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Myśl o gruntownym odnowieniu Collegium Maius,
po wyprowadzeniu biblioteki do nowego gmachu, zaczęła
przybierać realne kształty na rok przed wybuchem II wojny
światowej. Równocześnie zastanawiano się
nad nowym
przeznaczeniem budynku. Zdania w tej kwestii były podzielone,
ale do najczęściej powtarzanych postulatów należały: muzeum,
zakład historii sztuki UJ, rektorat oraz biura. Inicjatywa ta
została przerwana przez wybuch II wojny światowej i dopiero
w czerwcu 1946 roku powołano Komitet Odnowy Gmachu.
Sekretarz Komitetu Karol Estreicher jun. był zwolennikiem
radykalnej przebudowy, co argumentował dawnymi planami
budynku. Postulował szybkie rozpoczęcie prac z obawy
o zniszczenie gmachu o tak wysokiej randze, a także zrzucenie
neogotyckiego kostiumu i przywrócenie pierwotnej postaci
Karol Estreicher jun., fot. wł. Muzeum UJ
budynku. Użył również argumentacji polityczno–ideologicznej
wskazując na niemiecki rodowód XIX-wiecznej przebudowy, co w powojennej Polsce traﬁło na podatny grunt.
Koncepcja Estreichera wygrała, jednakże chyba nikt nie spodziewał się wtedy jak daleko idące okażą się jego
posunięcia. Komitet Odnowy został zastąpiony przez Komisję Odbudowy Gmachu Collegium Maius, co było
sygnałem do rozpoczęcia faktycznych prac 11 lutego 1949 roku. Tydzień później zlecono przeprowadzenie
generalnej odbudowy gmachu, włącznie z usunięciem XIX-wiecznej tkanki neogotyckiej.
Mimo rozpoczęcia prac przy odnowie Collegium kontrowersje wokół obranego planu nie ucichły.
Co ciekawe, głosy sprzeciwu słychać było głównie w kołach uniwersytecko–muzealnych Krakowa, które interweniowały w końcu w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Jesienią 1950 roku przybyli z Warszawy
do Krakowa przedstawiciele naczelnych władz konserwatorskich i muzealnych z ramienia Ministerstwa Szkół
Wyższych, zaniepokojeni zakresem odbudowy. Na czele delegacji stanęli Jan Zachwatowicz i Stanisław Lorentz,
którzy zarzucili Komitetowi zbyt pochopne przystąpienie do działań bez dostatecznie przygotowanej dokumentacji technicznej i historycznej. Naczelnicy z Warszawy zaakceptowali jednak w końcu ogólny program odnowy
gmachu dobrze udokumentowany przez Karola Estreichera jun. ikonograﬁą, poddając pod dyskusję jedynie
szczegóły. Tym samym program odnowy Collegium Maius, mimo licznych zawirowań, został zaakceptowany.
Dokonana w latach 1949–1964, pod kierownictwem Karola Estreichera jun. przebudowa Collegium Maius,
jest przykładem realizacji przedstawienia historycznego, które skłania do rozważań nad sensem i znaczeniem
zabytku oraz próby powrotu do jego „autentycznej” formy m.in. za pomocą świadomych zafałszowań. Koncepcja
gmachu na którą zdecydował się Estreicher była bardzo przemyślana. Zrzucając neogotycki płaszcz, chciał on
podkreślić związek Uniwersytetu z praskim Carolinum oraz ze sztuką włoską, realizowany m.in. przez dziedziniec
arkadowy, co miało poświadczać jego rozkwit w epoce renesansu. Na dziedzińcu w miejsce ﬁgury Mikołaja
Kopernika stanęła zaprojektowana na wzór baroku studnia, ozdobiona herbami Polski, Krakowa, Jagiełły oraz
Jadwigi, co nawiązywało do autentycznego obiektu znajdującego się niegdyś na dziedzińcu Collegium Maius
oraz napisanego przez Sebastiana Petrycego utworu Studnia kolegiacka „w domu mądrości środkiem
położona". Estreicher zdecydował się również na użycie licznych uautentyczniających budynek spoliów.
Odnawiane Collegium Maius idealnie nadawało się na siedzibę Muzeum Uniwersyteckiego. Decyzja Senatu
o nowym przeznaczeniu budynku zapadła 20 czerwca 1947 roku. Była to bowiem kolebka tradycji
uniwersyteckiego kolekcjonerstwa, a także miejsce gdzie po raz pierwszy zbiory zostały udostępnione szerszej
publiczności, co należy wiązać z Gabinetem Józefa Łepkowskiego.
Karol Estreicher jun. został kierownikiem muzeum w roku 1951, jeszcze w okresie początków i organizacji
Muzeum. Jednakże dopiero po uporaniu się z początkowymi trudnościami związanymi z rozwojem placówki,
mógł zacząć w pełni kształtować swoją wizję funkcjonowania muzeum. Ogólny schemat narracji ekspozycyjnej
pomyślany został tak by historię domu (Collegium Maius) ukazać przez pryzmat rodziny (profesorów, wybitnych
uczonych, fundatorów oraz dobrodziejów uniwersytetu) na tle szerszego kontekstu historii rozwoju nauki oraz
historii politycznej. Do wnętrz wprowadzono meble i ozdoby wzorowane na barokowych pochodzących między
innymi z kościoła Św. Anny i Wawelu, bądź autentyczne, które ściągano najczęściej z innych miejsc. Do istniejącej
kolekcji obrazów sztalugowych przedstawiających profesorów oraz dobrodziejów Uniwersytetu oraz fresków,
Karol Estreicher jun. zamówił również wizerunki królów polskich. Był on również autorem rzekomo pradawnej
sentencji uniwersyteckiej Plus ratio quam vis wymalowanej na jego zamówienie na portalu w Auli Jagiellońskiej.
Co ciekawe sentencja ta została wpisana w latach 90. XX wieku do Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego jako
jego dewiza. Można z powyższych zabiegów oraz z tego jak weszły do obiegowej opinii jako rzeczy autentyczne,
wysnuć wniosek, że Estreicher z dużą precyzją i wyczuciem zacierał granice między światem wyobrażonym,
a rzeczywistym. Siła ich oddziaływania świadczy o tym, że mu się udało.
Można więc zaryzykować tezę, że mimo popełnienia licznych mistyﬁkacji, Estreicherowi udało się w sylwecie
budynku oraz ekspozycji muzealnej uchwycić i przekazać to, co nadal uważamy za sens „universitas”.

(mg)
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Aula Jagiellońska

Nazywana jest również Salą Jagiellońską czy jeszcze wcześniej Lectorium superius, usytuowana w najstarszym
fragmencie Collegium Maius, to jedna z najpiękniejszych sal Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie sposób
oprzeć się jej urokowi niezależnie jak często przychodzi nam w niej przebywać, czy jak dobrze jest nam znana.
Za każdym razem jej wygląd i panująca tu atmosfera zapierają dech w piersiach, postacie zerkające z obrazów wydają
się z nami komunikować, a każda sytuacja, w jakich je spotykamy wydaje się przybliżać i przypominać nam coraz to
nowe i nieodkryte dotąd obszary historii kultury, nauki, tego miejsca, a nader wszystko najstarszej polskiej uczelni.
Aula jest największą muzealną i uniwersytecką galerią portretów królów polskich, dostojników kościelnych
i profesorów, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju krakowskiej Alma Mater. Jest ona wciąż miejscem
wielu uroczystości uniwersyteckich, doktoratów honorowych, habilitacji i sesji naukowych.
Aula … to prawdziwa perła, samo w sobie dzieło sztuki, nieszablonowe i estetyczne…
Andrzej Chwalba, Collegium Maius

Aula Jagiellońska,Tomasz Niziołek (grafika komputerowa), 2016

Na jej ścianach widniały dzieje uniwersytetu malowane pendzlem Stachowicza. Uchodziły za osobliwość
roboty alfresko. (…) trwały coś do roku 1869.
Karol Estreicher sen., Przechadzka po Bibliotece Jagiellońskiej
Aula Jagiellońska to dawne lektorium teologów. Najstarsza sala wykładowa usytuowana w pierwszej
kamienicy zakupionej i podarowanej przez króla Władysława Jagiełłę Uniwersytetowi w 1400 roku. Niestety
nie wiemy dokładnie jak wyglądała poprzedniczka dzisiejszej Auli. Wiemy na pewno, iż sukcesywnie dokonywano jej
rozbudowy i wprowadzano ozdobne elementy. I choć przed wiekami pomieszczenie to było zdecydowanie mniejsze
i skromniejsze już wtedy służyło, jako sala ogólnouniwersyteckich zebrań. Dogodne było przede wszystkim jej
położenie. Pierwszą uroczystą promocję odnotowuje się 28 lutego 1528 roku. Była to promocja doktorów medycyny.
Przypuszczalnie w tamtym czasie Sala Jagiellońska była odpowiednio do takich celów przygotowana i tak służyła
przez długie lata. Wszelkie promocje i akty nadania odbywały się w niej z najwyższą dostojnością. Podejmowano
tu najważniejszych gości Uniwersytetu, w tym głowy koronowane, bywali tu urzędnicy królewscy, miejscy radni
i kościelni dostojnicy.
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Opisy Jana Śniadeckiego mówią o tym, iż w czasach jego bytności Aula była ozdabiana ogromnymi przedstawieniami
fundatorów i dobrodziejów uczelni, a ławy, w których zasiadano wyściełane były paradnymi kobiercami. Fragmenty
dolne ścian natomiast spowijał karmazynowy adamaszek.
Rola Auli zmieniła się pod koniec XVIII stulecia. Po reformie kołłątajowskiej pustoszały pomieszczenia
Collegium Maius, tutejsze izby straciły funkcję mieszkalną, a przede wszystkim przeniesiono stąd zajęcia dydaktyczne
do innych budynków. Sala Jagiellońska niszczała, a z upływem czasu nie znajdowano pomysłu ani środków na jej
dalsze przeznaczenie. W 1789 roku stała się miejscem składowania różnorodnych przedmiotów i magazynem zboża.
Przełom nastąpił dopiero po 1816 roku. Pozyskiwane, między innymi od Senatu Wolnego Miasta Krakowa
środki ﬁnansowe pozwalały na stopniową renowację, wzmocnienie konstrukcji i dekorację Sali. Wprowadzono na jej
ściany malowidła z historycznymi przedstawieniami i portrety królów, uczonych i dobrodziejów Uniwersytetu. Były to
prace Michała Stachowicza. Sali Jagiellońskiej przywrócono rolę reprezentacyjną.
Koniec XIX wieku przyniósł koleje zmiany. Wnętrza najstarszego gmachu przeznaczano stopniowo
dla uniwersyteckiej biblioteki. Tym samym oprócz Librarii w pozostałych pomieszczeniach, szczególnie pierwszego
i drugiego piętra gromadzono cenne zbiory. Dzisiejszą Aulę również odpowiednio zaadaptowano. Sala była rozległa
i wysoka, a białe sklepienia ozdobione herbami Jagiellonów, Wazów i Batorego. W artystycznie rzeźbionych szafach
i gablotach przechowywano broszury, gazety i dzieła rękopiśmienne, manuskrypty. Szafy z księgozbiorem sięgały
najwyższych partii pomieszczenia, a ruchoma galeryjka pozwalała bibliotekarzom bez oporów i utrudnień korzystać
ze zbiorów.
Jak wiemy doskonale, nie sposób zachować miejsc o tak długiej historii w niezmiennym stanie. Wpływa na to
wiele czynników. W przypadku Auli Jagiellońskiej jest podobnie. Niewiele zachowało się z najdawniejszych ozdób czy
umeblowania, a dzisiaj mamy do czynienia w przypadku tej Sali ze swobodną rekonstrukcją zrealizowaną według
projektów Karola Estreichera juniora, który sięgał przy jej urządzaniu do dawnych zapisków, ale czerpał również wzory
z najbliższego otoczenia.
(jś)

W Auli Collegium Maius roboty będą niedługo zakończone.
Nad tronem rektorskim, na krawędzi baldachimu przyjdą spinające klamry i cztery głowy - symbole czterech
wydziałów. Teologię będzie reprezentować głowa kardynała Dunajewskiego, medycynę głowa Alojzego Estreichera,
ﬁlozoﬁę głowa Karola Estreichera, prawo Stanisława Estreichera. Głowy w glinie wyrzeźbił Pabisiak, a w drzewie
wyciął snycerz, pozłocił młody Kruk z Wawelu. W ten sposób postanowiłem uczcić rodzinę Estreicherów,
która z Uniwersytetem związana jest blisko 200 lat. Nie mówię tego oczywiście nikomu, aby mi nie dokuczano...
Karol Estreicher jun., 14 marca 1960 r.

Głowy Estreicherów nad tronem rektorskim

Aula Jagiellońska, Stalle rektorskie jeszcze bez estreicherowskich głów
Fot. Muzeum UJ

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 4/01/2016

Jak Kraków zniszczył wóz Drzymały
Legendarny wóz Drzymały, symbol walki z polityką germanizacji w zaborze pruskim ma swój mało znany
krakowski wątek. Właściciel wozu Michał Drzymała - chłop z Wielkopolski stał się na początku XX w. bohaterem
narodowym, który swoją niezłomną postawą przeciwstawił się pruskiej machinie germanizacyjnej. Drzymała urodził
się w 1857 roku w Zdroju koło Grodziska Wlkp. w polskiej, chłopskiej rodzinie, w której kultywowano język ojczysty,
rodzime tradycje i przywiązanie do ziemi. Marzeniem młodego chłopaka było posiadanie własnego gospodarstwa.
Po założeniu rodziny często zmieniał miejsca zamieszkania najmując się do drobnych prac folwarcznych, kupując
liche, małe gospodarstwa, które nie mogąc wyżywić rodziny były sprzedawane. W końcu, w 1904 roku po kilkuletniej
tułaczce osiadł w wiosce Podgradowice u najbogatszego gospodarza - Niemca Richarda Neldnera, wyrażajacego
jawnie swoje sympatie wobec Polaków. Wkrótce Drzymała kupił od niego 2 hektarową działkę nad stawem
ze zniszczonym budynkiem i chlewem. Zamierzał szybko postawić nowy dom. Ponieważ jego sytuacja ﬁnansowa
uległa polepszeniu zarabiając furmanieniem przy rozwożeniu piasku, żwiru i cegły, marzenia o własnym domu
i gospodarstwie mogły się ziścić. Na przeszkodzie stanęła jednak nowa ustawa sejmu pruskiego z 1904 roku,
która zabraniała Polakom zakładania nowych gospodarstw rolnych, budowy osiedli, domów i fabryk. Michał
Drzymała zezwolenia na budowę nie otrzymał. Zrezygnowany zamierzał działkę sprzedać, jednak za namową
Neldnera i karczmarza Kidemanna z Grodziska Wlkp i za pożyczoną od Niemców kwotę 350 marek, kupił stojący na
podwórzu karczmy Kidemanna wóz cygański bądź wg innych cyrkowy, w którym po przewiezieniu na działkę,
Drzymała zamieszkał z rodziną. Tym sprytnym pomysłem zamierzano dokuczyć nielubianemu pruskiemu
komisarzowi obwodowemu. Wobec niepokornego mieszkańca władze rozpoczęły represje zasądzając kary a nawet
kilkukrotne areszty. Rekwirowano mu kolejne piece, którymi palił w wozie, bądź znaleziono przepis dotyczący
postoju wozów cygańskich w jednym miejscu, wyłącznie na jedną dobę, więc Drzymała codziennie przesuwał wóz
o parę metrów. Idąc za każdym razem do aresztu śpiewał ponoć Jeszcze Polska nie zginęła... wprawiając
we wściekłość pruskich żandarmów. Jego zmagania z niemieckimi urzędnikami, chłopska mądrość, pomysłowość
i przekora szybko zaowocowały wieloma humorystycznymi opowiastkami i anegdotami. Dzięki zagranicznym
dziennikarzom historia "domu na kółkach" jak zwano wóz Drzymały została spopularyzowana w całej Europie.
Na temat szykan w Poznańskiem wypowiadali się między innymi: Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Bolesław
Prus, czy Lew Tołstoj. Powstała nawet sztuka teatralna autorstwa Wojciecha Rączkowskiego p.t. Wóz Drzymały,
grana we Lwowie i Krakowie.
W roku 1908 stary, zużyty wóz nie nadawał się już do zamieszkania. Powołano wówczas w Poznaniu Komitet
Drzymałowski, zbierający od Polaków składki umożliwiające wykonanie nowego wozu, który wkrótce stanął na parceli
Drzymałów. Kolejny przepis pruski, mówiący o wymaganej minimalnej wysokości 2,5 metra domu mieszkalnego,
przesądził o wyeksmitowaniu rodziny. Michał Drzymała odwoływał się jeszcze w sądach w Poznaniu i Berlinie,
ale ostatecznie w 1910 roku, po przegranych procesach zmuszony został do zakupu gospodarstwa w Cegielsku,
gdzie zamieszkał z rodziną, zajmując się nadal furmanieniem po okolicznych miejscowościach. Mijały lata, skończyła
się I wojna światowa, w której Drzymała stracił dwóch synów. Pozostałe dzieci wyjechały do Niemiec, wspierając
wprawdzie ﬁnansowo rodziców, lecz Drzymałowie w zapomnieniu żyli bardzo biednie. W 1927 roku odwiedził
Drzymałę poeta i pisarz Józef Weyssenhoff, który przypomniał o dawnym patriocie polskim. Zainteresowali się nim
ponownie dziennikarze przeprowadzając wywiady, robiąc zdjęcia. Drzymała stał się bohaterem narodowym
zaproszonym m.in. przez prezydenta Ignacego Mościckiego do Belwederu, biorącym udział jako gość honorowy
podczas odłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy. Sam o sobie mówił "Jestem chłop historyczny".
Wkrótce od Państwowego Urzędu Likwidacyjnego otrzymał w darze 15. hektarowe gospodarstwo poniemieckie
w Grabównie oraz stałą rentę. Tu w 1937 roku zmarł. Na pogrzebie Michała Drzymały ks. proboszcz Kopczyński
powiedział "...wobec tej trumny ślubować należy miłość Ojczyzny do ostatniej krwi". Został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu "Polonia Restituta". Niemcy nie zapomnieli hardego Polaka, który dawniej
przysparzał im tyle kłopotów. Już we wrześniu 1939 roku hitlerowcy zdewastowali jego grób, a żonę Drzymały - Józefę
z domu Vetter, wywieźli do obozu w głąb Niemiec, gdzie zmarła w 1942 roku.
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Wóz Michała Drzymały po jego przeniesieniu się do Cegielska, został w styczniu 1910 roku
przetransportowany do Grodziska, dalej do Poznania a stamtąd w kwietniu tegoż roku koleją do Krakowa, gdzie
przygotowywano się do uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego. Wydarzenie to miało być wielką
manifestacją polskości, z udziałem zaproszonych gości i przybyszów z trzech zaborów, z bogatym programem
spotkań, koncertów, wykładów i spektakli teatralnych. Stąd pojawił się pomysł sprowadzenia wozu Drzymały symbolu oporu i nieugiętości przeciw zaborcy. Sam Michał Drzymała brał udział w krakowskich uroczystościach,
oglądając również sztukę teatralną Wojciecha Rączkowskiego poświęconą jego historii. Odnowiony wóz ustawiono
we wnętrzu Barbakanu, gdzie stał się jeszcze jedną atrakcją uroczystości grunwaldzkich.
Przez wiele kolejnych lat oglądały go wycieczki z całej Polski. W związku z odbywającą się w 1929 roku Wystawą
Krajową w Poznaniu, wóz Drzymały przetransportowano na krótko ponownie do Wielkopolski. Powrócił do
Barbakanu miesiąc później. Z czasem stał się powoli zawadą.
W 1937 roku, po śmierci Michała Drzymały wybuchł w Krakowie skandal dotyczący zniszczenia wozu. Najdobitniej
stan faktyczny opisał Głos Mazowiecki z 4 maja 1937 roku.

"... wóz Drzymały ustawiony w Barbakanie zmarniał pod wpływem słoty, słońca i powietrza do tego stopnia,

że zostało tylko podwozie, które następnie nabył jakiś przedsiębiorca i zrobił z niego platformę do rozwożenia
towarów. Reszta została przez konserwatorów krakowskich rozebrana, a jedną ścianę umieszczono w Muzeum
Narodowym".
Tak Kraków zniszczył wóz Drzymały.
Grażyna Grzechnik-Correale

Wóz Drzymały wewnątrz Barbakanu, fot. Antoni Pawlikowski, 1910 rok, własność Muzeum UJ
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Chorągiew honoru

Chorągiew powstańcza w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cóż to jest bowiem sztandar?
Owóż zwykła szmata złotem utkana,
ale siła w niej jest tak wielka, że żołnierz
gotowy jest za nią oddać życie - stwierdził
ponad pół wieku po Powstaniu Styczniowym Józef Piłsudski. Siłę sztandaru –
symbolu jednoczącego żołnierzy na polu
bitwy rozumieli doskonale powstańcy roku
1863. Oddziały partyzantów, w przeważającej mierze ochotników bez przeszkolenia
wojskowego, umundurowania, a nawet
odpowiedniej broni, dążyły usilnie do
posiadania przynajmniej własnego znaku,
będącego nośnikiem idei za którą miały
przelewać krew. Przygotowywane często
w pośpiechu, z wykorzystaniem dostęp- Awers chorągwi powstańczej, 164 cm x 120 cm
Fot. Janusz Kozina (MUJ)
nych w danej chwili materiałów, nie zawsze były one „złotem tkane”, ale ich wartości nie wyznaczał koszt użytych
tkanin i nici, lecz cel, któremu miały służyć oraz późniejsza droga „bojowa”. Jadwiga Prendowska, kurierka w Powstaniu, zapisała w swoich wspomnieniach jak w ciągu niecałej doby musiała przygotować sztandar dla oddziału
pułkownika Czachowskiego: Cóż zrobić tak naprędce? Posyłam do Mirca, aby mi przywieziono chorągiew,

którą zrobiłam w czasach manifestacji, na przyjęcie kompanii warszawskiej, idącej na Święty Krzyż.
Był na niej Orzeł Biały, cieniowany popielatą włóczką, na amarantowym polu. Wycięłam środek, przeniosłam
na duże płótno białe, które objęłam szafirową wełną, drzewiec przygotował stolarz – i utworzył się wcale
ładny sztandar. Długo on powiewał nad powstańczymi szeregami. Takie proste, wykonane pośpiesznie i tanim
kosztem sztandary nie stanowiły bynajmniej powodu do wstydu, wręcz przeciwnie wydawały się nawet bardziej
odpowiednie w kontekście Powstania Narodowego. W opinii publicznej pojawiały się głosy, że w warunkach
rozpaczliwej walki nie godzi się marnować środków na zbędny blichtr, który nie przystoi walczącym o wolność.
O chorągwi wykonanej przez obywatelki Sanoka, bogatej zarówno pod względem użytych materiałów, jak i wielości treści ideowych, krytycznie wypowiedziała się Celina Dominikowska, artystka i działaczka patriotyczna: Jedwab,

pela i złoto za kosztowne – lepiej było za te pieniądze sztućców [t. j. sztucerów] nakupić – a sztandar wojenny
z merynosu lub płótna uszyć – i to czarny z białym krzyżem, tudzież z herbami Korony, Litwy i Rusi – a napis
dać: za wiarę i wolność śmierć lub zwycięstwo.
Pieczęć Rządu Narodowego

Przechowywana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego chorągiew nie
należy może do grupy najbardziej reprezentacyjnych weksyliów z roku 1863, ale
stanowi ciekawy przykład powstańczej ikonograﬁi. Dwustronna, wykonana jest
z płatów czerwonego i białego jedwabiu - kolorów uznanych za barwy narodowe
w roku 1831. Na płacie czerwonym widnieje aplikowany biały Orzeł z okiem z koralu
– w krwawym polu srebrne ptaszę jak brzmi pierwszy wers znanej pieśni z roku
1863. W jego przedstawieniu uderza brak korony. Nie jest to jednak przeoczenie,
ale świadomy wybór wyrażający antymonarchistyczne, demokratyczne przekonania
bardziej radykalnych kręgów bojowników o wolność. Spór o obecność korony na
głowie Orła sięga czasów powstania listopadowego, kiedy to jeden z jego głównych
ideologów, Joachim Lelewel, przedstawił projekt godła odrodzonego Państwa,
umieszczając nad dwudzielną tarczą z polskim Orłem i litewską Pogonią czapkę frygijską. Ten kontrowersyjny
pomysł nawiązania do rewolucji francuskiej spotkał się z gwałtownym sprzeciwem, a sam Lelewel szybko przedstawił
nowy projekt, zastępując frygijkę koroną.
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Sama jednak myśl pozbawienia Orła korony przetrwała w kręgu emigracyjnego Towarzystwa Demokratycznego, przeszczepiona następnie
na grunt krajowy przez Edwarda Dembowskiego w czasie Powstania
Krakowskiego roku 1846 i podtrzymywana przez polskie oddziały biorące
udział w Wiośnie Ludów. 18 stycznia roku 1863 Komitet Centralny
Narodowy zatwierdził nowe godło mającej odrodzić się Polski, według
projektu Stefana Bobrowskiego - trójdzielną tarczę z Orłem, Pogonią
i Archaniołem (herbem Rusi) zwieńczoną koroną. Takie zespolenie
znaków występowało odtąd na dokumentach Tymczasowego Rządu
Narodowego, a później już Rządu Narodowego, nie wpływając jednak
na ujednolicenie ikonograﬁi sztandarów poszczególnych oddziałów.
Obok tych powielających wzór oﬁcjalnej, rządowej wersji, pojawiały się
również tradycyjne tarcze dwupolowe, z Orłem i Pogonią, a także
przedstawienia samego Orła, w koronie lub bez.
Naszym sztandarem obraz z Jasnej Góry śpiewano w Hymnie
powstańczym z roku 1863. Na płacie białym - niestety bardzo zniszczonym - znajduje się naszyty malowany wizerunek Matki Bożej CzęstoFragment rewersu chorągwi powstańczej
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej
Fot. Joanna Sławińska (MUJ)

chowskiej, w którego prawym górnym rogu widnieje data 1863. Obraz
jasnogórski, szczególnie związany z polskim ruchem niepodległościowym
od czasów Konfederacji Barskiej, w okresie zrywu 1863-1864 był niemal

stałym elementem powstańczych znaków, zarówno dla „białych”, jak i „czerwonych”. Miało to związek z wiarą
w szczególną opiekę i orędownictwo Madonny Częstochowskiej – Królowej Polski, który to tytuł przywołano
w odezwie Komitetu Narodowego Centralnego z 5 stycznia roku 1863: Oto Rząd, chcąc przywrócić wolność

narodowi i chcąc mu zapewnić szczęście i błogosławieństwo Boże nie przyznaje na króla polskiego heretyka
cara moskiewskiego, a wzywa na Królestwo swoje Matkę Boską Częstochowską, ukoronowaną koroną polską
na Jasnej Górze. Umieszczenie na sztandarze świętego wizerunku nadawało mu ponadto sakralny wymiar, czyniąc
zeń przedmiot kultu religijnego. Jeden z powstańców z litewskiego oddziału ks. Antoniego Mackiewicza wspomina
poranną modlitwę przed krzyżem i obrazem Matki Boskiej na chorągwi obozowej. Takie uświęcenie znaku,
pod którym występowano do boju, pogłębiało jeszcze bardziej poczucie sensu i słuszności walki o niepodległość.
Joanna Sławińska
Literatura:
- J. Cisek, Orzeł i barwy narodowe u progu
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- J. Gordon, Obrazki galicyjskie, Sanok 1869.
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- J. Pych, Chorągwie powstania styczniowego – znaki
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- o. E. Rakoczy, Naszym sztandarem obraz z Jasnej
Góry…[on-line] [dostęp 21 I 2016], dostępny
w Internecie:
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- S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume,
Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów,
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Scena przekazania chorągwi powstańcom, z: Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy,
zapomniane wiersze, Szczecin-Wrocław 2013.
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Chłopiec i Sputnik
W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius znajduje się kolekcja złożona
z blisko 70 globusów Ziemi i Nieba. Jeden z nich, niemiecki globus wykonany przez Heinricha Kieperta pod
koniec XIX wieku w Berlinie, stał się bohaterem niezwykłej historii związanej z początkami eksploracji kosmosu
przez człowieka. Globus przed przekazaniem do muzeum znajdował się w obserwatorium astronomicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełnił rolę pomocy naukowej dla studentów astronomii. W październiku 1957
roku został wykorzystany przez docenta Kazimierza Kordylewskiego w sposób oryginalny. W obserwatorium
odebrano sygnały radiowe, nadawane z różnych miejsc na Ziemi. Sygnały mówiły o obserwacjach
poruszającego się po niebie obiektu, który nigdy wcześniej nie był widziany. Docent Kordylewski podejrzewał,
że może to być obiekt skonstruowany przez człowieka i wystrzelony w kosmos. Postanowił zjawisko to bliżej
zbadać. Naklejał kolorowe krążki konfetti na powierzchni globusa, w miejscach, w których zaobserwowano
przelot tego tajemniczego obiektu. Po zebraniu kilkudziesięciu obserwacji z całego globu, wyliczył orbitę tego
obiektu i przewidział moment, kiedy będzie on widoczny nad krakowskim niebem. Pozwoliło to również
na orientacyjne zlokalizowanie miejsca startu tego satelity – leżące na terenie byłego Związku Radzieckiego.
Zgodnie z wyliczeniami Kordylewskigo, wczesnego ranka, 10 października 1957 roku, na tarasie
obserwatorium astronomicznego przy ulicy Kopernika 27 w Krakowie zgromadziło się grono astronomów oraz
reporterów z lokalnych gazet. Wśród nich znalazło się również miejsce dla syna Kazimierza Kordylewskigo,
Leszka, który będąc wtedy 10-cio letnim chłopcem dostał stanowczy zakaz przeszkadzania w tak wyjątkowym
wydarzeniu. Leszek zniecierpliwiony jednak mijającym już czasem, w którym wedle wyliczeń satelita miał się
pojawić oraz skupieniem dorosłych, którzy przeszukiwali niebo przez lunety, postanowił samodzielnie,
bez użycia lunety, obserwować nieboskłon. W pewnym momencie dostrzegł powoli przesuwający się obiekt,
i przekraczając zakaz milczenia, cicho powiedział: - Ta gwiazda się rusza. Lunety zostały skierowane
we wskazane miejsce i potwierdzono obserwacje. Oficjalnie już, w gronie profesjonalistów, odkrywcą
pierwszego pozaziemskiego obiektu stworzonego przez człowieka okrzyknięty został 10-letni chłopiec.

Sputnik, był aluminiową
kulą o średnicy 58 cm,
wypełnioną aparaturą
pomiarową i nadawczą
z przymocowanymi
do jej powierzchni
czterema
charakterystycznymi
antenami. Wystartował
w ścisłej tajemnicy
4 października 1957 roku
z kosmodromu Bajkonur
w ZSRR i został
pierwszym sztucznym
satelitą Ziemi,
którą w czasie swojego
lotu okrążył 1400 razy.

Marcin Banaś

Strzałkami zaznaczono miejsca naklejenia krążków konfetti
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Turecki minister wojny w Krakowie. Enver Pasza turecki minister wojny bawił
wczoraj w Krakowie. Przybył osobnym pociągiem o godzinie 2.45 po południu
i zaraz odbył krótką przejażdżkę po mieście – tymi słowami krakowski Czas
(nr 456/1916) opisywał we wrześniu 1916 roku pobyt głównodowodzącego wojsk
otomańskich. Enver Pasza przyjechał do Galicji nieprzypadkowo, ale by wizytować
żołnierzy XV Korpusu otomańskiego walczącego u boku oddziałów niemieckich
na froncie wschodnio-galicyjskim.
Obecność Turków w Galicji była rezultatem militarnego sojuszu
otomańsko-niemieckiego, który okrzepł w toku pierwszych miesięcy
I wojny światowej. Gdy w styczniu 1916 roku działania wojenne toczone na
półwyspie Gallipoli zostały zakończone, turecki minister wojny podjął
decyzję o wsparciu wojsk niemieckich i austro-węgierskich walczących
w Europie. W czerwcu 1916 roku niemiecki sztab generalny wyraził gotowość
Enver Pasza (1881-1922)
przyjęcia tureckiej pomocy na froncie w Galicji. W początkowej fazie trasa przerzutu wojsk tureckich
prowadziła przez Belgrad, Budapeszt, Kraków, Przemyśl, Lwów do Brzeżan, gdzie jak wspominała gazeta
krakowska odziały tureckie wykazywały się odwagą i dzielnością. Obecność Turków na ziemiach polskich
nie byłaby niczym nadzwyczajnym gdyby nie dwa istotne konteksty - ważne z punktu widzenia naszego
narodu jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na początku XX wieku w polskich porzekadłach ludowych nierzadko można było usłyszeć zniekształconą
wersję ukraińskiej przepowiedni Wernyhory, że Polska odrodzi się, po tym jak Turek konia w Wiśle napoi.
Zatem przybycie Turków na tereny Galicji było z jednej strony spełnieniem się proroctwa a z drugiej
wiązało się z ożywieniem polskich nadziei niepodległościowych. Pośrednim rezultatem obecności wojsk
otomańskich pod Wawelem było również powołanie do istnienia turkologii w ramach studiów
prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założycielem turkologii został prof. Tadeusz
Kowalski w latach 1916-1917 zatrudniony jako tłumacz dla rannych żołnierzy
tureckich przybywających w szpitalu w Krakowie.
Zapraszamy na prezentację przygotowaną przez Piotra Nykiela
z Katedry Turkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obejmuje ona
archiwalne zdjęcia i teksty w językach tureckim, polskim i angielskim.
Całość uzupełnia pięć map, ukazujących szlak bojowy i walki prowadzone przez osmański XV Korpus
w Galicji. Z trójjęzycznych tekstów dowiedzieć się można nie tylko o zmaganiach toczonych na tych
ziemiach przez tureckich żołnierzy, ale także o ich życiu codziennym na tyłach frontu, wizytach
składanych im przez osmańskich książąt, o hospitalizacji rannych i cmentarzach wojennych (między
innymi w Krakowie), czy wreszcie o kulisach powstania pierwszej w Polsce turkologii.
Wernisaż : 3 lutego 2016 r., godz. 16.00, piwnice Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Kraków.
Wystawa czynna: 4 lutego – 6 marca 2016, codziennie od godziny 9.00 do zmroku, wstęp wolny
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Ambasador Republiki Turcji w Warszawie.
(jo)

zapowiedź

Oficerowie tureccy
Fot. wł. Muzeum im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie

Żołnierze tureccy z końmi oficerów
Fot. wł Muzeum im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie

Kiedy Turek napoi konia w Wiśle...
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Chwałę Pana wyśpiewajmy !
Wieczorem 13 stycznia 2016 roku w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius zabrzmiały słowa najstarszych kolęd. O ogromnym znaczeniu Uniwersytetu dla powstania polskiej kolędy opowiedziała w słowie
wstępnym Pani Dorota Susuł. Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata
Jagellonica, Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją Janusza Wierzgacza i Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją Olega Sznicara
zainaugurowano utworem Buccinemus in hac die (Grajmy w tym dniu), najstarszej kolędy polskiego
autora – Bartłomieja z Jasła, absolwenta i profesora naszego Uniwersytetu działającego na przełomie
XIV/XV wieku. Tłumaczenia tej kolędy z języka łacińskiego podjął się dr Krzysztof Pawłowski, a cały tekst
znalazł się w śpiewniku Chwałę Pana wyśpiewajmy wydanym z okazji koncertu.
W repertuarze pojawiły się także między innymi: Zdrow bądź, krolu anielski - najstarsza zachowana kolęda w języku polskim autorstwa Jana Szczekny, popularna i dobrze
znana A wczora z wieczora Jana Żabczyca, studenta Uniwersytetu Krakowskiego, wydana w pierwszym polskim zbiorze kolęd pod wdzięcznym tytułem

Symfonie anielskie abo Kolęda mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej,
wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewane.
Na koniec pierwszej części koncertu Chór Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica przygotował muzyczną niespodziankę
wykonując utwór Niemowlątko na słomie z najnowszej płyty pt. W Dzień

Bożego Narodzenia. Aby tradycji stało się zadość .

Druga część koncertu to wspólne kolędowanie. Licznie zgromadzona
publiczność prowadzona przez dyrygenta Janusza Wierzgacza stanęła
na wysokości zadania i wraz z chórem wyśpiewała najpopularniejsze polskie
kolędy.
(kz)

Śpiewnik kolęd

Fot. Jakub Osiecki (MUJ)
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