adaptacyjne tej budowli. W efekcie pałac 
wraz z otoczeniem stał się siedzibą Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. 
Również w tamtym czasie zrekonstruowano, wg projektu arch. H. Kosmólskiej, 
częściowo rozebrany w latach 30. XVIII-wieczny pałac w Rudce i po trwających 
pięć lat robotach, w 1970 r., umieszczono w nim szkołę rolniczą. 

Z inspiracji i pod nadzorem W. Paszkowskiego oraz przy akceptacji 
P. Pawluczuka rozpoczęto także nowy etap badań archeologiczno-architekto
nicznych. W latach 60. przebadano kilka budowli zamkowych i kościelnych na 
terenie woj. białostockiego. 

Prace badawcze powierzono Instytutowi Historii Architektury i Sztuki Po
litechniki Warszawskiej, kierowanemu w tamtym czasie przez doc. dr inż. arch. 
Annę Czapską. Dotyczyły one ruin zamku w Szczuczynie z 2 poł. XVII w., prze
budowanego w XVIII w., rozebranego w okresie I wojny światowej. W trakcie prac 
badawczych w latach 1964-1965 odkryto pierwotny zarys fundamentów budowli, 
co pozwoliło na opracowanie projektu zabezpieczenia murów jako trwałej ruiny. 
Innym terenem badawczym był XVI-wieczny zameczek w Wąsoszy, znany z prze
kazów archiwalnych. W 1966 r. określono miejsce jego posadowienia i zarys mu
rowanej budowli. 

Poza wymienionymi zamkami A. Czapska przeprowadziła również bada
nia architektoniczne kościoła w Krasnymborze z 2 poł. XVI w. W latach 1964-1965 
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odkryto resztki podziemnego przejścia, łączącego świątynię z nieistniejącym dziś 
klasztorem. Natomiast w latach 1969-1970 rozpoznano trzy fazy budowy kościoła 
w Rutkach Kossakach. Stwierdzono, że najstarszą częścią świątyni jest obecne pre
zbiterium, do którego w XVI w. dobudowano przedsionek i kaplicę, a w XIX w. 
powiększono o nawę główną i dwie nawy boczne. 

W 1970 r. podjęto badania na dwóch stanowiskach w Sidrze. Obejmowały 
one wzgórze zamkowe i rynek. Stwierdzono wówczas, iż na ruinach spalonego 
obronnego zameczku z XVI w. w XVIII w. zbudowano pałac. Odsłonięto jego piw
nice z resztkami sklepień. Natomiast na rynku odkryto piwnice dawnego zboru 
kalwińskiego, które zabezpieczono i wyeksponowano jako trwałą ruinę. 

Nieco wcześniej, bo już w 1963 r. W. Paszkawski skierował swoje zaintere
sowania na XIX-wieczne założenie pałacowe w Dowspudzie. Na łamach lokalnej 
prasy wskazywał na wartości historyczne i architektoniczne, podkreślał wyjątkowe 
walory tej neogotyckiej budowli. W 1970 r. zlecił badania architektoniczne, które 
w ramach warszawskich PKZ wykonał inż. Henryk Siuder, jak się wydaje 
z udziałem W. Paszkowskiego. Oni obaj sporządzili rzuty pierwszego poziomu 
piwnic, które miały posłużyć przyjęciu prawidłowej metody konserwatorskiej 
zachowanych resztek pałacu. Do tematu tego W. Paszkawski powrócił w maju 
1971 r., kiedy to swoje przemyślenia wyraził w referacie "Problemy konserwator
skie pałacu w Dowspudzie" wygłoszonym na sesji naukowej, zorganizowanej 
przez Komisję Historii Sztuki Białostockiego Towarzystwa Naukowego, opubli
kowanym później na łamach "Rocznika Białostockiego" . Podjął w nim ważny pro
blem stosowania współczesnych materiałów w konserwacji zabytkowej architektu
ry. Pisał: Konserwacja obiektu zabytkowego jest zjawiskiem skomplikowanym. Przetrwa
nie zabytkowej budowli do naszych czas6w świadczy o prawidłowości konstrukcyjnej, 
właściwie użytych materialach oraz doskonah;ch projektach budowlanych i wykonawcach. 
Duże doświadczenie i dobra znajomość material6w, pomimo ich niewielkiej r6żnorodności, 
gwarantowały trwałość budowli. Duże bogactwo i cechy chemofizyczne wsp6lczesnych 
material6w budowlanych oraz brak doświadczenia w ich zastosowaniu stwarzają wielkie 
trudności dla wsp6lczesnego konserwatora zabytk6w architektury. Zastosowanie wsp6l
czesnych material6w budowlanych do zabytkowego obiektu nie zawsze daje pozytywne 
rezultaty, a w niekt6rych wypadkach doprowadza nawet do destrukcji zabytku. 

Rozważania te dotyczyły pałacu w Dowspudzie i wiązały się z zastosowa
niem w przeszłości cementu do naprawy kolumn, cokołów i kapiteli, ale odnosiły 
się również do innych obiektów remontowanych przez nieodpowiedzialnych rze
mieślników, stosujących nieodpowiednie materiały. 

Poza wymienionymi tu zajęciami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przedstawionymi w dużym skrócie, niemało czasu poświęcał W. Paszkawski popu
laryzacji zabytków woj. białostockiego. Przy udziale młodszych pracowników 
zorganizował ogólnopolskie konferencje konserwatorskie, w 1957 r. w Supraślu, 
w 1958 r. w Augustowie. Przedstawiał na nich ważne zagadnienia, nurtujące miej
scową służbę konserwatorską. Dotyczyły one zabezpieczenia, czy też zachowania 
budownictwa ludowego w regionie oraz prac konserwatorskich prowadzonych 
w zespołach klasztornych w Supraślu i Wigrach, a także ochrony Kanału Augustow
skiego. Konferencje były połączone z objazdami po terenie, dzięki czemu przybliżały 
uczestnikom wiedzę o bogactwie kulturowym ziem północno-wschodniej Polski. 

303 



)ANINA HościŁOWICZ 

15. Rzut pierwszego poziomu piwnic pałacu w Dowspudzie, 
wyk. W. Paszkowski, 1970 r. (wg: W. Paszkowski, 

Problemy konsenvatorskie pałacu w Dmvspudzie [w:] "Rocznik Białostocki", 
t. XIII, Białystok 1976, s. 440).

Ground plan of the first 
level of the cellars in the 

pałace in Dowspud, prep. by 
W. Paszkowski, 1970 

(according to: W. Paszkowski, 
Problemy kouserwatorkie 

pałacu w Dowspudzie 
(Conservation problems 

in the pałace in Dowspud), 
in: "Rocznik Białostocki", 

vol. XIII, Białystok 1976. 
p. 440). 

Wiedzę o budowlach zabytkowych, badaniach i poczynaniach konserwa
torskich starał się W. Paszkowski, w miarę możliwości, popularyzować w różny 
sposób. Wyrażał ją w pierwszych po wojnie katalogowych opracowaniach histo
rycznych miast: Tykocina, Choroszczy, Szczuczyna. W lokalnej prasie, "Ochronie 
Zabytków", "Kamenie", publikował informacje na tematy badawcze i konserwa
torskie, prowadzone w regionie i mieście, m.in. o pałacu Branickich, kościele kate
dralnym w Łomży, kościele w Wigrach. Pisał o dworach w terenie i budownictwie 
drewnianym. Był również współautorem artykułu sprawozdawczego z dwudzie
stoletniej działalności służby konserwatorskiej w województwie, a także mapy 
zabytków woj. białostockiego. On też w 1963 r. zainspirował Wytwórnię Filmów 
Dokumentalnych w Warszawie do nakręcenia filmu o zabytkach w Tykocinie. 
Będąc już na emeryturze opracował dokumentacje konserwatorskie z prac bu
dowlano-konserwatorskich prowadzonych z przerwami od 1948 r. do lat 70. 
w synagodze tykocińskiej, z prac za lata 1960-78 przy ruinach cerkwi pobazyliań
skiej w Supraślu, pałacu Branickich w Choroszczy w latach 1961-1973; z prac pro
wadzonych w latach 1974-1979 w kościele i klasztorze benedyktynek w Drohiczy
nie; z prac w latach 1976-1978 prowadzonych w zespole pokamedulskim w Wi
grach, z prac konserwatorskich w latach 1973-1979 przy Śluzie w Paniewie na Ka
nale Augustowskim oraz prac z lat 1977-1979, jakie trwały na terenie pałacu Paca 
w Dowspudzie. 
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Wymieniona tu różna problematyka działań konserwatorskich wymagała 
od W. Paszkowskiego jako Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udziału 
w wielu naradach i posiedzeniach dyskusyjnych. Szczególnie trudne były one 
wówczas, gdy przychodziło bronić słusznego stanowiska konserwatorskiego, od
noszącego się do pojedynczych budowli lub zespołów. Wymagało też dużej wie
dzy historycznej, planistycznej i architektonicznej, by uzasadnić konieczność 
utrzymania kształtu zabytkowych układów urbanistycznych, zespołów miejskich, 
a w nich rynków i ulic. Za swą postawę, czasem nieugiętą, W. Paszkawski niejed
nokrotnie narażał się ówczesnym władzom. Przykładem może być kilkudniowy 
areszt, spowodowany obroną dziedzińca przed pałacem Branickich w Białymsto
ku, przez który zaplanowano przeprowadzenie trasy łączącej Rynek Kościuszki 
z ulicą Mickiewicza. Zdarzały się też krytyczne uwagi, kierowane pod jego adre
sem za odbudowę kościoła w Wiźnie, czy też zespołu klasztornego w Wigrach. 
Zastrzeżenia budziła pomoc konserwatorska w pracach remontowych budowli 
sakralnych, nawet tych, w których roboty prowadzone były przez parafie. Popar
cia dla swych słusznych celów szukał wśród sprzymierzeńców, członków Woje
wódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury, powołanej w 1958 r. i u Generalnego Kon
serwatora Zabytków w Warszawie. I zapewne taka postawa stała się powodem 
przesunięcia W. Paszkowskiego 30 marca 1961 r. ze stanowiska Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na stanowisko starszego konserwatora zabytków, a od 
l sierpnia 1966 r. do momentu odejścia na emeryturę 30 stycznia 1972 r. - starsze
go inspektora ds. konserwacji zabytków. 

Poza różnorodnymi zajęciami zawodowymi W. Paszkawski znajdował czas 
na aktywną działalność w organizacjach społecznych. Od 1950 r. był członkiem 
Folskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i zasiadał w Wojewódzkiej 
Komisji Opieki nad Zabytkami. Od 1960 r. był członkiem Białostockiego Towarzy
stwa Naukowego, od 1968 r. - członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypo
spolitej Polski. Od 1960 r. należał do Stronnictwa Demokratycznego. 

W okresie swojej pracy nie zawsze był doceniany. Dopiero w 1955 r. 
otrzymał pierwsze odznaczenie - medal lO-lecia Polski Ludowej, a następne po 
dziewięciu latach. Były to odznaczenia i wyróżnienia związane z ochroną zabyt
ków. Do nich należały: Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami nadana w 1964 r., 
Złota Odznaka PTTK w 1965 r., Zasłużony Działacz Kultury, nadane w 1968 i 1971 r., 
Złoty Krzyż Zasługi w 1969 r., Zasłużony Pracownik Rady Narodowej w 1970 r. 
W 1974 r., będąc już na emeryturze, otrzymał odznakę Zasłużony Białostocczyźnie 
i Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, a jego nazwisko zostało wpisane do Księgi 
Zasłużonych Białostocczyźnie. 

W. Paszkowski, mimo okresowych niepowodzeń, a przy tym trudności, 
które musiał pokonywać każdego dnia, potrafił zjednywać sobie ludzi. Zarażał ich 
tematami odnoszącymi się do zabytków i ich konserwacji. Dzielił się swymi do
świadczeniami, wątpliwościami .  Często od wielu znakomitych naukowców, wcze
śniej wymienionych, oraz takich jak: prof. Jan Zachwatowicz - Generalny Konser
wator Zabytków, dr Jan Glinka - od przedwojnia badacz spuścizny Branickich 
i znawca dziejów Białostocczyzny, prof. arch. Anna Czapska z Folitechniki War
szawskiej, czy też Michał Szymański - inspektor w MKiS, otrzymywał pomoc 
i radę. Przychylność taką zjednywała mu wysoka kultura osobista, koleżeński 
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i uczynny stosunek do pracowników, a także szacunek do zwierzchników i intere
santów, których w progi biura sprowadzały p�oblemy ochrony zabytków. Wraz 
z odejściem na emeryturę nie zerwał istniejących więzi z zabytkami naszych ziem, 
bowiem jeszcze w latach 1972-1982 był zatrudniony w niepełnym wymiarze go
dzin w P.P. Pracowni Konserwacji Zabytków w Białymstoku na stanowisku star
szego projektanta i konsultanta. W ramach tej pracy wykonał projekt odbudowy 
wypalonego w 1945 r. gotyckiego kościoła w Baniach Mazurskich, który odbudo
wano w latach 1975-1980. Niemal do śmierci sprawował nadzór konserwatorski 
nad pracami prowadzonymi na terenie założenia pałacowego w Dowspudzie oraz 
nad rekonstrukcją i odbudową kilkunastu obiektów pokamedulskich w Wigrach, 
które stały się ośrodkiem wypoczynkowym MKiS w Warszawie. Był też konsul
tantem konserwacji kaplicy i ołtarza św. Benedykta w tamtejszym kościele. 

W dorobku W. Paszkowskiego odnotować należy projekt techniczny wy
konany w 1973 r. Dotyczył on kotłowni i garażu, które miały być usytuowane 
w sąsiedztwie XIX-wiecznego spichlerza w Olecku. W tamtym czasie utrzymywał 
także bliski kontakt z białostockim urzędem konserwatorskim, korzystał z zapro
szeń pracowników do wspólnych wyjazdów terenowych, do zabytkowych obiek
tów, które zawsze go pasjonowały. 

Pozostawiony przez W. Paszkowskiego dorobek jest ogromny. On to bo
wiem w ciągu 38-letniej pracy na Białostocczyźnie przyczynił się do zachowania 
wielu zabytkowych budowli, które weszły do kart historii i kultury narodowej. 
Pod jego kierownictwem rozwinęła się działalność naukowa służby konserwator
skiej, poprzez kompleksowe badania dawnej architektury, a także dzięki artyku
łom opracowywanym również przez młodych współpracowników, mgr. Wacława 
Kochanowskiego i mgr Ludmiłę Lebiedzińską. Rozumiał potrzebę budowania 
warsztatu naukowego. W tym celu organizował archiwum konserwatorskie. Skła
dały się nań dokumentacje techniczne, inwentaryzacje, rysur!ki pomiarowe, mate
riały ikonograficzne i fotografie. Założył specjalistyczną bibliotekę, gromadzącą 
publikacje na tematy konserwatorskie, architektury i sztuki. 

Ważne miejsce w zbiorach archiwalnych przechowywanych przez WKZ 
zajmują negatywy fotograficzne autorstwa W. Paszkowskiego. Są ich tysiące, bo
wiem nie rozstawał się z aparatem fotograficznym w czasie pracy. One to stanowią 
wyjątkowo bogate źródło wiedzy, dające obraz wojennych zniszczeń miasta i wo
jewództwa, a także wszystkie fazy jego odbudowy. Ze zgromadzonego materiału 
korzystają nie tylko pracownicy służby konserwatorskiej, ale również historycy 
i historycy sztuki zajmujący się dziejami naszego regionu oraz studenci miejsco
wych uczelni i innych ośrodków z całego kraju. Ó populamości tych zbiorów
świadczyć mogą ukazujące się aktualnie publikacje, w których m.in. umieszczane 
są fotografie wykonane przez W. Paszkowskiego oraz wystawy organizowane 
przez urząd konserwatorski i białostockie muzea. 

Przywołując pamięć o tamtym okresie, konfrontując z interesującym nas 
piśmiennictwem i materiałami źródłowymi, trudno nie zauważyć ogromnych 
zasług W. Paszkowskiego - pierwszego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków woj. białostockiego. Przejawiają się one troską i wewnętrzną potrzebą rato
wania, a tym samym zachowania dóbr kultury, jakimi są dawne miejskie układy 
przestrzenne, zespoły architektoniczne i pojedyncze obiekty. Szczególnie tym 

306 



Władysław Paszkawski - architekt, konserwator . . .  

ostatnim starał się przywrócić kształt i szatę architektoniczną z okresu ich świet
ności. 

Zabiegał o to, by z wielkim trudem i niemałym kosztem odbudowane, czy 
też odrestaurowane budowle znajdowały odpowiednich użytkowników, będących 
gwarantem ich dalszego przetrwania. W tym celu zmuszony był godzić się na 
adaptowanie lub przebudowywanie wnętrz w obiektach zabytkowych mających 
być siedzibami instytucji oświatowych i kulturalnych. Czynił to jednak zgodnie 
z ogólnie przyjętymi zasadami, jakie panowały wówczas w kraju. Zdawał sobie 
bowiem sprawę z faktu, iż gdyby nie akceptował takich rozwiązań, nie odbudo
wywał czy nie rekonstruował budowli, znaczna część zabytków przestałaby istnieć 
lub istniałaby w formie trwałej ruiny, zubożając jeszcze bardziej historyczny krajo
braz kulturowy regionu. 

W codziennej pracy podejmował ważne decyzje, docierając wiele razy do 
każdego obiektu w terenie, sprawując nadzór konserwatorski, albo pochylając się 
nad każdą dokumentacją przy biurku. Do dziś jeszcze można zauważyć na wielu 
projektach i opracowaniach studyjnych jego poprawki i uwagi, świadczące o wni
kliwym podejściu do rozpatrywanych tematów. Dlatego też, kiedy cofniemy się 
pamięcią w okres niezmiernie trudny z racji złożoności problemów, zdumienie 
budzi ogromny dorobek W. Paszkowskiego, w którym zawarta jest również wy
jątkowa część dziejów regionu, w tym i historii konserwatorstwa białostockiego. 
Jego dokonania zasługują więc na najwyższe uznanie i głęboki szacunek, bowiem 
pracę w zakresie ochrony dóbr kultury traktował nie tylko jako obowiązek, ale 
i wielką życiową pasję. 

Inżynier architekt Władysław Paszkawski zmarł 2 października 1982 r. 
i spoczywa wraz z małżonką na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku. 

ŹRÓDŁA 
l .  Akta osobowe W. Paszkowskiego, przechowywane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Bia

łymstoku. 
2. Akta osobowe W. Paszkowskiego, przechowywane w Pracowni Konserwacji Zabytków w Białym-

stoku. 
3. Informacja ustna inż. Mieczysława Godlewskiego z Białegostoku, udzielona w 2001 r. 
4. Informacja ustna mgr. Antoniego Oleksickiego z Białegostoku, udzielona w 2003 r. 
5. Informacja ustna mgr. Stanisława Tumidajewicza z Suwałk, udzielona w 2004 r. 

DoKUMENTACJE INWENTARYZACYJNE I PROJEKTOWE WYKONANE 

PRZEZ WŁADYSŁAWA PASZKOWSKlEGO 
l .  Inwentaryzacja kościola parafialnego w Choroszczy, 1945 r., nr inw. 469, w zbiorach Wojewódz

kiego Urzędu Ochrony Zabytków (dalej WUOZ) w Białymstoku. 
2. Inwentaryzacja i projekt zabezpieczenia ruin cerkwi pobazyliańskiej w Supraślu, 1946 r., nr inw. 

1966, w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 
3. Pomiar inwentaryzacyjny pałacu Opatów w Supraślu, 1947 r., nr inw. 943, w zbiorach WUOZ 

w Białymstoku. 
4. Projekt odbudowy pałacu Opatów w Supraślu, 1949 r., nr inw. 946, w zbiorach WUOZ w Białym

stoku i reprodukcja: W. Kochanowski, Pobazylimiski zesp61 architektoniczny w Supraślu, pow. Biah;
stok, [w:] "Rocznik Białostocki", t. IV, Białystok 1963, s. 373. 

5. Inwentaryzacja kościoła i klasztoru pofranciszkańskiego w Drohiczynie 1947 i 1949 r., nr inw. 
1511, w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 
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6. Inwentaryzacja alumnatu w Tykocinie, 1949 r., nr inw. 1022, w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 
7. Inwentaryzacja ruin kościoła w Wiźnie oraz projekt odbudowy, 1952-1953, nr inw. 490, w zbio-

rach WUOZ, Delegatura w Łomży. 
' 

8. Inwentaryzacja pomiarowa kościola w Mielniku, 1953 r., nr inw. 665, w zbiorach WUOZ w Bia
łymstoku. 

9. Projekt rekonstrukcji kościoła w Mielniku, 1956 r., nr inw. 1541-1542, w zbiorach WUOZ w Bia
łymstoku. 

10. Inwentaryzacja lamusa w Kalinówce Kościelnej, brak daty (1954 lub 1955 r.), nr inw. 602, w zbio
rach WUOZ w Białymstoku. 

1 1 .  Projekt techniczny częściowej rekonstrukcji lamusa w Kalinówce Kościelnej, 1955 r., nr inw. 603, 
w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 

12. Plan parteru pałacu w Pawłowiczach, 1955 r. nr inw. 1550, w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 
13. Bęćkowo - pomiary inwentaryzacyjne dworu wykonane wspólnie z arch. Stefanem Winiarskim,

1956 r., nr inw. 1377-1379, w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 
14. Rzut pierwszego poziomu piwnic w Dowspudzie. Reprodukcja: W. Paszkowski, Problemy kollser

watorskie pałacu w Dowspudzie, [w:] "Rocznik Białostocki", Warszawa 1976, t. XI11, s. 440. 
15. Domniemana rekonstrukcja królewskiego zamku bastionowego w Tykocinie, 1976 r., nr inw. 2039, 

w zbiorach WUOZ w Białymstoku. 

W wykazie uwzględniono inwentaryzacje i projekty, na których odczytano podpisy W. Paszkow
skiego. W zbiorach WUOZ w Białymstoku i Delegaturze w Suwalkach znajdują się opracowania 
inwentaryzacyjne i projektowe bez podpisów autorów dokumentacji, często tylko z podpisem kie
rownika pracowni PKZ. Być może niektóre z nich są autorstwa W. Paszkowskiego. 
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Drohiczyn, 1 0.03.2002 r. 
Szanowny Panie Konserwatorze! 
Pragnę gorąco podziękować za nadesłany uprzejmie VII Zeszyt Biuletynu 

Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego za rok 2001 . Zawsze z radością 
odbieram tak piękny prezent informujący o cennych osiągnięciach w zakresie 
Ochrony Zabytków na naszym terenie i jako miły wyraz pamięci. 

Proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia całemu szanownemu Ze
społowi Redakcyjnemu -

Szanowni Państwo, 

Ks. prof. Władysław Hładowski 

* * * 

Warszawa, dnia 1 9  marca 2002 roku 

Pragnę serdecznie podziękować za kolejny zeszyt Biuletynu Konserwator
skiego Województwa Podlaskiego. 

Wydawnictwo Oddziału Służby Ochrony Zabytków i Regionalnego 
Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku jest intere
sującym przyczynkiem w dziele promocji naszych 

"
Małych Ojczyzn". 

Proszę przyjąć słowa uznania za wnikliwość i szerokie traktowanie podej
mowanych tematów. 

Gratuluję trwania w realizowaniu tej cennej inicjatywy. 
Na dalszy trud pracy z serca błogosławię 

Szanowny Panie Konserwatorze, 

* * * 

Ks. Sławoj Leszek Głódź 
Biskup Polowy Wojska Pafskiego 

Poznań, 2002-03-25 

Bardzo dziękuję za przesłany mi uprzejmie "Biuletyn Konserwatorski Wo
jewództwa Podlaskiego" z. VII. Zawiera on szereg interesujących materiałów. Dla 
mnie zaś szczególnie cenny jest artykuł Danuty Jaskanis pt. 

"
Grodzisko w Rajgro

dzie w świetle źródeł archeologicznych". 
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Dziękując raz jeszcze, przesyłam serdeczne pozdrowienia wraz z najlep
szymi życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych 

Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Poznaniu 
* * * 

Warszawa, dnia 14 marca 2002 r. 
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War

szawie uprzejmie dziękuje za 7 zeszyt "Biuletynu Konserwatorskiego Wojewódz
twa Podlaskiego" za rok 2001, w którym znajdujemy wyniki interesujących badań
nad zabytkowymi fisharmoniami z terenu dawnego województwa suwalskiego 
oraz szereg artykułów na wysokim poziomie naukowym i wydawniczym z dzie
dziny szeroko rozumianej kultury i sztuki. 

Z wyrazami poważania i gorącymi podziękowaniami 
p.o. Dyrektora 

Biblioteki Gł6wnej Akademii Muzycznej 
im. Fryden;ka Chopina 

mgr Henryka Kowalczyk 

* * * 

Toruń, dnia 07.03.2002 r. 
Serdecznie dziękujemy za przesłany Biuletyn, który wzbogaci zasoby na

szej Biblioteki i będzie wykorzystywany w pracy naukowej i dydaktycznej zarów
no przez studentów jak i pracowników naszego Zakładu. 

Szanowni Państwo, 

Kierownik 
Zakładu Konserwacji Malarstwa 

i Rzeźby Folichromowanej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr Bogumila Rouba 

* * * 
Warszawa, 26.01 .2004 r. 

pragnę tą drogą podziękować serdecznie za pamięć i przesłanie mi kolej
nego tomu Biuletynu Konserwatorskiego. Jak wszystkie poprzednie, tak i ten po
dwójny 8-9/2003 tom został przygotowany z wielką starannością merytoryczną 
i edytorską. 

Sądząc po tematyce można stwierdzić, że z każdym rocznikiem obok sta
łych działów problemowych, poszerza się zakres tematyczny o nowe zagadnienia 
wynikające z odkryć, badań lub potrzeb naukowo-konserwatorskich. 

Właściwie jest to w tej chwili jedyny rocznik związany z dziedzictwem 
kulturowym północno-wschodniego regionu, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, 
dziejów kultury duchowej i materialnej, jak też aktualnie prowadzonych badań 
i prac służących utrzymaniu spuścizny. 
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Udostępnianie wiedzy z tego zakresu i to na tak wysokim poziomie profe
sjonalnym jest drogą do spopularyzowania nie tylko działań konserwatorskich, ale 
także wiedzy o zasobach kulturowych tego regionu i to nie tylko pośród jego 
mieszkańców. Z moich obserwacji wynika, że Biuletyn może wzbudzić duże zain
teresowanie w środowiskach uniwersyteckich, które nie zawsze mają wiedzę 
o wydawnictwie. Odnoszę jednak wrażenie, że zasięg jego rozpowszechniania jest
bardziej - co zrozumiale zresztą przy zapewne niewielkim nakładzie - ograniczo
ny do odbiorców środowiska konserwatorskiego w Polsce, stąd w mniejszym 
stopniu Biuletyn dostępny jest w uniwersyteckich środowiskach humanistycznych. 
Stąd moja propozycja .  

Otóż zbliża się w 2004 roku pora edytowania tomu jubileuszowego, czyli 
dziesiątego, który dla Zespołu Redakcyjnego powinien być swoistym rodzajem 
laurki za wytrwałość w pozyskiwaniu autorów artykułów, w animowaniu i po
dejmowaniu różnorodnych tematów, za umiejętność współpracy, a także za umie
jętność pozyskiwania życzliwych sponsorów, bez których wszystko byłoby trud
niejsze. Dlatego proponuję, by przy okazji tego Jubileuszu wydać kolorową ulotkę 
propagującą wydawnictwo i rozesłać ją jako zwiastuna do bibliotek wyższych 
uczelni i wydziałów humanistycznych. 

Na koniec pragnę wyrazić Redakcji swoją wdzięczność za urnieszczanie 
not wspomnieniowych o ludziach, których już nie ma, a którzy swoje życie zawo
dowe związali z tą częścią Polski, pracując często w niełatwych warunkach, jako 
strażnicy pamiątek narodowych. 

Gratulując raz jeszcze efektów pracy, zaangażowania redakcyjnego, życzę 
wielu następnych interesujących tomów oraz wielu życzliwych sponsorów. 

Z poważaniem 

* * * 
Dr Jan Jaskanis 

Warszawa, 26.02.2004 

Bardzo dziękuję za okazowy numer "Biuletynu Konserwatorskiego" (8-9),
jak zwykle bardzo ciekawy i na najwyższym poziomie edytorskim i naukowym. 
W aktualnym numerze mnie szczególnie zainteresowały: J. Musialika Fisharmonie 
i z. Rostkowskiego Martini w Starej Wsi. 

Życzę dalszych tak udanych publikacji. 
Prof. dr hab. Jerzy Golas 

* * * 

Toruń, dnia 24.02.2004 r. 
Z wdzięcznością otrzymałem kolejny, 8-9 zeszyt Biuletynu Konserwator

skiego Województwa Podlaskiego, jak zwykle opracowany na wysokim poziomie 
edytorskim 
i z bogatą oprawą plastyczną. Zestaw zawartych w nim opracowań, od wyników 
badań archeologicznych począwszy poprzez prace dokumentacyjne i konserwator
skie, inwentaryzację zabytkowych fisharmonii, a na wspomnieniu o prof. Ignacym 
Tłoczku skończywszy, stanowi odzwierciedlenie szerokiego zakresu działalności 
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konserwatorskiej, podejmowanej przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Za
bytków na terenie Podlasia. 

Osobistą satysfakcję stanowi dla mnie zamieszczenie pełnego zestawu doku
mentacji historyczno-konserwatorskich i inwentaryzacji pomiarowych zabytkowych 
organów, w przeważającej części mego autorstwa, oraz dokumentacji prac organa
mistrzowsko-konserwatorskich, zrealizowanych przy zabytkowych instrumentach. 

Wdzięczny za otrzymany egzemplarz Biuletynu i załączone życzenia łączę 
wyrazy szacunku. 

Mgr Marian Dorawa 
Rzeczoznawca Ministra Kultury RP 

d/s ochrony i konserwacji zabytkowych organów 

* * * 

Białystok, 10 maja 2004 r. 
Szanowny Panie Konserwatorze! Szanowna Redakcjo! 
"Biuletyn Konserwatorski" czytam od początku z tym większym zaintere

sowaniem, że znajduję w nim fachowe, pogłębione i pełne znaczących faktów ma
teriały. Z nie małym zdziwieniem stwierdziłam, że to już niespełna dekada wy
dawnicza i że zebrała się spora biblioteczka wiedzy konserwatorskiej wojewódz
twa podlaskiego. Wiedzy przeznaczonej zarówno dla profesjonalistów jak i tych, 
którym sprawy ochrony zabytków leżą głęboko na sercu. Konfrontując tę wiedzę 
z założeniami postawionymi przez Redakcję w 1995 roku, uważam, że w dużym 
stopniu cele zostały spełnione. 

Jak to zrobiła Redakcja, będąc wyłącznie na "garnuszku" sponsorów, na ,,ła
sce" autorów, którzy zrzekli się [sic!] honorariów, a także radząc sobie z trudami 
organizacyjnymi - tego doprawdy nie wiem? Tak, czy owak Zespołowi, który 
w dzisiejszej rzeczywistości "chwycił byka za rogi" należą się szczere słowa uznania. 

Gdybym miała wyrnienić to, co mi się najbardziej w kolejnych zeszytach 
podobało - nie starczyłoby tu miejsca. Zdecydowanie muszę jednak wyrazić uzna
nie za materiał o Strabli przedstawiający miejsce, obiekt i ludzi wpisanych w histo
ryczne tło. Z zaciekawieniem czytałam o Białymstoku z przełomu XIX i XX wieku, 
oglądałam stare mapy i zdjęcia dokumentujące wygląd mego rodzinnego miasta. 
Historia pałacu w Białowieży oraz urządzanych tam polowań wniosła intrygujący 
powiew wielkiego świata. Niezwykle ważny był też materiał o cerkwi w Czyżach 
będący swego rodzaju epitafium ku czci nie istniejącej już świątyni. 

Nie chcąc powielać komplementów o treści i formie "Biuletynu", zauwa
żam jednakże, że zawiera on całą paletę barw Podlasia, bogactwo i różnorodność 
kulturową regionu. 

Chciałabym także o coś się upomnieć: potrzebna jest mianowicie stała ru
bryka, swoisty "Poczet konserwatorów", a nie tylko nieliczne okolicznościowe
wspomnienia. Konserwacja zabytków to wszak nie tylko obiekty, ale przede 
wszystkim ludzie Gest ich wielu, znam niektórych osobiście), którzy serdecznie i z 
wielkim zaangażowaniem zastanawiają się, co wartościowego można zachować 
przyszłym pokoleniom. Szkice o nich, portrety czy biografie będą na pewno bar
dzo popularne i z zaciekawieniem czytane. 
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A gdyby tak jeszcze Szanowny Zespół zainicjował szeroką, redakcyjną 
dyskusję pod hasłem: "Zanim zburzysz - pomyśl!", byłoby to satysfakcjonujące nie 
tylko dla mnie. Białystok zasługuje na takie działanie. 

Z poważaniem 
Ludmila Chalecka-Polocka 

* * * 

Białystok, 10.02.2004 r. 
( . . .  ) Wszystkie dotychczas wydane numery są przez bibliotekę pedago

giczną starannie przechowywane i cieszą się zainteresowaniem naszych czytelni
ków. 

Niezmiennie korzystają z Państwa publikacji nauczyciele historii, języka 
polskiego i sztuki. W związku z realizowaną w szkołach ścieżką edukacyjną "Edu
kacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" materiały zawarte w Pań
stwa biuletynach stanowią inspirację dla tej grupy nauczycieli. Wykorzystywane 
są informacje o stanie zabytków naszego województwa i ich konserwacji, wiado
mości o historii i kulturze naszego regionu, a także wszystko co dotyczy architek
tury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła Podlasia. 

Nieocenioną wartość, co podkreślają czytelnicy, stanowią fotografie, ilu
stracje, mapy, które wzbogacają treści artykułów. 

Z życzeniami dalszych sukcesów 

* * * 

Dyrektor 
Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Biah)1nstoku 
mgr Krystyna Grabowska 

Białystok, 13 września 2004 roku 
Regionalny Oddział PTIK w Białymstoku składa gorące podziękowanie za 

przekazanie nam 20 egzemplarzy Biuletynu Konserwatorskiego jako nagród dla 
uczestników XXVII Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego. 

Od dawna wielce sobie cenimy niezwykle ważną pracę osób związanych 
z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku, będących 
redaktorami i autorami tekstów zawartych w poszczególnych tomach Biuletynu 
Konserwatorskiego. 

Są to bardzo cenne materiały dotyczące największych skarbów, ciekawo
stek z bogatego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

Wyrażając nasze uznanie, jednocześnie życzymy kolejnych udanych edycji 
Biuletynu Konserwatorskiego. Bez tej cyklicznej publikacji już trudno byłoby wy
obrazić sobie pogłębione działania krajoznawcze i krasomówcze, którymi zajmuje 
się nasz Regionalny Oddział PITK w Białymstoku. 
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Recenzje 

RECENZJE 

PRZEPIĘKNY BruLETYN 

Słowo biuletyn kojarzy się zwykle z drukami niezbyt wyszukanymi, do
kumentującymi bieżącą działalność instytucji. Jeśli tak, to wyjątkiem w tej regule 
są Biuletyny Konserwatorskie poprzednio Województwa Białostockiego, a teraz 
już Podlaskiego. Otrzymaliśmy właśnie kolejny, szósty zeszyt. Wymienię tylko 
kilka tematów: kościół w Strabli, pałac w Choroszczy, Pałacyk Gościnny w Białym
stoku, elektrownia białostocka, polowania carskie w Białowieży, płaskorzeźby 
Ksawerego Dunikowskiego w Niemirowie, zabytkowe fisharmonie, organy, całe 
działy: "Zabytki do zagospodarowania" i "Dobra utracone".

Okazuje się na przykład, że car Aleksander II i jego goście ustrzelili w cią
gu dwóch dni 1860 roku: 28 żubrów, 2 łosie, 20 danieli, 1 1  dzików, 16 wilków, 
16 saren, 7 lisów, 4 borsuki i tylko 2 zające. Do Białowieży pary cesarskie przyjeż
dżały pociągiem, który składał się z 1 1  wagonów, w tym salonu, dwóch gabine
tów, kuchni. Specjalnie sprowadzeni z Warszawy ogrodnicy urządzali tzw. rampę 
carską wyściełaną dywanami. Z kwiatów układano napisy powitalne oraz dwu
głowego orła. Przegląd zabitej zwierzyny odbywał się wieczorem przed pałacem. 
Zwierzęta układano na lewym boku, najpierw te zastrzelone przez cara, potem 
i przez innych uczestników polowania. Służba ubrana w czerwone koszule oświe
tlała latarniami cały teren. To tylko wybrana ciekawostka z anonsowanego tomu. 
Przeczytać i starannie obejrzeć należy cały. 

"Kurier Poranny", nr 1 09, 1 .05.2001 r.

* * * 

BIULETYN KONSERWATORÓW 

Ukazał się siódmy zeszyt "Biuletynu Konserwatorskiego Województwa
Podlaskiego", za rok 2001, wydany przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony
Zabytków i Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Białymstoku. Zawiera on publikacje, skierowane nie tylko do profesjonalistów, 
ale również do osób, które interesują się dziejami swojego regionu, architekturą, 
ochroną zabytków, archeologią. 

Bardzo dużo miejsca poświęcono w Biuletynie problematyce Pałacu Bra
nickich w Białymstoku: jego odbudowie i przebudowom, wykopaliskom archeolo
gicznym prowadzonym w ogrodzie przypałacowym. Ks. Jan Nieciecki przedsta
wia plan rezydencji białostockiej w czasach Jana Klemensa. Białostoczan - i nie 
tylko - z pewnością zaciekawi historia (do końca niewyjaśniona) odrestaurowanej 
pięknej rzeźby św. Jana Nepomucena, znajdującej się w Archidiecezjalnym Wyż
szym Seminarium Duchownym, a której zdjęcie zdobi okładkę Biuletynu. (a) 

"Gazeta Współczesna", nr 32, 14.02.2002 r.
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PASJONUJĄCE SPOTKANIA Z ZABYTKAMJ 

Najnowszy "Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego" (zeszyt
8-9) to podsumowanie prac i badań konserwatorskich prowadzonych na Podlasiu 
w ostatnich dwóch latach. 

Ty kocin 
W "Biuletynie ... " znajdziemy dwa niezwykle ciekawe teksty poświęcone

zabytkom Tykocina. Sebastian Wicher prezentuje historię, etapy przebudowy 
i konserwacji alumnatu wojskowego w Tykocinie. Przytułek dla inwalidów wojen
nych i zasłużonych weteranów powstał w XVII stuleciu, z fundacji Krzysztofa 
Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego. O niezwykłej budowli 
wzmiankowało wiele znamienitych dawnych druków, m.in. "Volumina Legum",

"Złota Księga Szlachty Polskiej", "Encyklopedia Staropolska" Glogera. Alumnat
przechodził różne koleje losu, mieściły się weń: zbór protestancki, sala widowi
skowa, areszt, magazyn nawozów sztucznych. Obecnie, po gruntownym remoncie, 
pełni funkcje hotelarskie. 

Innym opisanym w "Biuletynie ... " zabytkiem Tykocina jest synagoga. Tekst
Krzysztofa Millera poświęcony konserwacji malowideł ściennych to lektura za
pewne ciekawa dla fachowców - dla laików może być równie pasjonująca jak 
książka detektywistyczna. Wszystko za sprawą drobiazgowego opisu arcyciekawej 
technologii zapobiegania zawilgoceniu muru, a następnie zdejmowania, renowacji 
i ponownego instalowania malowideł ściennych. Czyta się z wypiekami na twarzy. 

Pałacyk Gościnny 
Warto też przeczytać tekst Jolanty Koller-Szurnskiej poświęcony Pałacy

kowi Gościnnemu w Białymstoku. Autorka przybliża historię budowli, a także 
przedstawia kolejne etapy prac konserwatorskich. Ten reprezentacyjny budynek 
wzniesiony został dla Izabeli z Pornatowskich Branickiej, trzeciej żony hetmana. 
Niestety, przed śmiercią Pani Krakowskiej (tak powszechnie zwano siostrę króla) 
nie ukończono wystroju wnętrz. W tej sytuacji trzeba było stworzyć od podstaw 
wystrój wnętrz pałacyku, opierając się na wiedzy historycznej . Niezwykle trudne
go zadania podjął się ksiądz Jan Nieciecki - historyk sztuki, wybitny znawca dzie
jów mecenatu Branickich. Efekt jest imponujący - pałacyk budzi szczery zachwyt 
publiczności i znawców tematu. 

Ponadto w "Biuletynie . . .  " znajdziemy interesujące teksty o powojennym 
planie Białegostoku, o pałacu Buchholtzów w Supraślu, o zabytkowych fisharmo
niach, cmentarzach wojennych Suwalszczyzny, pracach archeologicznych w Ogro
dzie Branickich w Białymstoku i wiele innych. ( . . .  ) (DES) 
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Recenzje 

BIULETYN KONSERWA TORSKI 

Pełna nazwa brzmi "Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego" 
i jest to już zeszyt 8-9 za lata 2002-2003. Określenie zeszyt jednak myli, bo otrzy
maliśmy kolejny wspaniały tom, bogaty treściowo, dopieszczony pod względem 
graficznym. Oto kilka tematów z tej publikacji: alumnat wojskowy w Tykocinie, 
pałac Buchholtzów w Supraślu, powojenny plan rozwoju Białegostoku autorstwa 
prof. Felicjana Tłoczka, białostocki Pałacyk Gościnny, cmentarze wojenne z I wojny 
światowej na Suwalszczyźnie. Z tekstu Antoniego Oleksickiego można się dowie
dzieć, jak wiele propozycji prof. F. Tłoczka nie doczekało się realizacji i jak wiele 
błędów urbanistycznych popełniono w naszym mieście. 

Oto jeden przykład - szeroka arteria na przedłużeniu osi zespołu Pałacu 
Branickich w kierunku zachodnim, przez zburzone w okresie okupacji Chanajki. 

"Była to niepowtarzalna szansa, kompletnie zaprzepaszczona na początku lat 60., 
kiedy to pomiędzy ul. Akademicką i Skłodowskiej wzniesiono bezsensowny, 
z urbanistycznego punktu widzenia, zespół dziewięciokondygnacyjnych »punk
towcÓW<<, zamykających od zachodu widok na pałac i otaczający go park. Dzieła 
dopełniła najbardziej chyba szkodliwa lokalizacja budynku dzisiejszego rektoratu 
Uniwersytetu w Białymstoku, usytuowanego niemal dokładnie na głównej osi 
pałacowej ."

"Kurier Poranny", nr 79, 2.04.2004 r.
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