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Oddajemy w Państwa ręce księgę dedykowaną Profesorowi Tadeuszo-
wi Bernatowiczowi. Zebrane artykuły zostały ujęte w ramach siedmiu 
rozdziałów, podejmujących kolejno problematykę radzivilianów, twór
czości artystycznej XVII wieku, mecenatu królewskiego i magnackiego, 
nowożytnej sztuki sakralnej, malarskich programów ikonograficznych, 
historii oraz konserwacji architektury, a także sztuki nowoczesnej. 
Przywołane tytuły rozdziałów ilustrują szerokie spektrum zaintere-
sowań badawczych zaproszonych Autorów. Równocześnie jednak ta 
wszechstronność ujęć w znakomity sposób odzwierciedla bogactwo za-
interesowań samego Jubilata. Chcieliśmy naszym tomem  uhonorować 
Profesora jako niestrudzonego badacza i autora licznych publikacji, 
a zarazem jako wykładowcę, z pasją angażującego się w pracę dydak-
tyczną. Człowieka wytrwale stawiającego intrygujące pytania i poszu-
kującego wciąż nowych odpowiedzi. Znakomitego Rozmówcę, gotowe-
go podejmować najbardziej odważne tematy i problemy. 

Profesor Tadeusz Bernatowicz od wielu lat jest związany z  łódz-
kim ośrodkiem, twórczo wzbogacając nasz zespół. Z tego też względu 
zdecydowaliśmy się w tytule niniejszej publikacji przywołać nazwę 
jednego z przedmiotów prowadzonych przez Profesora w Instytucie 
Historii Sztuki UŁ.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z ogromną przychylnością 
odnieśli się do naszej inicjatywy, w pierwszej kolejności Autorom arty-
kułów. Doceniamy wysiłek włożony w przygotowanie tekstów – zwłasz-
cza, iż powstawały one w trudnym 2020 roku, gdy dostęp do archi-
wów i bibliotek oraz możliwości wyjazdów badawczych były znacznie 
 ograniczone. Jesteśmy też bardzo wdzięczni Osobom, które dopisały 
swoje nazwiska do Tabuli Gratulatorii.

Wreszcie pragniemy wyrazić słowa wdzięczności za całą dotychcza-
sową aktywność naukową Jubilatowi, z którym mamy przyjemność 
współpracować. Gratulujemy wszystkich dokonań i życzymy sukce-
sów w przyszłych przedsięwzięciach. Wierzymy, że niniejsza księga 
będzie dla Pana Profesora dowodem uznania ze strony środowiska 
historyków sztuki i architektury.

AlINA BARCZYK, PIOTR GRYGlEWSKI

Słowo wstępne
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Roku pańskiego 1611 w miesiącu listopadzie w nocy z 15 na 16 zmarła 
w Warszawie ukochana żona Lwa Sapiehy – Elżbieta (Halszka) z Ra-
dziwiłłów 1. Małżonkowie przebywali w stołecznym mieście, zajmując 
swój drewniany dwór stojący przy bramie Krakowskiej, na parceli wy-
chodzącej na ul. Miodową 2. W Warszawie gościli często ze względu na 
obowiązki Lwa Sapiehy (ur. 1557, Ostrowno, zm. 1633, Wilno), który jako 
kanclerz (1589–1623) i hetman wielki litewski (1625) stale przebywał 
przy boku króla. Tak też było w roku 1611, kiedy od 26 września obra-
dował sejm 3, co zbiegło się z październikowym wjazdem do Warszawy 
hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który wiódł jeńców Szujskich. Na 
dzień 16 listopada przewidziany był hołd lenny Jana Zygmunta Hohen-
zollerna. Na ceremonii przed kościołem Bernardynów pw. św. Anny 
zjawił się, już jako wdowiec, Lew Sapieha liczący wówczas lat 54.

 1 W opracowaniu Sapiehowie. Materiały genealogiczne i majątkowe wydane nakła-
dem rodziny, zapewne opierając się na wcześniejszej publikacji Archiwum domu 
Radziwiłłów, podano, że Elżbieta zmarła 18 listopada. Jednak z listu Lwa Sapiehy 
(Aneks: List I), datowanego na poniedziałek 21 listopada, wynika, że, zachoro-
wawszy w niedzielę, Elżbieta zmarła z wtorku na środę. Niedziela wypadała 
wówczas 13 listopada (kolejna 20 listopada), a wtorek przypadł na 15 listopada. 
Z kolei w inskrypcji na nagrobku (1633–1635/1637) znajdującym się w wileńskim 
kościele pw. Michała Archanioła podano, że magnatka zmarła w październiku, we 
wspomnienie św. Łukasza (tj. 18 października według kalendarza juliańskiego, 
31 października według gregoriańskiego), co także jest datą dzienną niepraw-
dziwą, cf. Archiwum domu Radziwiłłów 1885, s. 253; Sapiehowie 1890, s. 169.

 2 VUB, f. 4(A-1472)12170; MAKOWSKA 1995, s. 189–200.

 3 Lew Sapieha nie był obecny na wotach senatorskich. W połowie września prze-
bywał jeszcze w Słonimiu: CZWOŁEK 2012, s. 315.

AnnA SylwiA Czyż 
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEfANA WYSZYńSKIEGO 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI
  https://orcid.org/0000-0001-7923-1204

Pompa funebris  
Halszki z Radziwiłłów,  

żony Lwa Sapiehy
Na marginesie badań nad kościołem  

pw. Michała Archanioła w Wilnie

https://orcid.org/0000-0001-7923-1204
https://orcid.org/0000-0001-7923-1204
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irenA rolSkA 
KATOlICKI UNIWERSYTET lUBElSKI 

INSTYTUT NAUK O SZTUCE
  https://orcid.org/0000-0001-7360-9536

Eques Hierosolimi tanus 
 Mirski portret wojewody wileńskiego  

Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła  
„Sierotki” (1540–1616)

Hrabstwo mirskie ze stolicą w Mirze było częścią potężnego kompleksu 
latyfundialnego ordynacji nieświeskiej założonej w roku 1586 przez 
księcia Mikołaja Radziwiłła „Sierotkę” 1. Związki Radziwiłła z Mirem 
rozpoczęły się w roku 1568, gdy ówczesny właściciel, Jerzy Ilinicz, za-
pisał mu swoje dobra. Książę prawnie objął Mir dopiero po śmierci 
Ilinicza w roku 1569. 27 grudnia 1579 Radziwiłł wydał nowy przywilej 
lokacyjny dla miasta, którego obronność wzmocnił wałem z czterema 
murowanymi basztami. W  latach 80. i 90. XVI wieku „Sierotka” do-
konał również rozbudowy późnośredniowiecznego zamku Iliniczów, 
przekształcając go w renesansową rezydencję z bastionowymi forty-
fikacjami. Zamek w Mirze stał się, obok Nieświeża, siedzibą, w której 
książę najchętniej i najczęściej przebywał 2.

W roku 1566 podczas pobytu w Rzymie Mikołaj Radziwiłł „Sierotka” 
dokonał konwersji na wiarę katolicką. Rezultatem trwającego przez wie-
le lat duchowego rozwoju księcia była jego głęboka religijność rzutująca 
na jego życiową postawę 3. Postępująca, nieuleczalna choroba sprawiła, 
że we wrześniu 1575 roku Mikołaj Radziwiłł złożył ślub Bogu, że uda się 
w pielgrzymkę do Grobu Świętego w Jerozolimie. Peregrynacja do Zie-
mi Świętej, którą odbył w latach 1582–1584, oraz odwiedzenie miejsc 

 1 BERNATOWICZ 1998, s. 109.

 2 KEMPA 2000, s. 192–193.

 3 KEMPA 2000, s. 131–132.

https://orcid.org/0000-0001-7360-9536
https://orcid.org/0000-0001-7360-9536
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związanych z życiem Chrystusa i Matki Boskiej jeszcze bardziej umoc-
niły postawę religijną księcia 4.

Mikołaj Radziwiłł, obejmując w roku 1569 hrabstwo mirskie, był już 
katolikiem. Jednak dopiero w 1574 roku rozpoczął działalność kontr-
reformacyjną, którą kontynuował przez dalszy okres swojego życia. 

 4 KEMPA 2000, s. 131–132.

1.   Portret Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, ze zbiorów Kurii Biskupiej  
w Drohiczynie, fot. Zenon Czumaj, 2020
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JAroSłAw PietrzAk 
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI
  https://orcid.org/0000-0003-0341-2273

Czarny orzeł i św. Michał Archanioł 
jako psychopomposy

 O symbolicznym znaczeniu malowideł 
w kaplicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele 

św. Anny w Białej Podlaskiej

Kaplica kopułowa w kościele pw. św. Anny w Białej Podlaskiej (daw. 
Alba Ducalis – Biała Książęca, nazywana też Białą Radziwiłłowską) była 
jedną z późniejszych tego typu konstrukcji na terenach Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów 1. Obiekt sakralny został dostawiony do północnej 
ściany nawy po 1670 roku staraniem Michała Kazimierza Radziwiłła, 
podkanclerzego i  hetmana polnego litewskiego, i  jego żony – Kata-
rzyny z  Sobieskich. Radziwiłłowska kaplica zadedykowana została 
wówczas błogosławionemu Janowi Kantemu 2 i była drugim, po kaplicy 
Różańcowej, zwanej też Wołłowiczowską, przybytkiem sakralnym 
w tym kościele 3. Przyozdabianie kaplicy Radziwiłłowskiej malowid-

 1 Więcej o kaplicach kopułowych piszą między innymi: fISCHINGER 1969; fISCHINGER 
1953, s. 82–110; DUNIN-fISCHINGEROWA 1961; ŁOZIńSKI 1970, s. 271–289; SKURATO-
WICZ 1970, s. 56–70; ŁOZIńSKI 1973; CZYżEWSKI/WAlCZAK 1999, s. 26–38; CZYżEWSKI/
WAlCZAK 2012, s. 31–70; MOSSAKOWSKI 2007; MOSSAKOWSKI 1978, s. 118–132; MOSSA-
KOWSKI 1984, s. 333–344; JAKIMOWICZ 1985; TARGOSZ 1986, s. 131–164; WARDZYńSKI 
2004, s. 577–596; KRASNY 1992, s. 25–52; GRYGlEWSKI 2000, s. 73–110; GRYGlEWSKI 
2002b; GRYGlEWSKI 2002a, s. 63–85; BETlEJ 2009, s. 317–324; BETlEJ 2011, s. 305–314; 
NESTOROW 2006, s. 167–195; ANUSIK/KARKOCHA 2011, s. 99–131; STANKIEWICZ 2018, 
s. 79–99; ROlSKA 2009, s. 226–267.

 2 Podkanclerzy i hetman polny litewski podczas swojej sławetnej legacji do Rzymu 
w latach 1679–1680 wystarał się o beatyfikację Jana Kantego. W trakcie pobytu 
w Wiecznym Mieście M.K. Radziwiłł doniósł królowi we wrześniu 1680 roku, że 
papież Innocenty XI wyraził zgodę na odprawianie oficjów ku czci św. św. Stani-
sława Kostki, Jana Kantego, Jadwigi Śląskiej i księżnej Kingi, vide: AGAD, AR, dz. IV, 
sygn. 373, s. 50–51.

 3 Pierwsza kaplica swoją nazwę wzięła od Tekli z Wołłowiczów Radziwiłłowej, żony 
Aleksandra Ludwika, marszałka najwyższego litewskiego, vide: ŁOZIńSKI 1973, 
s. 208, 221; flISIńSKI 2003, s. 7–23; flISIńSKI 2009–2011, s. 7–14.

https://orcid.org/0000-0003-0341-2273
https://orcid.org/0000-0003-0341-2273
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łami – być może według projektu jezuity, Piotra Dunina – oraz stiu-
kami i sztukateriami, których autorstwo łączone było z osobą Antonia 
Stuccatora, trwało aż do śmierci Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej 
w 1694 roku 4. Dalszym pracom patronował syn księżnej, Karol Stani-
sław Radziwiłł. Kaplica została odnowiona po zniszczeniach III wojny 
północnej w  latach 1719–1722 z  inicjatywy księżnej Anny Katarzyny 
z  Sanguszków Radziwiłłowej, pod nadzorem majstra murarskiego, 
Karola Prefa (Proefa) 5. Nie można pominąć faktu, że na księżnę kan-
clerzynę Wielkiego Księstwa Litewskiego spadł w tym czasie główny 
ciężar opieki nad jej dobrami. Biała Książęca (a dokładnie tzw. hrab-
stwo bialskie) należała bowiem do dóbr alodialnych i zapisywana była 
w formie dożywocia każdorazowej małżonce ordynatów nieświeskich. 
Ponadto w  1719 roku zmarł Karol Stanisław Radziwiłł, a  Katarzyna 

 4 JAROSZUK 1987, s. 392–396; PIETRZAK 2016a, s. 431–432.

 5 AGAD, AR, dz. XXIII, teka 5, plik 2, s. 1–8. Szerzej o kościele pw. św. Anny w Białej 
oraz samej kaplicy Radziwiłłowskiej vide: KONDRATIUK 1986; RACHUBA 1990, s. 37–
66; JADCZAK 1993; KARKUCIńSKA 2000, s. 79–80; lITAK 2004, s. 303–335; SOSZYńSKI 
2007; flISIńSKI 2009; MARAśKIEWICZ 2007; BUCZYŁO 2019, s. 233–249.

1.   Biała Podlaska. Kościół parafialny p.w. św. Anny i kaplica św. Jana Kantego  
(radziwiłłowska). Stan obecny, fot. Jarosław Domański, 2020
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Urbs Piotricovia 
O pewnym widoku miasta  

z dzieła Samuela Pufendorfa

Opublikowana w  dziele Samuela Pufendorfa panorama siedemna-
stowiecznego Piotrkowa jest najstarszym znanym portretem tego 
grodu. Atrakcyjność tego przekazu potęguje powiązanie widoku mia-
sta z uproszczonym planem, który również należy do najwcześniej-
szych piotrkowskich przekazów kartograficznych. Opisywany widok 
jest częścią cyklu grafik sporządzonych według rysunków Erika Jön-
sona Dahlbergha 1 i  opublikowanych w  dziele Samuela Pufendorfa 
pt. De Rebus a Carlo Gustavo Sveciae Gestis wydanym w Norymber-
dze w 1696 roku 2. Wizerunek Piotrkowa zajmuje górną część karty, na 
której znalazło się również wyobrażenie Janowca. Obie kompozycje 
zostały zamknięte wspólną ramą z  dekoracją roślinną 3. Widok Pio
trkowa umieszczono w prostokątnym polu o proporcjach szerokości do 
wysokości w stosunku 3:1. Panorama zawiera trzy główne plany. Pierw-
szy, znajdujący się najbliżej obserwatora, jest zacieniony i  ukazuje 
sylwetki niskich zarośli. Wśród nich widoczna jest przechylona stela. 

 1 Na temat samego rysownika: ERICSSON 1931, s. 615–630; HEYDUK 1971; krytyczna 
analiza tego opracowania: WYROBISZ 1972, s. 342–344.

 2 PUfENDORf 1696; PUfENDORf 1697; polskie wydanie krytyczne: PUfENDORf 2013. 
Możliwości rysunkowo-dokumentacyjne Erika Dahlbergha znalazły wyraz również 
w monumentalnym dziele Suecia antiqu et hodierna opublikowanym w 1716 roku. 
Szereg rysunków, w wersji graficznej wydrukowanych w trzech tomach, miało 
ukazywać Szwecję wraz z jej starożytnościami. NEVIllE 2019, s. 619–648.

 3 Grafika z Piotrkowem i Janowcem zajmuje czwartą księgę dzieła, funkcjonując 
jako trzecia, dwustronicowa karta z grafiką pomiędzy stronami 254 a 255. Część 
opisowa odnosząca się do zdobycia Piotrkowa znalazła się na stronie 254: PU-
fENDORf 1696.

https://orcid.org/0000-0002-2712-2855
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Kompozycję dopełniają sylwetki oddalających się konnych i  pieszych 
żołnierzy. Na tym samym poziomie, w  prawym dolnym narożniku 
rysownik umieścił zrolowaną kartę z uproszczonym planem miasta. 
Powyżej znalazła się główna część kompozycji z widokiem otoczonego 
murem grodu z czytelnie wyeksponowanymi głównymi budowlami. 
Na tym samym poziomie zostały również ukazane obiekty funkcjonu-
jące poza pierścieniem fortyfikacji. Po lewej znalazł się zespół klasz-
toru Bernardynów, po przeciwnej – bryła zamku i  zespół klasztoru 
Franciszkanów. Trzeci plan grafiki wyznacza linia wzgórz ciągnących 
ponad dachami miasta. Na ich stoku rysownik zaznaczył uproszczone 
czworoboki uzbrojonej w piki piechoty w układzie szachownicowym. 
Przy górnej krawędzi kompozycji znalazł się owalny kartusz z napi-
sem łacińskim. Głosi on, że miasto miało zostać zdobyte przez woj-
ska króla Karola Gustawa 23 marca 1657 roku po dwóch godzinach 
oblężenia 4. Datę podano według obowiązującego wówczas w Szwecji 
kalendarza juliańskiego.

Przywołane w grafice konkretne wydarzenie nie było pierwszym 
militarnym epizodem czasów potopu związanym z piotrkowskim gro-
dem. Już na początku wojny zostało dostrzeżone strategiczne położ-
nie miasta. Królewski uniwersał z 25 sierpnia 1655 roku wzywał po-
spolite ruszenie do koncentracji właśnie w pobliżu Piotrkowa. W tym 
samym czasie, wobec bezpośredniego zagrożenia, miasto zaczęło 

 4 Taka sama notatka w wersji niemieckojęzycznej znajduje się w uproszczonym 
kartuszu na rysunku Erika Dahlbergha.

1.   Widok Piotrkowa z dzieła S. Pufendorfa, De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege 
Gestis, Norimbergae 1696, zbiory własne
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Bieliny nad Sanem
 Założenie dworskie w czasach  

Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej  
i jej spadkobierców

W XVIII i XIX stuleciu doceniono szczególne walory przyrodnicze i kra-
jobrazowe, wykorzystując je dla podkreślenia malowniczości sylwety re-
zydencji – tymi słowami Profesor Tadeusz Bernatowicz scharakteryzo-
wał dzieje założenia pałacowoogrodowego w Zauszu koło Nieświeża 1. 
Powyższe zdanie posiada jednak bardziej uniwersalny sens i może być 
odniesione do wielu obiektów kształtowanych lub przekształcanych 
w tych wiekach. Dogłębne studia nad architekturą i układami przestrzen-
nymi siedzib magnackich nieustannie pozostają w kręgu zainteresowań 
Badacza, któremu poświęcona jest niniejsza księga. Wielką zasługą Pro-
fesora jest też spojrzenie na formę architektoniczną przez pryzmat 
ambicji politycznych i  społecznych właścicieli, oparte w pierwszej 
kolejności na analizach archiwaliów (inwentarzy, korespondencji) i ob-
serwacjach in situ, a także docenienie roli ekspertyz archeologiczno-
architektonicznych i konserwatorskich. Z tego względu pozwolę sobie 
przybliżyć jedno z mało znanych, magnackich założeń dworskich, 
które można rozpatrywać według wyżej wymienionego modusu i do 
którego w pełni pasuje przywołany cytat.

Dwór w podkarpackich Bielinach (gm. Ulanów) 2 odznacza się skrom-
ną formą architektoniczną (il. 1), niezwykle interesująco prezentują się 

 1 BERNATOWICZ 2016, s. 75.

 2 Informacje historyczne dotyczące wsi zawarto między innymi w źródłach: AGAD, 
sygn. 386, mf. 38993, passim. Z dość skromnej literatury prezentującej dzieje Bie-
lin wspomnieć można: Słownik geograficzny 1880, s. 213; GAJEWSKI 1991, passim; 
GAJEWSKI 1997, passim. W końcu XIX wieku dwór przejęli Sękowscy, a następnie 
Smolińscy. Od drugiej dekady XX stulecia znajdował się w rękach Czartoryskich. 
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jednak jego dzieje. Budowla, której naj-
starsza część pochodzi z XVI wieku 3, była 
kilkukrotnie rozbudowywana. Jej pier-
wotny obrys w XVII wieku powiększono 
o partię zachodnią i północną oraz do-
konano korekty poziomów użytkowych 4. 
W kolejnym stuleciu, dążąc do osiowo-
ści bryły, poszerzono ją od północnego 
wschodu, wysuwając część naziemną 
poza obrys piwnic 5. Dwór, usytuowany 
na skarpie opadającej w stronę stawu, 
stanowił część większego założenia prze-
strzennego, na którego terenie znajdo-
wały się między innymi zabudowania 
gospodarcze i ogród.

Szczególnie dobrze udokumentowany jest charakter zabudowy i wy-
posażenia w ostatnich dekadach XVIII i pierwszych latach XIX stulecia 6. 
Rekonstrukcja dyspozycji i wystroju wnętrz możliwa jest dzięki źródłom 
rękopiśmiennym skonfrontowanym z wynikami badań architektonicz-
nych i obserwacją in situ. Na odtworzenie dyspozycji przestrzennej ca-
łego zespołu dworskiego pozwala z kolei zestawienie archiwaliów z ma-
teriałem kartograficznym. Szczególnie cenne są dwie plansze: tak zwana 
wiedeńska mapa Miega 7 oraz szczegółowy plan ze zbiorów Archiwum 

Po wojnie w budynku mieściła się miedzy innymi szkoła: KOMADA/POlANOWSKI/
ZUB 1992, s. 19; WENDlANDT 1976, passim.

 3 KOMADA/POlANOWSKI/ZUB 1992, s. 19–20.

 4 W części północno-wschodniej komory piwnic są odsunięte od murów magistral-
nych, co stanowi dodatkowy argument za rozwarstwieniem chronologicznym 
dworu, a zarazem jest wynikiem warunków topograficznych.

 5 KOMADA/POlANOWSKI/ZUB 1992, passim.

 6 Założenie dworskie dokumentują opisy z lat: 1771 (ZNiO, sygn. DE-1161, k.  83v-85v), 
1797 (ZNiO, sygn. DE-5967, s. 1–24), 1818 (ZNiO, sygn. sygn. DE-5301, s. 3–16) oraz 
niedatowany tekst z XIX wieku (ZNiO, sygn. DE-5273, s. 1–14). Dwa ostatnie 
z wymienionych dokumentów w dużej mierze są zgodnie z tekstem w końca 
XVIII wieku.

 7 W zbiorach: Wiener Kriegsarchiv, sygn. B IXa 390. Plan Królestwa Galicji i Lo-
domerii, przygotowywany od 1775 roku, wykonano w latach 1779–1783. Po-
wszechnie stosowana w literaturze nazwa „mapa Miega” została zaczerpnięta 
od nazwiska kierującego większością prac oficera Friedricha von Miega.

1.   Bieliny, dawny dwór Mniszchów, 
rzut przyziemia (stan współ-
czesny), oprac. Alina Barczyk, 
2020, na podst. WENDLANDT 1976; 
KOMADA/POLANOWSKI/ZUB 1992 
i obserwacji in situ
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2.   Dorf Bieliny in Galizien Rzeszower Kreis, detal, ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Przemyślu, Archiwum Geodezyjnego, sygn. 79M

3.   Bieliny, dawny dwór Mniszchów, sala w narożu południowo-wschodnim,  
fot. ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Krośnie.  
Delegatura w Tarnobrzegu, 1988


