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Rok Jubileuszowy Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznego w Olsztynku 

Rok 2013 by∏ szczególny dla naszej instytucji – obchodziliÊmy jubileusz 100-lecia
jej istnienia. Muzeum w  Olsztynku to placówka o  wyjàtkowej historii, tak jak
wyjàtkowe by∏y losy obecnych regionów Warmii i Mazur. To miejsce, gdzie splot∏y si´
koleje ˝ycia kilku pokoleƒ ludzi pochodzàcych z ró˝nych regionów Europy, których
pasja i zaanga˝owanie w ochron´ dziedzictwa kulturowego przyczyni∏y si´ do tego, ˝e
olsztynecki skansen jest dzisiaj jednym  z wa˝niejszych muzeów w regionie. Przez sto
lat swojego istnienia, bez wzgl´du na status, nazw´ oraz podporzàdkowanie organiza-
cyjne, g∏ównym celem dzia∏alnoÊci Muzeum by∏a i jest szeroko rozumiana ochrona ma-
terialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz upowszechnianie
wiedzy o tym dziedzictwie. Z okazji zaszczytnego jubileuszu, zobligowani, ale przede
wszystkim z potrzeby serca, przystàpiliÊmy do podsumowania stu lat dzia∏alnoÊci Mu-
zeum. Rok Jubileuszowy zosta∏ zaakcentowany wieloma wydarzeniami. 

ZainaugurowaliÊmy go 12 kwietnia otwarciem ekspozycji „Historia Muzeum
w ró˝nych ods∏onach”. Wystawa jubileuszowa w Salonie Wystawowym prezentowa∏a
histori´, rozwój i dzia∏alnoÊç Muzeum na przestrzeni wieku w wybranych tytu∏owych
ods∏onach. ZgromadziliÊmy na niej oko∏o 450 eksponatów, takich, które wyda∏y si´
nam wa˝ne i ciekawe dla udokumentowania jak˝e fascynujàcej historii naszej instytucji.
Jednà z wa˝niejszych ods∏on by∏y dokumenty za∏o˝ycielskie Muzeum, zarówno te z cza-
sów Prus Wschodnich, jak i z okresu powojennego. Po raz pierwszy zaprezentowaliÊmy
np. odnaleziony w 2011 roku akt erekcyjny Muzeum w Królewcu z 1912 roku i do-
kument stwierdzajàcy translokacj´ do Olsztynka z roku 1937. Du˝ym zainteresowa-
niem zwiedzajàcych cieszy∏a si´ grupa dokumentów i muzealiów nazwana: „Zawsze
ktoÊ musi byç pierwszy, zawsze coÊ musi byç najstarsze…”. Zaprezentowane tu zosta∏y:
pierwszy eksponat zapisany w ksi´dze inwentarzowej muzealiów ruchomych i najstar-
szy eksponat w zbiorach Muzeum, pierwszy samochód u˝ytkowany przez olsztyneckich
muzealników oraz sylwetka najstarszego sta˝em pracownika. Inne ods∏ony historii Mu-
zeum to m. in. „Najstarsze zachowane muzealne projekty”, „Jak zwiedzaç Muzeum? –
przewodniki, plany i mapy”, „Z muzealnego archiwum…”, „Wszystko, co kojarzy si´
turystom z naszym Muzeum”. Wspó∏czesny obraz naszej placówki to efekt misjonar-
skiej wr´cz pracy kilku pokoleƒ muzealników. Dlatego szczególnym dokumentem
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przedstawionym na wystawie by∏a Ksi´ga pracowników Muzeum. Wykaz zawiera∏
ponad 500 nazwisk. Do prezentacji stuletniej historii Muzeum wykorzystaliÊmy tak˝e
osiàgni´cia XXI wieku. Obiekty mo˝na by∏o obejrzeç np. nie tylko na zdj´ciach trady-
cyjnych, ale równie˝ w ramkach cyfrowych oraz w stereoskopach. Ekspozycj´ jubileu-
szowà uzupe∏nia∏y prace regionalnych artystów, którym mo˝na by∏oby nadaç wspólny
tytu∏ „Skansen widziany oczami twórców”. Autorkami wystawy by∏y El˝bieta
Obr´bska, Jadwiga Wieczerzak i Krystyna Wojtaszek-Markunas. Wystawa powsta∏a
dzi´ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. Towarzyszy∏ jej katalog autorstwa J. Wieczerzak i Marii Wroniszewskiej.

Inauguracja roku jubileuszowego zgromadzi∏a w Salonie Wystawowym wielu goÊci,
m.in. w∏adze samorzàdowe, muzealników, przedstawicieli stowarzyszeƒ i organizacji
pozarzàdowych, by∏ych pracowników oraz liczne grono mi∏oÊników naszego Muzeum.
G∏os zabrali dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego
w Olsztynku Ewa Wrochna oraz wicemarsza∏ek województwa warmiƒsko-mazurskiego
Jaros∏aw S∏oma. Wyk∏ad inauguracyjny pt. „Muzealnictwo, szlachetna misja czy biznes”
wyg∏osi∏ prof. Jan Âwi´ch, dziekan Wydzia∏u Historycznego Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego. Z koncertem na zakoƒczenie uroczystoÊci wystàpi∏ Olsztynecki Chór Ka-
meralny pod dyrekcjà Marii Gronkiewicz.

Z okazji jubileuszu przygotowaliÊmy specjalnà publikacj´ o Muzeum. Monografia
zosta∏a napisana przez dwunastoosobowy zespó∏ obecnych pracowników merytorycz-
nych pod redakcjà E. Wrochny. Jest to pierwsze tak obszerne i kompleksowe opraco-
wanie, w  którym poruszyliÊmy wszystkie zagadnienia zwiàzane z  Muzeum.
PrzedstawiliÊmy jego histori´ i rozwój, zaprezentowaliÊmy zbiory oraz dzia∏alnoÊç
prowadzonà na bazie tych zbiorów w dziedzinie naukowo-badawczej oraz pracy upo-
wszechniajàco-edukacyjnej na przestrzeni wieku. TreÊç wzbogacona zosta∏a fotogra-
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Il. 1. Olsztynek, Salon Wystawowy, inauguracja Roku Jubileuszowego, 12 kwietnia 2013 r., fot. Archiwum
MBL-PE.



fiami. Najstarsze pochodzà ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN oraz zbiorów prywatnych.
Bibliografia do monografii jest ogromna. W pracy korzystaliÊmy z bardzo wielu êróde∏,
ale zdajemy sobie spraw´, ˝e byç mo˝e do niektórych nie dotarliÊmy. Najwi´kszà trud-
noÊcià w opracowaniu publikacji by∏ brak dokumentacji na temat instytucji, szczególnie
z okresu przedwojennego. Przeprowadzone w archiwach polskich i niemieckich kwe-
rendy wykaza∏y, ˝e z Archiwum Paƒstwowego w Królewcu, gdzie znajdowa∏y si´ ar-
chiwalia na temat Muzeum, zachowa∏a si´ tylko jedna trzecia zbiorów. Niewiele
dokumentów archiwalnych dotyczy Muzeum w pierwszych kilkunastu powojennych
latach. Ten okres w dzia∏alnoÊci – do czasu powstania oddzia∏u Muzeum Mazurskiego
w Olsztynie – opracowaliÊmy na podstawie dokumentów z Archiwum Paƒstwowego
w Olsztynie. By∏y to w szczególnoÊci: korespondencja urz´dowa pomi´dzy ówczesnymi
decydentami województwa na temat ochrony dziedzictwa kulturowego, sprawozdania
ze spotkaƒ z udzia∏em wybitnych muzealników i protoko∏y z wizytacji wojewódzkiego
konserwatora zabytków. W  opisie dzia∏alnoÊci póêniejszej korzystaliÊmy zarówno
z publikacji ksià˝kowych, jak i materia∏ów archiwalnych, g∏ównie Wydzia∏u Kultury
Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urz´du Wojewódzkiego w Olsztynie, obecnego Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz archiwum w∏asnego. Informacji dostarczy∏y
nam g∏ównie korespondencja urz´dowa, plany oraz sprawozdania roczne i miesi´czne,
statuty, regulaminy, protoko∏y, porozumienia, zaproszenia, fotografie, kroniki, ksi´gi
goÊci, artyku∏y prasowe. Naszà publikacj´ kierujemy do szerokiego kr´gu odbiorców,
zarówno do specjalistów zajmujàcych si´ dziedzictwem kulturowym, jak równie˝
wszystkich osób zainteresowanych historià Warmii i Mazur.

G∏ówne uroczystoÊci jubileuszowe pod honorowym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza∏ka Województwa Warmiƒsko-Mazur-
skiego mia∏y miejsce w dniach 5-7 czerwca. 5 czerwca w naszym Salonie Wystawowym
odby∏y si´ uroczystoÊci oficjalne. Wzi´∏o w  nich udzia∏ oko∏o 160 osób, w  tym
pos∏owie na Sejm RP i eurodeputowani, w∏adze regionu
i gminy, cz∏onkowie rady naszego Muzeum, dyrektorzy re-
gionalnych i miejskich instytucji kultury, przedstawiciele
Êwiata nauki, byli dyrektorzy Muzeum, przedstawiciele
stowarzyszeƒ i organizacji pozarzàdowych oraz sponsorzy.
Najliczniejszà grup´ goÊci stanowili muzealnicy. Na uro-
czystoÊci przyjechali do nas dyrektorzy i pracownicy z 22
muzeów z  kraju i  zagranicy (z Niemiec, Rosji, Estonii
i Czech). W programie znalaz∏y si´ przemówienia okolicz-
noÊciowe dyrektor E. Wrochny, przewodniczàcego Sej-
miku Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego Juliana
Osieckiego oraz burmistrza Miasta i Gminy Olsztynek
Artura Wrochny.
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Il. 2. Publikacja „Muzeum
Budownictwa Ludowego-
Park Etnograficzny w Olsztynku
1913-2013”, fot. Archiwum
MBL-PE.



Jubileusz 100-lecia by∏ wyjàtkowà
okazjà do uhonorowania najbardziej
zas∏u˝onych pracowników Muzeum,
a uroczystoÊci oficjalne – najbar-
dziej odpowiednim momentem do
wr´czenia odznaczeƒ. Odznakà
Honorowà Za Zas∏ugi dla Woje-
wództwa Warmiƒsko-Mazurskiego
uhonorowane zosta∏y Wies∏awa
Chodkowska, E. Obr´bska oraz
J. Wieczerzak. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, na wnio-
sek dyrektora Muzeum, przyzna∏ te˝
odznaki Zas∏u˝ony dla Kultury
Polskiej, które wr´czone zosta∏y
E. Obr´bskiej i J. Wieczerzak. Mi∏ym
elementem uroczystoÊci oficjal-
nych organizowanych przez muzea
skansenowskie sà zawsze gratulacje
i ̋ yczenia od przyby∏ych goÊci. Mu-
zeum otrzyma∏o wiele upominków
przygotowanych w ró˝nej formie.
Jednym z takich prezentów by∏a ko-
lekcja olbrzymich drewnianych
rzeêb przedstawiajàcych zwierz´ta.
OtrzymaliÊmy jà od dyrektora
Teatru im. A. Sewruka w  Elblàgu
Miros∏awa Siedlera. Uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej w  Olsztynku
przygotowali natomiast dla nas ze-
staw swoich prac plastycznych oraz
literackich. Opraw´ muzycznà za-
pewni∏y koncerty kwartetu smyczko-
wego Avista oraz Olsztyneckiego
Chóru Kameralnego. 

Podczas uroczystoÊci 5 czerwca zaplanowaliÊmy równie˝ otwarcie nowej ekspozycji
sta∏ej na terenie Parku Etnograficznego. W cha∏upie z Bart´˝ka, która w 2012 roku pod-
dana zosta∏a kapitalnemu remontowi, zorganizowana zosta∏a wystawa „Plebania ewan-
gelicka”, która jest doskona∏ym uzupe∏nieniem licznego zbioru obiektów sakralnych

Il. 3. Olsztynek, Salon Wystawowy, uroczystoÊci jubileu-
szowe, 5 czerwca 2013 r., fot. Marcin Kierul, WMSF BLUR.
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Il. 4. Olsztynek, Salon Wystawowy, uroczystoÊci jubileu-
szowe, 5 czerwca 2013 r., od lewej: przewodniczàcy Sej-
miku Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego Julian
Osiecki, Wies∏awa Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak,
El˝bieta Obr´bska, dyrektor Ewa Wrochna, fot. Marcin
Kierul, WMSF BLUR.

Il. 5. Olsztynek, Salon Wystawowy, uroczystoÊci jubileu-
szowe, 5 czerwca 2013 r., dyrektor Muzeum Ewa
Wrochna i dyrektor Teatru im. A. Sewruka w Elblàgu
Miros∏aw Siedler, fot. Marcin Kierul, WMSF BLUR.



znajdujàcych si´ na terenie Parku
Etnograficznego. Wystrój plebanii
nawiàzuje do lat 30. XX w., a stan-
dardem przypomina wystrój domu
mieszczaƒskiego. W budynku pre-
zentowane sà pomieszczenia pry-
watne i  s∏u˝bowe pastora. Na
wyposa˝enie ekspozycji sk∏adajà si´
muzealia pochodzàce ze zbiorów na-
szego Muzeum, eksponaty, które
otrzymaliÊmy specjalnie na potrzeby
aran˝acji plebanii oraz wypo˝yczone
czasowo od osób prywatnych. Naj-
ciekawsze obiekty na wystawie to
m. in. XIX-wieczna fisharmonia (otrzymaliÊmy jà od Stowarzyszenia Przyjació∏ Mazur
z Scharnebeck z Niemiec), toga z befkami i szalem liturgicznym (podarowana przez pas-
tora Fryderyka Teglera) oraz starodruki koÊcielne i literatura teologiczna. Autorkami
wystawy by∏y J. Wieczerzak i Marta ˚ebrowska. Wystaw´ uroczyÊcie otworzyli mar-
sza∏ek województwa warmiƒsko-mazurskiego Jacek Protas, pastor F. Tegler oraz dy-
rektor muzeum E. Wrochna.

Stulecie Muzeum, jak ka˝de urodziny, zosta∏o zaakcentowane urodzinowym tortem,
którym cz´stowaliÊmy goÊci podczas bankietu jubileuszowego. 

6 czerwca w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym w Mierkach pod Olsztyn-
kiem odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja skansenowska zatytu∏owana „Popkul-
tura i «ch∏opkultura». Muzeum skansenowskie XXI wieku – miejsce ochrony kultury

ludowej, a  mo˝e park roz-
rywki…”. Wzi´∏o w  niej
udzia∏ 90 osób: przedstawi-
cieli muzeów, szkó∏ wy˝szych
oraz innych instytucji i organi-
zacji zajmujàcych si´ ochronà
dziedzictwa kulturowego.
Z referatami i komunikatami
wystàpi∏o 17 prelegentów
(szczegó∏owe sprawozdanie
z tej sesji publikujemy w dal-
szej cz´Êci „Zeszytu”). Podczas
obrad wspólnie zastanawia-
liÊmy si´, na ile w dzisiejszych
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Il. 6. Olsztynek, Park Etnograficzny, otwarcie ekspozycji
Plebania ewangelicka w cha∏upie z Bart´˝ka, 5 czerwca
2013 r., od lewej: pastor Fryderyk Tegler, dyrektor Mu-
zeum Ewa Wrochna, Marsza∏ek Województwa War-
miƒsko-Mazurskiego Jacek Protas, fot. J. D´ga.

Il. 7. Tort urodzinowy, fot. Archiwum MBL-PE.



czasach kultura masowa zdominowa∏a w muzeach skansenowskich przejawy kultury
wiejskiej, nazwanej przez nas przewrotnie „ch∏opkulturà”, i czy popkultur´ mo˝na wy-
korzystywaç do przyst´pnego przekazu elementów kultury wiejskiej. DzieliliÊmy si´
doÊwiadczeniami na temat wypracowanych przez muzealników metod ∏àczenia dzia∏aƒ
naukowych z ró˝norodnymi formami popularyzacji swojej wiedzy oraz debatowaliÊmy
nad sytuacjà skansenów w XXI wieku i kierunkami ich rozwoju. Kierownikiem nau-
kowym konferencji by∏ prof. dr hab. J. Âwi´ch, a cz´Êç wyg∏oszonych referatów sta∏a
si´ inspiracjà dla publikowanych w bie˝àcym „Zeszycie” tekstów. 

Na zakoƒczenie dnia zaprosiliÊmy naszych goÊci na koncert organowy do koÊcio∏a
Âw. Jana Chrzciciela w pobliskim Orzechowie. Miejsce wybraliÊmy ze wzgl´du na jego
po∏o˝enie – ogromne wra˝enie robi bowiem samotny koÊció∏ na wielkiej polanie oto-
czonej lasami i bagnami. (WieÊ uleg∏a wyludnieniu, g∏ównie w latach 70., na skutek
dzia∏alnoÊci oÊrodka wypoczynkowego Urz´du Rady Ministrów w ¸aƒsku. Obecnie
w Orzechowie mieszka tylko jedna rodzina.) Z koncertem w koÊciele wystàpi∏ organista
i wokalista, dr sztuk muzycznych Rafa∏ Sulima, pe∏niàcy aktualnie funkcj´ organisty
w bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Âwi´tej Lipce. Towarzyszy∏ mu grajàcy na tràbce
student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Andrzej
Regiel. W programie koncertu znalaz∏y si´ wybitne utwory muzyki klasycznej. Domi-
nowa∏a muzyka wielkich mistrzów niemieckiego i w∏oskiego baroku, ale nie zabrak∏o
utworów z póêniejszych epok, jak s∏ynny polonez „Po˝egnanie ojczyzny” Micha∏a Kleo-
fasa Ogiƒskiego czy wspó∏czesna muzyka filmowa Ennio Morricone.

Tradycjà obchodów jubileuszowych muzeów skansenowskich sà objazdy studyjne,
podczas których gospodarze prezentujà muzealnikom z innych cz´Êci kraju swój region
– jego histori´, architektur´ oraz miejsca ciekawe i niezwyk∏e. Objazd studyjny odby∏
si´ w ostatnim dniu obchodów jubileuszowych 7 czerwca, a goÊci zapoznawaliÊmy z ar-
chitekturà na szlaku biskupiej Warmii. Na naszej trasie znalaz∏y si´: letnia rezydencja
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Il. 8, 9. Mierki k. Olsztynka, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, konferencja „Popkultura i „ch∏opkul-
tura”. Muzeum skansenowskie XXI wieku – miejsce ochrony kultury ludowej, a mo˝e park rozrywki…”,
6 czerwca 2013 r., fot. Archiwum MBL-PE.



biskupów warmiƒskich w  Smolajnach,
w której obecnie mieÊci si´ Zespó∏ Szkó∏
Rolniczych, sanktuarium w  Stoczku
Klasztornym, gdzie zwiedziliÊmy rów-
nie˝ miejsce internowania kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego, Zamek Bisku-
pów Warmiƒskich w  Lidzbarku War-
miƒskim oraz jego przedzamcze – dziÊ
Hotel Krasicki.

Stulecie Muzeum postanowiliÊmy
zaakcentowaç tak˝e wydarzeniem o cha-
rakterze artystycznym. Wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Twórców Ludowych
zorganizowaliÊmy plener malarsko-
rzeêbiarski. Tematem by∏y oczywiÊcie im-
presje z  pobytu w  skansenie. Plener
odby∏ si´ w  dniach 9-11 sierpnia,
a  uczestniczy∏o w  nim 13 twórców
z  regionu. Malarstwo reprezentowali:
Gra˝yna Borys, Teresa Dopart, Maria

Gronkiewicz, Kamila Kupiec, Waldemar Majcher, Piotr Majcher, Pawe∏ Majcher, Rafa∏
Pluciƒski i Marian Waraksa. Rzeêbili podczas pleneru: Adam Ekiert, Andrzej B∏aszczuk
oraz Ewa i Tadeusz Maculewiczowie. Powsta∏y ró˝norodne prace, z których zorganizo-
waliÊmy wystaw´. Ekspozycja zosta∏a otwarta 15 sierpnia podczas Regionalnego
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Il. 10. Orzechowo, koÊció∏ Âw. Jana Chrzciciela,
6 czerwca 2013 r., fot. Archiwum MBL-PE.

Il. 11. Lidzbark Warmiƒski, Zamek Biskupów Warmiƒskich, 7 czerwca 2013 r., fot. Archiwum MBL-PE.



Âwi´ta Zió∏ i do koƒca sezonu mo˝na by∏o jà oglàdaç w cha∏upie z Burdajn oraz w ple-
nerze, gdy˝ prace Adama Ekierta to dwie kapliczki z figurami Chrystusa.

Przez ca∏y sezon letni dzia∏a∏a muzealna kinoteka, podczas której prezentowa-
liÊmy filmy realizowane na terenie Muzeum lub o nim opowiadajàce. By∏y to m. in.
czarna komedia o wampirach „Ko∏ysanka” w re˝yserii Juliusza Machulskiego, krótko-
metra˝owy film „Bracia” w  re˝. Mateusza Placka zrealizowany przez filmowców
z „Warmiƒskiej Inicjatywy Filmowej” z Olsztyna, film „Krótka opowieÊç o architekturze
Warmii, Mazur i PowiÊla”, który powsta∏ w ramach projektu Modelowa lekcja architek-
tury regionalnej oraz film „Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
w Olsztynku. 100 lat” wg scenariusza E. Wrochny.

100-letnia historia instytucji prezentowana by∏a przez ca∏y rok w lokalnej prasie.
Olsztynecki miesi´cznik „ALBO” udost´pni∏ naszemu Muzeum specjalnà rubryk´ ju-
bileuszowà. 

Dla mi∏oÊników fotografii i sztuk plastycznych, ale przede wszystkim mi∏oÊników
naszego Muzeum, zorganizowaliÊmy dwa trwajàce ca∏y rok konkursy. W otwartym
konkursie fotograficznym zatytu∏owanym „Skansen pe∏en ˝ycia” przedmiotem foto-
grafii by∏y krajobrazy, obiekty, detale oraz urokliwe miejsca naszej instytucji. Konkurs
plastyczny „100-lat Muzeum w Olsztynku” adresowany by∏ do dzieci i m∏odzie˝y
w wieku od 6 do 19 lat, a uczestnicy konkursu w odr´cznie wykonanych dowolnà tech-
nikà pracach przedstawiali swoje wizje artystyczne na temat naszego Muzeum. Wyda-
rzenia te cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem, szczególnie konkurs plastyczny, na który

Il. 12. Olsztynek, Park Etnograficzny, wystawa po plenerze jubileuszowym, 15 sierpnia 2013 r., fot. Ar-
chiwum MBL-PE.
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wp∏yn´∏o 66 prac. Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród nastàpi∏o 10 grudnia w Sa-
lonie Wystawowym podczas uroczystego zakoƒczenia Roku Jubileuszowego. Na tej
uroczystoÊci podsumowaliÊmy równie˝ naszà ca∏orocznà prac´ i  podzieliÊmy si´
wra˝eniami z ostatniego roku. Instytucje, sponsorzy i inne organizacje, które wspiera∏y
olsztyneckie Muzeum w tym wa˝nym roku otrzyma∏y pamiàtki w postaci oryginalnych
grafik Ma∏gorzaty Korolko. 

Artyku∏y zawarte w 4. numerze „Zeszytów MBL-PE” poÊwi´cone sà nie tylko ju-
bileuszowi muzeum. Znajdziecie w nim Paƒstwo tak˝e teksty poÊwi´cone ró˝nym
aspektom kultury naszego regionu, a znaczne miejsce zajmujà w nim zagadnienia religii:
obszerny tekst poÊwi´cony kulturze staroobrz´dowców, zwanych równie˝ starowier-
cami oraz krótki tekst (lecz dla nas bardzo wa˝ny) dotyczàcy ekspozycji plebani ewan-
gelickiej, otwartej z okazji roku jubileuszowego. Wa˝ne aspekty religijnoÊci i pobo˝noÊci
ludowej znalaz∏y równie˝ swoje odzwierciedlenie w obszernym tekÊcie poÊwi´conym
XIX-wiecznym oleodrukom. 

Mam nadziej´, ˝e tematyka poruszona na ∏amach trzeciego numeru „Zeszytów”
spotka si´ z Paƒstwa ˝yczliwym zainteresowaniem.

Il. 13. Olsztynek, Salon Wystawowy, uroczyste zakoƒczenie Roku Jubileuszowego, 10 grudnia 2014 r.,
fot. Promocja Miasta i Gminy Olsztynek.
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El˝bieta Oficjalska
(Muzeum Wsi Opolskiej)

Obrazy fabryczne. Rozwój i upowszechnienie
popularnych wydawnictw drukowanych

z uwzgl´dnieniem regionu Warmii i Mazur

Celem artyku∏u jest zwrócenie uwagi na niedoceniany fenomen popularnych obra-
zów drukowanych. Do tej pory problematyka zwiàzana z funkcjonowaniem tego typu
wytworów w ˝yciu spo∏ecznym – odtworzenie historii i ewolucji tematyki, okreÊlenie
wp∏ywu mody na okreÊlone motywy, kszta∏towanie gustów artystycznych, a zw∏aszcza
kwestie zwiàzane z technologià produkcji, w tym dekoracjà obrazów – by∏y traktowane
powierzchownie. W  polskim piÊmiennictwie tudzie˝ praktyce muzealnej projekty
poÊwi´cone temu tematowi skupia∏y si´ na problematyce kiczu, bàdê stanowi∏y przyk∏ad
religijnoÊci ludowej. W obu wypadkach nast´powa∏o ograniczenie iloÊci i ró˝norodnoÊci
prezentowanych treÊci. 

Przyst´pujàc do opracowania problematyki obrazów drukowanych, nale˝a∏o wi´c
poszerzyç zakres zainteresowaƒ o motywy obrazów Êwieckich, wydawców zajmujàcych
si´ drukiem obrazów popularnych, zasi´g oddzia∏ywania i Êrodowiska, jakie znalaz∏y
si´ w kr´gu ich zainteresowaƒ, percepcji wytworów tych wydawnictw wÊród odbior-
ców tudzie˝ zmiany zainteresowaƒ odbiorców i  ich przyczyny. Podejmujàc zatem
kwesti´ obrazów drukowanych, nale˝a∏o poszerzyç badania êród∏owe oraz wesprzeç
je badaniami terenowymi. 

W polskiej literaturze tematu na uwag´ zas∏ugujà publikacje Waldemara Górnego1.
Autor koncentruje si´ wprawdzie na obrazach o tematyce religijnej, porusza przy tym
zagadnienia rzadko omawiane, odnoszàce si´ do technik stosowanych w produkcji ob-
razów litograficznych, przyczynach ich popularnoÊci wÊród odbiorców, nie pomijajàc
zarazem kwestii kiczu. Jako kustosz Muzeum – Zamek Górków w Szamotu∏ach swoje
opracowania opiera∏ m.in. na bogatej kolekcji „Êwi´tych obrazów”, znajdujàcej si´

Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Rok 4 (2013), Zeszyt 4, s. 15-49

1 W. Górny, XIX-wieczna grafika religijna ze zbiorów Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach, Szamotuły – Sieraków,
b.d.; ten˝e, Fabryczne obrazy, [w:] Bezczasowy ogród jednoÊci. Dziwi´tnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów
polskich, Szreniawa 2005, s. 58 - 69.
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w zbiorach tego muzeum. Na uwag´ zas∏uguje te˝ katalog wystawy Muzeum Historii
Katowic, ograniczajàcy si´ wprawdzie do motywów religijnych, ale poszerzajàcy zakres
chronologiczny o obrazy okresu mi´dzywojennego2.

Badania êród∏owe w znacznym stopniu oparto na opracowaniach niemieckich,
które – niejako z natury rzeczy – porusza∏y t´ materi´ w sposób kompleksowy. Nie-
mieccy wydawcy obrazów byli w swoim czasie potentatami na rynku europejskim, nic
zatem dziwnego, ˝e badacze niemieccy podejmowali t´ tematyk´ wielokrotnie, czego
efektem sà liczne wydawnictwa zwarte i artyku∏y. Z bogatej oferty wydawniczej na
uwag´ zas∏ugujà szczególnie prace Wolfganga Brücknera i Christy Pieske, którzy tym
zagadnieniom poÊwi´cili wiele rzetelnych i wnikliwych opracowaƒ. W niniejszym ar-
tykule wykorzystano przede wszystkim dwie prace tych autorów3 – obie gruntownie
omawiajàce kwestie zwiàzane z problematykà druku obrazów, co wi´cej odnoszàce si´
równie˝ do regionów, które le˝à w kr´gu zainteresowaƒ autorki. Nie sposób równie˝
pominàç materia∏ów dost´pnych w Internecie – wiele z nich stanowi∏o uzupe∏nienie
opracowania tematu4. W przypadku omawiania kwestii technik stosowanych w pro-
cesie produkcyjnym, nieoceniony by∏ artyku∏ Willego Stubenvolla5, który dog∏´bnie
prezentuje t´ z∏o˝onà materi´.

Analiz´ bibliograficznà wsparto badaniami terenowymi, które skonfrontowane z li-
teraturà przedmiotu umo˝liwi∏y doprecyzowanie zakresu zagadnienia – rozpoznanie
tematyki obrazów wybieranych przez odbiorów, okresy, w jakich okreÊlone motywy
zdobywa∏y uznanie, nowe tematy, a tak˝e odchodzenie od dominujàcej tematyki reli-
gijnej na rzecz Êwieckiej oraz zakres tego zjawiska. 

Zamiarem autorki jest zatem przedstawienie w sposób kompleksowy i usystematy-
zowany bogatego Êwiata obrazów fabrycznych6 – zarówno religijnych jak i Êwieckich
– od czasów ich upowszechnienia w 2. po∏owie XIX wieku, przez lata ÊwietnoÊci, a˝
do lat 40. XX wieku. Niniejsze opracowanie odnosi si´ przy tym do terenów Polski
znajdujàcych si´ przed II wojnà Êwiatowà w granicach Niemiec7. Z tego powodu za-
stosowano powy˝szà cezur´ czasowà (poÊrednio zwiàzanà równie˝ zarzuceniem w tym
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2 H. Gerlich, Oleodruk – rzecz Êwi´ta, Katowice 2007.
3 W. Brückner: Elfenriegen, Hochzeittraum. Die Öldruckfabrikation 1880-1940, Köln 1974; Ch. Pieske, Bilder für Je-

dermann. Wandbilddrucke 1840 – 1940, Monachium 1988.
4 T. Gantner, A. Wanner: Papier-Ornamentik, Prägedruck, Glanzbilder, Oblaten, Scraps im 19. Jahrhundert, wyd. in-

ternet/net ed.: www.annatextiles.ch/publications/papier/papi.htm; J. Simon, Extending frames, wyd. Inernet/net ed.:
www.npg.org.uk/research/programmes/the-art-of-the-picture-frame/other-studies-extending-frames.php; G. Stüber,
A. Kuhn, Glaube im Alltag, wyd. Interent/net ed.: Jacob Simon, Extending frames, wyd. Inernet/net ed.:
www.npg.org.uk/research/programmes/the-art-of-the-picture-frame/other-studies-extending-frames.php.

5 W. Stubenvoll, Technik und fabricktion des Öldrucks in Deutschland, [w:] W. Brückner, dz. cyt., s. 141 – 153.
6 OkreÊlenie „obraz fabryczny” dobitnie podkreÊla skal´ wytwórczoÊci – zarówno pod wzgl´dem nakładu, jak i mno-

goÊci motywów. Por. W. Górny, Obrazy fabryczne.
7 Decyduje o tym m.in. wspólnota kulturowa wynikajàca m.in. z korzystania z wytworów tych samych wydawnictw

reprodukcyjnych. Zarówno na Âlàsku, jak i Warmii, Mazurach, Pomorzu – były to przede wszystkim wydawnictwa
niemieckie z Berlina, Frankfurtu nad Menem, Drezna, Lipska, Wrocławia, Rudy Âlàskiej i in.



czasie technik litograficznych na rzecz offsetu). Ograniczenie terytorialne jest zaÊ o tyle
wa˝ne, ˝e w wielu wypadkach nie mo˝na dokonaç jednoznacznych porównaƒ zwiàza-
nych z wyst´powaniem pewnych obrazów na opisywanych terenach, a w szczególnoÊci
obszarach by∏ego zaboru rosyjskiego.

Podstawà opracowania tematu w tak okreÊlonym zakresie sta∏ si´ projekt badawczy
zakoƒczony realizacjà wystawy pt. „Obrazek dla ka˝dego. Obrazy fabryczne w domach
Êlàskich w  latach 1880-1940”. Ekspozycja, poprzedzona kilkuletnimi badaniami,
zosta∏a zorganizowana w Muzeum Wsi Opolskiej w 2009 roku, rok póêniej otrzyma∏a
Sybill´ – nagrod´ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii wystaw
etnograficznych. Wspomnianej wystawie towarzyszy∏ katalog8, który sta∏ si´ pod∏o˝em
niniejszego artyku∏u. 

Wprowadzenie

Historia obrazów drukowanych, które od po∏owy XIX wieku cieszy∏y si´ rosnàcym
powodzeniem, zwiàzana jest z post´pem technologicznym bran˝y drukarskiej oraz
w∏àczeniem jej wytworów w  obieg handlowy. Obrazy, drukowane od tego czasu
w iloÊciach hurtowych, stanowi∏y namiastk´ sztuki wysokiej, wczeÊniej dost´pnej tylko
maj´tnym. Reprodukcje obrazów, których wzory wielokrotnie czerpano z  miesz-
czaƒskiego salonu koƒca XIX wieku, najpierw pojawi∏y si´ w domu drobnomiesz-
czaƒskim, potem przej´∏y je bia∏e izby wiejskich cha∏up i  pokoje robotniczych
mieszkaƒ. Szybko i  naturalnie obrazy fabryczne sta∏y si´ reprezentacyjnà sztukà
ch∏opów i robotników. 

Zarówno grafiki artystyczne, jak i barwne obrazy fabryczne wytwarzane by∏y na
podobnej podstawie technicznej, tj. litografii, którà wykorzystywano od lat 30. XIX
wieku do wykonywania odbitek przy u˝yciu odpowiednich form drukarskich. Druk
wielobarwny wykonywano w okreÊlonej kolejnoÊci barw, zazwyczaj od najjaÊniejszych
do najciemniejszych. Wysokiej jakoÊci reprodukcje obrazów olejnych, sztychów i rzeêb
stanowi∏y w 2. po∏owie XIX wieku znaczàcà pozycj´ wydawniczà – ten rodzaj druków
artystycznych, wydawanych w skomplikowanej i pracoch∏onnej technice stanowi∏ war-
toÊç samà w sobie. Natomiast wyroby litograficznych zak∏adów wydawniczych, wy-
twarzajàcych wszelkiego rodzaju „kolorowe artyku∏y codziennego u˝ytku”, zalewa∏y
rynek tanim produktem masowym przeznaczonym dla szerokich rzesz odbiorców.
WÊród nich szczególnà estymà cieszy∏y si´, imitujàce p∏ótna olejne, oleodruki9. Aby

8 E. Oficjalska, „Obrazek dla ka˝dego”. Obrazy fabryczne w domach Êlàskich w latach 1880 - 1940, Opole 2009.
9 W artykule wyraz „oleodruk“ u˝ywany jest zgodnie z jego definicjà, oznaczajàcà reprodukcj´ chromolitograficznà

bez dodatku oleju, powleczonà werniksem (por. Słownik terminologiczny sztuk pi´knych, red. S. Kozakiewicz, War-
szawa 1976, s. 333). Stosowanie wyrazu w znaczeniu potocznym jest wyraênie zaznaczone.
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naÊladownictwo by∏o bardziej doskona∏e,
oleodruki powlekano werniksem i zdobiono
fakturà p∏ótna, dzi´ki czemu otrzymywa∏y
oczekiwany wyglàd obrazu olejnego. Oleo-
druki na ogó∏ nie odznacza∏y si´ wysokimi
walorami artystycznymi – z  tego powodu
niemal od poczàtku nazywano je „tanià chro-
molitografià”10. Ikonografia XIX-wiecznych
oleodruków nawiàzywa∏a pod wzgl´dem for-
malnym i treÊciowym do tradycyjnych wy-
obra˝eƒ i poczucia estetycznego odbiorców
wiejskich i ma∏omiasteczkowych. Nic zatem
dziwnego, ˝e z biegiem czasu „oleodruk” –
jak cz´sto okreÊlano wszystkie rodzaje obra-
zów drukowanych – sta∏ si´ synonimem
kiczu, s∏owem obraêliwie u˝ywanym przez
wyrobionych odbiorców sztuki.

Estetyzujàcy punkt widzenia odnosi si´
jednak do cech jakoÊciowych obrazu –
precyzuje, czy jest on wysmakowanym

dzie∏em sztuki czy te˝ krzykliwym kiczem. W przypadku obrazów fabrycznych, obok
estetycznego, bardziej interesujàcy jest aspekt socjalno-ekonomiczny, Êrodowiskowy
i religijny. Ciekawsze sà wi´c pytania: dlaczego i z jakiego powodu by∏ nabywany dany
motyw obrazu, gdzie by∏y one zawieszane, co ∏àczy∏o ludzi z okreÊlonym tematem,
czym dyktowany by∏ wybór? Po∏àczenie historii motywu oraz objaÊnienie j´zyka obrazu
o˝ywia histori´ i to w o wiele wi´kszej mierze, ni˝ si´ zazwyczaj wydaje. 

Etapy rozwoju obrazów fabrycznych i ich percepcja wÊród odbiorców

Rozbudowa przemys∏u wydawniczego, zajmujàcego si´ reprodukcjà popularnych
obrazów drukowanych mia∏a kilka dajàcych si´ wyró˝niç okresów. Kolejne etapy tego
rozwoju spowodowane by∏y zmianami techniki produkcji, przemianami cywilizacyj-
nymi, wzrostem dobrobytu, modyfikacjà architektonicznà domów i mieszkaƒ, a tak˝e
zmieniajàcà si´ modà. 

W przypadku regionów takich jak Warmia i Mazury nale˝y mieç równie˝ na uwadze
fakt, ˝e w omawianym okresie znajdowa∏y si´ one w granicach Niemiec. Zmiany cy-

10 W. Brückner, dz. cyt., s. 7.
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Il. 1. Wykonywanie litografii, karta z leksykonu,
pocz. XX w.



wilizacyjne, jakie dokonywa∏y si´ na tych obszarach mia∏y wp∏yw na ró˝ne dziedziny
˝ycia, umo˝liwiajàc m.in. korzystanie z bogatej oferty wydawnictw druków barwnych.
Co wi´cej, regiony te znajdowa∏y si´ w strefie, która z natury rzeczy „opanowana” by∏a
przez wytwory produkcji niemieckiej, zaÊ wydawnictwa niemieckie by∏y jednymi
z najpr´˝niej dzia∏ajàcych na europejskim rynku11. Z powodu masowego eksportu tego
typu wydawnictw, do czasów I wojny Êwiatowej stosowano nadrukowanie napisów za-
wierajàcymi tytu∏, nr serii (czasem logo wydawcy) w kilku j´zykach12. Zazwyczaj in-
formacje tego rodzaju umieszczano na bia∏ym pasku okalajàcym przedstawienie. Co
interesujàce, o produkcji okreÊlonego tematu decydowa∏o zapotrzebowanie, czego wy-
mownym przyk∏adem by∏y dzia∏ania wydawnictw niemieckich, które po kl´sce powsta-
nia listopadowego bez zastrze˝eƒ wydawa∏y reprodukcje alegorii „Finis Poloniae” czy
„Po˝egnanie Polski” („Der Polen Abschied”)13.

Od po∏owy XIX wieku roz-
poczà∏ si´ czas najbardziej intere-
sujàcy w  rozwoju popularnych
obrazów drukowanych. Rozwój
nowych technik drukarskich
umo˝liwia∏ osiàgni´cie ∏udzàcego
podobieƒstwa do olejnych ory-
gina∏ów – anons jednego z wydaw-
ców obiecywa∏, ̋ e „ka˝dy obraz jest
dzie∏em sztuki o trwa∏ej wartoÊci,
niedrogà namiastkà oryginalnego
dzie∏a artysty i pierwszorz´dnà po-
kojowà ozdobà”15. JednoczeÊnie
nad stosowanymi technikami roz-
poÊcierano nimb tajemnicy, nadajàc

im zagadkowe nazwy i podkreÊlajàc „bogactwo barw, wiernoÊç naturze, wartoÊç arty-
stycznà”16. W du˝ym stopniu utrudnia to dziÊ precyzyjne okreÊlenie techniki wykonania
niektórych druków.

11 Fabrycznie obrazy pochodzàce z niemieckich wydawnictw były wytwarzane na rynek krajowy, a tak˝e masowo eks-
portowane. Rynek zbytu si´gał od Hiszpanii i Francji a˝ po ziemie polskie w zaborze rosyjskim. Najwi´ksze wy-
dawnictwa otwierały te˝ przedstawicielstwa handlowe za granicà, co skutecznie zwi´kszało zbyt. Por. Ch. Pieske,
Bilder für jedermann..., s. 44.

12 W. Brückner, dz. cyt., s. 57.
13 Por. Ch. Pieske, Die druckgraphisch reproduktionene nach Dietrich Montens „Finis Poloniae 1831, [w:] Arbeitskreis

Bild Druck Papier, cz. 8, Budapeszt 2003, s. 93-110.
14 Kursywà zaznaczono oryginalne tytuły obrazów.
15 Za Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 67.
16 W. Stubenwil, dz. cyt., s. 141.
17 W. Brückner, dz. cyt., s. 7.

Il. 2. Finis Poloniea14, wg D. Montena, êród∏o: Ch. Pieske,
Bilder für jedermann…
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Jak wy˝ej wspomniano, masowoÊç produkcji a tak˝e rosnàcy dobrobyt spo∏eczeƒstwa
poszerzy∏y znacznie kràg odbiorców obrazów drukowanych. Stosowane przez wydawców
zró˝nicowanie w dekoracji, jakoÊci druku, kolorze i  ramowaniu uwzgl´dnia∏o ró˝ne
warstwy spo∏eczne kupujàcych tudzie˝ ich wymagania i mo˝liwoÊci finansowe. Obrazy
fabryczne traktowane by∏y jako ozdoba Êciany (niem. Wandschmuck). Obraz zacz´to po-
strzegaç jako akcesorium nale˝àce do urzàdzenia mieszkania. Zach´cano do dopasowania
go do wystroju pokoju, sypialni, dobierania odpowiednich ram i motywów do okreÊlonych
wn´trz – obraz mia∏ wr´cz zyskiwaç, gdy by∏ odpowiednio wkomponowany w pomiesz-
czenie. Mówiono nawet – lekko dyskredytujàc ich wartoÊç – o „obrazach do mebli”17. 

W popularyzacji wysokiej jakoÊci obrazów w kr´gach mieszczaƒskich udzia∏ mia∏y
stowarzyszenia mi∏oÊników sztuki. Równie silnie dzia∏a∏y robotnicze i ludowe towarzy-
stwa szerzenia oÊwiaty i sztuki propagujàce wydawnictwa drukowane w kr´gach mniej
wyrafinowanych odbiorców twórczoÊci artystycznej18. Organizowane przez nie wystawy
i spotkania upowszechniajàce znajomoÊç sztuki wp∏yn´∏y pozytywnie na upowszechnie-
nie si´ obrazów drukowanych. Towarzystwa krzewienia sztuki „za cel stawia∏y sobie
umo˝liwienie ka˝demu otoczenie si´ szlachetnymi i wznios∏ymi dzie∏ami sztuki i co-
dzienne czerpanie radoÊci z tego powodu”19. W dobie rosnàcej popularnoÊci obrazów
fabrycznych cz´ste by∏o wi´c ich porównywanie z dzie∏ami sztuki, sztuka bowiem zawsze
by∏a postrzegana jako przedmiot splendoru, s∏u˝y∏a te˝ oczywistej ch´ci podniesienia
presti˝u domu, do którego mieszkaƒcy wsi zawsze przywiàzywali du˝à wag´. 

JeÊli chodzi o wybór motywów obrazów, to regionalne ró˝nice odgrywa∏y znaczàcà
rol´ do 2. po∏owy XIX wieku, gdy popyt zaspokaja∏y niedu˝e, lokalne zak∏ady wydaw-
nicze. Pod koniec XIX wieku widoczna staje si´ unifikacja tematyki, zwiàzana z eks-
pansjà fabrycznych obrazków pochodzàcych z wydawnictw o zasi´gu ogólnokrajowym,
a nawet mi´dzynarodowym. Du˝e wydawnictwa otwiera∏y przedstawicielstwa hand-
lowe w kraju i za granicà, kolportujàc te same obrazy w ca∏ej Europie, a nawet poza jej
granicami20. Nie wyklucza to mnogoÊci tematów oferowanych przez ka˝dy z zak∏adów
wydawniczych, a tak˝e specjalnej oferty kierowanej na rynek regionalny (zwiàzany np.
z lokalnym kultem Êwi´tych, Matki Boskiej).

W poczàtkowej fazie popularnoÊci obrazów fabrycznych wiejskie izby zdobi∏y nie-
wielkich rozmiarów oleodruki, przede wszystkim religijne. Wieszano je wówczas w du˝ej
liczbie, wysoko, wsuwajàc czasem jeden za drugim w listwy biegnàce u powa∏y. Szcze-
gólnie dbano o wystrój Êwi´tego kàta, dodatkowo zdobiàc go kwiatami i innymi deko-
racjami. ObfitoÊç obrazków nie by∏a jednak typowa dla katolickiej Warmii – zauwa˝yli
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17 W. Brückner, dz. cyt., s. 7.
18 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 56-57.
19 Katalog Towarzystwa Krzewienia Sztuki Klasycznej z 1913 r., za: Ch. Pieske Bilder für jedermann…, s. 57.
20 Magazyny firmy Treutler, Conrad & Taube z Nowej Rudy znajdowały si´ m.in. w Warszawie, Pary˝u, Londynie,

Wiedniu, a tak˝e w Nowym Jorku.



to tak˝e przesiedleƒcy przybywajàcy na te tereny po II wojnie Êwiatowej: „tu inna moda
– wiesza si´ tylko dwa, trzy obrazki i ka˝dy na innej Êcianie”21. Du˝y wp∏yw na taki
stan rzeczy mia∏o sàsiedztwo ewangelickich Mazur – w domach protestanckich iloÊç
obrazów religijnych by∏a niepomiernie mniejsza22. 

Dokonujàcy si´ na wsi – zw∏aszcza od okresu uw∏aszczenia – wzrost zamo˝noÊci
ludnoÊci spowodowa∏ zmiany w budownictwie, strukturze wewn´trznej domów, a tak˝e
wyposa˝eniu wn´trz. Zmiany te, zauwa˝alne ju˝ w 2. po∏owie XIX wieku, uwidoczni∏y
si´ szczególnie po I wojnie Êwiatowej. Rozporzàdzenia pruskich w∏adz paƒstwowych
okreÊla∏y m.in. wysokoÊç nowo budowanego wn´trza domu mieszkalnego na 2,5 m,
zaÊ domów przebudowywanych na 2 m23. Po rozbudowie dysponowano wi´kszà liczbà
pokoi, w miar´ mo˝liwoÊci starano si´ te˝ zapewniç osobny pokój dzieciom. 

Przebudowy budynków, zwi´kszenie wielkoÊci i wysokoÊci izb spowodowa∏y, ˝e
niewielkie oleodruki, mimo nadzwyczajnego rozpowszechnienia, ju˝ na poczàtku XX
wieku straci∏y na popularnoÊci. Co wi´cej, po∏ysk – cecha oleodruków wczeÊniej naj-
bardziej po˝àdana – sta∏ si´ synonimem kiczu nawet w  tych Êrodowiskach, które
wczeÊniej by∏y zwolennikami takiego sposobu zdobienia. Dlatego te˝ zak∏ady wydaw-
nicze coraz cz´Êciej stosujà technik´ litografii bez powlekania powierzchni obrazu wer-

21 B. Beba, Tradycyjne wyposa˝enie wn´trz mieszkalnych, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta,
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk 1976, s. 288. 

22 W innych regionach, np. na Górnym Âlàssku, mimo sàsiedztwa protestantów, katolicy wieszali wiele obrazów.
23 J. E. Herold, Wn´trze budynku mieszkalnego we wsi Zborowskie w pow. lublinieckim (woj. katowickie) w latach

1850-1945, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. XXIII, Wrocław – Opole 1963, s. 88.

Il. 3. Wn´trze cha∏upy warmiƒskiej nr 1 z Kaborna, ekspozycja MBL-PE w Olsztynku.
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niksem. Istotnym faktem by∏a te˝ w okresie mi´dzywojennym, a zw∏aszcza w latach
30. XX wieku, zmniejszajàca si´ popularnoÊç tematów religijnych na rzecz rosnàcego
powodzenia motywów Êwieckich24. Ros∏a moda na naiwne motywy pejza˝owe, dla
których wzorem by∏ XIX-wieczny obraz rodzajowy. WÊród popularnych tematów
znajdowa∏y si´ równie˝ martwe natury, wn´trza, sceny rodzajowe itp.

Modernizacja domów i mieszkaƒ spowodowa∏a, ˝e od czasów przed, a zw∏aszcza
po I wojnie Êwiatowej, niezwyk∏à popularnoÊç zyskiwa∏ obraz o nowym formacie –
poziomo wyd∏u˝onego prostokàta (tzw. rozmiar r´cznikowy, niem. Handtuchfor-
mat)25. Nowy wymiar by∏ popularyzowany przede wszystkim przez potentatów na
rynku popularnych druków – wydawnictwa Adolf May z Drezna oraz E.G. May &
Söhne z Frankfurtu. Pierwsze obrazy szerokoformatowe by∏y bardziej wyd∏u˝one (ok.
50 x 120 cm), póêniejsze mia∏y proporcje oko∏o 2:1 (np. 60 x 110, 50 x 100 cm
itp.). Moda na ten rozmiar wynika∏a z jego funkcjonalnoÊci. Du˝y obraz dodawa∏
splendoru i zawsze doskonale prezentowa∏ si´ na Êcianie, przy tym szeroki i niewysoki
„obraz r´cznikowy”, dajàc wra˝enie okaza∏ego, jednoczeÊnie mieÊci∏ si´ na Êcianie
typowego mieszkania. Szerokoformatowe obrazy by∏y wieszane nad ∏ó˝kami
ma∏˝eƒskimi, przez co uzyska∏y nawet specjalna nazw´ – obraz do sypialni (niem.
schlafzimmerbild26). Na prze∏omie XIX i XX wieku pojawi∏o si´ te˝ okreÊlenie „obraz
nad sof´” (niem. sofabild), którym potocznie nazywano rodzaj „Êciennej ozdoby”,
przeznaczonej do pokojów ni˝szych warstw spo∏ecznych. Tematyk´, g∏ównie Êwieckà,
stanowi∏y ró˝nego rodzaju landszafty, obrazy rodzajowe, myÊliwskie itp.

To zami∏owanie do du˝ych
formatów by∏o przeniesieniem
wzorów wysokich warstw
spo∏ecznych „pod strzechy”.
Krytycy – jak zawsze – ubole-
wali: „Czy to rzeczywiÊcie s∏od-
kawy kicz pobudza widza do
nabycia takiego ‘dzie∏a sztuki’?
Wàtpi´. Wi´c co to jest? Format!
Bez wàtpienia tu le˝y przyczyna
popularnoÊci, poniewa˝ wy-
twórcy obrazów dobrze poznali
potrzeby czasu i masowo wyko-
nujà obrazy i ramy w ‘formacie

24 B. Beba, dz. cyt., s. 287.
25 Ch. Pieske, Bilder für jedemann…, s.38; W. Brückner, dz. cyt., s. 20 i 91.
26 W. Brückner, dz. cyt., 21 i 82.
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Il. 4. Pokój goÊcinny, fragment ekspozycji czasowej w MWO.



r´cznika’, bowiem te wielkie obrazy dobrze przystosowujà si´ do ciasnych, niskich
mieszkaƒ”27. PopularnoÊç obrazów w tym formacie w Êrodowiskach drobnomiesz-
czaƒskich, robotniczych i ch∏opskich by∏a znaczna, czego potwierdzeniem sà zachowane
w pami´ci du˝e i „d∏ugie” obrazy jeszcze do niedawna wiszàce w domach dziadków. 

Obrazy w domu i sferze publicznej

Obrazami drukowanymi oszklonymi i  oprawionymi w  ramy ozdabiano Êciany
domów prywatnych, a tak˝e wn´trz budynków publicznych. Wychodzàc niejako na-
przeciw oczekiwaniom odbiorców, obrazy ju˝ w wydawnictwie otrzymywa∏y stempel
przeznaczenia – do sypialni, salonu, pokoju dzieci´cego, gabinetu itp.28 Wbrew pozo-
rom nie znaczy∏o to, ̋ e tego typu obrazy kierowano do klienteli zamo˝nej. Coraz wi´cej
rodzin zamieszkiwa∏o domy kilkupokojowe, zaÊ te, które nie dysponowa∏y kilkoma
pomieszczeniami, mimo wszystko stara∏y si´ korzystaç z szerokiej oferty wydawniczej.

Na prze∏omie XIX i XX wieku druki fabryczne zalewa∏y wprost domy, mieszkania,
szko∏y i urz´dy. To powodowa∏o zaniepokojenie wyrobionych artystycznie Êrodowisk
co do si∏y oddzia∏ywania drukowanych obrazów. Zajmowano si´ fenomenem obrazu,
jego szczególnà pozycjà, wyra˝ano opinie na temat wartoÊci artystycznych i dydaktycz-
nych obrazów, a u˝ytkownikom udzielano rad, jak wybieraç odpowiednie obrazy do
pokoju dzieci´cego, salonu czy sypialni. Tak˝e wydawcy druków stawiali pytania do-
tyczàce wartoÊci artystycznych obrazów, jednak kierujàc ofert´ do szerokiej publicz-
noÊci dostosowywali swoje propozycje do ich gustu i smaku. 

Solidny mieszczaƒski dom, który zawsze stanowi∏ wzór dla ni˝szych warstw spo∏ecz-
nych, pokazywa∏ oryginalne dzie∏a malarskie, wysokiej jakoÊci reprodukcje grafiki czy
kopie klasycznych dzie∏ malarskich (b´dàce m.in. podarkami stowarzyszenia mi∏oÊni-
ków sztuki). Obrazy winny by∏y wówczas wisieç bardzo symetrycznie, w  szeregu
i w linii z dolnà kraw´dzià. Wieszano je nie tylko na Êcianach, lecz tak˝e na framugach
okiennych i drzwiowych. Uprzywilejowanymi motywami wy˝szych sfer by∏y wielkie
historyczne przedstawienia i krajobrazy, a tak˝e reprodukcje klasycznych mistrzów. Do
ulubionych mo˝na zliczyç obraz Arnolda Böcklina „Wyspa umar∏ych“, który równie˝
w ni˝szych warstwach znalaz∏ uznanie. Przez sprzedawców dzie∏ sztuki by∏ polecany,
poniewa˝ „przez swojà wielkoÊç nadaje si´ najlepiej do przystrojenia Êciany nad sofà”29.
Domy i mieszkania drobnomieszczaƒskie, robotnicze i ch∏opskie coraz bardziej stara∏y
si´ naÊladowaç mieszczaƒskie salony – obrazy wieszane w tych nowoczesnych pokojach
by∏y wi´c cz´sto odbiciem wzorów wysokich warstw spo∏ecznych.

27 „Der Kunsthandel”, rok 1928, za: W. Brückner, dz. cyt., s. 23.
28 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 36.
29 Tam˝e, s. 40.
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W sypialniach, zw∏aszcza
w domach reprezentujàcych po-
staw´ chrzeÊcijaƒskà, wieszano
obrazy religijne – przedstawie-
nia Chrystusa, Âwi´tej Ro-
dziny, a w domach katolickich
dodatkowo NajÊwi´tszego
Serca Jezusa, Maryi i Êwi´tych.
Bestsellerem, zarówno na
prze∏omie wieków, jak i mi´dzy

wojnami, sta∏a si´ „Magdalena pokutujàca” wed∏ug Poppeo Batoniego. Przedstawienie
Magdaleny reprezentuje przy tym trend ∏àczàcy w sobie obraz religijny i Êwiecki, co
w niektórych, „post´powych” kr´gach mia∏o znaczenie. Poza tym „le˝àce, lekko odziane
damy majà w ogóle wielkie wzi´cie. Mi´kko zalegajàc na pufach dobrze si´ nad ∏ó˝kiem
prezentujà. ‘Magdalen´ pokutujàcà’ majà m∏ode pary, które takie b∏ogie oleodruki ku-
pujà, powa˝nie o potomstwie myÊlàc”30. W pewnym stopniu mod´ na ten obraz pod-
syca∏o nadanie mu podtekstu erotycznego – „rozwiàz∏e” przes∏anie przedstawienia
odczytali bowiem urz´dnicy prezydium policji, którzy w 1908 r. obraz (drukowany od
1894 r. przez drezdeƒskie wydawnictwo Adolf May) umieÊcili na liÊcie zakazanych
w sprzeda˝y obnoÊnej, kierowanej przede wszystkim do warstw ni˝szych31. 

Il. 5. Wyspa umar∏ych, druk barwny wg A. Bocklina, Niemcy,
l. 20. XX w., ze zbiorów MWO.

Il. 6.  Magdalena Pokutujàca, druk barwny wg P. Batoniego, wyd. A. May Drezno, pocz. XX w.,
ze zbiorów MWO.

30 F. Hessel, Spazieren in Berlin, Wiedeƒ 1929, za: Ch. Pieske, Bilder für jedemann…, s.42.
31 W. Brückner, dz. cyt. s. 82.

El˝bieta Oficjalska24



Motywy Êwieckie coraz cz´Êciej goÊci∏y w sypialni, wÊród nich cieszàce si´ nieu-
stajàcà popularnoÊcià korowody – elfów, nimf i sylfid. Od lat 20. XX wieku zacz´∏y
natomiast przewa˝aç tematy macierzyƒskiej czu∏oÊci, przedstawiajàce matk´ pochylonà
nad dzieckiem. 

Pokojowi dziecinnemu, choçby tylko kàcikowi nad ∏ó˝eczkiem, przypisano du˝e
znaczenie, g∏ównie z powodów wychowawczych. Wprawdzie kr´gi artystyczno-peda-
gogiczne proponowa∏y Êwiadome odrzucenie „g∏upich i sentymentalnych” scenek, pro-
ponujàc wnieÊç do pokoju dziecinnego nowà form´ obrazu przystosowanego do
dzieci´cego poziomu32, mimo to wÊród popularnych przedstawieƒ dominowa∏y jednak
s∏odkie przedstawienia dzieci, scenki z bajek, dzieci w rolach doros∏ych (il. 9). Za szcze-
gólnie w∏aÊciwe uwa˝ano obrazy Anio∏a Stró˝a, roztaczajàcego opiek´ nad dzieçmi. 

W okresie mi´dzywojennym w wielu domach wiejskich pojawia∏y si´ osobne jadal-
nie33. Wydawcy polecali do nich wy∏àcznie weso∏e motywy – tematy „ci´˝kie”, mogàce
odebraç apetyt, jak sceny bitewne, by∏y niemile widziane. W czasopiÊmie „Kunst für
Alle” (1893/94) pisano, ˝e do jadalni najbardziej stosowne b´dà obrazy z wszelkiego
rodzaju martwà naturà, scenami myÊliwskimi i zwierz´tami34. Od koƒca lat 20. XX w.
nieprzerwanà wzi´toÊcià cieszy∏y si´ martwe natury opracowane wed∏ug starych mistrzów
holenderskich lub – cz´Êciej – „upi´kszone” interpretacje tego tematu. 

32 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 41.
33 Na Âlàsku jadalka była cz´sto pokojem sytuowanym obok kuchni, osobnym i odmiennym od pokoju goÊcinnego.
34 W. Brückner, dz. cyt., s. 128.

Il. 7. Dobrze spa∏eÊ?, oleodruk wg Fr. Laubnitza, wyd. DAML (Adolf May & Müller & Lohse), l. 1911-14,
ze zbiorów MWO.
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Nie praktykowano w zasadzie
wieszania obrazów w  kuchni,
co najwy˝ej by∏y to niewielkie
obrazki z  widoczkami i  wize-
runkami Êwi´tych. Wprawdzie
w XIX-wiecznej czarnej kuchni
domu katolickiego znajdowa∏
si´ Êwi´ty kàt z obrazami, jednak
w  póêniejszym czasie zasta-
wione meblami i pó∏kami Êciany
nie zostawia∏y wiele miejsca
na obrazy. Ozdob´ kuchni sta-
nowi∏y haftowane makatki
i zas∏onki, pe∏niàce dodatkowo
funkcj´ higienicznà. 

Obrazy w miejscach publicznych stanowià osobny rozdzia∏. Budynki publiczne
pe∏ni∏y cz´sto funkcje reprezentacyjne, wymaga∏y zatem odpowiedniej oprawy. Co
wi´cej, wa˝ne by∏o w nich eksponowanie wartoÊci narodowych, patriotycznych tudzie˝
edukacyjnych i oÊwiatowych. 

Do miejsc publicznych zaliczyç mo˝na niewàtpliwie koÊcio∏y, kaplice i kapliczki.
˚adne z wydawnictw nie zaniedbywa∏o reprodukcji sztuki religijnej przeznaczonej
do wn´trz Êwiàtynnych, m.in. arkuszy ze stacjami Drogi Krzy˝owej. Niektóre wy-
dawnictwa dodawa∏y je nawet jako premi´ do dostawy innych artyku∏ów przezna-
czonych do koÊcio∏a35. Przedstawiano te˝ propozycje niedrogich obrazków do
zakrystii i salek katechetycznych. „Dobry wp∏yw” obrazu na samopoczucie chorych
i rozwój ma∏oletnich zawsze by∏ doceniany i akcentowany w kr´gach zajmujàcych si´
prowadzeniem ochronek, domów poprawczych, szpitali, zak∏adów dla ob∏àkanych,
przytu∏ków dla ubogich. I tu nie brakowa∏o porad dotyczàcych wyboru najlepszych
obrazów. Do wi´zieƒ proponowano np. „Syna marnotrawnego”, który – w zamie-
rzeniu – mia∏ osadzonych sk∏oniç do refleksji. By zapobiegaç smutnemu widokowi
go∏ych Êcian w szpitalach, a w czasie I wojny Êwiatowej tak˝e w wojskowych lazare-
tach, organizowano zbiórki obrazów. Z „powodów higienicznych” rezygnowano
wówczas z ramowania i szklenia – druki naklejano bezpoÊrednio na tektur´ i zawie-
szano na Êcianie36.

Najwi´cej zajmowano si´ jednak obrazami, które mia∏yby zdobiç i uczyç w szko∏ach.
Wychowawcy i nauczyciele sztuki co raz proponowali wybrane motywy jako najbar-
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Il. 8. Martwa natura z homarem, druk barwny, Niemcy, l. 20.
XX w. ze zbiorów MWO

35 W archiwum Muzeum Wsi Opolskiej znajduje si´ oferta zakładu zajmujàcego si´ produkcjà wyposa˝enia do koÊcio-
łów, który oferował tak˝e obrazy 14. Stacji Drogi Krzy˝owej.

36 Trudno dziÊ dociec powodu „niehigienicznoÊci” ramowania obrazów.



dziej odpowiednie. Oprócz wiszàcych w klasach map i plansz poglàdowych, Êciany
izb lekcyjnych zdobiono obrazami propagujàcymi wartoÊci rodzinne, patriotyczne
i moralne, b´dàce jednoczeÊnie „bez zarzutu” od strony artystycznej. Nigdy nie
mog∏o te˝ brakowaç obrazów w∏adców lub prezydentów, wieszanych w budynkach
publicznych – urz´dach, gospodach, szko∏ach, a tak˝e warsztatach i pracowniach
rzemieÊlniczych. 

Osobnà kategori´, wielorakà pod wzgl´dem tematyki, motywów i wielkoÊci sta-
nowi∏y obrazy przeznaczone do gospód i zajazdów. Wystrojowi tych wn´trz przypisy-
wano nieraz du˝à wag´ – jak w 1903 roku pisa∏ jeden z teologów protestanckich:
„Êcienna ozdoba tych miejsc jest szczególnej donios∏oÊci, poniewa˝ one dla wielu z ludu,
oprócz ich mieszkania, sà jedynymi domami, w  których cz´sto d∏ugo przebywajà
i bawià”37. Najcz´Êciej jednak obrazy zdobiàce te miejsca prezentowa∏y raczej lekkà
form´. Druki adresowane do karczem i hoteli reprezentowaç mia∏y przeci´tny smak,
motywy nie mog∏y byç ani zbyt niemodne, ani zbyt awangardowe. Georg Hauptmann
pozostawi∏ taki oto opis karczmy w Pieszycach na Dolnym Âlàsku: „Du˝y ten lokal jest
obielony, obwieszony barwnymi obrazami, plakatami i oleodrukami, pomi´dzy którymi
wisi portret Fryderyka Wilhelma IV”38. Obrazy wieszano nie tylko w izbach wyszyn-
kowych, ale te˝ w pokojach goÊcinnych zajazdów. Jak zawsze znaleêli si´ narzekajàcy,
˝e w ca∏ym kraju przeÊladujà goÊci te same obrazy, a˝ „pod firanki goÊcinnych ∏ó˝ek
wieszane”, wÊród nich „Âmierç ksi´cia Poniatowskiego”39.

37 Za: Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 48.
38 R. Brzeziƒski, Gospody u stóp Gór Sowich, Wrocław 2007, s. 87.
39 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 49.

Il. 9. Ma∏y piwosz, oleodruk, Niemcy,
XIX/XX w., ze zbiorów MWO.

Il. 10. Powrót z polowania, oleodruk, Niemcy, pocz. XX w.,
ze zbiorów MWO.
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Motywy obrazów fabrycznych

Historia popularnych reprodukcji graficznych jest fragmentem historii malarstwa,
obejmuje bowiem zakres recepcji istotny dla badania artystyczno-historycznego, choç
nie zawsze doceniany przez badaczy sztuki wysokiej. Tymczasem spo∏eczny odbiór sztuki
jest istotnym elementem, który powinien znaleêç si´ w kr´gu zainteresowaƒ badaczy.

Analiza tematów spotykanych w obrazach fabrycznych wskazuje, ̋ e Êwiecka sztuka
wysoka nie by∏a wÊród nich szeroko reprezentowana (sic!). Nie wyklucza to jedno-
czeÊnie faktu, ̋ e niektóre motywy obrazów, zw∏aszcza religijnych, nawiàzywa∏y do sta-
rych wzorów. WÊród nich du˝à i nieustajàcà popularnoÊcià – przek∏adajàcà si´ na
wysokie i wielokrotne nak∏ady – cieszy∏y si´ XVIII-wieczne przedstawienia „Matki Bo-
skiej Bolesnej” wed∏ug Carlo Dolciego oraz „Ecce Homo” wed∏ug Guido Reniego
(cz´sto wieszane obok siebie jako pendant), a tak˝e „Madonna Sykstyƒska” wed∏ug
Rafaela. Mo˝na wr´cz stwierdziç, ˝e przed I wojnà Êwiatowà w zasadzie nie by∏o re-
produkcji dzie∏ wielkich malarzy, które kierowane by∏yby do klienta masowego40. Wiel-
kie dzie∏a malarskie by∏y cz´sto postrzegane jako niezrozumia∏e, a czasem wr´cz zbyt
skromne, ma∏o kolorowe41. Koronnym przyk∏adem sposobu traktowania klasycznego
dzie∏a jest „Ostatnia wieczerza” wed∏ug Leonardo da Vinci. Widoczny jest tu bowiem
trend charakterystyczny dla wydawnictw popularnych, polegajàcy na przetworzeniu
motywu klasycznego pod∏ug gustu niewybrednego odbiorcy. W opracowaniu „Ostat-
niej wieczerzy” autor – Zabateri (w∏. Franz Zatzka) – „poprawi∏” dzie∏o mistrza, do-
dajàc „niezb´dne” elementy, m.in. kobierce, suto drapowane tkaniny. Co wi´cej, nowe
dzie∏o by∏o w pewnych kr´gach dalece bardziej popularne od oryginalnego!

40 W. Brückner, dz. cyt., s. 78.
41 Uwa˝ano wr´cz, ˝e cechà obrazów stojàcych „na wy˝szym poziomie” edytorskim jest „brak kolorów”.

Il. 11. Ostatnia wieczerza wg Zabateri (w∏. H. Zatzka), druk barwny, pocz. XX w., ze zbiorów MWO.
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Mimo powolnego, choç wyraênie rosnàcego powodzenia motywów Êwieckich, w 2.
po∏owie XIX wieku obrazy religijne w dalszym ciàgu by∏y postrzegane jako bardziej
odpowiednie ni˝ Êwieckie, zw∏aszcza w regionach katolickich, w których tradycyjnie
otaczano si´ du˝à iloÊcià „Êwi´tych obrazów”. Wi´kszoÊç fabrycznych obrazów, zw∏asz-
cza oleodruków, przeznaczona by∏a dla mniej wyrobionych klientów, odnosi∏y si´ zatem
do religijnoÊci potocznej, która stanowi reprezentacj´ mentalnoÊci poprzestajàcej na
prostych, bezpiecznych i stereotypowych rozwiàzaniach42. Ich powodzenie wÊród od-
biorców wynika∏o z poczucia obowiàzku otaczania si´ obrazami darzonymi czcià i sza-
cunkiem43. W  twórczoÊci religijnej dowolnoÊç artystyczna by∏a dopuszczalna, ale
zawsze w wyznaczonych ramach. Wynika∏o to z podejÊcia KoÊcio∏a nie uznajàcego sa-
moistnego w∏adztwa sztuki, bez podporzàdkowania celom koÊcielnym44. Z tego po-
wodu tak˝e wydawnictwa druków o  tematyce religijnej stara∏y si´ o  uzyskanie
specjalnej aprobaty w∏adz koÊcielnych. Wiele obrazów, zw∏aszcza XIX-wiecznych, prze-
znaczonych dla ludnoÊci wiejskiej, zawiera∏o drukowanà informacj´ o otrzymanym im-
primatur, czyli pozwoleniu na druk. Imprimatur dawa∏o wiernym pewnoÊç, ˝e obraz
jest wykonany zgodnie zasadami i zawiera wiarygodny wizerunek.

42 P. Kowalski, ReligijnoÊç potoczna. Notatki na temat kiczu i religii, „Dekada Literacka”, nr 3-4 2002, s. 38.
43 R. Piotrowski, W przestrzeni anielskich w´drówek – kilka słów o obrazach z postaciami aniołów, [w:] Anioł w lite-

raturze i w kulturze, t. 1, red. J. Ługowska, J. Skawiƒski, Wrocław 2004, s. 306.
44 C. Zieliƒski, Sztuka sakralna. Co nale˝y wiedzieç o budowie, urzàdzaniu, wyposa˝eniu, ozdobie i konserwacji Domu

Bo˝ego, Poznaƒ – Warszawa – Lublin, 1960, s. 41; Bereza: 135.

Il. 12. Âwi´ty Miko∏aj, oleodruk w ramie wykona-
nej z pude∏ek po cygarach, wyd. Otto Bruck, Lim-
burg (Hesja), l. 60-80. XIX w., ze zbiorów MWO.

Il. 13. Trójca Âwi´ta, oleodruk zdobiony naro˝ni-
kami z folii, wyd. F. Silber Berlin (?), l. 70-80. XIX
w., ze zbiorów MWO.

Obrazy fabryczne. Rozwój i upowszechnienie wydawnictw drukowanych… 29



W polskiej, katolickiej tradycji religijnej wa˝nà rol´ odgrywa kult Matki Boskiej. Po-
pularnoÊç tematów maryjnych sprawia∏a, ̋ e by∏y one opracowywane w wielu wersjach45.
W popularnej ikonografii funkcjonowa∏y przedstawienia nawiàzujàce do prawd wiary
i upami´tniajàce wydarzenia z ˝ycia Marki Bo˝ej, jak np. „Zwiastowanie”, „ZaÊni´cie”,
a tak˝e „Koronacja”. Przedstawienia nawiàzywa∏y te˝ do objawieƒ Matki Boskiej, zwiàza-
nych z miejscami kultu, np. Cz´stochowska, Gietrzwa∏dzka, z Lourdes. Obecne by∏y te˝
przedstawienia b´dàce wy∏àcznie typem ikonograficznym, cz´sto wzorowanym na
tytu∏ach i wezwaniach modlitewnych nadanych przez wiernych, np. Bolesna, Nieustajàcej
Pomocy, Ró˝aƒcowa, Szkaplerzna. Tematem ch´tnie i niezwykle cz´sto powielanym by∏y
wizerunki Matki Boskiej z Synem – zarówno najbardziej popularne w Polsce przedsta-
wienia z Dzieciàtkiem Jezus, jak i cierpiàcej Matki z martwym Synem jako Pietà. W okre-
sie mi´dzywojennym powodzeniem cieszy∏y si´ przedstawienia opracowane w szerokim
formacie, przeznaczone do sypialni ma∏˝eƒskich. Matka Boska, najcz´Êciej z Dzieciàtkiem,
bywa wówczas otoczona rojem anio∏ków albo go∏´bi, które karmi ma∏y Jezusek.

W tradycji katolickiej szeroko reprezentowane by∏y przedstawienia Âwi´tych
Paƒskich. O tym, jacy Êwi´ci byli obecni w ˝yciu rodziny katolickiej, a co za tym idzie
na obrazach, decydowa∏a tradycja religijna, popularnoÊç i powszechnoÊç kultu Êwi´tego
na danym terenie46. Popularnymi Êwi´tymi, widniejàcymi na wielu oleodrukach, byli

El˝bieta Oficjalska30

Il. 14. Wn´trze sypialni w cha∏upie z Kozub, w tle obraz Matka Boska z Dzieciàtkiem (Go∏´bia) wg Gio-
vanniego, ekspozycja MWO.

45 U. Janicka-Krzywda, Patron – Atrybut – Symbol, Poznaƒ 1993, s. 59-60.
46 H. Gerlich, dz. cyt. s. 35.



Êwi´ci – Anna (z Marià bàdê Samotrzeç), Antoni Padewski, Franciszek z Asy˝u. Intere-
sujàcy by∏ przy tym fakt, ˝e cz´Êç z czczonych w XIX wieku Êwi´tych z biegiem czasu
traci∏a na popularnoÊci, wÊród nich Kosma i Damian, Jan Kanty czy Genowefa. Inni
zyskali nowych podopiecznych, jak Franciszek, który sta∏ si´ dodatkowo patronem
ekologów47.

WÊród obrazów religijnych wieszanych w domach katolickich znaczàcà pozycj´
zajmowa∏y pamiàtki z pielgrzymek, pe∏niàce szczególnà rol´ religijnà48. Obrazy z wy-
obra˝eniami miejsc pielgrzymkowych, Êwi´tych patronów tych miejsc, koÊcio∏ów,
a  tak˝e druki z  historià powstania miejsca kultu tudzie˝ wizerunki Matki Boskiej
Cz´stochowskiej, ze Âwi´tej Lipki – by∏y cz´stym motywem obrazów. Z Gietrzwa∏dem,
jednym z najwi´kszych miejsc pielgrzymkowych na Warmii, zwiàzane sà fabryczne
przedstawienia objawieƒ Matki Boskiej Gietrzwa∏dzkiej i Êwi´tego Józefa. Oba wize-
runki, w formie bogato ornamentowanego oleodruku, wykonywa∏a firma Conrad
Treutler & Taube z Nowej Rudy na Dolnym Âlàsku. Obrazki zawiera∏y ozdobnie dru-
kowany tytu∏ w j´zyku polskim. JednoczeÊnie oleodruk z szybko zakwestionowanym
przez KoÊció∏ objawieniem Êw. Józefa dowodzi b∏yskawicznej reakcji wydawcy na za-
potrzebowanie rynku49.
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46 U. Janicka-Krzywda, dz. cyt., s. 59-60.
47 Tam˝e, s.127.
48 M. Fiderkiewicz, Kicz – mi´dzy wstydem a zachwytem. Katalog wystawy, Katowice 2005, s. 15.

Il. 15. Âwi´ta Rozalia, oleodruk zdobiony druko-
wanà z∏otà ramkà, wyd. Conrad, Treutler& Taube
Nowa Ruda, l. 80. XIX w., ze zbiorów MBL-PE
w Olsztynku.

Il. 16. Objawienie Êwí tego Józefa w Gietrzwa∏dzie,
oleodruk, wyd. wyd.Conrad, Treutler & Taube
Nowa Ruda, l. 70. XIX w., ze zbiorów Muzeum -
Zamek Górków w Szamotu∏ach.



Obrazy ch´tnie wieszano parami jako pendant. I tak „Zbawiciel Âwiata” by∏ wie-
szany ch´tnie z „Dzieci´ciem Jan” – te charakterystycznie opracowane przedstawienia
Dzieciàtka Jezus z kulà ziemskà i Jana z jagni´ciem i krzy˝em sà ciekawym motywem
reprodukowanym przez kilka wydawnictw, wywodzàcym si´ wprost z ludowego ma-
larstwa na szkle. Nowymi tematami, które w po∏owie XIX wieku zyska∏y niezwyk∏à
popularnoÊç by∏y zw∏aszcza „NajÊwi´tsze Serce Jezusa” i „Niepokalane Serce Maryi”.
Wieszane nad ∏ó˝kami, z krucyfiksem rozdzielajàcym oba obrazy, spotykane by∏y cz´sto
w wielu domach. Historia tego typu przedstawienia jest o tyle interesujàca, ˝e nie od
razu zosta∏a zaaprobowana przez KoÊció∏ i wiernych – przeciwnicy kultu nie akceptowali
faktu oddawania czci fizycznemu sercu Jezusa50. Pojawi∏a si´ zatem potrzeba stworzenia
ikonografii na miar´ rozszerzajàcego si´ kultu, która podkreÊli∏aby zwiàzek serca z osobà
Chrystusa. Coraz szerszà popularnoÊç zyskiwa∏ obraz Poppeo Battoniego, przedsta-
wiajàcy serce Jezusa na tle jego piersi. Niezliczona iloÊç interpretacji rozpowszechni∏a
ten wariant tak bardzo, ˝e sta∏ si´ on symbolem katolickiej sztuki dewocyjnej. 

W XIX-wiecznej sztuce protestanckiej odpowiednikiem przedstawienia
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego, tak˝e pod wzgl´dem treÊci, by∏ Jezus Mi∏osierny,
przedstawiany równie˝ jako Chrystus mi∏osiernie przygarniajàcy ludzi do swego serca51.
Protestanci równie˝ stanowili znaczàcà grup´ odbiorców obrazów, jako ̋ e reprodukcje
o tematyce religijnej podkreÊla∏y chrzeÊcijaƒskie przekonania domowników. Co zna-

Il. 17. NajÊwi´tsze Serca Maryi i Jezusa, oleodruki, wyd. E. G. May Frankfurt n.Menem, koniec XIX w.,
ze zbiorów MWO.

50 E. Klekot, NajÊwi´tsze Serce Jezusowe - sceny z ˝ycia symbolu, „Konteksty. PSL. Antropologia. Kultura. Etnografia.
Sztuka”, nr 3-4, Warszawa 1997, s. 57, 62.

51 Tam˝e, s. 63.
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mienne, w wielu wypadkach konfesja nie odgrywa∏a szczególnej roli w wyborze obrazu.
Przedstawienia Chrystusa czy sceny biblijne znajdowa∏y miejsce zarówno w domu
katolickim, jak i protestanckim. Przynale˝noÊç wyznaniowa kupujàcych mia∏a znaczenie
jedynie przy nabywaniu obrazów z wizerunkami Êwi´tych, pamiàtek z pielgrzymek albo
przedstawieƒ NajÊwi´tszego Serca, które kupowali katolicy. Nale˝y tak˝e wspomnieç,
˝e w 2. po∏owie XIX wieku, zw∏aszcza od czasu Kulturkampfu, demonstracyjnie za-
znaczano swà przynale˝noÊç wyznaniowà, wieszajàc portret papie˝a w domach kato-
lickich bàdê portret Lutra w domach protestanckich. Specjalnie dla protestantów
przeznaczony by∏ równie˝ motyw zwiàzany z rocznicà reformacji – „Opoka koÊcio∏a” –
wydawany w pokaênych nak∏adach przez kilka niemieckich wydawnictw. Ewangelickà
proweniencj´ ma te˝ obraz „Matka Boska Wspomo˝ycielska”, opracowany wed∏ug
dzie∏a ¸ukasza Cranacha. Na tym obrazie Maria – odmiennie ni˝ u katolików – przed-
stawiona jest jak zwyk∏a kobieta, pozbawiona aureoli, gwiazdek, ob∏oków, anio∏ów itp.
atrybutów Êwi´toÊci, widocznych na niemal ka˝dym jej przedstawieniu katolickim.

Dla ludnoÊci ewangelickiej przeznaczone by∏y obrazy z b∏ogos∏awieƒstwami domo-
wymi, zawierajàcymi cytaty z Biblii, otoczone bogatà nieraz dekoracjà. Wiele tematów,
przez wydawców adresowanych do protestantów, bez wi´kszych zastrze˝eƒ zosta∏o za-
akceptowanych przez ludnoÊç katolickà52. WÊród nich popularne by∏y motywy Chrys-
tusa opracowane wed∏ug dzie∏ nazareƒczyków, w których Chrystus by∏ postrzegany
jako duchowy przyjaciel cz∏owieka53. Pomi´dzy nimi wymieniç mo˝na typy Chrystusa

52 W. Brückner, dz. cyt., s. 115; arch. autorki.
53 W. Górny, dz. cyt., s. 6; Brückner, dz. cyt., s. 85.

Il. 18 Matka Boska Wspomo˝enia
Wiernych, wg ¸. Cranacha st.,
oleodruk, Niemcy, k. XIX w., ze
zbiorów MWO.

Il. 19. Plebania ewangelicka – w tle obraz Nabo˝eƒstwo w koÊciele
ewagelickim, ekspozycja MBL-PE w Olsztynku.
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Pukajàcego, Pocieszajàcego i Nagradzajàcego, a tak˝e tradycyjne motywy ewangelickie,
jak np. „Dobry Pasterz”. W ciàgu pierwszej çwierci XX wieku tematy opracowane
wed∏ug nazareƒczyków sta∏y si´ tak modne, ˝e dotar∏y do najni˝szych nawet warstw.
Twórcà wielu z tych interpretacji by∏ Josef Untersberger, austriacki artysta tworzàcy
pod pseudonimem Giovanni (dêwi´cznie i w∏osko brzmiàce nazwiska mia∏y wówczas
powodzenie).

Pomi´dzy wojnami popularnoÊç zdoby∏y przedstawienia Chrystusa wydawane
w szerokim formacie, jak „Chrystus na Górze Oliwnej” Giovanniego – typowy obraz
do sypialni. Do twórczoÊci nazareƒczyków nawiàzujà te˝ wielofigurowe obrazy reli-
gijne, takie jak Giovanniego „Chrystus b∏ogos∏awiàcy z ∏ódki”, „Chrystus z Aposto∏ami
wÊród zbó˝”, a tak˝e – jego zwierciadlane odbicie – „Chrystus z Aposto∏ami w win-
nicy”. Tematy Chrystusa z  uczniami traktowano jako symbolicznie pomyÊlanà
pejza˝owà sielank´ z falujàcymi k∏osami, winnà latoroÊlà i z dyskutujàcymi spacerowi-
czami. Motywy te, jak twierdzi∏a reklama z  1909 r., by∏y „najcz´Êciej kupowane
w handlu dzie∏ami sztuki”. JednoczeÊnie takie przetworzenie klasycznych motywów
dla potrzeb pospolitego odbiorcy by∏o postrzegane jako dajàce przykre skutki dla
sztuki54. Wymienione obrazy, pochodzàce przede wszystkim z  drezdeƒskiej firmy
KAMAG, drukowane by∏y z u˝yciem nawet 18 kamieni litograficznych – by∏ to tzw.
druk 18-barwny, wykonywany na wysokim poziomie technicznym, nieosiàgalny dla
wielu drobniejszych wydawców55. 

Bardziej „swojski”, sposób przedstawienia Chrystusa – przyjaciela cz∏owieka, re-
prezentowa∏ obraz przedstawiajàcy modlitw´ przy jedzeniu, w którym dziecko przy-
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54 W. Brückner, dz. cyt., s 121.
55 Tam˝e, s. 92.

Il. 20. Chrystus z uczniami wÊród zbó˝, druk barwny wg Giovanniego, wyd. KAMA Drezno, l. 30. XX
w., ze zbiorów MWO.



suwa krzes∏o Jezusowi, goszczàcemu w domu chrzeÊcijaƒskiej rodziny. I w tym wypadku
daje o sobie znaç zr´czne dostosowanie si´ wydawców do potrzeb rynku. Niemal iden-
tyczne przedstawienia ró˝ni∏ jeden tylko szczegó∏ – w reprodukcji przeznaczonej dla od-
biorcy katolickiego w tle wisi obraz Matki Boskiej, dla protestanckiego – b∏ogos∏awieƒstwo
domowe, b´dàce jednoczeÊnie tytu∏em przedstawienia – „Przyjdê Panie Jezu, bàdê na-
szym goÊciem”. Nic zatem dziwnego, ˝e wydawnictwa dzie∏ sztuki zachwala∏y je jako
„odpowiednie dla wszystkich wyznaƒ”, rozszerzajàc w ten sposób kràg klientów.

Nie mo˝na przeoczyç
przedstawieƒ ma∏ego Chrys-
tusa, drukowanych z  myÊlà
o najm∏odszych odbiorcach, dla
których mia∏ byç wzorem i uo-
sobieniem doskona∏oÊci. WÊród
nich wymieniç nale˝y przedsta-
wienia Jezuska Êpiàcego na
krzy˝u w  otoczeniu symboli
swej przysz∏ej m´ki, a  tak˝e
ch∏opca – przyjaciela dzieci.
Odmianà tego przedstawienia
by∏ doros∏y Chrystus otoczony
wianuszkiem dzieci, nazywany
Przyjacielem dzieci.

Z wielkiej gamy tematów biblijnych cz´Êç
by∏a szczególnie ch´tnie przyjmowana przez
szerokà publicznoÊç obu wyznaƒ. Du˝ym
uznaniem cieszy∏y si´, opracowane w bardzo
przyst´pny sposób, starotestamentowe historie
Józefa i Moj˝esza, wyrok Salomona, a tak˝e
historie Rebeki, Zuzanny i Delili. Powszechne
w XIX wieku, sprzedawane by∏y jeszcze w la-
tach 30. XX wieku.

Kolejnym, wielkim szlagierem wydawni-
czym, znajdujàcym odzwierciedlenie w deko-
racji domu, by∏y budujàce obrazy Âwi´tej
Rodziny. W wyobra˝eniach tych najwa˝niejsze
by∏o przedstawienie idealnej, pe∏nej ciep∏a
i  mi∏oÊci Rodziny Âwi´tej, która stanowiç
mia∏a wzór dla rodziny ziemskiej. W tradycji
ludowej, gdzie istnia∏ szczególny kult rodziny
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Il. 21. „Przyjdê, panie Jezu, bàdê naszym goÊciem”, obrazek
drukowany, Niemcy, l. 30. XX w., ze zbiorów MWO.

Il. 22. Âwi´ta Rodzina, oleodruk, wyd. Mül-
ler & Lose Drezno, XIX/XX w., ze zbiorów
MWO.



stanowiàcej wartoÊcià samà w sobie, motyw ten by∏ bardzo cz´sty56. Aprobat´ zyska∏y
zw∏aszcza idylliczne wizje warsztatu stolarskiego, w którym ma∏y Chrystus obserwuje
prac´ swego ziemskiego ojca. 

Bardzo licznie reprezentowane by∏y motywy Anio∏a Stró˝a, które od po∏owy XIX
wieku sta∏y si´ znakiem artystycznym epoki – wzorem drobnomieszczaƒskiego, robot-
niczego i ch∏opskiego wn´trza obu wyznaƒ. Jego wizerunki przeznaczano g∏ównie dla
dzieci, które wymaga∏y szczególnej opieki, tak˝e duchowej. WÊród wariantów tego ob-
razu mo˝na wymieniç motyw anio∏a unoszàcego ku niebu dusz´ dziecka, ale – jako na-
zbyt kojarzàcy si´ ze Êmiercià – nie znalaz∏ on akceptacji w  gronie mi∏oÊników
obrazków fabrycznych. Powodzeniem natomiast cieszy∏y si´ tzw. obrazy znad przepaÊci,
spotykane ju˝ w latach 30. XIX wieku57. Najcz´Êciej wyst´powa∏y w formie pendant
obrazów ch∏opca i dziewczynki beztrosko bawiàcych si´ nad stromym urwiskiem albo
przechodzàcych po kruchej k∏adce nad rwàcym potokiem – zawsze chronionych przez
anio∏a o wyglàdzie pulchnej niewiasty lub m∏odziana. Niema∏a by∏a grupa obrazów
przedstawiajàcych sytuacje domowe, w których Anio∏ Stró˝ asystuje podczas wieczornej
modlitwy i czuwa przy Êpiàcych dzieciach58.

W rozwa˝aniach na temat religijnych obrazów drukowanych nie mo˝na pominàç
tendencji, widocznej zw∏aszcza od poczàtku XX wieku, tj. laicyzacji niektórych moty-
wów sakralnych. W czasach, gdy coraz wyraêniej postrzegano epatowanie religij-
noÊcià jako „wiejskie” i „gminne”, powoli, a w okresie mi´dzywojennym wyraênie,
zwi´kszano iloÊç i ró˝norodnoÊç obrazów o tematyce Êwieckiej. W tego typu przedsta-
wieniach nast´powa∏o swoiste zbli˝enie i wymieszanie treÊci religijnych i Êwieckich

56 H. Gerlich, dz. cyt., s. 31-32.
57 W. Brückner, dz. cyt., s. 70; Piotrowski, dz. cyt., s.  309.
58 R. Piotrowski, dz. cyt., s. 310.

Il. 23. Anio∏ Stró˝, druk barwny oprac. Lindberga (wg H. Zatzki), wyd. KAMAG Drezno, lata 20. XX w.,
ze zbiorów MWO.
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– jak we wspomnianym wczeÊniej przy-
padku przedstawienia „Magdaleny poku-
tujàcej”. Tak by∏o w  przypadku motywu
Anio∏a Stró˝a, który w ciàgu XIX wieku za-
traca∏ swój czysto religijny wymiar i stawa∏
si´ wznios∏ym obrazem ukazujàcym Êwiec-
kie okolicznoÊci – ∏adnie ubrane dzieci w za-
sobnych, mieszczaƒskich wn´trzach i anio∏y
unoszàce si´ lub pochylajàce nad dzieci´cym
∏ó˝eczkiem. W  patriotycznie i  narodowo
nastawionych domach wieszano te˝ port-
rety cz∏onków rodziny panujàcej, majàce
byç wyrazem lojalnoÊci i poparcia, a tak˝e
osobliwym porównaniem rodziny panujàcej
z Rodzinà Âwi´tà, jednakowo pozytywnie
oddzia∏ujàcych na poddanych i wiernych59.
Wizerunki rodziny panujàcej wieszano jed-

nak g∏ównie w miejscach publicznych, np. szko∏ach, karczmach, urz´dach. 
Nale˝y jednak zaznaczyç, ̋ e ikonografia pierwszych, XIX-wiecznych Êwieckich mo-

tywów nie by∏a dalece odleg∏a od druków pobo˝nych. Wyraêny by∏ wydêwi´k dydak-
tyczny tych przedstawieƒ, zach´cajàcych do ˝ycia prawego i  uczciwego, które
w rezultacie mia∏o przynieÊç nagrod´ w postaci dostatku i szacunku w ̋ yciu doczesnym,
a ˝ycie wieczne po Êmierci. Tego rodzaju obrazy by∏y popularne zw∏aszcza w Êrodo-
wiskach protestanckich. 

WÊród pierwszych Êwieckich motywów, które sta∏y si´ popularne od po∏owy XIX
wieku, wymieniç mo˝na, ma∏o ju˝ dziÊ znane, obrazkowe przedstawienie ̋ ycia cz∏owieka
od kolebki do grobu. Te realizacje konstruowane w formie piramid, w których osoby
ustawiono jakby na podium, by∏y tak dalece poszukiwane, ̋ e ró˝ne odmiany tego tematu
sprzedawano a˝ do I wojny Êwiatowej. Drukowano je w wielu wariantach, przedstawiajàc
ró˝ne okresy i stany ̋ ycia kobiety, m´˝czyzny, pary ma∏˝eƒskiej i ca∏ych grup spo∏ecznych.
Odmianà obrazków-piramid by∏y oleodruki z przedstawieniem dwóch dróg, jakie mia∏
do wyboru cz∏owiek – albo godnego i pracowitego ̋ ycia wiodàcego do zaszczytów i zba-
wienia, albo marnie zakoƒczonego rozwiàz∏ego ˝ycia. Mo˝na powiedzieç, ˝e te wielo-
obrazkowe druki by∏y formà komiksu o wyraênie dydaktycznym przes∏aniu. 

Wiek XIX zrodzi∏ i rozpropagowa∏ wÊród obrazów drukowanych przedstawienia
Êwiata dzieci´cego. Tematyka tych obrazów nie by∏a jednak zwiàzana z rzeczywistoÊcià,

Il. 24. Anio∏ Stró˝, oleodruk zdobiony mikà, wyd.
E.G. May & Söhne, Frankfurt n.Menem, k. XIX w.

59 W. Brückner, dz. cyt., s. 26.
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zw∏aszcza tà niezbyt ∏adnà, na obrazach nie widnia∏y bowiem sceny ubóstwa i dzieci
ci´˝ko pracujàcych60. Obrazy dla dzieci, wieszane w kàcikach dzieci´cych, a  tak˝e
w kuchniach i pokojach przeznaczonych dla ca∏ej rodziny, postrzegane by∏y jako pe∏ne
radoÊci spojrzenie w lepszy Êwiat. Wzorem dla obrazków dzieci´cych by∏y wyobra˝enia
o solidnym, dobrze sytuowanym domu mieszczaƒskim, które najbardziej odpowiada∏o
marzeniom klas ni˝szych61. Popularne by∏y te˝ ˝artobliwe przedstawienia dzieci w ro-
lach doros∏ych, jak „mali ochotnicy” czy „mali genera∏owie” itp. (il. 9). Na poczàtku
XX wieku pojawiajà si´ obrazki – pendant, przedstawiajàce Êliczne, s∏odkie dziewcz´
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Il. 25. Stopnie ˝ycia kobiety i m´˝czyzny, oleodruki, wyd. M&S (?) Niemcy, k. XIX w., zbiory prywatne.

60 Tam˝e, s. 65.
61 Przykładem sà niektóre przedstawienia Anioła Stró˝a.

Il. 26. Ulubieniec i Polne kwiaty, oleodruki, wyd. E.G. May & Söhne, Frankfurt n.Menem, pocz. XX w.,
ze zbiorów MWO.



i mi∏ego ch∏opczyka. Opracowywane w wielu wariantach mia∏y wyraêny wymiar dy-
daktyczny. Ukazane na nich uk∏adne i grzeczne dzieci w ∏adnych ubrankach mia∏y byç
wzorcem dla innych.  

Osobnà kategori´ stanowi∏y przedstawienia matki i dziecka, które sta∏y si´ swego ro-
dzaju Êwieckà odmianà Matki Boskiej z Dzieciàtkiem. Ka˝demu odpowiada∏y obrazy
z przedstawieniami matki pochylonej nad dzieckiem, amorkami otaczajàcymi ko∏ysk´
i przyglàdajàcymi si´ szcz´Êliwemu macierzyƒstwu. WÊród nich by∏y te˝ sceny matki
uczàcej dziecko chodziç, bawiàcej si´ z dzieçmi w parku, matki i dzieci bawiàcych si´
z jagniàtkiem i go∏´biami (jak wczeÊniej na wielu obrazach z przedstawieniami Matki Bo-
skiej z Jezuskiem), a tak˝e matki pochylonej nad dzieckiem le˝àcym na skórze bia∏ego
niedêwiedzia czy ozdobnej poduszce. Wdzi´czne tytu∏y, jak „Ulubieniec mamusi” albo
„Przylepka”, oddajà charakter tych przedstawieƒ. PopularnoÊç motywów macierzyƒskich
by∏a tak wielka, ̋ e od koƒca lat 20. XX wieku zaczynajà nawet dominowaç nad innymi62.

Pi´knoÊci, czyli czarujàce dziewcz´ta i panie tworzy∏y bardzo liczny i popularny
motyw wielu wydawnictw. Jako alegorie pór dnia i roku dekorowa∏y mieszczaƒski
salon, jako odaliski i antyczne boginie – m´skie gabinety i garsoniery. Nawiàzaniem do
motywów bukolicznych by∏y przedstawienia wiejskich gracji – córek myÊliwych, ogrod-
ników, ch∏opów i pasterzy. Na poczàtku XX wieku wydawano obrazy pi´knoÊci, opra-
cowane wed∏ug „wybitnych dzie∏ starych i nowych mistrzów”63, przy czym sztuka by∏a
tu argumentem dla prostszych, wr´cz erotycznych motywacji. W tym czasie pojawi∏o
si´ tak˝e szereg scen z haremu – wizerunki pó∏nagich niewolnic, hurys, odalisek na-
wiàzywa∏y do motywów XIX-wiecznego malarstwa francuskiego. Jednak najbardziej
popularne by∏y obrazy pi´knoÊci Êniàcych o mi∏oÊci, a przede wszystkim o ma∏˝eƒstwie!
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62 W. Brückner, dz. cyt., s. 113.
63 Tam˝e, s. 88.

Il. 27. Beniaminek, druk barwny wg Fr. Laubnizta (w∏. M. Pitschmann), wyd. KAMAG Drezno, lata 30.
XX w., ze zbiorów MWO.



Rozpostarte na szezlongu w bogatym wn´trzu buduaru, rozmarzone i otoczone
chmarà amorków, przypomina∏y równie niedbale spoczywajàcà w jaskini „Poku-
tujàcà Magdalen´” – tak jak i ona naznaczone erotyzmem i zmys∏owoÊcià. Przedsta-
wieniom zadumanych dam sprzyja∏ szeroki format obrazów, ukazujàcych je w ca∏ej
okaza∏oÊci.

Tematy myÊliwskie by∏y bestselle-
rami wydawniczymi w  ciàgu ca∏ego
XIX i w XX wieku. Motywy myÊliw-
skie, z ˝artobliwym z regu∏y potrakto-
waniem tematu, by∏y ozdobà domu,
a tak˝e gospody (il. 10). Na poczàtku
obrazy fabryczne nawiàzywa∏y do wzo-
rów malarstwa elitarnego, z czasem –
jak zazwyczaj w takich w przypadkach
– opracowano osobny rodzaj motywów
charakterystycznych dla obrazów dru-
kowanych. Tematyka myÊliwska by∏a
niezwykle ró˝norodna i obfita – jedna

tylko firma KAMAG z Drezna w 1940 r. oferowa∏a oko∏o 150 (!) motywów myÊliw-
skich, obok tego niemal 250 motywów przeznaczonych na tzw. szajby, czyli obrazy na
tarcze strzelnicze64, u˝ywane przez myÊliwych podczas zawodów strzeleckich.
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63 Tam˝e, s. 88.
64 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 96.

Il. 28. Sen o ma∏˝eƒstwie, druk barwny wg F. Zatzki, wyd. DAML Drezno, l. 1911-14, ze zbiorów MWO.

Il. 29. ZamyÊlona, druk barwny, oprac. Lindberg
(własnoÊç Grossmann), wyd. DAML, l. 1911-14,
ze zbiorów MWO.



Do kr´gu obrazów myÊliwskich nale˝à tak˝e ilustra-
cje zwierzàt, np. „Tokujàcy g∏uszec“ albo „Ryczàcy
jeleƒ”. Jeleƒ ze swà silnà i pe∏nà wdzi´ku sylwetkà po-
jawiajàcà si´ i znikajàcà w leÊnych ost´pach, jego walki
godowe, sceny z ∏aniami na tle górskiego krajobrazu
z jeziorem to temat wdzi´czny i nieskoƒczenie powie-
lany tak skutecznie, ̋ e w koƒcu obrazy z jeleniem sta∏y
si´ synonimem kiczu i  blama˝u65. Interesujàca jest
droga, jakà przesz∏y motywy z  jeleniem – czerpane
z  salonowego malarstwa olejnego, przekszta∏cone
pod∏ug mody popularnej i drukowane w niezliczonych
iloÊciach, powróci∏y na p∏ótna domoros∏ych mistrzów,
którzy tym razem wzory czerpià z obrazów fabrycznych.

Wyraênà grup´ – ca∏kiem pokaênà pod wzgl´dem
iloÊci motywów i popularnoÊci – stanowià krajobrazy
lekcewa˝àco nazywane landszaftami. Motywy
pejza˝owe – podobnie jak obrazy z jeleniami – szybko
otrzyma∏y stygmat kiczu. Nale˝a∏y one do motywów
wiecznie ̋ ywych, ale podlegajàcych pewnym modom.
WÊród pejza˝y popularne by∏y widoki swojskich (lub
quasi swojskich) widoków leÊnych duktów, pustkowi,
ruczajów p∏ynàcych wzd∏u˝ drogi i  krajobrazów
z oÊnie˝onym ∏aƒcuchem Alp w tle. By∏y te˝, przede
wszystkim w latach 20. XX wieku, widoki parków
tworzàcych sztafa˝ dla elfów i amorków, dla panien
i matek z dziatkami przedstawionych w mi∏ych oko-
licznoÊciach przyrody. 

Modne by∏o te˝ nawiàzywanie do kolejnych pór
roku czy Êwiàt (Wigilii, Wielkanocy) – oferujàcych
teatralne widoki z rozproszonymi ludêmi spieszàcymi
do koÊcio∏a. I w tym wypadku widoczny jest wspom-
niany ju˝ proces sekularyzacji – przedstawienie krajob-
razu z koÊcio∏em, krzy˝em bàdê modlàcymi si´ ludêmi
nie odnosi∏ si´ wprost do tematyki religijnej, luêno
tylko do niej nawiàzywa∏. Z  tego powodu ukuto
okreÊlenie dla tego rodzaju przedstawieƒ – obrazy
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65 M. Fiderkiewicz, op. cit., s. 19.

Il. 30. Tarcza strzelecka - „szajba” z na-
klejonym oleodrukiem z przedstawie-
niem jelenia, Niemcy, l. 30. XX w.

Il. 31. Krajobraz górski, oleodruk,
Niemcy, pocz. XX w., ze zbiorów
MWO.

Il. 32. Krzy˝ w górach, druk barwny
wg C. D. Fridricha, Niemcy, pocz.
XX w., ze zbiorów MWO.



typu „pobo˝nego”66. Do tej grupy pejza˝y nale˝a∏y te˝ druki opracowywane wed∏ug
uznanych malarzy, jak obraz Caspara Davida Friedricha „Krzy˝ w górach” czy „Dzwon
na Anio∏ Paƒski” Jean-Francois Milleta. Reprodukcje tego rodzaju by∏y wówczas jed-
nymi z wielu landszaftów wiszàcych w pokoju goÊcinnym.

Powodzeniem cieszy∏y si´ równie˝ obrazy marynistyczne i modernistyczne kompo-
zycje z ˝aglówkami, a tak˝e – wydawany w wielkich nak∏adach – prosty portret starego
wilka morskiego. Sceny przedstawiajàce po∏ów, suszàce si´ sieci, rybaków i rybaczki,
jak wy˝ej wzmiankowano, popularne by∏y szczególnie w  regionach, w  których
rybo∏ówstwo by∏o sposobem ˝ycia ca∏ych spo∏ecznoÊci, a wi´c równie˝ na Mazurach.

Po I wojnie Êwiatowej, gdy oferta motywów Êwieckich sta∏a si´ jeszcze wi´ksza, po-
jawi∏o si´ wiele nowych tematów. WÊród nich wymieniç nale˝y motywy korowodów
pi´knych i uwodzicielskich nimf i sylfid tudzie˝ pulchnych elfów, majàcych uosabiaç
uroki dzikiej przyrody. „Korowód elfów” by∏ motywem po wielokroç opracowanym
i reprodukowanym w wielu wariantach. Zwiàzane z nimi sà motywy z ∏ódkà w tle, re-
produkowane jako „Zagubione marzenia”, „Z∏oto Renu” itp. Obrazy mia∏y byç ilustra-
cjà starej metafory ∏odzi, jako groênej ˝yciowej podró˝y. Ten typ obrazów przetwarza∏
na w∏asnà mod∏´ motywy salonowego malarstwa koƒca XIX wieku. Religijnà odmianà
tematu by∏ popularny „Chrystus b∏ogos∏awiàcy z ∏ódki”, a tak˝e „pobo˝ne” obrazy
m∏odej pary p∏ynàcej ku przysz∏oÊci pod opiekà Chrystusa.

Od koƒca lat 20. XX wieku bran˝a wydawnicza reklamuje coraz bardziej obrazy
z martwà naturà i kwiatami, polecajàc je przede wszystkim do jadalni. By∏y to g∏ównie
szerokie, panoramiczne obrazy z owocami niedbale rozrzuconymi na stole, wysy-
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Il. 33. Wilk morski, offset wg Hearen-
dela, wyd. KAMAG filia Fürth (Bawaria),
lata 30. XX w., zbiory prywatne.

Il. 34. Krajobraz morski, oleodruk, Niemcy (?) k. XIX w.,
zbiory MWO.

66 W. Brückner, dz. cyt., s. 137.



pujàcymi si´ z pater, do tego martwa zwierzyna, draperie i kotary w tle. Motywy na-
wiàzywa∏y do starych, holenderskich mistrzów, ale najcz´Êciej by∏y interpretacjà tego
tematu, przygotowanà specjalnie dla popularnego odbiorcy (il. 8).

Dekoracje i ramowanie obrazów fabrycznych

Obrazom drukowanym zapewniano dodatkowà dekoracj´, która przydawa∏a im
blasku i splendoru tudzie˝ wielkoÊci – co w przypadku pierwszych, niewielkich obrazków
mia∏o znaczenie. O odpowiednià dekoracj´ druku szczególnie dbano w 2. po∏owie XIX
wieku. Reliefowe i z∏ocone ornamenty, r´czne podmalowanie, haftowanie, nadawanie
odpowiedniej faktury, a zw∏aszcza – w przypadku oleodruków – nadawanie faktury splotu
p∏óciennego i po∏ysku, to niemal standardowe zabiegi majàce na celu podniesienie at-
rakcyjnoÊci obrazu. Dekoracje na obrazach mog∏y byç tworzone r´cznie, w procesie ty-
pograficznym albo przez t∏oczenie ozdobnych ornamentów. Rodzaj ozdób wyznaczony
panujàcymi trendami podlega∏ zmianom, dzi´ki temu obrazy mo˝na wzgl´dnie dok∏adnie
datowaç. Co wi´cej, ka˝da z firm tworzy∏a charakterystyczne dla siebie motywy zdobni-
cze, co z kolei umo˝liwia przypisanie obrazu konkretnemu wydawcy. Jednak mnogoÊç
dzia∏ajàcych firm, krótki nieraz czas, w jakim funkcjonowa∏y na rynku, ogranicza w pew-
nym stopniu stosowanie tej metody. 

W rozwa˝aniach dotyczàcych zdobienia obrazków fabrycznych nie mo˝na ominàç po-
wszechnego dà˝enia do wypracowania surogatu obrazu olejnego, którego najbardziej spek-
takularnym osiàgni´ciem by∏ oleodruk. Ten typ upi´kszania dotyczy∏ g∏ównie kart z obrazami
wydawanych w 2. po∏owie XIX wieku, przede wszystkim na potrzeby odbiorcy wiejskiego
i ma∏omiasteczkowego. Wydawnictwa dzie∏ sztuki cz´stokroç zachwala∏y swoje wyroby pod-
kreÊlajàc, ˝e uszlachetniajà druki, „przez co rodzaj obrazu olejnego otrzymujà”67.
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67 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 121.

Il. 35. Scena rodzajowa, Niemcy, pocz. XX w., zbiory prywatne.



Aspiracje fabrycznych druków do
naÊladowania malarstwa olejnego
realizowano poprzez uzyskiwanie
nierównej faktury i  „glancowanie”
obrazów, dajàce wra˝enie wernikso-
wania. Owo „glancowanie” polega∏o
na pokrywaniu powierzchni obrazu
tzw. drukiem bezbarwnym, który reali-
zowano w ostatniej fazie drukowania68.
Pokrywanie obrazu b∏yszczàcym la-
kierem nie tylko podnosi∏o „wy-
kwintnoÊç” obrazu, by∏o te˝ ochronà

przed blakni´ciem. W czasopismach fachowych rozprawiano na temat najlepszych la-
kierów ochronnych i sposobów ich stosowania. Uwa˝ano, ˝e powlekanie wybranych
partii litografii lakierem, ale te˝ miodem lub bia∏kiem (!) wydobywa ich g∏´bi´69.
Nab∏yszczanie mog∏o byç stosowane jedynie w przypadku obrazów wykonanych na
papierach odpowiedniej gruboÊci, w przeciwnym przypadku lakier zosta∏by wch∏oni´ty.
W przybli˝eniu wyglàdu oleodruku do p∏ótna olejnego równie wa˝na by∏a faktura, tak
charakterystyczna dla olejnych orygina∏ów. Sposobem uzyskania nierównej struktury
osiàganym w procesie typograficznym by∏o kalandrowanie, dzi´ki któremu naÊlado-
wano splot p∏ótna i faktur´ obrazu olejnego, m.in. pozorowanie grubego nak∏adania
farby. Faktur´ malarstwa olejnego uzyskiwano równie˝ dzi´ki g∏´bokiemu trawieniu
kamienia litograficznego w miejscach, które w obrazie winny byç uwydatnione. W ten
sposób otrzymywano efekt falowanych w∏osów, nierównoÊci i splot p∏ócienny70. 

W przypadku oleodruków cz´stym zabiegiem by∏o te˝ ozdabianie kart, zw∏aszcza
dooko∏a przedstawienia. Stosowano wówczas r´czne podbarwianie obrazów, „z∏ocenie”,
naklejanie dekorów, t∏oczenie i drukowanie ornamentów. Wszystkie te zabiegi podwy˝sza∏y
jakoÊç i wartoÊç popularnych obrazków, podnosi∏y równie˝ ich „wykwintnoÊç”.

Zdobienie obrazów „wewn´trznà” ramà by∏o w grafice stosowane od stuleci, ale
w XIX wieku rozpowszechni∏o si´ w zdobieniu tanich fabrycznych obrazów. Sposobem
dekorowania obrazu by∏o nadrukowanie bàdê wyt∏oczenie na nim ozdobnej ramy. Ten
zabieg mia∏ na celu optyczne powi´kszenie obrazu, dzi´ki czemu mia∏ on zyskiwaç na
reprezentacyjnoÊci. Obramienia obrazów by∏y opracowane przez poszczególne wydaw-
nictwa i by∏y dla nich charakterystyczne. 
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Il. 36. Zbli˝enie „faktury płótna” i Êladów pociàgni´cia
p´dzlem” na oleodruku z k. XIX w.

68 W. Górny, Dziewi´tnastowieczna grafika dewocyjna ze zbiorów Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach, Poznaƒ 1998, s. 5.
69 W. Brückner, dz. cyt., s. 62; Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 122; T. Gantner, A. Wanner, Papier-Ornamentik,

Prägedruck, Glanzbilder, Oblaten, Scraps im 19. Jahrhundert, êródło: http://www.annatextiles.ch/publications/pa-
pier/papi.htm.

70 W. Stubenvoll, dz. cyt., s. 146.



Ch´tnie stosowanà metodà zdobienia oleodruków, zw∏aszcza religijnych, by∏y dru-
kowane barwne bordiury z dekoracjà roÊlinnà. Wyszukane, strojne dekoracje ulistnio-
nych ga∏àzek, ró˝, niezapominajek, a tak˝e postaci Êwi´tych, Matki Boskiej i symbole,
charakteryzowa∏y oleodruki drukowane w latach 70-80. XIX w. (il. 16). Czasem u do∏u
ozdobnej ramki nadrukowano „okienko”, w którym umieszczano tytu∏ obrazu. Nieza-
drukowane okienko dawa∏o jeszcze mo˝liwoÊç umieszczenia dedykacji przeznaczonej
dla konkretnej osoby, np. z okazji komunii71. 

Obok opisanych wy˝ej ornamentów drukowanych, stosowano tak˝e dekoracje uzy-
skiwane za pomocà t∏oczenia ozdobnych ram. Ta metoda zdobienia, szczególnie po-
pularna w  latach 70-80. XIX wieku, wymaga∏a u˝ycia prasy t∏oczàcej z  kulkami
rozp´dowymi, zatem i obrazki, choç niewielkie, by∏y dro˝sze od innych72. Dodatkowo
t∏oczone ramki mog∏y byç z∏ocone, czasem tak˝e podbarwiane. R´czne podmalowanie
stosowano zw∏aszcza w 2. po∏owie XIX wieku,  kiedy si∏a robocza by∏a tania. Koloro-
wanie dotyczy∏o zawsze niewielkich, najwa˝niejszych partii obrazu i nie zakrywa∏o
podstawowego rysunku. W zak∏adach wydawniczych funkcjonowa∏y tzw. dzia∏y bar-
wienia, w których za najni˝sze wynagrodzenie pracowa∏y przede wszystkim kobiety
i dziewcz´ta73. Malowa∏y one p´dzelkiem drobne detale, które trudno by∏o zabarwiç
w toku drukowania, np. wkl´s∏e motywy reliefowe. 
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71 Co ciekawe, w okresie powojennym właÊciciele obrazków zaklejali czasem widniejàce na obrazkach napisy w j´zyku
niemieckim (arch. autorki).

72 Niewielkie religijne obrazki z reliefowymi ramkami kosztowały ok. 40 fenigów, bez takiej dekoracji – ok. 20 fenigów
(Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 122, 126).

73 W. Stubenvoll, dz. cyt., s. 144.

Il. 38.  Zmartwychwstanie Chrystusa, oleodruk
zdobiony ramkà tłoczonà, złoconà  i r´cznie
podbarwianà, u dołu – imprimatur, wyd. Con-
rad, Trutler i Taube Nowa Ruda, l. 70-80 XIX
w., ze zbiorów MWO.

Il. 37. Pan Jezus na krzy˝u, oleodruk zdobiony
nadrukowanà złotà ramkà na czarnym tle, wyd.
Conrad, Trutler i Taube Nowa Ruda, l. 80-90.
XIX w., ze zbiorów MWO.



Popularne by∏o zdobienie obrazków ramkà drukowanà, szczególnie ch´tnie stoso-
wane w dekorowaniu oleodruków, zw∏aszcza religijnych. Przedstawienie otacza∏ wtedy
czarny pas, na którym nadrukowana by∏a ozdobna z∏ota ramka. Ten typ dekoracji by∏
popularny w 2. po∏owie XIX wieku, szczególnie w latach 80-90. (wczeÊniej – w latach
70. XIX wieku – tego typu zdobienie wykonywano przy pomocy szablonu)74. Cz´sto
dolny brzeg obrazu bywa∏ nieco szerszy, wówczas nanoszono tam drukowane infor-
macje zawierajàce tytu∏, wydawc´ oraz imprimatur.                        

WÊród dekoracji druków mo˝na wymieniç równie˝ obrazy barwione przy pomocy
szablonu, które by∏y znacznie mniej pracoch∏onne w  wykonaniu ni˝ kolorowane
p´dzelkiem. Technika wymaga∏a u˝ycia szablonów osobnych dla ka˝dej barwy i szcze-
gólnego szablonu do nab∏yszczania ciemniejszych partii obrazu75.

Kolejnym sposobem dekorowania popularnych druków by∏o zdobienie obrazów
z∏oconymi dekorami, mikà (∏yszczykiem) oraz aplikacjami i haftami. Naklejanie z∏oconych
ornamentów szczególnie ch´tnie stosowano do ozdabiania druków religijnych, na obrazy
naklejano wówczas gwiazdki, korony, ber∏a, go∏´bie, hostie itp. Tego typu dekory na po-
trzeby wydawnictw wykonywa∏y specjalne zak∏ady. Pod koniec XIX wieku w Niemczech

dzia∏a∏o ponad 20 firm, które produkowa∏y
t∏oczone ornamenty we wszystkich formach,
wielkoÊciach i barwach76. Zdobienie wszel-
kiego rodzaju b∏yskotkami by∏o popularne
zw∏aszcza w XIX wieku, ale jeszcze w latach
20. XX wieku by∏y oferowane w handlu ra-
mowanymi obrazami tanie religijne obrazy
zdobione z∏oceniami i foliami (il. 13).

Zdobienie przy pomocy miki (∏ysz-
czyku) polega∏o na uwydatnieniu konturów
postaci i  figur na powierzchni oleodruku
b∏yszczàcymi drobinkami. Wybrane miejsca
pokrywano warstwà kleju i  posypywano
∏yszczykiem. Du˝a wytwórnia produkujàca
sproszkowanà mik´ na potrzeby popular-
nych wydawnictw dzia∏a∏a w Libercu. Jed-
nak ju˝ w 1900 roku stosowanie ∏yszczyku
zosta∏o zabronione ze wzgl´du na jego
szkodliwoÊç dla zdrowia77.  
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Il. 39. Fragment oleodruku zdobionego dekorami
z tłoczonej i złoconej tektury.

74 Tam˝e, s. 145; Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 125.
75 W. Brückner, dz. cyt., s. 57.
76 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 123.
77 Tam˝e, s. 123.



Ramowanie, a tak˝e oszklenie obrazu by∏o równie˝ jednà z metod zdobienia obra-
zów. Oszklenie stosowano w przypadku oprawiania chromolitografii, litografii, szty-
chów, oleodruki jednak nale˝a∏o pozostawiç nieoszklone. Po pierwsze – z powodu swej
b∏yszczàcej, zmywalnej powierzchni nie potrzebowa∏y chroniàcego je szk∏a, po drugie
– na∏o˝enie tafli szk∏a zaciera∏o widok „faktury p∏ótna” czy Êladów „pociàgni´ç p´dzla”. 

W sprzeda˝y obrazów wiele du˝ych ksi´garƒ oferujàcych ramowane obrazy druko-
wane (chromolitografie, oleodruki itp.) by∏o bezpoÊrednio zaopatrywanych przez pro-
ducentów i wydawców druków78. Obraz i rama by∏y wówczas dobrane w sposób spójny
i zamierzony, jednak ich jakoÊç artystyczna, podobnie jak samych obrazów, poddawana
by∏a w wàtpliwoÊç przez odbiorców wyrobionych artystycznie. Firmy wydawnicze ofe-
rowa∏y tak˝e obrazy bez ram, kierujàc je do odbiorców, którzy woleli sami dobraç
listwy bàdê w ogóle ich nie oprawiaç. Karty z obrazkami oddawano do oprawienia
w zak∏adach szklarskich lub ramiarskich. Sami szklarze równie˝ oferowali „kompletne
obrazy” – kupione wczeÊniej druki oprawiali w dobrane przez siebie ramy. 

W koƒcu XIX wieku do oprawienia druków popularnych, w tym religijnych oleo-
druków, stosowano proste, profilowane ramy albo – w wersji bardziej dekoracyjnej –
zdobione za pomocà drobnych ̋ ∏obieƒ, tworzàcych delikatny wzór geometryczny. Bar-
dziej wyrafinowanà form´ mia∏y politurowane ramy wykonane z profilowanych listew
w kolorze bràzowym lub czarnym (il. 10, 13, 17). W latach 70. XIX wieku spopulary-
zowa∏y si´ z∏ocone ramy (niem. waschgoldrhamen) pochodzàce z wytwórni wiejskich.
Fabryczne obrazy oprawiano te˝ w ramy wykonane z tektury lub kartonu – bywa∏y one
z∏ocone, reliefowane, z  wystajàcymi ozdobnymi rogami, kryte pow∏okà z  kaliko.
Najwi´cej producentów tego typu ram znajdowa∏o si´ w Berlinie, Dreênie i na Âlàsku79.

Od po∏owy XIX wieku zyskiwa∏y na popularnoÊci z∏ote ramy z szerokà dekoracjà
stiukowà, które wyraênie rozpowszechni∏y si´ zw∏aszcza po I wojnie Êwiatowej (il. 28,
29, 32). U˝ywano ich wówczas do oprawiania druków „formatu r´cznikowego”, a dla
urozmaicenia form stosowano ramowanie z przyci´tymi rogami (zw∏aszcza w latach
20. XX wieku) lub ramy okràg∏e i owalne (il. 23). Kupujàcy mieli do dyspozycji szerokà
gam´ z∏otych, barokowych i rokokowych listew. Jak ubolewa∏ jeden z krytyków: „Nie-
stety, chce publicznoÊç i wiele sklepików oleodruki tylko ze z∏otà ramà sprzedawaç, po
inflacji lud potrzebuje znowu po∏ysku w swojej chacie. Nawet ramy dla fotografii muszà
byç poz∏ocone. Dobry stary mahoƒ nie jest ju˝ po˝àdany”80. 

Nic zatem dziwnego, ˝e g∏adkie szerokie i bogate „bogactwem naturalnoÊci” ramy
póênej secesji rzadziej zachwyca∏y kupujàcych ze Êrodowisk wiejskich. Mimo to bardziej
dekoracyjne formy secesyjne sprawdza∏y si´ tak˝e w popularnej wersji – stosowane od
poczàtku XX wieku, jeszcze w okresie I wojny cieszy∏y si´ sporà popularnoÊcià.
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78 W. Brückner, dz. cyt., s. 20.
79 Ch. Pieske, Bilder für jedermann…, s. 133.
80 Tam˝e, s. 129.



Niejako w opozycji do bogato zdobionych ram sta∏y listwy stylizowane na „lu-
dowe”. Do oprawiania mniejszych formatowo landszaftów i obrazów religijnych sto-
sowano ramy wykonane z listew, przypominajàce polana. Odpowiednia dekoracja
powodowa∏a, ˝e ramy wyglàda∏y, jakby wykonano je z ga∏´zi, a dla wzmocnienia
efektu w rogach przed∏u˝ano je tak, ˝e wyglàda∏y, jak krzy˝ujàce si´ kijki. Specjalny
typ drewnianych ram, które przypuszczalnie wyros∏y z pracy w∏asnej, stanowi∏y ramy
wykonane z deszczu∏ek pude∏ek po cygarach81. PopularnoÊç tych ramek przypada∏a
na koniec XIX wieku, ch´tnie oprawiano w nie b∏ogos∏awieƒstwa domowe i fotografie
(il. 12).

Zarówno rama jak i sam druk umo˝liwiajà rozpoznanie poziomu cenowego i przy-
nale˝noÊci do okreÊlonej grupy spo∏ecznej. Rodzaj ramy – podobnie jak rodzaj zdobieƒ
– zale˝a∏ od aktualnie panujàcej mody, u∏atwia wi´c datowanie obrazu. Czasem jednak
mo˝e to byç mylàce, zdarza∏o si´ bowiem, ˝e obraz i rama przez samych u˝ytkowni-
ków by∏y rozdzielane, a ramy wykorzystywano powtórnie do oprawienia „m∏odszych”
obrazów.

Obrazy fabryczne, przede wszystkim oleodruki, powszechnie uwa˝ane sà za repre-
zentacyjnà sztuk´ ch∏opów i robotników przemys∏owych. W ciàgu 2. po∏owy XIX
wieku rozpowszechni∏y si´ wÊród ludnoÊci wiejskiej ca∏ej Europy, wnet zast´pujàc wy-
twory miejscowych artystów. Posiadanie obrazów w  Êrodowisku wiejskim s∏u˝y∏o
podwy˝szeniu, tak wa˝nego w tej zbiorowoÊci, presti˝u. Splendor, podniesiony przez
dekoracyjnoÊç i  motyw obrazu, by∏ wyrazem dobrego sytuowania, a  tak˝e
przynale˝noÊci do odpowiedniej grupy w silnie zhierarchizowanej spo∏ecznoÊci. Nie-
zale˝nie jednak od oczywistego, choç trudnego do sprecyzowania presti˝u, motywacjà
do kupna obrazu by∏a równie silna potrzeba estetyczna i dekoracyjna.

Sàdz´, ˝e przez badaczy kultury, tak˝e ludowej, problematyka obrazów drukowa-
nych nie by∏a traktowana z dostatecznà wnikliwoÊcià. Podczas dyskusji nad tego typu
obrazami zazwyczaj uwag´ poÊwi´ca si´ oleodrukom religijnym. Dominowa∏y one
w wiejskich domach, niektóre ozdabiano niemal wy∏àcznie obrazami o treÊci religijnej.
Nie zmienia to jednak faktu, ˝e wÊród obrazów, które nazwano fabrycznymi, wiele re-
prezentuje niezwykle bogatà i rozleg∏à tematyk´ Êwieckà. Ta zaÊ do dziÊ jest tak bardzo
naznaczona stygmatem kiczu, ˝e cz´sto bywa rozpatrywana niemal wy∏àcznie w tej ka-
tegorii. Tymczasem obrazy z zakresu imagerie populaire stanowià interesujàcy fragment
wiedzy o ˝yciu mieszkaƒców wsi, w szerszym kontekÊcie stanowià istotny fragment
historii spo∏ecznej. 

DziÊ obrazy fabryczne znajdujà coraz wi´kszà rzesz´ wielbicieli, którzy doceniajà
wartoÊç bogato ornamentowanych i b∏yszczàcych oleodruków, a tak˝e – jak˝e s∏odkich
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81 W USA ten typ ram, a tak˝e mebli nazywano „tramp work”, poniewa˝ wykonywana była przez w´drujàcych robot-
ników, głównie emigrantów z Niemiec.



w swej naiwnoÊci – obrazów plàsajàcych nimf i panien Êniàcych o zamà˝pójÊciu. Dla-
tego warto przypomnieç sobie zapomniany Êwiat obrazów, tym bardziej, ˝e charakte-
rystycznà cechà znakomitej wi´kszoÊci oleodruków jest ich pozytywny i optymistyczny
przekaz. 
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Manufactured Paintings.
Evolution of and Gaining Wide Appeal

by Popular Printed Publications,
with Focus on the Region of Warmia and Mazury

Abstract

The article introduces the reader to the extremely rich world of manufactured pa-
intings, both devotional and secular - from the time of their popularization in the latter
half of the 19th century, through their glory years, up to the 1940s. The text is prima-
rily concerned with the areas of Poland which prior to World War II were part of Ger-
many, thus with Warmia and Mazury, too. The proliferation of such paintings in those
regions was possible due to the development of reproduction industry which created
conditions for large-scale printing of works of any kind and size. Quickly and naturally,
paintings of this genre became the representative art of the peasantry and the working
class, constituting a nearly standard element of home furnishings. Particularly esteemed
were oleographs which, in terms of form and content, draw on traditional notions and
sense of aesthetics of rural and small-town audiences. The article is an attempt at com-
prehensive presentation of the problem of printed paintings, raising the most important
issues related to the functioning of paintings in the environment of inhabitants, pri-
marily in the countryside, as well as in the public space. With this end in view, the aut-
hor presents the typical motifs occurring in the paintings, the changes in the subject
matter, including the gradual departure from the previously dominant religious themes
under the influence of socio-economic transformations, changes in lifestyles and the
adopting of urban patterns.
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Фабричные картины.
Развитие и распространение популярных печатных

изданий, с учетом региона Вармии и Мазур.

Резюме

Статья отражает необыкновенно богатый мир фабричных картин - как рели-
гиозных, так и светских – со времени их распространения во второй половине
ХIX века, затем в период их великолепия, по 40-е годы ХХ века. Исседование
относится, прежде всего, к территории Польши, находящейся до Второй миро-
вой войны в пределах Германии, в том числе - к региону Вармии и Мазур. Рас-
пространению картин на этой территории содействовала развивающаяся
промышленность, которая создала условия для массовой печати произведений
всякого вида и в любом количестве. Быстро и натуральным образом картины
этого жанра стали типичным оснащением домов крестьян и рабочих. Особым
почетом среди таких картин пользовались олеографии, которые по форме
и содержанию обращались к традиционному мировоззрению и эстетическому
смыслу жителей деревень и маленьких городов. 

Целью статьи является комплексная презентация темы печатных картин, за-
трагивающая самые важные вопросы, связанные с функционированием картин
в обществе сельских  жителей и в публичном пространстве. В статье представ-
лены типичные мотивы картин, изменение их тематики (в том числе медленное
отхождение от преобладающих ранее религиозных мотивов), которое наступало
под влиянием социально-экономических особенностей развития общества
и проникновения, городских образцов в повседневную культуру польской
деревни.
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Semiotyka krzy˝a w kr´gu kultury staroobrz´dowej1

Staroobrz´dowcom uda∏o si´ przechowaç elementy bogatej staroruskiej kultury pra-
wos∏awnej sprzed schizmy w Cerkwi rosyjskiej w po∏owie XVII w. W imi´ poczucia
obowiàzku wobec przodków i wiernoÊci tradycyjnym obrz´dom sprzeciwili si´ oni re-
formom patriarchy Nikona popieranego przez cara, co doprowadzi∏o do ich kulturowej
separacji na Rusi Moskiewskiej (Rosji), a tak˝e na emigracji2. 

W siedemnastowiecznej Rosji oprócz obrz´dowoÊci zreformowane zosta∏y tak˝e
przedmioty kultu religijnego i ich symbolika, tak g∏´boko zakorzeniona w ÊwiadomoÊci
wiernych. Wówczas krzy˝ sta∏ si´ jednym z wa˝niejszych punktów spornych w czasie
podzia∏u Cerkwi rosyjskiej. A jako najwa˝niejszy symbol dla chrzeÊcijanina, „∏àczàcy
otch∏aƒ piek∏a z niebem” – jak pisa∏ Andriej Dienisow – zajà∏ kluczowe miejsce w wizji
staroobrz´dowej3. Symbol symboli zawiera∏ w sobie gwarancj´ zachowania starej tra-
dycji, obrzàdku i rytua∏u, do którego tak bardzo przywiàzane by∏o ówczesne rosyjskie
spo∏eczeƒstwo. W symbolik´ krzy˝a staroobrz´dowego wpisane by∏o ca∏e sacrum du-
chowoÊci „Âwi´tej Rusi”, kszta∏tujàcej si´ na przestrzeni dziejów. Patriarcha Nikon,
wprowadzajàc reformy do ˝ycia religijnego, zaingerowa∏ nie tylko w symbolik´, ale
tak˝e w tradycj´. Obrz´dowoÊç by∏a wa˝nym elementem to˝samoÊci spo∏eczeƒstwa
i nie∏atwo by∏o ten stan zmieniç. Pomijajàc ten fakt, patriarcha nie spodziewa∏ si´ tak
zorganizowanego i zbiorowego oporu, który wkrótce nastàpi∏. Dzieci „rasko∏u”, jak
nazywano póêniej staroobrz´dowców, sprzeciwiajàcych si´ nowo wprowadzanym za-
sadom wiary, dosi´gn´∏y represje w∏adz carskich. By∏y to zsy∏ki, konfiskaty majàtków,
a nawet kary Êmierci za niedostosowanie si´ do nowych reform, które ostatecznie
zosta∏y zaaprobowane przez kolejne sobory i ostatecznie przez „wielki sobór” (1666
i 1667)4. Mimo ekskomuniki i wy∏àczenia starowierców z oficjalnej Cerkwi, KoÊció∏
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1 Niniejszy tekst jest zmodyfikowanà wersjà pracy magisterskiej napisanej przeze mnie i obronionej na Wydziale His-
torycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Stosunki Mi´dzynarodowe w zakresie specjalnoÊci
wschodoznawstwo w roku 2007 pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Kotlarskiego.

2 Obecnie mieszkajà na czterech kontynentach w 19 krajach. Zob. I. Grek-Pabisowa, Âwiatowe migracje staroobrz´dow-
ców (od wieku siedemnastego do czasów wspó∏czesnych), [w:] eadem, Staroobrz´dowcy. Szkice z historii, j´zyka, oby-
czajów, Warszawa 1999, s. 18-19).

3 Cyt. za: W. Górny, Krzy˝ staroobrz´dowców, [w:] Eikon staroobrz´dowy, Katalog wystawy zorganizowanej w Domu
Pracy Twórczej w Wigrach, czerwiec-wrzesieƒ 2005, s. 39. 

4 E. Iwaniec, Z dziejów staroobrz´dowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa 1977, s. 29, 30.
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rosyjski nie mia∏ jeszcze w swojej dotychczasowej historii tylu autentycznych wyznaw-
ców i m´czenników za wiar´. Nie zna∏ tak licznych przypadków religijnego samoza-
parcia, przejawów ascetyzmu, ofiarnoÊci, ale i nieprzejednania oraz fanatyzmu zarazem.
Osamotnieni, z poczuciem zdrady starego obrz´du przez w∏adze paƒstwowe i cer-
kiewne, staroobrz´dowcy zacz´li masowo opuszczaç swojà ojczyzn´, aby gdzie indziej
móc wyznawaç wiar´ ojców. W emigracji, mi´dzy innymi na obecne tereny Litwy i Pol-
ski, towarzyszy∏y im Êwi´te ikony, ksi´gi oraz krzy˝e oÊmiokoƒczaste – odlewane me-
talowe i drewniane. 

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie symboliki oraz znaczenia krzy˝a sta-
roobrz´dowego w kontekÊcie praktyki spo∏ecznej ukierunkowanej na zachowanie pra-
wos∏awnych tradycji. Chc´ spojrzeç na krzy˝ jako na przedmiot kultu religijnego,
zachowujàcy tradycyjnà ikonografi´, kanon przedstawieƒ i napisów charakterystycz-
nych dla konwencji staroruskiej sztuki, a zarazem jako na medium tworzenia si´ w sie-
demnastowiecznej Rosji nowej jakoÊci wspólnot staroobrz´dowych, chroniàcych
i jednoczeÊnie kszta∏tujàcych na nowo swojà to˝samoÊç. Symbolika krzy˝a zmienia∏a
si´ jedynie nieznacznie na przestrzeni wieków, stajàc si´ w ten sposób jednym z mo˝li-
wych kluczy do zrozumienia specyfiki odr´bnoÊci kulturowej starowierców. 

Realizacja tego tematu wymaga przedstawienia szerszego kontekstu kultury staro-
obrz´dowców w uj´ciu historycznym. Ramy chronologiczne poni˝szych rozwa˝aƒ obej-
mujà ca∏y okres funkcjonowania wspólnot staroobrz´dowych w  zorganizowanej
formie, poczynajàc od momentu wyodr´bnienia si´ grupy obroƒców starego obrzàdku
na skutek schizmy Cerkwi rosyjskiej. Empirycznà podstaw´ badaƒ stanowi∏y kwerendy
muzealne oraz wizyty studyjne i wywiady wÊród wspó∏czesnych staroobrz´dowców
polskich i litewskich5.

* * *
Problematyka dotyczàca wspólnot staroobrz´dowych w polskiej literaturze przed-

miotu zosta∏a doÊç szczegó∏owo opracowana, zw∏aszcza od strony historycznej6.
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5 Badania terenowe przeprowadzane by∏y w Polsce na Mazurach (Wojnowo) w 2006 r., w okolicach Augustowa
(Str´kowizna, Blizna, Nowinka, Szczeberka, Bór, Gabowe Gràdy) w lutym 2007 r. W lutym 2006 r. w na podstawie
planu pracy badawczej, przy finansowaniu uzyskanym od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
przeprowadzono badania terenowe na Litwie w obwodzie wileƒskim, w miejscowoÊciach ˚emajteli i Maseliszki
(gmina podbrzeska) we wspó∏pracy z Muzeum Etnograficznym Wileƒszczyzny w Niemenczynie pod Wilnem (wizyta
w molennie, rozmowa z tamtejszymi staroobrz´dowcami). Nast´pnie przeprowadzono kwerend´ muzealnà w Wilnie
w Lietuvos Dailes Muziejus we wspó∏pracy z pracownikiem muzeum Dalià Tarandaite (udost´pnienie katalogu wy-
stawy pt. „Kultura starowierców krajów nadba∏tyckich: ikony, piÊmiennictwo, tradycyjne pieÊni cerkiewne”). W Wil-
nie odby∏y si´ spotkania z naukowcami zajmujàcymi si´ tematykà staroobrz´dowców (Grigorij Potaszenko, Ruta
Guzwaiciute Wydzia∏ Etnografii, Uniwersytet Wileƒski). Przeprowadzono wywiad z rzemieÊlnikiem zajmujàcym si´
wspó∏czesnà produkcjà odlewanych metalowych krzy˝y staroobrz´dowych. Dodatkowo prowadzone by∏y kwerendy
muzealne w ciàgu ca∏ego 2006 r. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Narodowym w Warszawie,
Muzeum Zamek Górków w Szamotu∏ach, Muzeum Okr´gowym w Suwa∏kach, Muzeum Kultury Ludowej w W´go-
rzewie, w OÊrodku „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w poszukiwaniu materia∏ów.

6 Pozycjà szczególnie cennà, pozwalajàcà zorientowaç si´ w ogólnej problematyce staroobrz´dowej, wprowadzajàcà
w hermetyczny Êwiat obroƒców starego rytu, a jednoczeÊnie jednà z pierwszych i najbardziej kompleksowych tego
typu, jest praca Eugeniusza Iwaƒca: Z dziejów staroobrz´dowców na ziemiach polskich XVII-XX w., (Warszawa 1977)



Semiotyka krzy˝a w kr´gu kultury staroobrz´dowej

Mo˝emy zatem pominàç wst´pne rozwa˝ania na temat przyczyn schizmy i jej kulturo-
wego i politycznego kontekstu. Skupi´ si´ na rozwa˝aniach na temat specyfiki symbolu
religijnego, jakim by∏ krzy˝ oÊmiokoƒczasty i jego roli w zachowaniu odr´bnoÊci kul-
turowej starowierców, przy czym najpierw przedstawiona zostanie analiza materia∏u
z  obszaru historii sztuki; poruszone zostanà kwestie m.in. typologii krzy˝y
staroobrz´dowych, oÊrodków odlewniczych, a tak˝e technologii produkcji. Opisy oraz
porównania ikonografii wybranych krzy˝y, zilustrowane materia∏em fotograficznym,
dokumentujà zabytki, którymi pos∏u˝y∏am si´ w badaniach. 

W sporze mi´dzy zwolennikami reform – nikonianami a starowiercami, jednym
z podejmowanych problemów by∏a forma krzy˝a, jako najwa˝niejszego symbolu reli-
gijnego u˝ywanego przez wiernych. Staroobrz´dowcy, przywiàzani do kszta∏tu
wyst´pujàcego najcz´Êciej w sztuce ruskiej, g∏osili, i˝ jedynà dopuszczalnà formà jest
krzy˝ prawos∏awny. By∏ to krzy˝ oÊmioramienny z dwiema poprzeczkami (cs. pierie-
czotka): górnà (∏ac. titulus; cs. tit∏o) umocowanà prosto i dolnà (∏ac. suppedaneum, cs.
podno˝nyje) u∏o˝onà skoÊnie, z pochyleniem przebiegajàcym od prawej ku lewej stro-
nie7, odrzucali zaÊ inne formy krzy˝a, przede wszystkim krzy˝ czteroramienny, który
nazywali krzy˝em ∏aciƒskim. Dowodzili, ̋ e krzy˝ czterokoƒczasty nie jest krzy˝em m´ki
Zbawiciela, ale tym, na którym odda∏ swoje ̋ ycie Aposto∏ Piotr. Dlatego te˝ nikonianie,
zmieniajàc krzy˝ oÊmioramienny na cztero- lub szeÊcioramienny, wed∏ug obroƒców sta-
rego obrz´du, oddawali czeÊç nie Bogu, a jego s∏udze, a takà postaw´ staroobrz´dowcy
uznali za heretyckà. Krzy˝ z trzema poprzeczkami, w tym jednà ukoÊnà, sta∏ si´ typowo
staroobrz´dowy. 

Sposób funkcjonowania opisywanych grup mia∏ wp∏yw na sztuk´, która dzi´ki temu
nie uleg∏a du˝ym zmianom ani destrukcyjnym wp∏ywom z zewnàtrz. Wed∏ug zacho-
wanych przekazów historycznych pierwsi staroobrz´dowcy osiedlajàcy si´ na terenach
Rzeczypospolitej byli radykalni, konserwatywni, piel´gnowali sobie tylko zrozumia∏à
eschatologi´. Cechowa∏a ich bojaêƒ przed wszelkà nowoÊcià i zetkni´ciem si´ z nowymi
wartoÊciami, konserwatyzm religijny i obyczajowy. Postawa ta wynika∏a z przeÊwiad-
czenia o s∏usznoÊci i autentycznoÊci g∏oszonej prawdy religijnej, a co za tym idzie – po-
trzeby jej obrony. Przedmioty kultu religijnego zawsze pe∏ni∏y funkcj´ sakralnà, a krzy˝
obok ikony zajmowa∏ centralne miejsce, tak w  Êwiàtyni (molennie), jak i  w  tzw.
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oraz Serge'a A. Zenkovsky'ego Russia's Old Believers (Mınchen 1969). Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà rozwa˝ania
dotyczàce „Âwi´tej Rusi” i duchowoÊci rosyjskiej, opisane m.in. przez Aleksandra Hauke-Ligowskiego: Od „Âwi´tej
Rusi” do imperium rosyjskiego. DuchowoÊç rosyjska w epoce roz∏amu („Znak”, 1982) oraz Ryszarda ̧ u˝nego „Stary
obrz´d” i jego miejsce w kulturze rosyjskiej („Wi´ê”, 1984). Ze wzgl´du na interdyscyplinarnoÊç podejmowanej tu
problematyki warto podkreÊliç prace: El˝biety Przyby∏ W cieniu Antychrysta. Idee staroobrz´dowców w XVII w.
(Kraków 1999) oraz Urszuli Cierniak Literacki wymiar kultury religijnej staroobrz´dowców (Cz´stochowa 1997),
a tak˝e Borisa Uspienskiego, Krzy˝ i ko∏o. Z historii symboliki chrzeÊcijaƒskiej, przek∏ad i przedmowa Bogus∏aw
˚y∏ko (Gdaƒsk 2010).

7 E. Pokorzyna, S∏ownik terminologiczny wyposa˝enia Êwiàtyƒ obrzàdku wschodniego, z przydatkiem ikon maryjnych,
Warszawa 2001, s. 92.



„Êwi´tym kàcie” izby mieszkalnej. By∏y one odpowiednio przechowywane, zabezpie-
czane przed innowiercami, a samo ich istnienie i mo˝liwoÊç otaczania kultem przez
wiernych powodowa∏o tworzenie wyraênej odr´bnoÊci kulturowej starowierców.
Wed∏ug badaczy problematyki grup staroobrz´dowców, zachowywana przez nich au-
tonomia, g∏´bokie przywiàzanie do obrz´du, sta∏o si´ przyczynà niemal ca∏kowitego
braku zmian w tradycyjnej kulturze materialnej i religijnej, chocia˝ – mimo poczàtko-
wego funkcjonowania w odosobnieniu – ostatecznie nie ustrzegli si´ i oni pewnych
odst´pstw od starego rytu oraz zmian b´dàcych skutkiem asymilacji z otaczajàcà ich
ludnoÊcià. Otwieranie si´ na Êwiat zewn´trzny, przed którym si´ do tej pory bronili,
by∏o nieuniknione. Jednak˝e sztuka religijna pozosta∏a niezmiennie tradycyjna. Fakt
ten obserwowany jest wÊród litewskich i polskich staroobrz´dowców. Sta∏a si´ ona
Êwiadectwem walki, jakà stoczyli starowiercy z w∏adzà cerkiewnà i  carem w  imi´
obrony „starej wiary”. 

Podj´ta w pracy problematyka krzy˝y staroobrz´dowych do tej pory nie doczeka∏a
si´ wyczerpujàcego opracowania. Unikalne informacje na temat odlewów w Êrodo-
wisku wyznawców starej wiary, w tym tak˝e krzy˝y, zamieÊci∏ w swojej niepublikowanej
pracy pt. Leksykon rosyjskich ikon i krzy˝y metalowych Janusz W. B∏aszczyk8. Przy
wspó∏pracy z Wojciechem Kurpikiem ukaza∏y si´ równie˝ nast´pujàce jego artyku∏y,
z których korzystano: Rosyjska drobna metaloplastyka od po∏owy XVII do poczàtków
XX wieku, Ikonografia Êwiàt i popularnych Êwi´tych; Podstawy typologii rosyjskich ikon
i krzy˝y metalowych od XVIII do poczàtku XX wieku; Rosyjska ikona metalowa XVIII
i XIX wieku. Referat tego autora, dotyczàcy ikon i krzy˝y metalowych, zosta∏ odczytany
na mi´dzynarodowej sesji naukowej pt. „Eikon staroobrz´dowy. Przemiany w sztuce
ikonowej na obszarze ziem ruskich Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego w XVII-XVIII w.”,
która odby∏a si´ w 2005 r. w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. W czasie konferencji
uczestnicy zaprezentowali w swoich odczytach najnowszy stan badaƒ nad problematykà
staroobrz´dowà. Informacje te sta∏y si´ cennym wk∏adem w niniejszà prac´, sk∏aniajàc
do dalszych refleksji i poszukiwaƒ. Du˝à wartoÊç poznawczà z zakresu historii sztuki
staroobrz´dowej, co tylko w minimalnym stopniu zosta∏o poruszone przez polskich
i litewskich badaczy, mia∏y publikacje Gra˝yny Kobrzenieckiej-Sikorskiej, która jako
pierwsza opisa∏a ikony i krzy˝e z ̋ eƒskiego klasztoru staroobrz´dowego w Wojnowie9.

Zebranie reprezentatywnego dla podj´tej problematyki materia∏u mo˝liwe by∏o
tylko dzi´ki ró˝nym formom bezpoÊredniego obcowania z tà hermetycznà kulturà.

8 Niniejszym sk∏adam Panu Profesorowi serdeczne podzi´kowania za udost´pnienie publikacji, a tak˝e innych, nie-
zwykle cennych materia∏ów.

9 Zob. G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony staroobrz´dowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1993. eadem,
Srebrne ok∏ady ikon w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, „Rocznik Olsztyƒski” 1997, t. 17; eadem, Mosi´˝ne o∏ta-
rzyki, ikony i krzy˝e w zborach Muzeum Warmii i Mazur, „Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur” Olsztyn 1999, nr 3
Sztuka staroobrz´dowców; eadem, Elementy kultury artystycznej staroobrz´dowców z uwzgl´dnieniem zbiorów pol-
skich - ikony, miedziane odlewy, barwne rysunki, „Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur”, Olsztyn 2000, nr 4. eadem,
Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej po∏owy XVII wieku, Olsztyn 2000.
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W pracy odwo∏uj´ si´ zatem do informacji uzyskanych w wyniku rozmów i obserwacji
poczynionych podczas spotkaƒ ze Êrodowiskami litewskich i polskich staroobrz´dow-
ców10. Pozyskanie informacji dotyczàcych charakterystycznych dla kultury
staroobrz´dowej metalowych odlewów krzy˝y by∏o mo˝liwe dzi´ki licznym kweren-
dom muzealnym prowadzonym m.in. w Muzeum Zamek Górków w Szamotu∏ach11,
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie12. 

DuchowoÊç „Âwi´tej Rusi” a kanon symboliki religijnej

Fakt zachowania symboli i przedmiotów kultu religijnego bez ingerencji, polegajàcej
na zmianie ikonografii, czy te˝ sposobu ich wykorzystywania w czasie obrzàdków jest
cechà charakterystycznà i wyró˝niajàcà staroobrz´dowców spoÊród mniejszoÊci religij-
nych. Zwolennicy dawnej tradycji przyczynili si´ do zachowania kultury religijnej
swych rosyjskich przodków w prawie niezmienionej formie, zapobiegajàc mo˝liwoÊci
jej zapomnienia. Dzi´ki zachowawczej postawie przeciwstawiania si´ siedemnasto-
wiecznym reformom cerkiewnym, konserwatyzmowi, a póêniej tak˝e swego rodzaju
fanatyzmowi religijnemu, funkcjonowanie ruchu staroobrz´dowego znalaz∏o swój
najpe∏niejszy wyraz w sztuce. Chroniony przez starowierców stary obrzàdek (staryj
to∏k) w∏aÊnie w przedstawieniach religijnych zaznaczy∏ swój najtrwalszy Êlad, w ten
sposób s∏u˝àc wiernym do dnia dzisiejszego. Rozwój sztuki staroobrz´dowej dokona∏
si´ wbrew specyfice wspólnot, które z biegiem czasu i nasilajàcych si´ represji carskich
ca∏kowicie wy∏àczy∏y si´ z ˝ycia doczesnego spo∏eczeƒstwa, skupiajàc si´ na religijnym
poÊwi´ceniu i doznaniach duchowych. Tworzone przez nich oÊrodki poczàtkowo nie
by∏y nastawione ÊciÊle na dzia∏alnoÊç twórczà, która wst´pnie odrzucona zosta∏a na
rzecz gospodarczych przes∏anek przetrwania wspólnot. Jednak paradoksalnie to takie

10 Dwukrotny pobyt na Litwie, w 2005 i 2006 r., umo˝liwi∏ mi zapoznanie si´ z grupami zamieszkujàcymi w Kownie,
Wilnie i okr´gu wileƒskim. Otrzymany w ten sposób (przede wszystkim) materia∏ fotograficzny zosta∏ wykorzystany
w pracy do zilustrowania wspó∏czesnej sytuacji wspólnot. Przy wspó∏pracy z Dalià Tarandaite, kustoszem majàcej
miejsce w Wilnie wystawy pt. „Baltijos saliu sentikiu kultura: ikonas, knygos, baznytinio giedojimo tradicijos” (ma-
rzec - czerwiec 2005), przeprowadzi∏am kwerend´ muzealnà w wileƒskim Lietuvos Dailes Muziejus. Zapoznanie
si´ z zabytkami sztuki sakralnej litewskich staroobrz´dowców da∏o mo˝liwoÊç uzyskania materia∏u porównawczego
do zebranego w Polsce. Wiele informacji o historii oÊrodka staroobrz´dowców wileƒskich zaczerpni´to z opracowaƒ
Grigorija Potaszenko, którego cenne wskazówki i osobista pomoc umo˝liwi∏y mi przeprowadzenie kwerendy bib-
liotecznej na Uniwersytecie Wileƒskim; mog∏am równie˝ odwiedziç wileƒskà molenn´ staroobrz´dowców i uczest-
niczyç w  ich liturgii. Dzi´ki ogromnej pomocy pracowników Muzeum Etnograficznego Wileƒszczyzny
w Niemenczynie mo˝liwe sta∏o si´ zaÊ przeprowadzenie wywiadów etnograficznych z zamieszka∏ymi w miejsco-
woÊciach ˚emajteli i Maseliszki (gmina podbrzeska, rejon wileƒski) staroobrz´dowcami. Wiele cennego materia∏u
faktograficznego uzyskano dzi´ki pomocy OÊrodka Pogranicze – Sztuk, Kultur i Narodów w Sejnach. Szczególnie
pomocne okaza∏y si´ materia∏y udost´pnione przez Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, m.in. filmy, materia∏y
fotograficzne i prasowe pochodzàce z tego terenu.

11 Podzi´kowania serdeczne dla ówczesnego kustosza muzeum Pana Waldemara Górnego, który udost´pniajàc bogaty
materia∏ fotograficzny, jak równie˝ nieosiàgalne pozycje ksià˝kowe, a tak˝e przez cenne wskazówki, przyczyni∏ si´
do wzbogacenia niniejszej pracy.

12 Podzi´kowania dla Pani Aleksandry Sulikowskiej-Gàski za udost´pnienie dok∏adnie zarchiwizowanych autorskich
kwerend muzealnych.
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miejsca jak wygowska wspólnota bezpopowców13 i wietkowska wspólnota popowców14

zapisa∏y si´ w historii sztuki jako centra artystyczne starego obrzàdku15. RzemieÊlnicy
tam pracujàcy wytwarzali ikony, metalowe odlewy, które trafia∏y do wiernych zamiesz-
kujàcych nie tylko w Rosji, ale i poza jej granicami. W ten sposób, mimo cz´sto de-
strukcyjnego oraz odrzucajàcego perspektyw´ rozwoju nastawienia staroobrz´dowców,
symbole religijne oraz przedmioty kultu zachowa∏y cechy tradycyjne, dajàc podstaw´
do praktykowania prawos∏awia w nienaruszonej formie16. 

Przedmioty kultu religijnego, w tym tak˝e krzy˝e ze swojà symbolikà, by∏y nie-
rozerwalnà cz´Êcià tradycyjnej prawos∏awnej ÊwiadomoÊci Rosjan antynikonian. Dzi´ki
konserwatyzmowi religijnemu, który zbieg∏ si´ z konserwatyzmem obyczajowym, gru-
pom staroobrz´dowców uda∏o si´ zachowaç poÊwiadczonà tradycjà to˝samoÊç kultu-
rowà. Nastàpi∏o to jednak w wyniku pewnych wyrzeczeƒ, mi´dzy innymi poprzez
wyobcowanie z oficjalnej Cerkwi. Specyficzna sytuacja kulturowa, jak pisa∏ Niko∏aj
Trubieckoj, na którà z∏o˝y∏y si´ ideologia paƒstwowa, kultura materialna, sztuka i re-
ligia, zdeterminowa∏a ostatecznie baz´ duchowà spo∏eczeƒstwa ruskiego17. Bezgra-
niczne przywiàzanie do starego obrz´du, które pociàgn´∏o za sobà ogromnà liczb´ ofiar
w walce przeciw – zdawa∏oby si´ tak minimalnym – zmianom w rytuale prawos∏awia
rosyjskiego, przekszta∏conego reformami Nikona, jest swoistym fenomenem kulturo-
wym. Wywy˝szajàc tradycj´ greckà ponad jedynie prawdziwà rodzimà, z punktu wi-
dzenia wspólnot starowierców patriarcha pope∏nia∏ nieodwracalny b∏àd. 

Specyfika schizmy KoÊcio∏a rosyjskiego spowodowana by∏a procesem kszta∏towania
si´ na przestrzeni dziejów duchowoÊci „Âwi´tej Rusi”. WÊród wiernych panowa∏o wów-
czas przekonanie o wyjàtkowej roli rosyjskiej Cerkwi prawos∏awnej w dziejach Êwiata.
Mesjanistyczna idea paƒstwa moskiewskiego mia∏a swoje korzenie w poczàtkach ist-
nienia KoÊcio∏a na Rusi. Wydarzenie roku 988 dla Ksi´stwa Kijowskiego oznacza∏o
wejÊcie do wspólnoty narodów chrzeÊcijaƒstwa wschodniego, skupionych wokó∏ Kon-
stantynopola. Poczàtkowo Rusini konsekwentnie wykazywali si´ lojalnoÊcià wobec Bi-
zancjum, co przejawia∏o si´ brakiem konfliktów politycznych. Przejmowali wzorce
kulturowe i religijne, nie kwestionujàc wy˝szoÊci patriarchatu konstantynopolskiego18.
Umacniajàce si´ na Rusi duchowieƒstwo greckie rozpowszechnia∏o anty∏aciƒskie teksty
z silnymi akcentami antypapieskimi i antyzachodnimi, co ostatecznie ustali∏o wrogi
stosunek Cerkwi rosyjskiej do Rzymu. Póêniejsze nag∏e odseparowanie od innych
paƒstw prawos∏awnych, w wyniku podboju mongolskiego, spowodowa∏o przerwanie
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13 Na temat wspólnoty/pustelni wygowskiej (wspólnoty pomorców) zob. E. Iwaniec, op.cit., s. 39; Poliakov L., L'epo-
pée des vieux-croyants. Paris: Perrin 1991.

14 Zob. E. Iwaniec, op.cit., s. 43.
15 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Elementy kultury artystycznej staroobrz´dowców…, s. 64.
16 R. ¸u˝ny, „Stary obrz´d” i jego miejsce w kulturze rosyjskiej, „Wi´ê” 1984, nr 1 (303).
17 H. Kowalska, Konserwatyzm staroobrz´dowców rosyjskich. Próba obrony to˝samoÊci i ciàg∏oÊci kulturowej, [w:]

Miasto i kultura ludowa w dziejach Bia∏orusi, Litwy, Polski i Ukrainy, Kraków 1996, s. 257.
18 Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Lublin 1993, s. 290-293.



zaawansowanego procesu adaptowania kultury bizantyjskiej do ówczesnej specyfiki ro-
syjskiej. Powoli Cerkiew moskiewska zacz´∏a si´ usamodzielniaç, opierajàc si´ na
ukszta∏towanej ju˝ ruskiej eschatologii i rodzimych koncepcjach pojmowania swego
miejsca w Êwiecie prawos∏awnym19. W 1448 r. podj´to pierwszà prób´ ustanowienia
koÊcielnej niezale˝noÊci, kiedy to metropolita Kijowa Jonasz bez zgody Konstantyno-
pola zosta∏ wyÊwi´cony na „metropolit´ Kijowa i ca∏ej Rusi”. Posuni´cie to równa∏o
si´ og∏oszeniu niezale˝noÊci od patriarchatu konstantynopolskiego. Dalsze zmiany
post´powa∏y ju˝ gwa∏townie: zawarcie unii florenckiej, a wi´c kapitulacja w∏adz Êwiec-
kich i koÊcielnych Konstantynopola przed papiestwem oraz upadek Bizancjum. Wyda-
rzenia te potwierdzi∏y tylko zaistnia∏à ju˝ w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa prawd´, i˝
Cerkiew rosyjska by∏a jedynà ostojà prawdziwego prawos∏awia, a ksi´stwo moskiewskie
jedynym paƒstwem, gdzie zachowano wiar´ przodków nieska˝onà ∏aciƒskà herezjà.
PoÊwiadczeniem tej idei sta∏ si´ fakt historyczny utworzenia patriarchatu moskiew-
skiego w 1589 r. przez patriarch´ Carogrodu Jeremiasza. 

Paƒstwo moskiewskie zaistnia∏o jako pretendent do przej´cia pierwszeƒstwa i prze-
wodnictwa w Êwiecie chrzeÊcijaƒskim. Usankcjonowa∏o si´ poj´cie „Âwi´tej Rusi” w od-
niesieniu do ziem rosyjskich. Spo∏eczeƒstwo pojmowa∏o t´ nazw´ jednoznacznie,
uwa˝ajàc swój kraj za pob∏ogos∏awiony przez Boga, gdzie realizuje si´ wizja Królestwa
Bo˝ego na ziemi. Cerkiew rosyjska sta∏a si´ gwarantem zachowania ciàg∏oÊci tradycji
prawos∏awia, starego porzàdku i harmonii wiary. W obliczu herezji Konstantynopola
Bóg mia∏ roztoczyç nad Moskwà opiek´, gdy˝ tylko wiara „ruska” mog∏a przetrwaç
prób´ czasu jako prawdziwa. Charakterystycznym sta∏ si´ tak˝e proces sakralizacji
paƒstwa, w∏adzy cesarskiej i samego narodu rosyjskiego, który wyra˝a∏ si´ w ideologii
chrzeÊcijaƒskiego narodu wybranego20. Idealizacja przesz∏oÊci wiàza∏a si´ ÊciÊle z de-
klaracjami wiernoÊci tradycji i wierze ojców. Âwi´te królestwo – „jasna RuÊ”21 mia∏a
byç miejscem przenikania si´ sfery sacrum i profanum. ˚ycie doczesne mieszkaƒców
Rusi by∏o naznaczone Êwi´toÊcià, gdy˝ w  ten sposób mia∏a realizowaç si´ wizja
spo∏eczeƒstwa chrzeÊcijaƒskiego, wybranego przez Boga. Dokonywa∏o si´ to przez bar-
dzo g∏´boko ugruntowane w ÊwiadomoÊci wiernych przywiàzanie do rytua∏u religij-
nego. Obrz´d by∏ dla spo∏eczeƒstwa prawos∏awnego równie wa˝ny i  Êwi´ty, jak
Ewangelie i dogmaty. Pojmowana w ten sposób wiara domaga∏a si´ nie tyle refleksji,
co zachowywania obyczaju, którego naruszenie mog∏o staç si´ zamachem na samà
wiar´. „Je˝eli dla Zachodu obrz´d jest normowany przez wiar´, to dla ruskiego pra-
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19 E. Przyby∏, Religia niezorganizowana a kszta∏t dziejów (na przyk∏adzie historii prawos∏àwia na Rusi i w Paƒstwie
Moskiewskim, „Przeglàd Religioznawczy” 1995, nr 1/175, s. 125; A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. I, War-
szawa 2004, s. 269; Teologia i kultura duchowa…, s. 297

20 A. Hauke-Ligowski, Od „Âwi´tej Rusi” do imperium rosyjskiego. DuchowoÊç rosyjska w epoce prze∏omu, „Znak”
1982, nr 331(6), s. 486.

21 U. Cierniak, Literacki wymiar kultury religijnej staroobrz´dowców, Cz´stochowa 1997, s. 87.



wos∏awia normà wiary by∏ obrz´d”22. Rytua∏ sztywno okreÊlony przez tradycj´ tworzy∏
nie mogàcà ulec zmianie praktyk´ religijnà. W podobny sposób traktowano przedmioty
kultu, gesty i symbole religijne, a póêniejsza próba ich zmiany zosta∏a odebrana jako
atak na ca∏y system funkcjonowania „Âwi´tej Rusi”. 

Staroobrz´dowcy w obliczu sprzeniewierzenia si´ w∏adzy patriarszej i carskiej, ideom
tradycyjnego prawos∏awia, poczuli si´ nie tylko spadkobiercami „Âwi´tej Rusi”, ale tak˝e
kontynuatorami jej misji. Ich walka i poÊwi´cenie si´ staremu obrz´dowi mia∏y byç próbà
zahamowania upadku wiary prawos∏awnej, chocia˝ mimo to sàdzono, i˝ reformy niko-
nian przyczyni∏y si´ nieodwracalnie do kresu dziejów. Eschatologiczne proroctwa staro-
wierców, dotyczàce majàcego nastàpiç koƒca Êwiata, dodatkowo potwierdza∏a koncepcja
Moskwy – Trzeciego Rzymu. G∏osi∏a ona, i˝ to stolica paƒstwa rosyjskiego, jako ostatni
bastion ortodoksji, przeciwstawiç si´ mia∏a ca∏emu heretyckiemu Êwiatu. Idea ta
kszta∏towa∏a si´ w ÊwiadomoÊci narodu rosyjskiego ju˝ od poczàtku XVI w. Mimo uzna-
wania zwierzchnictwa Konstantynopola, RuÊ czu∏a si´ odseparowana od ogó∏u paƒstw
prawos∏awnych, przede wszystkim z powodu po∏o˝enia geograficznego oraz póêniejszej
niewoli tatarskiej. Z tej przyczyny zacz´∏o rodziç si´ przeÊwiadczenie o wyjàtkowoÊci
i pos∏annictwie narodu rosyjskiego. Powszechnym sta∏o si´ przekonanie o sakralnym cha-
rakterze ̋ ycia indywidualnego i spo∏ecznego wiernych prawos∏awnych23. To ÊwiadomoÊci
historyczna i kosmologiczna, wzajemnie si´ przenikajàc, stworzy∏y specyficzny charakter
idei „Âwi´tej Rusi”, która wówczas nabra∏a zabarwienia ju˝ nie tylko politycznego, ale
przede wszystkim religijnego24. Moskwa powoli tworzy∏a w∏asnà filozofi´ dziejów, która
mia∏a si´ staç nast´pnie podstawà filozofii narodu i paƒstwa wybranego. Przekonanie
o  przeniesieniu centrum Êwiata prawos∏awnego na RuÊ znalaz∏o swoje prze∏o˝enie
w ró˝nych podaniach i legendach. Za przyk∏ad mogà pos∏u˝yç m.in.: OpowieÊç o nowo-
gródzkim bia∏ym k∏obuku, OpowieÊç o ˝yciu cara Fiodora Iwanowicza czy te˝ OpowieÊç
o ksià˝´tach w∏odzimierskich. Najcz´Êciej cytowane s∏owa, dotyczàce bezpoÊrednio kon-
cepcji Trzeciego Rzymu, sà autorstwa mnicha-ihumena Filoteja z klasztoru Eleazara
w Pskowie, a skierowane by∏y do wielkiego ksi´cia Wasyla III w poczàtkach XVI w. 

„Je˝eli wi´c nale˝ycie urzàdzisz swoje paƒstwo, staniesz si´ synem Êwiat∏oÊci oraz
mieszkaƒcem Jeruzalem górnego, a teraz raz jeszcze powtarzam: miej w pami´ci
i utrwalaj si´ w przekonaniu, pobo˝ny w∏adco, ˝e wszystkie paƒstwa chrzeÊci-
jaƒskie w twoim w jedno w∏adanie si´ zesz∏y, ̋ e dwa kolejne Rzymy upad∏y, trzeci
natomiast Rzym stoi i  trwa, czwartego zaÊ ju˝ nie b´dzie. Twoje królestwo
chrzeÊcijaƒskie nie ustàpi ju˝ miejsca ˝adnemu innemu [...].25”
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22 A. Hauke-Ligowski, op. cit., s. 485.
23 Tam˝e, s. 486.
24 B. Uspienski, Religia i semiotyka, Gdaƒsk 2001, s. 34; U. Cierniak, op. cit., s. 87.
25 Mnicha Filoteja Pos∏anie do wielkiego ksi´cia Wasyla III, [w:] S∏owo o Bogu i cz∏owieku. MyÊl religijna S∏owian
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Po schizmie i upadku Konstantynopola paƒstwo moskiewskie stara∏o si´ przejàç
rol´ jego spadkobiercy i jedynej ostoi „paƒstwa Bo˝ego”. Rosyjski w∏adca zajà∏ miejsce
cesarza bizantyjskiego. Przejmujàc jego charyzmat, car, ju˝ wczeÊniej uwa˝any na Rusi
za namiestnika Boga na ziemi, jeszcze bardziej wzmocni∏ swoje panowanie, stajàc si´
równie˝ g∏owà KoÊcio∏a. Koncepcja w∏adzy, ostatecznie wówczas usankcjonowana, to
paƒstwo teokratyczne z misjà zachowania Êwi´toÊci narodu rosyjskiego. 

Motywy, którymi kierowali si´ w swoich przepowiedniach ideolodzy moskiewscy
od poczàtku XVII w. by∏y coraz bardziej wznios∏e i Êwi´te. Idea mesjanistyczna Cerkwi
i paƒstwa rosyjskiego nabra∏a szerszego znaczenia. Jedynie prawdziwa wiara, jakà by∏a
wiara prawos∏awna, mia∏a pozostaç niezmiennà. Kultura Imperium Bizantyjskiego po
rekonstrukcji mia∏a byç przeniesiona na grunt realiów rosyjskich, przy jednoczesnym
zachowaniu rodzimych tradycji. Rytua∏y i symbole sta∏y si´ kanonem, a praktyka reli-
gijna mia∏a ca∏kowicie obrz´dowy charakter. Jak twierdzili póêniej staroobrz´dowcy,
ta Êwi´ta spuÊcizna ruskiej tradycji i wiary przodków zosta∏a zaprzepaszczona poczy-
naniami nieprawowiernego patriarchy i cara, którzy b´dàc na us∏ugach Antychrysta,
sprzeniewierzyli si´ planom bo˝ym. W ten sposób rozk∏adowi uleg∏ system, który two-
rzy∏ jednoÊç narodu rosyjskiego wokó∏ koncepcji paƒstwa idealnego. 

Wierni prawos∏awni byli przyzwyczajeni do spójnej i konserwatywnej praktyki re-
ligijnej, gdzie ka˝dy rytua∏, gest czy symbol mia∏ swoje wyznaczone miejsce. „ChrzeÊci-
jaƒstwo ruskie mia∏o charakter wiejski”, obejmujàc w wi´kszoÊci ludnoÊç ni˝szego
stanu, „stàd jego bardziej obrz´dowy, rytualny charakter”26. Równorz´dne sobie sfery
codziennoÊci i duchowoÊci ∏àczy∏ obrz´d religijny, posiadajàcy specyficznà moc, co
w przypadku rosyjskiego prawos∏awia nie by∏o równoznaczne z samà si∏à wiary. Ta
moc Êwiadczy∏a o Êwi´toÊci rytua∏u i symbolu religijnego, a by∏a im przynale˝na z racji
samego wywodzenia si´ z tradycji staroruskiej. Idea∏om „Âwi´tej Rusi” pragn´li byç
wierni zwolennicy dawnej tradycji. W ÊwiadomoÊci starowierców symbolika przed-
miotu religijnego uzmys∏awia∏a coÊ duchowego, stajàc si´ drogà do prawzoru27. Sym-
bolika krzy˝a staroobrz´dowego by∏a wytworem okreÊlonego kompleksu kulturowego,
duchowoÊci „Âwi´tej Rusi”, która zosta∏a wykreowana i upowszechniona przez spo∏ecz-
noÊç rosyjskà na przestrzeni dziejów. Krzy˝, jako najwa˝niejszy symbol chrzeÊcijaƒstwa,
obrazowa∏ sytuacj´ ostatecznà cz∏owieka. W obliczu siedemnastowiecznego roz∏amu
w Cerkwi rosyjskiej, symbolika krzy˝a poÊrednio by∏a wykorzystywana w interpretacji
sytuacji historycznej. RównoczeÊnie uÊwiadamia∏a miejsce cz∏owieka we wszechÊwiecie,
co wspó∏gra∏o z eschatologicznà wizjà koƒca Êwiata g∏oszonà przez pierwszych staro-
obrz´dowców28. 
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26 A. Hauke-Ligowski, op. cit., s. 485.
27 D. Forstner, Âwiat symboliki chrzeÊcijaƒskiej, Warszawa 1990, s. 7.
28 M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, Warszawa 1998, s. 38, 39.



Krzy˝ staroobrz´dowy a symbol religijny 

Symbolika krzy˝a by∏a bardzo g∏´boko zakorzeniona w rytuale i kulturze religijnej
staroobrz´dowców. Znaczenie przedstawieƒ ikonograficznych, nadpisy i hagiogramy
na krzy˝ach by∏y interpretowane za pomocà poÊwiadczonych tradycjà zasad „starej
wiary” przodków. Dlatego tradycyjny wyglàd krzy˝a by∏ kopiowany i powielany. Z cza-
sem dok∏adne zrozumienie symbolu zanika∏o w ÊwiadomoÊci wiernych, a jedynie na-
stawnicy29 czy te˝ wierni znajàcy zapis j´zyka staro-cerkiewno-s∏owiaƒskiego byli
w stanie poprawnie je odczytaç i odpowiednio wyjaÊniç. W miar´ powstawania coraz
liczniejszych grup staroobrz´dowych, pojawia∏y si´ mi´dzy nimi pewne rozbie˝noÊci,
co przek∏ada∏o si´ na ró˝nice w symbolice i przedstawieniach zdobiàcych krzy˝e. 

Ikona kojarzona jest najcz´Êciej z temperà i pisanym na desce obrazem Êwi´tym.
W tym miejscu pojawiajà si´ pytania, czy odlew metalowy mo˝na nazwaç ikonà i dla-
czego wi´kszoÊç dostojników cerkiewnych owego czasu odmawia∏o im tej nazwy, do-
wodzàc, ˝e ikona powinna byç pisana zgonie z wymogami przyj´tego kanonu. Przez
to sami staroobrz´dowcy, jako twórcy zabronionych i tzw. niekanonicznych przedsta-
wieƒ, znajdowali si´ coraz bardziej na pograniczu ˝ycia religijnego oraz spo∏ecznego
ówczesnej Rosji, nieakceptowani i wyszydzani za swoje przywiàzanie do starego ob-
rzàdku. JednoczeÊnie ta forma wyra˝ania swojej indywidualnoÊci i odr´bnoÊci od ofi-
cjalnej Cerkwi pog∏´bia∏a jeszcze ich przekonanie o s∏usznoÊci podj´tej przez nich walki.
Wyró˝niali si´ poprzez wytwarzanie ikonek i  sk∏adenów (składni), a  tak˝e krzy˝y
ró˝nych rozmiarów. Wszystkie te metalowe odlewy (miednoje litjo) pomaga∏y zbli˝yç
si´ starowiercom do dawnych praktyk oraz zasad starego rytua∏u. 

Metalowe odlewy ikon i krzy˝y sta∏y si´ przedmoitem zainteresowania dla history-
ków sztuki i badaczy kultury staroobrz´dowców. Poczàtkowo ze wzgl´du na fakt odi-
zolowania si´ tej grupy wyznaniowej od KoÊcio∏a prawos∏awnego, a przez to zachowania
tradycyjnych form obrazowania przedstawieƒ Êwi´tych postaci. Jednak od koƒca XIX
wieku muzea zacz´∏y powi´kszaç swoje zbiory o przyk∏ady drobnej metaloplastyki o te-
matyce religijnej, postrzegajàc je wówczas jako specyficznego rodzaju dzie∏a sztuki.
WczeÊniej odlewy by∏y bardzo ma∏o znane, a temat ten nie cieszy∏ si´ du˝à popularnoÊcià
wÊród badaczy. Przeszkodà by∏ tak˝e brak êróde∏ poÊwiadczajàcych niezbicie poczàtki
tego rodzaju twórczoÊci na Rusi oraz hermetycznoÊç grup staroobrz´dowych, które to
w∏aÊnie dzi´ki specyfice swojego funkcjonowania przyczyni∏y si´ nie tylko do zacho-
wania, ale i  rozwoju produkcji odlewów. Co wa˝ne, metale by∏y ÊciÊle zwiàzane
z rytua∏em i tradycjà zachowywanà przez staroobrz´dowców, z ich sposobem ˝ycia.

29 Nastawnik – duchowny starowierców, m´˝czyzna samotny albo wdowiec, wykazujàcy si´ nienagannà postawà mo-
ralnà, wybierany spoÊród spo∏ecznoÊci wyznaniowej, którego funkcjà by∏o prowadzenie modlitw, nabo˝eƒstw i prze-
wodniczenie ̋ yciu religijnemu wspólnoty bezpopowców, m.in. poprzez bieg∏e czytanie ksiàg cerkiewnych, udzielanie
sakramentów uznanych przez starowierców.
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Metalowe krzy˝e i ikony od poczàtku towarzyszy∏y starowiercom w ich w´drówkach.
Oddawano im takà samà czeÊç jak ikonom drewnianym. Innà opini´ wyra˝ali przed-
stawiciele oficjalnej Cerkwi, którzy definitywnie zakazali wytwarzania metali zaraz po
roz∏amie. Podobne stanowisko pojawi∏o si´ w trakcie badaƒ, gdy zacz´∏y rodziç si´ py-
tania, czy przedstawienia wykonane w tej technice mogà byç klasyfikowane jako ikony,
jeÊli nie sà w pe∏ni rozpoznawalne, i uznawane w ortodoksyjnej Cerkwi. Wówczas w li-
teraturze przedmiotu pojawi∏a si´ charakterystyczna nazwa – ikonopodobne odlewy
metalowe. Zanim dosz∏o do opisania fenomenu ikony, tego rodzaju zabytki, powsta∏e
– jak przypuszczano – w wyniku nag∏ego rozwoju rosyjskiego rzemios∏a ludowego,
okreÊlane by∏y mianem „ludowej metaloplastyki o  tematyce sakralnej”30. Dopiero
w miar´ post´pujàcych badaƒ muzealnicy, ale tak˝e prywatni kolekcjonerzy przyczynili
si´ do poszerzenia wiedzy na temat metalowych odlewów wykonywanych przez staro-
wierców, co u∏atwi∏o stworzenie poczàtkowej typologii i zasad systematyzacji zabytków. 

Historia odlewanych w Êrodowisku starowierców ikon i plakiet metalowych ma
swoje korzenie w procesie przenikania na RuÊ kultury bizantyjskiej. Bizancjum jako
pierwsze zaszczepi∏o w rosyjskim KoÊciele prawos∏awnym kult ikony oraz przeÊwiad-
czenie, i˝ poprzez dzie∏o sztuki czyli religijne przedstawienie, w sposób najbardziej
pe∏ny odbywa si´ proces szerzenia wiary. Wraz z przej´ciem chrzeÊcijaƒstwa w 988 r.,
na Rusi pojawi∏y si´ tak˝e pierwsze odlewy ze stopów miedzi lub bràzu, m.in. krzy˝e
i ikonki31. Nastàpi∏o to niemal równoczeÊnie z procesem rozpowszechniania ikon drew-
nianych. Za sprawà przemieszczania si´ ludnoÊci pochodzàcej si´ z kr´gu kultury bi-
zantyjskiej, spo∏ecznoÊç rosyjska zetkn´∏a si´ m.in. z medalionami oraz monetami, na
których widnia∏y przedstawienia Chrystusa i Matki Bo˝ej oraz Êwi´tych (np. Nikity,
Fiodora, Tirona, Êw. Jerzego albo archanio∏a Micha∏a)32. 

Kolejnymi przyk∏adami zabytków dajàcych poczàtek póêniejszej tradycji odlew-
nictwa rosyjskiego sà wykonane z bràzu ma∏e krzy˝yki, medaliony oraz póêniejsze mo-
nety ruskie – srebrniki, pochodzàce z Kijowa i Nowogrodu, a datowane na prze∏om X
i XI w.33. Powszechne w owym czasie stajà si´ zmijewki, czyli dwustronne amulety pro-
weniencji bizantyjskiej. Na awersie znajdowa∏y si´ wczeÊniej wymienione przedstawie-
nia osób Êwi´tych lub patronów, natomiast rewers zdobiony by∏ wyobra˝eniami w´˝y
lub postaci ludzkich o w´˝owych w∏osach, przy czym wszelkie nadpisy by∏y w j´zyku
greckim. Amulety te by∏y popularne w guberniach pó∏nocnej Rosji a˝ do XVII w.,
gdzie noszono je jednoczeÊnie z krzy˝ami. PopularnoÊç tego rodzaju odlewów meta-
lowych wiàza∏a si´ wyraênie z  przywiàzaniem ludnoÊci do posiadania amuletów.
W spo∏eczeƒstwie ruskim zmijewki by∏y postrzegane jako talizmany a˝ do XX w.

30 J. W. B∏aszczyk, Leksykon ikon i krzy˝y metalowych, pozycja niepublikowana, s. 18.
31 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Podstawy typologii rosyjskich ikon i krzy˝y metalowych od XVII do poczàtku XX wieku,

„Muzealnictwo” 2000, nr 42, s. 42.
32 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Rosyjska ikona metalowa XVIII i XIX wieku, „Ochrona Zabytków” 1999, nr 1(204), s. 23.
33 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Rosyjska ikona…, s. 23.
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Przyk∏adowo m∏ode kobiety wykorzystywa∏y te przedmioty jako amulety uÊmierzajàce
mi´dzy innymi bóle porodowe, przypisujàc im cudownà si∏´ ∏agodzenia cierpieƒ przez
po∏o˝enie na bolàce miejsce34. Lecz od wczeÊniejszych przedstawieƒ zwiàzanych z pier-
wotnymi wierzeniami, ikony metalowe ró˝ni∏y si´ obecnoÊcià symboli chrzeÊcijaƒskich,
wiary, która dominowa∏a wówczas w Rosji. Odkrycia archeologiczne potwierdzajà te
przypuszczenia. Odnaleziono metalowe krzy˝e i ikony w grobach kurhanowych dato-
wanych na XII w. w okolicach Moskwy, Kijowa i Nowogrodu, które przypuszczalnie
by∏y pierwszymi oÊrodkami produkcji podobnych przedmiotów35. 

Drobna metaloplastyka mia∏a bardzo osobisty charakter dla jej pierwszych u˝yt-
kowników. Metale by∏y postrzegane jako przedmioty kultu, które w niekwestionowany
sposób od zawsze istnia∏y w tradycji rosyjskiej, przez co sta∏y si´ niepodwa˝alnà cz´Êcià
kszta∏tujàcej si´ póêniej tradycji „Âwi´tej Rusi”. Z biegiem czasu metalowe odlewy zy-
skiwa∏y coraz wi´kszà popularnoÊç, zw∏aszcza wÊród prostego ludu rosyjskiego. Argu-
mentem przemawiajàcym za ich upowszechnieniem i  wdro˝eniem do masowej
produkcji by∏a mo˝liwoÊç odlewania przedmiotów niewielkich rozmiarów i ich wielo-
krotnego powielania oraz du˝a trwa∏oÊç i niskie ceny, w porównaniu z pracoch∏onnymi
w wykonaniu i dro˝szymi ikonami drewnianymi. Wcià˝ jednak istnia∏a jedna bardzo
wa˝na przeszkoda podnoszona przez hierarchów Cerkwi rosyjskiej: wspomniana
wczeÊniej sporna kwestia uznania kanonicznoÊci przedmiotów metalowych. Niezgodny
z przyj´tymi zasadami okaza∏ si´ m.in. materia∏ wykorzystywany przy produkcji przed-
miotów kultu. W∏adzom cerkiewnym nie odpowiada∏o przede wszystkim zbyt du˝e
przywiàzanie do krzy˝y i ikonek, zw∏aszcza „schizmatyków”, a to powodowa∏o wed∏ug
nich odst´pstwa od kanonów wiary prawos∏awnej. Procesu tego nie uda∏o si´ jednak
ju˝ zatrzymaç. 

Drobna metaloplastyka religijna swojà najwi´kszà popularnoÊç zacz´∏a osiàgaç po-
czàwszy od XVII w. Ma∏e metalowe krzy˝yki i ikonki zawieszane na szyi cieszy∏y si´
du˝à popularnoÊcià wÊród ̋ o∏nierzy rosyjskich. Natomiast ju˝ w XIX w., mimo przeÊla-
dowaƒ grup staroobrz´dowych, odlewy ze stopów metali u˝ywane by∏y w rytuale
obrz´du jako przedmioty kultu na ca∏ym terytorium ówczesnej Rosji.

Przedstawione pokrótce poczàtki rozprzestrzeniania si´ metali ÊciÊle wià˝à si´ z gru-
pami staroobrz´dowców. Metaloplastyka sta∏a si´ jednym z powodów roz∏amu, który
mia∏ miejsce za czasów rzàdów patriarchy Nikona, w okresie zapoczàtkowanych przez
niego reform ̋ ycia religijnego. Zmiany dotyczy∏y g∏ównie ksiàg liturgicznych i samego
rytua∏u, jednak ju˝ wówczas w∏adze cerkiewne zwróci∏y uwag´ na nieprawid∏owoÊci
w obrazowaniu scen i postaci Êwi´tych, co mia∏o zwiàzek z powstajàcymi w coraz
wi´kszych iloÊciach metalowymi odlewami. Natomiast te by∏y ju˝ bardzo szeroko roz-

34 С. В. Гнутова, Е.Я. Зотова, Кресты, иконы, складни. Медное худжественное литье XI-начала XX века. Из со-
брания Центрального музея древнерусской культуры и исскуства имени Андрея Рублева, Москва 2000, s. 5.

35 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Rosyjska ikona…, s. 23.
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powszechnione w domach wiernych, a tak˝e Êwiàtyniach, przez co uznawane za ty-
powo tradycyjne. W XVII w. RuÊ Moskiewska znajdowa∏a si´ w bardzo trudnym okre-
sie. Sytuacja spo∏eczna by∏a szczególnie napi´ta. Ka˝de postanowienia i  zmiany
wprowadzane przez cara i patriarch´ spotyka∏y si´ z natychmiastowym oporem spo∏ecz-
nym, szczególnie wiernych wyst´pujàcych w obronie starego obrz´du. Ikony i krzy˝e
metalowe jeszcze bardziej zyska∏y na wartoÊci w oczach przeÊladowanych „raskolni-
ków”. Sta∏y si´ symbolem ich odr´bnoÊci i niezale˝noÊci wobec wprowadzanych re-
form. Samo ich posiadanie, które zosta∏o zakazane oficjalnymi dekretami w∏adz
cerkiewnych, podtrzymywa∏o wÊród starowierców wol´ walki o stary obrz´d. W czasie
roz∏amu metale sta∏y si´ cechà odró˝niajàcà ich posiadaczy – staroobrz´dowców, od
wiernych oficjalnej Cerkwi prawos∏awnej. Krzy˝e i ikony metalowe by∏y obiektami
czci, na równi z ikonami drewnianymi. Starowiercy umieszczali je nad wejÊciami do
domów, w pomieszczeniach w tzw. „Êwi´tym miejscu”, w Êwiàtyniach i na cmentarnych
krzy˝ach. 

Produkcja odlewów rozwija∏a si´ stopniowo wraz z rosnàcym na nie popytem.
W przypadku metali proces kopiowania odbywa∏ si´ w bardzo prosty sposób i móg∏
byç wykonywany na masowà skal´. Powodowa∏o to jednak niebezpieczeƒstwo powie-
lania b∏´dów w przedstawieniach i symbolice. W wyniku wcià˝ wzrastajàcego popytu
na metalowe ikony i krzy˝e, produkcjà zaj´li si´ tak˝e niewykwalifikowani rzemieÊlnicy,
rzadko byli to artyÊci. Aby wykonaç odlew, pos∏ugiwali si´ poczàtkowo starymi
przyk∏adami. Póêniej jednak w wi´kszoÊci przypadków nie zwracano uwagi na popraw-
noÊç powielanych wzorów, wykorzystujàc równie˝ ikony z niekanonicznymi przedsta-
wieniami jako matryce. Wi´kszoÊç warsztatów prowincjonalnych przyczynia∏a si´ do
spadku jakoÊci, przez co i wartoÊci odlewów. Drobna metaloplastyka by∏a ogólnie
dost´pna dla wiernych szczególnie z powodu niskich cen. Jak podaje Janusz B∏aszczyk,
ju˝ od XIX w. pojawienie si´ stosunkowo tanich ikon metalowych na rynku spowo-
dowa∏o znaczny spadek cen ikon drewnianych. Metaloplastyka sta∏a si´ konkurencyjna
wobec dogmatycznych ikon. Znaczàcy by∏ tak˝e fakt, i˝ prowincjonalne oÊrodki zacz´∏y
produkowaç zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Powstawa∏y nowe formy zakompo-
nowania ikon i krzy˝y metalowych. Po raz pierwszy w XVIII w., a nast´pnie w póêniejszym
okresie, powstawa∏y tzw. kiwotki – na drewnianej, specjalnie przygotowanej desce,
umieszczano plakiety metalowe i krzy˝e. Wszystkie te niepokojàce zmiany spowo-
dowa∏y natychmiastowà reakcj´ hierarchów prawos∏awnych, którzy – coraz bardziej
anga˝ujàc si´ w walk´ ze schizmà w Cerkwi rosyjskiej – t∏umaczàc swoje decyzje po-
trzebà obrony wiary przed zachodnimi wp∏ywami, uderzali bezpoÊrednio
w staroobrz´dowców. Wiedzàc o ich szczególnym przywiàzaniu do metaloplastyki, na
Synodzie Moskiewskim (1723 r.) wydano zakaz wytwarzania i sprzeda˝y ikon metalo-
wych. Ukaz cara Piotra I brzmia∏ nast´pujàco: „O zakazie wykorzystywania w cerk-
wiach, w  domach rzeêbionych i  odlewanych ikon”. Stwierdzono, i˝ odlewy
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w nieodpowiedni sposób obrazujà postaci Êwi´tych, a przez to nie oddajà im nale˝nej
czci. Wprowadzono surowe kary w  razie nieprzestrzegania tych ustaleƒ, a krzy˝e
i ikony metalowe konfiskowano36. Od tej pory starowiercy zmuszeni byli ukrywaç si´
ju˝ nie tylko z wiarà przodków, ale i ze Êwi´tymi wizerunkami, które bardzo ∏atwo
mog∏y zdradziç ich przekonania. Za czasów Piotra Wielkiego rygorystycznie konty-
nuowano egzekwowanie postanowieƒ soborowych. Co jest warte podkreÊlenia, nie
konfiskowano wówczas jedynie ma∏ych krzy˝yków, noszonych na szyi. Mo˝na przy-
puszczaç, ˝e stanowi∏y one szczególnà wartoÊç dla wiernych i  to nie tylko
staroobrz´dowców. Odlewane krzy˝e wi´kszych rozmiarów znajdowa∏y si´ równie˝
w domach i cerkwiach prawos∏awnych. Ponadto jednowiercy37 u˝ywali nadal przed-
miotów metalowych, a w∏adza przekazywa∏a im metale odbierane starowiercom.
Postanowienia Soboru Moskiewskiego dotyczàce metalowych odlewów by∏y egzekwo-
wane do koƒca lat 60. XIX w. 

Metaloplastyka przetrwa∏a jednak t´ prób´ czasu. Zdecydowa∏o o  tym du˝e
poÊwi´cenie staroobrz´dowców, którzy zachowali technologi´ wytwarzania przedmio-
tów metalowych, ikonografi´ i symbolik´ pierwszych plakiet oraz krzy˝y. To oni stali
si´ specjalistami sztuki odlewnictwa w osiemnastowiecznej Rosji. W czasie przeÊlado-
waƒ uciekali przede wszystkim za Ural, na wschód, gdzie nast´pnie powsta∏o najwi´cej
odlewni. Stali si´ znawcami stopów metali. Z  ich us∏ug korzysta∏a w koƒcu tak˝e
w∏adza paƒstwowa. Niska cena materia∏u i mo˝liwoÊç jego wydobycia spowodowa∏y,
˝e warsztaty odlewa∏y dla spo∏ecznoÊci lokalnych nawet w okresie najbardziej nasilo-
nych przeÊladowaƒ. A metalowe przedmioty kultu religijnego, cz´sto przez swoje ma∏e
rozmiary i wysokà trwa∏oÊç, mog∏y byç przewo˝one na du˝e odleg∏oÊci w czasie ucie-
czek staroobrz´dowców. 

OÊrodki odlewnicze i technologia odlewania krzy˝y metalowych 

Staroobrz´dowcy, doprowadzajàc do doskona∏oÊci technologi´ produkcji przed-
miotów metalowych, byli kontynuatorami wielowiekowej ruskiej, nast´pnie rosyjskiej
tradycji sztuki odlewniczej. Zapisany w dwunastowiecznych latopisach tekst: „Krzy˝
ma∏y, lecz si∏a jego wielka” odnosi∏ si´ do ogromnie popularnych krzy˝yków noszonych
przez wiernych na piersiach. Ju˝ wówczas sakralne przedmioty metalowe by∏y najlicz-
niejszà grupà przedmiotów stosowanà w prawos∏awnym rytuale. Wywodzàce si´ rodem
z Bizancjum, pojawi∏y si´ na Rusi w momencie przyj´cia chrzeÊcijaƒstwa. W wyniku
ewolucji greckich przedstawieƒ, zacz´∏y pojawiç si´ pierwsze typowe tylko dla ruskich

36 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Podstawy typologii…, s. 43.
37 Pierwotnie staroobrz´dowcy, którzy w wyniku dzia∏aƒ podj´tych przez oficjalny KoÊció∏ i w∏adze carskie pod koniec

XVIII w. powracali na ∏ono KoÊcio∏a prawos∏awnego, nie dope∏niajàc obrz´dów wed∏ug ksiàg Nikona, lecz zacho-
wujàc „stary ryt” sprzed reform, E. Iwaniec, op. cit., s. 47, 138-139.
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terenów przedmioty zaspokajajàce wcià˝ rosnàcy popyt spo∏eczny na wyobra˝enia re-
ligijne. W poczàtkach XII w. na Rusi Kijowskiej rozpocz´to masowà produkcj´ odle-
wów, co doprowadzi∏o do powstania pierwszych zorganizowanych oÊrodków
odlewniczych38. Do produkcji ikonek, zmijewek, krzy˝y – enkolpionów pierwsi rze-
mieÊlnicy stosowali odmienny od bizantyjskich obiektów materia∏, jakim by∏a miedê.
Metal ten, wed∏ug ówczesnych, mia∏ posiadaç symboliczne znaczenie oraz magiczne
w∏aÊciwoÊci, równie˝ lecznicze. Teologicznà podstawà do jego u˝ycia by∏y biblijne Êwia-
dectwa dziejów proroka Moj˝esza. W Starym Testamencie napisano: 

„I zrobi∏ Moj˝esz miedzianego w´˝a i osadzi∏ go na drzewcu. A jeÊli wà˝ ukàsi∏
cz∏owieka, a ten spojrza∏ na miedzianego w´˝a, pozostawa∏ przy ˝yciu”39. 

Z tego powodu stopy miedzi, z których odlewano krzy˝yki, w sposób naturalny zosta∏y
naznaczone elementem sacrum. 

W okresie XIV i XV w. miejsce za∏o˝ycielskiego centrum odlewnictwa, jakim by∏
Kijów, zajà∏ Nowogród Wielki. Jego oddalenie od po∏udniowo-wschodnich terenów
Rosji pozwoli∏o zachowaç miastu du˝à niezale˝noÊç w sytuacji zagro˝enia najazdami
mongolskimi. Dzi´ki temu ocala∏a, wypracowana ju˝ wczeÊniej, rosyjska specyfika od-
lewów ze stopów miedzi. Nowogrodzcy wytwórcy powielali cz´Êciowo bizantyjskie,
a cz´Êciowo kijowskie tradycyjne przedstawienia, jak równie˝ tworzyli jakoÊciowo
nowe modele drobnej metaloplastyki. Widoczne by∏o dà˝enie do uzyskania harmonii
pomi´dzy prostotà a dekoracyjnoÊcià nowej stylistyki. Odlewy nowogrodzkie wytwa-
rzane by∏y najcz´Êciej z „czerwonej miedzi”, zdobione technikà a˝urowego t∏a z orna-
mentem roÊlinnym, wype∏nianego szklistà emalià. 

Póêniejszy okres XVI-XVII w. to czas pojawiania si´ kolejnych konkurencyjnych
dla Nowogrodu oÊrodków odlewniczych, szczególnie na terenach Ârodkowej Rosji.
Roz∏am Cerkwi rosyjskiej powodowa∏ zagro˝enie dla ciàg∏oÊci tradycji odlewniczych
w Rosji z powodu uznania wytworów tej sztuki za niekanoniczne. Jednak˝e poczàtek
XVII w. przyniós∏ niespodziewany opór staroobrz´dowców, którzy postanowili walczyç
w  obronie staroruskiej tradycji oraz sztuki prawos∏awnej. Nasilajàce si´ z  czasem
przeÊladowania religijne spowodowa∏y masowe migracje staroobrz´dowców z central-
nej cz´Êci Rosji, poczàtkowo w kierunku pó∏nocnych terenów, m.in. na Ural i Syberi´.
W ostatecznoÊci, na skutek okrutnych represji, starowiercy opuszczali granice paƒstwa,
osiedlajàc si´ na coraz to innych obszarach, budujàc osiedla, zak∏adajàc monastery i pus-
telnie. Na ten okres przypada najbardziej nat´˝ona dzia∏alnoÊç intelektualna przywód-
ców wspólnot staroobrz´dowych, jak równie˝ moment rozwoju powsta∏ych ju˝

38 С. В. Гнутова, Е.Я. Зотова, Кресты, иконы, складни…, s. 11.
39 J. W. B∏aszczyk, Siedemnasto- i osiemnastowieczne ikony metalowe wytwarzane w kr´gach staroobrz´dowców, [w:]

Materia∏y z konferencji naukowej „Eikon staroobrz´dowy. Przemiany w sztuce ikonowej na obszarze ziem ruskich
Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego w XVII-XVIII wieku”, 17-19 VI 2005, red. M. Olejnik, J. Tomalska, Szamotu∏y
2008, s. 98.
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oÊrodków odlewniczych. W miejscach osiedlania si´ starowiercy starali si´ zadbaç
o wszelkie potrzeby grupy, tak˝e pod wzgl´dem prawid∏owoÊci odbywanych praktyk
religijnych. Stary obrz´d wymaga∏ kanonicznych przednikoniaƒskich przedstawieƒ re-
ligijnych i tylko takie uznawane by∏y przez przeciwników reform. By∏y one jednak sys-
tematycznie niszczone przez w∏adze z powodu zachodniego stylu, którym mia∏y byç
wed∏ug nich pisane. W takiej sytuacji staroobrz´dowcom pozosta∏y jedynie ∏atwe w wy-
konaniu i powielaniu ikony metalowe. Powstawa∏y wi´c liczne warsztaty odlewnicze,
poczynajàc od tych najwi´kszych, zyskujàcych s∏aw´ i renom´ w Êrodowisku staro-
obrz´dowców, a skoƒczywszy na ma∏ych warsztatach lokalnych, produkujàcych na po-
trzeby okolicznych spo∏ecznoÊci. Z biegiem czasu równie˝ cz´Êç z nich zyskiwa∏a
pewnà renom´ w Êrodowisku starowierców, doskonalàc swojà produkcj´ nie tylko pod
wzgl´dem zgodnoÊci z rytua∏em wytwarzanych odlewów, ale tak˝e wartoÊci artystycznej.

Jednym z najbardziej znanych miejsc osiedlania si´ starowierów by∏y tereny na
pó∏noc od jeziora Onega nad rzekà Wyg na Pomorzu w rejonie Karelii. Wytwarzane
w tym oÊrodku przedmioty, z racji jego po∏o˝enia, nazywano póêniej wygowskimi lub
w szerszym znaczeniu pomorskimi40, a tamtejszych staroobrz´dowców pomorcami lub
wspólnotà wygowskà. Miednoje dieło zapoczàtkowano na Wygu wraz z za∏o˝eniem
monasteru (obitiel) w koƒcu XVII w. Odlewnicy starowierscy pracowali poczàtkowo
w klasztorze m´skim, powsta∏ym ze wspólnoty wygowskiej za∏o˝onej w 1694 r. przez
Daniela Wikulina. Odlewane póêniej metale wygowskie sta∏y si´ kontynuatorem Êwiet-
nej historii Klasztoru Objawienia Paƒskiego. Rzemios∏o artystyczne powstawa∏o tak˝e
w dzia∏ajàcym od 1706 r. klasztorze ˝eƒskim nad rzekà Leksà, oddalonym od Wygu
o 30 wiorst41. Pustelnia Wygowska, bo tak równie˝ nazywano wspólnot´, w miar´
up∏ywu czasu zyskiwa∏a coraz wi´ksze znaczenie w Êrodowisku staroobrz´dowców.
Pracujàcy tam mnisi – rzemieÊlnicy i artyÊci zajmowali si´ kopiowaniem ksiàg liturgicz-
nych i malowaniem ikon. Lecz nie tylko, produkowali tak˝e metalowe krzy˝e i ikony.
Powodem by∏a ogromna potrzeba zaopatrzenia staroobrz´dowców – bezpopowców
pomorskiej wspólnoty „czystymi” obrazami, potrzebnymi do modlitwy. W I po∏owie
XVIII w., wraz z odnalezieniem z∏ó˝ ród miedzi na Uralu, sztuka odlewnicza w Rosji
prze˝ywa∏a swój rozkwit, co spowodowa∏o masowà produkcj´ metalowych ikon
i szybki rozwój wygowskiego przemys∏u. W 1719 r. zosta∏a oddana do u˝ytku pierwsza
tak du˝a i wyposa˝ona odlewnia przedmiotów metalowych. W tym bowiem roku zosta∏
przeprowadzony remont wygowskiej pracowni odlewniczej, przez co by∏o mo˝liwe

40 Termin pomorski odnosi si´ do okreÊlonego terytorium wytwórczoÊci i rozprzestrzeniania si´ wytworów w rejonie
bia∏omorskiego wybrze˝a w XVIII-XIX w. Wed∏ug G. Kobrzenieckiej-Sikorskiej pod wzgl´dem cech stylistycznych
mo˝na mówiç o wyrobach wygowskich, czyli powsta∏ych w warsztatach wspólnoty wygowskiej, oraz wyrobach
pomorskich, powsta∏ych na szeroko poj´tym terenie Pomorza, na wzór tych poprzednich.

41 В. Барановский, Г. Поташенко, Староверие Балтии и Польши. Краткий исторический и биографический сло-
варь, Вильнюсь 2005, s. 137.
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zwi´kszenie produkcji wyrobów metalowych42. Rok 1721 zapisa∏ si´ w historii wspól-
noty wygowskiej jako czas najbardziej nasilonej aktywnoÊci klasztoru. Od tego mo-
mentu zaczyna si´ jednak post´pujàcy upadek oÊrodka, spowodowany nasilajàcymi si´
kontrolami w∏adz, które wszelkimi sposobami stara∏y si´ zwalczyç schizmatyków. Od
1836 r. ˝ycie monastyru przebiega∏o pod znakiem ciàg∏ego nadzoru oraz donosów,
które utrudnia∏y dzia∏alnoÊç, g∏ównie odlewniczà. Jak wynika z przekazów, jeszcze
w 1816 r. klasztor, dzi´ki przyzwoleniu w∏adz, pozyskiwa∏ miedê z górskich fabryk.
Jednak ju˝ w 1854 r. zgoda ta zosta∏a cofni´ta43. W tak niesprzyjajàcych warunkach
Wygowcy zmuszeni byli ukrywaç si´ z „procederem” odlewania ikon i krzy˝y metalo-
wych. Ju˝ wówczas systematycznie organizowano mniejsze oÊrodki w ma∏o dost´pnych
pustelniach (skitach). Ostatecznie, po zamkni´ciu wygowskiego klasztoru w 1854 r.,
g∏ówne warsztaty odlewnicze zosta∏y przeniesione do niezamieszka∏ych pustelni Ogo-
rielskiej i Taginieckiej oraz po∏o˝onej bardziej na pó∏noc wsi Kodoziero44. Pustelnia
Kodozierska znana by∏a z produkcji ma∏ych napierÊnych krzy˝yków. W wymienionych
oÊrodkach metalowe przedmioty kultu powstawa∏y jeszcze do poczàtków XX w. 

Wiele pokoleƒ wygowskich rzemieÊlników i artystów, w wyniku wyt´˝onej pracy,
osiàgn´∏o wysoki poziom odlewanych przedmiotów kultu. Przej´li i zachowali tradycj´
staroruskiej metalowej sztuki odlewniczej, stajàc si´ dzi´ki temu obroƒcami starego
rytua∏u. Przedmioty przez nich odlewane nie przedstawia∏y nowych form i ikonogra-
ficznych typów, lecz by∏y przyk∏adami oryginalnej dekoracji, ornamentyki, kolorystyki
stosowanej emalii oraz kompozycji charakterystycznych dla wytworów pochodzàcych
z XV i XVI w. èród∏ami wzorców by∏y liturgiczna literatura oraz sztuka doniko-
niaƒskiego okresu w postaci starych ikon, które wykorzystywano jako matryce. Te
poÊwiadczone tradycjà kompozycje ikonograficzne, przejawia∏y si´ w odlewanych na
Wygu ikonkach, krzy˝ach i sk∏adenach. Cechowa∏a je oryginalnoÊç, wysoka jakoÊç ma-
teria∏u, jak równie˝ zastosowana w procesie produkcji tradycyjna technologia. Wów-
czas wygowskie odlewy, podobnie jak obecnie, by∏y ∏atwo rozpoznawalne przede
wszystkim dzi´ki starannoÊci wykonanego grawerowania, cyzelowania, drobiazgowoÊci
reliefu czy specyficznej roÊlinnej ornamentyce na dok∏adnie wykoƒczonym odwrociu
odlewu. Charakterystyczna by∏a tak˝e niewielka gruboÊç ikonek oraz u˝ycie wieloko-
lorowej emalii. Kontrol´ nad jakoÊcià wyrobów sprawowali przeorzy klasztoru, ludzie
wykszta∏ceni – teoretycy oraz mistrzowie odlewnicy. Pozwoli∏o to wygowskim wyro-
bom wyró˝niç si´ spoÊród ma∏o profesjonalnej rzemieÊlniczej produkcji, staç si´ nie-
doÊcignionym wzorem, rozprzestrzeniajàc si´ na terenach pó∏nocnej Rosji od Morza
Bia∏ego i jeziora Onega a˝ po Ural. Drobna metaloplastyka, produkowana pierwotnie

42 Каталог выставки, Неизвестная Россия. К 300-летию старообрядческой пустыни. Медная пластика, Госу-
дарственный Исторический Музей, Москва 1994, s. 38.

43 Ibidem, s. 38.
44 J.W. B∏aszczyk, Leksykon ikon i krzy˝y metalowych, pozycja niepublikowana, s. 18.
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z  myÊlà o  wspólnotach bezpopowców, by∏a póêniej wykorzystywana przez
staroobrz´dowców innych od∏amów. Co ciekawe, przenika∏a równie˝ do Êrodowiska
wiernych ortodoksyjnej Cerkwi, co niewàtpliwie sprzyja∏o rozwojowi przemys∏u.
Wspólnota wygowska by∏a wówczas postrzegana jako centrum tradycyjnego odlew-
nictwa, w zwiàzku z tà renomà inne oÊrodki cz´sto stylizowa∏y swoje wyroby na „Wyg”.
Wobec tego z biegiem czasu powstawa∏o coraz wi´cej wyrobów nie odlewanych w pus-
telni, lecz posiadajàcych cechy charakteryzujàce produkcj´ wygowskà. Wed∏ug niektó-
rych klasyfikacji metalowych przedmiotów mo˝na wyró˝niaç zatem typowe wygowskie
odlewy, nast´pnie wyroby pomorskie powstajàce na szerszym obszarze pó∏nocnej Rosji
(Archangielsk, Wo∏ogda, Kostroma) oraz odlewy sakralne kr´gu pomorskiego. Warsz-
taty te z kolei w wi´kszoÊci kopiowa∏y wygowski wzorzec odlewu, a pojawiajàc si´ ju˝
od 1780 r., rozproszone by∏y w ró˝nych cz´Êciach paƒstwa rosyjskiego. 

Wraz z nag∏ym zakoƒczeniem odlewnictwa w warsztatach pomorskich w po∏owie
XIX w. wa˝ne centrum staroruskiej tradycji metalowych przedmiotów stworzy∏a wspól-
nota fiedosiejewców przy Cmentarzu Przemienienia Paƒskiego w Moskwie. Za∏o˝y∏ je
w 1771 r. Ilija Kawylin, w∏aÊciciel cegielni w rejonie podmoskiewskim45. Równie˝ fili-
poni posiadali w Moskwie swój warsztat, wzorujàcy si´ w∏aÊciwie na pomorskich przed-
miotach sakralnych oraz tych odlewanych przy Cmentarzu Preobra˝enskim. Mimo
doÊç wysokiej jakoÊci, odlewane tam przedmioty nie mog∏y si´ równaç z wcià˝ nie-
doÊcig∏ymi wzorcami mistrzów z Wygu. 

W II po∏owie XIX w., poza Moskwà, funkcjonowa∏o równie˝ wiele warsztatów
prowincjonalnych, których wyroby nie odznacza∏y si´ ju˝ niestety tak wysokà jakoÊcià
i  dok∏adnoÊcià wykonania. Zatrudniani byli w nich najcz´Êciej niewykwalifikowani
rzemieÊlnicy, których zadaniem by∏o wykonanie jedynie w miar´ dok∏adnej kopii ory-
gina∏u. Dodatkowym powodem, dla którego powstawa∏o coraz wi´cej odlewni lokal-
nych, by∏ wysoki dochód, ok. 300-400 rubli rocznie. Drobna metaloplastyka zacz´∏a
byç produkowana na masowà skal´, tracàc powoli swojà niepowtarzalnoÊç i unikalnoÊç.
Dla zobrazowania tej sytuacji mo˝e pos∏u˝yç fakt, i˝ w guberni moskiewskiej, w gminie
nowinskiej pracowa∏o 45 warsztatów wykonujàcych odlewy ze stopów miedzi46. Me-
talowe odlewy sakralne powstawa∏y m.in. w Ni˝nym Nowogrodzie, Archangielsku,
Tule, w rejonie Jaros∏awia, jak równie˝ na terenie ¸otwy47. 

Znaczàce, gdy˝ odmienne w swoim rodzaju, ikony i krzy˝e metalowe powstawa∏y
w GuÊlicach ju˝ w XVIII w. W tamtejszych warsztatach, pracujàcych na potrzeby sta-
roobrz´dowców popowców, odlewano ikony wyró˝niajàce si´ charakterystycznà sty-
listykà. W masywnych odlewach guÊlickich obrazowanie postaci Êwi´tych by∏o bardzo

45 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Staroobrz´dowe oÊrodki odlewnicze, [w:] eadem, Mosi´˝ne o∏tarzyki, ikony…, s. 10.
46 J. W. B∏aszczyk, W. Kurpik, Podstawy typologii…, s. 45.
47 Ibidem, s. 25.
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uproszczone. Specyfikà tych wyrobów, rozpoznawalnà w póêniejszym czasie, sta∏a
si´ równie˝ niedok∏adnie odrobiona powierzchnia odlewu oraz schematyzm kompo-
zycji. W rosyjskiej literaturze stylistyka przedmiotów guÊlickich zosta∏a okreÊlona
mianem „jarmarcznego stylu”. W warsztatach odlewano g∏ównie krzy˝e napierÊne
i  skrzynkowe (kiotnyje), ozdabiane w zwieƒczeniu szeÊcioskrzyd∏ymi serafinami.
Cechà tych odlewów by∏y równie˝ ich nadmierna gruboÊç, zwi´kszona waga oraz
zbytnia dekoracyjnoÊç. Z kolei w warsztatach niko∏ogorskich, regionu Msteru, wy-
konywano prawie wy∏àcznie falsyfikaty tradycyjnych staroruskich ikon miedzianych.
Tamtejsze odlewnictwo polega∏o tylko i wy∏àcznie na odwzorowywaniu i naÊlado-
waniu niedoÊcignionych wzorów48. Nale˝y równie˝ wspomnieç o pracowniach klasz-
tornych Cerkwi prawos∏awnej, które tak˝e kopiowa∏y staroobrz´dowe plakiety
i ikony. 

Wa˝nà kwestià, z którà borykajà si´ obecnie znawcy odlewów metalowych, sà cz´ste
trudnoÊci z okreÊleniem dok∏adnej proweniencji badanych obiektów. WieloÊç warszta-
tów odlewniczych, ró˝norodnoÊç i masowoÊç produkowanych odlewów sakralnych
oraz ciàg∏e przemieszczanie si´ starowierców spowodowa∏o, i˝ obecna systematyzacja
g∏ównych oÊrodków odlewniczych z jednoczesnym przypisaniem do nich danych obiek-
tów wcià˝ nastr´cza pewnych problemów. Jednoznaczna klasyfikacja w wielu przypad-
kach jest wr´cz niemo˝liwa z  racji niemal doskona∏ego naÊladownictwa przede
wszystkim wzorów Wygu. Cz´Êç odlewów wydaje si´ byç jedynie Êwiadomà kopià sta-
roruskiej tradycji zachowywanej przez starowierców. Zatem datowanie ikonek i krzy˝y
staje si´ równie˝ bardzo skomplikowane. 

Dokonanie z∏o˝onej systematyzacji oÊrodków, nast´pnie samych odlewów, mo˝e
u∏atwiç zapoznanie si´ z samà technologià produkcji. Przemys∏ metalurgiczny rozwija∏
si´ pr´˝nie od poczàtku XVIII w., dzi´ki coraz wi´kszej dost´pnoÊci z∏ó˝ miedzi
w pó∏nocnej Rosji. Na tych terenach z kolei najcz´Êciej osiedlali si´ staroobrz´dowcy,
chroniàc si´ w g∏uszy przed przeÊladowaniami w∏adz. W zwiàzku z rzemios∏em od-
lewniczym, w którym zacz´li si´ specjalizowaç, w ciàgu nied∏ugiego czasu stali si´ spe-
cjalistami-rudoznawcami, a z ich us∏ug korzystali kolejni w∏adcy rosyjscy. Wspólnoty
starowierców, jako wyj´te spod prawa, poczàtkowo mia∏y pewne trudnoÊci z pozy-
skiwaniem surowca. Jednak dzi´ki pomocy darczyƒców, kupców, zwolenników „starej
bogobojnoÊci” i w koƒcu protektorów, z wolna zaopatrywali swoje warsztaty w dobrej
jakoÊci rudy miedzi i ˝elaza. Andriej Niko∏ajewicz Diemidow z Urala by∏ jednym
z g∏ównych sympatyków dzia∏alnoÊci odlewniczej Wygu i dostawcà surowca, a jedno-
czeÊnie mediatorem mi´dzy wspólnotà a carem. W 1705 r. starowiercy z∏o˝yli Piotrowi I pro-
pozycj´ wykorzystania ich wiedzy w pracy nad wydobyciem surowca w o∏onieckich
metaloodlewniczych fabrykach. W zamian mieli nadziej´ uzyskaç prawo nienaruszal-

48 Ibidem.
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noÊci autonomii wygowskiej wspólnoty oraz mo˝liwoÊç pozyskiwania z carskich fab-
ryk gotowej miedzi49. Imperator wyrazi∏ zgod´, a mistrzowie na Wygu, m.in. Andriej
Kubrik, Zosima Swiatow, Wasili Jewstratow czy Piotr Prokopiew, stali si´ niedoÊcig∏ymi
artystami sztuki odlewniczej50. 

Poszczególne warsztaty rozsiane po terytorium Rosji specjalizowa∏y si´ w ró˝nego
typu wyrobach. OÊrodki te ró˝ni∏y si´ od siebie technologicznie, w zale˝noÊci od tego,
jakà jakoÊç odlewu tam osiàgano. Wzorcowymi sta∏y si´ warsztaty Wygu, gdzie od sa-
mego poczàtku bracia Dienisowowie, podró˝ujàc po Rosji, pozyskiwali przez zakup,
wymian´ czy darowizn´ starej tradycji ikony i ksi´gi przednikoniaƒskie czy napriestol-
nyje krzy˝e. Wszystkie one dostarcza∏y mistrzom wygowskim wzorów dla odlewanych
przez nich metalowych przedmiotów sakralnych. W koƒcu XVII i na poczàtku XVIII
w. pojawi∏y si´ natomiast pierwsze matryce-matki, które bardzo u∏atwi∏y i przyÊpieszy∏y
proces produkcji51. Cz´Êç modeli by∏a zamawiana w warsztatach moskiewskich pro-
fesjonalnych rzemieÊlników-artystów, natomiast inne by∏y wykonywane we w∏asnym
zakresie, z zachowaniem kanonu ikonograficznego.

NajwczeÊniejszymi matrycami wykorzystywanymi w technikach odlewniczych na
Rusi by∏y te wykonywane z kamienia. Charakteryzowa∏y si´ du˝à trwa∏oÊcià oraz mo˝li-
woÊciami wielokrotnego powielania. Natomiast szczególnie cenne pod wzgl´dem
liturgicznym i artystycznym egzemplarze ikonek by∏y wówczas wykonywane z zasto-
sowaniem matryc woskowych. Ulega∏y one jednak doÊç szybko odkszta∏ceniom, dlatego
nie mog∏y byç wielokrotnie wykorzystywane w procesie produkcji metalowych przed-
miotów. Kolejnà, najprawdopodobniej najbardziej rozpowszechnionà technikà stoso-
wanà w odlewnictwie, by∏y matryce gliniane52. 

W koƒcu XVII w., ze wzgl´du na ma∏e nak∏ady a du˝e zyski warsztatów, produkcja
odlewów rozpowszechni∏a si´ na masowà skal´. Rozwiàzania technologiczne uleg∏y
wobec tego tak˝e pewnym zmianom. Dalej u˝ywano glinianych matryc, lecz nie wy-
konywanych r´cznie, jak to mia∏o miejsce wczeÊniej, a odciskanych od gotowych obiek-
tów. Formy te by∏y nast´pnie wypalane, przez co stawa∏y si´ trwalsze i  dawa∏y
mo˝liwoÊç parokrotnego u˝ycia. Post´p technologiczny szed∏ jeszcze dalej, bo ju˝
w XVIII w. pojawi∏y si´ w warsztatach pierwsze tzw. skrzynki formierskie53. Formy te
odwzorowywa∏y tylko relief, odciskany w ziemi lub piasku, który nast´pnie zalewany
by∏ metalem. Ciekawym sposobem odlewu by∏o tak˝e zastosowanie przez warsztaty
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wygowskie huby jako formy odlewniczej, z jednoczesnym wykorzystaniem cech tego
grzyba dla uzyskania wysokiej jakoÊci metaloplastyki54. 

Wymienione powy˝ej oÊrodki oraz technologie odlewnicze sà cz´Êcià sk∏adowà
ca∏oÊciowego procesu typologicznego przedmiotów metalowych. Elementy stylistyczne
oraz ikonograficzne, stanowiàce konieczny etap systematyzacji obiektów, sà rozpatry-
wane dopiero w koƒcowej fazie. Interesujàce sà szczegó∏y technologiczne, jak rodzaj
wykorzystywanego stopu metalu lub sposób mechanicznej obróbki powierzchni od-
lewu. Dostarczajà one wskazówek co do czasu i miejsca powstania przedmiotu, co daje
lepsze podstawy do prawid∏owej klasyfikacji, póêniej uzupe∏nianej przez bardziej su-
biektywne oceny poziomu artystycznego badanego obiektu. 

TrudnoÊci z ustaleniem wyczerpujàcej typologii zwiàzane sà przede wszystkim z nad-
miernà produkcjà metali, poczàwszy ju˝ od XVII w., jak równie˝ z u˝ywaniem poszcze-
gólnych odlewów jako matryc do wytwarzania kolejnych ikon i krzy˝y. Poniewa˝
proces kopiowania ikon przy u˝yciu modeli nie by∏ skomplikowany, wobec tego warsz-
taty prowincjonalne sporzàdza∏y odlewy, cz´sto tak niskiej jakoÊci, i˝ trudno by∏o
odró˝niç postaci Êwi´tych. Wiele lokalnych odlewni na rzecz wi´kszych zysków rezyg-
nowa∏a z mo˝liwoÊci uzyskania wysokiego poziomu przedmiotu sakralnego, stosujàc
Êwiadome procesy postarzania ikonek. Przyk∏adowo warsztaty Msteru wr´cz specjali-
zowa∏y si´ w odlewnictwie falsyfikatów starych ikon metalowych, odlewajàc na „stary
styl”. Jak podaje B∏aszczyk, wykorzystywano tam tzw. „zielonà miedê”. Wykonana z ta-
kiego materia∏u ikona by∏a poddawana dzia∏aniu roztworu soli kuchennej, a nast´pnie
amoniaku, w wyniku czego zmienia∏a zabarwienie na czerwonà „wiekowà barw´”55.
W niektórych przypadkach zatem sam kolor miedzi móg∏ charakteryzowaç dany oÊro-
dek odlewniczy i datowaç powsta∏y tam zabytek. Stop stosowany w produkcji by∏
okreÊlany jako „miedê czerwona”, „miedê zielona” i „miedê ̋ ó∏ta”. Najstarsze przyk∏ady
rosyjskich metali powstawa∏y ze stopu miedzi i cyny, czyli z  bràzu. Wiek XV i XVII to
okres stosowania „czerwonej miedzi”, czyli miedzi czystej. Natomiast w poczàtkach
XVII w. odlewano ze stopu z du˝à domieszkà cynku i innych metali („miedê ˝ó∏ta”).
Przedmioty wykonywane z samego mosiàdzu datuje si´ na XVII i XIX w.56. 

Dodatkowymi informacjami technologicznymi sà sposoby wykaƒczania i obróbki
powierzchni ju˝ odlanych obiektów. Badacze zajmujàcy si´ systematykà metali pod-
kreÊlajà wag´ tych drobnych szczegó∏ów, równie wa˝nych dla datowania jak pozosta∏e.
Szlifowanie pilnikiem oraz pi∏owanie brzegów odlewu, które nast´powa∏o zaraz po
procesie w∏aÊciwego odlewu, dowodzi dosyç póênego czasu powstania badanego
obiektu, poczynajàc od koƒca XVIII w. Szczególnie charakterystycznymi dla ikon
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guÊlickich sta∏y si´ tzw. Êlady technologiczne, widoczne w postaci wyraênych wg∏´bieƒ
na rewersie metalu. Powstawa∏y one w wyniku zastosowania innych rozwiàzaƒ tech-
nologicznych przy próbie wykonania ikon o g∏´bokim reliefie57. Datowanie u∏atwiajà
tak˝e uchwyty, które poczàtkowo by∏ masywne i  w  sposób ruchomy po∏àczone
z ikonkà. W póêniejszym okresie tzw. g∏ówka odlewana by∏a ∏àcznie z metalem, tworzàc
jednà ca∏oÊç. Tego rodzaju zawieszki stosowano w mniejszych rozmiarów plakietkach,
krzy˝ykach napierÊnych i ikonkach noszonych przez wiernych na szyi58. 

Równie˝ k∏adzenie emalii sta∏o si´ wa˝nym elementem artystycznym i tylko nie-
które oÊrodki by∏y wiodàce w tej sztuce. Stosowanie barw w przestrzeniach mi´dzyre-
liefowych odlewów mia∏o zbli˝aç je do ikon, jak równie˝ korespondowaç z  rolà
kolorów stosowanych w malarstwie ikonowym. Wzgl´dy techniczne i odmiennoÊç ma-
teria∏u nie pozwoli∏y jednak uzyskaç cech tak g∏´bokiej symboliki wyró˝niajàcej ikony
pisane na drewnie. Metale, poprzez emalie, mog∏y jedynie zbli˝aç si´ do niedoÊcignio-
nego wzoru, tworzàc jednoczeÊnie pewnà nowà jakoÊç w sztuce rosyjskiej. Najbardziej
rozpoznawalne sta∏y si´ emalie mistrzów z Wygu, o kolorach niebieskim, granatowym,
szafirowym, lazurowym, zielonym, bia∏ym, ˝ó∏tym oraz czarnym. Pracujàcy tam rze-
mieÊlnicy-artyÊci stali si´ mistrzami, których prace by∏y trudne do skopiowania w in-
nych pracowniach. W  procesie nak∏adania emalii pos∏ugiwano si´ metodà
powierzchniowà bàdê komórkowà. Wysokiej jakoÊci emalie wyró˝nia∏y si´ przezro-
czystoÊcià i szklistoÊcià. W XIX w. w emalierstwie nie stosowano ju˝ sproszkowanego
szk∏a, lecz ∏atwiejsze w u˝yciu szkliwa emalierskie. Obecnie mo˝na cz´Êciowo doszu-
kiwaç si´ okresu i miejsca pochodzenia danego obiektu dzi´ki barwie i jakoÊci u˝ytej
emalii, gdy˝ czynniki te zmienia∏y si´ wyraênie w zale˝noÊci od warsztatu. 

Problem typologii krzy˝y staroobrz´dowych 

W zale˝noÊci od przyj´tych metod badawczych, klasyfikacja krzy˝y metalowych
ró˝ni si´ od siebie w wielu, cz´sto spornych dla badaczy, kwestiach. Niema∏e znaczenie
ma datowanie przedmiotu, jego proweniencja, technologia, w której zosta∏ wykonany,
oraz zastosowany typ ikonograficzny. Wa˝nym dla wypracowania jednego, ogólnie
uznawanego wzorca, który dawa∏by mo˝liwoÊç systematyki badanych obiektów jest,
wed∏ug B∏aszczyka, stworzenie katalogów kolekcji muzealnych i prywatnych59. Uwa˝na
obserwacja i systematyczne opisywanie badanych metali pozwala na dok∏adne zapo-
znanie si´ z wieloÊcià i ró˝norodnoÊcià odlewów, co wp∏ywa na póêniejsze odró˝nianie
indywidualnych typów. Tymczasem w literaturze przedmiotu spotyka si´ wiele warian-
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tów typologii obiektów metalowych, w mniejszym lub wi´kszym stopniu ró˝niàcych
si´ od siebie. Wynika to z wieloÊci spojrzeƒ oraz subiektywnych ocen zainteresowanych
tematem badaczy. 

Przedstawiona w  pierwszej kolejnoÊci systematyka typów krzy˝y metalowych
zosta∏a zaczerpni´ta z pracy Janusza B∏aszczyka pt. Podstawy typologii rosyjskich ikon
i krzy˝y metalowych od XVIII do XX wieku. Zawarte tam informacje sà w wi´kszoÊci
wynikiem badaƒ porównawczych przeprowadzonych przez badaczy rosyjskich. Krzy˝e
oÊmiokoƒczaste zosta∏y podzielone ze wzgl´du na wielkoÊç i przeznaczenie. Wed∏ug
êróde∏, najpopularniejsze poczàtkowo by∏y Êredniej wielkoÊci krzy˝e napierÊne, wyko-
nywane wówczas z bràzu. Nast´pnym wyodr´bnionym typem sà krzy˝e kiotne (il. 7,
ilustracje do artykułu – s. 103-107). Nazwa zaczerpni´ta zosta∏a od sposobu ich prze-
chowywania w ozdobnych, cz´sto oszklonych szafkach – kibotkach. Dodatkowo krzy˝e
te posiada∏y panele boczne, na których widnia∏y postaci towarzyszàce Ukrzy˝owanemu:
Matka Bo˝a, Maria Magdalena, aposto∏ Jan i Longin Setnik. Specyficzny podzia∏, który
zaproponowa∏ autor, pozwala na wyodr´bnienie dodatkowego typu krzy˝y, które mia∏y
swego rodzaju funkcj´ u˝ytkowà. Umieszczane by∏y najcz´Êciej nad wejÊciem do
domów, nad progami i w samych izbach, przez co wierni mieli z nimi stycznoÊç na co
dzieƒ. Z kolei krzy˝e guÊlickie, ze wzgl´du na bogatà stylistyk´, zaliczone zosta∏y do
tzw. krzy˝y-ikon (il. 11). Na z∏o˝onà form´ kompozycji sk∏adajà si´, oprócz skrzyde∏
bocznych, umieszczone ponad w∏aÊciwym krzy˝em sceny Êwiàteczne (od lewej: Spot-
kanie Paƒskie, Wjazd do Jerozolimy, Zstàpienie do Otch∏ani – na szczycie, Wniebo-
wstàpienie, Starotestamentowa Trójca Âwi´ta). Ponadto sceny zwieƒczane by∏y
wyobra˝eniami szeÊcioskrzyd∏ych serafinów. Ca∏oÊç dawa∏a zatem wra˝enie szczególnie
rozbudowanego przedstawienia, porównywalnego z bogatà ikonà. Niezawarte w powy˝szej
systematyzacji m.in. krzy˝e o∏tarzowe oraz krzy˝e-medaliki uj´∏a w swoich badaniach
Gra˝yna Kobrzeniecka-Sikorska60. Podda∏a ona analizie podobne zabytki, równie˝ te same
formy, w zwiàzku z tym pewne informacje naturalnie ulegajà powtórzeniu. 

Uwzgl´dniajàc przedstawionà powy˝ej dyskusj´ wokó∏ klasyfikacji krzy˝y, wygodne
dla analizowanego tu zagadnienia wzajemnej zale˝noÊci symbolu i wspólnoty wydaje
si´ rozró˝nienie ich pi´ciu g∏ównych grup. 

Pierwsze i najmniejsze pod wzgl´dem rozmiarów, bo osiàgajàce d∏ugoÊç od 3 do 14
cm, to krzy˝yki metalowe noszone na ciele pod ubraniem, tzw. natielnyje czy te˝ tiel-
nyje (il. 1). By∏y to formy czteroramienne, masywne, na których widnia∏o przedsta-
wienie Chrystusa rozpi´tego na krzy˝u z trzema poprzeczkami poziomymi. Cz´sto
w konstrukcj´ ikonograficznà wkomponowane by∏y narz´dzia m´ki Zbawiciela, za-
tkni´te na górze straceƒ – Golgocie, wówczas ju˝ bez wyobra˝enia cia∏a Ukrzy˝owa-
nego. Krzy˝yki wyposa˝one by∏y w zawieszki w postaci ruchomo lub nieruchomo
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po∏àczonych z ca∏oÊcià odlewanych g∏ówek. Towarzyszy∏y wiernym od samego po-
czàtku, gdy˝ otrzymywali je zaraz po narodzinach. W zale˝noÊci od tego, czy nale˝a∏y
do m´˝czyzny czy kobiety, ró˝ni∏y si´ kszta∏tem. G∏ówna forma krzy˝yka m´skiego
by∏a czterokoƒczasta, a na tym tle widnia∏ w∏aÊciwy kszta∏t oÊmiokoƒczastego krzy˝a.
Natomiast krzy˝yki natielnyje nale˝àce do kobiet wyró˝nia∏y si´ kszta∏tem gwiaêdzis-
tym. W obu tych formach kry∏a si´ pewna g∏´boka symbolika relacji podporzàdkowania
kobiet m´˝czyznom, podobnie jak zale˝noÊç gwiazd od s∏oƒca61. Na krzy˝ach-tielni-
kach, s∏u˝àcych równie˝ jako amulety broniàce przez z∏em, mo˝na spotkaç wyobra˝enie
walczàcego z demonami Êw. Nikity lub innych Êwi´tych postaci. W pracy prezentowane
sà obiekty pochodzàce z XIV-XVI w. oraz póêniejsze z XVII w. 

Drugà grup´ stanowià odlewane miedziane krzy˝e noszone na zewnàtrz ubrania.
Swojà nazw´ wywodzà one od j´zyka greckiego enkolpios („en” - na i „kolpios” -
pierÊ)62. Enkolpiony ró˝ni∏y si´ od noszonych bezpoÊrednio na ciele rozmiarami oraz
tym, i˝ by∏y to formy sk∏adajàce si´ z dwóch po∏àczonych ze sobà cz´Êci, w których
przechowywano relikwie. S∏u˝y∏y przede wszystkim wy˝szym dostojnikom paƒstwo-
wym i cerkiewnym, jako oznaka godnoÊci i wy˝szej w∏adzy, a swà najwi´kszà popular-
noÊç zyska∏y w okresie od XI do XV w. Najstarsze zabytki odnaleziono w Kijowie
i Chercone˝u. Typowà sta∏a si´ ikonografia rosyjskich enkolpionów, wywodzàca si´
prosto z kultury bizantyjskiej. Charakterystyczne relikwiarzyki w formie krzy˝a noszone
na piersi, na awersie zdobione by∏y scenà Ukrzy˝owania. Uwa˝a si´, i˝ enkolpiony to
najbardziej rozpowszechnione przyk∏ady wczesnej staroruskiej metalowej plastyki.
Charakterystyczny kszta∏t enkolpionu z XII w. to czteroramienny krzy˝, w którego polu
obrazowym wyobra˝ano Chrystusa o mocno wygi´tym ciele. Ka˝de z ramion krzy˝a
zwieƒczone by∏o medalionem (póêniej formà kwadratowà bàdê geometrycznà) z za-
wartym w Êrodku wizerunkiem. Na koƒcach wertykalnej belki – Matka Boska i Jan
Ewangelista, natomiast poziomo obrazowano postaci Êwi´tych bàdê archanio∏ów. Rewers
enkolpionu zachowywa∏ wp∏ywy greckie, poprzez zamieszczany tam wizerunek Matki
Bo˝ej w typie Hodegetria bàdê Orantka (il. 2). Odr´bne, nieco póêniejsze typy enkolpio-
nów cechowa∏y dekoracyjnie zwieƒczone koƒce belek w postaci lekko rozwidlajàcych
si´ trójzestawnych elementów63. Ciekawa w swej budowie zawieszka krzy˝y by∏a bardzo
masywna, po∏àczona z  g∏ównym przedstawieniem ruchomym zawiasem. Odlana
g∏ówka elementu s∏u˝àcego do podwieszania, tzw. ogławie, by∏a dodatkowo zdobiona
wyobra˝eniem oblicza Jezusa lub dekoracyjnymi formami geometrycznymi (il. 3). 

Z powy˝szej formy z  biegiem czasu wyodr´bni∏a si´ trzecia grupa – krzy˝e
kap∏aƒskie, zwane napierÊnymi (napiersnyje) o rozmiarach od 8 do 15 cm. By∏y to ju˝
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jednostronne przedmioty metalowe z reliefowym wyobra˝eniem Chrystusa ukrzy˝owa-
nego (il. 4, 5). Noszone na piersiach na wierzchu ubrania, poczàtkowo przynale˝a∏y
tylko w∏adzy koÊcielnej. Póêniej funkcja krzy˝y kap∏aƒskich wyraênie uleg∏a zmianie.
Wierni umieszczali krzy˝e nad wejÊciem do bani, w naro˝nikach izb mieszkalnych
(„Êwi´te kàty”), na krzy˝ach nagrobnych, na piersiach osób zmar∏ych, ufajàc, ˝e z ich
pomocà sà w stanie uchroniç domostwa i cmentarze, przez to i samych siebie przed
z∏ymi duchami. W póêniejszym czasie, tak bardzo znaczàcà dla prostego ludu rosyj-
skiego, funkcj´ apotropaicznà przypisywano tak˝e krzy˝om staroobrz´dowym. Tego
typu zabiegi pozwala∏y wprowadzaç elementy sacrum do Êwiata doczesnego. 

Czwarty typ stanowià krzy˝e modlitewne (20-25 cm), rozpowszechnione w XVIII w.
w zwiàzku z rytua∏em oddawania pok∏onów w czasie modlitwy. Wed∏ug autorki mo˝na
je podzieliç na cztery rodzaje, w zale˝noÊci od sposobu przechowywania i wykorzystania.
Pierwsze to tzw. krzy˝e szafkowe, czyli umieszczane w specjalnie przygotowanych p∏yt-
kich szafkach (kiot), przeszklonych lub zakrywanych wyszywanymi tkaninami. Stàd po-
chodzi druga nazwa, krzy˝e kiotne (il. 7). W domach wierni umieszczali je w rogu
g∏ównej izby, tworzàc w ten sposób miejsce sacrum, przeznaczone do codziennej
modlitwy – „pi´kny kàcik” (krasnyj ugoł). Kolejne to krzy˝e wstawiane w desk´ ikony
(il. 12). Obraz Êwi´ty pisany by∏ w taki sposób, i˝ w centralnym miejscu kompozycji
Ukrzy˝owania zostawiano miejsce, które póêniej specjalnie drà˝ono, aby umieÊciç w nim
odlew. W drugim przypadku krzy˝e stanowi∏y jedyny element kompozycji na ca∏ej po-
wierzchni deski, obramionej nast´pnie ornamentem. Za rodzaj krzy˝a modlitewnego
uwa˝a si´ tak˝e kriest s po∏otiencami, czyli z dodatkowymi bocznymi panelami, na któ-
rych widnia∏y postaci Êwi´tych adorujàcych um´czonego Chrystusa. Uzupe∏niajàce krzy˝
plakiety wywodzi∏y si´ ze zwyczaju ozdabiania ramion krzy˝a haftowanymi r´cznikami
(po∏otience). Stàd te˝ przyj´to ich nazw´ (il. 7). Ostatnià grupà krzy˝y nale˝àcych do
omawianego typu modlitewnych, by∏y odlewy wzbogacone o dodatkowe ma∏e ikonki
wielkich Êwiàt, zwieƒczone w górnej cz´Êci figurkami serafinów szeÊcioskrzyd∏ych.
W nazewnictwie ludowym tego typu dekoracyjnoÊç okreÊlana by∏a mianem Êpiewu
cherubinów. Krzy˝e te przedstawia∏y bardzo rozbudowanà kompozycj´ (il. 11).

Piàtymi w przyj´tej klasyfikacji sà krzy˝e o∏tarzowe (kriest napriestolnyj). Wed∏ug
tradycji by∏y to krzy˝e przechowywane na priestole (o∏tarz w koÊcio∏ach obrzàdku
wschodniego), oÊmioramienne, pe∏niàce funkcje liturgiczne, wyró˝niajàce si´ wi´kszymi
rozmiarami – d∏ugoÊç powy˝ej 30 cm (il. 6, 10). Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ w przy-
padku tego typu obiektów rosyjscy badacze zaproponowali odmienne nazewnictwo.
Opierajàc si´ przede wszystkim na historii krzy˝y wygowskich oraz wymogach
rzàdzàcych terminologià historii sztuki, stwierdzono, i˝ tradycyjna nazwa napristolnyje
jest niepoprawna w stosunku do obiektów staroobrz´dowych. Wed∏ug dost´pnej
wiedzy w wygowskich kaplicach i molennach nie by∏o priesto∏ów. Krzy˝e i Ewangeli´
k∏adziono na ana∏ojach (analogionach, na∏ojach), czyli wysokich pulpitach o pochy∏ym
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blacie, ustawianych przed ikonostasem, na których wyk∏adano ksi´gi liturgiczne lub
ikony64. Z tego wzgl´du wczeÊniejsza terminologia jest nie do przyj´cia, poniewa˝ nazwa
krzy˝y staroobrz´dowców powinna raczej byç zwiàzana z ich funkcjà65. 

Symbolika krzy˝a staroobrz´dowego

Krzy˝, znak m´czeƒskiej Êmierci, zbawczej misji Chrystusa, jako najwa˝niejszy sym-
bol kultu religijnego pojawi∏ si´ w IV w. Od tego momentu towarzyszy Êwiatu chrzeÊci-
jaƒskiemu. Z biegiem czasu, zawierajàc w sobie coraz wi´kszà treÊç, stawa∏ si´ tak˝e
przyczynà dysput i  zaciek∏ych sporów. Równie˝ w  czasie siedemnastowiecznego
„rasko∏u” rosyjskiego forma i symbolika krzy˝a prawos∏awnego poró˝ni∏a nikonian
i starowierów. Wierni staremu obrzàdkowi nie zgodzili si´ na reformy patriarchy Ni-
kona, wprowadzajàce do Cerkwi rosyjskiej równoczesne u˝ycie dwóch rodzajów
krzy˝y: ∏aciƒskiego i greckiego (prawos∏awnego). Konflikt nie dotyczy∏ samego zna-
czenia czy interpretacji symbolu religijnego, lecz jego kszta∏tu. Czteroramienny krzy˝
by∏ uto˝samiany, zw∏aszcza wówczas na Rusi, z krzy˝em ∏aciƒskim, co równoznaczne
by∏o dla wiernych prawos∏awnych z zagro˝eniem niepo˝àdanymi wp∏ywami zachod-
niego chrzeÊcijaƒstwa. Dwubelkowy krzy˝ nie by∏ dla staroobrz´dowców tym, na któ-
rym ukrzy˝owano Chrystusa. Powo∏ujàc si´ na Êwi´te pisma i apokryfy, polemista
protopop Awwakum przywo∏uje histori´ m´czeƒskiej Êmierci Êw. Piotra, który nie
chcia∏ byç krzy˝owany na drzewie Chrystusowym, lecz prosi∏, aby egzekucja odby∏a
si´ na krzy˝u o innym kszta∏cie. Uwa˝a∏, ˝e jako grzesznik nie jest godny umieraç po-
dobnie jak Zbawiciel. Wobec tego krzy˝ Piotrowy nie mia∏ dla starowierów znaczenia
i mocy, jakà posiada∏ krzy˝ Chrystusa. Dani∏a Matwiejew zezwala∏ wyjàtkowo na
u˝ywanie kszta∏tu krzy˝a ∏aciƒskiego jedynie w zdobnictwie liturgicznych szat ducho-
wieƒstwa66. Natomiast w okresie najbardziej ˝arliwej polemiki Awwakum twierdzi∏, i˝
oddawanie czci „krzy˝owi Nikona” jest herezjà, a przez kszta∏t tego symbolu przemawia
Antychryst. Tak surowe osàdy spowodowane by∏y du˝ym zaniepokojeniem
staroobrz´dowców, twierdzàcych, i˝ w∏adza patriarsza zwraca si´ niebezpiecznie
w stron´ zachodniej kultury. W osàdzie przeciwników reform by∏o to równoznaczne
z  wp∏ywami kultury polskiej, przez co krzy˝ ∏aciƒski uzyska∏ polskà nazw´ kry˝,
w odró˝nieniu od prawid∏owego krzy˝a oÊmiokoƒczastego (wosmikoniecznyj) okreÊla-
nego jako kriest67. 

Powo∏ujàc si´ na apokryfy, legendy oraz starà tradycj´ prawos∏awia rosyjskiego, sta-
roobrz´dowcy starali si´ dowieÊç wy˝szoÊci krzy˝a trójbelkowego, wnikliwie interpre-
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tujàc jego symbolik´. Polemika odbywa∏a si´ na poziomie dyskusji, suplik i listów, przez
co znacznie wzbogacona zosta∏a literatura tego okresu. Postrzegany przez „raskolni-
ków” jako m´czennik, protopop Awwakum, dokonujàc wielu interpretacji, zapisa∏ si´
jako najbardziej p∏odny polemista staroobrz´dowy. 

Pierwszymi, którzy w pe∏ni opracowali symbolik´ i form´ krzy˝a, byli Andriej Die-
nisow i Dani∏a Matwiejew z klasztoru na Wygu. Oko∏o 1696 r. powsta∏o dzie∏o za-
tytu∏owane Odpowiedzi Pomorskie, w którym to autorzy opisujàc krzy˝ Zbawiciela
odnieÊli si´ do wczeÊniejszych jego staroruskich prefiguracji. Powo∏ujàc si´ na s∏owa
proroka Izaaka i Êwi´tych nauczycieli Jana Z∏otoustego oraz Cyryla Turowskiego,
znajdujà wyraêne poÊwiadczenie obecnoÊci jedynie prawdziwego krzy˝a w staropra-
wos∏awnej Cerkwi, podajàc nast´pujàce przyk∏ady: krzy˝ Awraama Rostowskiego,
krzy˝ na grobie Antoniego Rzymianina, grecki krzy˝ patriarchy Filareta w so∏owieckim
klasztorze oraz krzy˝ ksi´cia Jerzego Do∏gorukiego68. Studiujàc Ojców KoÊcio∏a i pisma
wczesnochrzeÊcijaƒskie, staroobrz´dowcy postrzegali wszelkie zawarte tam przedmioty
drewniane, jak lask´ Moj˝esza, lask´ Arona czy drabin´ Jakubowà, jako przysz∏à zapo-
wiedê m´czeƒskiej Êmierci Jezusa69. Wiàza∏o si´ to ÊciÊle z kolejnym, bardzo silnym
przeÊwiadczeniem wiernych, i˝ drzewo krzy˝a powsta∏o z drzewa rajskiego, które by∏o
jednoczeÊnie Drzewem ˚ycia. By∏ to symbol odnowy, upragnionej nieÊmiertelnoÊci.
W dalszych wyobra˝eniach drzewo to dêwiga∏o na sobie ca∏y wszechÊwiat, przez to
znajdowa∏o si´ w centrum Êwiata70. Na podstawie tekstów patrystycznych i tradycji
biblijnych nast´powa∏o symboliczne powiàzanie drzewa rajskiego, drzewa poznania
dobra i z∏a w∏aÊnie z Drzewem Âwiata. W ten bardzo z∏o˝ony sposób, ∏àczàc wiele wy-
obra˝eƒ Drzewa ˚ycia w jedno, chrzeÊcijaƒska tradycja kontynuowa∏a pewien „pras-
tary, uniwersalny mit”71. To w centrum Êwiata znajdowa∏y si´ drabina, s∏up, góra ∏àczàce
niebo i ziemi´. Wierzono, i˝ wszystkim tym jest krzy˝ Zbawiciela b´dàcy Kosmicznym
Drzewem, roÊlinà niosàcà nieÊmiertelnoÊç, symbolem Êrodka Êwiata. Ca∏a historia ̋ ycia,
Êmierci i zmartwychwstania Boga-cz∏owieka zamkn´∏a si´ w drzewie krzy˝a. Twier-
dzono, i˝ w miejscu ukrzy˝owania Chrystusa mia∏ tak˝e umrzeç i byç pochowany
Adam. Szczàtki pierwszego cz∏owieka na Golgocie obmy∏a krew Mesjasza, zmywajàc
grzech pierworodny. W ten sposób motyw czaszki Adama wpisa∏ si´ na sta∏e w ikono-
graficzne przedstawienie Ukrzy˝owania w  KoÊciele wschodnim. „Krew Jezusa
ukrzy˝owanego w centrum Êwiata, tam gdzie zosta∏ stworzony i pochowany Adam,
spada na czaszk´ Adama i w taki sposób chrzci ojca ludzkoÊci, odkupujàc go z grzechu”,
pisa∏ w swoich traktatach Mircea Eliade72. Przytoczone poni˝ej s∏owa Êw. Jana Damas-
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ceƒskiego, Ojca KoÊcio∏a wschodniego, zawierajà w sobie ogromnà pojemnoÊç inter-
pretacyjnà ideologii krzy˝a: „S∏owo o krzy˝u jest Boskà si∏à, gdy˝ przez nie poznaliÊmy
moc Boga, zwyci´stwo, które odniós∏ nad Êmiercià. Si∏a Boga sprawia, ˝e dzie∏o
zwyci´stwa, to co widzialne i niewidzialne, góra – dó∏, d∏ugoÊç – szerokoÊç, trwa, po-
dobnie jak Êrodek ∏àczy i utrzymuje razem ramiona krzy˝a”73. 

W sporze z nikonianami Awwakum, dowodzàc prawdziwoÊci oÊmioramiennego
krzy˝a, powo∏ywa∏ si´ na teksty apokryfów, przytaczajàc Legend´ o drzewie krzy˝a. Jej
przywo∏ywanie przez starowierów dowodzi szerokiej znajomoÊci pism, jak równie˝
wykorzystywania tych, które nie by∏y uznawane za objawione. Legenda powsta∏a w wy-
niku po∏àczenia ró˝norodnych motywów biblijnych i apokryficznych, a powtarzana
by∏a w wielu wersjach. Z ˝ydowskiego apokryfu Apokalipsy Moj˝esza, zachowanego
w wersji greckiej, zaczerpni´to teologicznà myÊl przewodnià: upadku cz∏owieka spo-
wodowanego pokusà rajskiego drzewa oraz odkupienia grzechów ludzkoÊci na drzewie
krzy˝a. W jednà ca∏oÊç po∏àczone zosta∏y legendy o w´drówce Seta do raju i dziejach
drzewa, z którego powsta∏ krzy˝ Chrystusa. Jedna z wersji g∏osi∏a, i˝ Êmiertelnie chory
Adam wys∏a∏ Seta i Ew´ w podró˝, aby b∏agali Boga o oliw´ z rajskiego Drzewa ˚ycia.
W´drowcy przybywajàc do raju nie uzyskali oleju ∏aski, jedynie obietnic´ przekazanà
im przez Archanio∏a, ˝e ludzie otrzymajà zbawienie pod koniec dziejów74. W dalszej
cz´Êci znajduje si´, przyj´ty równie˝ przez Awwakuma, podzia∏ krzy˝a na trzy belki,
z których ka˝da mia∏a byç wykonana z innego drzewa. Pochodzenie krzy˝a wywodzi
si´ tutaj z drzewa rajskiego, z którego otrzyma∏ Set trzy nasiona wraz z poleceniem za-
siania ich pod j´zykiem umierajàcego ojca ludzkoÊci – Adama. Z nasion tych wyros∏y
trzy drzewa symbolizujàce Trójc´ Âwi´tà: cedr – za sprawà swojej wysokoÊci ozna-
czajàcy Boga Ojca, cyprys, który przez swój wonny zapach by∏ podobny do Syna
Bo˝ego i sosna – dzi´ki iloÊci nasion symbolizujàca Ducha Âwi´tego75. 

Protopop Awwakum dalej opowiada legend´, wybierajàc spoÊród wielu wersji
jednà. Lot spowiada si´ Abrahamowi ze swoich grzechów, a w ramach pokuty musi
udaç si´ nad Nil po p∏onàce wiecznym ogniem g∏ownie. By∏ to fragment rajskiego
drzewa poznania dobra i z∏a symbolizujàcy Adama. Po grzechu prarodziców cz´Êç ta
wpad∏a do rzeki Tygrys, aby w ostatecznoÊci znaleêç si´ w Edenie. Po tym syn Adama
– Set, na polecenie anio∏a, zapali∏ je i od tej pory by∏y nieugaszone. Lot, pos∏uszny
Abrahamowi, przyniós∏ trzy g∏ownie, a nast´pnie skruszony p∏aka∏ nad nimi tak d∏ugo,
a˝ dzi´ki jego ∏zom wykie∏kowa∏y drzewa. Z nich mia∏ w ostatecznoÊci powstaç krzy˝
m´ki Mesjasza76. 
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Wobec tego przekazu kszta∏t oÊmiokoƒczastego krzy˝a i jego proweniencja by∏y
niezaprzeczalne dla staroobrz´dowców. Z tego powodu byli gotowi walczyç z wszel-
kimi herezjami nikonian. W∏aÊciwe raspiatije sk∏ada∏o si´ z g∏ównej pionowej belki
zwanej sto∏bem (s∏upem), na której pierwsza od góry umieszczona by∏a najmniejsza
belka poprzeczna, zwana tit∏em, gdzie widnia∏ tytu∏ nadany Jezusowi przez Pi∏ata.
Nast´pnie najd∏u˝sza belka poprzeczna – pieriek∏adina, do której przygwo˝d˝ono
d∏onie Chrystusa. Belka w uk∏adzie ukoÊnym, do której przybito nogi Zbawiciela, to
suppedaneum (podno˝nyje, podnó˝ek). W∏aÊnie ona, wraz z jej charakterystycznym
przechyleniem, sta∏a si´ podstawà kolejnych teologicznych dysput. Przesy∏ajàc listy do
swych oponentów, Awwakum twierdzi∏: „Gdy Chrystusa powiedli na krzy˝ i wstàpi∏
na podnó˝ek [...] drzewo ugi´∏o si´ jak wosk i jeden jego koniec znalaz∏ si´ u do∏u,
a  drugi u  góry”77. Charakterystyczne jest tutaj stwierdzenie o  wst´powaniu na
podnó˝ek, równoznaczne w tradycji prawos∏awia z wst´powaniem i zasiadaniem na
tronie. We wschodniej ikonografii w szczególny sposób uto˝samiano scen´ Ukrzy˝owa-
nia z intronizacjà. Chrystus nie by∏ przedstawiany jako cierpiàcy cz∏owiek, lecz jako
Bóg sk∏adajàcy z siebie ofiar´ i przezwyci´˝ajàcy Êmierç. Równie˝ wyraêne przechylenie
poprzeczki w jednà stron´ zawiera g∏´boki przekaz symboliczny. Prawy koniec suppe-
daneum skierowany ku do∏owi oznacza wa˝nà dla ludzkoÊci zapowiedê zejÊcia Chrys-
tusa do piekie∏ i odkupienie grzechów. Scena zstàpienia do otch∏ani by∏a ju˝ wczeÊniej
przedstawiana na ikonach, wpisujàc si´ w pog∏´bionà interpretacj´ wyobra˝enia Jezusa
na krzy˝u. Z kolei podniesiony lewy kraniec podnó˝ka symbolizuje wstàpienie Syna
Bo˝ego w niebiosa78. W znacznym stopniu te dwa, zdawa∏oby si´ nieistotne fragmenty
kompozycji, by∏y zapowiedzià przysz∏ego Sàdu Ostatecznego i nadejÊcia Królestwa Nie-
bieskiego, czyli spe∏nienia si´ najwi´kszej tajemnicy wiary, zmartwychwstania Boga-
cz∏owieka, pos∏anego przez Ojca. Innym wyjaÊnieniem dla charakterystycznego uk∏adu
suppedaneum, stosowanym równorz´dnie przez starowierów, by∏a teoria podnó˝ka
jako wagi sprawiedliwoÊci, za sprawà swojego przechylenia przesàdzajàcej o losie do-
brego i z∏ego ∏otra. 

Jak dowodzi mistyka krzy˝a na Golgocie, Miejscu Czaszki, nazwanym „p´pkiem
Êwiata”, w przestrzeni sacrum dokona∏o si´ odkupienie grzechów pierwszego cz∏owieka
– praojca Adama, za sprawà krwi Mesjasza. Ten bardzo g∏´boko symboliczny fakt, dajàcy
cz∏owiekowi zapowiedê ˝ycia wiecznego, ju˝ w X w. zosta∏ dos∏ownie zobrazowany
w ikonografii wschodniego prawos∏awia w postaci czaszki umieszczonej wprost pod drze-
wem krzy˝a. Staroobrz´dowcy powielali ten motyw w przedstawieniach krzy˝a od koƒca
XVII w., zachowujàc go nast´pnie jako przyk∏ad staroruskiej tradycji ikonograficznej79. 
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Dzi´ki du˝emu zaanga˝owaniu polemistów i pisarzy staroobrz´dowych, literatura,
a przez to i sztuka, zyska∏y dok∏adnie opracowany i poÊwiadczony êród∏ami Êwi´tych
tekstów kanon ikonografii sceny Ukrzy˝owania. Przedstawienie to sta∏o si´ w rozumie-
niu starowierów nienaruszalne i w najdrobniejszych szczegó∏ach symboli, napisów i wy-
obra˝eƒ postaci by∏o powielane jako tradycyjne. 

Krzy˝ bezpopowców

Obrazowanie sceny Ukrzy˝owania Paƒskiego na odlewach krzy˝y w wykonaniu wy-
gowskich warsztatów by∏o w pe∏ni odtworzonym schematem, wed∏ug którego pisane
by∏y ikony przednikoniaƒskie. Pod wzgl´dem dok∏adnoÊci wykonania, precyzji i prze-
myÊlenia kompozycji oraz odr´bnoÊci stylu, krzy˝e wygowskie mo˝na porównywaç
z  pracami ikonopisców. Przedmioty kultu wytwarzane przez staroobrz´dowców
wyró˝nia∏y si´ przywiàzaniem do starych schematów ikonograficznych, zgodnych
z pierwowzorami (podlinnik) sprzed roz∏amu Cerkwi rosyjskiej. Obroƒcy starego rytu
prawos∏awia, przenoszàc si´ w oddalone od centrum Rosji oÊrodki i pustelnie, przy-
czynili si´ do zachowania pewnego kanonu przedstawieƒ scen i postaci Êwi´tych.
Przenikanie do ikonografii rosyjskiej zachodnich wzorów nast´powa∏o ju˝ wyraênie
od II po∏owy XIX w. w sferze kompozycji scen oraz wartoÊci estetycznych. Od drugiej
po∏owy XVII w. jedynie starowierzy pozostali wierni tradycjom ikonograficznym, po-
wielanym wczeÊniej przez ich ojców. Sztuka prowincjonalnych warsztatów ustrzeg∏a
si´ zatem wp∏ywów zachodniej maniery obrazowania. 

Dzi´ki migracjom oraz odseparowaniu wspólnot starowierców od oficjalnej Cerkwi,
krzy˝ staroobrz´dowy sta∏ si´ semiotycznà osià ich kultury. Nabra∏ w sposób naturalny
g∏´bokiej i jednoczeÊnie skomplikowanej symboliki, majàcej pod∏o˝e w Êwi´tych tek-
stach, apokryfach oraz tradycji „Âwi´tej Rusi”. JednoczeÊnie znaczenie krzy˝a jako
przedmiotu kultu i rytua∏u nabra∏o nowej, wy˝szej wartoÊci dla obrz´dowoÊci. Dotyczy∏o
to zw∏aszcza wspólnot bezpopowców, którzy zrównali krzy˝e z ikonami i ksi´gami, przez
co wszystkie sta∏y si´ symbolami „d∏ugiego trwania” tradycji przednikoniaƒskiego pra-
wos∏awia ruskiego. Krzy˝e zacz´∏y tak˝e spe∏niaç znaczàce funkcje kontemplacyjne
i gnoseologiczne80. Coraz cz´Êciej zdobi∏y wn´trza domów, ale przede wszystkim domów
modlitwy (molenn), gdzie zaj´∏y niemal centralnà rol´ w rytuale liturgicznym.

Ikonografi´ krzy˝a staroobrz´dowców bezpopowców przedstawi´ na dwóch
wzorcowych przyk∏adach, w których uwzgl´dnione zostanà cechy kompozycyjne, in-
skrypcje i symboliczne wyobra˝enia, stanowiàce o teologicznej treÊci przekazu. Schemat
I (s. 84) przedstawia dok∏adne rozmieszczenie napisów na poszczególnych cz´Êciach
sk∏adowych krzy˝a bezpopowców. 
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W tradycyjnym ruskim przedstawieniu krzy˝a metalowego ze scenà Ukrzy˝owania
(il. 6) widniejà dwa na∏o˝one na siebie oÊmiokoƒczaste krzy˝e, a postaç Jezusa obrazo-
wana jest na mniejszym z nich, b´dàcym krucyfiksem, czyli w∏aÊciwym raspiatijem.
Wi´kszy krzy˝ ma symbolizowaç wszechÊwiat, jednoczeÊnie stanowiàc podstaw´ kom-
pozycji oraz t∏o dla jego cz´Êci sk∏adowych. Chrystus na krzy˝u ukazany jest martwy,
z r´koma i stopami przytwierdzonymi do belek poprzecznych. Nogi lekko ugi´te pod
ci´˝arem bezw∏adnego cia∏a, zgodnie ze wschodnià tradycjà przybite oddzielnie. Stopy
ustawione prawie pod kàtem prostym na suppedaneum, lewa wyraêniej odsuni´ta na
bok. Przez to ca∏a postaç sprawia wra˝enie, jakby mocno sta∏a na podnó˝ku krzy˝a.
Udrapowany materia∏ okalajàcy biodra, perizonium, podobnie jak w gotyku si´ga
powy˝ej kolan. G∏owa sk∏aniajàca si´ w bok opada na prawe rami´, otoczona jest nim-
bem krzy˝owym z  inskrypcjà „ΏOH”, czyli „Jam jest, który jest”. Chrystus ma
zamkni´te oczy, jego twarz jest pe∏na spokoju, nie widaç na niej oznak cierpienia. Takie
obrazowanie oblicza Zbawiciela symbolizowa∏o jego boski pierwiastek cz∏owie-
czeƒstwa, który mia∏ zatriumfowaç na Krzy˝u ˚ycia i Âmierci. Szeroko roz∏o˝one ra-
miona symbolizujà gotowoÊç Jezusa do przyj´cia na siebie grzechów ka˝dego
cz∏owieka, w ten sposób wyra˝ajàc zbawczy cel z∏o˝onej ofiary. Uniesione ramiona to
równie˝ symbol otwarcia ku górze. Ju˝ we wczesnym chrzeÊcijaƒstwie by∏a to po-
wszechnie stosowana poza modlitewna, która nast´pnie przyj´∏a si´ w ikonografii. R´ce
∏àcznie z barkami tworzà lini´ prostà. Widoczny wierzch obu d∏oni z wyprostowanymi
palcami podkreÊla poddanie si´ Ukrzy˝owanego woli Ojca. W tradycji wschodniej ten
sposób obrazowania wyst´puje od XI w.81. W sposobie opracowania postaci Chrystusa
na krzy˝ach bezpopowskich widoczna jest dok∏adnoÊç wykonania wszelkich detali. 

PrzemyÊlane zakomponowanie obu krzy˝y ma swój cel w ukazaniu harmonii i do-
nios∏oÊci, spe∏niajàcej si´ na drzewie krzy˝a tajemnicy odkupienia grzechów
i zwyci´stwa nad Êmiercià. W krzy˝ wpisanych zosta∏o wiele znaków, symbolicznych
przedstawieƒ czy te˝ postaci towarzyszàcych ukrzy˝owaniu. Na górze, ponad tit∏em
du˝ego krzy˝a, znajduje si´ wyobra˝enie Oblicza Zbawiciela „nie r´kà ludzkà wyko-
nane” (nierukotworiennyj spas), zwane te˝ chustà Abgarowà czy Mandylionem (gr.
Acheiropoietos). Najs∏ynniejszy w tradycji prawos∏awnej Mandylion z Edessy w IV w.
uwa˝any by∏ za rzeczywisty wizerunek twarzy Chrystusa. Wed∏ug podaƒ chusta ta cu-
downie uleczy∏a w∏adc´ Edessy, króla Abgara82. W tym miejscu widoczna jest wyraêna
ró˝nica mi´dzy obrazowaniem w bezpopowskich i popowskich krzy˝ach, gdy˝ po-
powcy nie uznawali na krzy˝u wyobra˝enia Mandylionu, zast´pujàc go wizerunkiem
Boga Savaof. Dowodzi to znaczàcych ró˝nic mi´dzy samymi staroobrz´dowcami oraz
ich niejednomyÊlnoÊci w stosunku do programu ikonograficznego krzy˝a. Oblicze
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Schemat I. Symbolika krzy˝a bezpopowców



Chrystusa na horyzontalnie rozpi´tym ca∏unie trzymanym przez dwóch anio∏ów,
umieszczone na g∏ównej osi kompozycji, jest charakterystyczne dla wspólnot bezpo-
powców pomorców. Nieco ni˝ej po bokach zobrazowani sà dwaj anio∏owie sfruwajàcy
ku Ukrzy˝owanemu. W gestach g∏´bokich, ̋ a∏obnych pok∏onów, niosàc na zas∏oni´tych
d∏oniach (co symbolizuje obecnoÊç sacrum) tkaniny (encheriony), oddajà czeÊç um´czo-
nemu na krzy˝u. W trójkàcie stanowionym przez wyobra˝enie Mandylionu i anio∏ów
znajdujà si´ napisy okreÊlajàce Oblicze Zbawiciela „Obraz Nierukotworiennyj”,
a pomi´dzy anio∏ami: „A[n]gg[e]li G[oospo]dni” (АГГЛИ ГДНИ) – Anio∏owie Paƒscy. 

Na titlusie wewn´trznego krzy˝a widnieje chrystusowy monogram IC XC (Jezus
Chrystus), czytany w uzupe∏nieniu o dodatkowe napisy znajdujàce si´ na koƒcach dol-
nej kraw´dzi titlusa du˝ego krzy˝a i nad górnà kraw´dzià poprzecznika ma∏ego, od-
powiednio z góry do do∏u: „Car S∏awy” i  „Syn Bo˝yj”. Napis w  tej cz´Êci krzy˝a
w ca∏oÊci odczytywany jest jako ЦРЬ СЛВЫ IС ХС СНЬ БЖИЙ – „Król Chwa∏y
Jezus Chrystus Syn Bo˝y”. Powy˝sza inskrypcja, powszechnie u˝ywana w Rosji od
po∏owy XVII w., ju˝ na prze∏omie XVII i XVIII w. wywo∏a∏a o˝ywionà polemik´
pomi´dzy pomorcami a fiedosiejewcami. Ostatecznie bezpopowcy przyj´li jà jako je-
dynie prawdziwà i zgodnà z dogmatycznà teologià Krzy˝a83. 

Na kraƒcach poprzecznej belki ma∏ego krzy˝a triumfalnego zosta∏y umieszczone
odpowiednio wyobra˝enia S∏oƒca i Ksi´˝yca schowane w ob∏okach, z odpowiadajàcymi
opisami. W niektórych obiektach te symboliczne wyobra˝enia uzupe∏nione sà o dodat-
kowy tekst, zakomponowany w przestrzeni nad belkà poprzecznà mniejszego krzy˝a:
Небеса свишася, Солнце померче, Луна в кровь преложися – „Niebiosa otwar∏y si´,
S∏oƒce przygas∏o, a Ksi´˝yc sta∏ si´ krwisty”. Poni˝ej tej samej poprzecznej belki umiesz-
czony jest fragment tekstu liturgicznego w  j´zyku staro-cerkiewno-s∏owiaƒskim:
„Krzy˝owi Twojemu K∏aniamy si´ Panie i Âwi´te Zmartwychwstanie Twoje Chwalimy”.
Du˝y krzy˝ jakby zawieszony w przestrzeni, w przeciwieƒstwie do Êrodkowego, który
wbity w ziemi´, stoi na Golgocie. U stóp triumfalnego krzy˝a Syna Bo˝ego znajduje si´
grota, w której spoczywa czaszka Adama (skierowana w prawo), a poni˝ej symboliczna
ga∏àê z drzewa Seta. Krew umierajàcego Chrystusa sp∏ywa na szczàtki pochowanego
wed∏ug tradycji w tym miejscu pierwszego cz∏owieka, chrzczàc ca∏à ludzkoÊç. Na wy-
sokoÊci podnó˝ka wyraêny jest zarys murów Jerozolimy. Z  dwóch stron cia∏a
Ukrzy˝owanego umieszczono narz´dzia m´ki: trost, czyli gàbk´ nasàczonà octem oraz
kopi´, opisane odpowiednimi znakami: „T” i „K”. Bardzo wyraêny w kompozycji jest
jeszcze jeden odnoszàcy si´ do Chrystusa monogram, „HИKA” (Nika). Oznacza on
Zwyci´zc´ (Pobieditiel), tego który pokona∏ Êmierç.
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Pod ukoÊnikiem ma∏ego krzy˝a znajdujà si´ kolejne monogramy: МЛ (место лобное
– miejsce kaêni) oraz РБ (рай бысть – rajem by∏o). Z kolei pod ukoÊnikiem du˝ego
krzy˝a: ГГ (гора Голгофа – góra Golgota) i ГА (глава Адама – czaszka Adama). Przed-
stawiony powy˝ej zestaw tekstów i napisów, charakterystyczny dla warsztatów staro-
obrz´dowców bezpopowców, zosta∏ dok∏adnie rozpisany na schemacie I. 

W przedstawionym przyk∏adzie krzy˝a odlanego wed∏ug zasad szko∏y pomorskiej,
widoczna jest dekoracyjnoÊç stylu. Relief odlewu zosta∏ starannie wykonany, z dba∏oÊcià
o wszelkie detale, jak w∏osy, skrzyd∏a czy oczy. Sylwetki postaci stylizowane, lekko ar-
chaizujàce. Postaç Chrystusa finezyjnie upozowana, o dok∏adnych rysach twarzy. Relief
wystarczajàco g∏´boki, pozwalajàcy na wyró˝nienie szczegó∏ów, dzi´ki czemu materia∏
szat uk∏ada si´ w naturalne, mi´kkie draperie. Komórki i t∏o krzy˝a wype∏nia bia∏a,
˝ó∏ta, zielona, b∏´kitna i niebieska emalia. Obramienie krzy˝a ozdobione jest orna-
mentem punktowym. Zestaw napisów i krój liter równie˝ typowy dla krzy˝y staro-
obrz´dowców od∏amu bezpopowców. 

Bardzo ciekawe pod wzgl´dem schematu kompozycyjnego sà metalowe krzy˝e po-
morskie, przeznaczane najcz´Êciej do wstawiania w skrzynk´ na ikony (kiotne) lub
w samà desk´ ikony. Prezentowany krzy˝ metalowy przedstawia scen´ Ukrzy˝owania
z adorujàcymi postaciami oraz analogiczny do powy˝szego sposób zakomponowania
postaci Chrystusa na krzy˝u wraz z towarzyszàcymi napisami (il. 7). Dodatkowo odlew
uzupe∏niony jest po bokach o dwie boczne plakiety, mocowane symetrycznie do dolnej
kraw´dzi du˝ego poprzecznika, przedstawiajàce wyobra˝enia adorujàcych postaci:
Matki Bo˝ej i Marii Magdaleny oraz Jana Teologa i Longina Setnika. Ta ostatnia postaç
jest szczególnie charakterystyczna dla ruskiej i rosyjskiej sztuki obrazowania sceny
Ukrzy˝owania Paƒskiego. Setnik przebi∏ w∏ócznià bok konajàcego Zbawiciela, przez
co jego przeznaczeniem sta∏o si´ „oglàdanie cierpienia Chrystusa”84. W tradycji po-
strzegany jest jako grzesznik, który za sprawà m´czeƒskiej Êmierci Jezusa odda∏ z kolei
swoje ˝ycie za wiar´ chrzeÊcijaƒskà. W  staroobrz´dowych przedstawieniach
wyobra˝any jest jako osoba Êwi´ta, na co wskazuje nimb dooko∏a g∏owy. Bardzo
wa˝nym elementem obrazowania jego postaci w scenie pod krzy˝em Zbawiciela jest
podniesiona  prawa d∏oƒ, z∏o˝ona w geÊcie dwupalcowego, jedynie prawdziwego
wed∏ug obroƒców starego rytu, znaku krzy˝a. Ten drobny detal przestawienia mani-
festuje wyraênie ide´ ciàg∏ego zachowywania staroruskich tradycji. 

Technologiczne wykoƒczenie opisywanego krzy˝a modlitewnego z bocznymi kwa-
terami jest dok∏adne, a relief odlewu g∏´boki. Metal majàcy z∏ocistà barw´ komponuje
si´ z pozosta∏oÊciami granatowej emalii po∏o˝onej w komórkach – wolnych przestrze-
niach pomi´dzy reliefami. Postaci przedstawienia upozowane sà finezyjnie, ∏àcznie z de-
koracyjnà linià udrapowania szat. Uwag´ zwracajà dok∏adnie odlane szczegó∏y sceny
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Ukrzy˝owania: w∏osy, skrzyd∏a, twarze, napisy. Wyraênie widoczne dà˝enie do
wype∏nienia ca∏oÊci pola powierzchni przedmiotu ró˝norodnymi motywami ornamen-
talnymi, bez pozostawiania pustego t∏a (horror vacui). Na obramieniu krzy˝a regularne
formy geometryczne w postaci ornamentu punktowego. 

Na rewersie typowych krzy˝y pomorskich bardzo cz´stà formà ozdoby by∏y ró˝nego
rodzaju ornamenty floralne. Z ty∏u, na ca∏ej powierzchni odlewu, grawerowane by∏y
powtarzajàce si´ regularnie motywy zdobnicze: kwiatowo-roÊlinne z p´dami winnego
grona (il. 8). W innych odlewach, co równie˝ charakteryzowa∏o wyroby bezpopowców,
na odwrociu krzy˝a oÊmiokoƒczastego rytowano tekst modlitwy do Krzy˝a Âwi´tego.
Poni˝ej, na wysokoÊci du˝ego ukoÊnika, umieszczany by∏ natomiast wizerunek krzy˝a
triumfalnego na Golgocie (il. 9), opisywany odpowiednimi, jedynie prawdziwymi
wed∏ug tradycji ruskiej, monogramami. W literaturze przedmiotu forma tego krzy˝a
okreÊlana jest jako znak Nika. Symboliczne inskrypcje w skróconej formie powtarzajà
te znajdujàce si´ na awersie krzy˝a. 

Krzy˝ popowców

Krzy˝e odlewane wed∏ug kompozycji ikonograficznej warsztatów staroobrz´dow-
ców popowców nie ró˝nià si´ zasadniczo od przedstawionego powy˝ej opisu obiektów
bezpopowców, wraz z ich programem wyobra˝eƒ i symboli. Miejsce warsztatu, a zatem
stosowana technologia odlewnictwa, wp∏ywa∏o wyraênie na poziom artystyczny krzy˝a
oraz jego jakoÊç. Omówi´ tu dwa przyk∏ady krzy˝y o nie ró˝niàcej si´ ikonografii, lecz
wyraênie kontrastujàcej stylistyce i poziomie wykonania. Schemat II przedstawia in-
skrypcje zapisane na krzy˝u staroobrz´dowców popowców. 

Prezentowany metalowy krzy˝ ze scenà Ukrzy˝owania (il. 10) przypuszczalnie zosta∏
odlany w oÊrodku popowszcziny w podmoskiewskich warsztatach GuÊlic w XIX w.
Na szczycie odlewu miejsce Mandylionu (u bezpopowców) zajmuje postaç Boga Ojca,
obrazowana tylko w od∏amie staroobrz´dowców-popowców. Jako szczególne przed-
stawienie dla tego typu ikonograficznego, Bóg Savaof (Sabaoth) zajmuje miejsce
w najwy˝szym punkcie na osi kompozycji, ponad Jezusem ukrzy˝owanym. Upozowany
w pó∏postaci, frontalnie, odziany w szaty, wy∏aniajàcy si´ spoÊród ob∏oków swego nie-
bieskiego królestwa. Bóg Ojciec obrazowany jednopostaciowo jako starzec z d∏ugimi
w∏osami i brodà oraz oÊmioramiennym nimbem wokó∏ g∏owy. Po obu stronach wize-
runku zakomponowany nadpis okreÊlajàcy jego postaç. Wszechpot´g´ i nieskoƒczonà
w∏adz´ Boga wyra˝a jego hieratyczny wyglàd oraz gesty. Kula trzymana w lewej d∏oni
odnosi si´ do boskich wieczystych rzàdów nad Êwiatem, zaÊ prawa d∏oƒ uniesiona
w geÊcie b∏ogos∏awieƒstwa ma jednoczeÊnie przypominaç akt kreacji ca∏ego stworzenia.
Innym wariantem upozowania by∏ Bóg Savaof b∏ogos∏awiàcy ludzkoÊci obydwoma
r´koma. Ten gest by∏ g∏´boko symboliczny, gdy˝ r´ka Boga ukazana nad ukrzy˝owanym
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Zbawicielem przypomina∏a o ogromnym poÊwi´ceniu Ojca, oddajàcego ˝ycie swego
syna jako cen´ za odkupienie grzechów i ̋ ycie wieczne. Poni˝ej go∏´bica, symbol Trójcy
Âwi´tej, zlatujàca ku Chrystusowi. 

Jedna z najwa˝niejszych debat o sztuce, m.in. o dopuszczalnoÊci obrazowania wizerunku
Boga Ojca (Гдь Савафь) w ikonach, mia∏a miejsce w XVII i na poczàtku XVIII w. Stano-
wisko oficjalnej Cerkwi ponikoniaƒskiej zosta∏o na nowo okreÊlone w czasie trwania
soborów moskiewskich w latach 1667 i 1722. Rozpatrujàc kwesti´ obrazowania wize-
runku Boga Ojca w kategoriach dogmatu i kanonu ikonograficznego, uznano go za
niekanoniczny. Niedopuszczalnym sta∏y si´ przedstawienia Pana Zast´pów Nie-
biaƒskich, gdy˝ wed∏ug teologii prawos∏awnej cz∏owiek nigdy nie widzia∏ jego oblicza.
Tymi postanowieniami hierarchowie cerkiewni chcieli jednak przede wszystkim
napi´tnowaç staroobrz´dowców, którzy dalej postrzegali omawiany wizerunek jako
poÊwiadczony wielowiekowà tradycjà, wykorzystujàc go w swoich ikonach i krzy˝ach.
Roz∏amowcy – starowiercy po raz kolejny zostali pot´pieni jako schizmatycy i heretycy. 

Postanowienia synodu moskiewskiego przeciwstawia∏y si´ jednak wielowiekowej
rosyjskiej tradycji artystycznej, poniewa˝ oblicze Boga Savaof pojawi∏o si´ i zyska∏o po-
pularnoÊç w XIV i XV w., wskutek czego ju˝ w XVI i 2. po∏owie XVII w. sta∏o si´ in-
tegralnà cz´Êcià prawos∏awnej ikonografii85. Natomiast najwczeÊniejsze korzenie
kompozycji si´ga∏y sztuki bizantyjskiej i wczesnochrzeÊcijaƒskiej. Wprowadzone przez
nikonian zmiany, nieakceptowane poczàtkowo nawet przez ikonopisców oficjalnego
malarstwa ikonowego, postrzegane by∏y przez staroobrz´dowców jako znak nadejÊcia
Antychrysta i nieuchronny koniec. Za poÊrednictwem tekstu Odpowiedzi Pomorskich
rozpocz´∏o si´ przytaczanie argumentów na rzecz dowiedzenia kanonicznoÊci i dog-
matycznoÊci wizerunku Boga Savaof. W powy˝szym dziele powo∏ywano si´ na starà
tradycj´ kanonu ikonograficznego, której wierne by∏y najbardziej tradycyjne oÊrodki
pisania ikon – Nowogród, Moskwa oraz szko∏a Stroganowów. Staroobrz´dowcy
powo∏ywali si´ równie˝ na postanowienia tzw. „Soboru stu rozdzia∏ów” (Stog∏awyj
sobor) z 1551 r., uznajàcego przedstawienie Pana Zast´pów za prawid∏owy wzór, który
powinien byç powielany. Z kolei na soborach moskiewskich w latach 1553-1554 do-
brze s∏yszalny by∏ g∏os metropolity Makarego, referujàcy pisma Pseudo Dionizego Aero-
pagity, przywo∏ujàcy tradycj´ s∏owa Ojców KoÊcio∏a. Dowodzi∏, i˝ ikony przez swoje
obrazowanie uwidaczniajà nieokreÊlonà boskà emanacj´ w Êwiecie, jednoczeÊnie po-
wielajàc jedynie wzorce zgodne z przekazami proroków. Aby dowieÊç prawdziwoÊci
swoich twierdzeƒ, przytacza∏ opisy Boga z Ksi´gi Daniela oraz aktu kreacji z Ksi´gi Ro-
dzaju86. Na soborze zosta∏y nawet spisane odpowiednie instrukcje sposobu obrazowania
Boga Savaof, do których mieli stosowaç si´ ikonopiscy. 
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Wyjàtkowo przestrzegane w rosyjskiej tradycji ikonograficznej by∏y Êcis∏e zwiàzki
wszelkich wyobra˝eƒ z  prawos∏awnà ortodoksyjnà teologià. W  przypadku sceny
Ukrzy˝owania Bóg Savaof jest postacià szczególnie wa˝nà. Jego obecnoÊç nad krzy˝em
Jezusa jest dowodem bezwarunkowej boskiej mi∏oÊci do cz∏owieka. Wyobra˝enie Boga
Savaof, jako uÊwi´cone tradycjà, by∏o powielane wy∏àcznie we wspólnotach staro-
obrz´dowców od∏amu popowców. Wed∏ug nich krzy˝ powinien byç czytany ∏àcznie
z  tym Êwi´tym wizerunkiem i  wszelkimi napisami go otaczajàcymi. Popowcy,
przeÊwiadczeni o prawdziwoÊci ich ideologii eschatologicznych, uwa˝ali si´ za lud wy-
brany, który jako jedyny mia∏ zachowaç i obroniç starà wiar´ a˝ do koƒca dziejów
Êwiata. Podsumowujàc, wizerunek Pana Zast´pów by∏ kanoniczny dla staroobrz´dow-
ców przede wszystkim z powodu zwiàzków z wiarà ojców, a przez to mo˝liwoÊcià prak-
tykowania jedynie prawdziwego rytua∏u. 

Spór, a w jego nast´pstwie ró˝nice programu ikonograficznego wspólnot bezpopow-
ców-pomorców i popowców, dotyczy∏ tak˝e dopuszczalnoÊci napisu na title. Z biegiem
czasu sytuacja narastajàcych dyskusji teologicznych i dogmatycznych powtarza∏a si´
w Êrodowisku starowierców rosyjskich coraz cz´Êciej. Skupiajàcy si´ w centrum Rosji
popowcy, akceptujàc poczàtkowo dwie wersje napisu imienia Chrystusa na tzw. pi∏ato-
wej tabliczce, ostatecznie pozostali wierni tylko jednej z nich. Inskrypcja brzmia∏a:
IΗЦИ, czyli Isus Nazarianin Car Judejskij (Jezus Nazaretaƒczyk Król ̊ ydowski). Mimo
˝e napis by∏ poÊwiadczony tekstem Ewangelii, przez pomorców uwa˝any by∏ za herezj´
oraz niegodne okreÊlenie Syna Bo˝ego. Ostatecznie w gronie samych bezpopowców
dosz∏o do roz∏amu, równie˝ na tle rozbie˝noÊci w stosunku do inskrypcji na ma∏ej po-
przeczce krzy˝a. Za∏o˝ona przez Teodozjusza wspólnota fiedosiejewska funkcjonowa∏a,
niezale˝nie od pomorców-wygowców, na ziemi nowogrodzko-pskowskiej. Poczàtkowo
fiedosiejewcy wyznawali takie same zasady wiary jak reszta bezpopowców, utrzymujàc
dodatkowo bardzo bliskie kontakty ze wspólnotà na Wygu. Do ostatecznego roz∏amu
dosz∏o w 1752 r., w czasie trwania tzw. „polskiego soboru” w Gudziszkach87. Uczestnicy
uchwalili wówczas nowe zasady funkcjonowania oraz normy stosunków spo∏ecznych
wewnàtrz grup staroobrz´dowców fiedosiejewców w postaci 46-punktowych „polskich
statij”. Po raz pierwszy problem wyboru adekwatnego napisu na title krzy˝a Chrystusa
pojawi∏ si´ wÊród bezpopowców w 1727 r. Ostatecznie w rezultacie obrad soboru 1752 r.
dokonano ostatecznego rozstrzygni´cia spornej kwestii na rzecz inskrypcji IΗЦИ, którà
w swoich krzy˝ach zacz´li powielaç fiedosiejewcy88. Napis taki znajduje si´ na title opi-
sywanego dalej krzy˝a. Natomiast odr´bna grupa fiedosiejewców, tzw. tit∏owszczina,
zachowa∏a do koƒca XIX w. innà inskrypcj´ – IXЦИ89. 
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G∏ównà postacià kompozycji opisywanego odlewu krzy˝a popowskiego (il. 10) jest
Zbawiciel upozowany na drzewie krzy˝a, zajmujàcy centralnà oÊ kompozycji, znaj-
dujàcy si´ jakby mi´dzy niebem a ziemià. Postaç hieratyczna, statyczna, przedstawiona
troch´ manierycznie o lekko wyd∏u˝onej sylwetce. Chrystus ukazany w ca∏ej swej po-
staci, en pied, na polu obrazowym ma∏ego krzy˝a. Powy˝ej, na title wi´kszego krzy˝a,
sfruwajàcy ku Ukrzy˝owanemu dwaj anio∏owie oraz go∏´bica wyobra˝ajàca Trójc´
Âwi´tà, pos∏ani przez Pana Zast´pów. Roz∏o˝one ramiona Jezusa sà symbolem nawiàza-
nia duchowego kontaktu. R´ce Chrystusa to po cz´Êci r´ce Boga. W Ewangelii du˝o
uwagi poÊwi´ca si´ d∏oniom Syna Bo˝ego. Sà wa˝nym elementem symbolicznym, rów-
nie˝ podczas sceny Ukrzy˝owania, kiedy to Jezus bezwolnie rozciàga swoje ramiona
na krzy˝u, aby nast´pnie pozwoliç oprawcom przebiç d∏onie gwoêdziami. By∏ to znak
poddania si´ Syna woli Ojca, bez wyra˝ania oporu. Z tego powodu tak wyraênie wi-
doczna jest wewn´trzna strona d∏oni Zbawiciela na krzy˝ach odlewanych w metalu.
Ten wymowny gest podkreÊla poÊwi´cenie, które poniós∏ Chrystus dla wype∏nienia ta-
jemnicy zbawienia90. 

Powtórzone w opisywanym odlewie, podobnie jak w krzy˝u bezpopowców, przed-
stawienia s∏oƒca i ksi´˝yca znajdujà si´ na koƒcach pieriek∏adiny du˝ego krzy˝a. Do-
datkowo sà uzupe∏nione o oblicza ludzkie, które nadajà im cech personifikacji. Stajà
si´ o˝ywionymi cia∏ami niebieskimi, Êwiadkami Ukrzy˝owania. Ich twarze sà jakby
zaçmione, schowane za chmurami, gdy˝ podczas m´czeƒskiej Êmierci Jezusa, jak pisa∏
Êw. Hieronim, „s∏oƒce o godzinie szóstej skry∏o swoje promienie i nie Êmia∏o patrzeç
na Pana swego wiszàcego na krzy˝u” czy te˝ „przygaszajà swój blask i nie oÊmielajà si´
patrzeç na srogà m´k´ tego, który osàdza czyny ka˝dego i odkupuje je swoim ̋ yciem”91.
S∏oƒce jest metaforà blasku Boga. Chrystus na krzy˝u jest „s∏oƒcem zbawienia” oraz
„Êwiat∏em wschodzàcym z wysoka”. Zachodzàce codziennie i podnoszàce si´ z rana na
wschodzie s∏oƒce t∏umaczono, tak˝e w  odniesieniu do przedstawieƒ w  scenie
Ukrzy˝owania, jako zapowiedê powstania z martwych Syna Bo˝ego92. Z kolei ksi´˝yc
wcià˝ zmieniajàcy swojà postaç, rosnàcy i zmniejszajàcy si´, powtarza kosmiczny cykl
zanikania i stawania si´, powstawania i umierania. Za sprawà swej bezustannej odnowy,
jego wizerunek na krzy˝u Chrystusa odczytywany jest jako symbol nieÊmiertelnoÊci.
Wyraêne odniesienia do kondycji cz∏owieka, jego narodzin, ̋ ycia i w koƒcu nieuchron-
nego przemijania, ∏àczà si´ w pojemnej symbolice lunarnej. Luna w koƒcu daje nadziej´
na przysz∏e zniesienie cyklicznoÊci zmian, które zastàpi ˝ycie wieczne w nieprzemijal-
nym królestwie Mesjasza i jego Ojca.
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Schemat II. Symbolika krzy˝a popowców



Potwierdzeniem roli ksi´˝yca, odmierzajàcego rytm ˝ycia doczesnego i zapowia-
dajàcego wiecznoÊç, sà s∏owa Cyryla Jerozolimskiego „[...] Bóg tak urzàdzi∏, byÊ cz∏owie-
cze, który sk∏adasz si´ z krwi, nie zapomnia∏ o zmartwychwstaniu, lecz wierzy∏, i˝ to,
co widzisz w ksi´˝ycu, stanie si´ i z tobà”93.

Prezentowany na il. 10 krzy˝ popowców jest przyk∏adem odlewu o g∏´bokim i wy-
raênym reliefie. Stylistyka jest drobiazgowa, Êwiadomie odtwarza schemat ikonografii
staroobrz´dowej sceny Ukrzy˝owania. Charakterystyczne przedstawienie Boga Savaof
i napisu na title, wyró˝niajàce dla grup staroobrz´dowców popowców. Sylwetki postaci
upozowane naturalnie z szatami uk∏adajàcymi si´ w lekko drapowane fa∏dy. Rysy twa-
rzy, w∏osy, szaty oraz widok Jerozolimy wykonane z dba∏oÊcià o szczegó∏y. Ca∏oÊci
odlewu nie pokrywa barwna emalia. Drugi prezentowany krzy˝ popowców (il. 11) ce-
chuje styl warsztatu lokalnego. Stanowi przyk∏ad metalowego odlewu o rozbudowanej
kompozycji, z dodatkowymi scenami Êwiàtecznymi, z tego powodu zwanego krzy˝em-
ikonkà. Centralne miejsce przedstawienia zajmuje krzy˝ m´ki Chrystusa. Postaç Jezusa
ma wyraênie nieproporcjonalnà g∏ow´ oraz r´ce i nogi w stosunku do reszty cia∏a. Ca∏a
sylwetka jest równie˝ manierycznie wyd∏u˝ona, bez zachowania dok∏adnych proporcji.
Opaska wokó∏ bioder si´ga niedu˝o powy˝ej kolan. Wszelkie inskrypcje na krzy˝u,
przedstawienia Boga Savaof oraz anio∏ów powtarzajà schemat stosowany przez grupy
staroobrz´dowców popowców. Na du˝ej poprzecznej belce krzy˝a, na jej kraƒcach,
w  miejsce symboli S∏oƒca i  Ksi´˝yca umieszczone zosta∏y dodatkowe nadpisy
okreÊlajàce Syna Bo˝ego – IC XC. Kompozycja zosta∏a uzupe∏niona o dodatkowe dwie
plakiety boczne, zwane ∏opatami. Znajdujà si´ na nich wyobra˝enia adorujàcych po-
staci: po lewej Êw. Marta i Matka Bo˝a, po prawej zaÊ Êw. Jan Ewangelista i Longin
Setnik. Nad nimi zwracajàcy si´ do Chrystusa w gestach modlitewnych, w pó∏postaci:
archanio∏ Micha∏ i Êw. Piotr oraz archanio∏ Gabriel i Êw. Pawe∏, które to uj´cie na-
wiàzuje do Deesis. Âwi´ci obrazowani w ca∏ej postaci zakomponowani zostali izokefa-
licznie. Krzy˝ zdobià w górnej partii równie˝ ma∏e ikonki scen Êwiàtecznych, uk∏adajàce
si´ wed∏ug wymienionej kolejnoÊci po ∏uku: Spotkanie Paƒskie, Wjazd do Jerozolimy,
Zstàpienie do Otch∏ani – na szczycie, Wniebowstàpienie, Trója Âwi´ta. Ta forma przed-
stawieƒ jest nawiàzaniem do ikon przenoÊnych XVI w. Do górnych kraw´dzi ma∏ych
plakietek zamocowano osiem sterczyn-beleczek z tetramorficznymi formami anio∏ów,
zwanych serafinami szeÊcioskrzyd∏ymi. 

Styl ca∏oÊci kompozycji prezentowanego metalowego krzy˝a popowców (il. 11) jest
lekko archaizujàcy i schematyczny. Rysy twarzy opracowane w sposób uproszczony,
w wi´kszoÊci zatarte. Ca∏oÊç wykonana raczej niedok∏adnie, przyk∏adowo bez zazna-
czenia w∏osów. Z tego powodu trudne do odró˝nienia stajà si´ postaci adorujàcych
Êwi´tych, podobnie jak szczegó∏y z∏o˝onych, miniaturowych kompozycji scen prazd-
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ników. Krzy˝ wykonano w pe∏nym, g∏´bokim odlewie z mocno uwypuklonymi, ponad
poziom ca∏oÊci kompozycji, postaciami Ukrzy˝owanego, Boga Savaof, go∏´bicy oraz
anio∏ów. G∏ówne partie odlewu nie sà pokryte dekoracyjnà emalià. Wy∏àcznie stopa
krzy˝a ozdobiona zosta∏a geometrycznym ornamentem ∏uskowym, w niej widnieje
czaszka Adama. 

Cz´sto krzy˝e popowców by∏y równie˝ ozdabiane na rewersie modlitwà do Krzy˝a
Âwi´tego, rozpisanà na ca∏ej powierzchni odwrocia pismem stylizowanym na wiaz94.
Fragment jej brzmi nast´pujàco: 

Krzy˝, obrona ca∏ej ziemi. Krzy˝, pi´kno Cerkwi. Krzy˝, w∏adza Króla. Krzy˝, dla
wiernych umocnienie. Krzy˝, anio∏om chwa∏a. Krzy˝, kl´ska dla diab∏ów95. 

Kolejne dwa przyk∏ady krzy˝y metalowych wyró˝niajà si´ charakterystycznym spo-
sobem eksponowania. Bardzo cz´sto staroobrz´dowcy wkomponowywali swoje od-
lewy, sk∏adeny, ikonki czy krzy˝e w proste deski lub te˝ w pisane tradycyjne ikony.
Pierwszà prezentowanà kompozycjà jest obiekt warsztatów moskiewskich, pochodzàcy
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Wilnie, datowany na 2. po∏ow´ XIX w. (il. 12). Ikona
stanowiàca t∏o dla odlewu krzy˝a modlitewnego zosta∏a napisana z zamiarem pozosta-
wienia w centrum miejsca – wg∏´bienia do póêniejszego wstawienia metalu. W opisy-
wanym obiekcie ikona staje si´ uzupe∏nieniem prezentowanej na odlewie sceny
ukrzy˝owania, przede wszystkim poprzez postaci adorujàce um´czonego na drzewie
krzy˝a Chrystusa. Krzy˝ wraz z ikonà dope∏niajà si´ równie˝ w sposobie ukazywania
Êmierci Jezusa w aspekcie chwalebnym. Staroobrz´dowe ukrzy˝owanie powinno byç
pozbawione skrajnych form okazywania uczuç, z naciskiem na majàcà nastàpiç przysz∏à
chwa∏´ Syna Bo˝ego. W taki sposób zosta∏y zobrazowane Matka Boska i Maria Mag-
dalena, a po prawej Êw. Jan Teolog i Longin Setnik. Tylko delikatne gesty pozwalajà do-
myÊlaç si´ wspó∏cierpienia tych, którzy stali si´ Êwiadkami m´ki Chrystusa. Ponad
czterema g∏ównymi postaciami widoczni sà dwaj Êwi´ci, tak˝e ze z∏otymi nimbami wokó∏
g∏ów. Delikatnie drapowane szaty sà koloru czerwonego, bràzowego i niebieskiego. 

Pole obrazowe ikony jest ciemne z dekoracyjnym, rozbudowanym malarskim przed-
stawieniem zewn´trznych murów Jerozolimy. Widok ten jest powtórzony w podobnej
konwencji na odlewie krzy˝a. Symboliczny wymiar t∏a przypomina o m´czeƒskiej
Êmierci Jezusa poza murami miasta. Oddajàc w tym miejscu ˝ycie, Zbawiciel sta∏ si´
wygnaƒcem, uÊwiadamiajàc wiernym, i˝ podobny los czeka wszystkich, którzy zdecy-
dujà si´ pójÊç za nim. Wra˝enie zawieszenia metalowego krzy˝a w przestrzeni zosta∏o
zniwelowane poprzez osadzenie go na zobrazowanej na ikonie górze Golgocie. Górne
rami´ krzy˝a wraz z po∏owà cia∏a Chrystusa znajdujà si´ ponad murami, na tle nieba,

Semiotyka krzy˝a w kr´gu kultury staroobrz´dowej 93

94 Ornament literowy przyj´ty z tradycji r´kopiÊmiennej Bizancjum, polegajàcy na wpisywaniu jednych liter w drugie,
stosowaniu liter nadpisanych lub umieszczanych na jednej lasce, co umo˝liwia∏o zapis tytu∏u w jednym wersie. Zob.
Z. Jaroszewicz-Pieres∏awcew, Starowierzy i ich ksi´gi, Olsztyn 1995, s. 193.

95 T∏umaczenie autorki.



co odnosi si´ do transcendentalnego wymiaru Êmierci Syna Bo˝ego. Deska ikony po-
siada ramk´ kowczegu wokó∏, a w prawym i lewym górnym rogu umieszczone zosta∏y
dodatkowe dwa klejmy z  wyobra˝eniem Matki Bo˝ej Opiekunki (Pokrow) oraz
m´czeƒskiej Êmierci jednego ze Êwi´tych. 

Ikona z wstawionym odlewem jest kompozycjà z∏o˝onà. Analogiczny do powy˝ej
opisanych pod wzgl´dem symboliki, krzy˝ popowców dok∏adnie wpasowany nie wy-
chodzi ponad poziom deski ikony. Podwy˝szony brzeg metalowego krzy˝a ozdobiony
ornamentem punktowym, zwanym ramkà, zosta∏ powtórzony na powierzchni deski
cienkà czerwonà kreskà, obwodzàcà doko∏a ca∏y odlew. To delikatne przejÊcie ∏àczy
w jednym obiekcie dwie techniki obrazowania: ikon´ i odlany ze stopu metali krzy˝. 

Kolejnym przyk∏adem swoistego wkomponowania w desk´ ikony odlanego krzy˝a
staroobrz´dowego jest tryptyk wykonany temperà na desce, datowany w przedziale
XVIII-XIX w. (il. 13). W Êrodkowym skrzydle ikony trójdzielnej (sk∏adenu) umieszczony
jest, byç mo˝e wtórnie, metalowy krzy˝ popowców. Po bokach postaci adorujàce scen´
ukrzy˝owania. W górnej cz´Êci krzy˝a, z dwóch stron, zlatujàcy ku Chrystusowi czerwony
cherubin i czarny serafin. Na samym szczycie, w polu obrazowym ma∏ego klejmu pod-
trzymywanego przez dwa anio∏y, wyobra˝enie Chrystusa zmartwychwsta∏ego w otoczeniu
Êwi´tych. Na lewym skrzydle cztery kompozycje o  samodzielnym temacie: „Prorok
Moj˝esz przed obrazem Matki Bo˝ej”, „Âwi´ty Miko∏aj Mo˝ejski”, „M´czennik Grzegorz
zabijajàcy ̋ mij´”, „M´czennicy Flor, ̧ awr i Êw. Wassa”. Na prawym skrzydle: „Modlitwa
Êw. Jana na pustyni”, „Âci´cie Êw. Jana”, „Czterdziestu m´czenników So∏owieckich”,
„Âwi´ci Aleksy, Paraksewia i Eudokija w modlitwie”. 

Krzy˝ uproszczony do monogramu - znak Nika

Krzy˝ staroobrz´dowy to nie tylko odlewy wykonane z ca∏ej formy. Opisywane
powy˝ej obiekty sà wzorcowymi przyk∏adami sakralnych przedmiotów tradycyjnej sztuki
odlewniczej. Jednak krzy˝ staroobrz´dowy móg∏ byç obrazowany równie˝ na wiele in-
nych sposobów. Po roz∏amie w Cerkwi rosyjskiej symbol ten nabra∏ szczególnego zna-
czenia dla obroƒców starego rytua∏u, z tego powodu by∏ bardzo cz´sto przedstawiany.
Uwaga mistrzów odlewnictwa skupi∏a si´ na innych mo˝liwoÊciach powielania tradycyjnej
kompozycji. Nie naruszajàc kanonicznoÊci wizerunku, krzy˝ by∏ upraszczany lub
uzupe∏niano go o dodatkowe elementy kompozycyjne. W przypadku znaku Nika, in-
skrypcje na krzy˝u oÊmiokoƒczastym zosta∏y zredukowane do prostego monogramu.
Schematyczny, w ramach wcià˝ niezmiennej tradycji staroruskiej, symbol krzy˝a by∏ nadal
uniwersalnym znakiem wykorzystywanym przez wszystkie grupy staroobrz´dowców. 

Krzy˝ wed∏ug starowierców by∏ niemal relikwià, stajàc si´ objawieniem dla
wiernych. W miar´ doskonalenia tradycyjnej sztuki odlewniczej, poczàwszy od koƒca
XVII w., g∏ównie w warsztatach pomorców, powstawa∏o coraz wi´cej wariantów
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obrazowania tego najwa˝niejszego z symboli. Opracowanie i utrwalenie nowych iko-
nograficznych form krzy˝a oÊmiokoƒczastego dokona∏o si´ mi´dzy innymi w wygow-
skich oÊrodkach odlewniczych. Dzi´ki teologicznemu przestudiowaniu symbolu krzy˝a,
wyt´˝onej pracy mistrzów-artystów odlewnictwa, jak równie˝ wysokiej jakoÊci odlewa-
nych tam przedmiotów sakralnych, powstawa∏y nowe kompozycje. Zyskujàcy wyraênà
popularnoÊç w okresie najwi´kszego rozkwitu Wygu, znak Nika symbolizowa∏ zwyci´stwo
Chrystusa nad Êmiercià. Kompozycja w schematyczny sposób przedstawiajàca krzy˝ na
Golgocie z atrybutami M´ki Paƒskiej: w∏ócznià i trzcinà z zatkni´tà gàbkà oraz z czaszkà
Adama u podnó˝a. Inskrypcje wokó∏ krzy˝a powiela∏y wzór stosowany w du˝ych odle-
wach, wyst´pujàc tutaj w wersji skróconej do samych liter. Opisywane w literaturze ro-
syjskiej uproszczone przedstawienie miejsca ukrzy˝owania Chrystusa otrzyma∏o nazw´
golgowskij kriest. 

Krzy˝ wywy˝szony zakomponowywano na zewn´trznych powierzchniach paneli
bocznych obiektów metalowych. Poczàtkowo jako element grawerowany, nast´pnie
odlewany ∏àcznie z ca∏ym przedmiotem. Przedstawienie ewoluowa∏o pod wzgl´dem
ikonograficznym. Równie szybko zmienia∏o si´ miejsce, gdzie by∏o umieszczane. Po-
czàtkowo ograniczone tylko do krzy˝a metalowego, aby w ostatecznoÊci zdobiç od-
wrocia skrzyde∏ sk∏adanych o∏tarzyków. W zale˝noÊci od typu i stopnia z∏o˝onoÊci
ikony sk∏adanej, symbol Nika przyjmowa∏ bardziej lub mniej dekoracyjnà form´. Na
ma∏ych tryptykach krzy˝ wpisywany by∏ w owal, z ramkà zdobionà ornamentem roÊlin-
nym (il. 14). Pozosta∏a cz´Êç t∏a ca∏kowicie pokryta dekoracjà floralnà. Skrzyd∏a
„Trójki” sk∏ada∏y si´ w taki sposób, ˝e symbol Nika widoczny by∏ na zewn´trznej stro-
nie przedmiotu. O wiele bogatszà kompozycj´ prezentowa∏y tzw. „Czwórki”, czyli o∏ta-
rzyki czteroskrzyd∏owe z przedstawieniem Êwiàt (prazdników). W wyd∏u˝onej elipsie,
na tle zdobionego p´dami roÊlinnymi pola obrazowego umieszczony zosta∏ zwyci´ski
krzy˝ Chrystusa (il. 15). Ca∏oÊç przedmiotu ma kszta∏t prostokàtny, z dodatkowym
zwieƒczeniem ku górze w postaci staroruskiego kszta∏tu kokosznika96. W miejscu tym,
w mniejszym owalnym polu, wpisana zosta∏a modlitwa do Krzy˝a Âwi´tego. Od XIX
w. zacz´to stosowaç tak˝e emali´, jako dodatkowy element zwi´kszajàcy odbiór arty-
styczny, który jeszcze bardziej rozbudowa∏ kompozycj´ znaku Nika. 

Wizerunek krzy˝a w staroobrz´dowym kulcie religijnym

Do tej pory zosta∏y przedstawione, stanowiàce znakomità wi´kszoÊç, odlewane ze
stopów metali krzy˝e staroobrz´dowe. Fenomen ich ogromnej iloÊci wÊród grup sta-
rowierców polega∏ na stosowanym w warsztatach wydajnym procesie produkcji. Me-
talowe krzy˝e cieszy∏y si´ przede wszystkim popularnoÊcià wÊród wiernych, ze wzgl´du
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na ich wielowiekowà tradycj´. Z tego powodu powsta∏o tak wiele ró˝norodnych pod
wzgl´dem stylistycznym obiektów. Jednak˝e odlewy metalowe nie by∏y jedynym spo-
sobem eksponowania symbolu krzy˝a przez staroobrz´dowców. Odr´bne miejsca
umieszczania i sposoby wykorzystania tego znaku w praktykowanym kulcie religijnym
zosta∏y przedstawione poni˝ej. 

Prezentowany na ilustracjach 16, 17, 18 i 19 obiekt znajduje si´ w staroobrz´dowym
klasztorze ˝eƒskim pod wezwaniem Zbawiciela i Âwi´tej Trójcy w Wojnowie. Nale˝a∏
do ostatnich zakonnic, które zamieszkiwa∏y budynki przyklasztorne do 2006 r. Drew-
niany krzy˝ ze scenà ukrzy˝owania pisanà na desce pochodzi prawdopodobnie
z XVIII w. i jest dzie∏em pracowni Palechu. Powstanie tego oÊrodka wià˝e si´ ÊciÊle
z koƒcem XVII w., gdy dochodzi do nag∏ego upadku monasterskiej szko∏y ikonopi-
sania. Zamkni´cie warsztatów w  Jaros∏awiu, klasztorze Troicko-Siergiejewskim
i wielu innych by∏o wynikiem zmian, które mia∏y miejsce w ówczesnej skonfliktowa-
nej Rosji. Przede wszystkim na skutek reform religijnych nikonian i póêniejszego pod-
porzàdkowania klasztorów w∏adzy carskiej. Ikonopiscy zacz´li przenosiç si´ do
oddalonych od centrum Rosji pustelni staroobrz´dowych, które dawa∏y bezpieczne
schronienie. Powsta∏y nowe oÊrodki niezwykle cenione za pisanie ikon w oparciu
o tradycyjne kanony. Oprócz najs∏ynniejszych warsztatów w lasach kier˝eƒskich, wy-
mieniane sà Palech, Szuja, Cho∏uj, Lipieck, Mstera, Murom oraz Suzdal i W∏odzi-
mierz nad Klaêmà97. Nowy etap w dziejach sztuki staroobrz´dowców polega∏ na
wi´kszej swobodzie tworzenia, co wyraênie przek∏ada∏o si´ na rozwój oÊrodków sta-
roobrz´dowych. 

Palech od XVII w. kszta∏towa∏ swój warsztat pracy i indywidualny charakter pisania
ikon. Poczàtkowo ikonopiscy opierali si´ na estetycznych konwencjach staroruskich
ikon, równoczeÊnie b´dàc pod wp∏ywem rosyjskich tradycji malarskich szkó∏ moskiew-
skiej, nowogrodzkiej i Stroganowów, Jaros∏awia i Kostromy oraz Wielkiego Ustiuga.
W ten sposób pojawi∏ si´ indywidualny styl ikon paleskich, definitywnie ukszta∏towany
w po∏owie XVIII w. z charakterystycznym upozowaniem, wyd∏u˝onymi proporcjami
postaci, cienkà kreskà obrysu, dekoracyjnoÊcià i p∏askoÊcià kompozycji, czystoÊcià barw
oraz odwo∏aniami do staroruskich tradycji ikonopisarstwa. Ostatecznie jednak, jak
wiele innych i ten oÊrodek nie uchroni∏ si´ przed wp∏ywami sztuki zachodnioeuropej-
skiej. W nast´pstwie zmian zacz´to stosowaç perspektyw´ linearnà niezgodnà z staro-
ruskim wzorem obrazowania98. Ju˝ pod koniec XIX w. w warsztatach malarskich
Palechu tworzono ró˝ne typy ikon – pisane wed∏ug staroruskich tradycji ikonopisar-
skich, dlatego cenione przez kr´gi staroobrz´dowe (starinnyje), oraz ikony wielopos-
taciowe i ikony firiazkie, czyli malowane wed∏ug konwencji zachodnich. 
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Prezentowany obiekt pisany jest charakterystycznymi dla ikonopisców paleszan
barwami ciemnej zieleni, czerwieni i jasnej ochry (il. 16). Wizerunek ukrzy˝owanego
Chrystusa wed∏ug przyj´tych kanonów z  odpowiednio upozowanym cia∏em,
bezw∏adnie osuwajàcym si´ na lewà stron´. Sposób obrazowania Êwi´tych postaci ce-
chuje prostota i subtelnoÊç zakomponowania oraz wyrazistoÊç linii sylwetek. Brak jest
nadpisów i monogramów, nawet na title ma∏ego krzy˝a. Jedynie na osi kompozycji
widnieje „Obraz nie r´kà ludzkà uczyniony”, z dwoma zlatujàcymi ku Chrystusowi
anio∏ami. Na kraƒcach poprzecznej belki du˝ego krzy˝a umieszczone zosta∏y dwie ado-
rujàce postaci: Matka Boska i Êw. Jan Teolog. W tle du˝ego ukoÊnika widoczne sà mury
Jerozolimy, przedstawione dekoracyjnie z zachowaniem wszelkich detali architekto-
nicznych. Rewers krzy˝a opisany zosta∏ odr´cznym napisem (il. 17). Jak mo˝na przy-
puszczaç, krzy˝ nale˝a∏ do Iriny Iwanownej Tanajewej. Natomiast sam napis móg∏ byç
wykonany w Rydze w 1939 r. Na rewersie wspomniana jest nazwa wspólnoty bezpo-
powców – Grjebienszczikowskaja99. Dodatkowym walorem jest repusowany ok∏ad, który
mo˝e byç datowany na 2. po∏ow´ XIX w. Ok∏ad jest dok∏adnie dopasowany do drew-
nianego krzy˝a, zakrywajàc ca∏oÊç pola obrazowego do obrysu postaci i nie zawiera
˝adnych grawerowanych napisów (il. 18, 19). 

Krzy˝e jako przedmioty szczególnego kultu to nie tylko odlewy metalowe czy pisane
na deskach ikony. Staroobrz´dowcy, podkreÊlajàc swojà odmiennoÊç i przynale˝noÊç
do danej wspólnoty, umieszczali symbol krzy˝a oÊmiokoƒczastego na budynkach mo-
lenn (il. 20, 21) lub te˝ nad bramami prowadzàcymi na cmentarze (il. 22) czy nad
wrotami do klasztorów (il. 23). Iwaniec okreÊla je mianem krzy˝y sta∏ych. Do kategorii
tej zaliczajà si´ tak˝e charakterystyczne drewniane krzy˝e spotykane na starych cmen-
tarzach staroobrz´dowych (il. 24). Tradycyjnie wykonane by∏y z belek, z napisami po-
dobnymi do tych na znaku Nika. Orientowane by∏y na wschód, a ustawiane w nogach
nagrobka, zgodnie z tradycjami starej Rusi. Krzy˝ mia∏ byç podobny do tego, na którym
zmar∏ Chrystus. Stojàc na grobie, próchnia∏ a˝ do momentu upadku ze staroÊci. Jed-
nak˝e nie mo˝na go by∏o podnosiç, odnawiaç a tym bardziej niszczyç. Przez to stawa∏
si´ symbolem przemijalnoÊci cz∏owieka. 

Post´pujàca asymilacja staroobrz´dowców z otaczajàcà ludnoÊcià spowodowa∏a
odchodzenie od tradycyjnych drewnianych krzy˝y cmentarnych, których miejsce
zacz´∏y zajmowaç ciosane z kamienia. Najnowsze wykonywane by∏y z granitu czy te˝
lastryko, wyraênie powielajàc formy i kszta∏ty nagrobków wyst´pujàcych wówczas na
innych cmentarzach chrzeÊcijaƒskich. Tendencja ta widoczna jest do dnia dzisiejszego.
Mimo to tradycja krzy˝a, nawet kamiennego, którego nie mo˝na podnosiç po jego
upadku pozosta∏a w ÊwiadomoÊci polskich staroobrz´dowców (il. 25). 
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Kolejnym sposobem eksponowania symbolu trójbelkowego krzy˝a by∏y tzw. dwu-
wymiarowe, p∏askie przestawienia umieszczane na oprawach ksiàg religijnych lub sza-
tach zakonnych. Znak krzy˝a, zdobiàc ró˝nego rodzaju przedmioty wykorzystywane
w kulcie religijnym, jednoczeÊnie je uÊwi´ca∏. Przyk∏adem sà haftowane bogato tkaniny
okrywajàce analogiony w molennach (il. 26). Tkanina o nazwie pokrow dla ana∏oja
mia∏a ten sam kolor co szata osoby celebrujàcej modlitwy. 

Rzadko spotykana ikona Golgowskij Kriest, rzeêbiona w desce (il. 30), jako kolejny
przyk∏ad zakomponowania symbolu krzy˝a staroobrz´dowego, znajduje si´ w klasz-
tornej molennie w Wojnowie. Typ rzeêbionych ikon i krzy˝y by∏ charakterystyczny dla
mistrzów pomorskich. W czasie najwi´kszego rozkwitu pracowni na Wygu, powsta∏a
tam równie˝ niespotykana nigdzie indziej szko∏a przedmiotów sakralnych rzeêbionych
w drewnie. Cechowa∏ jà niepowtarzalny, surowy styl pozwalajàcy jednak osiàgaç pla-
styczne wyobra˝enia. Wygowskie rzeêbione przedmioty sakralne z  biegiem czasu
ulega∏y zmianom. Zacz´to stosowaç dekoracyjne motywy, bardziej rozbudowane kom-
pozycje, a w koƒcu barwy nanoszone na powierzchni´ drewna. Dok∏adna analiza po-
dobnych zabytków jest jednak znacznie utrudniona z  powodu braku êróde∏,
zawierajàcych wyczerpujàce informacje na ten temat. W podaniach zachowa∏y si´ je-
dynie u˝ywane na Rusi nazwy krzy˝y wykonywanych z drewna w ró˝nej technice. By∏y
to namogilnyje doski, pokladnyje kriesty, kriesty na doskie lub proste ikony czy krzy˝e.
Umieszczane by∏y na cmentarzach w tzw. go∏ubcach, czyli ma∏ych mogi∏ach w formie
domków ze spadzistymi daszkami. Krzy˝e stawiano równie˝ w przydro˝nych kaplicach,
w domach, na rozstajach dróg i innych wa˝nych z jakichÊ powodów miejscach, gdzie
spe∏nia∏y funkcj´ modlitewnà100. Prezentowana rzeêbiona ikona krzy˝a na Golgocie
wyró˝nia si´ du˝à powierzchnià pola obrazowego, na którym widnieje jedynie znak
trójzestawnego krzy˝a. Styl wyraênie ascetyczny, bez dekoracyjnych wzorów czy u˝ycia
barw na powierzchni deski. Kompozycja powiela analogiczny do wygowskiego mono-
gram znaku Nika. Krzy˝ ustawiony na górze Golgocie, z atrybutami M´ki Paƒskiej po
bokach oraz wyraênie zaznaczonymi na belkach nadpisami. 

W domu modlitewnym staroobrz´dowców krzy˝e przenoÊne, najcz´Êciej odlewy
metalowych krzy˝y, ustawiane sà rz´dem na pó∏kach pod ikonostasem Êciany wschod-
niej (il. 27) lub te˝ wed∏ug odpowiedniego porzàdku, nie zawsze zgodnego z zasadami
przestrzennego rozmieszczenia ikon w cerkwiach prawos∏awnych, na Êcianie ikonostasu
pomi´dzy wizerunkami Êwi´tych ikon starowierskich. Staroruska tradycja zabrania
przytwierdzania ikon oraz krzy˝y gwoêdziami do ikonostasu. Post´powanie ze Êwi´tymi
wizerunkami w taki sposób postrzegane by∏oby jak powtórzenie ukrzy˝owania, gdy
Chrystus zosta∏ przybity do krzy˝a. Z tego powodu, by odpowiednio wyeksponowaç
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odlewane krzy˝e, w molennach cz´sto przygotowywane sà specjalne drewniane pod-
stawki (il. 29). Metalowe krzy˝e, uk∏adane równie˝ na pulpitach, sà adorowane przez
modlàcych si´ w domach i Êwiàtyniach (il. 28). Podobnie jak obrazom pisanym na de-
skach oddaje si´ im czeÊç. Wierni, modlàc si´, zapalajà woskowe Êwiece przed ka˝dà
adorowanà ikonà i krzy˝em. 

Ilustracja 33 przedstawia wn´trze molenny wiejskiej na Litwie, we wsi Maseliszki,
z charakterystycznym wystrojem swiatej swiatych101. W wyposa˝eniu wyraênie ekspo-
nujà si´ ró˝nej wielkoÊci krzy˝e oÊmiokoƒczaste, ozdabiane dodatkowo przez wiernych
kwiatami z bibu∏y i wstà˝kami. Du˝y drewniany krzy˝ stojàcy przy trzech g∏ównych
na∏ojach a przed ikonostasem, metalowe odlewy ustawione na pó∏kach Êciany wschod-
niej molenny oraz te oprawione w zdobione ramki. Tak zdecydowane wyeksponowanie
symbolu jednoznacznie Êwiadczy o centralnym miejscu, jakie zajmuje krzy˝ w religijnej
obrz´dowoÊci starowierców. 

W wystroju molenny staroobrz´dowej, oprócz charakterystycznego ikonostasu,
na∏ojów oraz innych sprz´tów liturgicznych, odnaleêç mo˝na tak˝e tzw. kiwoty Êwiàtynne
(il. 31). W Wojnowie sà to wykonane z drewna wysokie pó∏ki, posiadajàce szczàtkowà
dekoracj´ rzeêbiarskà. Zosta∏y wykonane w prostym, niemal ascetycznym kszta∏cie.
G∏ówny element zdobniczy stanowià wstawione ikony Êwi´tych patronów oraz boczne
s∏upki ozdobione metalowymi krzy˝ami modlitewnymi (il. 32)

Podsumowujàc cechy ikonografii krzy˝y staroobrz´dowych wykonywanych
w ró˝nych technikach, nale˝y podkreÊliç, i˝ stosowana konwencja kompozycji po-
wiela∏a tradycje sprzed XVII w. z uwzgl´dnieniem wszelkich zmian, które nastàpi∏y
do tego czasu od okresu sztuki starej Rusi. Du˝a hermetycznoÊç grup staroobrz´do-
wych ustrzeg∏a je przez przejmowaniem wp∏ywów zachodnich. Wspólnoty nie opar∏y
si´ jednak drobnym zmianom kanonu obrazowania, które nastàpi∏y w  wyniku
wewn´trznych podzia∏ów i sporów, rozwoju du˝ej liczby oÊrodków odlewniczych oraz
ikonopisarskich. Na przestrzeni czasu by∏ to proces nieunikniony. Rozbie˝noÊci mo˝na
zauwa˝yç w formie i ikonografii badanych obiektów, nale˝àcych do ró˝nych grup sta-
roobrz´dowych. Jednak˝e znaczenie symbolu krzy˝a oÊmiokoƒczastego z ukoÊnym
podnó˝kiem wcià˝ znajduje te same teologiczne podstawy w  rytuale religijnym
obroƒców „starej wiary”. 
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Zakoƒczenie

„Symbole [...] wywodzà si´ ze zbyt odleg∏ych, zamierzch∏ych czasów, by móc
umrzeç; sà nieod∏àcznà cz´Êcià ludzkiego bytu i nie wydaje si´, by kiedykolwiek mia∏y
zniknàç102”. S∏owa wybitnego religioznawcy Mircea Eliade mo˝emy odnieÊç do jednego
z najbardziej rozpowszechnionych i uniwersalnych znaków religijnych, jakim jest krzy˝
– „medium umo˝liwiajàce interakcj´ mi´dzy tym a tamtym Êwiatem103”. Znak krzy˝a
staje si´ symbolem dopiero wtedy, gdy nadana mu zostaje g∏´bia interpretacji tego, co
przedstawia. B´dàc symbolem religijnym, krzy˝ jest przedmiotem Êwieckim (profanum),
który jednak przywo∏ujàc wydarzenia wa˝ne dla wiary chrzeÊcijaƒskiej, pozwala ze-
tknàç si´ cz∏owiekowi z tym, co jest transcendentne, boskie, czyli z sacrum. Znak krzy˝a
∏àczy wiernego ze Êwi´toÊcià. Pozwala na wspó∏uczestniczenie cz∏owieka w tajemnicy
wiary. Postrzegany jako symbol religijny, krzy˝ sam staje si´ Êwi´toÊcià, poniewa˝ za
jego poÊrednictwem ma dochodziç do bliskiego kontaktu z boskoÊcià104. 

Krzy˝ oÊmiokoƒczasty od zawsze by∏ wa˝nym znakiem dla wiernych prawos∏awia
rosyjskiego. Wyposa˝ony w bardzo g∏´bokà podbudow´ symbolicznego przekazu, po-
zwala∏ dotrzeç cz∏owiekowi do rzeczywistoÊci sacrum. Symbol przypominajàcy
o chwale zmartwychwsta∏ego Boga, który objawi∏ si´ i da∏ si´ poznaç ludzkoÊci w ciele
cz∏owieka. Trwanie krzy˝a w  kszta∏tujàcym si´, od momentu chrztu Rusi,
spo∏eczeƒstwie prawos∏awnym by∏o niczym niezagro˝one. Znak ten towarzyszy∏ wier-
nym od samych narodzin a˝ do Êmierci. Z biegiem czasu z symbolem krzy˝a zacz´to
∏àczyç coraz bogatszà refleksj´ teologicznà, poÊwiadczanà przez kolejne uchwa∏y so-
borów, dogmaty wiary, a tak˝e obrz´dowoÊç Cerkwi rosyjskiej. W ten sposób tradycja
prawos∏awia rosyjskiego przechowa∏a form´ oÊmiokoƒczastego symbolu jako praw-
dziwà. Z poj´ciem tradycji ∏àczy si´ nierozerwalnie poj´cie kultury, tej materialnej i du-
chowej, które zawsze rozwija∏y si´ wspólnie. Na Rusi przedpiotrowej „kultur´
uto˝samiano z chrzeÊcijaƒskim wymiarem dziejów”105. Kultura wpisana w sfer´ sacrum
mia∏a byç naturalnie przynale˝na tradycji prawos∏awia rosyjskiego. „Âwi´ta RuÊ”
dawa∏a pewnoÊç zbawienia, po warunkiem zachowania przez wiernych czystoÊci kul-
tury duchowej oraz materialnej kultury religijnej. W wyniku poczàtkowej asymilacji
kultury bizantyjskiej w po∏àczeniu ze specyfikà prawos∏awia rosyjskiego powsta∏a
odr´bna tradycja rytua∏u wiary. Krzy˝ trójbelkowy sta∏ si´ jej nieod∏àcznà cz´Êcià. 

Przywiàzanie rosyjskiego prawos∏awia do tradycji i rytu znalaz∏o swoje odzwier-
ciedlenie w sztuce. Przedstawienia krzy˝a na pierwszych ikonach rosyjskich, wraz
z symbolikà inskrypcji i postaci, opracowano w sposób, który w wyniku tradycyjnego
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104 Zwyczaje, obrz´dy i symbole religijne, red. J. Keller, W. Kotaƒski, Warszawa 1978, s. 8, 9.
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przekazu przyj´to nast´pnie jako kanoniczny. W  przeciwieƒstwie do wyobra˝eƒ
Ukrzy˝owanego w KoÊciele zachodnim, gdzie wyraêne widoczne by∏o cierpienie i fak-
tyczna Êmierç Syna Bo˝ego, na kanonicznych staroruskich ikonach prawos∏awnych
Chrystus od zawsze ukazywany by∏ jako Zwyci´zca. Szeroko rozwarte ramiona, lekko
pochylona g∏owa, twarz pe∏na spokoju, mia∏y wyra˝aç boskoÊç tego, który poniós∏
ofiar´, aby odkupiç grzechy. Ikonografia sceny Ukrzy˝owania skupia∏a uwag´ wiernego
na postaci Jezusa, spe∏niajàc funkcj´ dydaktycznà, nauczajàcà w ten sposób o tajemnicy
Zmartwychwstania. Dogmaty oraz nauki wiary prawos∏awnej zosta∏y przekute w sta-
roruskà konwencj´ niezmiennoÊci obrazowania, mi´dzy innymi sceny ukrzy˝owania.
Kanon odnosi∏ si´ równie˝ do sposobu przedstawiania symboliki i formy krzy˝a. Jednak
w siedemnastowiecznej Rosji przetrwanie staroruskiej ikonografii krzy˝a, a przede
wszystkim formy wosmikoniecznego znaku, by∏o zagro˝one. Starowiercy, wyst´pujàc
przeciw zmianom, nieÊwiadomie rozpocz´li proces zmierzajàcy do zachowania czys-
toÊci kanonu ikonograficznego krzy˝a, póêniej nazywanego staroobrz´dowym.
Dzia∏ania patriarchy Nikona, który zamierza∏ wróciç do bizantyjskich tradycji z cz´Êcio-
wym pomini´ciem staroruskich, w konsekwencji odbi∏y si´ na kanonicznoÊci ówczes-
nego malarstwa ikonowego. Pod koniec XVII w. poczàtkowo czysta, ortodoksyjna
sztuka rosyjska zacz´∏a ulegaç powolnym wp∏ywom zachodnim. Z kolei wyodr´bniajàca
si´ ju˝ wówczas kultura staroobrz´dowców przej´∏a zadanie dochowania wiernoÊci sta-
rym wzorcom oraz kompozycjom ikonograficznym. 

Odseparowanie si´ wspólnot od ortodoksyjnej Cerkwi, a wr´cz spo∏eczeƒstwa rosyj-
skiego spowodowa∏o, ̋ e ikonografia krzy˝a trójbelkowego nie uleg∏a zmianie. ZnajomoÊç
j´zyka symboli, wyró˝niajàcego kanoniczne przedstawienia, zachowa∏a si´ mi´dzy innymi
dzi´ki obecnym w starowierskich warsztatach podlinnikach. By∏y to swego rodzaju
podr´czniki malarskie zawierajàce kanony ikonograficzne, które powinny byç powielane
przez ikonopisców. Nale˝y zauwa˝yç, ̋ e staroruskie wzorniki wywodzi∏y si´ bezpoÊrednio
z bizantyjskich, tzw. Hermenei. Zawarte w podlinnikach zasady ikonograficzne i wska-
zówki techniczne pozwoli∏y na zachowanie czystoÊci przedstawieƒ. Dodatkowo staro-
obrz´dowcy, piel´gnujàc tradycje ikonograficzne krzy˝a oÊmiokoƒczastego, utrwalili
ortografi´ inskrypcji i monogramów, opierajàc si´ tym samym zmianom w pisowni za-
proponowanym przez patriarch´ Nikona. W wyniku schizmy staroobrz´dowcy, obwo∏ani
heretykami, wycofali si´ z ̋ ycia spo∏ecznego i religijnego ówczesnej Rosji. Zacz´li tworzyç
sztuk´ na u˝ytek w∏asnej praktyki religijnej. Powielane i kopiowane przez nich ze starych
wzorników sceny oraz postaci na ikonach, przez Cerkiew ponikoniaƒskà osàdzone
zosta∏y jako nieortodoksyjne, czyli odbiegajàce od Êwi´tych kanonów obrazowania. Tym-
czasem to kràg kultury staroobrz´dowej zachowywa∏ dogmat Wcielenia, „d∏ugiego trwa-
nia”, uobecnienia praobrazu Êwi´tego wizerunku. Staroobrz´dowcy pozostali wierni
zasadom teologii ikony, wykorzystywanym w  kompozycjach metalowych odlewów
krzy˝y, do dnia dzisiejszego uwa˝anych za niekanoniczne. 
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Wszystkie elementy przedstawieƒ przeanalizowane na wybranych przyk∏adach po-
twierdzajà tez´ o ogromnym znaczeniu znaku i symboliki krzy˝a dla hermetycznoÊci
kultury staroobrz´dowej wobec wp∏ywów z zewnàtrz. Ca∏y historyczny kontekst przy-
czyn odseparowania si´ starowierców wp∏ynà∏ na specyfik´ ich kultury i sztuki. Dzi´ki
staroobrz´dowemu konserwatyzmowi, do dnia dzisiejszego mo˝na podziwiaç zacho-
wane wzorce sztuki staroruskiej, lecz nie tylko. Odr´bnymi zabytkami sta∏y si´ przed-
mioty kultu religijnego wykonane w technice odlewu, których ikonografia oraz sposób
wykonania w  literaturze przedmiotu zosta∏y usystematyzowane jako przynale˝ne
zw∏aszcza kulturze staroobrz´dowej. Dziedzictwem staroobrz´dowców sta∏a si´ ponad-
czasowoÊç krzy˝a trójzestawnego, znaku o g∏´bokiej treÊci symbolicznej, który po cz´Êci
przyczyni∏ si´ do zachowania staroruskiej to˝samoÊci przez wspólnoty starowierców. 
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1. Krzy˝e natielne XIV-XVI, XVII w. (wg  Кре-
сты, иконы, складни. Медное худжественное
литье XI-начала XX века. Из собрания
Центрального музея древнерусской культуры
и исскуства имени Андрея Рублева, Москва
2000.)

2. Krzy˝ enkolpion z XII – poczàtku XIII w. (wg
Кресты, иконы, складни. Медное худжественное
литье…).

3. Krzy˝ enkolpion z XVI w. (wg Кресты, иконы,
складни. Медное худжественное литье...).

4. Krzy˝e napierÊne z XVI i XVIII w. (wg Кресты,
иконы, складни. Медное худжественное литье…).
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5. Krzy˝e napierÊne z XVII i XVIII w. (wg Кре-
сты, иконы, складни. Медное худжественное
литье…).

6. Krzy˝ bezpopowski, Ukrzy˝owanie, XIX – po-
czàtek XX w. (ze zbiorów Lietuvos Dailes Muziejus,
Wilno).

7. Krzy˝ kiotny bezpopowski, Ukrzy˝owanie
z adorujàcymi postaciami, XIX w. (ze zbiorów
Lietuvos Dailes Muziejus, Wilno).

8. Rewers krzy˝a modlitewnego z wygowskim orna-
mentem roÊlinnym z p´dami winnego grona (fot.
M. Florkowska).

9. Rewers krzy˝a z wypisanà modlitwà do Krzy˝a
Âwi´tego i symbolem Nika u do∏u (ze zbiorów
Muzeum Zamek Górków w Szamotu∏ach).

10. Krzy˝ popowski, Ukrzy˝owanie, koniec XIX w.
(ze zbiorów Lietuvos Dailes Muziejus, Wilno).
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11. Krzy˝ popowski, Ukrzy˝owanie ze scenami
Êwiàt, GuÊlice XIX w. (ze zbiorów Lietuvos Dailes
Muziejus, Wilno).

12. Ikona ze scenà Ukrzy˝owania ze wstawionym
mosi´˝nym krzy˝em, II po∏owa XIX w. (ze zbiorów
Lietuvos Dailes Muziejus, Wilno).

13. Tryptyk ze wstawionym w desk´ ikony krzy˝em
popowskim, XVIII-XIX w. (wg Кресты, иконы,
складни. Медное худжественное литье…).

14. Krzy˝ - znak Nika na odwrociu metalowego
tryptyku (ze zbiorów Muzeum Zamek Górków
w Szamotu∏ach).

15. Krzy  ̋– znak Nika na o∏tarzyku czteroskrzyd∏owym
z przedstawieniem Êwiàt (ze zbiorów Muzeum Zamek
Górków w Szamotu∏ach).

16. Krzy˝ drewniany, scena Ukrzy˝owania, Palech
XVIII w., klasztor staroobrz´dowy w Wojnowie
(fot. M. Florkowska).
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17. Krzy˝ drewniany, scena Ukrzy˝owania, Pa-
lech XVIII w., rewers z napisem (fot. M. Flor-
kowska).

18. Krzy˝ drewniany, scena Ukrzy˝owania, Palech
XVIII w., w repusowanym ok∏adzie z II po∏owy
XIX w. (fot. M. Florkowska).

19. Repusowany ok∏ad na krzy˝ drewniany,
scena Ukrzy˝owania, II po∏owa XIX w., awers
(fot. M. Florkowska).

20. Molenna klasztorna w Wojnowie, 2006 r.
(fot. M. Florkowska).

21. Molenna staroobrz´dowców w Wilnie, 2006 r.
(fot. M. Florkowska).

22. Brama cmentarna w Wojnowie (fot. M. Flor-
kowska).
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23. Wrota prowadzàce do wojnowskiego klasztoru
staroobrz´dowego (fot. M. Florkowska).

24. Przyklasztorny cmentarz monasteru ˝eƒskiego
w Wojnowie. Drewniany krzy˝ cmentarny z trady-
cyjnymi napisami (fot. M. Florkowska).

25. Kamienny krzy˝ na wiejskim cmentarzu Êwiec-
kim w Wojnowie (fot. M. Florkowska).

26. Tkaniny z wyobra˝eniami oÊmiokoƒcza-
stych krzy˝y okrywajàce analogiony (fot. M. Flor-
kowska).

27. Pó∏ka z ikonami i krzy˝ami we wn´trzu mo-
lenny we wsi Maseliszki, gmina podbrzeska, rejon
wileƒski (fot. M. Florkowska).

28. Odlewany krzy˝ metalowy w molennie Êwiec-
kiej w Wojnowie (fot. M. Florkowska).
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29. Krzy˝ bezpopowski wewnàtrz molenny we
wsi Maseliszki, gmina podbrzeska, rejon wileƒski
(fot. M. Florkowska).

30. Ikona Golgowskij Kriest rzeêbiona w drewnie,
molenna klasztoru w Wojnowie (fot. M.  Flor-
kowska).

31. Kiwot Êwiàtynny wewnàtrz molenny klasztor-
nej w Wojnowie (fot. M. Florkowska).

32. Fragment pó∏ki ze wstawionymi odlewami
krzy˝y modlitewnych, molenna klasztorna w Woj-
nowie (fot. M. Florkowska).

33. Wn´trze molenny we wsi Maseliszki, gmina
podbrzeska, rejon wileƒski (fot. M. Florkowska).



The Semiotics of the Cross
in the Old Believer Tradition

Abstract

The article addresses the issue of the semiotics of the Old Believer Cross, mainly
its semantics and function (pragmatics) in the culture of the Old Believers, in the con-
text of social practices aimed at preserving the theological doctrine, the Liturgy and
the lifestyle characteristic of communities living in isolation, which was the lot of the
Old Ritualists as a result of the schism in the Russian Orthodox Church.

To the religious community of the Old Believers, the Old Believer Cross became
the centre (in the strong sense of the word) of the development of their cultural identity.
The constitutive importance lied not only in the symbolism, preservation of the tradi-
tional canon, but also in the specific practices involved in the production of the artifact
itself. This problem constitutes the main topic of the paper. The allegiance to the theo-
logical doctrine called for by the Old Ritualists and expressed in the form of the eight-
ended Cross constitutes an exceptional modi of an insight into the very core of their
culture.
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Семиотика креста
в старообрядческой культуре

Резюме

Статья рассматривает вопрос семиотики старообрядческого креста. В иссле-
довании представлен материал семантики креста, его функциональной значимо-
сти в культуре старообрядцев. Материал статьи отражает социальные практики,
служащие сохранению теологической доктрины, литургии и характерного для
изолированных обществ стиля жизни, который был принят староверами в ре-
зультате религиозного раскола в русской православной церкви. 

Старообрядческий крест стал для религиозной общности старообрядцев
центром (в полновесном значении этого слова) формирования их культурного
тождества. Основное значение имела не только символика, сохранение тради-
ционного канона, но и определенные практики, связанные с созданием самого
артефакта. Этот вопрос является главной темой  научного исследования. Пред-
ставленная старообрядцами верность теологической доктрине и выражающая
это поведение форма восьмиконечного креста является моделью для ознакомле-
ния с наиболее глубокой сущностью их культуры.
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Miasteczko naszych dziadków.
Poszukiwanie przesz∏oÊci czy jej kreowanie?

Ma∏e miasta i miasteczka sà wa˝nym elementem struktury osadnictwa Êredniowiecz-
nego w ca∏ej Europie. Ziemie polskie tak˝e charakteryzowa∏y si´ du˝à liczbà ma∏ych
miast. Powstawa∏y przy wa˝nych szlakach handlowych i zamkach. Te najstarsze (XIV
w.) dla bezpieczeƒstwa mieszkaƒców przed najazdami wojennymi otaczano murami
lub wa∏ami obronnymi. Resztki ich zachowa∏y si´ do dziÊ (JaÊliska, Biecz)1. Przebieg
traktów handlowych prowadzàcych na po∏udnie, ∏àczàcych Ma∏opolsk´ z W´grami,
zwiàzany jest z  osadnictwem powstajàcym w  dorzeczu dwóch prawobrze˝nych
dop∏ywów Wis∏y, Wis∏oki z Ropà i Jasio∏kà oraz Sanu z Wis∏okiem. Najwi´ksze zgru-
powanie miasteczek wyst´puje wzd∏u˝ wymienionych rzek. Wzd∏u˝ Wis∏oki prowadzi∏
trakt z Koszyc i Bardiowa do Sandomierza i na pó∏noc Polski, powsta∏y tu miasta ˚mi-
gród, Osiek, D´bowiec, Jas∏o, Ko∏aczyce, Brzostek, Pilzno. Nad Jasio∏kà za∏o˝ono

Danuta Blin-Olbert 
(Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)

Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Rok 4 (2013), Zeszyt 4, s. 113-127

Il. 1. Drewniana zabudowa rynku w JaÊliskach. Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
(dalej: AMBL). Fot. A. Rybicki 1957.

1 O. Kolberg, Sanockie-KroÊnieƒskie, cz. I. Dzie∏a wszystkie, t. 49, oprac. B. Linette i T. Skulina, red. A. Skrukwa.
Wroc∏aw-Poznaƒ 1974, s. 1-2.



JaÊliska na trakcie z W´gier, który tu rozdziela∏ si´ w dwu kierunkach do Sanoka oraz
przez Dukl´ do ˚migrodu i dalej. Szlakiem tym transportowano wina, a JaÊliska mia∏y
prawo sk∏adu.

Wzd∏u˝ Wis∏oka i jego dop∏ywów za∏o˝ono: Nowotaniec, Zarszyn, Jaçmierz, Ry-
manów, Krosno, Frysztak, Strzy˝ów, Czudec, Rzeszów, ¸aƒcut oraz Kaƒczug´ i Prze-
worsk. Wzd∏u˝ Sanu ulokowa∏y si´ Sanok, Lesko, Mrzyg∏ód, Dynów, Dubiecko, Babice,
Krzywcza, Krasiczyn, PrzemyÊl, Radymno, Jaros∏aw, Sieniawa, Le˝ajsk, Rudnik. Te
trakty prowadzàce na po∏udnie przecina∏a tzw. droga ruska (z Kijowa na zachód)
biegnàca przez PrzemyÊl, Dynów, Strzy˝ów, Frysztak, Brzostek, Pilzno dalej do Tarnowa
i Krakowa. Po∏udniowe odga∏´zienie prowadzi∏o przez Lwów, Sambor, Sanok, Zarszyn,
Rymanów, Krosno, Jas∏o i Pilzno, gdzie ∏àczy∏y si´ oba trakty. Wi´kszoÊç tych ist-
niejàcych do naszych czasów jednostek osadniczych uzyska∏a prawo miejskie, cz´sto
magdeburskie, i wszystkie przywileje z ràk królów polskich w koƒcu Êredniowiecza,
poczynajàc od XIV w., najpóêniej w pierwszej po∏owie XVIII wieku, odleg∏oÊç mi´dzy
nimi wynosi∏a od 15 do 20 km. 

Prawo dotyczàce planu miasteczek okreÊla∏o, ˝e zabudowa tworzy bloki wokó∏
czworokàta, a ulice wychodzà z naro˝y rynku. Miasteczka te mia∏y zabudow´ drew-
nianà, cechà charakterystycznà by∏o powstanie formy architektury podcieniowej,
wspartej w cz´Êci frontowej budynku na filarach drewnianych z charakterystycznym
dachem pokrytym gontem, nawiàzujàcej do kamienicy mieszczaƒskiej, ale spokrewnio-
nej tak˝e z wiejskimi cha∏upami. W zabudowie rynkowej budynki takie wyst´powa∏y
g∏ównie w uk∏adzie szczytowym, rzadziej kalenicowym. Mi´dzy budynkami znajdowa∏y
si´ tzw. miedzuchy, czyli przerwy o szerokoÊci od 1 do 2 m. 

Zmiany granic (zmiany polityczne), tras szlaków handlowych, kataklizmy powo-
dowa∏y ich upadek i degradacj´. W 1784 r. na terenie po∏udniowej Polski w∏adze za-
boru austriackiego, nazywanego Galicjà, przeprowadzi∏y reform´ porzàdkujàcà
i systematyzujàcà podzia∏ miast. W ten sposób dostosowano zastanà sytuacj´ miejskà
do klasyfikacji obowiàzujàcej w wielonarodowej monarchii habsburskiej. Planowano
odebranie przywilejów miejskich tym osadom, których miejskoÊç by∏a tylko na papie-
rze. Miasta podzielono na trzy kategorie: miasta krajowe, do których zaliczono tylko
Kraków i Lwów, miasta w∏aÊciwe – zaliczono do nich dawne miasta królewskie i trzecia
– miasteczka. Ta powsta∏a wówczas kategoria trzecia, czyli miasteczko, to miejscowoÊç
posiadajàca formalnie status miasta, przywileje miejskie (lokacyjny, jarmarczny, prawo
sk∏adu), nie majàca jednak˝e du˝ego znaczenia spo∏eczno-gospodarczego w  skali
cyrku∏u. Miasteczko pomimo posiadania herbu i przywilejów prowadzi∏o ̋ ycie typowo
wiejskie, a podstawà utrzymania jego mieszkaƒców by∏o rzemios∏o, drobny handel oraz
uprawa ziemi. Z interesujàcych nas ma∏ych miast wykreÊlono Jedlicze, które prawa
miejskie uzyska∏y w 1768 r., w 1896 r. zmieniono status Kaƒczugi – prawa miejskie od
1442 r. Kategoria osad „miasteczko” funkcjonowa∏a do 1934 r. Najwi´ksze spustosze-
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nie w substancji miejskiej przynios∏a ustawa z 28 maja 1919 r. – miejscowoÊci przez
Austriaków zaliczane do miasteczek utraci∏y wtedy prawa miejskie. Zmiany dotyczà a˝
15 dotychczasowych miasteczek. Do statusu wsi zdegradowano Czudec (prawa miejskie
od 1427 r.), D´bowiec (prawa miejskie od 1349 r.), Dynów (prawa miejskie od 1429 r.),
Jaçmierz (prawa miejskie od XV w.), Jasienica Rosielna (prawa miejskie od 1727 r.),
Ko∏aczyce (od 1354 r.), Lutowiska (od 1742 r.), Mrzyg∏ód (1431), Narol (1585),
Niebylec (od XV w.), Nowy ̊ migród (1373), Osiek Jasielski (1365), RadomyÊl Wielki
(1581), Rani˝ów (1782), Zarszyn (1395). W 1925 r. status miasta utraci∏a ˚o∏ynia
(1730), a  w  1932 Frysztak (1366), w  1933 r. Wielopole Skrzyƒskie (ok. 1348).
Dziewi´ç miast utraci∏o prawa miejskie w 1934 r. Do statusu wsi sprowadzono Babice
(1484), Baligród (1634), Bircza (od XV w.), Brzostek (1349), Dubiecko (1407), Fred-
ropol (od XVII w.), JaÊliska (1366), Korczyna (od XV w.) Ulanów (1616). W 1935 r.
status miasteczka straci∏y jeszcze trzy miejscowoÊci: Pruchnik (prawa miejskie od ok.
1436 r.), RadomyÊl nad Sanem (1556) oraz Wielkie Oczy (1671). Miasteczka utraci∏y
prawa miejskie i swoje dawne znaczenie ju˝ wczeÊniej, niektóre sta∏y si´ tylko oÊrod-
kiem wymiany handlowej dla okolicznych wsi. W innych przetrwa∏y tradycyjne formy
handlu podczas istniejàcych od wieków targów i jarmarków, a nawet odpustów. Targi
i jarmarki, które wczeÊniej odegra∏y rol´ miastotwórczà, nadal zachowa∏y charakter
ponadlokalny i specjalistyczny, np. targi na byd∏o. Z targów na byd∏o s∏yn´∏y Bukow-
sko, Jaçmierz, JaÊliska, Lutowiska. W Rymanowie sprzedawano du˝o Êwiƒ, ale tak˝e
i wo∏ów. W Czudcu handlowano Êwiniami. Na wiosn´ w górskich miasteczkach hand-
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lowano owcami. Zazwyczaj jarmarki odbywa∏y si´ wiosnà i jesienià, czasami zwiàzane
by∏y z  odpustami parafialnymi. Mieszkaƒcy miasteczek utrzymywali si´ g∏ównie
z uprawy roli i rzemios∏a. Rzemios∏o by∏o zaj´ciem dodatkowym zaspakajajàcym po-
trzeby mieszkaƒców miasteczka i okolicznych wsi. Niektóre miejscowoÊci osiàgn´∏y
specjalizacj´ dzi´ki wi´kszej iloÊci rzemieÊlników uprawiajàcych okreÊlone rzemios∏o,
stopniowo wzrasta w nich rola inteligencji, g∏ównie w przemianach spo∏ecznych, kul-
turalnych i oÊwiatowych. Z garncarstwa znany by∏y Mrzyg∏ód, Ko∏aczyce i Brzostek.
Najwi´cej szewców by∏o w  Rymanowie, D´bowcu, Dynowie, Brzozowie, ale te˝
i w Ko∏aczycach. W skóry zaopatrywa∏y ich garbarnie w Rymanowie i JaÊle. Rymanów,
D´bowiec, Brzozów znane by∏y z doskona∏ych wyrobów masarskich, a przede wszyst-
kim kie∏basy. W Brzozowie robiono fajki i jeszcze do lat 1960. grzebienie rogowe.
W JaÊliskach najpopularniejsze by∏o bednarstwo i stolarstwo. Ciekawym zaj´ciem by∏
wyrób drewnianych rur wodociàgowych. Stolarze, pracujàcy na potrzeby wsi, zamiesz-
kiwali tak˝e Osiek i D´bowiec. W troch´ bardziej oddalonej Kaƒczudze zajmowano
si´ sitarstwem, wyrobem siatkowych koronek na czepce i wypiekiem pierników. Kor-
czyna, D´bowiec znane by∏y z wyrobów tkackich, g∏ównie p∏ótna, wielu tkaczy pra-
cowa∏o w Baligrodzie. RzemieÊlnicy skupieni byli w cechach funkcjonujàcych a˝ do
wybuchu wojny w 1939 r. Po drugiej wojnie Êwiatowej, w 1945 r., kolejnych dziewi´ç
miast zaliczanych do miasteczek w latach 1784-1934 straci∏o swój status: Domaradz
(prawa miejskie od XV w.), Grodzisko (1740), Jawornik Polski (1472), Kalwaria
Pac∏awska i Krasiczyn (prawa miejskie od XVII wieku), Krzywcza (1398), Oleszyce
(1576), Tyrawa Wo∏oska (od XVIII w.), Ustrzyki Dolne (1727). W 1946 r. Bukowsko
(od XVIII w.) i Nowotaniec (1444)2. Du˝y odsetek mieszkaƒców do drugiej wojny
Êwiatowej stanowi∏a ludnoÊç ˝ydowska, która by∏a doÊç szczelnie zamkni´tà grupà
spo∏ecznà zintegrowanà w  gminie wyznaniowej3. W  miasteczkach po∏o˝onych
w po∏udniowej i wschodniej cz´Êci Podkarpacia odnotowano niewielki procent Rusi-
nów (Ukraiƒców). Dla przyk∏adu Sanok liczy∏ w 1921 r. 9638 mieszkaƒców, w tym
877 Rusinów i 4067 ˚ydów, a w sierpniu 1939 r. 17800 mieszkaƒców, w tym 5400
˚ydów. Pomimo izolacji – oddzielnego ˝ycia Polaków i ˚ydów, nast´puje stopniowe
zbli˝anie si´ obu spo∏ecznoÊci, czemu kres po∏o˝y∏a druga wojna Êwiatowa. Na czele
miasta sta∏ burmistrz jako przedstawiciel urz´du gminnego i rada, w sk∏ad której wcho-
dzi∏ zast´pca burmistrza. Osobno zatrudniano pisarza. Radnych wybierano spoÊród
przedstawicieli obu grup etnicznych, równo spoÊród ludnoÊci ˝ydowskiej i polskiej4.
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Miasteczka w znacznym stopniu oddzia∏ywa∏y te˝ na mieszkaƒców wsi, dostarczajàc
wytworów kultury materialnej, a poprzez kszta∏cenie m∏odzie˝y wiejskiej – kultural-
nych; podczas wymiany towarowej dochodzi∏o do kontaktów towarzyskich dostar-
czajàcych nowin ze Êwiata i specyficznej rozrywki.

Muzeum Budownictwa Ludowego projektowa∏o prezentacj´ kultury ma∏omiastecz-
kowej, dokonujàc zakupu eksponatów od poczàtku powstania. Zapis o kompleksowych
badaniach kultury ma∏omiasteczkowej znalaz∏ si´ ju˝ w statucie zatwierdzonym w 1963 r.
W latach 1970. zapad∏a decyzja o przeniesieniu budynków, zabudowie i zagospodaro-
waniu rynku. Od 1979 r. prowadzono badania penetracyjne w 20 miasteczkach, a od
1985 r. kompleksowe badania stacjonarne w 7 miasteczkach. Na ich podstawie wyty-
powano obiekty do przeniesienia do Muzeum, dokonywano zakupów eksponatów,
a nast´pnie przygotowano projekt ich zagospodarowania uwzgl´dniajàcy struktur´ za-
wodowà, spo∏ecznà i narodowoÊciowà mieszkaƒców domów przy rynku. ̊ ycie ma∏ego
miasta koncentrowa∏o si´ przede wszystkim w rynku i przylegajàcych ulicach, mieÊci∏y
si´ tu najlepsze sklepy, warsztaty rzemieÊlnicze, karczmy czy gospody. W  doÊç
zamo˝nym Rymanowie (3546 mieszkaƒców, 1412 ˚ydów, 78 Rusinów) w  rynku,
w okresie mi´dzywojennym, znajdowa∏y si´ 2 sklepy ˝elazne, warsztat krawiecki, pie-
karnia z cukiernià, 4 szynki – jeden z nich mia∏ sk∏ad win do 1914 r., 2 sklepy korzenne,
w tym jeden z rybami, sklep masarski, warsztat zegarmistrzowski, 2 sklepy galanteryjne,
warsztat fryzjerski, trafika, sklep skórzany, sklep galanteryjny, wapienny, papierniczy,
piekarnia, 4 jatki rzeênickie. Mieszka∏ przy nim tak˝e szklarz, czapnik, by∏o ambulato-
rium dentystyczne. Dopiero pod koniec XIX w. w miasteczkach pojawi∏o si´ oÊwietle-
nie z∏o˝one z kilku lamp zapalanych w okresie jesienno-zimowym, a na poczàtku XX
wieku, po rozwoju samorzàdnoÊci, uchwalano plany regulacyjne, które obejmowa∏y
brukowanie rynku i ulic (np. Rymanów), budow´ trotuarów, rozszerzenie oÊwietlenia
przez wprowadzenie elektrycznoÊci, zak∏adanie parków i sadzenie drzew Jednak˝e jesz-
cze w po∏owie XX w. w wielu omawianych tu miasteczkach nie by∏o brukowanych
rynków i ulic, do ubikacji chodzi∏o si´ do wygódki w g∏´bi podwórka, wod´ nabiera∏o
ze studni w rynku lub w∏asnej wybudowanej w ogrodzie, a wieczorem na krótko za-
pala∏o si´ lamp´ naftowà.

Nazwa „Galicyjski Rynek”, na okreÊlenie zagospodarowywanej przestrzeni mu-
zealnej powszechnie rozumianej jako miasteczko galicyjskie, sugeruje datowanie na lata
przed koƒcem pierwszej wojny Êwiatowej. Poczàtek XX wieku, a wi´c jeszcze czasy
z nostalgià wspominanej Galicji i cesarza Franciszka Józefa. Ca∏y teren przeznaczony
pod zabudow´ ma powierzchni´ 1,6 ha. Jest to rynek prowincjonalnego miasteczka
o rzemieÊlniczo-handlowej funkcji z po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Polski, wyd∏u˝ony,
nieregularny czworobok zbli˝ony do trapezu o wymiarach 51,5 x 82,40 m. 

Jego kszta∏t zosta∏ zdeterminowany wielkoÊcià dzia∏ki. Jest wyd∏u˝ony, jak
w wi´kszoÊci miasteczek, z zaznaczonymi ulicami w uk∏adzie turbinowym. Od strony
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wejÊcia (zachodu) dwoma budynkami postawionymi po obu stronach drogi zaznaczono
wybiegajàcà z rynku uliczk´. Podobnie wyglàdajà dwie równoleg∏e ulice wychodzàce
z naro˝y pierzei wschodniej zabudowane w cz´Êci przyrynkowej i uliczka od po∏udnia.
Nawierzchni´ rynku wy∏o˝ono kamiennymi otoczakami rzecznymi, na Êrodku znajduje
si´ studnia. W wi´kszoÊci miasteczek galicyjskich do poczàtku XX wieku nie by∏o
bruku5. Brukowane rynki znane sà z Pilzna, JaÊlisk – kocie ∏by, Mrzyg∏odu i z Ryma-
nowa (po 1918 r.) – kamienie rzeczne „burkacze”. Do odprowadzania wód gruntowych
i p∏ynnych nieczystoÊci s∏u˝y∏y fosy (rynsztoki) znajdujàce si´ na skraju placu z jednej
lub dwóch stron, wyjàtkowo rynsztok bieg∏ Êrodkiem. Na Êrodku rynku zwykle by∏a
studnia, w kilku miasteczkach woda do niej doprowadzana by∏a z gór, z najbli˝ej
po∏o˝onych êróde∏, drewnianymi rurami pod w∏asnym ciÊnieniem (Babice, JaÊliska,
Ko∏aczyce, Pilzno, Tyczyn). Studnia w Galicyjskim Rynku jest rekonstrukcjà studni
z okràg∏ym zbiornikiem murowanym z kamienia, nakrytej brogowym dachem krytym
gontem. Podobna znajdowa∏a si´ na rynku w JaÊliskach, a wod´ prowadzono do niej
drewnianymi rurami z odleg∏ej o 2 km góry Kamarki. Czasami Êrodek rynku zajmowa∏y
karczmy lub zajazdy (D´bowiec, JaÊliska). Rynek i przylegajàce ulice oÊwietla∏y lampy
naftowe lub gazowe na s∏upach. W rynku znajduje si´ 7 lamp gazowych. Przed remizà
stra˝ackà ustawiono figur´ Êw. Floriana, Êwi´tego chroniàcego miasta od po˝arów
– patrona stra˝aków. Na Êrodku rynku na sta∏e stojà kramy i tzw. jatki, które ju˝ na
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poczàtku XX wieku funkcjonowa∏y na rynku w Rymanowie. Plac rynkowy wokó∏ obu-
dowany jest 26 drewnianymi parterowymi zr´bowymi i przys∏upowymi budynkami na
podmurówce kamiennej o dachach pokrytych gontem. Domy w ka˝dym miasteczku
by∏y budowane wed∏ug tradycyjnego wzoru, niektóre, posiadajàce obszernà przelotowà
sieƒ z jednej strony i dwie lub trzy izby z drugiej, nawiàzujà do Êredniowiecznego domu
miejskiego. W innych widaç wp∏ywy budownictwa z okolic miasteczka. Niezwykle cie-
kawe sà tu budynki przys∏upowe, w których s∏upy, niezale˝nie od zr´bu podtrzymujà
ci´˝ar wi´êby dachowej. Budynki, których powsta∏y kopie, pochodzà g∏ównie z drugiej
po∏owy XIX wieku. Tylko dwa sà przeniesione i zachowano ich funkcj´. Jeden to dom
z Ustrzyk Dolnych, w którym mieszka∏y dwie rodziny ˝ydowskie, a drugi to remiza
z Golcowej. Wszystkie obiekty budowane sà z drewna jod∏owego. Dachy majà kon-
strukcj´ krokwiowo-j´tkowà, niektóre stolcowà, sà czterospadowe, trójspadowe i dwu-
spadowe z szalowanymi szczytami. Zr´by budynków pobielono wapnem, niektóre sà
szalowane, inne pomalowano w pasy umieszczone na wczeÊniej uszczelnionej i wyle-
pionej powierzchni na styku belek. W trzech cz´Êciach domy stojà szczytami do rynku
na wàskich parcelach siedliskowych 7-10 m. Oddzielajà je wàskie miedzuchy szerokoÊci
oko∏o 1 m (pierzeja wschodnia) lub 2-3 m (pierzeja pó∏nocna). W pó∏nocnej pierzei
znajdujà si´ budynki podcieniowe. Pierzeja pó∏nocna zlokalizowana jest pod wysoka
skarpà i sk∏ada si´ z oÊmiu budynków usytuowanych szczytami z podcieniami do rynku,
oddzielonych od siebie 2-3 m miedzuchami. Taka szerokoÊç umo˝liwia∏a przejÊcie
mi´dzy budynkami, umieszczenie bocznego wejÊcia, a nawet okien. Wylot ulicy zazna-
czono budynkiem przys∏upowym z JaÊlisk z koƒca XVIII wieku (w∏aÊcicielem by∏ Fran-
ciszek Lorenc, przejezdna sieƒ, po jednej stronie cztery pomieszczenia mieszkalne i dwie
wàskie komory) oraz przeznaczonym na cele edukacyjne budynkiem ze Starej Wsi
z koƒca XIX wieku. W pierzei znajdujà si´ mi´dzy innymi trzy domy z D´bowca i dwa
z Jaçmierza. W pierwszym zbudowanym pod koniec XIX wieku, z∏o˝onym z sieni
i trzech pomieszczeƒ mieszkalnych, zamieszka∏ fryzjer. W usytuowanym za dwoma bu-
dynkami z Jaçmierza domu z D´bowca, posiadajàcym sieƒ i trzy pomieszczenia miesz-
kalne, zbudowanym oko∏o 1850 r., na koƒcu nale˝àcym do Felicji Dàborowskiej,
urodzi∏ si´ profesor geografii Stanis∏aw Paw∏owski. Odtworzono w nim mieszkanie
nauczyciela. W nast´pnym, z∏o˝onym z czterech pomieszczeƒ mieszkalnych i sieni, któ-
rego fundatorami byli handlujàcy p∏ótnem Maria i Miko∏aj Kozubowie oko∏o 1880
roku, znajduje si´ sklep i mieszkanie zegarmistrza. Nast´pne w pierzei domy z rolni-
czego Jaçmierza z koƒca XIX wieku majà szerokie wjazdowe sienie, które wynajmo-
wano handlarzom byd∏a podczas dorocznych jarmarków. Po ich zaniku sienie dzielono,
umieszczajàc w oddzielonej cz´Êci komor´ albo izb´. Sk∏adajà si´ z zatem z trzech po-
mieszczeƒ mieszkalnych i sieni. W pierwszym (zbudowanym ok. 1879 r., nale˝àcym
do krawcowej Heleny Florian) umieszczono krawca, a w drugim (oko∏o 1880 r., w∏aÊci-
ciel Józef Ostrowski) trafik´. Nast´pny przys∏upowy budynek pochodzàcy z drugiej
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po∏owy XVIII wieku z Brzozowa zajmowany by∏ w pewnym okresie, tak jak obecnie
w rynku przez stolarza. Dwa domy przy koƒcu pierzei, chocia˝ pochodzà z ró˝nych
miejscowoÊci, majà po cztery pomieszczenia, w tym naro˝nà sieƒ o dwóch wejÊciach.
Jeden to zr´bowy budynek z Brzozowa z ulokowanym w nim zak∏adem fotograficznym,
a nast´pny zajmuje cukiernia-piekarnia. Wylot ulicy zaznaczono dwurodzinnym bu-
dynkiem z Birczy, po drugiej stronie trwa budowa domu z Leska, w którym b´dzie
funkcjonowaç piekarnia. Pierzej´ wschodnià tworzà trzy rozleg∏e domy pochodzàce
z JaÊlisk. Stojà szczytem do rynku blisko siebie, a miedzuchy mi´dzy nimi majà zaledwie
oko∏o 1 m. Najstarszy budynek pochodzi z koƒca XIX wieku, a dwa z poczàtku XX.
Charakteryzuje je szeroka przelotowa sieƒ, pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze
znajdujà si´ tylko przy jednej pod∏u˝nej Êcianie, jak w miejskich domach Êredniowiecz-
nych. Na rogu dwóch pierzei usytuowano sklep w budynku zr´bowym z dwuspado-
wym dachem, pozosta∏e pe∏nià funkcje hotelowe. Sklep oryginalnym wyposa˝eniem
(lada i  pó∏ki sklepowe) oraz opakowaniami po produktach – bardzo du˝o po-
chodzàcych z wytwórni lwowskich, przyciàga szyldem i starymi reklamami na blasze
zawieszonymi na drzwiach wejÊciowych. Przeciwleg∏y budynek naro˝ny ma konstrukcj´
przys∏upowà. W czwartej cz´Êci (po∏udniowej) budynki u˝ytecznoÊci spo∏ecznej orien-
towane sà frontem do rynku, nie jest to jednak˝e tradycyjny uk∏ad urbanistyczny. Ten
sposób zabudowy pojawi∏ si´ w drugiej po∏owie XIX wieku. Trzy obiekty majà wzd∏u˝
Êciany frontowej s∏upowe podcienia, a czwarty (karczma z Sanoka) szeroki okap. Na
rogu znalaz∏a si´ apteka z ciekawym oryginalnym wyposa˝eniem z Dynowa, nast´pny
mieÊci urzàd gminy, kolejne poczt´ i karczm´. 
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W wi´kszoÊci miasteczek swà siedzib´ mia∏y urz´dy gminy, agencje pocztowe, które
w czasach austriackich i II Rzeczypospolitej mieÊci∏y si´ cz´sto w prywatnych budyn-
kach mieszkalnych. W pierzei zachodniej znajdujà si´ cztery budynki z XX w. Ochot-
nicza Stra˝ Po˝arna to organizacja spo∏eczna, która ∏àczy∏a spo∏eczeƒstwo w zakresie
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, kulturalno-oÊwiatowej i nawet politycznej. Na poczàtku pierzei
odtwarza si´ wn´trza dwóch domów ̋ ydowskich. Obraz miasteczka sprzed 1939 r. nie
by∏by prawdziwy bez obecnoÊci ˚ydów. Wylot ulicy zaznaczono budynkiem przenie-
sionym z Ustrzyk Dolnych. Zamieszkiwa∏y go przed drugà wojnà Êwiatowà dwie ro-
dziny ˝ydowskie. Obok drugi dom z Jaçmierza z mieszkaniem ˚yda, dom woênicy
z Soko∏owa równie˝ mieszczàcy dwie rodziny i z∏o˝ony z sieni, kuchni z komorà i po-
koju dom z Rybotycz z oryginalnym przedwojennym szyldem reklamujàcym znajdujàcà
si´ tu pracowni´ obuwia. 

Du˝y nacisk po∏o˝ono na odtworzenie parceli siedliskowej, z  ty∏u budynków
za∏o˝ono ogródki wydzielone odpowiednimi p∏otami, zasadzono drzewa i krzewy.
Uzupe∏niono ma∏à architektur´ przez postawienie kapliczki, studni, wygódek. W star-
szych budynkach, budowanych jeszcze w  czasach austriackich, wi´kszoÊç wn´trz
urzàdzono na lata dwudzieste XX wieku, a wi´c II Rzeczpospolitej. Znajdujà si´ w nich
równie˝ przedmioty starsze z czasów monarchii austro-w´gierskiej. Do nich nale˝à pro-
dukowane w  Wiedniu metalowe malowane ∏ó˝ka, lodówki, kasy pancerne.
Wyposa˝enie wn´trz nie budzi kontrowersji, poniewa˝ pos∏u˝ono si´ oryginalnymi
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Il. 5. Lanie Êwiec w miasteczkowej aptece, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2012.



przedmiotami, a ich ustawienie odtworzono na podstawie archiwalnych zdj´ç. Przy
przenoszeniu budynków, tworzeniu kopii i wyposa˝aniu wn´trz korzystano z tradycyj-
nych naukowych metod (wywiady, dokumentacja ikonograficzna – zdj´cia, pocztówki,
zakup oryginalnych przedmiotów). Ta dzia∏alnoÊç pozwoli∏a na dokumentacj´ budow-
nictwa, meblarstwa, zdobnictwa wn´trz. W ten sposób, na podstawie zgromadzonej
wiedzy i  dokumentów, powsta∏ twór prawie idealny, miasteczko bardzo ∏adnie
po∏o˝one i  „prawdziwe”. „Miasteczko” to s∏owo bardziej akceptowane jak wieÊ,
wywo∏ujàce sentymenty, kojarzy si´ z czymÊ magicznym, tym co min´∏o, ale zostawi∏o
Êlady bogatej i wspania∏ej przesz∏oÊci. W po∏udniowo-wschodniej Polsce skojarzenia
te, chyba niezas∏u˝enie, wywo∏uje okres zaboru austriackiego – okres galicyjski. 

Galicyjski Rynek jest ideowym i kompleksowym obrazem centrum ma∏ego podkar-
packiego miasteczka z koƒca XIX i poczàtku XX wieku. Mamy nadziej´, ̋ e propozycja
zagospodarowania domów przy rynku, poza odtworzeniem zabudowy i otoczenia,
przybli˝a nam kultur´ jego mieszkaƒców i klimat miasteczka w cz´Êci Polski od czasów
zaborów okreÊlanej Galicjà. Przypomnijmy, ̋ e charakterystycznà cechà tego miasteczka
z pogranicza by∏a wielokulturowoÊç, mieszkali w nich Polacy, ̊ ydzi i Rusini (Ukraiƒcy).
Obie wojny Êwiatowe, eksterminacja ludnoÊci ˝ydowskiej i  w  jakimÊ stopniu
ukraiƒskiej, przemiany spo∏eczne i obyczajowe zmieni∏y miasteczka zupe∏nie, znikn´∏y
dawne sprz´ty i meble, odchodzà ludzie – Êwiadkowie tamtych czasów. Po spo∏ecznoÊci
˝ydowskiej pozosta∏y blednàce ju˝ wspomnienia, puste synagogi i  kirkuty.
Przywo∏ujemy, odtwarzamy przesz∏oÊç za pomocà wyselekcjonowanych przez up∏yw
czasu przedmiotów przechowywanych w muzeum. Odtworzony klimat galicyjskiego
miasteczka nadaje si´ do organizacji zaj´ç edukacyjnych, a tak˝e imprez, aran˝ujemy
równie˝ codziennoÊç przez prac´ rzemieÊlników i tradycyjne zaj´cia. Powoli zatem
wdra˝ane jest o˝ywienie pracowni, które by∏o marzeniem muzealników – „warsztaty
rzemieÊlnicze, jak równie˝ urzàdzenia przemys∏owe, powinny byç w muzeach skanse-
nowskich czynne i obs∏ugiwane przez znajàcych swój fach rzemieÊlników”6. Jeszcze
w sferze planów pozostaje sformu∏owanie: „prowadzone warsztaty rzemieÊlnicze i tra-
dycyjne urzàdzenia przemys∏owe nie powinny mieç charakteru pokazu dla publicz-
noÊci7. Zadanie to w jakimÊ stopniu spe∏nia zegarmistrz, poczta i stolarnia. 

Odpowiednie przygotowanie wyposa˝enia wn´trz pozwoli∏o nam na zagospodaro-
wanie sklepu i warsztatu zegarmistrzowskiego na co dzieƒ. Cechy osobowe pracujàcego
tu ponad osiemdziesi´cioletniego zegarmistrza, naprawiajàcego zegary muzealne, gwa-
rantujà rzetelnoÊç w jego odtworzeniu. Nieco inaczej, ale równie˝ w nawiàzaniu do
tradycji, zagospodarowano warsztat stolarski. Pracujàcy w nim stolarz robi i sprzedaje
drewniane przedmioty codziennego u˝ytku. W atelier fotograficznym wykonywane sà

Danuta Blin-Olbert122

6 R. Reinfuss, Problem ekspozycji pracowni rzemieÊlniczych i wiejskich urzàdzeƒ przemys∏owych, Mi´dzynarodowa
konferencja skansenowska, Sanok 27-30 maja 1978, Sanok 1978, s. 110.

7 Tam˝e, s. 111.
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Il. 6. Zegarmistrz przy pracy, AMBL, fot. R. Mrozowski, 2013.

Il. 7. W stolarni, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2012.



pamiàtkowe zdj´cia. Ka˝dy sam mo˝e te˝ zrobiç zdj´cie cz∏onkom rodziny lub zna-
jomym na tle parawanu z namalowanym samolotem, ustawionego przed budynkiem
fotografa. Po przeciwnej stronie rynku znajduje si´ poczta w budynku od 1905 do
1944 r. mieszczàcym poczt´ i mieszkanie poczmistrza. Poczta spe∏nia swojà funkcj´,
bo utworzono tu agencj´ pocztowà obs∏ugiwanà przez poczmistrza w mundurze Poczty
Polskiej w charakterystycznym kolorze zielonym. Obok apteki stoi karczma, za nià
czynna kr´gielnia, gdzie turyÊci, a  zw∏aszcza dzieci, na grze sp´dzajà wolny czas.
W urz´dzie gminy okazjonalnie pojawia si´ urz´dnik-sekretarz. W usytuowanej na rogu
aptece aptekarz zajmuje si´ laniem Êwiec, w cyklu prac domowych s∏u˝àca pierze i pra-
suje bielizn´. Obok poczty odtworzono ogród zielarski, w kuchni suszone sà zio∏a,
które aptekarz przerabia∏ na lecznicze mieszanki. W  remizie z  tradycyjnym
wyposa˝eniem, w niewielkiej sali widowiskowej, jak w miasteczkach w okresie mi´dzy-
wojennym, organizowane sà przedstawienia (jase∏ka), ale te˝ niewielkie sezonowe wy-
stawy. Mo˝na zobaczyç sklep kolonialny i trafik´, czyli sklep tytoniowy. 

Przy ka˝dym warsztacie znajduje si´ w pe∏ni zagospodarowane mieszkanie rze-
mieÊlnika, urz´dnika czy w∏aÊciciela sklepu. Wn´trza domów ˝ydowskich udost´pnia
pracownik w stosownym stroju. Po zbudowaniu Galicyjskiego Rynku spotkaliÊmy si´
z ogromnà ró˝norodnoÊcià oczekiwaƒ ze strony odbiorców. Ustawienie budynków
w rynku, aran˝acja jego powierzchni, zagospodarowanie dzia∏ki siedliskowej, same bu-
dynki i ich wyposa˝enie nie stwarzajà wi´kszych problemów w ich akceptacji. Spo∏ecz-

Danuta Blin-Olbert124

Il. 8. Wn´trze atelier fotograficznego, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2013.



noÊç lokalna oczekuje dost´pu do
rynku i uzyskuje go podczas ró˝nych
organizowanych imprez. Zadaniem
muzealników sta∏o si´ przywrócenie,
kreowanie (?) tradycji zarówno w opra-
wie, jak i wykonywanych czynnoÊciach.
Do tradycyjnych targów nawiàzujà
gie∏dy staroci odbywajàce si´ w ka˝dà
trzecià niedziel´ sezonu. Wspólnie
z przedstawicielami samorzàdu teryto-
rialnego organizowane sà targi wio-
senne przed Wielkanocà i  jesienne
oraz jarmark bo˝onarodzeniowy. Jak
na dawnych targach pojawiajà si´
sprzedawcy butów, ubraƒ, bi˝uterii
(np. G∏ogów Ma∏opolski do koƒca
ubieg∏ego wieku znany by∏ z wyrobu
paciorków szklanych i  bi˝uterii ze
sztucznego z∏ota, w  Kaƒczudze szyto
czepce), w∏asnor´cznie upieczonych
ciast, przygotowanych potraw. Wielu
twórców zabiega o uzyskanie pomiesz-
czeƒ i  codziennà sprzeda˝ w∏asnych

wyrobów w sezonie. Podczas targu zajmujà, jak ich przodkowie, wszystkie podcienia,
stragany, jatki. Rozk∏adajà towary bezpoÊrednio na rynku. 

Problemem staje si´ dopowiedzenie zjawisk niematerialnych o charakterze spo∏ecz-
nym i duchowym. Wprowadzane wspó∏czeÊnie normy spo∏eczne, dotyczàce popraw-
noÊci politycznej oraz przeciwdzia∏ania przemocy, przenoszone sà na odtwarzane
obrz´dy doroczne, np. nie wypada przedstawiç obrz´du wieszania Judasza i uderzania
palmami po ich poÊwi´ceniu. Ch´tnie wprowadzano by nowe zwyczaje, np. fragment
dawnych misteriów wielkanocnych, wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osio∏ku, które
nie wyst´powa∏y w kulturze ludowej regionu Podkarpacia. Mimo takich uprzedzeƒ,
bardzo udanie wypad∏a Niedziela Palmowa (warsztaty wyrobu palm i pisanek), procesja
do po∏o˝onego obok koÊcio∏a, poÊwi´cenie palm, zatykanie ich pod strzech´, wtykanie
w polach. Przy okazji targów jesiennych i wiosennych pracownicy Muzeum ubierani
sà w zrekonstruowane stroje z lat 1920. i zajmujà si´ wykonywaniem codziennych czyn-
noÊci (prasowanie, pranie, sma˝enie powide∏, pieczenie proziaków, praca w stolarni
i pracowni krawieckiej) oraz okazjonalnych, np. lanie Êwiec. Uda∏o si´ zaprosiç fryzjera
do pracy w zak∏adzie fryzjerskim. Okaza∏o si´, ˝e rynek miasteczka jest potrzebny
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Il. 9. Na poczcie, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2013.
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Il. 10. Giełda staroci na Galicyjskim Rynku, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2012.

Il. 11. Prasowanie bielizny w kuchni u aptekarza, AMBL, fot. M. Kraczkowski, 2012.
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mieszkaƒcom Sanoka i okolicznych miejscowoÊci, nie jest tylko pewne:  jako atrakcyjna
oprawa czy te˝ prawdziwy rynek? Mo˝e wszystko razem. Trudno te˝ odpowiedzieç na
postawione w tytule pytanie. Raczej sk∏aniamy si´ ku odtwarzaniu przesz∏oÊci.





Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek
„Dzieƒ z Konopkowà” jako próba znalezienia klucza

do tradycyjnego a zarazem aktywnego
muzeum kultury ludowej

Przy jednej z dróg wjazdowych do W´gorzewa widoczne jest wzniesienie, zwane
Górà Konopki. Zgodnie z podaniem ludowym, otrzyma∏o miano od pewnego gospo-
darza – Konopki w∏aÊnie, którego ˝ona zapisa∏a dusz´ diab∏u pod warunkiem, ˝e ten
b´dzie spe∏nia∏ ka˝dà jej wol´ za ̋ ycia. Nies∏ychanie tyranizowa∏a nie tylko diab∏a, lecz
tak˝e zatru∏a ˝ycie swojemu m´˝owi, doprowadzajàc obu do upadku. Przy wzgórzu,
gdzie kobieta, zaprz´gajàc diab∏a, kaza∏a si´ woziç latem saƒmi, Konopka wykopa∏
wielki dó∏. I zasypa∏ go, gdy tylko diabe∏ wtràci∏ do niego kobiet´. Konopka w nagrod´
móg∏ póêniej wygnaç diab∏a z zamków w W´goborku i Sztynorcie, za co wyp∏acono
mu pokaêne sumy pieni´dzy1. 

Przytoczona pokrótce historia powsta∏a najprawdopodobniej u schy∏ku XVI wieku,
kiedy na wspomnianej podw´gorzewskiej górze, pe∏niàcej rol´ miejsca straceƒ, wyko-
nano okrutnà kar´ Êmierci. Mo˝na za∏o˝yç, i˝ zdarzenie to leg∏o u podstaw oryginal-
nego podania ludowego, jakie przez wieki opowiadane by∏o na Mazurach i w innych
cz´Êciach Prus. Doczeka∏o si´ co najmniej kilkunastu udokumentowanych wersji, zapi-
sanych zarówno po polsku, niemiecku, jak i w gwarze mazurskiej2.

Jeszcze do niedawna podanie to znali nieliczni zainteresowani, a wÊród nich Jerzy
Marek ¸apo – archeolog, historyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w W´gorzewie.
On te˝ zaproponowa∏ stworzenie specyficznej przestrzeni narracyjnej, która
pozwoli∏aby na zapoznanie szerszego grona odbiorców z tà wyjàtkowà historià. Tak
zrodzi∏ si´ pomys∏ wykreowania wydarzenia nie tylko chroniàcego, ale przede wszyst-
kim promujàcego element lokalnego dziedzictwa kulturowego, a przez to i sam region. 

Projekt pod nazwà „Dzieƒ z  Konopkowà”, w  nieco krotochwilny sposób na-
wiàzujàcy do podania o niepokornej kobiecie, zosta∏ powo∏any do ˝ycia w roku 2009

Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Rok 4 (2013), Zeszyt 4, s. 129-132

1 Obszerniejsze teksty podania znaleêç mo˝na w opracowaniu Jerzego Marka ¸apo, Starzy ludzie powiadali, [w:]
Góra Konopki, red. J.M. ¸apo, W´gorzewo 2010, s. 16-41.

2 Tam˝e, s. 16.

Roksana Butrym
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przez pracowników Muzeum Kultury Ludowej w W´gorzewie we wspó∏pracy z cz∏on-
kami Towarzystwa Ratowania Dziedzictwa Kresów Dawnych i  Obecnych „Ojco-
wizna”3. 

G∏ówny element przedsi´wzi´cia – brzmiàcy nieco niekonwencjonalnie – stanowià
Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek. 

Zawodnicy walczà o tytu∏ mistrza i wicemistrza Êwiata w szeÊciu kategoriach wie-
kowych, od dzieci przedszkolnych a˝ po osoby doros∏e. Na poczàtku rozlosowane zos-
tajà pary uczestników, które na dwóch równoleg∏ych torach rywalizujà w systemie
turniejowym – wygrywajàcy przechodzi do kolejnego etapu. WyÊcig polega na jak naj-
sprawniejszym przetransportowaniu na sankach – w zale˝noÊci od kategorii wiekowej
– figury Konopkowej, dziecka lub osoby doros∏ej. Zwyci´zcy wy∏aniani sà w biegu
fina∏owym, a prócz tytu∏u otrzymujà nagrody rzeczowe, przede wszystkim ksià˝ki
i sprz´t sportowo-turystyczny. Ka˝dy z uczestników, niezale˝nie od zaj´tego miejsca,
dostaje okolicznoÊciowy medal oraz nagrod´ pocieszenia. 

Ponadto, równolegle z ciàganiem sanek, odbywa si´ rodzinna rywalizacja w takich
dyscyplinach, jak puszczanie bàczków, wyÊcigi w workach czy wy∏awianie kulek z b∏ota.
GoÊcie mogà tego dnia sprawdziç si´ równie˝ w rzucie podkowà czy beretem, chodze-
niu na szczud∏ach, przeciàganiu liny, wyÊcigu na „∏apie Konopkowej” i kilku jeszcze
dyscyplinach zr´cznoÊciowych. 

3 Szerzej o projekcie: J.M. ¸apo, „Dzieƒ z Konopkowà“ – Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek, [w:]
Góra Konopki…, s. 87-97.
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Il. 1. Dzieƒ�  z Konopkowà� 2012 - Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek, fot. K. D˝urko-Piasecka.



Aby obraz motywu przewodniego projektu –
a  wi´c lokalnego podania – zosta∏ utrwalony
(choçby w  prostej formie), uczestnicy majà
równie˝ mo˝liwoÊç niejako wcielenia si´ w role
bohaterów historii poprzez wykonanie pamiàtko-
wego zdj´cia. W  prac´ nad przedsi´wzi´ciem
anga˝owana jest równie˝ muzealna pracownia
ceramiczna, w której co roku tworzone sà pa-
miàtkowe, gliniane figurki nawiàzujàce do wydarzenia – postaç Konopkowej czy
ukwiecone sanki. Równie˝ one stanowià upominki dla uczestników.

„Dzieƒ z Konopkowà”, na sta∏e ju˝ wpisany do muzealnego kalendarza imprez do-
rocznych, daje zwiedzajàcym nie tylko okazj´ do zabawy i rywalizacji na Êwie˝ym po-
wietrzu, ale jest te˝  pretekstem do zapoznania si´ z ekspozycjami prezentowanymi na
terenie muzeum oraz parku etnograficznego. W latach poprzednich, w dniu mistrzostw
otwarte zosta∏y dwie wystawy, po∏àczone w pewnym stopniu tematycznie z wydarze-
niem. „W´gorzewskie dzieciƒstwo”, czyli zabawki oraz przybory szkolne z drugiej
po∏owy minionego wieku, a tak˝e zdj´cia z dzieciƒstwa, dostarczone przez doros∏ych
ju˝ dziÊ mieszkaƒców W´gorzewa i okolic. Druga wystawa – „Za babà i diabe∏ nie trafi”
– jeszcze ÊciÊlej tematycznie zwiàzana by∏a z projektem, mianowicie przedstawia∏a
rzeêby – postaci kobiet oraz diab∏ów, pochodzàce ze zbiorów Muzeum Kultury Ludo-
wej w W´gorzewie. 

Z kolei w roku 2010 ukaza∏a si´ publikacja pod tytu∏em Góra Konopki4, w której
kwestia w´gorzewskiego wzgórza poruszona zosta∏a zarówno od strony archeologicz-
nej, historycznej, jak i „etnograficznej” – zamieszczono tu kilkanaÊcie wersji podania
o Konopce, Konopkowej i diable. Równie˝ ta publikacja wr´czana jest „mistrzom
Êwiata”, dzi´ki czemu mogà oni jeszcze dok∏adniej zapoznaç si´ z kontekstem wyko-
rzystanego w „Dniu z Konopkowà” motywu przewodniego. 

Innym rodzajem druku, wydanym dla uczczenia wydarzenia, by∏ znaczek persona-
lizowany, zaprojektowany przez pracownic´ Muzeum, Katarzyn´ D˝urko-Piaseckà. Na
pierwszym planie umieszczono rekwizyty bioràce udzia∏ w mistrzostwach – szmaciane
figury Konopkowych na sankach. W tle widoczna jest kopia cha∏upy ze wsi Woênice,
stanowiàca fragment w´gorzewskiego Parku Etnograficznego.

Sam fakt odbywania si´ „Dnia z Konopkowà” na terenie muzealnym ma znaczenie
kluczowe. Na co dzieƒ zwiedzanie odbywa si´ jedynie z przewodnikiem, a w tym dniu
ca∏a przestrzeƒ skansenu zostaje dos∏ownie o˝ywiona i oswojona. Stàd du˝a cz´Êç zwie-
dzajàcych sp´dza tam niemal ca∏y dzieƒ, bioràc udzia∏ w konkurencjach, poznajàc
wn´trza cha∏up czy po prostu przechadzajàc si´ po parku etnograficznym. Warto zwró-

4 Patrz przypis 1.
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Il. 2. Znaczek personalizowany Poczty Polskiej.



ciç uwag´, i˝ przestrzeƒ w´gorzewskiego skansenu jest – w porównaniu z innymi tego
typu placówkami w kraju – bardzo niewielka. Ograniczony obszar sprawia, ̋ e nie∏atwo
jest zatrzymaç zwiedzajàcych na d∏u˝ej. Z drugiej jednak strony zamkni´ty teren staje
si´ atutem, a tak˝e doskona∏ym t∏em dla festynów rodzinnych – a tak równie˝ okreÊlany
jest cz´sto „Dzieƒ z Konopkowà”.

Pomimo faktu, i˝ Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek opierajà si´ na
prostych, znanych grach i zabawach z przesz∏oÊci, zdecydowano si´ (równie˝ z proza-
icznych powodów ekonomicznych) na wprowadzenie elementów, które roboczo nazwaç
mo˝na nietradycyjnymi. Dlatego na terenie skansenu pojawi∏ si´ mechaniczny byk czy
kule wodne. Czy pozostanà one cz´Êcià wydarzenia – pozostaje kwestià dyskusyjnà. Bez
wàtpienia natomiast cieszà si´ wÊród dzieci niezwyk∏à wr´cz popularnoÊcià. 

W tym miejscu s∏owo popularnoÊç – zw∏aszcza w odniesieniu do wspomnianych
elementów nietradycyjnych – prowokuje pytanie o realizacj´ celów muzeum skanse-
nowskiego w XXI wieku. Czy wprowadzenie do skansenu wydarzenia tak ma∏o „lu-
dowego”, jak Mistrzostwa Âwiata w Letnim Ciàgni´ciu Sanek, nie umniejsza rangi
miejsca? Czy dmuchany basen nape∏niony wodà lub mechaniczne zwierz´ tu˝ obok za-
grody z owcami rasy skudde nie powoduje pomieszania sensów? Z pewnoÊcià mog∏oby
si´ tak staç, gdyby ludycznoÊç by∏a tu jedynym i g∏ównym priorytetem i gdyby to za-
bawa sama w sobie stanowi∏a has∏o promujàce muzealne przedsi´wzi´cia. 

Nie da si´ ukryç, ˝e w „Dniu z Konopkowà” skansen przypomina w znacznym
stopniu po∏àczenie parku etnograficznego z parkiem rozrywki. Nale˝y jednak pami´taç,
i˝ idea rywalizowania o tytu∏ mistrza Êwiata w dyscyplinie – bàdê co bàdê – ma∏o znanej,
oparta zosta∏a na potrzebie promowania dziedzictwa kulturowego Mazur i W´gorzewa
w sposób przyst´pny i atrakcyjny. Edukowanie poprzez zabaw´ – nie tylko dzieci, ale
równie˝ doros∏ych – nie jest pomys∏em nowym i korzysta si´ z niego powszechnie. Do-
datkowo unikatowoÊç wydarzenia (u˝ywanie sanek w lecie nie jest praktykowane w in-
nych miejscach w kraju) pozwala nie tylko mieç pewnoÊç, ˝e „Dzieƒ z Konopkowà”
nie zostanie pomylony z innym Êwi´tem, ale tak˝e gwarantuje promocj´ przedsi´wzi´cia
(projekt relacjonowany jest przez media lokalne i ogólnokrajowe).

Reasumujàc – tak d∏ugo, jak wydarzenia pokrewne przedstawionemu tutaj opieraç
si´ b´dà na unikatowych wàtkach kultury danego regionu, i jak d∏ugo informacja o tych
elementach b´dzie przekazywana, a tak˝e „przemycana” w sposób konsekwentny i at-
rakcyjny – mo˝emy wykorzystywaç przestrzeƒ parków etnograficznych w po∏àczeniu
z ludycznoÊcià do ich promowania.
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Музей-усадьба К.Р. Якобсона
– хранитель хуторской культуры Эстонии

Для начала уточню, что в настоящем докладе подразумевается под поня-
тиями поп и хуторской культуры. Хуторская культура — это хранение, озна-
комление и возрождение технологии или материала наследия — традиций,
обычаев и навыков ручного труда. В основном хуторская культура имеет значе-
ние на национальном уровне. В определенные периоды времени поп-культура
является знаковой и обладает материалом, вытекающим из самобытности чело-
века, его желаний и потребностей. Поп- и массовая культура — это две разные
вещи. Массовая культура — это обезличенное, направленное на массы действие
или материал.

Как мне кажется, хуторская куль-
тура превратилась в одну из состав-
ляющих поп-культуры в Эстонии.
Национальное и традиционное имеет
важное социальное значение в повсе-
дневной жизни. Ценятся националь-
ные узоры на одежде и других
предметах быта, популярно владеть
старинными навыками – уметь печь
хлеб, делать свечи, владеть плотниц-
ким мастерством и т.д., популярность

набирает народная музыка. Также пользуется популярностью поиск своих кор-
ней и предков при помощи различных каналов. 

По причине всего вышесказанного в нынешней ситуации созданы благопри-
ятные условия для деятельности нашего музея-усадьбы как тематического парка
хуторской культуры. 

Уточню, что под парком я подразумеваю всю территорию нашего музея, со-
ставляющую 85 гектаров. На этой территории действует основанный в 1874
году хутор — жилой дом, хлев, сарай, мельница, жилая рига и т.д., возделывае-
мые пашни и поля, а также около 30 гектаров леса. Это музей-усадьба К.Р. Якоб-
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1. Oгород и главное здание



сона, целью которого является нести и передавать знания о хуторской культуре
19 века и о наследии важного деятеля эпохи пробуждения К.Р. Якобсона. 

Ясно то, что сегодня невозможно действовать только как хранящий и расска-
зывающий о хуторской культуре музей. В своей работе мы постоянно сталкива-
емся с вопросом, как сделать историю и народную культуру доступной всем? 

Привлекательность нашего действующего хутора и заключается в его обста-
новке и духовности. Несмотря на то, что по своему формату мы являемся му-
зеем, мы должны существовать в современных условиях – т.е. постоянно
меняться. Тут нам на помощь и приходит поп-культура, диктуя тренды опреде-
ленных социальных групп, которые мы берем за основу организации своей дея-
тельности.

Помимо традиционных экскурсий наш музей-тематический парк предлагает
различные мероприятия, образовательные программы, тематические дни
и школу хуторской культуры. 

Из традиционных мероприятий самым главным является день хутора, про-
ходящий в последнюю субботу августа каждого года. На дне хутора можно
познакомиться с многими стародавними работами, принять участие в мастер-
классах и посетить хуторской рынок. 

Также важными являются день эстон-
ской лошади и день овцы, рассказываю-
щие всем интересующимся об этих
породах и предлагающие насладиться
красотой, а также получить новые знания
об этих животных. Также в начале июля
проводится день ручного труда, собираю-
щий вместе всех молодых и пожилых его
любителей. Этот день посвящается об-
учению и изучению как старинных техно-
логий, так и новых техник.
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Из образовательных программ наиболь-
шей популярностью пользуется программа
«Рождество на хуторе», знакомящая с рож-
дественскими традициями разных времен,
а также программа «Занятия хуторских
ребят», в которой рассказывается о заня-
тиях и работе детей на хуторе. Также есть
программы, рассказывающие о различных
знаменательных датах национального ка-
лендаря и их традициях, таких как кадри-
пяев (Катеринин день), мардипяев (день Cв.
Мартина) и масленица. А также знакомящая
с осенними работами программа «Осень на
хуторе». В этом году стартовала новая про-
грамма «Еда на хуторе в течение года», зна-
комящая с хуторской едой и традициями
питания Эстонии в стародавние времена.

В 2010 году в нашем музее была основана школа хуторской культуры, в ко-
торой проводятся различные курсы для взрослых. В течение первых двух лет
мы знакомили интересующихся с различными навыками по теме пчеловодства
и ручного труда. В прошлом году обучали изготовлению местной национальной
одежды, а основной темой в этом году стал сад и связанные с ним умения и за-
нятия. За эти годы мы обучили старинным навыкам, которые не теряют своей
важности и по сей день: изготовление топорищ и метел, мыловарение, выпечка
хлеба, планирование сада. Считаем важным предлагать взрослым возможность
саморазвития и приобретения новых навыков в по возможности подлинной
обстановке.

Нашим важным преимуществом является природная среда, в которой мы
находимся, а в условиях высокого темпа современной жизни очень важно пред-
ложить возможность заметить происходящее вокруг нас. Время от времени
людей интересовал вопрос, кто мы такие и откуда мы пришли. Таким образом,
важно найти ответы именно на эти вопросы.

В силу того, что хуторская культура сама по себе ценится в определенных це-
левых группах, мы должны думать о том, как добраться до своего посетителя
через его информационные каналы. Несмотря на свою историческую направ-
ленность, мы вынуждены использовать смартфоны, блог, Facebook и т.д. Ведь
очевидно, что при помощи таких информационных каналов, как традиционная
печатная пресса и флайеры, достичь многочисленной аудитории, к сожалению,
больше не представляется возможным. 
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Я считаю, что этнографические парки в Эстонии, будь то старые или обнов-
ленные тематические парки, являются важным звеном в охране наследия по-
средством подлинности, честности и единства. Для достижения же контакта
с посетителем необходимо следить, чтобы общение проходило на языке целевой
группы, и информация распространялась в её языковой среде. 
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Z wizytà u pana doktora – na podstawie
sylwetki doktora Witolda Poziomskiego

Od autorytetu do us∏ugi

Mo˝na przyjàç, ˝e o autorytecie powiedziano ju˝ wszystko, a Êwiadczy o tym bogata
literatura przedmiotu, która zapewnia, ̋ e problem ten towarzyszy cz∏owiekowi od zawsze,
˝e ju˝ dawno uj´to istot´ autorytetu i ˝e autorytet jest niezbywalnym sk∏adnikiem ˝ycia
spo∏ecznego, bo ˝ycie to jest hierarchiczne, oparte na tradycji i historii danego miejsca.

W ma∏ych miasteczkach na Kielecczyênie pod koniec XIX i na poczàtku XX w.
uznanie spo∏eczne zazwyczaj przypisywane by∏o sta∏ej grupie miejscowej inteligencji,
do której zalicza∏ si´: wójt, lekarz, aptekarz, nauczycielka, ksiàdz, naczelnik poczty, po-
licjant oraz kilku najbogatszych kupców. Jednak czasami uk∏ad autorytetów danego
spo∏eczeƒstwa uzale˝niony by∏ od warunków naturalnych oraz nastrojów spo∏ecznych
miejscowoÊci. 

Interesujàcy mnie Suchedniów, dziÊ dziesi´ciotysi´czne miasteczko, le˝y na pó∏nocy
Gór Âwi´tokrzyskich. Niewielka spo∏ecznoÊç lokalna ÊciÊle zwiàzana jest z dziejami Sta-
ropolskiego Okr´gu Przemys∏owego. Tutaj w 1816 r. znajdowa∏a si´ siedziba jednego
z czterech dozorstw górniczych, na jakie podzielono teren Zag∏´bia, a od 1833 r.
urz´dowa∏ zarzàd Wschodniego Okr´gu Górniczego, obejmujàcego obszar ca∏ego
Zag∏´bia wraz z podleg∏ymi instytucjami1. W XIX w. do Suchedniowa przyby∏o wielu
zagranicznych specjalistów: majstrów, odlewników, hutników, operatorów maszyn pro-
dukowanych w Niemczech, Francji i Anglii. Âwiadczà o tym jeszcze do dnia dzisiejszego
niemiecko brzmiàce nazwiska wielu rodzin: Gajzler, Lorenc, Rek, Pedryc, Zolbach czy
Najman2. Zarzàd Górnictwa skupia∏ w Suchedniowie inteligencj´ technicznà: in˝ynie-
rów, hutników, sztygarów i pracowników administracyjnych. Gdy w Bia∏ogonie pod
Kielcami za∏o˝ono jednà z  pierwszych w  Polsce Êrednich szkó∏ mechanicznych,
wyk∏adowcami w niej byli równie˝ in˝ynierowie doje˝d˝ajàcy z Suchedniowa3. 
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1 K. Duma∏a, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemys∏owych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869.
¸ódê 1976, s. 368.

2 P. Zubiƒski, Suchedniów pod koniec XIX i na poczàtku XX w., praca magisterska pod kierunkiem Barbary Szabat,
Kielce 2000, s. 12. Wydruk w posiadaniu Anny Samborskiej.

3 J. Trzebiƒski. Wspomnienia, cz´Êç I, s. 7, maszynopis w posiadaniu Idy W´drychowskiej.



25 stycznia 1885 r. do publicznego u˝ytku oddano lini´ kolejowà z D´blina do
Dàbrowy Górniczej4. Teraz kontakt mi´dzy oÊrodkami przemys∏owymi by∏ o wiele
∏atwiejszy. KoniecznoÊç sprawnego funkcjonowania ró˝nych instytucji zmusza∏a w∏adze
do zatrudniania coraz to wi´kszej liczby pracowników, a wi´c ludzi z wykszta∏ceniem
wy˝szym ni˝ elementarne. Tworzyli oni lokalnà, suchedniowskà spo∏ecznoÊç inteli-
genckà.5 Obraz Suchedniowa z poczàtku XX w. sprawia∏, ˝e konfiguracja autorytetów
wÊród mieszkaƒców osady przemys∏owej nie by∏a typowa, jak w innych ma∏ych mias-
teczkach Kielecczyzny. Tu najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏a tzw inteligencja techniczna.
Równie wa˝nà osobà by∏ lekarz górniczy Józef Wigura, a póêniej inni lekarze ogólni.

Silnà pozycj´ spo∏ecznà mia∏ aptekarz Stefan
Górbiel, fotograf W∏adys∏aw G∏adszy czy
za∏o˝ycielka szko∏y podstawowej w Ostojowie
(gm. Suchedniów) Wanda ¸yczkowska.6

Na takie podwaliny przyby∏ lekarz Witold
Poziomski, który niewàtpliwie zalicza∏ si´ do
elity suchedniowskiego spo∏eczeƒstwa. Urodzi∏
si´ 14 grudnia 1878 r. w Wysokiem Litewskiem
na terenie dzisiejszej Bia∏orusi, w  rodzinie
urz´dniczej. By∏ cz∏owiekiem pracowitym nie-
poddajàcym si´ trudnoÊciom – zawsze konsek-
wentnie dà˝y∏ do celu. Do szko∏y Êredniej
ucz´szcza∏ w  Grodnie. Studia medyczne
ukoƒczy∏ w  Moskwie7. Majàc 27 lat, podjà∏
swojà pierwszà prac´ lekarza w Samarze, marzàc
o powrocie do Polski8. W 1905 r. spe∏nia si´

jego marzenie i mo˝e wróciç do ojczyzny. Pierwszym miejscem jego pobytu na terenie
kraju by∏ Bodzentyn, tutaj umiera mu córka Wanda i tutaj te˝ zostaje pochowana. Po
niespe∏na dwuletnim pobycie w Bodzentynie przeniós∏ si´ do Suchedniowa9. W 1914 r.
˝ona lekarza wraz z dwoma synami wyje˝d˝a do Wiaêmy na wakacje do swego ojca
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Doktor Witold Poziomski.

4 P. Zubiƒski, op. cit., s.13.
5 A. Massalski, A Wardzichowska-Daszkiewicz, Inteligencja w Suchedniowie w II po∏. XIX i poczàtku XX wieku. Szkic

problemu, s. 2, maszynopis w posiadaniu Joanny Podkaƒskiej, Suchedniów.
6 Siostra ˝ony doktora Witolda Poziomskiego.
7 W okresie studenckim nale˝a∏ do tajnej studenckiej organizacji patriotyczno-niepodleg∏oÊciowej. By∏ nawet delegatem

na zjazd, który mia∏ odbyç si´ w Warszawie. Niestety, zjazd zosta∏ zdekonspirowany i tylko dzi´ki dzielnoÊci
doro˝karza, który wióz∏ delegatów z dworca kolejowego w Warszawie na miejsce obrad zjazdu, uda∏o si´ jemu i po-
zosta∏ym delegatom uciec przed policjà. Jednak po powrocie do Moskwy zosta∏ aresztowany, skazany i wi´ziony w
carskim wi´zieniu. A by∏o to w ostatnim roku studiów. Dzi´ki pomocy i staraniom przyjació∏ zosta∏ zwolniony z
wi´zienia i w 1903 r. ukoƒczy∏ studia. W tym samym roku zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski z Zofià ¸yczkowskà, córkà
powstaƒca z 1863 r.

8 Samara by∏a ogromnà gubernià, której obszary przewa˝nie pokrywa∏y stepy. Poruszanie si´ po stepach by∏o bardzo
niebezpieczne; brakowa∏o oznakowanych dróg, a jedyny Êrodek transportu stanowi∏y konie.

9 Mieszka∏ przy ul. Bodzentyƒskiej, nast´pnie Mickiewicza i ponownie przy Bodzentyƒskiej 20.



Eugeniusza ¸yczkowskiego. Tam zastaje ich I wojna Êwiatowa. Zaniepokojony Witold
wyje˝d˝a po rodzin´ do Wiaêmy, niestety, nie ma mo˝liwoÊci natychmiastowego po-
wrotu do Polski i do Suchedniowa, Dzi´ki temu, ˝e posiada∏ dyplom ukoƒczenia me-
dycyny z wynikiem bardzo dobrym oraz jedenastoletni sta˝ pracy, zosta∏ mianowany
naczelnym lekarzem szpitala nr 4 w Wiaêmie i pe∏ni∏ t´ funkcj´ do 1920 r. ̊ onie i dzie-
ciom uda∏o si´ powróciç do Polski w 1917 r. i osiedliç w Warszawie. Witold jeszcze
wyjechaç nie móg∏. W 1920 r. podjà∏ decyzj´ o nielegalnym przekroczeniu granicy;
zrobi∏ to pod Miƒskiem Litewskim, do którego w tym czasie dochodzi∏y wojska pol-
skie10. Wróci∏ do Polski, do Suchedniowa – mia∏ wtedy 44 lata. Suchedniowa ju˝ nie
opuÊci∏, pracowa∏ i ̋ y∏ tu jeszcze 46 lat. Przede wszystkim leczy∏ wszystkich bez wzgl´du
na status majàtkowy i mo˝liwoÊci finansowe. Jeêdzi∏ po Suchedniowie i okolicy, przez
wiele lat by∏ jedynym lekarzem w miejscowoÊci, przyjmowa∏ chorych w domu, a nawet
w razie potrzeby zatrzymywa∏ pacjentów u siebie w domu na par´ dni, do czasu prze-
silenia choroby. W okresie mi´dzywojennym zorganizowa∏ niewielki szpital na 20 ∏ó˝ek
w prywatnym domu przy obecnej ulicy Sportowej. By∏ organizatorem Komitetu Po-
mocy dla Chorych.

Kiedy nasta∏a okupacja hitlerowska, Witold Poziomski mia∏ ju˝ 64 lata, mimo to
zaanga˝owa∏ si´ w walk´ o niepodleg∏oÊç i pomoc partyzantom. Okupacja hitlerowska
zabra∏a mu syna Janusza, ̋ o∏nierza Armii Krajowej11. W Polsce Ludowej pracowa∏ jesz-
cze dwadzieÊcia lat. By∏ ju˝ cz∏owiekiem wiekowym, a mimo to bacznie obserwowa∏
rozwój farmakologii i zmiany zachodzàce w metodach leczenia, przyswajajàc je sobie
nadzwyczaj szybko i sprawnie. Pracujàc ca∏e ˝ycie w ma∏ym oÊrodku, jakim by∏ Suche-
dniów, doktor musia∏ w swojej praktyce zawodowej zajmowaç si´ ka˝dà dziedzinà me-
dycyny. Leczy∏ cztery pokolenia, by∏ Êwiadkiem urodzeƒ trzech pokoleƒ. Mia∏ jeszcze
si∏y na inspirowanie wielu dzia∏aƒ spo∏ecznych w Suchedniowie. Patronowa∏ wielu ini-
cjatywom, jak np. budowie szko∏y – Tysiàclatki, rozbudowie miejscowej fabryki itp.
Mia∏ 90 lat, gdy umar∏ 9 maja 1966 roku12.

Lekarze, jako ludzie zaufani i wykszta∏ceni, pe∏nili na wsiach i w ma∏ych osadach
rol´ niedoÊcig∏ych wzorów, poniewa˝ koszt studiów medycznych by∏ poza zasi´giem
ch∏opskiej rodziny. Charakter wykonywanej pracy równie˝ budzi∏ podziw, bo lekarze
pomagali ludziom w sposób nieosiàgalny dla przeci´tnego cz∏owieka. Zostaç lekarzem
by∏o marzeniem wielu m∏odych ludzi tamtego czasu, lecz nie by∏o to ∏atwe, nawet dla
rodzin zamo˝nych i wp∏ywowych. 
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10 Opowiada∏ póêniej swojemu synowi Stanis∏awowi, ̋ e kiedy zobaczy∏ wówczas pierwszy raz na w∏asne oczy ̋ o∏nierza
polskiego, opanowa∏a go tak wielka fala wzruszenia, ˝e razem z kolegà upadli na ziemi´ i ca∏owali jego buty.

11 Zginà∏ w akcji zbrojnej podczas powstania warszawskiego.
12 Lekarze i felczerzy na prze∏omie XIX i XX w. w Suchedniowie: dr Józef Wigura – absolwent Uniwersytetu War-

szawskiego, jego poprzednik dr Aleksandr Fabian, dr W∏adys∏aw Michalski – lekarz fabryczny w latach 1902-1905,
dr Witold Poziomski, dr Kajetan Szczeniowski. Felczerami byli: Wincenty Zaniewski, Karol Kaczorski, Józef Kosiƒski,
i Józef Koziera.



Poczàtki zorganizowanej s∏u˝by zdrowia w Polsce wià˝à si´ z utworzeniem Ksi´stwa
Warszawskiego. W roku 1807 Komisja Rzàdowa powo∏a∏a do ˝ycia Najwy˝szà Dy-
rekcj´ Lekarskà, której powierzono organizacj´ i zarzàd s∏u˝by zdrowia w kraju. De-
cydujàcy g∏os mieli w niej urz´dnicy administracyjni, lekarzom pozostawiono tylko
rol´ doradczà i pomocniczà. Tradycja uprawiania zawodu przez polskich lekarzy pod
koniec XIX w. przybra∏a charakter medycyny spo∏ecznej. Rozwój tej nauki nie by∏
∏atwy. M∏odzie˝, chcàca studiowaç, musia∏a udawaç si´ na uczelnie zagraniczne.
Podr´czników polskich prawie wcale nie by∏o, przewa˝nie kszta∏cono si´ z podr´czni-
ków niemieckich13. Odbija∏o si´ to równie˝ na literaturze lekarskiej. Z powodów sto-
sunków zawodowych, spo∏ecznych, personalnych, niejednokrotnie artyku∏ napisany
w  jednym zaborze nie móg∏ byç publikowany ani czytany w  drugim. Wszelkie
osiàgni´cia naukowe polskich uczonych przypisywane by∏y narodowoÊci zaborcy14. Roz-
wój nauk medycznych przebiega∏ bardzo nierównomiernie, w ka˝dym zaborze inaczej. 

W interesujàcym mnie zaborze rosyjskim sytuacja by∏a trudna, a  mimo to
wykszta∏ci∏o si´ w tym czasie wielu znakomitych lekarzy polskich. Stworzyli oni samo-
istnà polskà szko∏´ lekarskà oraz lekarsko-filozoficznà15. Poglàdy g∏oszone w tych
szko∏ach wywiera∏y wp∏yw na lekarzy rosyjskich, a jednoczeÊnie utrwala∏y i szerzy∏y
si´ przy wzajemnym oddzia∏ywaniu rosyjskich oÊrodków naukowych. W uczelniach
Petersburga, Moskwy, Kijowa, Kazania i innych kszta∏ci∏o si´ wielu przysz∏ych uczo-
nych. Niektórzy z nich zostali w Rosji i przyczynili si´ do rozwoju rosyjskiej myÊli me-
dycznej. Wielu lekarzy owego okresu okaza∏o si´ przede wszystkim praktykami,
gorliwie i z zapa∏em walczàcymi o zdrowie cz∏owieka. Choç i polscy lekarze mogli
w owym czasie poszczyciç si´ ró˝nymi osiàgni´ciami, zw∏aszcza oÊrodek krakowski,
np. Ludwik Bierkowski po raz pierwszy w Polsce zastosowa∏ narkoz´. Wchodzi∏y
w ˝ycie nowe metody i wynalazki. Modne stajà si´ terapie elektromagnetyczne oraz
homeopatyczne. W stomatologii wprowadza si´ sztuczne szcz´ki z kauczuku, sztuczne
z´by w∏asnego pomys∏u, „kit do plombowania”, proszki od bólu z´ba, proszek do czysz-
czenia z´bów „Melanion”. Pomimo wyraênego post´pu, nie ustawa∏o ˝erowanie na
ciemnocie i cierpieniu ludzkim. Og∏aszano stale cudowne leki „na piersi blednic´, ane-
mie, astm´, podagr´, ˝o∏àdek, z´by” a˝ do przywracajàcych rzekomo s∏uch lub leczàce
choroby dyskretne w kilka dni16.

Jeszcze na poczàtku XX w. lekarzy wolno praktykujàcych by∏o na ziemiach polskich
bardzo ma∏o. Praktyk´ prywatnà wykonywali w miar´ mo˝liwoÊci ze wzgl´du na po-
trzeb´ spo∏ecznà oraz aby poprawiç sobie byt materialny. Lekarze zatrudniani byli
przede wszystkim w szpitalach, w administracji s∏u˝by zdrowia oraz w wi´zieniach.
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13 B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977, s. 477.
14 Ibidem, s. 478.
15 Ibidem. s. 496, w szczególnoÊci takie nazwiska jak Biegaƒski, Biernacki, Cha∏ubiƒski.
16 I. Homola Skàpska, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993, s. 660.



Dodaç nale˝y, ˝e lekarze z regu∏y osiedlali si´ w miastach powiatowych lub obwodo-
wych, rzadko w miasteczkach. Pod koniec XIX w. by∏o pi´ciu lekarzy w powiecie kie-
leckim, w tym czterech mieszka∏o w Kielcach17. Lekarze w zasadzie mogli polegaç tylko
na logice, inteligencji i du˝ym doÊwiadczeniu w diagnozowaniu i leczeniu, poniewa˝
pomoc laboratoryjna by∏a znikoma. Sytuacja na wsiach przedstawia∏a si´ jeszcze gorzej.
O tym jak udzielano pomocy lekarskiej na wsi, pisze w sposób dramatyczny korespon-
dent „Gazety Kieleckiej”: „Mieszkaƒcy wiosek i osad wszelkiego wieku i p∏ci t∏umnie
przenoszà si´ na nasze smutne cmentarze…”18. Nie bez znaczenia by∏ fakt, ˝e op∏at´ za
leczenie pokrywali sami chorzy. Tylko w niektórych wypadkach mo˝na by∏o skorzystaç
z  funduszu publicznego, takiego jak skarb paƒstwa, gmina, cech pracodawcy lub
w koƒcu instytucje charytatywne. Mimo nakazu przyjmowania chorych bez wzgl´du
na gwarancj´ zwrotu kosztów (1858), dochodzi∏o do cz´stych zatargów z powodu od-
mowy przyj´cia do szpitala. Bezp∏atnie przeprowadzano szczepienia przeciw ospie,
choç wi´kszoÊç rodziców zaniedbywa∏a ten obowiàzek pomimo gro˝àcych kar19.

Na osobne omówienie zas∏ugujà lekarze górniczy. Na poczàtku XIX w. na Kielec-
czyênie by∏o 106 miejscowoÊci posiadajàcych zak∏ady górniczo-hutnicze. Na Kielec-
czyênie w owym czasie by∏o 42% ogó∏u kopalƒ w Królestwie Polskim, 71% wielkich
pieców, 75% fryszerek, 93% gwoêdziarni i  79% innych zak∏adów metalowych20.
W celu zapewnienia górnictwu i hutnictwu si∏y roboczej powo∏ano w 1817 r. Korpus
Górniczy. Cz∏onkowie Korpusu byli zwolnieni od podatków, korzystali z bezp∏atnej
pomocy lekarskiej, a inwalidzi, wdowy i sieroty po górnikach otrzymywali „pensj´ od-
stawkowà”21. Do obowiàzków lekarza górniczego nale˝a∏o: badanie jakoÊci produktów
u˝ywanych do sporzàdzania posi∏ków dla górników, szczepienie przeciw ospie, izolacja
chorych na osp´ naturalnà, umieszczanie na domach, w których sà chorzy, kart ostrze-
gawczych o treÊci: „W tym domu panuje ospa naturalna”. W celu zabezpieczenia gór-
ników „od zaduszenia si´ przy spuszczaniu si´ do lochów podziemnych”, lekarz
górniczy by∏ zobowiàzany instruowaç ich o Êrodkach ostro˝noÊci. W przypadku pokàsa-
nia ludzi przez wÊciek∏e zwierz´ instrukcja nakazywa∏a sprawdzenie, czy zwierz´ jest
istotnie wÊciek∏e, a w przypadku potwierdzenia – zabicie i zakopanie zwierz´cia, spa-
lenie odzie˝y pokàsanego. Równie˝ narz´dzia oraz obuwie ludzi zatrudnionych przy
zabijaniu i  zakopywaniu wÊciek∏ego zwierz´cia podlega∏y spaleniu, a  w  wypadku
sprz´tu metalowego – wypalaniu w ogniu. Z tekstu instrukcji wyraênie wynika, ˝e le-
karze górniczy winni byç: „biegli w chirurgii i wszystkie operacje sami wykonywaç
majà […] niemniej winni, ilekroç uznajà takà potrzeb´, robiç sekcj´ z cia∏ martwych
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17 S. Koba, Z historii lecznictwa kieleckiego XIX w., Kielce 1973, s. 169.
18 Ibidem.
19 I. Homola Skàpska, op. cit., s. 65.
20 J. Pazur, Górnictwo i hutnictwo w Zag∏´biu Staropolskim w po∏owie XIX w 1846 -1864, „Kwartalnik Historyczny”,

nr 4-5, Warszawa 1956, s.18.
21 S. Koba, op. cit., s. 207.



ludzi i zwierzàt, utrzymywanie narz´dzi do operacji i sekcji zawsze w stanie dobrym”.
RównoczeÊnie lekarze górniczy byli zobowiàzani mieç apteczk´ podr´cznà. „Naj-
potrzebniejsze i naju˝ywniejsze narz´dzie, obwiàzki, szarpie, plastry i lekarstwa winni
mieç przy sobie i w swoich mieszkaniach na podr´czu, aby ich w ka˝dym zdarzeniu
bez straty czasu u˝yç mogli”22.

Z przytoczonych wy˝ej najistotniejszych postanowieƒ instrukcji wynika, ˝e leka-
rzowi górniczemu stawiano bardzo du˝e wymagania, zarówno dotyczàce jego kwalifi-
kacji zawodowych, jak te˝ zakresu obowiàzków s∏u˝bowych. 

W zwiàzku z niedostatecznà liczbà lekarzy, ustawa z roku 1838 r. o Zarzàdzie Wy-
dzia∏u Cywilno-Lekarskiego w Królestwie Polskim wprowadzi∏a obowiàzek utrzymy-
wania w  ma∏ych miasteczkach felczerów miejskich „dla dania Êpiesznej pomocy
pozornie umar∏ym, trudnieniem si´ szczepieniem ospy jak niemniej wype∏niania pole-
ceƒ w∏adz wy˝szych i  urz´dników cywilno-lekarskich”. Zawód felczera ∏àczy∏ si´
w praktyce z zawodem fryzjera, zwanego cyrulikiem, który równoczeÊnie zajmowa∏ si´
leczeniem ran, puszczaniem krwi i wyrywaniem z´bów. Do po∏owy XIX w. felczerzy
byli zorganizowani w zgromadzeniach cyruliczych, w drugiej po∏owie wieku pozba-
wiono felczerów prawa do wykonywania zawodu fryzjera. Zmiana ta wysun´∏a na plan
pierwszy prac´ w lecznictwie, ustanawiajàc Zgromadzenie Felczerów i ustalajàc wy-
magania w stosunku do lokali zwanych izbami felczerskimi23. 

Sprawa pomocy akuszerskiej dla ludnoÊci ubogiej zosta∏a uregulowana równie˝
ustawà w po∏owie XIX w. W myÊl jej postanowieƒ do obowiàzków akuszerki nale˝a∏o:
„udzielaç bezp∏atnà pomoc akuszerskà osobom biednego stanu, rewidowaç kobiety
ci´˝arne i rodzàce na polecenie w∏adz sàdowych i administracyjnych, jako i rewidowaç
podejrzanych o choroby weneryczne”. Akuszerki mia∏y do dyspozycji ca∏y zestaw
narz´dzi z zastrze˝eniem w protokole, ˝e „niektóre z wymienionych narz´dzi kilku-
nastoletnim u˝ywaniem tak sà zniszczone, i˝ bez reperacji u˝ywane byç nie mogà”.
Wniosek nasuwa si´ taki, ˝e zarówno akuszerki, jak i organy nadzorcze nie przy-
wiàzywa∏y nale˝ytej troski do utrzymywania narz´dzi w stanie zdatnym do u˝ytku24.
Sytuacja kobiet rodzàcych w porodach patologicznych by∏a tragiczna. O transporto-
waniu chorych do szpitali nie by∏o mowy. W tych wi´c przypadkach, jeÊli do chorej
nawet dotar∏ lekarz, by∏ on zdany na w∏asne si∏y i Êrodki oraz zmuszony do udzielania
pomocy na miejscu. Cz´sto by∏a to pomoc spóêniona i bezskuteczna z braku narz´dzi,
a nieraz niewystarczajàcych kwalifikacji lekarza25. 
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woÊciach, gdzie nie by∏o lekarzy. S. Koba, op. cit., s. 172.

24 Ibidem, s. 175.
25 Ibidem, s. 195.



Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci rozwój Polski pod wzgl´dem spo∏ecznym i gospodar-
czym by∏ bardzo nierównomierny. S∏u˝ba zdrowia w Polsce mia∏a du˝e braki w porów-
naniu z krajami na zachodzie Europy. W 1918 roku rzàd polski utworzy∏ w Warszawie
Paƒstwowy Centralny Zak∏ad Epidemiologiczny, przemianowany 7 wrzeÊnia 1923 r.
przez Rad´ Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na Paƒstwowy Zak∏ad Higieny.
W zwiàzku ze z∏à sytuacjà epidemiologicznà i szerzàcymi si´ epidemiami duru wysyp-
kowego, cholery, gruêlicy, czerwonki i wielu innych chorób zakaênych, poczàtkowo
g∏ównym zadaniem statutowym instytutu by∏o zwalczanie epidemii ich êróde∏. Pierwsze
lata po wyzwoleniu to równie˝ promowanie higienicznego stylu ˝ycia. Uwa˝ano, ˝e
optymalne warunki dla ˝ycia rodziny to domek jednorodzinny z ogrodem. Pomiesz-
czenia powinny byç jasne, suche, czyste i dobrze przewietrzone. Najwi´kszy pokój
w domu powinien byç przeznaczony na sypialni´, a nie, jak do tej pory, na salon. Miesz-
kanie nale˝y tak urzàdziç, aby by∏o w nim ma∏o mebli ∏apiàcych kurz, a pod∏oga po-
winna byç cz´sto zmywana, ˝eby zapewniç du˝y ruch powietrza. W kuchni zalecano
odchodzenie od gotowania na piecu, proponowano gotowanie na gazie lub pod p∏ytà
pieca. W kuchni absolutnie nie wolno by∏o spaç ani ubieraç si´26. Wszystkie te wska-
zówki mia∏y na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si´ chorób i poprawienie jakoÊci
˝ycia obywateli. RzeczywistoÊç cz´sto by∏a inna, poniewa˝ wi´kszoÊç ludzi mieszka∏a
w zat´ch∏ych kamienicach, a na wsiach w niewielkich cha∏upach, gdzie w jednym po-
mieszczeniu spano, jedzono i pracowano. Na poczàtku wieku uwa˝ano, i˝ zapobieganie
epidemiom jest rzeczà najwa˝niejszà, a to pociàga∏o za sobà popularyzowanie higieny,
co w warunkach ma∏omiasteczkowych by∏o rzeczà bardzo trudnà. Trzeba by∏o uczyç
ludnoÊç jak chroniç siebie, rodzin´, a w szczególnoÊci dzieci przed chorobami za-
kaênymi27. 

Po 1918 r. w Kielcach na oko∏o 15 tys. mieszkaƒców przypada∏o szesnastu lekarzy,
pi´ciu dentystów, dziesi´ciu felczerów, osiemnaÊcie akuszerek, trzech aptekarzy, nato-
miast w powiecie kieleckim na oko∏o 200 tys. mieszkaƒców by∏o tylko dwóch lekarzy28. 

Wa˝nym wydarzeniem w dziejach lecznictwa w Polsce by∏o powstanie Kasy Chorych.
Walka robotników o prawa socjalne doprowadzi∏a 1881 r. do powstania w Niemczech
Kasy Chorych, w której byli przymusowo ubezpieczani wszyscy pracownicy najemni
i  ich rodziny. Podobne kasy chorych od roku 1920 automatycznie powstawa∏y
w ka˝dym mieÊcie lub okr´gu przemys∏owym w Polsce. Przetrwa∏y one do roku 1934,
kiedy to przekszta∏cono je w jednà ogólnà ubezpieczalni´ spo∏ecznà podlegajàcà Za-
rzàdowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych29. W dwudziestoleciu mi´dzywojennym powi´kszy∏a
si´ równie˝ liczba lekarzy praktykujàcych prywatnie. Wymagano od nich ukoƒczenia
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29 G. Federowski, Ze wspomnieƒ starego lekarza, Warszawa 1976, s. 49.



studiów medycznych i uzyskania tytu∏u doktora oraz co najmniej rocznej pracy w szpi-
talu lub w zak∏adzie dla umys∏owo chorych. Dzi´ki temu, jak utrzymywano, „zdolny
praktyk budzi∏ powszechny szacunek”. Kontakty z prywatnymi pacjentami wymaga∏y
od niego, poza fachowym przygotowaniem, „pewnego artyzmu w sposobie u˝ywania
tej wiedzy” oraz ̋ yczliwego i humanitarnego post´powania z chorymi. ÓwczeÊnie dzie-
lono wolno praktykujàcych lekarzy na prowincjonalnych i miejskich, z tym, ˝e jeÊli
w drugiej po∏owie XIX w. uwa˝ano lekarzy ma∏omiasteczkowych za najlepiej sytuo-
wanych, z czasem poglàd ten si´ zmieni∏30. Sytuacja materialna wi´kszoÊci lekarzy na
poczàtku XX w. ulega pogorszeniu, na co z∏o˝y∏o si´ kilka przyczyn: wzrost liczby le-
karzy, wprowadzenie kas chorych jako uspo∏ecznionej formy opieki zdrowotnej,
pog∏´biajàca si´ specjalizacja i wzrastajàca konkurencja. Lekarze ma∏omiasteczkowi
pracowali ci´˝ko: zazwyczaj ca∏y dzieƒ, cz´sto równie˝ w nocy, nie co roku pozwalajàc
sobie na urlop i wyjazd, a nierzadko leczàc równie˝ podczas pobytu na wakacjach.
Oprócz tego w ma∏ych miejscowoÊciach dojazdy do chorych powodowa∏y strat´ czasu,
niewygody i wydatki. Po∏o˝enie materialne lekarza praktykujàcego uzale˝nione by∏o
przede wszystkim od stopnia zamo˝noÊci miejscowej ludnoÊci, jej kultury i oÊwiaty31.
Lekarze prowincjonalni stykali si´ zwykle z jednym lub dwoma w∏aÊcicielami ziemskimi
oraz ich personelem dworskim, grupà ̊ ydów rozproszonych po ma∏ych miasteczkach,
garstkà inteligencji i z ch∏opami. W ma∏omiasteczkowej spo∏ecznoÊci lekarz nale˝a∏ do
najwa˝niejszych przedstawicieli miejscowej inteligencji, bra∏ cz´sto udzia∏ w ̋ yciu pub-
licznym i ch´tnie prezesowa∏ organizacjom spo∏ecznym. W ma∏ych oÊrodkach urzàdze-
nie gabinetu nie wymaga∏o du˝ych nak∏adów, a utrzymanie by∏o tanie32. Pacjenci po
kuracji zazwyczaj p∏acili ma∏o, liczni zalegali z honorariami, cz´sto lekarze leczyli nie
tylko chorego, ale te˝ bez dodatkowego wynagrodzenia ca∏à jego rodzin´. Najgorsze
jednak by∏o rozpowszechnione w wieku XX wstydliwe, na pó∏ sekretne wr´czanie ho-
norarium lekarzowi, które zazwyczaj podawano mu w kopercie lub dyskretnie wsu-
wano do kieszeni. Dopiero po wyjÊciu od pacjenta, wyjmujàc zawartoÊç koperty lub
papierka, lekarz widzia∏, ˝e za kilka wizyt i leczenie otrzyma∏ zap∏at´ du˝o mniejszà
ni˝ powinien33. 

Wzi´ci lekarze zawdzi´czali popularnoÊç ró˝nym czynnikom: niektórzy studiom
i doÊwiadczeniu, inni protekcji w poczàtkach praktyki, udanej operacji kogoÊ znanego.
Jedna z historii opowiedziana przez mieszkaƒca Bodzentyna przypisuje doktorowi Sta-
nis∏awowi Pabianowi wyleczenie we Wzdole Rzàdowym kobiety, która spad∏a z wyso-
kiego sàsieka i nabi∏a si´ na wid∏y. Doktor poczàtkowo nie chcia∏ jechaç, poniewa˝
uzna∏, i˝ kobiety nie da si´ ju˝ uratowaç, jednak uleg∏ proÊbom m´˝a ofiary, który
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chcia∏, aby ˝ona dobrze wyglàda∏a w trumnie i pojecha∏ jà pozszywaç. Po dwóch ty-
godniach od wydarzenia kobieta o w∏asnych si∏ach przysz∏a doktorowi podzi´kowaç
za uratowanie ˝ycia34.

Wiek XX przyniós∏ wielu lekarzy, którzy zas∏u˝yli si´ w regionie Êwi´tokrzyskim.
Jednà z wybitnych jednostek by∏ doktor W∏adys∏aw Buszkowski – inicjator budowy
szpitala dzieci´cego w Kielcach. Buszkowski (1884-1920) by∏ kapitanem Legionów
Polskich. Studia ukoƒczy∏ w 1912 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Krakowie.
Do Kielc przyby∏ z Warszawy, gdzie pracowa∏ w szpitalu na Pradze. By∏ ordynatorem
wydzia∏u wewn´trznego m´skiego w szpitalu Âw. Aleksandra. Pracujàc w szpitalu dla
doros∏ych, ubolewa∏ nad losem chorych dzieci, leczonych w ci´˝kich warunkach. Ob-
serwujàc olbrzymià ÊmiertelnoÊç wyg∏odnia∏ych dzieci, dziesiàtkowanych przez dur,
biegunk´, szkarlatyn´, gruêlic´, widzia∏ potrzeb´ powstania oddzielnego szpitala dla
dzieci. Swoje zdolnoÊci organizacyjne poÊwi´ci∏ najwa˝niejszemu celowi swego ˝ycia:
sprawie budowy szpitala dla dzieci w Kielcach35. Doktor Halina Lewkowiczówna kon-
tynuowa∏a dzie∏o W∏adys∏awa Buszkowskiego i by∏a pierwszym (jedynym) sta∏ym le-
karzem pediatrà, a zarazem dyrektorem, w Szpitalu Dzieci´cym w Kielcach w latach
1927-193736. 

W ma∏ych miejscowoÊciach na Kielecczyênie mo˝liwoÊci rozwoju by∏y du˝o mniej-
sze ni˝ w Kielcach. Nikt nie prowadzi∏ badaƒ naukowych, poniewa˝ w tych warunkach
by∏o to niemo˝liwe. Czasami udawa∏o si´ stworzyç miejsca odosobnienia dla chorych.
Doktor Poziomski w Suchednioiwie przy ul. Sportowej zorganizowa∏ niewielki szpitalik
na kilka ∏ó˝ek. Doktor Pabian posiada∏ w∏asne laboratorium do badaƒ morfologicznych
oraz za∏o˝y∏ w Bodzentynie pierwszà izb´ porodowà. 

Warunki mieszkaniowe i higieniczno-sanitarne by∏y na ogó∏ z∏e, jednak nikt nie
chcia∏ narzekaç, poniewa˝ Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç. Wysy∏anie chorego do spe-
cjalisty chorób oczu czy uszu by∏o prawie niemo˝liwe ze wzgl´du na koszty przejazdu
i leczenia u takich specjalistów oraz niewielkiej ich liczby. Choroby zakaêne by∏y na
porzàdku dziennym, zw∏aszcza tyfus brzuszny i plamisty. Na prowincji brakowa∏o nie
tylko lekarzy i piel´gniarek, ale równie˝ Êrodków opatrunkowych, leków i jedzenia.

Lekarze, oprócz praktyki medycznej, ch´tnie brali udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym. Na
tym polu na uznanie zas∏uguje Kazimierz Moƒczuƒski, który po trudnych latach
m∏odoÊci osiedli∏ si´ w Starachowicach i do koƒca ˝ycia, czyli do roku 1946, wiernie
s∏u˝y∏ tej spo∏ecznoÊci. Lekarz ten poza pracà zawodowà bra∏ udzia∏ we wszystkich
przedsi´wzi´ciach s∏u˝àcych poprawie zdrowia ludnoÊci, t´˝yzny fizycznej, higieny
i kultury dnia codziennego. Nie by∏a to dzia∏alnoÊç wyjàtkowa, takie przyk∏ady mo˝na
mno˝yç – na uwag´ zas∏ugujà tak˝e: Stanis∏aw Pabian z Bodzentyna, który pe∏ni∏
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funkcj´ radnego w gminie i powiecie37, Alfons Krysiƒski, pi∏sudczyk, a póêniej le-
karz sàdowy w  Radoszycach38, Konstanty Dybczyƒski, za∏o˝yciel Stra˝y Po˝arnej
w Pierzchnicy39 czy Karol Zbigniew Gr´bowski, radny miejski z Dzia∏oszyc40.

W ma∏ych oÊrodkach miejskich nie zawsze przyjmowa∏ lekarz, czasem pracowa∏
tam tylko felczer. Zawód felczera przetrwa∏ jedynie na terenach po zaborze rosyjskim,
do takich osad nale˝a∏y Bli˝yn, Bogoria, Daleszyce41.

LudnoÊç suchedniowska leczy∏a si´ g∏ównie u lekarzy kieleckich. Sytuacja zmieni∏a
si´ dopiero w 1907 r., kiedy to do Suchedniowa przyby∏ Witold Poziomski, majàcy
otwartà praktyk´, który móg∏ w pe∏ni s∏u˝yç swojà wiedzà. W 1928 r. otwarto w Su-
chedniowie fili´ Powiatowej Kasy Chorych z Kielc, w której lekarzem by∏a Wanda Do-
browolska. Dzia∏a∏ tak˝e felczer Wojciech Lewicki oraz dentysta Etla So∏omannik vel
So∏omoannik. Wielkà pomocà s∏u˝y∏y dwie po∏o˝ne: Eleonora Dàbrowska i Maria
Wisztiuk. W Suchedniowie dzia∏a∏a równie˝ apteka, której w∏aÊcicielem od 1918 r. by∏
prowizor (magister) farmacji Stefan Kazimierz Górbiel. Podczas wojny polsko-radziec-
kiej 1920-1921 dzia∏a∏ w Suchedniowie szpital dla rannych. By∏ on cz´Êciowo utrzy-
mywany z dochodów z imprez kulturalnych organizowanych przez Lig´ Kobiet, której
wtedy przewodzi∏a Alina Kubala.

Warunki klimatyczne i po∏o˝enie Suchedniowa sprzyja∏y zdrowiu. Suchy klimat,
przepuszczalnoÊç gruntu oraz wzgórza i lasy, które os∏ania∏y miasto od wiatrów pó∏noc-
nych i wschodnich sprawia∏y, ˝e Suchedniów zaczà∏ pe∏niç funkcj´ miejsca zalecanego
przez lekarzy do odpoczynku, przede wszystkim chorym na dolegliwoÊci uk∏adu od-
dechowego. W miesiàcach letnich przyje˝d˝a∏o do Suchedniowa wielu letników z Kielc,
Radomia, a nawet Warszawy42. 

DziÊ po dawnych pensjonatach nie ma ju˝ Êladu. TuryÊci rzadko zaglàdajà do Su-
chedniowa, choç zachowa∏o si´ w nim du˝o z dawnej architektury drewnianej i kilka
przedwojennych willi nale˝àcych do inteligencji technicznej. Pami´ç po doktorze Po-
ziomskim pozosta∏a: jest ulica oraz oÊrodek zdrowia jego imienia, dom, który wybudowa∏.
Przed oÊrodkiem stoi gliniana rzeêba z popiersiem doktora, która przypomina o jego po-
nadczasowym autorytecie. W Suchedniowie Witold Poziomski przepracowa∏ ∏àcznie 53
lata. Swojà postawà, pracà, poÊwi´ceniem da∏ wspania∏y przyk∏ad pokoleniom.

Od 2012 r. w Muzeum Wsi Kieleckiej powsta∏a ekspozycja pokazujàca fragment
mieszkania oraz gabinet W. Poziomskiego, 40% zgromadzonych w niej eksponatów
pochodzi z jego domu w Suchedniowie. Zachowa∏o si´ sporo sprz´tu medycznego oraz
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mebli, do najciekawszych nale˝y na pewno aparat do naÊwietleƒ, dzia∏ajàcy na zasadzie
dzisiejszych lamp soluks, czy szafka na sztuçce firmy Gerlach. 

Obecnie zak∏ady opieki zdrowotnej majà zupe∏nie inne problemy i tylko nieliczni
lekarze cieszà si´ mianem autorytetów. OÊrodek w Suchedniowie jest ju˝ tylko punktem
us∏ugowym. To znak czasów, na którym ludzie korzystajà, a umo˝liwi∏ im to rozwój
technologiczny. Wa˝na jest jakoÊç Êwiadczeƒ, która przek∏ada si´ na zdrowie, zaufanie,
bezpieczeƒstwo, a przede wszystkim ˝ycie pacjenta43. Przez niespe∏na 100 lat w opiece
zdrowotnej zmieni∏o si´ prawie wszystko. Po pierwsze jest ona powszechnie dost´pna,
ka˝dy z nas mo˝e udaç si´ do lekarza, o ka˝dej porze dnia i nocy, jeÊli zaistnieje taka
potrzeba. Lekarz nie jest ju˝ zdany jedynie na swojà wiedz´ oraz intuicj´, poniewa˝
mo˝e jà potwierdziç laboratoryjnie lub korzystaç z nowoczesnego sprz´tu. Pacjent sta∏
si´ osobà anonimowà, która ma swoje prawa, chroni si´ jej dane osobowe oraz obo-
wiàzuje tajemnica lekarska. Musi byç informowany o przeprowadzanych zabiegach,
podawanych lekach oraz wyra˝aç ka˝dorazowo na to zgod´. Pojawi∏o si´ zjawisko kon-
kurencji i pog∏´bianie specjalizacji lekarskich, które podnoszà jakoÊç us∏ug medycznych.
Równie˝ dziÊ w Êrodowisku lekarskim znajdujà si´ s∏awne autorytety, choç koszt wizyty
prywatnej u  s∏awnego doktora przekracza mo˝liwoÊci finansowe przeci´tnego
cz∏owieka i w tym jednym przypadku myÊl´, ˝e historia zatoczy∏a ko∏o.
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Rekonstrukcja wyposa˝enia plebanii ewangelickiej
z Mazur z poczàtku XX wieku 

w Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznym w Olsztynku

Wyznaniowa ró˝norodnoÊç jest wa˝nym elementem dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur. W krajobrazie kulturowym najwa˝niejszà rol´ odegra∏ katolicyzm na
Warmii i ewangelicyzm na Mazurach. Przynale˝noÊç religijna i etniczna przek∏ada∏a si´
na rodzaj relacji mi´dzyludzkich, stanowiàc tym samym silne spoiwo w strukturze
spo∏ecznej. W wyniku dzia∏aƒ politycznych i reformacyjnych cz´Êç katolickiej ludnoÊci
polskiej zamieszkujàcej po∏udniowo-zachodnie i po∏udniowo-wschodnie tereny Prus
przyj´∏a wyznanie protestanckie.

W∏aÊnie dziedzictwo mazurskiego ewangelicyzmu sta∏o si´ inspiracjà i powodem,
dla którego w Muzeum Budownictwa Ludowego postanowiliÊmy przygotowaç ekspo-
zycj´ ilustrujàcà wystrój i funkcje, a po cz´Êci równie˝ ̋ ycie codzienne na ewangelickiej
plebanii z poczàtku XX wieku.

Ekspozycj´ wystroju domu duchownego ewangelickiego zaaran˝owano w cha∏upie
z Bart´˝ka (gm. Moràg, pow. ostródzki), usytuowanej nieopodal koÊcio∏a ewangelic-
kiego z Mazur, przy g∏ównym placu wsi. Nietypowy w architekturze wiejskiej wyglàd
zewn´trzny obiektu przypomina formà wykonania dworskie budynki murowane.
Cha∏upa ma du˝e zaplecze ogrodowe oraz ekspozycj´ ró˝nego typu uli.

Wyposa˝enie mazurskiej plebanii ewangelickiej z jednej strony odzwierciedla status
spo∏eczny pastora i przypomina umeblowanie w domu mieszczaƒskim, z drugiej zaÊ pre-
zentuje sprz´tarstwo ludowe, jako ˝e Mazury stanowi∏y przede wszystkim obszar wiejski,
wi´kszoÊç duchownych ewangelickich mieszka∏a na prowincji1. Wystrój plebanii nawiàzuje
do lat 30. XX wieku. Bioràc pod uwag´ tradycjonalizm ludnoÊci mazurskiej, na ekspozycji
umieszczono tak˝e obiekty starsze, reprezentujàce XIX-wiecznà kultur´ ludowà.

Meble ludowe, jako zasadnicze wyposa˝enie, w mazurskich cha∏upach znajdowa∏y
si´ do po∏owy XIX wieku. Stopniowo zacz´to zast´powaç je pojedynczymi meblami



o charakterze mieszczaƒskim. W la-
tach 20. XX wieku pojawi∏y si´ ze-
stawy mebli i ∏o˝a dla ma∏˝onków.
Zmieniono wówczas tradycyjne
rozplanowanie mebli w  izbie.
Zwi´kszy∏a si´ liczba i  rozmiary
pomieszczeƒ. Zmiany te, choç
d∏ugofalowe, nie by∏y jednorodne.
W  2. po∏. XIX wieku moda na
w∏asnor´cznie wykonane meble
zacz´∏a powoli przemijaç. Pojawi∏y

si´ wiejskie warsztaty wytwarzajàce meble u˝ytkowe, ale w formie bardziej kunsztow-
nej. Niestety, brakuje bazy êród∏owej dotyczàcej oÊrodków meblarstwa ludowego w na-
szym regionie. Meble w cha∏upach wiejskich zacz´∏y przypominaç wyposa˝enie domów
miejskich. W  latach mi´dzywojennych w  urzàdzaniu domu dokona∏y si´ kolejne
zmiany, m.in. ustawiono piece w  poszczególnych pomieszczeniach, wyznaczono
kuchni´. Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e przywiàzanie kultury pó∏nocy Polski do tra-
dycji musia∏o skutkowaç niech´tnym przyjmowaniem nowoÊci w kwestii meblarstwa2.

Wystrój mazurskich cha∏up w przedmioty kultu religijnego, szczególnie w porów-
naniu do katolickiej Warmii, by∏ minimalistyczny. W domach pastorów, z racji piasto-
wanej funkcji, rzeczy tych mog∏o byç wi´cej, co nie oznacza∏o ich wieloÊci. Potwierdza
to wspomnienie z dzieciƒstwa naszej rozmówczyni: „Na moich zdj´ciach rodzinnych
z XIX/XX wieku nie ma jakichÊ mnogoÊci religijnych akcentów. W domu, w jednym
z pokoi, wisia∏ olbrzymi obraz olejny «Jezus w Ogrójcu». By∏ te˝ Jezus jako Dobry
Pasterz z owieczkà na ramionach – wizerunek na porcelanie. Na biurku Dziadka by∏a
rzeêba z bràzu g∏owy Chrystusa w koronie cierniowej. Na biurku by∏ jeszcze krzy˝
stojàcy, który ojciec Dziadka otrzyma∏ na ordynacj´ wraz z dwoma lichtarzykami”.

W ˝yciu duchownego ewangelickiego nie by∏o wyraênego podzia∏u na sfer´ pry-
watnà i zawodowà, a dom pastora nie by∏ wy∏àcznie jego osobistà przestrzenià. Drzwi
tego domu by∏y otwarte dla parafian, skupia∏o si´ w nim ˝ycie zarówno modlitewne,
jak i obyczajowe cz∏onków KoÊcio∏a. W literaturze upowszechni∏o si´ nawet nazywanie
go „domem o szklanych Êcianach”. Pomieszczenia s∏u˝bowe i prywatne mieÊci∏y si´
cz´sto w jednym budynku3. 

Trójdzielne wn´trze cha∏upy z Bart´˝ka z czarnà kuchnià, sienià poÊrodku i izbami
po obu jej stronach bardzo dobrze odpowiada temu podzia∏owi. Po lewej stronie
cha∏upy znajdujà si´ pomieszczenia s∏u˝bowe: izba dla goÊci i parafian, kancelaria. Po
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Il. 1. Chałupa z Bart´˝ka, fot. Archiwum MBL-PE.

2 B. Beba, Tradycyjne wyposa˝enie wn´trz mieszkalnych, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta,
Wroc∏aw - Warszawa - Kraków - Gdaƒsk 1976, s. 249-270.
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stronie prawej izby prywatne: salon, pokój dzienny, sypialnia, kuchnia. Sieƒ przednia
pe∏ni∏a funkcj´ holu. Tylnà sieƒ zaÊ zaadaptowano na kàcik higieniczny. Czarna kuchnia
funkcjonuje jako komora – zakamarek. 

Du˝à izb´ w lewej cz´Êci budynku wyznaczono na pokój parafian i goÊci, w którym,
zgodnie ze wspomnieniami naszego rozmówcy umieszczono du˝y stó∏ z krzes∏ami,
i w którym spotykali si´ cz∏onkowie KoÊcio∏a, np. konfirmanci. Wa˝nym eksponatem
w izbie, o którym równie˝ wspominali nasi rozmówcy, jest fisharmonia. Ten klawiszowy
instrument d´ty bàdê pianino by∏ cz´stym wyposa˝eniem plebanii. Muzyka i pieÊni,
w pozbawionym wizualnych percepcji protestantyzmie, odgrywa∏y istotnà rol´. Du˝à
uwag´ przywiàzywano tak˝e do wychowania muzycznego4. W izbie znajduje si´ tak˝e
drewniany krzy˝, gobelin z krzy˝em (podarowany wraz z fisharmonià przez stowarzy-
szenie „Freunde Mazurens” z Niemiec), rzeêbiona „Ró˝a Lutra” – symbol reformacji
i pisma religijne, Êpiewniki oraz ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa.

Drugim pomieszczeniem w cz´Êci s∏u˝bowej plebanii jest pokój pastora o charakte-
rze kancelaryjnym. S∏u˝y∏ jako izba przyj´ç parafian oraz miejsce administracyjnej pracy
pastora5. Zasadniczym wyposa˝eniem pokoju jest biurko i sprz´ty biurowe. W kance-
larii przechowywano, jak wymienia nasza rozmówczyni: „ksi´gi chrztów, Êlubów i po-
grzebów, ewidencj´ konfirmacji, buchalteri´ i ewidencj´ sk∏adek koÊcielnych, protoko∏y
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4 G. Jasiƒski, op. cit., s. 200.
5 Ibidem, s. 198.

Il. 2. Wyposa˝enie plebanii ewangelickiej z Mazur – izba dla goÊci i parafian, fot. Archiwum MBL-PE.



posiedzeƒ rad parafialnych, korespondencj´ np. ze zwierzchnikiem koÊcielnym, a tak˝e
agendy liturgiczne (porzàdki nabo˝eƒstw)”.

Istotnym elementem wyposa˝enia jest biblioteczka. Pastor, cz∏owiek wykszta∏cony
i Êwiat∏y, posiada∏ równie˝ zasoby literatury teologicznej i Êwieckiej (w j´zyku polskim
i niemieckim). Na ekspozycji znajdujà si´ m.in. Biblia Gdaƒska z 1632 roku – dar od
wspomnianego ju˝ pastora Fryderyka Teglera i starodruki koÊcielne od Dariusza Zu-
bera, Ma∏y katechizm dra Marcina Lutra, Ma∏y Êpiewnik koÊcielny i ewangelickie pismo
religijne „Zwiastun” darowane przez Waldemara Zalewskiego z Olsztynka, wydawnic-
two administracyjne z 1881 roku od duchownego KoÊcio∏a ewangelicko-metodystycz-
nego w Olsztynku – Jacka Olejniczaka, a tak˝e darowizny od Adama Klepackiego
z Olsztyna. W tym pomieszczeniu przewidziano tak˝e cz´Êç wypoczynkowà z kanapà
i gramofonem. Na Êcianie, zgodnie z sugestiami naszych informatorów, zawieszono
portret Marcina Lutra. W kancelarii znajduje si´ równie˝ szafa – w niej pastor prze-
chowywa∏ czarnà tog´ z befkami, w której odprawia∏ nabo˝eƒstwa. Na ekspozycji po-
kazano tog´ pastora Fryderyka Teglera z  Niemiec oraz tog´ darowanà przez
duchownego Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Olsztynku.

W religii ewangelickiej uznawano zwiàzki ma∏˝eƒskie osób duchownych. W stanie
bez˝ennym ˝y∏o zaledwie par´ procent z nich. Poza tym rodziny pastorów by∏y cz´sto
wielodzietne6. Rekonstruujàc wyposa˝enie cz´Êci prywatnej plebanii, ze wzgl´du na

Il. 3. Wyposa˝enie plebanii ewangelickiej z Mazur – kancelaria, fot. Archiwum MBL-PE.
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ograniczonà powierzchni´ ekspozycyjnà, zaaran˝owaliÊmy mieszkanie dla dwóch osób
– pastora i jego ˝ony.

W cz´Êci prywatnej plebanii najwi´kszym i wielofunkcyjnym pomieszczeniem jest
salon – pokój dzienny gospodarzy. Na wprost wejÊcia ustawiono stó∏ z wyÊcie∏anymi
i inkrustowanymi krzes∏ami. Na stole, zgodnie z powszechnà wÊród rodzin pastorskich
praktykà modlitwy i czytania S∏owa Bo˝ego przed posi∏kami, po∏o˝ono Bibli´. Przy
oknie znajduje si´ skrzynia posa˝na, w  której przechowywano bielizn´ i  odzie˝
odÊwi´tnà. Nad skrzynià zawieszono zegar skrzynkowy – modny wówczas element wy-
posa˝enia. W pomieszczeniu tym wisi tak˝e obraz przedstawiajàcy Jezusa w Grójcu.

W rogu pokoju znajduje si´ kàtowy kredens nazywany, ze wzgl´du na swà trójkàtnà
konstrukcj´, rogalem. Ustawiano go w zewn´trznym naro˝niku izby i przechowywano
w nim ̋ ywnoÊç oraz ceramik´. Na Mazurach (oraz sàsiedniej Warmii i PowiÊlu) oprócz kàto-
wych kredensów mo˝na by∏o równie˝ spotkaç kàtowe szafki i szafy, w których przechowy-
wano ubrania. Meble kàtowe rozwiàzywa∏y problem ma∏ej iloÊci miejsca w cha∏upach.

W pokoju dziennym wydzielono tak˝e miejsce, w którym ˝ona pastora zajmowa∏a si´
drobnymi pracami u˝ytkowymi, np. robótkami r´cznymi, szyciem. Obok ustawiono tzw.
wertykó∏. Mebel ten w okresie mi´dzywojennym sta∏ si´ bardzo modny i wyst´powa∏ po-
wszechnie, tak˝e w izbach ch∏opskich. Szafki te mia∏y form´ komody i bywa∏y wyposa˝ane
w dekoracyjnà nadstawk´, najcz´Êciej z lustrem7. Na wertykóle stoi krzy˝ z lichtarzykami.

7 B. Beba, op. cit., s. 281.

Il. 4. Wyposa˝enie plebanii ewangelickiej z Mazur – salon i pokój dzienny, fot. Archiwum MBL-PE.
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Drugà niewielkà izb´ cz´Êci prywatnej plebanii zaaran˝owano na sypialni´. Znajduje
si´ w niej ∏ó˝ko z efektownym pos∏aniem i prosta w formie, dwudrzwiowa szafa. W sy-
pialni pokazano równie˝ odzie˝ pastora i jego ma∏˝onki, w tym garnitur Êlubny uszyty
w 1948 roku przez krawca z Pasymia, rdzennego mieszkaƒca Mazur, podarowany na-
szemu Muzeum przez Dariusza Chodkowskiego z Olsztyna. Na Êcianie zawieszono pa-
miàtk´ konfirmacji.

W niewielkim pomieszczeniu kuchennym z piecem kaflowym wyeksponowano za-
mykany, dwudzielny kredens kuchenny, stó∏ do czynnoÊci gospodarczych z  ∏awà
i sto∏kami, naczynia, których liczba znacznie wzros∏a w okresie mi´dzywojennym oraz
drobny sprz´t kuchenny. W zwiàzku z faktem, i˝ w okresie mi´dzywojennym w znacz-
nym stopniu poprawi∏ si´ poziom higieny, w wielu kuchniach umieszczano w kàcie mis´
emaliowanà, r´cznik i myd∏o oraz makatki (ozdobne r´czniki z has∏ami tematycznymi
lub na wzór obrazów, wyszywane bàdê fabryczne, rozpowszechnione w latach 20. i 30.
XX wieku)8. Poza tym w kuchni Mazurzy cz´sto suszyli du˝e p´ki ró˝nych zió∏.

W wyposa˝eniu wn´trza plebanii istotnà rol´ odegra∏y dekoracje pod∏óg, Êcian
i okien. W latach mi´dzywojennych pod∏og´ zdobi∏y szmaciaki, które w zamo˝niejszych
domostwach wymieniano na rzecz modnych, lecz kosztownych dywanów. W oprawie

okien popularne by∏y firanki fabryczne
i kwiaty doniczkowe, takie jak mirt czy pe-
largonia. Ustawiano je równie˝ w stojàcych
na ziemi kwietnikach. Na Êcianach zawie-
szano obrazy, portrety i rodzinne fotografie.
Na estetyk´ wystroju wn´trz znaczàco
wp∏yn´∏a zmiana sposobu oÊwietlenia
cha∏up. W cha∏upach wiejskich zacz´∏y poja-
wiaç si´ przedmioty o charakterze dekoracyj-
nym i u˝ytkowym, np. koszyczki czy figurki.
Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ Mazurzy w de-
korowaniu wn´trz preferowali skromnoÊç,
umiar i stonowane kolory9.

W podj´tej próbie rekonstrukcji wy-
posa˝enia plebanii ewangelickiej z  Mazur
niezwykle cenne okaza∏y si´ konsultacje i po-
rady: prof. Andrzeja Ku∏aka z Krakowa – syna
ostatniego pastora ewangelickiego z Maniek
k. Olsztynka, oraz pani Ewy Jóêwiak z War-
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Il. 5. Wyposa˝enie plebanii ewagelickiej z Mazur
– sypialnia, fot. Archiwum MBL-PE.

8 Ibidem, s. 277-279, 288.
9 Ibidem, s. 286-290.



szawy – wnuczki pastora, prezes Synodu KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowanego w RP
i redaktor naczelnej JEDNOTY, a tak˝e Fryderyka Teglera z Scharnebeck – pastora
z niemieckiego stowarzyszenia „Freunde Mazurens”. Radà i wskazówkami s∏u˝yli tak˝e
duchowni z  Olsztynka: z  KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego – Karol D∏ugosz,
z KoÊcio∏a ewangelicko-metodystycznego – Dariusz Zuber. W dawnym koÊciele ewan-
gelickim, a obecnie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Maƒkach, goÊci∏ nas równie˝
ks. dr Bogumi∏ Wykowski.
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Il. 6. Wyposa˝enie plebanii ewangelickiej z Mazur – kuchnia, fot. Archiwum MBL-PE.
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Poszukiwacze wiedzy czy rozrywki?
Jak sprostaç oczekiwaniom turysty w XXI wieku

Problematykà turystycznego aspektu dzia∏alnoÊci muzeów oraz analizà ich oferty
z punktu widzenia turystyki kulturowej zajmowa∏o si´ w ostatnim okresie wielu bada-
czy1. Kompleksowe badania oferty i poziomu obs∏ugi polskich muzeów podjà∏ Marek
Nowacki, prezentujàc na ich podstawie pesymistyczny obraz zbyt tradycyjnego
podejÊcia kierowników i pracowników muzeów, którzy zanadto koncentrujà si´ na mu-
zeum i jego zasobach, a nie na zwiedzajàcych i ich zainteresowaniach, a tak˝e brak ak-
tywizacji lokalnego Êrodowiska2. Jednoznacznie za pe∏nà modernizacjà polskich
placówek muzealnych opowiada si´ A. Stasiak, wskazujàc jako wymóg efektywnego
funkcjonowania muzeów w warunkach gospodarki rynkowej i bezpoÊredniej konku-
rencji na rynku czasu wolnego koniecznoÊç produktowego podejÊcia do zasobów i ofert
muzeów. Wyra˝aç si´ ono powinno w zdefiniowaniu konkretnego produktu danego
muzeum i konsekwentnym jego rozwijaniu, a tak˝e poszukiwaniu jego odbiorców i kie-
rowaniu do nich informacji oraz promocji3. Dorota Folga-Januszewska zauwa˝a, ˝e
„dziÊ jednym z narz´dzi finansowych jest w∏àczenie muzeów w sieç us∏ug turystycznych,
zw∏aszcza w rozwój tzw. turystyki kulturowej. Pe∏nienie funkcji ogniwa w sieci prezen-
tacji turystycznej nak∏ada na muzea szereg czynnoÊci innych ni˝ miejscowe udost´pnia-
nie zbiorów i organizacja edukacji dla regionu. Konieczne sà nak∏ady na programy
zawierajàce nie tylko wzbogacenie wersji j´zykowej, ale przede wszystkim wymuszajàce
spojrzenie z zewnàtrz na administrowanà struktur´”4. Reasumujàc, muzeum zgodnie
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1 Przyk∏adowo: A. Kowalczyk, Marketing w muzeum, „Muzealnictwo”, nr 37, 1995, s. 10–20; A. Stasiak, Muzeum jako produkt
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z obowiàzujàcymi trendami winno staç si´ produktem turystycznym. Jakim? Odpo-
wiedê na to pytanie wydaje si´ trudna, bo wcià˝ trwa spór o definicj´ samego pro-
duktu turystycznego5. W koncepcji marketingowej produktem turystycznym jest
wszystko, co jest oferowane na rynku w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów.
Produktem jest wi´c ka˝da oferta stanowiàca przedmiot wymiany rynkowej. Mo˝e
nim byç towar, us∏uga, idea – pod warunkiem, ˝e odpowiada spo∏ecznemu zapotrze-
bowaniu6. Victor T. C. Middleton definiuje produkt turystyczny z punktu widzenia
turysty jako pakiet sk∏adników materialnych i niematerialnych, opartych na mo˝li-
woÊciach sp´dzenia czasu w miejscu docelowym. Sk∏ada si´ on z pi´ciu g∏ównych
sk∏adników: atrakcje i Êrodowisko miejsca docelowego, infrastruktura i us∏ugi miejsca
docelowego, dost´pnoÊç miejsca docelowego, cena p∏acona przez konsumenta, wi-
zerunek miejsca docelowego7. Za produkt turystyczny uznaje si´ tak˝e zbiór u˝ytecz-
noÊci zwiàzanych z podró˝ami turystycznymi, czyli dost´pne na rynku dobra i us∏ugi
turystyczne umo˝liwiajàce ich planowanie, odbywanie i gromadzenie doÊwiadczeƒ
z nim zwiàzanych8. 

Nasza ÊwiadomoÊç funkcjonowania muzeum jako produktu turystycznego zacz´∏a
wzrastaç wraz z nowymi wyzwaniami, jakie przed nami stawiano. Dodatkowym bo-
wiem aspektem, nie mniej istotnym, sta∏ si´ problem wprowadzonych przez naszego
organizatora – Samorzàd Województwa Mazowieckiego – procedur kontroli za-
rzàdczej. Nagle w naszym j´zyku pojawi∏y si´ poj´cia „urzàd”, „klient”, „miernik”. 

Zarazem jako muzealnicy najlepiej zdawaliÊmy sobie spraw´, ˝e muzeum nale˝y
ustrojowo i ideowo do innej rzeczywistoÊci ni˝ komercyjne galerie sztuki, objazdowe
wystawy motyli, parki dinozaurów, a nawet do innej ni˝ publiczne placówki pozba-
wione samodzielnoÊci organizacyjnej przez wtopienie ich w struktury centrów kultury9.
WiedzieliÊmy, ˝e nie jesteÊmy parkiem tematycznym, ale widzieliÊmy ich rosnàcà po-
pularnoÊç w naszej najbli˝ej okolicy (Ba∏tów), zdawaliÊmy sobie spraw´ ze wzrostu ich
popularnoÊci, kojarzonej dotychczas z amerykaƒskimi wzorcami turystyki rodzinnej10.
Jak nikt inny zdawaliÊmy sobie spraw´, ˝e naszym celem nadrz´dnym jest rozwój ko-
lekcji i jej ochrona, ̋ e naszà misjà jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury dla
przysz∏ych pokoleƒ. W pe∏ni uto˝samialiÊmy si´ z myÊlà wyra˝onà w czasie sesji zor-
ganizowanej przez Polski Komitet ICOM „Muzea (...) powinny staç si´ przestrzeniami
alternatywnych refleksji i  osàdów. «Mi´dzynarodowy», «uznany», «s∏awny», «ryn-
kowy», «popularny» to niekoniecznie lepszy ni˝ «nieznany», «lokalny», «trudny do
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sprzedania», «uparty», «trudny w odbiorze». ˚aden z tych przymiotników nie mo˝e
dyskwalifikowaç, ˝aden z nich nie mo˝e przewa˝yç od pierwszego momentu...”11.

Usadowieni w kokonie niezbyt korzystnej dla nas ÊwiadomoÊci, pomi´dzy misjà
muzealnictwa a wymogami wspomnianego rynku turystycznego, a tak˝e oczekiwaniami
p∏ynàcymi ze strony naszego organizatora, stan´liÊmy przed problemem rozwiàzania
go w sposób wymagajàcy màdroÊci salomonowej. Z jednej strony najbardziej odpo-
wiada∏a nam definicja zawarta w ustawie o muzeach jako jednostce organizacyjnej nie
nastawionej na osiàganie zysku12, z drugiej osiàgn´liÊmy stopieƒ uÊwiadomienia po-
zwalajàcy na oswojenie si´ z myÊlà funkcjonowania na okreÊlonym rynku – rynku czasu
wolnego. WiedzieliÊmy te˝, ̋ e problemu nie rozwià˝emy sami. Zbudowanie okreÊlonej
marki muzeum, stworzenie strategii jego dalszego rozwoju, wymaga∏o rozsàdnego kom-
promisu pomi´dzy muzealnictwem a marketingiem. JednoczeÊnie mieliÊmy szans´ –
w ramach realizowanej w muzeum inwestycji „Zdarzy∏o si´ kiedyÊ nad wodà – trasa
turystyczna w radomskim skansenie” finansowanej z Êrodków unijnych – umieÊciç pro-
jekt jej promocji: budow´ jednolitej marki Muzeum Wsi Radomskiej. Wykonawcà za-
dania zosta∏a jedna z wiodàcych firm bran˝y marketingowej.

Naszà wspó∏prac´ w paêdzierniku 2011 roku rozpocz´liÊmy od przeprowadzenia
badaƒ, które mia∏y pos∏u˝yç pog∏´bieniu wiedzy o aktualnej percepcji Muzeum i re-
gionu oraz zweryfikowaniu za∏o˝eƒ dotyczàcych opracowania strategii. Przeprowa-
dzono badania iloÊciowe z pomocà ankiety wÊród mieszkaƒców Radomia i Warszawy.
W badaniu wzi´∏o udzia∏ 295 respondentów, w tym 49% respondentów z Warszawy
i 51% z Radomia. W grupie respondentów by∏o 49,8% m´˝czyzn i 50,2% kobiet.
W badaniu wi´kszoÊç respondentów mia∏a 1 lub 2 dzieci (76% respondentów). Osoby
z wy˝szym wykszta∏ceniem stanowi∏y blisko 57% respondentów; 88% respondentów
mia∏o minimum Êrednie wykszta∏cenie. Ponadto przeprowadzono badania jakoÊciowe
wÊród mieszkaƒców Radomia i Warszawy. Zastosowano metody indywidualnego wy-
wiadu pog∏´bionego (IDI) w formie bezpoÊrednich spotkaƒ oraz wywiadów telefonicz-
nych. W sumie przeprowadzono 20 wywiadów, proporcjonalnie dzielàc respondentów
po 10 m´˝czyzn i 10 kobiet. Dla pog∏´bienia wiedzy o Muzeum nasz zleceniobiorca
zdecydowa∏ o przeprowadzeniu badaƒ jakoÊciowych wÊród pracowników Muzeum
Wsi Radomskiej. 

Badanie przeprowadzono za pomocà kwestionariusza ankietowego o charak-
terze jakoÊciowym, dostarczonego respondentom. Udzia∏ w badaniu mia∏ charakter
tajny – respondenci nie byli zobowiàzani do podawania danych osobowych. W bada-
niu uczestniczy∏o 48 pracowników MWR. Ponad po∏owa respondentów (24 osoby)
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2005, redaktor merytoryczny D. Folga-Januszewska przy wspó∏pracy D. Monkiewicz.

12 Ustawa o muzeach 2007, art. 1.



ma na co dzieƒ kontakt ze zwiedzajàcymi, 17 respondentów nie mia∏o na co dzieƒ kon-
taktu ze zwiedzajàcymi. Badania prowadzono w czterech obszarach tematycznych:
formy sp´dzania czasu z dzieckiem na Êwie˝ym powietrzu, muzea i muzea na wolnym
powietrzu, Muzeum Wsi Radomskiej w opiniach respondentów, symbole i ikony Ma-
zowsza, Radomia i regionu radomskiego. 
G∏ówne wnioski z badaƒ:

• respondenci doÊç rzadko zabierajà dzieci do muzeum,
• muzea na wolnym powietrzu sà jednymi z najatrakcyjniejszych obiektów muzeal-

nych dla rodzin z dzieçmi,
• bardzo wa˝na dla respondentów jest infrastruktura (85% respondentów),
• nowoczesnoÊç oÊrodka i mo˝liwoÊç po∏àczenia edukacji z rekreacjà równie˝ mia∏y

bardzo wiele wskazaƒ (odpowiednio 71% i 67%),
• respondenci z  Warszawy sà bardziej wymagajàcà grupà klientów w  zakresie

sp´dzania czasu z dzieckiem,
• wi´kszoÊç respondentów wskaza∏a rzetelnà informacj´ o obiekcie jako istotnà,

jednoczeÊnie respondenci z Warszawy praktycznie nie znajà Muzeum – Êwiadczy
to o potrzebie lepszej promocji/informacji o obiekcie.

Jako g∏ówne usprawnienia potrzebne w Muzeum respondenci wskazali:
• stworzenie zaplecza gastronomicznego (74,30%),
• zwi´kszenie mo˝liwoÊci rekreacji na terenie obiektu (17,80%),
• zwi´kszenie liczby organizowanych imprez (16,80%).
Opinie te potwierdzili pracownicy MWR, którzy sugerowali wprowadzenie zaple-

cza gastronomicznego oraz elementów wyposa˝enia u∏atwiajàcych rekreacj´ (plac
zabaw, miejsca do odpoczynku). Pracownicy zwrócili te˝ uwag´ na problemy zwie-
dzajàcych z  orientacjà na terenie muzeum, potrzeb´ poprawy zarówno jakoÊci
materia∏ów informacyjnych, jak i systemu oznaczeƒ na terenie placówki oraz jakoÊci
i aktualnoÊci strony internetowej.

Za najs∏abszà cech´ wizerunkowà Muzeum uznano jego niskà popularnoÊç, która
przek∏ada si´ na strach przed wizytà, odbiorcy bowiem bardziej ufajà znanym i cenio-
nym obiektom. Wi´kszoÊç respondentów z Warszawy w ogóle nie zna∏a naszej pla-
cówki. Badania jednoznacznie wykaza∏y, ˝e MWR nie odwiedzajà turyÊci, jeÊli
kierowalibyÊmy si´ definicjà turysty podawanà przez Âwiatowà Organizacj´ Turystyki
(UNWTO)13. Odbiorcà naszego Muzeum sà okoliczni mieszkaƒcy. Stawia to przed nami
wymogi nieustannej modernizacji ekspozycji, uzupe∏niania oferty o elementy us∏ug,

13 TuryÊci to osoby, które w kraju czasowego pobytu sp´dzi∏y co najmniej 24 godziny w celach: wypoczynkowych,
leczniczych, krajoznawczych, s∏u˝bowych, sportowych, religijnych, rodzinnych itp. Odwiedzajàcy, czyli ka˝da osoba,
która przebywa w danym kraju niezale˝nie od powodu odwiedzin z wyjàtkiem zatrudnienia. Do celów statystycz-
nych stosuje si´ ponadto podzia∏ odwiedzajàcych na: turystów, czyli odwiedzajàcych, którzy zatrzymujà si´ przy-
najmniej na jednà noc oraz odwiedzajàcych jednodniowych, którzy nie korzystajà z zakwaterowania w danej
miejscowoÊci. Szerzej: G. Go∏embski (red.), Kompendium…. s. 10-11.
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dopasowane do zainteresowaƒ, preferencji akceptowanych przez kolejne generacje od-
biorców. Jest to szczególnie widoczne przy analizie wskazaƒ g∏ównych usprawnieƒ,
niezb´dnych w Muzeum sugerowanych przez respondentów. O ile stworzenie zaplecza
gastronomicznego i zwi´kszenie potencja∏u rekreacyjnego Muzeum jest kosztem jed-
norazowym, o tyle zwi´kszenie liczby imprez, wydarzeƒ, zmiany ekspozycji, organizacja
wystaw czasowych sà zadaniem wymagajàcym sta∏ego zaanga˝owania finansowego.
Potwierdzi∏a to analiza zestawieƒ frekwencyjnych: 

Jak ∏atwo zauwa˝yç, najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ festyny organizowane
w Muzeum. Do sta∏ego kalendarza wpisano: Niedziel´ Palmowà, Muzyk´ Wsi, Dzieƒ
Dziecka, cykl wakacyjnych rodzinnych niedziel w skansenie, festyn historyczny, Âwi´to
Chleba i Festiwal Ziemniaka. Wi´kszoÊç tych przedsi´wzi´ç ma sta∏y, tylko w niewiel-
kim stopniu modyfikowany scenariusz i porównywalny, zbli˝ony rokrocznie bud˝et.
W ramach prowadzenia standardów kontroli zarzàdczej w obszarze drugim umiesz-
czono „Cele i zarzàdzanie ryzykiem”. Oczywiste jest, ˝e najpowa˝niejszym ryzykiem
jest w naszym przypadku brak uczestników danego przedsi´wzi´cia. A przecie˝ na ich
nieobecnoÊç wp∏ynàç mo˝e szereg czynników: warunki pogodowe, przedsi´wzi´cie
konkurencyjne, s∏aby scenariusz, zbyt wysoka cena biletów i szereg innych. Nic dziw-
nego, ˝e budzi to obawy przed organizacjà nowych przedsi´wzi´ç, a bez nich trudno
liczyç na utrzymanie sta∏ego odbiorcy, „bywalca muzeum”. 

Ruch turystyczny mo˝na wi´c w tym kontekÊcie uznaç za rodzaj „odnawialnego
êród∏a” znacznej grupy zwiedzajàcych jednorazowych, dla których nie trzeba dokony-
waç tak wielu zmian i ponosiç zwiàzanych z nimi kosztów14. Nie mo˝e to jednak zwal-
niaç z obowiàzku zaspokajania potrzeb mieszkaƒców i podj´cia wysi∏ku sprostania ich
oczekiwaniom. 

Kierujàc si´ tym za∏o˝eniem, stwierdzono, ̋ e wdro˝enie strategii powinno przebie-
gaç w dwóch etapach: wewn´trznym i zewn´trznym. W ramach opracowania strategii
Muzeum Wsi Radomskiej w pierwszej kolejnoÊci przystàpiono do okreÊlenia misji Mu-
zeum, która ostatecznie ma nast´pujàce brzmienie: „Muzeum Wsi Radomskiej to mu-
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[w:] Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako oÊrodek turystyki kulturowej, A. M. v. Rohrscheidt (red.), Poz-
naƒ-Kraków 2011.

Rok
Uczestnicy

lekcji
Uczestnicy
festynów

Zwiedzajàcy
Frekwencja

ogólna

2010 7093 20 425 15954 43 472

2011 11 151 36 888 6830 54 869

2012 13 065 19377 10801 43 233



zeum na wolnym powietrzu, które gromadzi i przechowuje dobra kultury polskiej w za-
kresie etnografii, historii badaƒ folklorystycznych i etnograficznych rejonu Radomia.
Muzeum w nowoczesnej formie, dostosowanej do wspó∏czesnych odbiorców, kszta∏tuje
ich wra˝liwoÊç poznawczà i estetycznà, umo˝liwiajàc kontakt ze zgromadzonymi zbio-
rami i prezentujàc je jako kompleksowà opowieÊç o regionie”. Trudniejsze by∏o wy-
pracowanie wizji Muzeum, w  myÊl której „Muzeum Wsi Radomskiej ma staç si´
produktem turystycznym, nie tracàc przy tym swojego charakteru instytucji muzealnej.
Zachowujàc swoje zadania statutowe, powinno skutecznie konkurowaç na rynku tu-
rystycznym”. Niepokojàce by∏o sprowadzenie Muzeum do produktu turystycznego,
ale przyj´liÊmy to za∏o˝enie, warunkujàc je zachowaniem jako „rdzenia produktu15”
kolekcji muzealnej, ekspozycji. Przyj´liÊmy wi´c do wiadomoÊci nieuniknionà dwoistoÊç
natury muzeum, które jest z jednej strony kwalifikowanà instytucjà kultury, korzystajàcà
z gwarancji prawa paƒstwowego, a zarazem jest podmiotem gospodarczym, choç usta-
wowo wolnym od nakazu przynoszenia zysku. Dla u∏atwienia komunikacji z poten-
cjalnym konsumentem opracowano has∏o „Muzeum Wsi Radomskiej – niezwyk∏a
codziennoÊç”. Has∏o to nasz zleceniobiorca rekomendowa∏ jako has∏o parasolowe, spi-
najàce wszelkie realizowane i planowane w przysz∏oÊci kampanie reklamowe. Muzeum
mia∏o byç komunikowane jako miejsce prezentacji codziennoÊci dawnych mieszkaƒców
wsi, z∏o˝onej ca∏oÊci, w której ˝yli ludzie. Zestawienie codziennoÊci z niezwyk∏oÊcià
mia∏o wp∏ynàç na dwutorowoÊç myÊlenia, uznanà za charakterystycznà dla Muzeum.
Wszystkie prezentowane w ramach ekspozycji elementy uznano – patrzàc z punktu wi-
dzenia odbiorcy – za niezwyk∏e a zarazem codzienne, bo pokazujàce, jak wiele po-
zosta∏o w niezmienionej formie. 

W ramach wewn´trznego etapu wdra˝ania strategii opracowano System Identyfi-
kacji Wizualnej, czyli grup´ ÊciÊle zdefiniowanych, powiàzanych ze sobà elementów,
majàcych za zadanie stworzyç unikalnà to˝samoÊç i wizerunek produktu czy instytucji.
W ramach systemu opracowano: logotyp Muzeum Wsi Radomskiej, logotyp Muzeum
im. Oskara Kolberga, system oznakowania wewn´trznego i zewn´trznego, materia∏y
firmowe (papier korespondencyjny, koperty, wizytówki, stopki e-mailowe, piecz´cie,
teczki, identyfikatory, torby) oraz tablice informacyjne wewnàtrz i na zewnàtrz Mu-
zeum. Opracowano tak˝e materia∏y u∏atwiajàce zwiedzanie i gry pomagajàce najm∏od-
szym w poznaniu eksponatów i zwiàzanych z nimi historii: gry planszowe „Wiem –
pami´tam” (oparta na zasadach gier typu memo) oraz „Wielki wyÊcig” (polegajàca na
zwiedzaniu Muzeum), a tak˝e dwie proste gry komputerowe „Kolorowanki” i „Puzzle”.
Dla starszych odbiorców przygotowano przewodnik multimedialny. W ramach pro-
jektu wprowadzono u∏atwienia dla osób niepe∏nosprawnych, opracowano przewodnik
po Muzeum, audiodyskrypcj´ na potrzeby osób niewidomych i  niedowidzàcych.

15 G. Go∏embski (red.), Kompendium…. s. 27 i n.
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W  celu podniesienia atrakcyjnoÊci Muzeum jako miejsca rekreacji wprowadzono
miejsca do odpoczynku uprzyjemniajàce pobyt zwiedzajàcym.

Etap zewn´trzny polega∏ na zakomunikowaniu atutów MWR i wypromowaniu
obiektu wÊród potencjalnych odwiedzajàcych poprzez dzia∏ania z zakresu szeroko
poj´tej komunikacji marketingowej. Najwi´kszym przedsi´wzi´ciem by∏o zorganizo-
wanie kampanii ATL, która mia∏a mieç charakter g∏ównie wizerunkowy, a komuniko-
wane w  niej mia∏o byç zarówno samo MWR, jak i  zachodzàce w  nim zmiany.
Dodatkowym elementem by∏o ka˝dorazowe wskazanie Muzeum Kolberga jako od-
dzia∏u MWR. Kampanie prowadzono w dwóch terminach: maju i wrzeÊniu 2012. Ten
podzia∏ na dwie ods∏ony pozwoli∏ na efektywne dotarcie do dwóch g∏ównych segmen-
tów grupy docelowej: 

• rodzin z dzieçmi (rodzice planujàcy wakacje – kampania w maju),
• szkó∏ (nauczyciele planujàcy wycieczki i uczniowie – kampania we wrzeÊniu).

W doborze rekomendowanych mediów kierowano si´:
• specyfikà grupy – jej przyzwyczajeniami, rytmem ˝ycia, ulubionymi Êrodkami

przekazu,
• charakterem MWR – specyfika obiektu niejako naturalnie wskazuje okreÊlone

kana∏y komunikacji, noÊniki i formy,
• efektywnoÊcià kosztowà i komunikacyjnà wybranych mediów.

Zarekomendowano nam nast´pujàce media:
• Telewizj´ (30-sekundowy spot reklamowy), gdzie grup´ odbiorców ze wzgl´dów

finansowych zaw´˝ono do mieszkaƒców Mazowsza, przewidujàc reklam´ w TVP
Warszawa i TV Dami; emisja spotów reklamowych w TVP Warszawa daje gwa-
rancj´ jakoÊciowego otoczenia kontekstowego, dedykowana jest Êrodowiskom opi-
niotwórczym, TV Dami trafia do praktycznie wszystkich mieszkaƒców Radomia. 

• Radio, gdzie dokonano doboru stacji o bardzo zró˝nicowanym profilu s∏uchaczy,
co umo˝liwi∏o efektywne dotarcie do maksymalnej liczby osób z grupy docelowej,
którà mia∏y byç rodziny z dzieçmi, grona pedagogiczne, uczniowie z ca∏ego wo-
jewództwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rejonów miejskich.
Wybrane stacje to: TOK FM, Radio dla Ciebie, Rekord FM, Radio Plus Radom
oraz Radiowe Centrum Kultury Ludowej Program II.

• Internet, gdzie dla optymalnej widocznoÊci kampanii podj´to decyzj´ o alokacji re-
klam w du˝ej liczbie serwisów internetowych, spójnych tematycznie z przedmiotem
promocji. Zaproponowano wykorzystanie zarówno du˝ych, horyzontalnych ser-
wisów, takich jak onet.pl, interia.pl, gazeta.pl (tylko sekcji turystyka/podró˝e), jak
i serwisów o mniejszym zasi´gu, jednak o wysokim wskaêniku dopasowania do
grup docelowych, którymi w tym przypadku by∏y rodziny z dzieçmi, m∏odzie˝ oraz
grona pedagogiczne (ze szczególnym naciskiem na nauczycieli przedmiotów przy-
rodniczych i humanistycznych, takich jak przyroda, biologia, historia).
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• Prasa – ze wzgl´du na efektywnoÊç kosztowà oraz mo˝liwoÊç dotarcia do zdefi-
niowanych grup docelowych, na potrzeby kampanii reklamowej w prasie zosta∏y
wyselekcjonowane nast´pujàce tytu∏y: „Gazeta Radom”, „Teraz Radom”, „Echo
Dnia Radom”, „Echo Kozienice” oraz „GoÊç Niedzielny”; adresat - mieszkaƒcy
Radomia.

Outdoor rozdzielono na dwie grupy: reklamy wielkoformatowe na budynkach oraz
reklamy na autobusach komunikacji miejskiej, noÊnik typu Full Back (ty∏ pojazdu). Ze
wzgl´du na cel i przyj´tà strategi´ realizacji kampanii, promocja MWR na noÊnikach
wielkoformatowych zosta∏a zorganizowana w najwi´kszych miastach regionu mazo-
wieckiego, czyli w Warszawie oraz Radomiu. Podstawà wyselekcjonowania wielkofor-
matowych noÊników reklamowych by∏o prawdopodobieƒstwo dotarcia do grupy
docelowej, jakà stanowià rodziny z dzieçmi, grono pedagogiczne oraz uczniowie. 
Zalety outdooru to: 

• d∏ugi czas kontaktu z reklamà dla kierowców innych pojazdów i pasa˝erów, osób
na przystankach, przejÊciach i Êwiat∏ach (czyli tak˝e potencjalnych rodziców),

• widocznoÊç noÊnika reklamy z du˝ej odleg∏oÊci,
• skuteczne dotarcie do wyselekcjonowanej grupy: mieszkaƒcy miast i ich okolic,

aktywna grupa w wieku 15-40 lat.
Dzia∏ania zakoƒczono w koƒcu roku 2012. Zapewne zbyt wczeÊnie jest na doko-

nanie pe∏nej oceny, zdecydowaliÊmy si´ natomiast na przeprowadzenie wst´pnych
badaƒ dotyczàcych zmian w Muzeum, przeprowadzajàc badania ankietowe oceny sa-
tysfakcji zwiedzajàcego. Badania prowadzono w maju 2013 roku poÊród zwiedzajàcych
Muzeum, na jego terenie. Ograniczono je wy∏àcznie do zwiedzajàcych indywidualnych,
g∏ównie rodzin z dzieçmi, i prowadzono wy∏àcznie w dniach, w których Muzeum nie
wzbogaca∏o swojej oferty o ̋ adne dodatkowe dzia∏ania. Chodzi∏o o to, aby nie zak∏ócaç
tzw. trzonu ekspozycji muzealnej, nie wprowadzaç elementów, które szczególnie
w przypadku pierwszej wizyty mog∏yby wydaç si´ sta∏ym elementem Muzeum. Ankiety
rozdysponowywali przewodnicy muzealni (Muzeum Wsi Radomskiej w sezonie letnim
oferuje obs∏ug´ przewodnickà w ka˝dym obiekcie), poszukujàc respondentów zainte-
resowanych, zaanga˝owanych w zwiedzanie. Ogó∏em badaniem obj´to 80 osób, z czego
78 ankiet wype∏niono prawid∏owo. Badanie dotyczy∏o kilku obszarów tematycznych: 

• wiedza o respondencie;
• przyczyna – motywacja odwiedzin Muzeum;
• atrakcyjnoÊç ekspozycji muzealnej;
• usprawnienia w Muzeum.

G∏ówne wnioski z badaƒ: 
• Nasz zwiedzajàcy to w przewadze kobiety (63%), w wieku pomi´dzy 31 a 50 ro-

kiem ˝ycia – 42 %, mniej liczna jest grupa pomi´dzy 18 a 30 rokiem ˝ycia, która
stanowi 32%, pozostali to osoby starsze. 7% badanych ma wykszta∏cenie wy˝sze,
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a Êrednie 23%. Zawodowo pracuje 71%, w trakcie nauki jest 23%. Radom i oko-
lice zamieszkuje 50% zwiedzajàcych, Warszaw´ i okolic´ 29%, ¸ódê i okolic´
3%, Lublin i Kielce 1%. Kilka razy w roku bywa w muzeach i galeriach 68% na-
szych zwiedzajàcych, a˝ raz w miesiàcu 12%, przy czym w Muzeum Wsi Radom-
skiej 45% by∏o po raz pierwszy, a  mniej ni˝ 5 razy 35%. Reasumujàc, nasz
zwiedzajàcy jest dobrze wykszta∏cony, systematycznie bywa w instytucjach kul-
tury, jest w wieku produkcyjnym, a wi´c aktywny zawodowo, i pochodzi z Ma-
zowsza. Warto zauwa˝yç, ˝e znaczàco zwi´kszy∏a si´ liczba zwiedzajàcych
z Warszawy – wydaje si´ wi´c, ˝e podj´te dzia∏ania reklamowe by∏y skuteczne. 

• Jako form´ wypoczynku traktuje pobyt w muzeum a˝ 56%, dla kontaktu z przy-
rodà, historià, ze wzgl´du na interesujàcà architektur´ odwiedzi∏o nas oko∏o 40%
zwiedzajàcych, przy czym podobna grupa (44%) wybra∏a nasze Muzeum ze
wzgl´du na bliskoÊç miejsca zamieszkania. 28% wybra∏o si´ do nas z ciekawoÊci.
O Muzeum zwiedzajàcy dowiedzieli si´ z Internetu 26%, mediów lokalnych 17%,
ale tak˝e z reklam prasowych, afiszy, reklam wielkoformatowych, przy czym jest
to tylko po oko∏o 4% wskazaƒ, najwy˝sze wskazanie ma bowiem informacja uzys-
kana od rodziny i znajomych – 58%. PytaliÊmy tak˝e, czy zwiedzajàcy byliby za-
interesowani pozyskiwaniem informacji o wydarzeniach muzealnych i w jakiej
formie – 38% skorzysta∏oby z  newslettera, a  36% z  powiadomienia sms,
niech´tnie natomiast z aplikacji android. Nale˝y doceniç, ˝e najlepszà formà re-
klamy jest kszta∏towanie pozytywnej opinii o Muzeum w oczach zwiedzajàcych.
Pomimo du˝ych nak∏adów na reklam´, omówionych uprzednio, wcià˝ najbardziej
wiarygodna jest „poczta pantoflowa”, a muzeum traktowane jest jako miejsce
wypoczynku i bardziej kojarzone z rekreacjà ni˝ pozyskiwaniem wiedzy. 

• Zwiedzajàcy stosunkowo wysoko oceniajà atrakcyjnoÊç eksponatów muzealnych
– 63%, atrakcje muzealne oceniali natomiast w kilkustopniowej skali – za najcie-
kawsze uznali walory przyrodnicze – 56%; architektur´ i obecnoÊç zwierzàt gos-
podarskich – 44% wskazaƒ oraz powy˝ej 25% wskazaƒ wystawy czasowe
i festyny. W najwi´kszym festynie organizowanym w Muzeum – Âwiecie Chleba
deklaruje uczestnictwo 35% respondentów, w festynie historycznym 22%, a 10%
w cyklu rodzinnych spotkaƒ edukacyjnych. 90% respondentów uwa˝a, ̋ e festyny
te powinny ∏àczyç edukacj´ z rozrywkà, a 5% oczekuje wy∏àcznie rozrywki. Wa-
lory przyrodnicze Muzeum ze wzgl´du na jego lokalizacj´ na terenie leÊnym
mo˝na uznaç za naturalne wskazanie, to „zielone p∏uca” Radomia. Ciekawe jest
natomiast zestawienie wystaw czasowych i festynów jako równoleg∏ej atrakcji,
poniewa˝ dotychczasowe badania wskazywa∏y raczej na istotniejszà rol´ imprez.
Równie ciekawa wydaje si´ ocena pozosta∏ych festynów – Âwi´to Chleba jest wy-
sokobud˝etowym przedsi´wzi´ciem, organizowanym z rozmachem nieporówny-
walnym do innych dzia∏aƒ Muzeum. W tym kontekÊcie zaskakujàce wydaje si´
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stosunkowo wysokie wskazanie dla tanich, kameralnych edukacyjnych spotkaƒ
rodzinnych, gdzie dzia∏ania ograniczajà si´ czasem tylko do jednej zagrody. 

• Bardzo dobrze ocenia ofert´ Muzeum na tle innych placówek tego typu 54%
zwiedzajàcych, dobrze 36%, jednak 65% oczekiwa∏oby wzbogacenia oferty o ka-
wiarni´, a od 24 do 22% o sklepik z pamiàtkami i wi´kszà liczb´ festynów. Nie
jest natomiast konieczny hotel. 51% respondentów jest usatysfakcjonowanych
obs∏ugà przewodnickà w poszczególnych obiektach, 44% deklaruje zwiedzanie
z u˝yciem istniejàcej infrastruktury, a tylko 4% oczekiwa∏oby indywidualnego
oprowadzania. 77% deklaruje ch´ç powrotu, ale tylko w sezonie letnim, a 33%
tylko wówczas, jeÊli b´dzie organizowane dodatkowe wydarzenie. Cen´ biletu za
adekwatnà w stosunku do ofert uzna∏o 85% respondentów, a 4% zap∏aci∏oby
wi´cej. Wynika z tego, ˝e poprawi∏a si´ infrastruktura wewn´trzna Muzeum –
sprawdzajà si´ kierunkowskazy i tablice informacyjne, wystarczajàca jest tak˝e
liczba miejsc wypoczynkowych, bolàczkà pozostaje natomiast brak kawiarni
i punktu z pamiàtkami. Nie odstrasza stosunkowo wysoka, jak na radomskie wa-
runki cena biletu – 9 z∏otych. 

W dobie intensyfikacji przemian spo∏ecznych i kulturowych muzea stajà przed pro-
blemem dostosowania swojej oferty do wymagaƒ odbiorców. Partycypowanie w kul-
turze coraz cz´Êciej uto˝samiane jest z  wydarzeniem rozrywkowym, po∏àczonym
z zabawà. 

Idealnym efektem, do którego nale˝y dà˝yç jest umiej´tne po∏àczenie wiedzy i roz-
rywki. Nale˝y przy tym zwróciç szczególnà uwag´, aby realizacja zadaƒ i ocena po-
ziomu ryzyka nie doprowadzi∏y do sytuacji, w której b´dziemy dà˝yç do maksymalnego
sprostania oczekiwaniom odbiorcy. Mo˝e to bowiem rodziç realne zagro˝enie powie-
laniem schematów, wielokrotnà realizacjà tych samych scenariuszy i brakiem odwagi
w podejmowaniu nowych zadaƒ. Grzegorz Miliszkiewicz ju˝ w 2004 roku postulowa∏
zaj´cie si´ potrzebami nietypowymi i ujawnianymi przez mniejszà cz´Êç naszych goÊci,
jako ˝e to w∏aÊnie oni mogà byç trafnà zapowiedzià oczekiwaƒ spo∏ecznych. Jako
przyk∏ad takiej potrzeby podawa∏ kontakt z aktywnym opiekunem ekspozycji jako ani-
matorem obrazów z  przesz∏oÊci16. Ta akurat potrzeba wydaje si´ jak najbardziej
po˝àdana. Obawiaç si´ raczej nale˝y potrzeb, którym jesteÊmy w stanie sprostaç, a nie-
koniecznie byÊmy chcieli. Wiele z naszych dzia∏aƒ mo˝e byç ocenianych w badaniach
nisko, w naszym odczuciu zbyt nisko. Z pewnoÊcià te nietypowe nie spotkajà si´ od
razu z uznaniem, a nawet du˝à grupà odbiorców, wr´cz przeciwnie – mogà byç pod-
dane surowej krytyce. Podobnie krytykowane mogà byç dzia∏ania zwiàzane
z zewn´trznà promocjà obiektów, czasem nawet zbyt intensywnym poszukiwaniem no-

16 G. Miliszkiewicz, Skansen i jego goÊcie – o warunkach wspólnej obecnoÊci w wydarzeniach parateatralnych, „Biuletyn
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 7, Wdzydze 2004, s. 68.
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wych grup odbiorców. Zygmunt Bauman wyró˝nia cztery typy osobowoÊci wspó∏czes-
nego cz∏owieka. Jednym z nich jest turysta – kolekcjoner wra˝eƒ, posiadajàcy dom
i pieniàdze, podró˝ujàcy dla budowania doÊwiadczeƒ, dla którego ka˝de odwiedzane
miejsce musi sprostaç oczekiwaniom, wymaganiom, które stawia, bo to „on p∏aci”.
Âwiat, który widzi w∏asnymi oczami, ma byç zbie˝ny z jego wyobra˝eniem, z jego upo-
dobaniami. Czuje si´ pewny swego „ja”, bo stojàc na grzàskim gruncie, ma ÊwiadomoÊç
tego, ̋ e ma dokàd wróciç. Ta pewnoÊç przyznaje mu jakoby prawo do narzucania w∏as-
nych koncepcji porzàdkowania Êwiata pod∏ug siebie17. Kierujàc si´ tà myÊlà powinniÊmy
zdawaç sobie spraw´, ˝e turysta w muzeum jest wa˝ny, nale˝y tylko mieç na uwadze,
˝e nie ka˝dy turysta i nie za wszelka cen´.
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Музей под открытым небом в XXI веке

Музей под открытым небом представляет своеобразную форму организации,
хранения и презентации исторической памяти в материальном и нематериаль-
ном проявлениях. Для многих этносов он имеет значение символа и живого об-
раза традиционной культуры страны. Доклад написан по материалам научных
конференций Ассоциации европейских музеев под открытым небом (1993–
2011), опыта работы по формированию экспозиции музея «Малые Корелы»
(1975-2002), научных стажировок в скансенах России и Западной Европы. 

Музей под открытым небом имеет разные названия. Англичане называют его
«музей на открытом воздухе», американцы и австралийцы – «музей открытой
двери», немцы – «музей открытого света», французы - «экомузей», чехи -
«музей в природе». В современной скансенологии наблюдается вариативность
определений понятия «музей под открытым небом» как свидетельство не усто-
явшихся форм развития данного феномена. ИКОМ (1982) выделяет четыре ка-

тегории музеев под открытым
небом: этнографические, историче-
ские, экологические и археологиче-
ские. Варианты классификаций
предложены Е. Чайковским на
основе изучения музеев под откры-
тым небом в Европе. Классифика-
ции музеев разработаны русскими
авторами: Г.В. Борисевич, Е.Н. Ма-
стеница, В.М. Кимеев, В.В. Тихо-
нов и другие. 

В России большинство музеев
под открытым небом называются
музеи-заповедники, музеи народной ар-
хитектуры и быта, музеи деревян-
ного зодчества, именно данная
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1. Праздник Масленица в музее «Малые Корелы».
Фото Н. Чеснокова из архива автора.



терминология отражена и в их официальных названиях. Например: Костром-
ской архитектурно-этнографический музей заповедник «Костромская сло-
бода», музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале, Музей
народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде и дру-
гие. В тех странах, где тенденция создания музеев под открытым небом не полу-
чила развития, есть его родственники – это экомузеи. Например, во Франции,
экомузеи являются быстро развивающимся - это «Экомузей д’Уассан», «Эко-
музей де Мон д’ Арье», «Экомузей де Сен-Деган»1. В России экомузеи полу-
чили развитие в Сибири, это экомузеи Притомья: «Тазгол», «Тюльберский
городок», «Чолкой», «Томская писаница».

В России «первый советский скансен» был создан на территории музея «Ко-
ломенское» в Москве П.Д. Барановским в 1929-34 годах и долго оставался един-
ственным в РФ. В 1964 году был основан Архангельский государственный музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», в настоящее
время самый крупный музей под открытым небом России. Первые памятники
перевезены в 1968 году, официально музей открыт для посетителей в 1973 году,
в настоящее на территории в 140 га расположены 125 памятников деревянного
зодчества. Самым известным среди музеев смешанного типа стал организован-
ный в 1960-е годы историко-архитектурный и этнографический музей-заповед-
ник «Кижи» в республике Карелия, занимающий территорию острова Кижи,
окружающих островов и часть побережья Онежского озера. Организация запо-
ведной зоны вокруг острова началась еще в 1945 году. В составе музея: Кижский
погост - всемирно известный ансамбль шедевров деревянной архитектуры, вклю-
чающий 37-метровую 22-главую Преображенскую церковь (1714), 9-главую По-
кровскую церковь (1764), шатровую колокольню (1874). Среди 89 памятников,
особо выделяется древнейшая из русских деревянных церквей - клетская церковь
Святого Лазаря, датированная концом XIV века. С 1960-х годов формируется
сеть сибирских «скансенов», крупнейшим из которых является архитектурно-
этнографический музей «Тальцы» под г. Иркутском. Перевозка памятников на-
чалась в 1966 году, музей открыт для посетителей в 1980 году, в настоящее время
в экспозиции 78 архитектурных памятников оборонного, культового и граждан-
ского зодчества народов Иркутской области XVII - начала XX веков. В 1990-е
годы процесс формирования российских скансенов затормозился в связи с эко-
номическими проблемами. 

Самые крупные скансены в России (Малые Корелы, Кижи) посещают до 200
тыс. посетителей, Тальцы – 140 тыс. посетителей; в Западной Европе (Голландия,

1 �Adrian de Jong. Hazelius revisited? Survival of a 19th century idea in the 21th century. // 20th Conference of the As-
sociation of European Open Air Museums.Hungary 19th to 20th august 2001. – Szententendre, 2001. P. 69.
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Великобритания, Германия) до 400 – 500 тыс. посетителей в год. Как привлечь
в музей под открытым небом посетителей и не стать «парком аттракционов»?
Где граница между музеем и диснейлендом? Границы как таковой нет. Естествен-
ной границей является научная концепция развития музея, профессиональный
и научный уровень его сотрудников, готовящих мероприятие, выставку, экспо-
зицию и чувство меры. 

Самым важным для подобного типа музеев, как музей под открытым небом,
считается архитектурная коллекция, т.е. история формирования постоянной экс-
позиции. Если считается, что постоянная экспозиция традиционных музеев
должна меняться каждые 7-10 лет, то музей под открытым небом в этом смысле
представляет пример наивысшего постоянства. Здесь мы имеем дело со сред-
ством передачи знаний об истории, конкретных объектах, исторических лично-
стях, и одновременно с общественным заказом, который сделал возможным
создание музея. С помощью этого формулируется и реконструируется опреде-
ленная культурная память общества. Через экспонирование исторических кар-
тин время превращается в пространство2. Артур Хазелиус, основатель первого
музея под открытым небом, рассматривал его экспозицию как коллекцию
«живых картин». «Целью Скансена является не просто коллекционирование
старых предметов быта, а пробуждение патриотических чувств и укрепление на-
шего защитного механизма»3. Поэтому подобные музеи выступили важным фак-
тором в развитии национального самосознания. Не случайно, Артур Хазелиус
написал при входе в Скансен: «Познай самого себя». XXI век вносит в это свои
коррективы. 

Музей под открытым небом, даже если в нем грамотно смоделирована архи-
тектурная среда, восстановлены интерьеры, правильно найден и воссоздан при-
родный ландшафт без воспроизведения «живой» среды воспринимается как
кладбище. В традиционных культурах многих народов мира (в том числе и рус-
ской) пустые, заброшенные, оставленные хозяевами дома ассоциировались с не-
чистым местом подобное кладбищу. Преодоление изначально определенной
«кладбищенности» музея под открытым небом - важнейшая, хотя и не до конца
решаемая задача4. Идеи основателя Скансена не являются устаревшими. «Но
мы должны понимать, что музеи под открытым небом не будут автоматически
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развития этнографических музеев под открытым небом в современных условиях: Материалы научно-прак-
тической конференции, состоявшейся в  Иркутске 6-9 августа 2006г. – Иркутск, 2006. С.4.

3 Nordenson E. Skansen during 100 years. // Report 15 the Meeting. Skansen 1891-1991. Sweden. Association of
European Open Air Museums. / Edyted by Janson M., Zeuner Chr. – Kristianstad, 1993. P. 51.

4 Давыдов А.Н. Некоторые идеи к концепции Архангельского государственного музея деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы» // Современная скансенология: теория и практика: матер. межд.
научно-практ. конфер, посвящ. 30-летию музея открытия Архан. гос. музея деревян. зодчества и нар. искусства
«Малые Корелы». - Архангельск, 2004. C. 19.



иметь успех. Они могут стать сильно устаревшими, как и история, которую они
представляют. Это - вызов, который мы должны принять всерьез»5. «Живая»
среда музея под открытым небом как форма организации и показа традиционной
культуры и ее адаптация в современность и составляет причину успеха и по-
пулярности, как в России, так и в Западной Европе. Рассмотрим это на конкрет-
ных примерах. 

Экспозиция музея «Малые Корелы» построена по классическому принципу
крупного поселения, объединяющего куст из нескольких деревень – архитек-
турно-этнографических секторов. Способы организации и презентации исто-
рической памяти и традиционной культуры различны: колокольный звон,
фольклорный праздник, проведение свадебного обряда для современных моло-
доженов, праздник плотницкого мастерства6. Со времен глубокой древности на
Руси существовали специальные «щепные базары», где продавали в разобран-
ном виде дома, амбары и бани. Бревна этих строений были так тщательно
пригнаны друг к другу, что на новом месте их оставалось только собрать и про-
конопатить, что занимало не более двух дней. Здесь же связками и возами про-
давался мох для конопатки срубов, дверные и оконные колоды, декоративные
элементы. Древняя традиция русских «щепных базаров» была положена в ос-
нову научной концепции праздников плотницкого мастерства, проводимых

2. Праздник плотницкого мастерства в музее «Малые Корелы». Фото из архива автора.

5 Rentzhog Sten. Survival – a matter of change. // 20th Conference of the Association of European Open Air Museums
.Hungary 19th to 20th august 2001. – Szententendre, 2001. P. 73.

6 Пермиловская А.Б. Русский щепной базар // Музеи России. № 2 - М. 1993; Permilovskaya Anna. Carpentry
Traditions in the Russian North and their Realization in the Open Air Museum // Working Session of the Association
of European Open Air Museums, Croatia, 2002.
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в музее «Малые Корелы» с 1986 года. Проводя такие праздники в музее, мы
старались решить несколько задач:
1. повышение престижа труда плотников-реставраторов;
2. профессиональную направленность – привлечение молодежи к этому исконно

русскому ремеслу. На праздник, где можно было показать профессию в «деле»
в качестве зрителей, были приглашены учащиеся профессионально-техниче-
ских училищ - будущие столяры и плотники;

3. обмен опытом среди участников конкурса - плотников-реставраторов из му-
зеев под открытым небом России и выявление лучшего специалиста в этой
профессииж;

4. демонстрация традиционных приемов и способов обработки дерева с исполь-
зованием традиционных плотницких инструментов;

5. обсуждение профессиональных проблем, иногда праздник был составной
частью научно-практической конференции по реставрации памятников дере-
вянного зодчества.
Сценарий первого праздника (1986) включал в себя проведение тематиче-

ской экскурсии «Строительное мастерство северян», творческий конкурс
плотников-реставраторов. Посетители смогли познакомиться с коллекцией
плотницких инструментов из фондов музея, с выставкой проектов реставрации
памятников деревянного зодчества, также был продемонстрирован строитель-
ный обряд перехода в новый дом. Основой праздника стал творческий конкурс
плотников-реставраторов, с проведением соревнований по плотницкому реме-
слу: рубке чаши, изготовлению лемеха, «курицы» - детали безгвоздевой кровли.
О высоком уровне организации плотницких работ свидетельствует распростра-
нение на Руси «обыденных церквей», т.е. строящихся по обету «во един день»,
а также быстрота строительства деревянных оборонительных сооружений. Свое-
образная «монтажность» бревенчатых срубов не только делает возможной пе-
ревозку памятника, но и облегчает техническую сторону этого процесса. На
празднике строительного мастерства была наглядно продемонстрирована уди-
вительная сборность деревянных построек. В течение получаса, на глазах у зри-
телей, бригадой плотников был собран зерновой амбар из Пинежского района. 

На другом празднике «Русский щепной базар» (1990) принимали участие
7 мастеров из разных городов России и Украины. На этот раз задание было
усложнено, помимо изготовления лемеха и «курицы», участником предстояло
выполнить сложную плотницкую работу - желобление теса, а также обработать
концы теса декоративным узором «пика» по заданному шаблону. Все архитек-
турные детали, изготовленные на конкурсе, были использованы для реставрации
памятников музея. Конкурс плотницкого мастерства содержит один из главных
элементов народного русского праздника – зрелищность, и как всякому конкурсу
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ему присущ эффект соревнования. Но главное в методике проведения – профес-
сиональный характер подобных конкурсов. В данном случае, в рамках проведе-
ния международной научной конференции «Пути сохранения и методы
реставрации памятников деревянного зодчества» он стал отправной точкой для
разговора о практической реставрации, профессии русского плотника, необхо-
димости иметь в стране специальные училища и центры.

Одним из основных моментов является ведение праздника. Это дает возмож-
ность рассредоточить посетителей музея, переключать их внимание на наиболее
интересные моменты, дать правильное научное объяснение происходящему, на-
пример, обряд перехода в новый дом, без комментария был бы просто непонятен
современным посетителям музея. Соединение конкурса плотников-реставраторов
с ярмаркой ремесел в музее под открытым небом традиционно для русской куль-
туры. На «щепных базарах» Древней Руси можно было купить различный «щеп-
ной» товар от деревянной ложки до небольшой церкви в разобранном виде. 

Большая роль в пропаганде плотницких традиций принадлежит СМИ. По
материалам праздников были подготовлены специальные телепередачи по ре-
гиональному и центральному телевидению, статьи в популярных и научных из-
даниях, выступления на конференциях. Праздники плотницкого мастерства
требовали большой подготовки и становились событиями года в жизни музея.
В 2002 году сотрудниками музея был подготовлен большой цикл передач «Ваш
дом» о плотницком мастерстве, строительных обрядах на региональном теле-
видении, который отражал и современное индивидуальное домостроительство
в Архангельской области. Такое творческое содружество способствовало пропа-
ганде традиционной народной культуры СМИ. 

3. Свадебный обряд для современных молодоженов в музее «Малые Корелы» Фото А. Перми-
ловской (свадьба – 1 цв).
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После перерыва в 2006 – 2008 годах праздники были возобновлены под на-
званием «Фестиваль плотницкого мастерства «Поморский дом». В нем при-
нимали участие лучшие мастера из Архангельской и Вологодской областей.
В течение нескольких лет на фестивале бригады плотников изготавливали эле-
менты кровли жилища, его главное украшение - деревянного коня, а также фраг-
мент сруба амбара, колодец. Традиционные технологии и приемы обработки
дерева - основные критерии оценок творческих конкурсов. Во время праздников
посетители музея под руководством опытных мастеров-реставраторов могли
проявить себя в качестве плотников, поработать настоящими плотницкими ин-
струментами – двуручной пилой, скобелем, тесом, рубанком, ручным буром, ко-
ловоротом и, безусловно, основным инструментом плотника - топором,
изготовить сувенир. Частью экспозиции фестиваля стала выставка деревянных
скульптур. Другой удачный пример музейной работы в «Малых Корелах» –
проведение свадебного обряда для молодоженов. В основу концепции свадеб-
ного обряда для молодоженов был положен традиционный свадебный обряд
Русского Севера7. 

Другой пример - праздник „Георгиев день”, приуроченный ко Дню Святого
Георгия. Открыл праздник всадник, олицетворяющий собой Георгия Победо-
носца. В честь всех посетителей с именами Георгий, Юрий, Егор прозвучали хва-
лебные песни в исполнении фольклорных коллективов. На Руси Георгий
Победоносец олицетворяет образ победителя, поэтому  в музее в этот день

выбирали самого сильного, ловкого
и смелого спортсмена, достойного но-
сить звание „Силач Севера-2007”.
В рамках празднования „Георгиева
дня” прошли соревнования по гире-
вому спорту8. Думаю, проведение
соревнований по гиревому спорту
этого не в контексте традиционной
культуры и является дискуссионными
в музее под открытым небом. 

Один из лучших музеев Западной
Европы - Нидерландский музей под

7 Permilovskaya, A. Wedding in the Open Air Museum / A. Permilovskaya // Association of European Open Air Mu-
seums: Report of the 21st Conference. – Scotland, 2003. – P. 109 – 117; Permilovskaya, A. The Ceremony in the
Open Air Museum : Tradition and Present / Anna Permilovskaya // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. –
Poland: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2012. – № 3.

8 Информационное агентство «Двина Информ»: «Георгиев день в Малых Корелах» (03. 05. 2007), «В кон-
курсе «Силач Севера» победу одержал г. Северодвинск» (07.05.2007) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.dvinainform.ru /news/2007/05/07/55643.shtml

4. Виртуальная лошадь, приводящая в движение
мельницу в музее под открытым небом Арнхем
(Голландия). Фото А. Пермиловской.
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открытым небом (1912) принад-
лежит к первому поколению
европейских музеев. 134 по-
стройки представлено в его экс-
позиции на территории 44 га.
Среди них 19 фермерских уса-
деб, 8 ветряных и 1 водяная
мельница, молочная фабрика,
центр здоровья, трамвайная ком-
пания с действующим трамвай-
ным маршрутом по музею,
старая голландская фотография.
В музейной работе используются

новые средства для оживления экспозиции и демонстрации традиционной гол-
ландской культуры9. В мастерской по изготовлению повозок, карет иллюзия дви-
жения и путешествие во времени осуществляется с помощью визуальных средств
(кино). «По пути следования из окна почтовой кареты» путешественник видит
местности и вокзалы старой Голландии. В окно кареты вмонтирован объемный
экран, где демонстрируется специально снятое ретро-кино для этого музейного
проекта. В мастерской - мельнице по изготовления масла: мельничное колесо
приводит в движение виртуальная лошадь.

6. Театрализованное представление «живая история» - один день из жизни фламандской деревни
100 лет назад в музее под открытым небом «Вокрейк» (Бельгия).  Фото А. Пермиловской.

5. Праздник охоты в музее «Липовский Градок»
(Словения). Фото А. Пермиловской.

9 Boot Leen, Berkhof Caroline. Nederlands Openluchtmuseum. – Amsterdam, 2003. P.20.
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Другие примеры восстановления живой среды: праздник охоты в музее
«Липовский Градок» (Словакия), театрализованное представление «живая
история» - один день из жизни фламандской деревни 100 лет назад в музее под
открытым небом «Бокрейк», видео проекция исторического использования
столовых приборов в среде бельгийских крестьян или «демонстрация»
ежедневной жизни в музее «Заудерзей» (Zuiderzee) в Голландии. На основе
социологического исследования волонтеры-интерпретаторы изображают
исторические персонажи 1905 года. Все эти люди фактически существовали,
только их имена были изменены для представления в музее. Они «живут» в тече-
ние рабочего времени музея и представляют ежедневную жизнь на острове
«Заудерзей» в начале XX столетия.

Музеи под открытым небом демонстрируют большое разнообразие научных,
образовательных и культурных программ. В сфере музейной педагогики музеи
готовят специальные программы для школьников, фольклорные праздники, ор-
ганизуют экологические тропы для уроков географии и биологии, по традицион-
ному землепользованию. В скансенах организуются музейные практики для
студентов: архитекторов, этнологов, историков, культурологов. Музей-заповед-
ник «Кижи», который находится на острове, организует курсы внештатных
экскурсоводов, дистанционное обучение для студентов и выпускников ВУЗов. 

Для многих этносов музей под открытым небом имеет значение символа тра-
диционной культуры страны или региона. «Живая» среда музея под открытым
небом, использование различных форм для отражения традиционной культуры
делают подобные музеи востребованными и популярными в современной куль-
туре. В России все музеи под открытым небом были созданы в эпоху социализма

7. Музей под открытым небом на острове Заудерзей (Голландия). Фото А. Пермиловской.
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в бывшем СССР во второй половине XX века. В настоящее время создание
новых скансенов затруднено по финансовым причинам. Я думаю, что в России
в будущем имеют перспективы создания и развития живые музеи под открытым
небом или экоснансены. Например, на Русском Севере готовый живой музеи
под открытым небом «in situ» – это уникальное село Кимжа в Мезенском районе.
Оно обладает одним из наиболее архаичных сельских архитектурных комплексов
России. Здесь сохранились традиционная планировка поселения, народная
деревянная архитектура XVIII – начала XX веков (более 100 памятников):
Одигитриевская церковь (1709), крестьянские дома, амбары, бани, ветряные
мельницы, обетные и кладбищенские кресты, а также народная культура, фольк-
лор, традиционная система природопользования и уклад жизни, культурный
ландшафт. На базе Института экологических проблем Севера Российской ака-
демии наук, мною было проведено изучение и сделано научное обоснование
ценности и целостности этого сельского культурного ландшафта на государст-
венно-правовой основе. Основной перспективой сохранения и развития исто-
рического поселения является присвоение Кимже государственного статуса
охраны федерального уровня России – «достопримечательное место»10. Музей
под открытым небом - особый феномен современной мировой культуры. Он вы-
ступает эффективным средством трансляции новым поколениям соответ-
ствующей национальной историко-культурной специфики, традиционного
уклада жизни этноса. И от того, насколько грамотно мы используем музейный
потенциал, позитивное социокультурное развитие и восприятие будет зави-
сеть как для отдельных территорий и государств, так и для мирового сообщества
в целом.

8. C. Кимжа Мезенский район. Фото А. Пермиловской.

10 Permilovskaya Anna. Kimzha – New Prospects for Creating the Open Air Museum «in situ» in the Russian North.
// Association of European Open Air Museums 22nd Conference. - Finland, 2007; Пермиловская А.Б. Русский
Север как особая территория наследия. Архангельск, Екатеринбург, 2010. 552 с.: 673 ил.
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Imprezy plenerowe
– forma rozrywki czy wymóg czasów? 

Próba odpowiedzi na podstawie badaƒ i obserwacji
prowadzonych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Trwajàce od ponad dekady dyskusje nad kierunkami pracy edukacyjnej muzeów
sprowadziç mo˝na do dwóch zasadniczych nurtów: konserwatywnego – preferujàcego
poglàd, ˝e muzeum jest „Êwiàtynià” g∏´bokiej refleksji nad przesz∏oÊcià, której wypra-
cowane praktyki dzia∏ania nie powinny ulegaç modom wspó∏czesnoÊci, oraz reforma-
torskiego – g∏oszàcego, i˝ muzeum, aby konkurowaç na ˝ywio∏owo rozwijajàcym si´
rynku ofert kulturalnych, musi z∏agodziç kanoniczne zasady i prezentowaç narracje
o przesz∏oÊci dostosowane do oczekiwaƒ szerokich kr´gów spo∏ecznych.

W muzeach na wolnym powietrzu jest to o tyle ∏atwiejsze, ˝e dysponujà one wi´kszà
przestrzenià, mo˝liwoÊciami wystawienniczymi, a tym samym wi´kszà si∏à oddzia∏ywania
na zwiedzajàcych ni˝ muzea pawilonowe. Uk∏ad ekspozycji i jej zawartoÊç prezentujà
obraz najbardziej zbli˝ony do autentycznego. Zbli˝ony – ale nie do koƒca wierny. Eks-
pozycja sierpeckiego skansenu opiera si´ na za∏o˝eniach, wed∏ug których zabytkami nie
sà jedynie translokowane budynki czy eksponaty stanowiàce ich wyposa˝enie, ale równie˝
uk∏ad przestrzenny: wsi, zagród, budynków, specyficzny dla danego terenu drzewostan,
kwiaty, zio∏a czy te˝ elementy ma∏ej architektury (kapliczki, krzy˝e, studnie, brogi etc.).
Prowadzona jest tak˝e hodowla zwierzàt charakterystycznych dla gospodarstw wiejskich.
Dla cz´Êci wspó∏czesnych odbiorców sama ekspozycja jest ju˝ ma∏o atrakcyjna. Przeko-
nanie to wynika ze specyfiki muzeów skansenowskich, w których sposób prezentacji eks-
pozycji jest podobny. Indywidualizm ka˝dej placówki podkreÊlajà inne formy
udost´pniania zbiorów wspomagajàce i podnoszàce jej atrakcyjnoÊç, czyli imprezy ple-
nerowe, wystawy, projekcje multimedialne, konkursy, koncerty itp. Chodzi o to, by wyjÊç
do zwiedzajàcego z bogatà i ró˝norodnà ofertà, zachowujàc przy tym granice rozsàdku.

Imprezy plenerowe w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od 1997 roku organizuje cykliczne imprezy
plenerowe pod wspólnym tytu∏em „Niedziela w skansenie”. Ich celem jest ukazanie
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aspektów kultury materialnej i duchowej mieszkaƒców wsi Mazowsza pó∏nocno-za-
chodniego w sposób dynamiczny i zarazem czytelny dla odbiorcy. Imprezy popularyzujà
ginàce zawody, strój ludowy i wiejskie zaj´cia codzienne okresu przedwojnia. 

Przez pierwsze dwa lata „Niedziele w skansenie” odbywa∏y si´ dwa razy w miesiàcu
od maja do wrzeÊnia. Program, poza zwiedzaniem ekspozycji, w zale˝noÊci od miesiàca
obejmowa∏ pokazy tradycyjnego rzemios∏a i r´kodzie∏a ludowego; pokazy wyrobu
mas∏a i degustacje potraw regionalnych; wyst´py kapel ludowych, zespo∏ów tanecznych
i  Êpiewaczych z  terenu Mazowsza i  okolic, prezentacj´ straganów odpustowych
i przeja˝d˝ki konne (wozem, bryczkà, w siodle). Do prezentacji pokazów rzemios∏a
i r´kodzie∏a Muzeum zaanga˝owa∏o lokalnych twórców, tworzàcych zazwyczaj w za-
ciszu w∏asnych domów dla rodziny i znajomych. W poszczególnych zagrodach ch´tnie
prezentowali oni swój warsztat pracy szerszej publicznoÊci. Imprezy dawa∏y im tak˝e
mo˝liwoÊç prowadzenia sprzeda˝y w∏asnych wyrobów. W 1999 roku imprezy od-
bywa∏y si´ ju˝ w ka˝dà niedziel´ i Êwi´to od 1 maja do ostatniej niedzieli wrzeÊnia.
W samym 1999 roku uczestniczy∏o w nich ponad 6500 osób. Du˝e zainteresowanie
takà formà popularyzowania zbiorów muzealnych oraz perspektywa pozyskania
wi´kszej liczby zwiedzajàcych wp∏yn´∏y na stopniowe poszerzanie oferty imprez ple-
nerowych o imprezy tematyczne, zwiàzane z rokiem obrz´dowym i kalendarzem rol-
niczym. Program „Niedziel miesiàca” (przyj´to, i˝ b´dà si´ odbywaç w  pierwsze
niedziele miesiàca) wzbogacono wi´c o pokazy i wystawy zwiàzane ze specyfikà danej
imprezy. Cykl imprez tematycznych zapoczàtkowa∏a w 2001 roku „Niedziela Palmowa
w skansenie”. Kolejnymi by∏y wprowadzone w 2002 roku „Dzieƒ Dziecka w skanse-
nie”, „Miodobranie w skansenie” i „˚niwa w skansenie”. W 2003 roku Maciej Kuroƒ
zapoczàtkowa∏ „Gotowanie na polanie”, a  w  roku 2005 do kalendarza imprez
do∏àczy∏y „Wykopki w  skansenie” organizowane w  pierwszà niedziel´ wrzeÊnia.
Rosnàce zainteresowanie zwiedzajàcych imprezami plenerowymi przyczyni∏o si´ do
dalszego wzbogacania oferty o t´ form´ prezentacji zbiorów. Od 2011 roku w Ponie-
dzia∏ek Wielkanocny odbywa si´ impreza „Gry i zabawy wielkanocne”, a w 2013 roku
sezon turystyczny zainaugurowa∏a „Majówka w skansenie” – impreza o charakterze
rodzinnego pikniku. 

Imprezy plenerowe – forma rozrywki czy wymóg czasów?

Ka˝da z imprez charakteryzuje si´ elementem, który wyró˝nia jà spoÊród innych.
Muzeum w Sierpcu k∏adzie du˝y nacisk na wysokà wartoÊç merytorycznà pokazów
oraz ich przygotowanie techniczne. Osoby prowadzàce wyst´pujà w strojach stylizo-
wanych, w pokazach wykorzystuje si´ autentyczne sprz´ty, narz´dzia i artyku∏y zaku-
pione specjalnie do tego celu. Za∏o˝eniem jest mo˝liwie najwierniejsze odtworzenie
dawnych wiejskich zaj´ç. Do roku 2010 w poszczególnych zagrodach odbywa∏y si´
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tak˝e pokazy r´kodzie∏a prowadzone przez zaproszonych twórców. Oprócz kowalstwa
i plecionkarstwa prezentowano haft, rzeêbiarstwo, koronkarstwo, bursztyniarstwo, wy-
cinankarstwo oraz inne wspó∏czesne formy twórczoÊci, niemajàce jednak zwiàzku z wiej-
skim r´kodzielnictwem: malarstwo na p∏ótnie, zabawki z siana, suche kompozycje
kwiatowe czy frywolitka. Skansenowska wieÊ t´tni∏a ˝yciem, ale przypomina∏a raczej
wspó∏czesny odpust czy jarmark. Namioty i parasole przes∏ania∏y obiekty muzealne,
a zamiast pokazów kwit∏ handel. Mimo i˝ zwiedzajàcym bardzo podoba∏y si´ kramy,
bezpoÊredni kontakt z twórcami i obfitoÊç wyrobów – zapad∏a decyzja o przeniesieniu
twórców na plac przed amfiteatrem usytuowany poza terenem ekspozycji. OczywiÊcie
spotka∏a si´ ona ze sprzeciwem zarówno samych twórców, jak i cz´Êci zwiedzajàcych.
Dawali temu wyraz w telefonach i e-mailach wysy∏anych do dyrekcji Muzeum, która
jednak pozosta∏a nieugi´ta. Od tego czasu w obr´bie ekspozycji odbywajà si´ wy∏àcznie
pokazy zwiàzane z ̋ yciem codziennym i obrz´dowoÊcià wiejskà, stanowiàce integralnà
cz´Êç eksponowanych wystaw. Zwiedzajàcy mogà zobaczyç mi´dzy innymi: pranie
i maglowanie bielizny, wirowanie Êmietany za pomocà centryfugi, szycie r´cznà ma-
szynà do szycia, prasowanie bielizny ˝elazkiem na dusz´, przygotowywanie posi∏ków,
zbiór i suszenie zió∏ itp. Czy to by∏a dobra decyzja? Chyba tak. Jest spokojniej, ale za
to bardziej merytorycznie i autentycznie.

Z perspektywy czasu trafnà wydaje si´ tak˝e decyzja o organizowaniu imprez te-
matycznych w pierwsze niedziele miesiàca. Jak wynika z badaƒ ankietowych prowa-

Imprezy plenerowe – forma rozrywki czy wymóg czasów?… 183

Il. 1. �̊ niwa w skansenie 2013, fot. Dariusz KrzeÊniak.



dzonych wÊród zwiedzajàcych, terminarz imprez utrwali∏ si´ w ÊwiadomoÊci osób wie-
lokrotnie odwiedzajàcych skansen, a dla tych, które chcà przyjechaç po raz pierwszy –
jest ∏atwy do zapami´tania.

Imprezy tematyczne skierowane sà do osób indywidualnych i jest to widoczne w ze-
stawieniach uczestników. Przez ostanie pi´ç lat wspó∏czynnik osób indywidualnie
uczestniczàcych w imprezach wynosi∏ Êrednio 82%, w tym odsetek biletów ulgowych
waha∏ si´ w przedziale 30–35%. Dzieci do lat 7 (wst´p bezp∏atny) stanowi∏y 12%, po-
zosta∏e 4% to osoby odwiedzajàce skansen w grupach zorganizowanych. 

Analiza frekwencji uczestników „Niedziel w skansenie” (w tym niedziel miesiàca)
na przestrzeni 12 lat nie jest jednoznaczna. Pojawiajàce si´ wahania wynikajà przede
wszystkim z pogody, która w du˝ym stopniu determinuje frekwencj´ podczas imprez.
Ârednia liczba uczestników „Niedzieli miesiàca” wynosi 2000 osób. Wystarczy, by dwie
imprezy tematyczne w sezonie by∏y deszczowe, a spadek frekwencji jest znaczàcy. Po-
nadto atrakcyjnoÊç programu imprezy zale˝y od nak∏adów finansowych (zwi´kszona
liczba pokazów, wystaw, bogatsza oprawa artystyczna). Dane statystyczne wskazujà, i˝
post´pujàca od 2011 roku redukcja bud˝etu MWM przek∏ada si´, niestety, na liczb´
zwiedzajàcych.

Czy imprezy organizowane przez sierpeckie Muzeum sà komercyjne? Z pewnoÊcià
nie, choç zawierajà elementy komercyjne (zapraszani goÊcie specjalni – znane osoby
Êwiata rozrywki, spektakle teatralne dla dzieci, sprzeda˝ chiƒskich baloników, po-
pcornu, waty cukrowej czy gofrów na kiermaszach). Sà one jednak konieczne, by móc
konkurowaç z innymi miejscami sp´dzania wolnego czasu, oferujàcymi takie w∏aÊnie

Il. 2. �̊ niwa w skansenie 2013, fot. Dariusz KrzeÊniak.
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atrakcje. Czy imprezy plenerowe sà formà rozrywki, czy majà raczej wymiar eduka-
cyjny? Z punktu widzenia Muzeum – zdecydowanie wymiar edukacyjny. Pozwalajà
„o˝ywiç” dawne sprz´ty i pokazaç je w naturalnej przestrzeni. Dzi´ki temu stajà si´
bardziej czytelne i zrozumia∏e w swoim dzia∏aniu czy funkcji. A muszà takie byç, po-
niewa˝ zmienia si´ widownia muzealna. Zmieniajà si´ tak˝e jej wymagania i oczekiwa-
nia. Kim zatem jest wspó∏czesny odbiorca muzeum skansenowskiego? 

Wspó∏czesny „klient” muzeum skansenowskiego

Z badaƒ ankietowych przeprowadzonych wÊród zwiedzajàcych na terenie Muzeum
Wsi Mazowieckiej w roku 2002, 2006, 2010 i 2013 wynika, ˝e wspó∏czesny odbiorca
muzeum na wolnym powietrzu to osoba w wieku 25-45 lat (58%), wykszta∏cona i ak-
tywna zawodowo. Osoby w wieku 46 i wi´cej lat stanowi∏y 32% zwiedzajàcych. An-
kiety wype∏ni∏o 61% kobiet, 38% m´˝czyzn, a 1% nie udzieli∏o odpowiedzi. Analiza
struktury publicznoÊci sierpeckiego skansenu pokazuje, ̋ e znaczny udzia∏ w przedziale
wiekowym 25-45 lat majà rodziny z dzieçmi. Ponad 80% ankietowanych to mieszkaƒcy
du˝ych miast zlokalizowanych w promieniu 150 km od Sierpca: Warszawa, P∏ock,
Toruƒ, P∏oƒsk, M∏awa, W∏oc∏awek. Zaledwie 5% respondentów zadeklarowa∏o, ˝e
mieszka w Sierpcu. Muzeum Wsi Mazowieckiej ma raczej regionalny charakter od-
dzia∏ywania, 69,5% zwiedzajàcych stanowià mieszkaƒcy województwa mazowieckiego.
Na drugim miejscu ze wzgl´du na bliskie sàsiedztwo zajmuje województwo kujawsko-
pomorskie ze wskaênikiem 10,5 %. Pozosta∏e 20% to mieszkaƒcy g∏ównie województw

Il. 3. �̊ niwa w skansenie 2013, fot. Dariusz KrzeÊniak.
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pó∏nocnych, którzy odwiedzili skansen przejazdem lub goszczàc u rodziny. WÊród osób
ankietowanych zabrak∏o przedstawicieli województw Polski po∏udniowej (podkarpac-
kiego, opolskiego, dolnoÊlàskiego, ma∏opolskiego). 

W latach 2002, 2006 i 2013 najliczniejszà grup´ stanowili zwiedzajàcy, dla których
by∏a to pierwsza wizyta w skansenie. W roku 2010 wskaênik ten spad∏. Jednak w 2013
roku ponownie daje si´ zauwa˝yç tendencj´ wzrostowà, co mo˝e Êwiadczyç o wymianie
pokoleƒ i „nowej fali” publicznoÊci. 

Dla 67% badanych skansen by∏ docelowym miejscem podró˝y, 15% odwiedzi∏o
skansen przy okazji wizyty u rodziny lub znajomych, a 18% – b´dàc przejazdem.

Niezmiennie od roku 2002 najbardziej popularnym i, jak si´ okazuje, wiarygodnym
êród∏em informacji o skansenie sà rodzina i znajomi. T´ odpowiedê wskaza∏o a˝ 57%
badanych. Na drugim miejscu znalaz∏ si´ Internet z wynikiem 19%, dalej: tablice rekla-
mowe – 9%, telewizja – 6,2%, prasa 6%, pozosta∏e (foldery, radio, imprezy promocyjne)
– stanowi∏y ∏àcznie 2,8%. JeÊli chodzi o Internet – w roku 2002 tego êród∏a informacji
nie wskaza∏a ani jedna osoba. W  roku 2006 zrobi∏o to ju˝ 7% ankietowanych,
w 2010 – 25%, a w 2013 – 26%. Wa˝nà rol´ odgrywajà tak˝e tablice reklamowe usta-
wione przy drogach dojazdowych do skansenu i w centrum miasta. Sprzyjajà zatrzy-
mywaniu si´ w skansenie turystów, którzy odwiedzili miasto lub przeje˝d˝ali tranzytem. 

Ponad 56% respondentów zapytanych o cel przyjazdu do skansenu okreÊli∏o go
jako wypoczynkowo-edukacyjny, a˝ 25% wskaza∏o cel rozrywkowy, 11% rozrywkowo-
wypoczynkowo-edukacyny, a 7% nie udzieli∏o odpowiedzi. Zaledwie 1% odwiedzin

Il. 4. Dzieƒ Dziecka w skansenie 2013, fot. Dariusz KrzeÊniak.
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mia∏o charakter naukowy. Te dane pokazujà, ̋ e muzea, niestety, ju˝ konkurujà z parkami
rozrywki czy innymi miejscami sp´dzania wolnego czasu. Dlatego powinny prezentowaç
na tyle wysoki poziom merytoryczny wystaw, imprez, pokazów etc., aby zwiedzajàcy
byli usatysfakcjonowani i wspominali pobyt w muzeum jako coÊ wyjàtkowego.

Oferta Muzeum Wsi Mazowieckiej jest bardzo ró˝norodna. B´dàc w skansenie, an-
kietowani w ró˝nym stopniu korzystali z oferty dost´pnej w ramach danej imprezy.
Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏a si´ ekspozycja rozumiana jako zagrody,
przydomowe ogródki, zwierz´ta i prezentowane wystawy. Ponad 60% badanych stwier-
dzi∏o, ˝e ekspozycja podoba∏a im si´ najbardziej. Na drugim miejscu (22%) znalaz∏a
si´ degustacja potraw regionalnych w karczmie POHULAKA zlokalizowanej na terenie
skansenu. 16% respondentów wskaza∏o pokazy zaj´ç gospodarskich, rzemios∏a i r´ko-
dzie∏a. Zaledwie 8% zainteresowanie koncertami, co mo˝e byç mylàce. Koncerty od-
bywajà si´ o okreÊlonych godzinach. Ârednio wys∏ucha∏ ich co dziesiàty uczestnik
imprezy, stàd niewielka liczba odpowiedzi. Podobnie wyglàda sprawa przeja˝d˝ek kon-
nych. Osoby, które korzysta∏y z przeja˝d˝ki bryczkà lub w siodle oceni∏y je pozytywnie. 

W kategorii INNE znalaz∏y si´ mi´dzy innymi: mi∏a obs∏uga, cisza i spokój, prezen-
tacje filmów w budynkach kas, nieistniejàca ju˝ makieta z filmu „Ogniem i mieczem”.

Na pytanie „Co chcieliby Paƒstwo jeszcze zobaczyç w skansenie?” 61% badanych
nie poda∏o ˝adnej propozycji. Pozosta∏e 39% wymieni∏o: wi´cej wystaw, wi´cej poka-
zów, obs∏ug´ w strojach ludowych, wzbogacenie menu w karczmie. Te dane najlepiej
obrazujà potrzeby i oczekiwania zwiedzajàcych. Ma byç ciekawie, ̋ ywo, ∏adnie i smacz-
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nie. Od 2002 roku wiele z tych ˝yczeƒ uda∏o si´ zrealizowaç. Ekspozycja wzbogaci∏a
si´ o nowe obiekty (koÊció∏ wraz z dzwonnicà, budynki gospodarcze i inwentarskie
w zagrodach). Zosta∏y udost´pnione do zwiedzania nowe wystawy (wn´trza dworskie,
transport dworski, kolekcja rzeêby ludowej). Powsta∏a infrastruktura paraturystyczna:
parkingi, pomieszczenia kas, nowoczesne sale dydaktyczne i szkoleniowe, sanitariaty,
miejsca odpoczynku dla zwiedzajàcych, plac zabaw dla dzieci. Zwi´kszono liczb´ poka-
zów, szczególnie tych zwiàzanych z ˝yciem codziennym wsi. Cz´Êç jest przygotowana
tak, by mogli w nich uczestniczyç zwiedzajàcy. Niestety, nie wszystkie inscenizacje mo˝na
przeprowadziç w warunkach ekspozycji muzealnej. Pokazy rozpalania ognia w piecu,
pieczenia chleba czy gotowania potraw nie sà mo˝liwe do przeprowadzenia, choçby
z punktu widzenia bezpieczeƒstwa. Dlatego sierpeckie Muzeum wcià˝ poszukuje kom-
promisu pomi´dzy ochronà zbiorów a nadà˝aniem za oczekiwaniami zwiedzajàcych.

Jak w skali od 1 do 5 turyÊci ocenili ofert´ muzealnà? Najwy˝ej oceniono czystoÊç
i porzàdek (4,8). Na kolejnych miejscach znalaz∏y si´: prezentacje wiejskich zaj´ç, rze-
mios∏a i r´kodzie∏a (4,5), informacja o Muzeum – reklama (4,3), informacje o obiektach
udzielane przez opiekunów ekspozycji (4,2), imprezy rozumiane jako atrakcyjnoÊç pro-
gramu (4,1), przeja˝d˝ki konne (4). Ocena wymienionych elementów oferty powy˝ej
4 Êwiadczy o wysokim poziomie us∏ug proponowanych przez Muzeum. Fakt, ˝e czys-
toÊç i porzàdek znalaz∏y si´ na pierwszym miejscu pokazuje, jak wa˝na jest estetyka ekspo-
zycji i jej otoczenia (wizerunek), a tak˝e, jak du˝y mo˝e mieç wp∏yw na podj´cie decyzji
o wyborze miejsca wypoczynku. Z punktu widzenia prawdziwoÊci historycznego obrazu

Il. 5. Miodobranie w skansenie 2013, fot. Dariusz KrzeÊniak.
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polskiej wsi „wypieszczona” ekspozycja nie jest jednak autentyczna. Wystarczy spojrzeç na
archiwalne zdj´cia, by stwierdziç, ˝e czystoÊç i porzàdek nie nale˝a∏y do priorytetów
ch∏opstwa. WieÊ mazowiecka kojarzy si´ raczej z biedà i ci´˝ka pracà. Tylko czy taki praw-
dziwy obraz by∏by dla wspó∏czesnego turysty atrakcyjny? Dzisiaj – zdecydowanie nie.

Na pytanie „Czy cena biletu wst´pu jest adekwatna do oferty?” – 88% badanych
udzieli∏o odpowiedzi twierdzàcej, a 12% stwierdzi∏o, ˝e bilet jest zbyt drogi. W anali-
zowanym okresie ceny biletów wst´pu na imprezy „Niedziela w  skansenie”
kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco: 2002 r. – 7 i 9 z∏., 2006 – 8 i 10 z∏., w 2010 – 8 i 12 z∏.,
2013 – 10 i 15 z∏. Jakie by∏y zastrze˝enia? Ma∏o koszy na Êmieci, brak opisów na
obiektach, pleksa w drzwiach, z∏a droga do skansenu, brak przewijaka dla dzieci.
Zastrze˝enia dotyczy∏y zatem zagadnieƒ technicznych, a nie oferty merytorycznej. 

Czy poleciliby skansen w Sierpcu swojej rodzinie, znajomym? – w 100% tak.
Przeprowadzone w latach 2002-2013 badania pokazujà, ˝e wspó∏czesny „klient”

muzeum to osoba wykszta∏cona, aktywna zawodowo, Êwiadomie wybierajàca cel
i miejsce odpoczynku, majàca wysokie wymagania dotyczàce proponowanej oferty.
I choç muzea z za∏o˝enia nie sà instytucjami nastawionymi na osiàganie zysku, to po-
dobnie jak kina, galerie handlowe czy parki rozrywki stanowià miejsca sp´dzania wol-
nego czasu. Cel wizyty w muzeum skansenowskim to przede wszystkim ch´ç aktywnego
odpoczynku z rodzinà, wytchnienia i oderwania si´ od codziennych obowiàzków, w dal-
szej kolejnoÊci pragnienie poznania historii czy tradycji regionu. Nie ulega jednak wàtpli-
woÊci, ˝e tradycyjna kultura ludowa pokazywana mimochodem, ale w  szerokim
i mo˝liwie pe∏nym kontekÊcie, ma g∏´bokà wartoÊç poznawczà i wychowawczà, jeÊli za-
chowane sà odpowiednie proporcje pozwalajàce uniknàç jej komercjalizacji. 

èród∏o – dane MWM w Sierpcu
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Пермиловская А.Б., Культурные смыслы народной архитектуры Русского
Севера, Екатеринбург: УрО РАН; Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»,
Ярославль: ЯГПУ имени К.Д. Ушинского; 2013.

В мировой и русской традиции исследования памятников архитектуры сло-
жилась устойчивая практика рассматривать их либо с исторической, либо с ар-
хеологической, либо искусствоведческой точки зрения. Сравнительно недавно
памятники архитектуры стали изучаться в новом, интегративном научном гори-
зонте – как произведения культуры, имеющие большое значение для понимания
истории культуры в целом. В настоящем исследовании мы исходим из того, что
история искусства должна писаться как история культуры1.

«Русский Север» уже около двух столетий – это не только устойчивое сло-
восочетание, вобравшее в себя особенности российского менталитета, но и по-

Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Rok 4 (2013), Zeszyt 4, s. 193-203

1 Грабарь, И.Э. История русского искусства [Текст] / И.Э. Грабарь. – СПб., 1910. – Т.1: Архитектура. До-пет-
ровская эпоха/.

1. Обложка книги Пермиловская А.Б. Культурные смыслы народной архитектуры Русского Севера.



нятие, отражающее важные для отечественной культуры смыслы. Русский Север
– своеобразная территория, не столько изолированная пространственно,
сколько обособленная духовно. Здесь в XVII – XIX вв. сложилась если не иде-
альная, то по-своему гармоническая система организации жизни, которая в Рос-
сии не была востребована.  

Бытие Русского Севера – это модель жизни свободного, даже в эпоху кре-
постничества независимого, экономически обеспеченного, верующего русского
крестьянина, «государственника» по своему мышлению, «нигде в России
крестьянин не добился большего успеха, чем крестьянин Севера, отстоявший
границы своих земель и свой незакрепощенный статус»2. 

Среди северноруссов выделяется этнографическая группа (субэтнос) помо-
ров – русского населения, проживающего на берегах Белого и Баренцева морей.
Поморы (русский вариант морской культуры в Арктике) выработали бесценный
опыт выживания и хозяйственной деятельности в экстремальных условиях Край-
него Севера, являющего, и по сей день, границей ойкумены – «пространства
обитания человечества». Начиная с XVIII века, в большей степени благодаря
личности М.В. Ломоносова и его научным трудам, поморы постоянно привле-
кали внимание русского общества. В течение XIX века  сложилось представление
о поморе как об особом типе русского человека, обладающем особыми чертами
характера – предприимчивостью, смелостью, умом, независимостью в делах
и суждениях. Людей великого мужества, выносливости и терпения, людей пред-
приимчивых, «быстродумных», «государственников» по духу своему и складу
мышления. Ведь именно они, поморы, первыми прорубили окно в Европу, сде-
лали свою столицу — город Архангельск — первыми морскими воротами Рос-
сии, из среды поморов вышли первые землепроходцы, еще четыре века назад
бесстрашно и дерзко бороздившие на своих немудреных суденышках Ледовитый
океан. Отсюда, из Поморья, началось то грандиозное движение русского народа
в Сибирь, на Восток, которое известно под завораживающим названием
«встречь Солнцу»3. Отважные северные мореплаватели освоили морской путь
на новую землю, в Сибирь и на запад – Шпицберген. Континентальный мента-
литет, свойственный славянам сменился на Севере более открытым и активным
мировосприятием морских народов. В поморской среде бытовала поговорка:
«Архангельский город всему морю ворот». Крестьяне-земледельцы, пришедшие на
Север из новгородских и ростово-суздальских земель, сделали своим «полем»
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Ленингр. отд-ние, 1984. – C. 227.

3 Абрамов, Ф.А. Чем живем – кормимся [Текст]: очерки, статьи, воспоминания, лит. портреты, заметки, раз-
мышления, беседы, интервью, выступления / Ф.А. Абрамов. –Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1986. –
С. 30 – 32.



море, где  добывали рыбу, морского
зверя, создали своеобразную мор-
скую культуру. На деревянных
судах, приспособленных для аркти-
ческих плаваний, достигали остро-
вов Новой Земли и Шпицбергена. 

Велика роль в освоении Арк-
тики наших соседей – норвежцев,
здесь на Севере Европы появился
уникальный опыт сотрудничества
двух культур, которые взаимно обо-
гащали друг друга. Русские поморы

и норвежцы имели свой язык «руссенорск» или «Моя-по-твоя» – смешанный рус-
ско-норвежский язык (один из примеров пиджина), обслуживавший общение
поморских и норвежских торговцев на северном побережье Норвегии. Он су-
ществовал с 1750-х по 1920-е годы, когда велась активная морская торговля
зерном и рыбой между Норвегией и российским Поморьем. В руссенорске за-
фиксировано около 400 слов, 50% лексики –из норвежского языка, 40% – из рус-
ского, остальные заимствованы из английского, нидерландского,
нижненемецкого, финского и саамского. Грамматика и фонетика чрезвычайно
упрощены. Руссенорск имеет одну интересную особенность, которая свидетель-
ствует, что русские и норвежцы были социально равноправными партнерами.
Весьма во многих пиджинах в различных частях света один из языков играл
доминирующую роль, в случае с руссенорском, напротив, количество русских
и норвежских слов одинаково. 

В XVII – XVIII веках Русский Север имел самый высокий показатель гра-
мотных сельских жителей не только в России, но и в Европе. Этот край внес
значительный вклад в развитие Российского флота, стал колыбелью отечествен-
ного судостроения. В 1693 году при личном участии Петра Великого заложен,
а в 1694 году на Соломбальских островах построен и спущен на воду первый рус-
ский торговый корабль «Святой Павел». Заслуживает внимания тот факт, что
в традиционной культуре Русского Севера сказалось влияние средневековой рус-
ской и европейской городской культуры, а также в целом влияние Западной
Европы: Англии, Голландии, Германии. Норвегии. В XVI – XVII веках в тор-
говлю через Архангельск было задействовано более 70 русских городов, а торго-
вый оборот русских и иностранных товаров был одним из самых
больших в Европе. Русский Север – родина первых российских землепро-
ходцев: Е. Хабарова, С. Дежнева, А. Баранова. В честь Архангельска столица Рус-
ской Америки – Ситха – была названа Ново-Архангельском. Здесь родина многих
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2. Поморы на промысле тюленей. Фото из архива
Российской исторической библиотеки, начало
ХХ века.



выдающихся ученых, среди которых первым надлежит назвать М.В. Ломоносова,
первого русского академика, основателя Московского университета. Ломоносов –
выходец из поморской среды, он вырос в поморской семье в д. Куростров.

Специфика жизни человека в условиях Севера формировала особый тип мыш-
ления и менталитета, опорой которому было  православие. Особенностью север-
ного менталитета является то, что в нем заложен генетический код севернорусской
культуры. Посредством культурной традиции он передается из поколения в поко-
ление. «Русский Север! Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое
преклонение перед этим краем. Когда впервые мальчиком тринадцати лет я про-
ехал по Баренцеву и Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов,
в крестьянских избах, послушал песен и сказок, посмотрел на этих необыкновенно
красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно оше-
ломлен. Мне показалось — только так и можно жить по-настоящему: размеренно
и легко трудясь и получая  от этого труда столько удовлетворения. В каком крепко
слаженном карбасе мне довелось плыть, каким волшебным мне показалось рыбо-
ловство, охота! А какой необыкновенный язык, песни, рассказы… Я зачарован им
до конца моих дней. В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего
и прошлого, современности и истории, человека и природы, акварельной лирич-
ности воды, земли, неба, грозной силы камня, бурь, холода, снега и воздуха»4. 

Важным фактором, определившим своеобразие культуры Русского Севера,
было отсутствие крепостного права в его законченной форме. Крестьяне Севера

4 Лихачёв, Д.С. Русская культура [Текст] : [сб.] / Д.С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000. – С. 409 – 410.

3. Интерьер черный избы, Каргополье, ХIX век (Музей под открытым небом «Малые Корелы»).
Рис., 1990. Из архива автора.
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были «государственными», они платили многочисленные подати, несли ка-
зенные повинности, но наиболее тяжелой формы крепостничества – барщины
и личной зависимости здесь не было. Никогда не угасал на Русском Севере дух
вольнолюбия и предприимчивости. «Архангельский мужик стал велик и разу-
мен не по своей и божьей воле. Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что
он был именно архангельским мужиком-поморцем, никогда не носившим
крепостного ошейника»5. Все это позволяет утверждать, что жители Русского
Севера были скорее своего рода гражданами мира, чем подневольными поддан-
ными Российской империи.

Русский Север – это «страна зодчих», исторически сложившийся заповед-
ник народного зодчества, которое по праву считается вершиной русской и ми-
ровой деревянной архитектуры. «На Севере… были выработаны все те
совершенные формы деревянного зодчества, которые в течение веков непре-
рывно влияли на всю совокупность русского искусства»6.

Для характеристики культурного кода Русского Севера мною предложена
метафора, берущая свое начало в строительной терминологии русского деревян-
ного зодчества и воплощающая культурные смыслы материальной среды и свя-
занного с нею народного мировоззрения: «Как мера и красота скажут». Именно
такие выражения встречаются в старинных договорах (порядных), которые за-
ключались между мастером плотницкой артели и «миром» (крестьянами-заказ-

5 Заповедный Север: Архитектура. Искусство. Ландшафт [Текст]: [альбом] /авт.-сост. Б.В. Гнедовский. – М.:
Сов. Россия, 1987. – C. 9

6 Грабарь, И.Э. История русского искусства [Текст] / И.Э. Грабарь. – СПб., 1910. – Т.1: Архитектура. До-пет-
ровская эпоха. – С.336.

4. Культовый ансамбль на Мезени, XYII – XYIII века. Акварель П.Лешукова, 1993. Из архива автора.
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чиками). Термин «мера» происходит из Византии, Болгарии, зодчие из этих
мест строили первые храмы на Руси. Для строительства использовались
«меры» – габариты и пропорции, что зафиксировано в церковных текстах.
«Мера» позволяла заранее представить, как будет выглядеть сооружение и рас-
считать примерный расход материалов, при этом не требовались точные мас-
штабные чертежи. Достаточно было рисованной или процарапанной на бересте
схемы плана с указанием мер, и, конечно же, меры должны были соотноситься
с самым удобным измерительным инструментом  – человеческим телом. То, что
«досягают» руки, раскинутые в стороны, – сажень. Наибольший захват растя-
нутыми пальцами – пядь, совершенно точно дважды укладывается в один ло-
коть, а сажень равна четырем локтям. Средняя, наиболее распространенная
величина сажени – 176 см. Получалось, что, мастер, используя пару мер, заклю-
ченных в его собственном теле, самопроизвольно создавал структуру простран-
ства, в которой все части, оказывались, между собой соединены гармоническим
образом. При этом мы не должны забывать, что язык – один из важнейших кодов
культуры. Язык – ее первоначальная, древняя основа, которая всегда стоит за
любым культурным знаком, ибо все выраженное культурными текстами может
быть выражено средствами языка. И хотя метафорическое высказывание при-
надлежит к сфере языка, «локус метафоры – в мысли, а не в языке»7, она от-
ражает глубинный смысл внутри концептуальных областей. Анализ метафоры
в научном исследовании дает возможность  рассматривать ее как важнейший ис-
точник для выявления культурного кода. Народная культура с ее календарем,
предсказаниями, знамениями, приметами создает свою версию метафорической
символики. Практически всякое новое научное понятие появляется как
некая метафора, становясь точным понятием лишь с течением времени. Про-
веденное исследование позволило сформулировать впервые выдвинутое по-
ложение: культурным кодом Русского Севера является народное деревянное зодчество. 

В основе работы лежит полевой материал 33 экспедиций, в которых мною
были обследованы 368 поселений Русского Севера; в 25 экспедициях я была ру-
ководителем, в 8 – участником. Общее количество обследованных памятников
и артефактов народной архитектуры, элементов декора, предметов материальной
культуры и крестьянского быта – около 10 тыс., в 80 % случаев они выявлены
впервые, из них около 200 составляют обмеры. Мною введены в научный оборот
и опубликованы 1322 памятников и артефактов народной архитектуры, предме-
тов традиционной культуры, из них 107 – в с. Кимжа на Мезени. Другая значи-
тельная часть материала была собрана в архивах и музеях Архангельской,
Вологодских областей, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также материалы,

7 Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем [Текст] / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: ЛКИ, 2008. – C. 203.
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составившие основу личного опыта, приобретенного в результате многолетнего
изучения экспозиций музеев под открытым небом и памятников народной ар-
хитектуры «in situ» в России и Западной Европе. Исследование осуществлено
при поддержке 7 грантов. Результат работы отражены в 150 статьях, 5 моногра-
фиях8. Для ученого очень важно выбрать правильный научный курс и следовать
этому пути всю свою жизнь. Этот курс был выбран более 30 лет назад и продол-
жается до сих пор.

Изучение народной архитектуры в России долгое время было сосредоточено
только на культовом зодчестве. Храмы были выявлены в конце XIX — первой
половине XX веков И.Э. Грабарем, В.В. Сусловым, М.В. Красовским и др., в се-
редине XX века изучалось гражданское зодчество (И.В. Маковецкий и др.). Осо-
знание истинной ценности деревянного зодчества как целостного комплекса
пришло только в 1970-е годы. Это ознаменовалась «залповой» защитой трех
докторских диссертаций по народной архитектуре, которые были посвящены
деревянного зодчеству Заонежья: Л.М. Лисенко (1976), А.В. Ополовникова (1976),
В. П. Орфинского (1977). В 1981 году была защищена докторская диссертация
Ю.С. Ушаковым «Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: простран-

8 Пермиловская, А.Б. Северный дом. [Текст] / А.Б. Пермиловская. – Петрозаводск: Петропресс, 2000. – 224
с.; Пермиловская А.Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера (XIX - начало XX века). [Текст] / А.Б.
Пермиловская. – Архангельск: Правда Севера, 2005. – 312 с.; Пермиловская, А.Б. Русский Север как особая
территория наследия [Текст] / А.Б. Пермиловская. –  Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»; Екате-
ринбург: УрО РАН, 2010. – 552 с.; Пермиловская, А.Б. Русское деревянное зодчество. Произведения народ-
ных мастеров и вековые традиции [Текст]. / А.Б. Пермиловская в соавторстве с А.Б. Боде (составитель и отв.
ред.), Н.П. Крадиным и др. —– Москва : Северный паломник, 2012.  – 670 с.; Пермиловская, А.Б. Культурные
смыслы народной архитектуры Русского Севера [Текст] / А.Б. Пермиловская. — Екатеринбург: УрО РАН;
Архангельск : ОАО «ИПП «Правда Севера»; Ярославль : ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 2013, 608 с.

5. Экспедиция музея «Малые Корелы» на Каргополье, 1984. Из архива автора.
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ственная организация, композиционные
приемы, восприятие».

В основе моего исследования, представ-
ленного в рамках этой статьи – докторская
диссертация (Dr. Hab.) и научная моногра-
фия «Культурные смыслы народной архи-
тектуры Русского Севера»9. Работа явилась
первым междисциплинарным исследова-
нием народной архитектуры в России, опи-
рающимся на опыт культурологического
изучения исторического наследия10, и отра-
жает новое видение деревянного зодчества
Русского Севера как базисной составляющей
национальной культуры. Исследование
показывает историческую преемствен-
ность деревянного зодчества в сохранении

и трансляции культурных ценностей и смыслов, представленного в церковной
и гражданской народной архитектуре11.

Высшим проявлением народного зодчества в православии было храмо-
строительство. В храме воплощался образ Вселенной. Храм как обобщен-
ный, семантически насыщенный образ мироздания занимал центральное
место в сакральном пространстве северного крестьянского мира. Названия
храмов становились частью историко-культурного пространства края; так же,
как и названия деревень, храмонаименования отразили становление народного
религиозного сознания и миропонимания насельников этих территорий.
Значимая роль храма в структуре микро- и макрокосмоса Русского Севера от-
разилась также в исторических преданиях и легендах о выборе места для строи-
тельства храма (часовни), поселения. Этот выбор делался с помощью гаданий
и живых священных животных (конь), а также предметов (дерево, икона, крест,
свеча), обладающих высокой степенью семиотичности и особым сакральным
статусом в традиционной крестьянской культуре. Особое значение исследова-
ние храмов имело в силу того, что основу мировоззрения русского крестьянства
составляло православие, куда вошли дохристианские, языческие верования сла-
вян, и получившее в настоящее время название «народное православие».

6. Богоявленская церковь, Каргополье,
1793. Фото А. Пермиловской, 2006.

9 Пермиловская, А.Б. Культурные смыслы народной архитектуры Русского Севера [Текст] / А.Б. Пермилов-
ская. – Екатеринбург : УрО РАН; Архангельск : ОАО «ИПП «Правда Севера»; Ярославль: ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского; 2013, 608 с.

10 Злотникова, Т.С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] / Т.С. Злотникова. – Ярославль: Александр Рутман, 2003.
11 Пермиловская, А.Б. Указ.соч.
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Часовня – это безалтарный
храм предназначалась для
упрощенного богослужения
без литургии, на Русском Се-
вере служила местом молит-
венных собраний жителей
малодворных деревень, насе-
ленных членами одной патри-
архальной семьи. Причины
постановки часовен мы опре-
делили исходя из их типоло-
гических признаков: место
проведения богослужения, поми-
новения, часовни-усыпальницы,
обетные и «обыденные» ча-

совни. Мы также установили, что  характерным явлением морской культуры
Поморья было возведение промысловых часовен в местах рыбного, зверобой-
ного, лесного промыслов, на островах Белого и Баренцева морей. Старообряд-
ческие часовни оставались единственной разновидностью храмов, признаваемой
ревнителями «истинного благочестия».

7. Часовня, Карелия ХYIII век. Фото А. Пермиловской, 2006.

8. Расписное небо Никольской часовни
Плесецкий район, ХYIII век Фото А. Пер-
миловской, 2009. (Национальный парк
«Кенозерский»).

9. Крест на острове Соловки, ХХ век.
Фото А. Пермиловской, 2004.
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Важный аспект исследования народного зод-
чества актуализирован в традиции постановки
деревянных крестов. С учетом их многофункцио-
нальности кресты рассмотрены как памятники
архитектуры и скульптуры, крестьянской пись-
менности, культа, навигационные знаки поморов,
которые были нанесены на лоцманские карты.
Типологически деревянные кресты отнесены
к следующим группам, учитывая то значение
и роль, которую они выполняли: поклонные, обе-
тные, памятные, маячные, поминальные, охрани-
тельные, кладбищенские, благодарственные.

Смыслополагание крестьянского дома, пред-
ставляющего собой жилой комплекс дома-двора, в условиях Севера связано с тем,
что такой дом являлся одним из главных способов освоения природной среды. Это
нашло отражение в архитектурно-конструктивных особенностях, типологии, де-
коре. Интерьер дома синтезирует в пространственно-предметной и символической
форме повседневную культуру и ритуально-сакральные основы жизни традицион-
ной крестьянской семьи. Для крестьянина дом – это модель мира, синоним родины, он
воплощает идею семьи и продолжение рода. Дом осмыслялся в повседневной народной
культуре как сосредоточение основных жизненных ценностей, таких как счастье, доста-
ток, единство семьи и рода включая не только живых, но и умерших. Важнейшие сим-
волические функции дома – защитная, сакральная, ритуальная.

В ходе обобщения значительного по
объему эмпирического материала мы вырабо-
тали три основных принципа, на основе кото-
рых может быть построена типология
северного дома: 1. по способу соединения
жилья и двора, выделены следующие типы:
«брус», «глаголь», «кошель», «Т-образная
связь», «двухрядная связь»; 2. по конструк-
тивно-планировочному решению жилой части
получили распространение: избы: четырехсте-
нок, шестистенок (с вариантами: изба с при-
рубом, изба-двойня без заулка, изба-двойня с заулком),
пятистенок и крестовик); 3. по внутренней
планировке русского дома выделяются северно-
русский, восточный южнорусский, западный юж-
норусский, западнорусский планы.

10. Декор крестьянского дома, Кар-
гополье, ХIX век (Музей под откры-
тым небом «Малые Корелы»). Рис.,
1990. Из архива автора.

11. Дом, Плесецкий район, начало ХХ
века. Фото А.Пермиловской, 2009. (На-
циональный парк «Кенозерский»).
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Изученная нами повседневная жизнь крестьянской семьи протекала в семиоти-
чески насыщенной пространственной среде. Семиотический статус северного кресть-
янского жилища в его пространственной организации и в смыслах вещей, его
наполняющих, был достаточно устойчивым, традиционным, хотя и менялся в опре-
деленных ритуалами ситуациях (свадьба, похороны, рождение ребенка, обыденность). 

Орнаментация декора народной архитектуры представляла собой знаковую
систему, репрезентирующую эстетическую и мифопоэтическую информацию.
Орнамент как язык выступал в виде кода, передающего основные специфические
особенности этноса. Особенностью орнаментальной символики являлось то, что
это были не единичные символы, а также целостная система, отражающая мир.
Архитектурные и декоративные элементы составляли не только основу конструкции
жилища, но и «конструкции» крестьянского мировоззрения. Символика в декора-
тивном убранстве опирались на фитоморфные, орнитофорфные, зооморфные,
антропоморфные изображения, воплощенные в скульптурной, трехгранно-вы-
емчатой, плоской резьбе, домовой росписи. Именно поэтому традиционное на-
родное зодчеств в основе своей было магически-сакральным. 

В качестве культурологического определения исторического поселения
используются положения федерального закона Российской Федерации № 73
от 2002 года «Об объектах культурного наследия». В России до настоящего вре-
мени сохранился ряд традиционных поселений, являющихся объектами куль-
турного наследия, которые были обследованы автором на протяжении
длительного времени. Сельский мир, представленный в традиционном поселе-
нии Русского Севера, имея самостоятельную ценность и семантические харак-
теристики, органично входит в состав целостного понятия «Русский Север –
особая территория наследия». 

12. Роспись дома, Поважье, 1858. Научная информация А.Пермиловской, рис. Н. Подобиной,
1982 - 1983. Из архива автора.
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Dzia∏alnoÊç Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2012

ZBIORY 
Gromadzenie i opisywanie

Zbiory obiektów nieruchomych powi´kszy∏y si´ o  nowy obiekt – zakoƒczona
zosta∏a budowa kopii stodo∏y ze wsi Bramka (gm. Moràg, pow. ostródzki) jako
uzupe∏nienie ekspozycji zagrody powiÊlaƒskiej z cha∏upà z Zielonki Pas∏´ckiej. Stodo∏´
budowali rzemieÊlnicy Pracowni Remontowo-Budowlanej Muzeum. Obiekt jest nie-
zwykle wa˝ny dla naszej instytucji tak˝e z praktycznego punktu widzenia – przeniesione
do niego zosta∏y stolarnia i ciesielnia oraz pracownia konserwatorska. Stolarni´ wy-
posa˝ono dodatkowo w nowoczesne maszyny: pilark´, frezark´ i gruboÊciówk´. Za-
gospodarowano teren wokó∏ obiektu, wybrukowano podjazdy, wyci´to krzewy,
a obiekt ogrodzono p∏otem. 

Przy koÊciele z Rychnowa stan´∏y nieistniejàce ju˝ obecnie w krajobrazie naszego
regionu stele nagrobne. Obiekty takie znajdowa∏y si´ na terenie pierwszej siedziby Mu-
zeum w Królewcu. Trzy drewniane stele w naszym Muzeum odtworzono na podstawie
rysunków Adolfa Böttichera. Ich wykonaniem zaj´li si´ wolontariuszka z Fundacji „Bo-
russia” Jekatierina Wostri∏owa oraz renowator Andrzej Janikowski. Nadzór meryto-
ryczny nad projektem sprawowa∏a Wies∏awa Chodkowska.

W roku 2012 zbiory Muzeum wzbogaci∏y si´ o 83 muzealia ruchome na ∏àcznà
kwot´ 12 077,00 z∏. W drodze zakupu pozyskano ich 58, a jako dary 25. Do inwenta-
rza Muzeum zakwalifikowano 68 sztuk, jako pomoce naukowe 15. Muzealia groma-
dzone by∏y g∏ównie pod kàtem organizacji nowej ekspozycji – „Plebanii ewangelickiej”
– w cha∏upie z Bart´˝ka. Pozyskano g∏ównie meble, odzie˝, obrazy i starodruki. 

Do komputerowej bazy w programie elektronicznym „Musnet Niebieski” wpro-
wadzono dane merytoryczne 1073 sztuk muzealiów ruchomych z zakresu kultury ma-
terialnej oraz 464 fotografie w kartach elektronicznych. Opracowanych zosta∏o 96 kart
ewidencyjnych z zakresu kultury materialnej i wspó∏czesnej sztuki ludowej. Wykonano
te˝ dokumentacj´ fotograficznà 95 muzealiów ruchomych.
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Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku
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Do biblioteki i archiwum pozyskano 165 jednostek ewidencyjnych na ∏àcznà kwot´
6694,16 z∏, w tym w drodze zakupu 102 sztuki (prenumerata roczna – 5 czasopism),
jako dary 37, a w drodze wymiany 26 woluminów. Zbiory biblioteczne katalogowane
sà w programie MAK. W roku 2012 opracowano w nim 159 opisów bibliograficznych
i wpisano 159 dokumentów. Prowadzono równie˝ prace nad archiwum fotografii: po-
rzàdkowano i digitalizowano negatywy i pozytywy, przygotowywano negatywy do pro-
fesjonalnego przechowywania, skanowano ryciny i  fotografie, digitalizowano
archiwalia pod kàtem publikacji na 100-lecie Muzeum.

Remonty i konserwacje

Zrealizowany zosta∏ remont kapitalny cha∏upy z Bart´˝ka. W obiekcie dokonano wy-
miany podwalin i uzupe∏nieƒ w konstrukcji ryglowej dwóch Êcian szczytowych. Przebudo-
wano instalacj´ wodno-kanalizacyjnà oraz wymieniono instalacj´ elektrycznà. Dokonano
konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz u∏o˝ono nowe poszycie trzcinowe dachu. 

W pierwszym kwartale 2012 roku zakoƒczono prace w szkole z Paw∏owa w ramach
przystosowania obiektu do prowadzenia dzia∏alnoÊci edukacyjnej oraz na potrzeby
obs∏ugi ruchu turystycznego: wybudowano toalety, do obiektu doprowadzono sieç te-
lefonicznà, zamontowano Êciank´ dzia∏owà w klasie oraz wykonano przenoÊny wjazd
do obiektu dla osób niepe∏nosprawnych. Prace remontowo-konserwatorskie prowa-
dzono równie˝ w cha∏upie z Pempen, budynku gospodarczym z Purdki, spichlerzu ze
Skandawy, olejarni z Kronina, cha∏upie z Burdajn, cha∏upach nr 1 i 2 z Kaborna, stodole
z Marcinkowa i koÊciele z Rychnowa.

W ramach poprawy infrastruktury Muzeum kontynuowana by∏a budowa komple-
ksu parkingowego oraz przebudowano podjazd i plac z miejscami postojowymi przy
budynku biurowym. Na obie inwestycje otrzymaliÊmy dotacje celowe z Samorzàdu
Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego. Podj´to te˝ prace zwiàzane z budowà orygi-
nalnej cha∏upy ze wsi Królewo (gm. Moràg, pow. ostródzki) na terenie Parku Etnogra-
ficznego. Wykonany zosta∏ projekt posadowienia cha∏upy w Parku Etnograficznym
oraz rozpocz´to ziemne prace przygotowawcze. 

W pracowni konserwatorskiej Muzeum przeprowadzono konserwacj´ 119 muzea-
liów ruchomych z zakresu kultury materialnej i wspó∏czesnej sztuki ludowej, w tym
m.in. sprz´tu rolniczego zakwalifikowanego na wystaw´ „Sprz´t rolniczy retro i zaba-
wek z wystawy Âwiat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe”. 

Ruch muzealiów

W 2012 roku 276 muzealiów ruchomych zosta∏o wypo˝yczonych do muzeów, in-
stytucji i  innych firm. Muzealia zosta∏y u˝yczone: Gminnemu Gimnazjum
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w Gietrzwa∏dzie, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w W´gorzewie, Agencji „Smerek-Kan-
tor”, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, firmie AGROMEDIA, Muzeum
w Ostródzie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Hotelowi Termy
Medical Park w Pluskach. 

Z muzeów (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu i Muzeum Kultury Ludowej w W´gorzewie) oraz
od osób prywatnych wypo˝yczono 115 muzealiów. Eksponaty wzbogaci∏y wystawy „In-
dianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu” i „Âwiat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe”
oraz wykorzystane zosta∏y podczas organizacji imprezy „Czysta woda zdrowia doda”. 

DZIA¸ALNOÂå NAUKOWO-BADAWCZA
Kwerendy, konsultacje i badania terenowe

Kwerendy przeprowadzone w 2012 roku przez pracowników Muzeum zwiàzane
by∏y z g∏ównie z przygotowywaniem monografii na 100-lecie instytucji, artyku∏ów i wy-
stàpieƒ na konferencjach, organizacjà wystaw „Plebania ewangelicka” i „Indianie Bora.
Ludzie koki, ampiri i tytoniu” oraz licznych imprez. 

Przeprowadzono konsultacje z duchownymi parafii ewangelickich w województwie
warmiƒsko-mazurskim na temat wystroju plebanii ewangelickiej i z hodowcami, wete-
rynarzami i  pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego
w Olsztynie na temat hodowli zwierzàt. 

Badania terenowe Dzia∏u Etnografii prowadzone by∏y w powiecie olsztyƒskim (w
miejscowoÊciach Gietrzwa∏d, Olsztyn, Dywity, Stawiguda) w celu pozyskania muzea-
liów do zbiorów, m. in. do wyposa˝enia wn´trza cha∏upy z Bart´˝ka. Badania Dzia∏u
Architektury w koÊciele w Jerutkach (gm. Âwi´tajno) zwiàzane by∏y z przygotowaniem
artyku∏u do „Zeszytów Naukowych”. Wolontariuszka Fundacji „Borussia” Rosjanka
Jekatierina Wostri∏owa wykona∏a dokumentacj´ fotograficznà w miejscu pierwszej sie-
dziby Muzeum – Ogrodzie Zoologicznym w dzisiejszym Kaliningradzie. 

Pracownicy Muzeum udzielali konsultacji studentom, magistrantom i doktorantom
oraz firmom i  stowarzyszeniom na temat przetwórstwa mleka, zdobnictwa okien
i drzwi w budownictwie ludowym, ukraiƒskich strojów ludowych, regionalnej obrz´do-
woÊci i wesela na Warmii.

Wydawnictwa w∏asne

Rok 2012 by∏ udany pod wzgl´dem wydanych publikacji. Drukiem ukaza∏ si´ drugi
numer „Zeszytów Naukowych” [Rok 2 (2011) Zeszyt 2]. Wydany zosta∏ katalog wy-
stawy Magia chleba naszego powszedniego autorstwa Marii Wroniszewskiej i Marty
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˚ebrowskiej – asystentów muzealnych z Dzia∏u Etnografii. Maria Wroniszewska by∏a
te˝ autorkà katalogu wystawy Âwiat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe. Mniejszym
wydawnictwem by∏ informator wystawy Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu,
do którego tekst przygotowa∏a sta˝ystka Barbara Staworko.

WydaliÊmy tez kilka ulotek: reklamowà Muzeum w 5 j´zykach, z kalendarzem im-
prez, na temat steli nagrobnych i ulotk´ do Êcie˝ki edukacyjnej „˚ywa wystawa, czyli
o hodowli rodzimych ras zwierzàt gospodarskich”. 

Artyku∏y prasowe pracowników

W 2012 roku pracownicy naszego Muzeum publikowali g∏ównie na ∏amach
miesi´cznika „ALBO”. By∏y to artyku∏y: Patrycji Mackiewicz Ogrody wiejskie oraz zie-
leƒ w za∏o˝eniach pa∏acowo-parkowo-folwarcznych Warmii i Mazur. Warsztaty eduka-
cyjne [nr 1 (188) 2012], Anny Wilczyƒskiej Biblioteka w MBL-PE [nr 2 (189) 2012],
Marty ˚ebrowskiej Tradycje wielkanocne na Warmii i Mazurach [nr 3 (190) 2012],
Gdy na polach z∏ote ∏any zbo˝a znikajà z naszego krajobrazu nadchodzi czas do˝ynek
[nr 9 (196) 2012] i Zapraszamy na Majówk´ w Skansenie [nr 4 (191) 2012], Roberta
Waraksy Duch w skansenie? [nr 6 (193) 2012], Marii Wroniszewskiej Czysta woda
zdrowia doda! [nr 6 (193) 2012], Barbary Staworko Makatki dobrymi ch´ciami hafto-
wane [nr 7 (194) 2012] i Indianie w Olsztynku [nr 11 (198) 2012].

Wystàpienia i udzia∏ w konferencjach, sympozjach

Pracownicy Muzeum wielokrotnie brali udzia∏ i wyst´powali z referatami, komuni-
katami i prezentacjami na konferencjach, sympozjach, warsztatach i innych spotkaniach.
Wies∏awa Chodkowska przedstawi∏a referat „Ostpreussisches Heimatmuseum w Kró-
lewcu i Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku – wspólne
dziedzictwo” na Konferencji „ANTIKON 2012” oraz referat „Remont wiatraka z Wo-
dzian w Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznym w Olsztynku” na V
Mi´dzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w Szreniawie zatytu∏owanej „Problemy
muzeów zwiàzane z  zachowaniem i  konserwacjà zbiorów”. Patrycja Mackiewicz
wyg∏osi∏a referat „Dzia∏ania edukacyjne Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Et-
nograficznego w Olsztynku” podczas II Forum Muzeów Warmii, Mazur i PowiÊla zor-
ganizowanego przez Muzeum Warmii i  Mazur z  Olsztynie. Maria Wroniszewska
zaprezentowa∏a referat „Obiekty w muzeum na wolnym powietrzu w s∏u˝bie zachowa-
nia dziedzictwa kultury. Dwa aspekty ochrony dziedzictwa – «Prosimy nie dotykaç eks-
ponatów» czy «Aktywne uczestniczenie w kulturze» na konferencji naukowej „Mi´dzy
rzeczà a rzeczywistoÊcià. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie” zorganizowanej przez Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz komunikat „Dziedzictwo kulinarne Warmii
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i Mazur w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku”
na konferencji „Smaki Regionów – dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym po-
wietrzu” zorganizowanej przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu. Na konferencji tej swój komunikat „Mazury – kraina ziemniaka” wyg∏osi∏a
równie˝ Monika Sabljak-Ol´dzka, która w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
w Filii nr 11 „PLANETA 11” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wystàpi∏a te˝
z prezentacjà „Drewniane budownictwo ludowe na Warmii”. Maria Kulczyk mia∏a pre-
lekcj´ na temat pracy i ˝ycia codziennego XIX-wiecznej wsi oraz ginàcych zawodów
podczas Dnia Reymonta zorganizowanego przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Olsztynku. Ewa Wrochna wystàpi∏a z prezentacjami: „Historia i dzia∏alnoÊç Muzeum
Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku” i „Len – od roÊliny do
tkaniny” podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami m. in. stowarzyszeƒ i orga-
nizacji z departamentu Cotes d’Armor we Francji, zajmujàcych si´ kultywowaniem
tradycji ludowych i ochronà dziedzictwa kulturowego: „Le Palacret”, „Cotes d’Armor
– Warmie Mazurie, „La Maison de la toile”, LGD Guingamp. W zakresie rozwijania
wspó∏pracy z zagranicznymi muzeami i instytucjami Maria Wroniszewska uczestniczy∏a
w polsko-niemieckim projekcie muzealnej edukacji twórczej i badaƒ nad codziennoÊcià
„Platforma edukacji kulturalnej – muzea kultury codziennej – Open Museum – antro-
pologia codziennoÊci”, które odby∏o si´ w paêdzierniku 2011 r. w Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostro∏´ce oraz w maju 2012 r. w Berlinie, Genshagen i Eisenhüttenstadt. 

Udzia∏ w szkoleniach

Pracownicy wszystkich dzia∏ów mieli mo˝liwoÊç doskonalenia swoich umiej´tnoÊci
i podnoszenia kwalifikacji podczas 19 szkoleƒ. By∏y to szkolenia z dziedziny: prawa pracy,
finansów i ksi´gowoÊci, obs∏ugi turysty, media relations, kultury j´zyka polskiego, organizacji
wystaw w Muzeum, warsztaty „Papierowa wiklina”, szkolenie w powo˝eniu zaprz´gami
jedno- i parokonnymi oraz szkolenie do projektu „Przez wolontariat do zatrudnienia” zor-
ganizowane przez Fundacj´ „Borussia”, które odby∏o si´ w Poczdamie i w Olsztynie.

POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wystawy

W 2012 roku w 19 obiektach na terenie Parku Etnograficznego do zwiedzania
udost´pnione by∏y ekspozycje prezentujàce ˝ycie codzienne na wsi w XIX i pierwszej
po∏owie XX wieku. W Domu Mrongowiusza w centrum Olsztynka znajduje si´ wy-
stawa sta∏a poÊwi´cona ˝yciu i dzia∏alnoÊci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. 

Wystawy czasowe organizowane by∏y w Salonie Wystawowym znajdujàcym si´ przy
ulicy Zamkowej w Olsztynku oraz w wybranych obiektach Parku Etnograficznego. 
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W Salonie Wystawowym do wrzeÊnia udost´pniona do zwiedzania by∏a wystawa
„Magia chleba naszego powszedniego”, otwarta w grudniu poprzedniego roku. Jej ideà
by∏o pokazanie zwiedzajàcym ca∏orocznego cyklu zaj´ç rolniczych i domowych, któ-
rych efektem by∏o powstanie chleba. Wystawa sk∏ada∏a si´ z trzech cz´Êci. Pierwszà
z nich by∏a prezentacja filmu w technice 3D „Jak powstawa∏ chleb”, zrealizowanego
przez nasze Muzeum w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Drugà – tradycyjna wystawa etnograficzna, b´dàca ilustracjà filmu, na której
mo˝na by∏o zobaczyç wszystkie etapy powstawania chleba: od orki i siewu poczynajàc,
poprzez ˝niwa, om∏oty, czyszczenie i gatunkowanie ziarna, na wyrobie màki i wypie-
kania bochenków chleba koƒczàc. Pokazano tak˝e symbolik´ chleba i innych wypieków
w tradycji ludowej. Wystawa wzbogacona zosta∏a pracami wspó∏czesnych twórców:
rzeêbami, p∏askorzeêbami oraz miniaturami zwiàzanymi z tematykà wystawy oraz wy-
stawami fotograficznymi, prezentujàcymi stan zachowania w regionie Warmii i Mazur
m∏ynów wodnych i wietrznych. Autorkà scenariusza by∏a Jadwiga Wieczerzak. Wysta-
wie towarzyszy∏ katalog autorstwa Marii Wroniszewskiej i Marty ˚ebrowskiej. 

W tle wspomnianej wystawy z okazji Jarmarku Wielkanocnego zaprezentowane
zosta∏y ekspozycje o tematyce wielkanocnej: wystawa starych pocztówek Êwiàtecznych,
miniwystawa p∏askorzeêb autorstwa rzeêbiarza Stanis∏awa Kowalczyka oraz wystawa
megapisanek przyozdobionych przez pracowników olsztyneckich instytucji. 

W paêdzierniku 2012 w Salonie Wystawowym udost´pniliÊmy do zwiedzania wy-
staw´ „Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu”. Ekspozycja prezentowa∏a materia∏
fotograficzny, filmowy i dêwi´kowy zebrany wÊród Indian Bora ˝yjàcych w Amazonii
przez etnologa pochodzàcego z Olsztynka – Marka Wo∏odêk´. By∏a próbà pokazania
Êwiata Indian Bora, którzy w wyniku intensywnych przemian gospodarczych w Ame-
ryce Po∏udniowej zostali zmuszeni do przesiedleƒ. Na olsztyneckiej wystawie wyko-
rzystano fotografie, b´dàce w∏asnoÊcià Muzeum Etnograficznego w  Toruniu oraz
fragmenty oprawy plastycznej wystawy prezentowanej w Oddziale Etnograficznym
Muzeum Narodowego w Gdaƒsku. Ekspozycja zosta∏a zaaran˝owana przez st. kustosz
Jadwig´ Wieczerzak, sta˝ystk´ Barbar´ Staworko oraz Marka Wo∏odêk´. Uroczyste
otwarcie wystawy mia∏o miejsce 9 paêdziernika. Podczas wernisa˝u odby∏a si´ prelekcja
Marka Wo∏odêki na temat spo∏ecznoÊci Indian Bora oraz zaprezentowana zosta∏a etiuda
filmowa „Coca” jego autorstwa, b´dàca opowieÊcià o tradycyjnej u˝ywce i  jej roli
spo∏ecznej. Wystawa prezentowana by∏a do lutego 2013 roku. 

W Parku Etnograficznym w sezonie letnim prezentowane by∏y cztery wystawy. 
• „Historia Ostpreußisches Heimatmuseum w Królewcu 1909-1945, dzisiejszego Mu-

zeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku” to wystawa
poÊwi´cona okresowi w dziejach Muzeum od czasu powstania w latach 1909-1913
do czasu przeniesienia na dzisiejsze tereny w latach 1938-1942. Scenariusz wystawy
przygotowa∏a st. kustosz Wies∏awa Chodkowska. W przygotowanie wystawy za-
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anga˝owani byli równie˝ pracownicy Dzia∏u Architektury oraz Zuzanna Adamiec –
wolontariuszka Fundacji „Borussia”. Ekspozycja powsta∏a we wspó∏pracy z Fundacjà
„Borussia” w ramach projektu „Mi´dzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu
kulturowego na Warmii i  Mazurach”. Wystawie towarzyszy∏ katalog autorstwa
Wies∏awy Chodkowskiej, Zuzanny Adamiec i Moniki Sabljak-Ol´dzkiej. Prezento-
wana by∏a w spichlerzu z Lankuppen.

• „Ginàce w krajobrazie” to po∏àczone w jednà wystawy: „Cha∏upy podcieniowe – za-
nikajàce pi´kno, M∏yny Warmii i Mazur – wczoraj i dziÊ”, „Gorzelnie w historii i kul-
turze Mazur Zachodnich” oraz „W krainie wiatraków”. Ekspozycja prezentowa∏a
obiekty budownictwa drewnianego i zabytki techniki na terenie województwa war-
miƒsko- mazurskiego w Êwietle badaƒ Dzia∏u Architektury w latach 2006–2010.
Ka˝da cz´Êç wystawy opatrzona by∏a opisem historycznym i konserwatorskim. Mia∏a
na celu zwrócenie uwagi na stan zachowania zabytków w naszym regionie. Wystawa
prezentowana by∏a w m∏ynie wodnym z Kaborna i wiatraku z Dobrocina.

• Wystawa „Âwiat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe” zorganizowana zosta∏a
w cha∏upie z Chojnika. Prezentowa∏a ró˝ne aspekty ˝ycia dziecka na wsi od koƒca
XIX do po∏owy XX wieku. Przedstawione na niej zosta∏y nie tylko tytu∏owe zabawki,
ale i sprz´ty codziennego u˝ytku, które towarzyszy∏y dziecku od najwczeÊniejszych
lat jego ̋ ycia. Na wystawie mo˝na obejrzeç tak˝e ekspozycj´ wspó∏czesnych zabawek
wykonanych przez twórców ludowych, zainspirowanych dawnym wzornictwem za-
bawkarskim oraz kolekcj´ wspó∏czesnej rzeêby ludowej prezentujàcej codzienne ̋ ycie
dawnej ludnoÊci wiejskiej. Jedno z pomieszczeƒ, wyposa˝one w repliki sprz´tów oraz
wspó∏czesne zabawki ludowe, udost´pnione zosta∏o do zabawy dzieciom. Obiekty
eksponowane na wystawie „Âwiat dziecka” pochodzi∏y ze zbiorów w∏asnych, Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz ze zbiorów prywatnych. Scenariusz opra-
cowa∏a st. kustosz Jadwiga Wieczerzak, a katalog towarzyszàcy wystawie – asystent
muzealny Maria Wroniszewska. 

• Z okazji Warmiƒsko-Mazurskich Do˝ynek Wojewódzkich przed spichlerzem ze Skan-
dawy prezentowana by∏a wystawa „Sprz´t rolniczy retro”. Zgromadzono na niej 55
narz´dzi i maszyn rolniczych z prze∏omu XIX i XX wieku s∏u˝àcych do prac rolni-
czych – uprawy roli, siewu, sadzenia i piel´gnowania roÊlin, ˝niw, om∏otów, czysz-
czenia i gatunkowania ziarna, sprz´tu roÊlin okopowych – oraz urzàdzenie do nap´du
maszyn. Autorkà scenariusza by∏a st. kustosz Jadwiga Wieczerzak.

Edukacja

W roku sprawozdawczym w 187 lekcjach muzealnych i warsztatach plastycznych
wzi´∏o udzia∏ 3950 dzieci i m∏odzie˝y oraz osób doros∏ych. Sta∏a oferta lekcji muzeal-
nych obejmowa∏a 18 tematów. Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y si´ warsztaty ma-
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lowania na szkle, lepienia z gliny oraz lekcje kaligrafii. Do oferty wprowadzono lekcj´
„Tajemnice wiejskiej okiennicy”, skierowanà do najm∏odszych goÊci odwiedzajàcych
naszà instytucj´. 

Odby∏y si´ równie˝ zaj´cia specjalne, przygotowane w zwiàzku z wystawà „Indianie
Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu”. Warsztaty na temat spo∏ecznoÊci Indian Bora dla
m∏odzie˝y gimnazjalnej z  Olsztynka przeprowadzi∏ etnograf i  podró˝nik Marek
Wo∏odêko. Natomiast prelekcje na temat Indian Matsigenka i Arabela z peruwiaƒskiej
Amazonii wyg∏osili Filip Rogalski i Kacper Âwierk – antropolodzy amerykaniÊci z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. S∏uchaczami byli uczniowie z Liceum Ogól-
nokszta∏càcego i Zespo∏u Szkó∏ im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku oraz II Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Olsztynie.

W ramach projektu edukacyjnego „Âladami Noblistów Polskich”, realizowanego
przez olsztyneckie gimnazjum, pracownicy Dzia∏u Etnografii przeprowadzili zaj´cia
„Cztery pory roku – o ˝yciu codziennym na dawnej wsi”, a tak˝e wyg∏osili prelekcje
na temat pracy i ˝ycia codziennego XIX-wiecznej wsi oraz ginàcych zawodów podczas
Dnia Reymonta. 

Teren Parku Etnograficznego wzbogaci∏ si´ o dwie Êcie˝ki edukacyjne: „˚ywa wy-
stawa, czyli o  hodowli rodzimych ras zwierzàt gospodarskich” oraz „Bartnictwo
i pszczelarstwo”. Âcie˝ka pierwsza sk∏ada si´ z 8 tablic rozmieszczonych na terenie
Parku Etnograficznego informujàcych o zwierz´tach gospodarskich hodowanych w na-
szym Muzeum. Jej autorami sà Tomasz Ol´dzki – specjalista ds. hodowli i ekspozycji
zwierzàt oraz Kevin Dorst – wolontariusz z ramienia Fundacji „Borussia”. Wystawa
zosta∏a zrealizowana w ramach programu Fundacji „Borussia” „Mi´dzynarodowy Wo-
lontariat w Ochronie Krajobrazu Kulturowego na Warmii i Mazurach” przy finanso-
wym wsparciu Komisji Europejskiej. Âcie˝k´ edukacyjnà „Pszczelarstwo i bartnictwo”
przygotowali pracownicy Dzia∏u Promocyjno-OÊwiatowego. Sk∏ada si´ ona z 8 tablic
edukacyjnych, na których zamieszczone zosta∏y informacje o pszczo∏ach, produktach
pszczelich, powstawaniu miodu, w∏aÊciwoÊciach miodu, roÊlinach miododajnych, dzie-
jach bartnictwa i pszczelarstwa w Polsce oraz ciekawostkach pszczelich. Adresatami
Êcie˝ki edukacyjnej sà w szczególnoÊci dzieci i m∏odzie˝ uczestniczàce w zaj´ciach edu-
kacyjnych zwiàzanych z pszczelarstwem. Âcie˝ka zosta∏a umieszczona przy budynku
szko∏y wiejskiej z Paw∏owa. Projekt dofinansowany zosta∏ przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Podczas imprez plenerowych tradycyjnie prezentowane by∏y pokazy dawnych
zaj´ç wiejskich i umiej´tnoÊci oraz ginàce zawody. Pracownicy Dzia∏u Architektury
i Promocyjno-OÊwiatowego sprawowali opiek´ merytorycznà nad wolontariuszami
z Fundacji „Borussia”, a Dzia∏u Etnografii – nad studentami odbywajàcymi w naszym
Muzeum obowiàzkowe i nieobowiàzkowe praktyki oraz sta˝ystami z Powiatowego
Urz´du Pracy.
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Imprezy 

Bogaty sezon imprez rozpocz´liÊmy ju˝ w styczniu. W Salonie Wystawowym odby∏
si´ I Olsztynecki Przeglàd Jase∏ek, a w Parku Etnograficznym drugie ju˝ „Zimowe pta-
koliczenie w Skansenie”.

Na tydzieƒ przed Âwi´tami Wielkanocnymi wspólnie z Urz´dem Miejskim i Miej-
skim Domem Kultury w Olsztynku zorganizowaliÊmy Jarmark Wielkanocny. W kier-
maszu wzi´∏o udzia∏ oko∏o 40 wystawców, którzy oferowali do sprzeda˝y Êwiàteczne
ciasta, domowe w´dliny, pisanki, palmy, koszyczki wielkanocne, Êwiàteczne stroiki oraz
wyroby rzemios∏a (garncarstwo, ceramika, wikliniarstwo, haft, rzeêba, wyroby
z drewna). W Salonie Wystawowym mo˝na by∏o obejrzeç ekspozycje o tematyce wiel-
kanocnej: wystaw´ starych pocztówek Êwiàtecznych, miniwystaw´ p∏askorzeêb o te-
matyce wielkanocnej rzeêbiarza Stanis∏awa Kowalczyka oraz wystaw´ megapisanek
przyozdobionych przez zak∏ady pracy z Olsztynka, m. in. Urzàd Miejski, Miejski Dom
Kultury, Gminnà Przychodni´ Zdrowia, Przedszkole Miejskie, Bibliotek´ Miejskà, Bank
Spó∏dzielczy. Pokazy zdobienia pisanek prezentowane by∏y przez twórców ludowych
z Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku, z Olsztyna i Wejherowa. Pracownicy
Muzeum prowadzili warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych i baranków z ciasta
oraz malowania na szkle motywów wielkanocnych. Wyg∏osili te˝ prelekcje na temat
obyczajowoÊci wielkanocnej na Warmii i Podlasiu. Nieod∏àcznym elementem naszego
Jarmarku Wielkanocnego sà konkursy na naj∏adniejszà palm´, koszyk wielkanocny oraz
„gaik-maik”. W cz´Êci artystycznej znalaz∏y si´: wyst´p dzieci z Przedszkola Miejskiego
i Chóru Kameralnego z Olsztynka oraz spektakl dla najm∏odszych „Wiosenne opo-
wieÊci” zaprezentowane przez Teatr Korzunowiczów z Olsztyna.

Majówka 2012 rozpocz´∏a si´ w olsztyneckim skansenie ju˝ w kwietniu i by∏a
wyjàtkowo bogata. 29 kwietnia podczas rodzinnego spaceru po Muzeum w ramach
imprezy „Konik polski – spadkobierca tarpana” turyÊci mogli poznaç t´ ras´ koni oraz
zobaczyç inne gatunki zwierzàt gospodarskich, które przed laty powszechnie
wyst´powa∏y na Warmii i Mazurach. Po raz pierwszy zorganizowaliÊmy „Jarmark sztuki
nie tylko ludowej”. Odby∏ si´ on 1 maja, a jego ideà by∏o pokazanie ró˝norodnoÊci
w zakresie tworzenia obiektów sztuki i rzemios∏a przez wspó∏czesnych artystów nie-
profesjonalnych zamieszkujàcych Warmi´, Mazury, PowiÊle oraz inne regiony kraju.
W programie znalaz∏y si´ prezentacje dawnych rzemios∏ i umiej´tnoÊci (ko∏odziejstwa,
wikliniarstwa, garncarstwa, koronkarstwa, kowalstwa, rymarstwa, tkactwa, wycinanki,
rzeêby, frywolitki, plecionkarstwa ze s∏omy, malarstwa na szkle, strzy˝enia owiec), ple-
nery (malarski i rzeêbiarski), prelekcje dla dzieci „Czym jest sztuka ludowa” oraz kier-
masz sztuki i r´kodzie∏a, w którym uczestniczy∏o ponad 60 wystawców. Uruchomiony
zosta∏ wiatrak z Wodzian, a na scenie zaprezentowa∏y si´: kapela ludowa Âparogi
z Olsztynka, zespo∏y „Warmia” z Olsztyna, Dybzaki z Gietrzwa∏du, Laboratorium
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PieÊni z Gdaƒska, zespó∏ m∏odzie˝owy z MDK w Olsztynku oraz harmoniÊci peda∏owi
Stanis∏aw Ba∏dyga i Stanis∏aw M∏ynarski. Partnerem imprezy by∏a Krajowa Sieç Ob-
szarów Wiejskich.

2 maja odby∏y si´ kolejne „Spotkania z przyrodà w skansenie”, przygotowane we
wspó∏pracy z oddzia∏em olsztyƒskim Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Podczas imprezy mia∏ miejsce konkurs przyrodniczy „Co w trawie piszczy?” oraz pre-
zentacje i zabawy edukacyjne prowadzone przez przedstawicieli parków krajobrazo-
wych pó∏nocno-wschodniej Polski: Zespo∏u Parków Krajobrazowych Pojezierza
I∏awskiego i Wzgórz Dylewskich, Welskiego Parku Krajobrazowego i Suwalskiego
Parku Krajobrazowego. BezpoÊrednià relacj´ z imprezy transmitowa∏o Radio Olsztyn.

„Tajemnice ciesio∏ki”, czyli pokazy historycznych technik budowlanych to impreza,
która bardzo spodoba∏a si´ naszym goÊciom i którà przy ka˝dej edycji wzbogacamy
o nowe elementy. PrzygotowaliÊmy jà na zakoƒczenie majówki, a w programie znalaz∏y
si´: pokaz pracy r´cznego traka do ci´cia desek, pokaz sk∏adania zr´bu cha∏upy z zasto-
sowaniem zamków ciesielskich, prezentacja ró˝nych typów konstrukcji wyst´pujàcych
w budownictwie na Warmii, Mazurach i PowiÊlu oraz zasad konserwacji cha∏up drew-
nianych, pokaz ci´cia laubzegà snycerskich ozdób cha∏up (listew, wype∏nieƒ szczytów,
wiatrownic), prezentacja filmu pt. „Krótka opowieÊç o architekturze Warmii, Mazur
i  PowiÊla”, sk∏adanie modeli cha∏upy podcieniowej ze wsi Królewo, warsztaty dla
najm∏odszych „Tajemnice wiejskiej okiennicy” oraz uruchomienie wiatraka z Wodzian.

W 2012 roku Muzeum po raz pierwszy uczestniczy∏o w Europejskiej Nocy Mu-
zeów. Skansen w scenerii nocnej mo˝na by∏o obejrzeç podczas imprezy „Nocne wsi
podglàdanie”. Zaglàdajàc przez okna wiejskiej cha∏upy zwiedzajàcy mogli podejrzeç
prac´ szewca w jego zak∏adzie i nauczycielki w wiejskiej szkole. Razem z Cyganami
mo˝na by∏o zaÊpiewaç przy ognisku, wziàç udzia∏ w zabawie ludowej w karczmie oraz
pos∏uchaç muzyki w zabytkowym koÊció∏ku. W trakcie zwiedzania na turystów czyha∏y
straszyd∏a ludowe, na rozstaju dróg straszy∏ diabe∏ i k∏obuk. Aktorami w inscenizacjach
byli pracownicy Muzeum, wolontariusze, m∏odzie˝ z zespo∏u teatralnego ze szko∏y pod-
stawowej oraz inne osoby zaprzyjaênione z naszà instytucjà. Impreza rozpocz´∏a si´
o 20:30 i trwa∏a do 24:00.

W maju w Parku Etnograficznym odby∏y si´ jeszcze Zielone Âwiàtki, przygotowane
we wspó∏pracy z Miejskim Domem Kultury i miastem Olsztynkiem. 

Na VI Âwiatowe Dni Bajki, zorganizowane 31 maja przez Miejski Dom Kultury
i Bibliotek´ Miejskà w Olsztynku, Muzeum przygotowa∏o stoisko bajki ludowej. Dzieci
mog∏y zobaczyç, jak wyglàdajà snopki i ziarna lnu oraz uczestniczyç w pokazie prz´dze-
nia lnu na ko∏owrotku. 

3 czerwca zaprosiliÊmy dzieci do Parku Etnograficznego na specjalnie dla nich przy-
gotowanà imprez´ „Skansen dzieciom”. W cha∏upach i zagrodach prezentowane by∏o
codzienne i odÊwi´tne ˝ycie dawnych mieszkaƒców Warmii i Mazur. Obrazowa∏y je
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pokazy: mi´dlenia lnu, prania kijankami i na tarze, maglowania bielizny, kr´cenia po-
wrozów, darcia pierza, mielenia ziarna na ˝arnach, korowania ˝erdzi, wykonywania
kwiatów z bibu∏y, stemplowania stemplami z ziemniaków, rzeêbienia w drewnie, pisania
obsadkà i atramentem w izbach szkolnych, tkactwa, kowalstwa.

17 czerwca odby∏ si´ kolejny rodzinny spacer po skansenie z muzealnym zootech-
nikiem, podczas którego prezentowane by∏y zwierz´ta hodowane w Muzeum. 

Lipiec rozpocz´liÊmy kolejnà nowà imprezà – „Czysta woda zdrowia doda”. Jej te-
matem przewodnim by∏a higiena na wsi na prze∏omie XIX i XX wieku. Zwiedzajàcy
mogli zapoznaç si´ nie tylko z ówczesnymi metodami zachowania czystoÊci cia∏a i hi-
gienà ̋ ywienia, ale równie˝ ze stylem ̋ ycia dawnej ludnoÊci wiejskiej. Podczas imprezy
mo˝na by∏o w∏asnor´cznie spróbowaç maglowania, prania na tarze i kijankà, ∏ugowa-
nia, krochmalenia tkanin oraz nauczyç si´ wyszywania makatek. Atrakcjom tym towa-
rzyszy∏a prezentacja multimedialna o  wodolecznictwie metodà ksi´dza Sebastiana
Kneippa. Prezentowane by∏y wystawy dawnych sprz´tów domowych, takich jak
˝elazka, pralki, maglownice r´czne i mechaniczne oraz nocniki. Mo˝na by∏o uzyskaç
porady kosmetyczne, jak dbaç o urod´ prostymi domowymi sposobami. Omawiane
by∏y równie˝ systemy grzewcze i kuchenne w wiejskich domostwach.

Na V Warmiƒski Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy, który odby∏ si´ 7 lipca
w Ba∏dach, Muzeum przygotowa∏o pokazy malowania na szkle, tkactwa, wyplatania
elementów z papierowej wikliny oraz stoisko z wydawnictwami w∏asnymi Muzeum
i wyrobami r´kodzie∏a.

Podczas Dni Olsztynka 8 lipca w muzealnym amfiteatrze odby∏ si´ koncert Jacka
Wójcickiego, wyst´p Grzegorza Halamy Oklasky oraz show zespo∏u tanecznego Mag-
nifique Dancers. 

Kolejnà edycj´ „Tajemnic ciesio∏ki”, która odby∏a si´ 22 lipca, wzbogaciliÊmy
o pokaz pracy dekarskiej (poszywanie dachu trzcinà), kucia detalu do wykoƒczenia
cha∏upy oraz omówienie inwentaryzacji obiektu i procesu translokacji. 

Imprezy odbywajàce si´ w sierpniu charakteryzowa∏y si´ wielkà ró˝norodnoÊcià.
By∏a to du˝a impreza o randze regionalnej – Âwi´to Zió∏, kameralne spotkania z przy-
rodà pod nazwà „Przyroda wokó∏ nas” oraz koncert zespo∏u romskiego. 

W jarmarku zielarskim, podczas odbywajàcego si´ po raz kolejny Âwi´ta Zió∏,
uczestniczy∏o 65 wystawców: zielarzy, producentów ˝ywnoÊci, kosmetyków, herbat
i innych specyfików zielarskich oraz twórców ludowych i rzemieÊlników. Ze swoimi
produktami wystawiali si´ m. in. cz∏onkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Ma-
zury PowiÊle. W programie imprezy, której g∏ównym celem by∏a prezentacja produktów
zielarskich i przedstawienie zió∏ jako elementu kultury ludowej, nie mog∏o zabraknàç
mszy, podczas której Êwi´cono samodzielnie wykonane wianki i bukiety z zió∏, kwiatów
i zbó˝. Mia∏y miejsce pokazy i warsztaty r´kodzie∏a zwiàzane z tematykà zielarskà, kon-
kurs rodzinny „Czy znasz zio∏a ?” oraz prezentacja multimedialna „Zio∏a u˝ytkowe”.
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W cz´Êci artystycznej wystàpili: Ania Broda, zespó∏ Schannon, Craizy Daisy z progra-
mem piosenek folkowych „Czerwone korale”. Odby∏y si´ te˝ „Bajkowe spotkania
z zio∏ami” przygotowane przez Hann´ Banasiak i widowisko „Zio∏a w obrz´dach lu-
dowych – Noc Kupa∏y” w  wykonaniu m∏odzie˝y z  Miejskiego Domu Kultury
w Olsztynku. 

Podczas Âwi´ta Zió∏ mia∏o miejsce uroczyste otwarcie nowego obiektu – kopii
stodo∏y ze wsi Bramka. Otwarcia dokona∏y w obecnoÊci wielu goÊci Anna Wasilewska
– cz∏onek zarzàdu województwa warmiƒsko-mazurskiego i Ewa Wrochna – dyrektor
Muzeum. BezpoÊrednià relacj´ z imprezy transmitowa∏o Radio Olsztyn w ramach pro-
gramu „Bliskie spotkania”. Muzeum odwiedzi∏o w  tym dniu 3500 osób. Impreza
zosta∏a zorganizowana wspólnie z Samorzàdem Województwa Warmiƒsko- Mazur-
skiego, Lokalnà Grupà Dzia∏ania Stowarzyszenie „Po∏udniowa Warmia” oraz Miejskim
Domem Kultury w Olsztynku.

Kolejne „Spotkania z przyrodà” organizowaliÊmy razem z oddzia∏em olsztyƒskim
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Parkami Krajobrazowymi (Pojezierza
I∏awskiego, Wzgórz Dylewskich oraz Górzniaƒsko-Lidzbarskiego) i NadleÊnictwem
Jagie∏ek. Program imprezy obejmowa∏ gry i zabawy edukacyjne, konkurs przyrodniczo-
terenowy „Co w trawie piszczy?” pokaz filmów edukacyjnych oraz prezentacj´ dzia∏aƒ
na rzecz przyrody, podejmowanych przez organizacje bioràce udzia∏ w wydarzeniu.

Uzupe∏nieniem ró˝norodnoÊci sierpniowych imprez by∏ koncert zespo∏u cy-
gaƒskiego Romanca, który wykonuje autentyczny folklor romski o charakterze mi´dzy-
narodowym.

Wrzesieƒ dla naszej instytucji to miesiàc tradycyjnie bogaty w wydarzenia. 7 wrzeÊnia
w Salonie Wystawowym odby∏a si´ inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dzie-
dzictwa 2012 na Warmii i Mazurach. Podczas uroczystoÊci, oprócz wystàpieƒ przed-
stawicieli w∏adz paƒstwowych i  samorzàdowych, swój wyk∏ad inauguracyjny
zatytu∏owany „Tajemnice codziennoÊci. Wspó∏czesne praktyki magiczne w ˝yciu po-
tocznym” wyg∏osi∏ prof. dr hab. Jan Âwi´ch, dziekan Wydzia∏u Historycznego UJ
w Krakowie. Z koncertem wystàpi∏a olsztynecka kapela ludowa Âparogi. GoÊcie przy-
byli na uroczystoÊç zwiedzili wystaw´ w Salonie Wystawowym „Magia chleba naszego
powszedniego” oraz Park Etnograficzny.

W dniach 8 i 9 wrzeÊnia odby∏a si´ kolejna, dziesiàta ju˝ edycja Targów Ch∏opskich.
Impreza organizowana jest od 2007 roku i nawiàzuje do tradycji jarmarków, podczas
których handlowano rzemios∏em, produktami spo˝ywczymi i kulinariami. W targach
wzi´∏o udzia∏ 70 wystawców, którzy oferowali do sprzeda˝y sztuk´ ludowà i r´kodzie∏o
oraz regionalne produkty ̋ ywnoÊciowe. Przez dwa targowe dni odbywa∏y si´ degustacje
˝ywnoÊci i produktów rolnych oraz pokazy dawnego rzemios∏a i umiej´tnoÊci. Prezen-
towany by∏ pokaz multimedialny „Jarmarkowe nastroje”. Odby∏ si´ konkurs rodzinny
„Jesienne klimaty”. Z koncertami wystàpi∏y grupy: Tygiel Folk Banda i Tuhaj Bej,
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zespo∏y pieÊni i taƒca „Kortowo” i „E∏k”, zespó∏ m∏odzie˝owy z MDK w Olsztynku
oraz bretoƒski zespó∏ Bagdad Panvird. Spektakl dla dzieci „Krawiec Niteczka” zapre-
zentowa∏a Hanna Banasiak, a przedstawienie „Legenda warmiƒska, czyli historia, której
nie by∏o” – teatrzyk z Zespo∏u Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Podczas targów
odby∏a si´ premiera filmu „Bracia” zrealizowanego przez Warmiƒskà Inicjatyw´ Fil-
mowà, który kr´cony by∏ w obiektach i plenerach Muzeum. Swojà najnowszà ksià˝k´
„Moja Warmia” promowa∏ Edward Cyfus. W pierwszym dniu imprezy mia∏o miejsce
uroczyste ods∏oni´cie steli nagrobnych odtworzonych przy kopii koÊcio∏a z Rychnowa.
W drugim dniu otworzyliÊmy Êcie˝k´ edukacyjnà „Pszczelarstwo i bartnictwo”. Uru-
chomiony te˝ zosta∏ wiatrak z Wodzian. Impreza wspó∏finansowana by∏a przez Krajowà
Sieç Obszarów Wiejskich.

23 wrzeÊnia po raz drugi w naszym Muzeum zorganizowane zosta∏y Warmiƒsko-
Mazurskie Do˝ynki Wojewódzkie. W programie imprezy tradycyjnie znalaz∏y si´: prze-
marsz korowodu wieƒcowego i msza Êwi´ta, przemówienia okolicznoÊciowe i wr´cze-
nie odznaczeƒ oraz konkurs na najpi´kniejszy wieniec do˝ynkowy. Do konkursu
zg∏oszonych zosta∏o 35 wieƒców. Jury, w którego sk∏ad wchodzi∏y równie˝ panie et-
nograf z naszego Muzeum: Jadwiga Wieczerzak i Marta ̊ ebrowska, pierwszà nagrod´
przyzna∏o wieƒcowi ze Stradomna z gminy I∏awa. Dom Kultury z Olsztynka zaprezen-
towa∏ przedstawienie „Ju˝ my po˝´li”, z koncertami wystàpi∏y kapela ludowa Âparogi,
zespo∏y Tabu i  Crazy Disy oraz Zespó∏ PieÊni i  Taƒca „Kortowo”. Izba Rolnicza
z Olsztyna przygotowa∏a piknik zbo˝owy, na którym zaprezentowano m∏ócenie cepem,
mielenie zbo˝a na ˝arnach oraz pieczenie chleba w  specjalnym piecu chlebowym.
Odby∏y si´ te˝ konkursy do˝ynkowe, pokazy dawnych rzemios∏ (ko∏odziejstwa, garn-
carstwa, tkactwa) i plener malarski „A u nas na wsi…”. Muzeum przygotowa∏o wy-
staw´ zabytkowego sprz´tu rolniczego. Prezentowane by∏y te˝ nowoczesne maszyny
rolnicze. Uzupe∏nieniem imprezy by∏ jarmark ch∏opski oraz degustacje ˝ywnoÊci i pro-
duktów rolnych. Sprzedawano sztuk´ ludowà i r´kodzie∏o: garncarstwo, ceramik´, wi-
kliniarstwo, haft i koronk´, rzeêb´, malarstwo, wyroby z drewna, zabawki z drewna
oraz regionalnà ˝ywnoÊç ekologicznà i certyfikowanà cz∏onków Sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Warmia Mazury PowiÊle.

Muzeum co roku bierze udzia∏ w Olsztyƒskich Dnia Nauki i Sztuki. W 2012 roku
przygotowaliÊmy imprez´ „Jak powstawa∏ chleb”. Odwiedzajàcy w tym dniu nasze Mu-
zeum mogli dowiedzieç si´, jak przebiega∏ d∏ugi, skomplikowany proces wytwarzania
chleba w tradycyjnej kulturze ludowej. W cha∏upach i zagrodach odbywa∏y si´ pokazy
dotyczàce ˝niw, om∏otów, oczyszczania zbo˝a, mielenia ziarna na màk´, wyrabiania
ciasta, pieczenia chleba oraz warsztaty nowolatka – pieczywa obrz´dowego. Mo˝na
te˝ by∏o zwiedziç plenerowà wystaw´ narz´dzi rolniczych wykorzystywanych w upra-
wie ziemi. Podczas imprezy odbywa∏y si´ projekcje filmu „Jak powstawa∏ chleb” zrea-
lizowanego w technice 3D. W wiatraku z Dobrocina i m∏ynie wodnym z Kaborna
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zaprezentowano wystaw´ fotograficznà przedstawiajàcà stan zachowania wiatraków
oraz m∏ynów wodnych na Warmii i Mazurach.

28 wrzeÊnia w Parku Etnograficznym odby∏y si´ Klubowe Mistrzostwa Polski, Pu-
char Polski oraz VIII Puchar Warmii i Mazur w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ zor-
ganizowane przez Polski Zwiàzek Orientacji Sportowej. Tego samego dnia wieczorem
w koÊciele z Rychnowa z koncertem wystàpi∏ zespó∏ Grzech Piotrowski Trio, promujàcy
swojà najnowszà p∏yt´ „Archipelago”. 

Imprezà nawiàzujàcà do tradycji wykopek by∏y zorganizowane 7 paêdziernika
„Smaki ziemniaka”. TuryÊci odwiedzajàcy w tym dniu Muzeum mogli samodzielnie
wykopaç ziemniaki i upiec je w ognisku. Na goÊci czeka∏y te˝ inne potrawy, takie jak
zupa ziemniaczano-warzywna „zagraj”, placki ziemniaczane, pieczone jab∏ka, ziemniaki
w mundurkach oraz herbata mi´towa i lipowa. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy,
m.in. wykonywanie stempli z ziemniaków, jesiennych korali i bukietów. 

Ostatnià imprezà w Parku Etnograficznym by∏a bretoƒska zabawa ludowa – Fest-
noz. Zosta∏a zorganizowana 10 listopada w ramach XVII Dni Bretanii na Warmii i Ma-
zurach we wspó∏pracy z Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie. W budynku szko∏y
z Paw∏owa odby∏ si´ koncert i warsztaty taƒca bretoƒskiego z udzia∏em dwóch znanych
i cenionych zespo∏ów z Bretanii: Duo Jean Baron-Christian Anneix oraz Trio Cornic. 

Sezon imprezowy zakoƒczyliÊmy 16 grudnia Olsztyneckim Jarmarkiem Wigilijnym.
Organizowany jest on zwykle z Miastem i Gminà Olsztynek i Miejskim Domem Kul-
tury. W roku 2012 do organizacji przy∏àczy∏a si´ Lokalna Grupa Dzia∏ania Stowarzy-
szenie „Po∏udniowa Warmia”. Na rynku miasta odbywa∏ si´ kiermasz Êwiàteczny, na
którym mo˝na by∏o nabyç choinki, ozdoby choinkowe, kulinaria oraz wyroby rze-
mieÊlnicze. Zaprezentowa∏o si´ 30 wystawców. Muzeum przygotowa∏o ˝ywà szopk´
z naszymi muzealnymi zwierz´tami, a m∏odzie˝ z MDK w Olsztynku na jej tle zapre-
zentowa∏a spektakl „Przybywajcie do Betlejem…”. Odby∏a si´ parada ze Êwi´tym
Miko∏ajem, któremu na ten dzieƒ burmistrz przekaza∏ klucze do miasta, a pracownicy
Muzeum – listy od dzieci. Odby∏ si´ konkurs na Êwiàtecznà szopk´ i stroik. Dokonano
uroczystego otwarcia lodowiska „Bia∏y Orlik”. Na jarmarku nie zabrak∏o kol´d i pas-
tora∏ek. Z koncertami wystàpi∏y dzieci z olsztyneckich szkó∏ i przedszkoli, domu kul-
tury oraz pensjonariusze Warsztatów Terapii Zaj´ciowej w Olsztynku. Na koniec dnia
na choince w centrum miasta uroczyÊcie zapalone zosta∏y Êwiate∏ka. Zawieszony te˝
zosta∏ wykonywany pod kierunkiem pracowników Muzeum „∏aƒcuch szcz´Êcia”. 

Filmowcy w Muzeum

W 2012 roku Muzeum kilkakrotnie odwiedza∏y ekipy filmowe. Filmowcy z „War-
miƒskiej Inicjatywy Filmowej” z Olsztyna zrealizowali we wn´trzach trzech obiektów
i w plenerach Parku Etnograficznego zdj´cia do krótkometra˝owego filmu „Bracia”
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w re˝yserii Mateusza Placka. Teren Muzeum udost´pniony by∏ do nakr´cenia scen ̋ ycia
w osadzie dawnych Prusów oraz napadu na osad´ do filmu realizowanego na zlecenie
Urz´du Miasta w Dzia∏dowie pod tytu∏em „Historia zakonu krzy˝ackiego na ziemi
dzia∏dowskiej" w re˝. Jakuba Orzechowskiego. Muzealny wóz cygaƒski „zagra∏” nato-
miast w filmie „Papusza” w re˝yserii Krzysztofa Krauzego. 

WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA

W ramach wspó∏pracy mi´dzynarodowej pracownicy Muzeum promowali region
Warmii i Mazur w ramach Dni Polskich w Tallinie, zorganizowanych przez Ambasad´ Pol-
ski w Estonii. Dyrektor Muzeum podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli naszego woje-
wództwa w regionie ¸atgalia na ¸otwie przekaza∏a do Domu Polskiego w Dyneburgu
tradycyjny odÊwi´tny strój warmiƒski noszony przez kobiety zam´˝ne w XIX wieku.

Dwukrotnie goÊciliÊmy w Muzeum cz∏onków Stowarzyszenia Przyjació∏ Mazur
z  Scharnebeck w  Niemczech. Podczas czerwcowej wizyty nastàpi∏o uroczyste
ods∏oni´cie przy koÊciele z Rychnowa tablicy informujàcej o patronacie Stowarzyszenia
nad koÊcio∏em. Pastor Fryderyk Tegler przekaza∏ do Muzeum XIX-wiecznà Bibli´
gdaƒskà oraz tog´ z befkami i szalem liturgicznym. Podczas kolejnej wizyty Stowarzy-
szenie podarowa∏o Muzeum XIX-wiecznà fisharmoni´. Wszystkie eksponaty znajdà si´
na ekspozycji „Plebania ewangelicka” w cha∏upie z Bart´˝ka. 

NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA

Dzia∏alnoÊç Muzeum zosta∏a doceniona w ogólnopolskich i lokalnych konkursach.
Projekt „Konserwacja i uruchomienie wiatraka typu «koêlak» z Wodzian”, zg∏oszony do
XXXII Konkursu o Nagrod´ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie
Muzealne Roku Sybilla 2011, uzyska∏ nominacj´ do nagrody w kategorii „Konserwacja
muzealiów”. W konkursie Ludowe Oskary Muzeum po raz drugi zosta∏o laureatem. Na-
grodzonym w kategorii „Konkursy i wystawy” projektem by∏a wystawa „Magia chleba
naszego powszedniego” prezentowana w Salonie Wystawowym od listopada 2011 do
wrzeÊnia 2012 roku. Muzeum nominowane by∏o równie˝ za kultywowanie tradycji
w ósmej edycji konkursu „Najlepszy Produkt i Us∏uga Warmii i Mazur” 2012. 

FREKWENCJA

W roku 2012 Park Etnograficzny i Salon Wystawowy odwiedzi∏o 88 667 osób.
Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dzi´kujemy.
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