
skiem, gdyż na kaczki polowano wyłącznie
o poranku21.

Monografistka pominęła istotną prawi-
dłowość, polegającą na tym, że najwięcej
sygnowanych dzieł Schultza odnajdujemy
wśród „przedstawień zwierząt"22. Tylko spo-
radycznie są sygnowane portrety możnych
(np. Portret Dedesza agi) czy alegorie (Per-
sonifikacja jesieni), nigdy natomiast portrety
królewskie. Mogłoby to pośrednio sugerować
krąg odbiorców „ptasich" obrazów Schultza.
Otóż gdańszczanie mieli szczególne upodoba-
nie do przedstawień myśliwskich i samych po-
lowań, dla nich też bardziej niż na dworze kró-
lewskim, istotne mogło być to, że obraz nama-
lował gdańszczanin - Schultz. Stąd być może
dbałość o sygnowanie obrazów przeznaczo-
nych dla gdańskich zbieraczy, przy zupełnym
pomijaniu tego w wizerunkach królewskich.

Być może gustem odbiorców, a nie tyl-
ko brakiem umiejętności, można tłumaczyć
niepodejmowanie przez Schultza temaUi po-
lowania na grubego zwierza. Może wśród
odbiorców malarza nie było zainteresowa-
nia tym typem przedstawień (lub w pełni za-
spakajał je Ruthart). Jeśli natomiast chodzi
0 inspirowanie się malarza bajkami Ezopa
(zaczerpnięte od Snydersa), to choć ich zna-
jomość można przyjąć bez zastrzeżeń, war-
to zwrócić uwagę na pewną prawidłowość.
Otóż, moim zdaniem, w animalistycznych
obrazach Schultza wyraźne jest ograniczenie
anegdoty, tak fascynującej Snydersa. W każ-
dym, zaproponowanym przez Steinbom ze-
stawieniu prac Snydersa (wzgl. Utrechta)
1 Schultza widzimy u tego drugiego zawęże-
nia kadm, odrzucenie malowniczości pejza-
żu z chatą w tle, bliższe przyjrzenie się „bo-
haterom". Schultz przedstawia zwierzęta
z pietyzmem, skupiając się na oddaniu róż-
norodności w obrębie jednego gatunku (trzy

ujęcia lisa, rozmaite pozy kur), umieszczając
je na neutralnym bądź niemal abstrakcyjnym
tle. Gdańszczanin skupia się na szczególe, na
studium piór, roślinności etc. Także w por-
tretach malowanych przez Schultza wyraźna
jest fascynacja przedmiotem, różnorodnością
faktur, studiowaniem refleksów światła.

Monografia Daniela Schultza pióra Bo-
żeny Steinborn jest pozycją bardzo ważną
i stanowi niewątpliwy przełom w badaniach
nad dziełami tego artysty i polskim malar-
stwem nowożytnym w ogóle. Podniesio-
ne w recenzji uwagi krytyczne i polemiczne
nie mają na celu umniejszać roli tej publi-
kacji. Steinborn dzięki odnalezionym źró-
dłom i analizie dziel Schultza obaliła pew-
ne mity dotyczące artysty. Autorka przed-
stawiła sylwetkę utalentowanego portrecisty
i malarza zwierząt, niewątpliwie zamknęła
pewien etap w badaniach nad jego malar-
stwem, a jednocześnie pokazała, że kwestia
przypisywania artyście nowych dzieł jest
wciąż otwarta. Miejmy nadzieję, że publi-
kacja Bożeny Steinborn poprzez postawione
w niej hipotezy wywoła dyskusję na temat
dzieł jednego z ważniejszych malarzy XVII
w. w tej części Europy.

Anna SOBECKA

Joanna KUCH ARZE WSKA, Architektura
i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920,
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004 (=Z
Prac Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu), 472 s., 319 il.

Recenzowanie książek złych nie przyno-
si recenzującemu zadowolenia. Pozostawia
poczucie niesmaku i wrażenie, że lepiej

21 W zakresie wiedzy ornitologicznej, jak i myśliwskiej, pomocy udzielili mi panowie Przemysław
Jędrowski i Arkadiusz Wagner.

22 Wyjątkowo niesygnowany jest (był) zaginiony obraz Walka psa z ptakiem, którego pochodzenie ze
zbiorów Kabrunajcst wątpliwe. Podane wymiary (67 x 94) wydają się błędne, z samej reprodukcji widać,
że obraz jest wertykalny. Autorka wcześniej podawała inne wymiary (116 x 82), Steinborn, Obraz Daniela
Schultza... (przyp. 4).
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byłoby w danej sprawie nie wypowiadać się
w ogóle. Czasami jednak zabranie głosu jest
konieczne, jest tym, co należałoby nazwać
etycznym obowiązkiem. Praca Joanny Ku-
charzewskiej należy zdaniem piszącego do
owych książek złych.

Sam temat jest ważny, gdyż badania nad
sztuką XIX wieku na szeroko rozumianych zie-
miach polskich, tj. zarówno na obszarach daw-
nej Rzeczypospolitej, jak i Pomorza oraz Ślą-
ska, muszą prowadzić do powstania opraco-
wań syntetycznych składających się - w osta-
tecznym rozrachunku - na obraz sytuacji
architektonicznej w czasach zaborów. Swoją
literaturę w tym zakresie ma Poznań, Katowi-
ce, Łódź, a ostatnio Szczecin i Kraków1.
Szczegółowe prace powstawały na temat ar-
chitektury Warszawy i Wrocławia. Niedaw-
no - ze średnimi efektami - podjęto bada-
nia nad architekturą Bydgoszcz}'. Patrząc
z tej perspektywy przedsięwzięcie Kucha-
rzewskiej jawi się jako najbardziej zasadne,
wszak kilka opracowań tematu, głównie au-
torstwa M. Arszyńskiego, J. Domasłowskie-
go, B. Mansfelda oraz historyków (min. K.
Biskup, M. Niedzielska, W. Rezmer, K. Waj-
da), daje fragmentaryczny obraz przemian
w architekturze Torunia. Nasza dotychczaso-
wa wiedza na ten temat wymaga uporządko-
wania materiału, rewizji poglądów i pokaza-
nia zjawisk z szerszej perspektywy.

Ze wstępnego rozpoznania można się zo-
rientować, że układ książki Kucharzewskiej
oparty jest na schemacie wypracowanym na
potrzeby opisania miasta czasów przemian
przemysłowych. Zamiast wstępu Autorka
rozpoczyna swoją prezentację od rozdzia-
łu zatytułowanego Problematyka badań nad
architekturą i urbanistyką Torunia w latach
1871-1920 (s. 8-18). Inicjując swoje wywo-
dy cytatem z monografii Poznania J. Sku-
ratowicza, Kucharzewska kładzie nacisk na
wieloletni brak naukowego zainteresowania
architekturą XIX w., co - jak tłumaczy - wy-

nikało z kłopotów, jakie stawiała sama ma-
teria, zróżnicowana, wielosystemowa. Idąc
dalej stwierdza, że architektoniczne bada-
nia nad Toruniem lat 1871-1920 nie były
„przedmiotem, odrębnych badań czy opraco-
wań naukowych" (s. 9). Problematyką zaj-
mowali się historycy m.in. w sprawach for-
tyfikacji, natomiast wśród opracowań intere-
sującego ją obszaru badawczego „na szcze-
gólną uwagę zasługują prace (...) Kruszel-
nickiego" (s. 10). Tu wymienia jego teksty
o sztuce Torunia zarówno czasów nowożyt-
nych, jak i XIX w. Ważnym, zdaniem autor-
ki, wydarzeniem była wystawa w Muzeum
Okręgowym w Toruniu w 1999 r., której ka-
talog został opracowany przez M. Woźniaka.

Ponieważ tkanka architektoniczna dzie-
więtnastowiecznego Torunia ulega stopnio-
wej degradacji, praca ma również na „celu
(...) ocalenie od zapomnienia i przekazanie
świadectwa (...) obecności (...) tych zabyt-
ków (...) w XIX i XX-wiecznej panoramie
miasta. Praca zatem nie ma charakteru ka-
talogu dzieł architektury i budownictwa (...)
próbuje nakreślić tło urbanistyczne, pokazać
miasto jako żywy organizm". W „niniejszej
pracy zawsze obiekt architektoniczny (...)
był punktem wyjścia (...) a dopiero potem
pojawiał się szeroko rozumiany kontekst"
(s. 13).

Jak trafnie zauważa Autorka, Toruń „po-
dobnie jak szereg innych miast pruskich, bo-
rykał się z licznymi problemami typowymi
dla miast twierdz", ale „miasto to (...) przede
wszystkim społeczność (...) uczestnicząca
w jego życiu oraz przemianach (...). W obrę-
bie granic administracyjnych miasta współ-
istniały (...) trzy narodowości (niemiecka,
polska i żydowska) i trzy odrębne religie
(katolicyzm, protestantyzm i judaizm)" (s.
13). Tu porównując Toruń do Poznania Au-
torka stwierdza, że w mieście nad Wisłą nie
„zauważa się większych konfliktów natury
kulturowej" (s. 13).

R. Makała. Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891-1918, mpis pracy
doktorskiej na UAM, Poznań 2003; W. Bałus, Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Modernę:
zur Geschichte der Architektur wid der óffentlichen Griinanlagen, Stuttgart 2003.
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Po ogólnikowej prezentacji perspekty-
wy badawczej Kucharzewska przechodzi do
równie mało konkretnej charakterystyki ma-
terii, na bazie której „została podjęta analiza
pojedynczych budynków oraz szeroko po-
jętych przemian urbanistycznych" (s. 14).
Nacisk został położony na „monumentalne
gmachy urzędowe, budownictwo użytecz-
ności publicznej oraz zabudowania szkolne,
sakralne i przemysłowe, powstające w spe-
cyficznych warunkach społeczno-politycz-
no-przestrzennych w wyznaczonych ramach
czasowych" (s. 14). „Zawarta w tytule i ka-
tegorycznie wyznaczona cezura czasowa,
pokrywająca się z okresem istnienia Cesar-
stwa Niemieckiego [sic!] możliwa jest do
wyodrębnienia w dłuższej historii panowania
pruskiego dzięki wyraźnemu zdefiniowaniu
w architekturze i przestrzeni miasta" (s. 14).
Po tym niejasnym wyjaśnieniu następuje de-
klaracja autorki: „Poniekąd zadaniem niniej-
szego opracowania było udowodnienie wy-
jątkowości i specyfiki tego 50-letniego okre-
su w dziejach" (s. 15) Toainia.

Jak podkreśla monografistka, w tego
typu badaniach należy rozpoznać procesy
administracyjne, takie jak „otoczka państwo-
wo-legislacyjna, związana z projektem oraz
pozwoleniem na budowę" (s. 15). Ważne jest
też, jak warunki zewnętrzne, kiyteria zle-
ceniodawcy, ograniczenia administracyjno-
prawne decydowały o ostatecznych efektach
realizacji. Liczne pocztówki i zdjęcia z epo-
ki ukazują uporządkowany system hierarchii
przestrzeni miejskiej. Najważniejsze są bu-
dowle w centrum (brak jednak przekazów
do synagogi), mniejszą estymą cieszyły się
przedmieścia. Są też zróżnicowania gatun-
kowe, niewiele mamy ilustracji restauracji,
„ogródków rozrywki" itp.

Kończąc rozdział, Autorka wraca do
wcześniej podejmowanych już ustaleń.
Pierwsza sprawa to ramy chronologiczne,

które odnoszą się do „momentów przeło-
mowych (...) dla historii i kształtu miasta".
Takim z pewnością był „rok 1871 - zwy-
cięstwo Niemiec [sic!] w wojnie z Francją"
(s. 17). Monografistka podaje następnie rok
1872, w którym Toruń został podniesio-
ny do rangi twierdzy pierwszorzędnej, rok
1903, gdy zniesiono rygory budowlane dla
Przedmieścia Bydgoskiego i rok 1906. tj. rok
przyłączenia Mokrego do Torunia.

Autorka zapowiada, że pominęła „pro-
blem architektury mieszkaniowej (...), nie-
mniej jednak podczas rozważań dotyczą-
cych rozwoju przestrzennego problematyka
ta się pojawia" (s. 17). Wynika to z faktu, że
ta dziedzina architektoniczna traktowana jest
,jako całość, część struktury miejskiej, ale
także jako odzwierciedlenie ogólnych praw
budowlanych (...) w Toruniu" (s. 17).

Po tych ograniczeniach i deklaracjach
zostaje przedstawiona struktura pracy, któ-
rej przełożeniem merytorycznym jest podział
na rozdziały. Autorka zaznacza, że „szcze-
gółowe opisy przedsięwzięć budowlanych
(...) odnaleźć można w niemieckich czasopi-
smach architektonicznych (Zentralblatt fur
Bauverwaltung, Zeitschrift fur Bauwesen,
Architektonisches Skizzenbuch) (...) oraz
(...) w codziennej prasie (Gazeta Toruńska.
Thorner Ostdeutsche Zeitung. Thorner Presse,
Thorner Wochenblatt [sic!], Thorner Zeit-
ung)", zastrzega jednak, że „dla uniknięcia
chaosu [sic!], dublowania i zagubienia mno-
gości tychże tekstów źródłowych" autorka po-
stanowiła „posłużyć się tylko jednym tytułem
prasowym" (Gazeta Toruńska) (s. 18)2.

W rozdziale drugim (s. 20-48) Toruń
w okresie Królestwa Pruskiego 1815-1871
[sic!] Autorka omawia pokrótce zmiany za-
chodzące w Toruniu od momentu przyłą-
czenia go do „prowincji Prusy Zachodnie".
Przygraniczne położenie spowodowało stop-
niową fortyfikację miasta, której ofiarą pa-

2 Nazwy częściej przytaczanych czasopism będę podawał w skrótach: CdB - „Ccntralblatt der Bauvcr-
waltung" (w tekście Kucharzcwskicj jest błąd), ZfB - „Zeitschrift fur Bauwesen", BA - „Bcrlincr Archi-
tckturwclt", DB - „Deutsche Bauzcitung"; z gazet miejscowych: GT - „Gazeta Toruńska", TZ - ..Thorner
Zeitung".
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dła część dawnej zabudowy oraz wewnętrz-
ne cmentarze (tu swoje bogato ilustrowane
wywody opiera na publikacjach K. Biskupa,
J. Stankiewicza, W. Rezmera i innych). Je-
dynymi ważnymi pozamilitarnymi przed-
sięwzięciami architektonicznymi były od-
budowa ewangelickiego kościoła św. Trójcy
i przebudowa dworu Artusa na Teatr Miej-
ski. Przemiany fortyfikacyjne szły w parze
z powstaniem nowej struktury komunikacyj-
nej, której zamknięciem było wybudowanie
linii kolejowych oraz dworca po lewej stro-
nie Wisły. Rozwiązanie to początkowo wy-
starczające ograniczało komunikację z tere-
nami wschodniopruskimi, co oznaczało ko-
nieczność założenia linii i dworca po stronie
zachodniej oraz przerzucenia mostu przez
Wisłę.

Na fortyfikacyjne potrzeby budowlane
zainstalowano w sąsiedztwie murów cegiel-
nie; jednak władze „nie zdecydowały się na
rozbudowanie przemysłu produkującego na
(...) potrzeby" twierdzy (s. 45). W efekcie mia-
sto rozwijało się słabo lub wcale. Dopiero od
lat 60., tj. od momentu wpięcia miasta w sieć
kolejową rozpoczyna się zmiana na lepsze.

Rozdział zamyka krótka charakterysty-
ka panoramy Torunia na podstawie - jak
się można domyślać - konkretnego widoku
miasta (autorka nie podaje danych katalogo-
wych i bibliograficznych). Tu nacisk poło-
żony jest na ukształtowanie systemu fortecz-
nego. Dokładniejszych informacji dostarcza
plan miasta z lat 1873-77 (nie reprodukowa-
ny w książce).

Rozdział zamyka monografistka stwier-
dzeniem, że „do końca okresu Królestwa
Pruskiego Toruń funkcjonował jako typowe
prowincjonalne miasto niemieckie z cha-
rakterystycznymi uwarunkowaniami miasta
przygranicznego" (s. 48).

Tytuł Toruń w okresie Cesarstwa Nie-
mieckiego 1871-1920 [sic!] otrzymał roz-
dział trzeci (s. 50-121). Jego struktura jest
inna, został wewnętrznie podzielony na pod-
rozdziały. Po niewiele mówiącym kilkuwer-
sowym Wprowadzeniu, w którym zwraca się
uwagę na fakt, że mimo ograniczeń zwią-

zanych ze statusem twierdzy, właśnie ona
prowokowała miasto do przeprowadzania,
dzięki berlińskim dotacjom, ważnych inwe-
stycji komunalnych, Autorka omawia Sytu-
ację polityczną i militarną Niemiec oraz jej
wpływ na lokalną sytuację Torunia (s. 50-
56). Ukazuje obraz tuż przed i po zjedno-
czeniu, z wyraźną hegemonią pruską. „Nie-
wielkie państewka południowoniemieckie
[Bawaria (sic!), Badenia, Wirtembergia] nie
były się w stanie sprzeciwiać «opiekuńczym
zapędom» kanclerza" (s. 50). W 1872 roku
powstała nowa koncepcja systemu fortyfi-
kacji, w efekcie której Malbork i Toruń stały
się jedynymi twierdzami przeprawowymi na
Wiśle, co pociągnęło za sobą wywłaszczenia
gruntów pod rozbudowę systemów obron-
nych. Do połowy lat 80. wzniesiono wszyst-
kie forty główne (w sumie 15). Zmiana tech-
niki wojennej wymuszała w ciągu następ-
nych dziesięciu lat przekształcenia systemu,
polegającego na wzmocnieniu samodziel-
nych struktur fortecznych wyposażonych
w działa. Te zmiany nakładały ograniczenia
w rozbudowie przedmieść, które kontrolo-
wał Urząd Królewskiej Fortyfikacji.

Pierwszym projektom urbanistycznym
(s. 56) autorka poświęca zaledwie 20 lini-
jek, odwołując się do powstałego w 1878 r.
projektu częściowego przekształcenia pół-
nocno-wschodniego obszaru miasta (między
pierwszym a trzecim bastionem). Jak wy-
nika z analizy, istniała wówczas koncepcja
wykreowania nowego organizmu miejskie-
go Torunia, oddzielonego od miast średnio-
wiecznych.

Kluczem dla zrozumienia zmian była
budowa nowego układu kolei wraz z mo-
stem przez Wisłę. Temu poświęca monogra-
fistka kolejny podtemat (s. 56-66). Budowę
mostu widzi w kontekście polityki pruskiej.
Szczegółowo opisuje powstanie nowocze-
snej przeprawy kolejowej oraz powiązanego
z nią systemu stacji (dworce: lewobrzeżny,
miejski oraz we wsi Mokre). Podając szereg
drobnych faktów, Kucharzewska nie infor-
muje jasno czytelnika, kiedy ten proces for-
mowania się systemu kolejowego w Toru-
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niu został zakończony. Wiadomo jedynie, że
„dzięki ustępstwom ze strony Urzędu Kró-
lewskiej Fortyfikacji ruszyła linia z Wystru-
cia" (w tekście jest Wystucia, s. 64). Niewąt-
pliwie wszystkie te procesy musiały zajść
między 1870 a 1889 rokiem.

W króciutkim podrozdziale Porty (s. 66)
Autorka omawia powstanie portu zimowe-
go. Przywoływane informacje, jak można
się zorientować z przypisu, bazują na GT.
Sam projekt - jak pisze Autorka - powstał
już w 1875 r., ale ostatecznie zrealizowano
go w roku 1879. Po prawie 20 latach (1897)
wybudowano port dla żeglugi śródlądowej.

Kolejny, tym razem dłuższy podrozdział
poświęcony jest Bramom i murom miej-
skim (s. 68-76). Jest on bogato ilustrowany
i omawia zarówno dzieje budowli dawnych,
jak i dziewiętnastowiecznych. Dawne śred-
niowieczne mury i bramy, mimo protestów
„miłośników sztuki" ulegały nieodwracal-
nej dewastacji, w obronę substancji głów-
nych bram miasta (św. Katarzyny i Pauliń-
skiej) próbowano nawet zaangażować wła-
dze w Berlinie i regencję. Proces rozbiórki
bram uwalniał też miasto z okopów i murów,
co miało wpływ na dalszą rozbudowę mia-
sta. Chodzi tu głównie o Bydgoskie Przed-
mieście.

Kolejny podrozdział omawia dzieje po-
wstania Nowej dzielnicy - Wilhelmstadt,
która została zaplanowana na wydzielo-
nym z terenów pofortyfikacyjnych obsza-
rze w północno-wschodniej części miasta.
Pierwszy koncept powstał w 1884 r. i była to
wyraźna redukcja planu z 1878 roku. Autor-
ka bazując na materiałach archiwalnych z to-
ruńskiego archiwum, śledzi koleje powsta-
nia tej ważnej, ze względu na jakość tamtej-
szych budowli, części miasta, zrealizowanej
na przełomie XIX i XX wieku. Niepośled-
nią rolę w ukształtowaniu tego terenu miała
„spółka budowlana Ulmer & Kaun (...), do
której należała większość wysprzedawanego
terenu". Z przekształceniami tej części mia-
sta należy wiązać decyzje o budowie kościo-
ła garnizonowego, którego wzniesienie do-
pełniło całości założenia.

W podrozdziale Kwaterunek wojsk - bu-
downictwo wojskowe (s. 82-91) przedsta-
wiona została problematyka architektury
wojskowej w mieście. Kucharzewska, wy-
chodząc od wyliczenia głównych budowli
koniecznych dla funkcjonowania twierdzy,
wymienianych głównie za GT, wskazuje na
problemy demograficzne w mieście związa-
ne z szybkim przyrostem stanu wojskowych.
Powołując się na GT podaje, że ze spisu
z początku 1880 r. wynika, iż na ponad 19,5
tys. mieszkańców ponad 2 tys. to wojskowi
(jest to pieiwsza i jedyna dokładniejsza in-
formacja demograficzna Autorki o Toruniu).
Szybki rozrost garnizonu wymagał wyjścia
z koszarami poza miasto, w efekcie czego
powstało kilka zespołów. Głównymi ob-
szarami zajętymi pod to budownictwo były
Przedmieścia Jakubskie i Bydgoskie. Na tym
pierwszym powstał u progu pierwszej wojny
światowej nowoczesny i największy kom-
pleks wojskowy. Oprócz typowej zabudo-
wy koszarowej poszczególne formacje miały
wydzielone tereny do ćwiczeń. W podroz-
dziale tym pojawia się ilustracja portu balo-
nowego, do którego nie ma żadnych odnie-
sień w tekście.

Drogi dojazdowe. Kierunki rozwoju
przedmieść. Zasady prawne obowiązuja^
ce w sjerze budowlanej (s. 91-106) - to ty-
tuł podrozdziału, dotyczącego - jak moż-
na się domyślać - przepisów budowlanych
w mieście. Autorka omawia problematykę,
mając na względzie przepisy forteczne, któ-
rych zniesienie nastąpiło w 1909 r. (s. 94).
Naturalny ruch odśrodkowy wymuszał wyj-
ście poza historyczne miasto. Najmniejsze
restrykcje dotyczyły terenów na zachód; już
w roku 1889 powstały pierwsze koncepcje
zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia, a do-
konany wówczas podział ulic przetrwał do
dziś. W 1911 r. Urząd Regencji wydał zgo-
dę na trójpiętrową zabudowę części Przed-
mieścia (na niektórych obszarach istniały
ograniczenia do dwóch pięter). Poluzowanie
przepisów nie wyzwoliło od razu zaintereso-
wania wysokim budownictwem na tym tere-
nie. Po tych informacjach Autorka przedsta-
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wia przepisy zabudowy miasta zróżnicowa-
ne dla siedmiu stref i oparte na zarządzeniu
z 1912 roku. Efektem tych ustaleń był plan
miasta reprodukowany w książce we frag-
mentach, z naniesionymi przez Móhringa
strefami. Podrozdział kończy krótkie przed-
stawienie pruskich przepisów budowlanych
rekonstruowanych na podstawie kilku źródeł
ogólnych z lat 1861, 1881 i 1902 oraz to-
ruńskiej regulacji policji budowlanej z 1916
roku. Jak stwierdza Autorka, to właśnie ja-
sne zasady budowlane wpłynęły pozytywnie
na uporządkowaną koncepcję urbanistycz-
ną, której kontynuacja miała miejsce także
w czasach polskich.

Ostatni podrozdział poświęcony jest to-
ruńskim pomnikom wzniesionym w oma-
wianym czasie. Jak argumentuje Autorka,
,,rzeźba (... ) na stale wpisała się w histo-
rię miasta (...). Pomniki traktowane jako
ważny instrument oddziaływania politycz-
nego i społecznego były lokowane na ob-
szernych placach dogodnych do organizo-
wania wieców". Po krótkich rozważaniach
wprowadzających Monografistka dokładnie
(wraz z ikonografią) omawia Pomnik Poleg-
łych (proj. Johanna Otzena, 1872). Następ-
nie krótko relacjonuje okoliczności związa-
ne z wzniesieniem pomnika Bawarczyków,
odwołującym się do wyraźnie antypruskich
wydarzeń związanych z czasami napoleoń-
skimi. Po przedstawieniu dziejów instala-
cji tablic pamiątkowych w mieście Autorka
dokładnie przedstawia fakty dotyczące po-
stawienia pomnika cesarza Wilhelma I przed
toruńskim ratuszem. Jak podaje, na pomni-
ku znajdował się ,.wiernopoddańczy na-
pis: Wilhelm der Grosse" (s. 116). W tym
samym czasie dążono do wystawienia po-
mnika kanclerzowi Otto Bismarckowi. Miał
on formę obelisku z „czarą ogniową" [sic!]
i płaskorzeźbionym biustem Kanclerza (s.
116). Ulokowany został w Parku Cegielnia.
Po tych informacjach Kucharzewska oma-
wia dzieje budów pomników Bismarcka
w Niemczech.

W 1911 roku pojawiła się koncepcja wy-
stawienia pomnika-fontanny, które to dzieło

miało się odwoływać do tradycji miasta. Wy-
wołało to dyskusje w mieście. Ostatecznie
zdecydowano się na postać ważną dla miej-
scowej legendy - Flisaka. Fontanna stanęła
pierwotnie na dziedzińcu ratusza.

Swoją prezentację pomników Autorka
zamyka omówieniem projektów powstałych
w czasach wojny światowej. Jak pisze, „pod
koniec 1914 roku władze udzieliły pozwole-
nia na wybudowanie pomnika (...) Hinden-
burga" (s. 118). Gdzie stanął pomnik, Autor-
ka chyba jednak nie wspomina. Przy okazji
omawia też okoliczności projektowe doty-
czące próby wzniesienia w 1917 r. tzw. Hali
Pamięci w Parku na Bydgoskim.

W rozdziale IV Budynki urzędowe i cy-
wilne (s. 124-148) Monografistka omawia
budowę gmachów kluczowych dla admini-
stracji. Należą do nich budynki urzędu po-
wiatu (Hans Hartung), straży pożarnej (od-
rzucenie autorstwa Bruno Gauera), policji
(Morm); dalej rozbudowa sądu (Kirchhoff
i Liitken - I faza, J. Habicht - II faza). Re-
konstrukcja opisanych wydarzeń została
oparta na toruńskich aktach oraz notach pra-
sowych w GT.

W rozdziale tym została omówiona bu-
dowa Banku Rzeszy (J. Habicht), a przy
okazji bardzo krótko inne budowle banko-
we wznoszone w Toruniu od połowy lat 70.
(pierwsza z nich to Bank Kredytowy wybu-
dowany wg proj. Stanisława Hebanowskie-
go). Prezentację zamyka zrelacjonowanie faz
budowy neogotyckiej poczty na rynku staro-
miejskim (J. Otzen).

W podsumowaniu Autorka zwraca uwa-
gę na monumentalność [sic!] gmachów
i swobodę urbanistyczną autorów budowli.
Ponadto stwierdza, że dominujący pozostaje
neogotyk nawiązujący do toruńskiej archi-
tektury ceglanej.

Rozdział V nosi zaskakujący - po lektu-
rze IV. - tytuł Budynki użyteczności publicz-
nej (s. 150-206). Autorka omawia w nim
takie budowle, jak szpitale i przytułki, ale
nie tylko. Swoje rozważania Kucharzewska
opiera na archiwaliach toruńskich i anonsach
gazetowych z GT. Z różną szczegółowo-
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ścią omawia szpital na Przedzamczu (Otto
Schmidt), przy ul. Słowackiego (B. Grauer)
i szpital Diakonisek (konkurs oraz realizacja
wg proj. Karla Kleefelda). Tę część zamyka
relacja na temat przytułku przy ul. Sienkie-
wicza (Julian H.E. Rehberg).

Następnie zostaje omówiony problem
określony jako Miejsca oraz obiekty zwią-
zane z życiem kulturalnym i rozrywką (s.
169-179), do których to Monografistka zali-
cza restauracje, kawiarnie i ogródki (pomija
jednak hotele). W tym rozdziale miejsce ma
także omówienie Siedzib bractwa kurkowe-
go - chodzi tu przede wszystkim o projekty
przebudowy tzw. Dwom Mieszczańskiego
(m.in. J. Otzen) przynależnego toruńskim ar-
turianom. Po tym krótko - na zasadzie in-
termezza - zrelacjonowane zostają dzieje
budowy gmachu Towarzystwa Naukowego
(zamknięcie prac do 1881 r.) i Autorka prze-
chodzi do szczegółowego, głównie za Heu-
erem, omówienia przebudów Dworu Artu-
sa (Rudolph Schmidt), który ,.odpowiadał
(...) ówczesnym potrzebom miasta, ale także
ogólnemu pojęciu roli i znaczenia budynków
urzędowych oraz reprezentacyjnych w Ce-
sarstwie Niemieckim" (s. 193).

Rozdział zamyka opisanie (głównie za
B. Mansfeldem i K. Wajdą) dziejów budo-
wy nowego Teatru Miejskiego (Fellner &
Helmer, proj. 1900) wraz z analizą wcześ-
niejszych pomysłów projektowych. Autorka
zwraca uwagę, że pod wpływem projektu dla
Torunia powstały plany teatru w Cluj.

W podsumowaniu Monografistka pod-
kreśla wielokierunkowość rozwoju architek-
tonicznego w mieście oraz trwałość gotycy-
zującej stylistyki odwołującej się do rodzi-
mej architektury.

Rozdział VI Autorka poświęca Architek-
turze sakralnej (s. 208-262). Wychodząc od
omówienia sytuacji wyznaniowej w mieście
po włączeniu ,,miasta do prowincji Prus Za-
chodnich", Kucharzewska stwierdza: „pro-
porcje wyznaniowe kształtowały się z nie-
wielką przewagą dla ewangelików nad kato-
likami i zaledwie kilkuprocentowym udzia-
łem wyznawców judaizmu". W mieście ist-

niały parafie [sic!] Kościoła ewangelickiego
unijnego (trzy) i po jednej staroluteran i kal-
winów. Na obszarze starego miasta nie po-
wstawały budowle nowe.

Swój przegląd zaskakująco Autorka roz-
poczyna od nowomiejskiego kościoła ewan-
gelickiego św. Trójcy (przebudowa ukoń-
czona w 1824 r). by przejść do „zespołu
synagogalnego przy Szczytnej" (jak zostaje
podane, jest to fragment artykułu poświęco-
nego temu zagadnieniu), w którym budowa
synagogi została zakończona w 1847 roku.
Z omawianego przez J. Kucharzewska okre-
su pochodzą budynki kahału przebudowane
po 1872 roku (Fr. Geittner), w których były
m.in. cheder i mieszkanie mełameda.

Następnie Autorka na bazie dokumentów
archiwalnych przedstawia historię przebudo-
wy kościoła staroluterańskiego przy ul. Stru-
mykowej (po 1868, H. Hoeppner) oraz dla
tejże samej konfesji dzieje budowy drewnia-
nego kościoła przy ul. Podgórnej (wówczas
wieś Mokre, po 1888).

W dalszej kolejności Autorka relacjonu-
je dzieje dobudowy fasady wieżowej w sta-
romiejskim kościele ewangelickim (po pro-
jektach konkursowych realizacja wg pla-
nów Carla W.E. Schafera i Hansa Hartunga),
a następnie omawia historię budowy najbar-
dziej reprezentacyjnego kościoła w mieście
wzniesionego w tym czasie - ewangelickie-
go kościoła garnizonowego. Kucharzewska
podważa autorstwo Schónhalsa i odgrzebu-
je stary pomysł związania tejże budowli z J.
Teufelem. Wedle słów Autorki neogotyk.
w którym wzniesiono kościół, postrzegany
był wówczas w kategoriach nacjonalistycz-
nych. Przy omawianiu planu przywołane zo-
stały tzw. regulacje z Eisenach z 1861 r.. któ-
re miały wpływ na układ przestrzenny wielu
kościołów niemieckich. Autorka wskazuje
mimochodem, aczkolwiek jak najbardziej
słusznie, na wpływy szkoły hanowerskiej
(Conrad W. Hase).

Porzucając problematykę architektury
ewangelickiej, Kucharzewska przechodzi do
przedstawienia dziejów budowy niewielkie-
go kościoła dla ewangelików reformowa-
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nych. Kościół został wzniesiony w formach
neogotyckich jako dwunawowa asymetrycz-
na hala (proj. po 1901 r., Richard Gans) i re-
alizuje - zdaniem Autorki - postulaty wies-
badeńskie. a w sensie stylistycznym najbliż-
szy jest architekturze kościelnej Otzena.
Autorka podkreśla smak artystyczny toruń-
skich kalwinów, którzy po projekt sięgnęli
aż do Berlina.

Ostatnim obiektem omówionym w roz-
dziale jest zespół ewangelicki przy Podgór-
nej w Mokrem. Powołując się na zachowaną
dokumentację archiwalną oraz druk okolicz-
nościowy autorstwa Heuera, Autorka przed-
stawia dzieje konkursu i budowy kompleksu
(1904-1907).

Niespodziewanie w zakończeniu VI.
rozdziału monografistka opisuje przemia-
ny w architekturze sakralnej w XIX wie-
ku oraz mechanizmy administracyjne doty-
czące budownictwa w Prusach. Tu właśnie
czytelnik dowiaduje się, że od 1878 r. „po-
wiat Toruń jako jeden z 13 podlegał Regen-
cji kwidzyńskiej". Tu pada nazwa Naczelna
Deputacja Budowlana (Oberbaudeputation)
-jednak brak jej rozwinięcia; nie wiadomo
więc, czym się ta instytucja zajmowała. Tu
też zostają pokrótce omówione przepisy bu-
dowlane dotyczące architektury sakralnej od
początku XIX wieku, aż do wybuchu wojny
światowej. Skwitowane zostają one jednak
stwierdzeniem, że „toruńskie sakralne inwe-
stycje budowlane w wymowny sposób pre-
zentują tendencje i dążenia władz pruskich
a także zapotrzebowanie gmin kościelnych".
Kościoły toruńskie „były reakcją na wielo-
letnią walkę o kształt narodowej architektury
Niemiec" (s. 262).

Architekturze szkolnej Autorka poświę-
ciła cały rozdział VII (s. 264-315). Ta część
książki, mimo kilku potknięć, jest stosun-
kowo dobrze opracowana. Monografistka
opisuje najpierw sytuację w szkolnictwie
pruskim od pocz. XIX w., choć niektóre in-
formacje dotyczą regulacji z połowy wieku
XVII. Za kluczowe dla omawianego okre-
su uznaje zarządzenie z 1872 roku. Normy
pruskie regulowały jasno nie tylko proces

nauczania, ale również i warunki lokalowe
szkół. Po wstępnych rozważaniach poka-
zujących tendencje w budownictwie szkol-
nym w Toruniu od XV do połowy XIX wie-
ku (szkoły przy Zaułku Prosowym i ul. Jęcz-
miennej) Autorka omawia po kolei, głównie
na podstawie archiwalii toruńskich, Szkołę
Mieszczańską dla Dziewcząt na Garbarach
(Liceum, proj. J. Rehberg), Średnią Szkołę
dla Chłopców nieopodal kościoła św. Kata-
rzyny (proj. O. Schulz), Szkołę Przemysłową
przy Wałach (proj. G. Colley), Szkołę Po-
wszechną na Przedmieściu Bydgoskim, tam-
tejsze nauczycielskie szkoły przygotowaw-
cze (preparandy): ewangelicką (proj. B. Gau-
er) i katolicką oraz odpowiednio dwa wielkie
seminaria nauczycielskie, których projekty
przypisuje budowniczemu miejskiemu
K. Kleefeldowi. Rozważania o architekturze
szkolnej zamyka omówienie szkoły gminnej
na Przedmieściu Chełmińskim. Był to w za-
mysłach wielki kompleks, którego realizacja
do roku 1917 nie wyszła poza fazę projekto
wą(Kleefeld, Zeisler, Turber).

W podsumowaniu Autorka wskazuje na
wybór stylu arkadowego i elementów quasi
obronnych w architekturze szkolnej. Widzi
w tym geście manifestowanie obrony „war-
tości mieszczańskich (...) wszelkich pozy-
tywnych cech silnego narodu niemieckiego"
(s. 315). Natomiast neorenesansowe formy
odwoływały się do wartości humanistycz-
nych, a tendencje barokowe wskazywały na
„potęgę państwa barokowego". Widząc zło-
żoność problematyki, J. Kucharzewska pod-
kreśla ingerencyjność władz, „które w bu-
dynku szkolnym dostrzegały ważny element
ogólnej polityki państwowej" (s. 315).

W ostatnim rozdziale Monografistka
omawia Architekturę przemysłową, budow-
nictwo związane z przemysłem i handlem
(s. 318-357). Po wstępie akcentującym pro-
blematykę historii gospodarczej od końca
XVIII wieku zostaje króciutko zaprezen-
towana problematyka browarów, ze wska-
zaniem na gotycyzujące projekty Geittnera
(określonego tu jako mistrz murarski). Na-
stępnie przechodzi do wyliczenia cegielni
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znajdujących się na Przedmieściu Bydgo-
skim. Informacje podawane na ten temat, za
GT i Wajdą, nie układają się w jasny pro-
blem architektoniczny. To tu właśnie J. Ku-
charzewska przytacza, także za GT, że „w
Toruniu jest 273 kupców: 159 Żydów, 102
Niemców, 12 Polaków. Przemysłowców
857; najliczniejsi są szewcy, a między tymi
Polacy" (s. 323). Cytat pozostaje zupełnie
bez komentarza.

Na zaledwie połowie strony zostaje
omówiona sprawa największego toruńskie-
go zakładu, tj. fabryki Drewitza. Przytoczo-
ne informacje nie przekładają się na wiedzę
czytelnika o architekturze, a raczej o produk-
cji i ilości zatrudnianych osób. Więcej infor-
macji dostarcza podrozdzialik o firmie Born
& Schutze, założonej na terenie Mokrego.
Tu wskazuje Autorka na problemy stylisty-
ki architektury przemysłowej i emblema-
tyczny system dekoracyjny odwołujący się
do prostej symboliki pracy i produkcji. Na-
stępnie monografistka dokonuje przeskoku
i omawia „przemysł komunalny", czyli ga-
zownię miejską, która została - jej zdaniem
- oparta na pomyśle berlińskim. Architektu-
ra historyzująca, wyraźna w formach gazow-
ni, odwołuje się do języka obronnego. Przy
okazji tego tematu Autorka omawia budyn-
ki administracyjne u wyłom ul. Kopernika
(proj. G. Colley). Po tej wycieczce przecho-
dzi do problemu tartaków, bardziej koncen-
trując się na aspektach produkcyjnych. Pod-
kreśla znaczenie firmy Houtermans & Walter
w tej dziedzinie przemysłu. Kolejnym tema-
tem podniesionym w rozdziale jest sprawa
budowy kompleksu rzeźni miejskiej (proj.
Ernst Schwartz 1884 r. - I faza, rozbudowa
do 1894 r., [tu Autorka odrzuca przypisanie
autorstwa projektu B. Gauerowi] - II faza,
1911 r. budowa hali poczekalni Robert Rich-
ter - III faza). Jak słusznie zwraca uwagę
Monografistka, w hali odpraw nastąpił rzad-
ki w Toruniu przypadek wprowadzenia no-
woczesnych rozwiązań architektonicznych.

Dużo uwagi Autorka poświęca tematowi
toruńskich wodociągów (wraz z P. Dąbrow-
skim robiła dokumentację konserwatorską

Stacji Pomp na Bielanach). W oparciu o to-
ruńskie archiwalia oraz GT relacjonuje prze-
bieg budowy. Wynika z nich, że projekt ar-
chitektoniczny został opracowany przez
R. Schmidta. Głównym elementem założenia
była potężna wieża, z którą komponowały
się budynki obsługi. Na zamknięcie tematu
Autorka krótko wspomina o budowie innych
stacji pomp (w tym na Pogórzu).

W rozdziale tym jest też część poświę-
cona tramwajom. Informacje dotyczące
tego środka komunikacji oparte są wyłącz-
nie na GT. Linia konna została uruchomiona
w 1891 roku i - wedle Autorki - funkcjono-
wała do 1899 r., kiedy to, w związku rozwi-
jającą się elektryfikacją miasta, zastąpił ją
tabor elektryczny.

Po tym następuje zrelacjonowanie dzie-
jów parowego młyna zbożowego, który
w omawianym czasie (od 1887 r.) należał do
firmy Gerson & Co. Całość częściowo roz-
budował w 1909 r. budowniczy Ewald Hof-
mann. Z zachowanych dokumentów wynika,
że budowla reprezentowała tradycyjny styl
pełnych arkad.

W rozdziale jest też mowa o „handlu de-
talicznym i usługach", ale tym zagadnieniom
nie poświęcono wiele miejsca. Autorka jedy-
nie lakonicznie omawia tu mechanizmy han-
dlowe, posługując się informacjami z GT,
a sprawę kończy stwierdzeniem: „w Toruniu
nigdy nie powstał duży dom towarowy na mia-
rę berlińskich magazynów" (s. 355).

Wbrew wstępnym ustaleniom Autorka
w zakończeniu pisze, „że budownictwo prze-
mysłowe dość dobrze rozwijało się w Toru-
niu, co świadczy o polepszeniu sytuacji go-
spodarczej" (s. 355). Tu też niespodziewanie
pojawiają się informacje o taktyce urbani-
stycznej w odniesieniu do obiektów prze-
mysłowych. Autorka mówi o naczelnej roli
obiektów industrialnych dla zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wyznaczały one punk-
ty orientacyjne i budowały elementy sylwety
miasta. Architektura przemysłowa była zna-
kiem nowoczesności.

W Zakończeniu, wydzielonym jako
osobny rozdział, Autorka ocenia powsta-

226



łą przed 1920 rokiem „tkankę urbanistycz-
ną" pozytywnie. Tu dowiadujemy się też, że
układ ulic nowego miasta wynikał z potrzeb
twierdzy. Projekty urbanistyczne nie wniosły
znaczących rozwiązań. „Nowe monumen-
talne gmachy, które niczym symbole potęgi
państwa niemieckiego stanęły w centralnej
części miasta, miały nie tylko służyć celom
oficjalnym i reprezentacyjnym, ale także
ideowym (...). Rolę taką władzom niemiec-
kim udało się przypisać również pomnikom,
zwłaszcza Pomnikowi Poległych (...) oraz
(...) cesarza Wilhelma" (s. 361).

W stylistyce architektury toruńskiej brak
oryginalności. Tu Autorka podkreśla neore-
nesansowe formy gmachu Towarzystwa Na-
ukowego, pozostające w opozycji do archi-
tektury niemieckiej i będące „ideowym ma-
nifestem polskości" (s. 362).

Zamykając podsumowanie, zwraca jesz-
cze uwagę, że „na lata 1871-1920 przypada
gruntowna modernizacja miasta". „Rok 1920
(...) ukazał (...) Toruń jako niewielkie miasto
wojskowe", pomimo tego „panowała tu ta
sama co w innych miastach Europy atmosfe-
ra fin de siecle (...) upływająca na patriotycz-
nych bądź dekadenckich dysputach" (s. 363).

Po zasadniczym tekście znajdują się bio-
gramy (cztemasai) architektów oraz tzw.
Teksty źródłowe, które są wypisami z GT
uporządkowanymi wedle kilku grup (To-
ruń jako twierdza, toruńska kolej żelazna
etc), a ponadto niemieckie streszczenie
(s. 422^434), bibliografia (z adnotacją: wy-
brane opracowania), konkordancja nazw ulic
współczesnych polskich i pruskich sprzed
1920 roku, wykaz skrótów, wykaz źródeł ilu-
stracji, spis ilustracji, indeks osobowy, in-
deks obiektów toruńskich, spis treści i wklej-
ka z barwnymi ilustracjami. W sumie całość
liczy ponad pół tysiąca stron.

Na wstępie podniosłem bardzo wyraź-
nie sprawę niskiej jakości merytorycznej
książki. Problemy, które wymagają wyja-

śnienia, sprostowań uzupełnień nie pozwala-
ją mi mówić o książce Kucharzewskiej jako
0 opracowaniu naukowym. Pierwsze kłopo-
ty pojawiają się w momencie określenia za-
sad podstawowych, to znaczy relacji między
tytułem, a treścią. Porzucenie problematyki
architektury mieszkalnej, mimo niejasnych
tłumaczeń we wstępie, jest nie do zaakcep-
towania, zwłaszcza przy deklaracji, że na
miasto Autorka będzie patrzeć z perspekty-
wy ludzkiej. Okazuje się, że ważniejsze stają
się koszary czy tartaki aniżeli domy. Spra-
wa druga, to problem urbanistyki. Właściwie
trudno się rozeznać, co Kucharzewska rozu-
mie przez urbanistykę. Poszczególne proble-
my urbanistyczne poruszane są w najróżniej-
szych, czasami nieoczekiwanych miejscach.
Miasto widziane jako całość i przedstawio-
ne z określonej pozycji badawczej po pro-
stu w książce nie istnieje. Sprawa trzecia to
bardzo skomplikowany podział wewnętrzny,
w którym większość omawianych obiektów
to budowle użyteczności publicznej. Do tego
dochodzą wymyślne relacje między tekstem
a ilustracjami, sposobem ich numerowania
1 odsyłaczami do nich (na marginesie, część
współczesnych zdjęć jest nader kiepskiej
jakości, z „walącymi" się elewacjami). Po-
rządkując materiał będący obiektem zainte-
resowania Autorki, można powiedzieć, że
chodzi jej o budownictwo publiczne w Toru-
niu w omawianym czasie. Ale, o ile za ro-
kiem 1871 jako datą początkową pracy stoją
jakieś argumenty, o tyle niejasne jest, dlacze-
go przyjęto rok 1920 jako cezurę zamykają-
cą. Kucharzewska pisze, że w tym roku „bu-
dowała się zupełnie inna Europa i długo wy-
czekiwana Polska" (s. 363), jednak to zdecy-
dowanie za mało. Udowadnianie, że cesar-
stwo w Toruniu trwało dłużej niż w pozosta-
łych regionach Rzeszy - jak wiadomo cesarz
Wilhelm II abdykował w listopadzie 1918
roku - nie daje się w żaden sposób obronić3.

Również doprecyzowania wymaga nazwa Królestwo Pruskie (s. 19). Od roku 1815 oficjalna nazwa
brzmiała Zjednoczone Królestwo Pruskie, a jego byt przetrwa! do 1918 roku. W 1871 r. weszło ono w skład
Rzeszy.

227



Ostatnie przytaczane toruńskie inicjatywy
budowlane pochodzą z roku 1917.

Przy okazji nasuwa się pytanie zasadni-
cze, czy rzeczywiście proklamowanie ce-
sarstwa miało dla rozwoju miasta kluczowe
znaczenie? Autorka pisze wszak o moder-
nizacji miasta (nie wnikając w semantycz-
ne szczegóły), a dla zmian główne znaczenie
miała linia kolejowa, a zwłaszcza przerzuce-
nie nowoczesnego mostu przez Wisłę.

Jak widać z powyższych konstatacji,
drugim poważnym problemem Kucharzew-
skiej jest heurystyka, a właściwie jej brak.
Materiały zostały zgromadzone chaotycz-
nie, niezgodnie z podstawowymi prawidłami
badawczymi. Autorka nie wyszła od usta-
leń bibliograficznych, gdyż pomija biblio-
grafię Wermkego, bibliografię Torunia czy
wydawaną od kilku lat bibliografię Instytu-
tu Herdera; nie zna też bibliografii Waetzol-
da dotyczącej architektury XIX wieku4. Nie
zapoznała się ze źródłami kartograficznymi,
chociażby z Atlasem historycznym miast pol-
skich (t. I: Toruń, z wprowadzeniem Tan-
deckiego odnoszącym się do rozwoju urba-
nistycznego miasta), nie mówiąc o innych,
których prawie komplet znajduje się w głów-
nych bibliotekach Torunia (Książnicy i Bi-
bliotece Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka). Nie rozpoznane są ani informacje hi-
storyczne niezbędne w takich przypadkach,
ani system administracyjny i związane z nim
regulacje budowlane (przemykająjedynie
chyłkiem po tekście). A przecież z nich wy-
nikają poszukiwania archiwalne i znajomość

opracowań. Jedyne nowe i ciekawe mate-
riały to opublikowane w książce archiwalia
toruńskie; te publikowane ze zbiorów berliń-
skich są właściwie znane z czasopism archi-
tektonicznych. Innymi słowy, recenzowana
książka powinna mieć tytuł: Budownictwo
publiczne w Toruniu w świetle źródeł archi-
walnych Archiwum Państwowego w Toru-
niu. Ograniczenie wynika z faktu, że archiwa
budowlane regencji kwidzyńskiej, których
część jest w Gdańsku a część chyba w Byd-
goszczy, nie zostały zupełnie przez Autorkę
zbadane. Brak też jakichkolwiek informa-
cji na temat deputacji budowlanej, zarówno
naczelnej, jak i dokumentacji regencyjnych,
które znajdują się Berlinie. Architektura woj-
skowa podlegała ministerstwu wojny, w jego
berlińskich archiwach należało więc także
przeprowadzić kwerendy. Do dobrego rozpo-
znania problematyki należało również przej-
rzeć inne zasoby archiwalne (np. w archi-
wum w Berlinie-Dahlem, m.in. HA= Haupt-
Abteilungen Westpreussen XV i Grenzmark
Posen - Westpreussen XX oraz w Evangeli-
sches Zentralarchiv Berlin).

Zupełnie dla mnie niezrozumiałe jest
również sięgniecie do GT jako głównego
źródła z epoki. Ta zasłużona dla miasta i pol-
skiego języka w Toruniu gazeta w porówna-
niu do TZ prezentuje inny sposób informacji.
Dlatego nie mogę się zgodzić z Autorką, że
toruńskie gazety powielały wiadomości. Na-
leży pamiętać, że ówczesny Toruń był mia-
stem, w którym większość mówiła po nie-
miecku, miastem, w którym językiem urzę-

4 E. Wermke. Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen. t. 1-2: Aalen 1962-1964: t. 3:
Bonn-Bad Godesberg 1974; t. 4: Marburg 1974; H. Mrówka. U. Zaborska. Bibliographie der Geschichte
von Ost- und Westpreussen 1994, Marburg 1994; N. Kersken. U. Zaborska. Bibliographie zur Geschichte
Pommems /Bibliografia historii Pomorza Zachodniego 1994-1996. Marburg 2002: H. Baranowski, W.
Tannhof Werner, Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens: 1981-1986 / Bibliografia histo-
rii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1981-1986, unter Mitarbeit von K. A. Lotz. Marburg 2003;
H. Baranowski. Bibliografia miasta Torunia, t. 1. Toruń 1999; tenże. Bibliografia miasta Torunia, t. 2:
1972-1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996; Bibliographie zur Architektur im 19. Jahrhundert. red. St.
Waetzoldt, t. 1-8, Nendeln 1977. - Ponadto uwzględnić należy bibliografie opracowywane do ..Rocznika
Toruńskiego" (RT) i „Zapisków Historycznych" (ZH) przez U. Zaborską: U. Zaborska, Bibliografia miasta
Torunia za lata 1994-1997, RT 25, 1998; tejże, Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1992-1996, ZH 59. 1994; tejże, Bibliografia historii Pomorza Wschod-
niego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1997-2002, ZH 68 [Suplement]. 2003.

228



dowym był niemiecki, a tutejszy żywioł nie-
miecki i polski nie stanowiły homogeniczne-
go tworu. Po lekturze książki odnosi się wra-
żenie, że tylko polska prasa interesowała się
tym, co się dzieje w mieście (choć nabrała
wody w usta, kiedy wznoszono gmach pol-
skiego Towarzystwa Naukowego). W pracy
naukowej nie ma też miejsca na narodowe
uszczypliwości i niejasne, sprzeczne ze sobą
enuncjacje. Z jednej strony dobra architek-
tura pochodziła z Berlina, z drugiej polityka
Berlina była względem miasta nieprzyjazna.
Owe ideologiczne niekonsekwencje powo-
dują, że pewne fragmenty pracy nie są zro-
zumiałe. Na przykład nie wiem, jaki związek
z procesami germanizacyjnymi miał pomnik
Bawarczyków albo co jest wiernopoddań-
czego w inskrypcji „Wilhem der Grosse"?

W książce jedynie raz - i to jako uwaga
marginalna - pojawia się informacja o lud-
ności miasta, potem przytaczane sąjedynie
niepełne, a czasami zupełnie niejasne dane
demograficzne. W efekcie czytelnik nie wie,
jak kształtowała się w Toruniu sytuacja de-
mograficzna ok. 1870 r., jak około 1919 r,
a wypadałoby podać też informację pośred-
nią, z ok. r. 1890. Ważne jest także, jakie
było rozwarstwienie społeczne i jakie istnia-
ły relacje wyznaniowe. Stąd pytania, któ-
re się czają gdzieś w ukryciu, czy Toruń był
miastem dużym, średnim czy małym? Jak to
wyglądało w relacji do innych miast w Pru-
sach, prowincji i regencji? (dla informacji:
co kilka lat wychodził Słownik Geograficz-
ny Rittera\ któiy podaje dosyć dokładne
dane. o których tu mowa). Takich opracowań
jest wiele. Można było też sięgnąć do hasła
opracowanego przez ks. R. Frydrychowicza
w Słowniku Geograficznym Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich z dany-
mi z 1890 roku, żeby się dowiedzieć, że mia-
sto liczyło wówczas 27 018 mieszkańców,
z czego 15 681 stanowili ewangelicy, 10 014
katolicy, 1371 żydzi, 50 przynależało do in-
nych wyznań a 2 było bezwyznaniowców.

Dane te nie obejmują wsi Mokre mającej
wówczas ponad 7 tys. dusz. Dla porównania
w 1870 r. Toruń miał ok. 17 tys. a w 1913 r.
ok. 48 tys. mieszkańców. Toruń był trzecim
miastem - co do wielkości - na terenie Prus
Zachodnich, po Gdańsku i Elblągu.

Braki w wiedzy wynikają ze słabego roz-
poznania problematyki pruskiej. Do tych za-
gadnień aż się prosi sięgnąć po dodatkową li-
teraturę: M. Sturmer, Das kaiserliche Deulsch-
łand. Politik und Gesellschaft 1870-1918,
Dusseldorf 1970; H.U. Wehler, Das deutsche
Kaiserreich 1872-1918, Góttingen 1973. War-
to też byłoby zajrzeć do: M. Broszat, Zweihun-
dert Jahre deutscher Polenpolitik, Frankfurt a.
M. 1972 czy do artykułu H.G. Borrcka, Das
Scheiiern der neupreufiischen Kolonisation in
Westpreussen wid Posen. 1886-1918, w: Fest-
schrift R. Dietrich zum 65. Geburtstag, Bem-
Frankfurt-Munchen 1976.

Wiedza autorki na temat archi tektury
przełomu XIX i XX wieku jest skromna, nie-
przemyślana i nieuporządkowana. Do ba-
danego okresu przywoływana jest jedynie
książka Skuratowicza. Brak zupełnie śladów
znajomości intensywnej dyskusji na temat
historyzmu, pluralizmu stylowego oraz pro-
blemów semantycznych architektury pru-
skiej. Najważniejsze z nieuwzględnionych
prac na ten temat to m.in.: Beitrdge zum Pro-
blem des Stilpluralismus, Munchen 1977;
Historismus und bildende Kunst, Munchen
1965; Die deutsche Stadt im 19. Jh., Miin-
chen 1974 czy K. Dóhmer, In welchem Style
sollen wir bauen, Munchen 1977. Aż trud-
no uwierzyć, że brak jakiegokolwiek śladu,
polemicznego czy akceptującego po wzorco-
wych monografiach miasta XIX i pocz. XX.
wieku. Mam tu na myśli książkę R. Wagner-
Rieger o Wiedniu {Wiens Architektur im 19.
Jahrhundert, Wien 1970) czy też pisaną z in-
nej perspektywy H. Bobeka i E. Lichten-
bergera o tym samym mieście, Wiens bauli-
che Gestalt und Entwicklung seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts, Graz 1978, ale przede

Rilters Geographisch-Statistisches Lexicon, unter Redaction von O. Henne-Am Rhyn, Leipzig 1874,
Bd. 1-2 i późniejsze wydania.
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wszystkim inspirujących prac J. Posenera,
w tym zwłaszcza słynnej Berlin aufdem Weg
zu einer neuen Architektur. Miinchen 1979.
Brak też ważnego artykułu B. Nicolaia,
Preufien im Kaiserreich 1871-1918. Archi-
tektur und Stddtebau, w: Preufien. Kunst und
Architektur, Koln 1999. Z tymi dyskusjami
w obrębie monografii związana jest inna nit-
ka badań naświetlająca problematykę nośni-
ków stylowych. Mam tu na myśli teksty
H. Gollwitzera, m.in. Zuni politischen Ger-
manismus des 19. Jh., w: Festschrift jur
Hempel, t. 1, Góttingen 1971 oraz Zuni Fra-
genkreis Architekturhistorismus und politi-
schen Ideologie, „Zeitschrift fur Kunstge-
schichte", 1979. prace W. Gótza na temat
historyzmu, m.in. Historisnms. Ein Yersuch
zur Definition des Begrijjes w ,.Zeitschrift
des deutschen Vereins fur Kunstwissen-
schaft", 1970 czy prace z teorii architektu-
ry H. Hammer-Schenka, Kunsttheorie und
Kunstgeschichte des 19. Jh. in Deutsch-
land, Architektur. Stuttgart 1985. W literatu-
rze polskiej teksty Z. Ostrowskiej-Kębłow-
skiej {Jeszcze raz o historyzmie, w: Kultu-
ra i sztuka Szczecina 1800-1945. Szczecin
1999 i Histoiyzm w architekturze XIX w., w:
Interpretacje dzieła sztuki, Warszawa-Poznań
1976), I. Koziny {Aspekty stosowania pojęcia
liistoiyzm w badaniach nad niemiecką archi-
tekturą, „Rocznik Historii Szmki", 1997),
W. Bałusa {Zjawisko histoiyznut w architektu-
rze XIX. w. Próba opisu, „Dzieła i interpreta-
cje", 1995). Nieznanymi pozostają dla autorki
opracowania dotyczące neostylów: G. Ger-
manna, Neugotik. Geschichte ihrer Architek-
turtheorie, Stuttgart 1974 oraz M. Bringman-
na, Studien zur neuromanischen Architektur
in Deutschland. Heidelberg 1968.

Wiedza na temat mechanizmów funk-
cjonujących w administracji budowlanej jest
właściwie żadna, choć pisali o tym m.in. E.
Konter, Die PreuBische Bauverwaltung und
ihre Ausbildung von 1770-1880. „Arch+"
z r. 1975, a ostatnio E. Bórsch-Supan w Die
Provinzen Ost- und Westpreufien und Grofi-
herzogtum Posen, Berlin 2003 (kolejny tom
wielkiej monografii Schinkla).

W sprawach architektury kościelnej cy-
towany jest raz T. Weiss, choć wydaje się,
że bardziej przydatne byłyby H. Maia. Stu-
dien zu Kirchenbau des 19. Jh. in Deutsch-
land. Leipzig 1969-71. Myślę, że i perspek-
tywa historyczna pomogłaby poustawiać
kilka spraw, do tego zob. E. Betghe, Kirche
in Preufien, Berlin 1983; W. Ellinger. Die
evangelische Kirche der Union, Witten 1967.
Skromnie też wygląda rozpoznanie proble-
matyki pomników, brak: H. Mittig i V. Pla-
gemann, Denkmdler im 19. Jh.. Miinchen
1972; H. Scharf, Kleine Kunstgeschichte der
deutschen Denkmals. Darmstadt 1984 czy
choćby rozdziału L. Tittela Monumentaldenk-
mdler 1871-1918 in Deutschland w wieloto-
mowym wydaniu Kunst, Kultur und Politik
im Deutschen Kaiserreich. t. 2. Berlin 1981.
Przydałoby się też A. Dombrowski. Deutsche
Monumentalbrunnen im Kaiserreich, Hildes-
heim-Zurich-New York 1983.

Nieznanych Autorce tytułów można by
wymienić jeszcze sporo, większość pozycji
ze słynnej Thyssenowskiej serii Studien zur
Kunst des 19. Jahrhunderts zostało pominię-
tych, a niektóre przywoływane są w przypisach
w nieoczekiwanych momentach. Powoduje to
płytkość osądów, opartych na modelowej (nie-
prawdziwej) opozycji prusko-polskiej.

Czytając wnikliwie książkę, wielokrotnie
doznawałem wrażenia, że niektóre cytowa-
ne pozycje bibliograficzne, wbrew zapiso-
wi, pochodzą z drugiej, a może i dalszej ręki.
W pracy, która ma jakiekolwiek pretensje do
miana naukowej, takie postępowanie jest nie
tylko wątpliwe moralnie, ale podważa sens
uprawiania nauki w ogóle. Nie mam zamia-
ru odsiewać tych dziwnych cytatów, ale po
pierwszych kartach książki, łatwo można się
zorientować, że nie tylko znajomość języ-
ka niemieckiego u Autorki pozostawia wie-
le do życzenia, ale i przywoływane pozycje
pojawiają się w najróżniejszych układach
i wersjach zapisów. I tak w sprawie kościo-
ła garnizonowego ta sama pozycja cytowa-
na jest w dwóch miejscach (s. 230. przyp.
39; s. 237, przyp. 52) według różnych zasad.
Chodzi o tekst Sarrazina i HoBfelda w CdB.
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Pierwszy zapis jest bez autorów, z dodatko-
wymi informacjami (1899, nr 1. 7 I, s. 1-3),
zapis drugi - z podaniem autorów: 1899,
Jg. 19, s. 1-5. Co więcej, w tymże samym
przypisie (s. 237) jest dodatkowa informa-
cja „iidem [sic!], Die neue Garnisonkirche in
Thorn, ZfB, 1902, H. 52, s. 80-81". Z tekstu
głównego można wnioskować, że jest to ar-
tykuł („w artykułach tych"). W rzeczywisto-
ści, jeśli chodzi o drugą z cytowanych pozy-
cji, na wskazanych stronach jest tabelarycz-
ne, bez tytułu, zestawienie budowli wzno-
szonych z funduszy Ministerstwa Wojny z po-
daniem informacji o wykonawcach, kubaturze,
kosztach i krótką charakterystyką budowli.
Przywołani Sarrazin i HoBfeld (te nazwiska
pozostają dla Autorki zupełnie obce) to redak-
torzy naczelni cytowanego pisma.

Podobnie niejasno zostały skonstruowa-
ne zapisy w przypisach odnoszących się
do kościoła Św. Jerzego (s. 248, przyp. 68;
s. 250 przyp. 69). Te informacje, podawane
zapewne za Heuerem, posiadają charaktery-
styczny dla niego skrócony zapis: CdB 1901,
9 XI (bez numeru strony - tu: 548 i nume-
racji rocznika - tu: 21) i dalej CdB 1902, 12
II (brak numeru strony - tu: 124 i numeracji
rocznika - tu: 22).

Jeszcze dziwniejszy jest zapis dotyczą-
cy Deputacji budowlanej (s. 259, przyp. 82)
CdB 1932, z. 7/8 (brak numeru, daty i stro-
ny, ale jest niespodziewanie nr zeszytu),
który - sądząc po treści - został przeję-
ty z monografii E. Bórsch-Supan, Ber li ner
Baukunst nach Schinkel, Munchen 1972.

Zupełnie nie wiem, co myśleć o sposobie
wykorzystania podanej w wykazie wybra-
nej literatury monografii Otzena autorstwa
J. Bahnsa. Wskazanie na nią jest w przypi-
sach przy okazji poczty (s. 140, przyp. 45),
gdzie jednak nie ma mowy o projektowaniu
przez Otzena rzeczonego budynku, co odwo-
łanie przypisowe w sposób oczywisty suge-
ruje. U Bahnsa brak w ogóle jakiejkolwiek
informacji o poczcie toruńskiej. Natomiast
Kucharzewska nie wskazuje na Bahnsa przy
omawianiu Pomnika Poległych oraz Dwo-
ru Mieszczańskiego, a te właśnie obiekty są

1. Johannes Otzen, Projekt fasady toruń-
skiego domu z winiarnią Johanna Michaela
Schwarza, 1881. Wg DB 1881

omówione z podaniem dodatkowej litera-
tury (zob. tamże gł. s. 112-113). Bahns nie
znał jednak archiwaliów toruńskich przyta-
czanych i reprodukowanych przez Autorkę,
co powinno być odnotowane, wszak stanowi
ważne uzupełnienie jej badań. Na dodatek
na obwolucie rzeczonej monografii jest re-
produkcja fasady zaprojektowanej dla toruń-
skiego handlarza win J.M. Schwarza (il. 1),
o której wypadałoby choć wspomnieć przy
okazji omawiania sklepów lub restauracji
(tamże s. 113, zob. też DB, 1881).

Równie zaskakujące jest wykorzystanie
monografii H.Ch. Hoffmanna o spółce archi-
tektonicznej Fellner & Helmer. Przywołana
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jest w ona przypisach tylko raz, bez podania
strony i bez informacji, czy jest w niej mowa
0 teatrze toruńskim czy nie. Mogę się tyl-
ko domyślać, że przejęcie zostało dokonane
za Mansfeldem i Wajdą. Sprawa jest o tyle
istotna, że Hoffmann (s. 47-48, 114), nie
znając archiwaliów toruńskich, uznał obiekt
za Fellnerowski w fasadzie i elewacjach, po-
dając inne niż w rzeczywistości lata powstania.
Poza tym autorka odwołuje się do omawianych
u Hoffmanna innych dzieł tej słynnej spółki.
Efekt - właściwie nie wiadomo, w którym
miejscu rozwoju Fellnerowskiej architektury
teatralnej należy widzieć gmach toiuński.

Z zupełnie innym problemem mamy do
czynienia przy okazji albumiku K. Kleefel-
da (wspólnie z B. Schmidem), wydanym
w 1913 roku, skąd - jak podaje spis ilustracji
- pochodzą niektóre reprodukcje w recenzo-
wanej książce. To. że są one wykonane z re-
produkcji - sądząc po obcięciach margine-
sów (gł. fot. F. Gerdoma, charakterystyczna
sygnatura w narożniku zostaje obcięta) - jest
mało znaczące. Gdyby jednak Autorka mia-
ła ów albumik w ręku, znałaby dodatkowe
informacje, podawane w podpisach pod po-
szczególnymi zdjęciami. Choć skromne, są
ważne, wszak pochodzą z dobrego źródła, od
głównego architekta miejskiego.

Przypadków złego cytowania, tj. z poda-
niem niewłaściwych stron jest tak dużo, że
kłopotliwe staje się ich korygowanie.

Braki w znajomości podstawowej lite-
ratury przedmiotu, mam tu na myśli głównie
teksty z epoki, są zastanawiające i niepokoją-
ce. W efekcie jest wiele przeoczeń, nieścisłości
1 niepełnych danych. I tak do mostu kolejowe-
go jest dokumentacja w ZfB (1876) z ilustra-
cjami w „Atlasie", a sprawy techniczne omó-
wione są w CdB, 1894. Również wymiary
(1000 m) są podawane przez Autorkę wedle
niejasnego źródła (w rzeczywistości dł. całko-
wita 972 m. długość w prześwicie 895,42 m).
Wiadomo też, że stronę techniczną budowy
nadzorował tajny radca regencyjny Loeffler,
a za wykonawstwo odpowiadał bezpośrednio
regencyjny radca budowlany Suche. Projek-
ty konstrukcyjne wykonał tajny wyższy radca

budowlany Schwedler (autorka podaje tylko
Johanna H. Stracka, autora wież bramnych).
Bez względu na koszta budowy innych przy-
woływanych mostów, suma powyżej 5 mi-
lionów marek wydana na budowę obiektu to-
ruńskiego była ogromna.

Port zimowy istniał od 1875 r., ale bu-
dowa nowego została zakończona w zasa-
dzie w roku 1883 (nie 1879, zob. CdB, 1883,
koszta planowane wynosiły 145 tys. marek
i okazały się niewystarczające). Pochylnia
została ukończona w 1887 r. (ZfB, 1887),
a za całość odpowiadał Bezirk Weichsel-
strombau Verwaltung. który w owym cza-
sie prowadził H. Schultz. Wspomniany port
śródlądowy to chyba port drzewny, ale jego
budowę zakończono w 1909 r., wg proj. rad-
cy budowlanego Niesego. Koszt wynosił 3.3
min. marek (zob. Kleefeld. 1913).

W zabudowie Wilhelmstadt i Przedmieś-
cia Bydgoskiego oprócz przedsiębiorstw
miejscowych brały udział od strony projek-
towej renomowane biura projektowe z Ber-
lina. Dla Ulmer & Kaun pracowała Solf &
Richards (zob. CdB. 1897. „Blatter fur Ar-
chitektur und Kunsthandwerk". 1898). a dla
Hautennans & Walter jedno z najpopularniej-
szych biur specjalizujących się w architektu-
rze willowej Erdmann & Spindler (BA, 1904).
Najprawdopodobniej pierwszym zleceniem
właścicieli gruntów na Bydgoskim było zamó-
wienie przez Henricha Tilka (m.in. właściciela
gruntów, na których stanął dom nr 385, obec-
nie nr 34/36; akta znajdują się w archiwum to-
ruńskim) w berlińskim biurze projektu willi do
Słomowa. Na marginesie warto jeszcze dodać,
że część fasad domów toruńskich projektował
Ludwig Otte (zob. „Zentralblatt fur das deut-
sche Baugewerbe", 1907).

Dokumentacja koszarowa jest do zrekon-
struowania. Dla informacji podaję, że kosza-
ry ułańskie, które autorka opisuje na podsta-
wie GT, mają dosyć dobre omówienie w ZfB,
1887. Wynika z niego, że powstały w latach
1881-1885 według proj. Dublanskiego. Koszt
inwestycji był wyliczony na ponad 1,2 min.
marek. Piętrowe - ale nie trzykondygnacyjne
- były tylko budynki mieszkalne. Całość wy-
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2. [?]. Dublanski, Plan sytuacyjny koszar 4.
Regimentu Ułanów w Toruniu, 1881-1883.
Wg ZfB 1887 (1 - koszary, 2 - budynek
administracyjny, 3 - kuchnia, 4 - stajnie,
5 - maneż, 6 - stajnia dla koni oficerów,
7 - stajnia dla koni choiych, 8 - kuźnia,
9 - wozownia, 10 - ustępy, 11 - plac ćwi-
czeniowy)

glądała nieco inaczej, aniżeli rekonstruuje to
Kucharzewska (zob. il. 2).

Projekt Pomnika Poległych wg proj.
Otzena został wystawiony nie tylko w Le-
gnicy, o czym pisze autorka, ale - co chyba
ważniejsze - również na corocznej wystawie

architektury na Akademii Sztuk Pięknych
w Berlinie (zob. DB, 1880). Należał do ca-
łej grupy pomników wzniesionych w podob-
nej intencji, o czym informuje krótka not-
ka (tamże). Pomijam tu sprawę ujęcia tema-
tu pomnika w książce. Ale jeśli już mowa
0 monumentach niezrealizowanych w czasie
1 wojny światowej, to warto było wspomnieć
o projektowanej przez Hermanna Phelp-
sa kolumnie ku czci poległych („Bauwelt",
1915 i CdB, 1915). Phelps był znanym
badaczem architektury drewnianej, w tym
czasie profesorem w Gdańsku, a po 1945 r.
w Marburgu.

Cytowany w rozdziale IV. artykuł w CdB
(1904) , dotyczący Gmachu Powiatu jest autor-
stwa samego Hartunga; reprodukowany widok
był wcześniej publikowany (BA, 1901) z nieco
innymi rzutami kondygnacji. Budynek policji
wraz z planami został opublikowany w CdB
(1905) . Z tekstu Sarrazina i Schultzego wy-
nika, że koszta wyniosły 83 rys. marek (bez
gruntu). Nadzór nad budową sprawował Lau-
ner, prace prowadzili Heinemann i Goldbach.

Rozbudowa sądu okręgowego została za-
projektowana w Ministerstwie Robót Publicz-
nych w r. 1882, do czego są plany w , Atlasie"
ZfB. Po 1897 r. zakończono drugą fazę budo-
wy (CdB, 1899, wraz z informacją o kosztach),
w którą zaangażowani byli budowniczy regen-
cyjny Rakowski, a z ramienia powiatu - Mo-
rin. Udział Habichta - jeśli był - ograniczył się
jedynie do korekt.

Pisząc o toruńskim oddziale Banku Rze-
szy, Autorka podaje bogatą literaturę, ale jest
ona obok zasadniczego tematu, gdyż omówio-
ne są w niej inne niż toruńska realizacje ar-
chitekta. Źródłowych infonnacji potwierdza-
jących autorstwo Habichta w odniesieniu do
toruńskiego gmachu jest niewiele (Kleefeld,
1913 i Thieme /Becker). Wydaje się, że Ha-
bicht jedynie nadzorował projekt, który został
opracowany i wykonany przez słynną firmę
Knoch & Kallmeyer (zob. „Der Profanbau",
1908, tej pozycji nie podaje ani Kucharzew-
ska, ani cytowana przez nią L. Gerc).

Przy okazji szkoda, że autorka nie zwró-
ciła większej uwagi na fakt budowy pierw-
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szego toruńskiego banku (pierwotnie chyba
zwykłej kamienicy) przez S. Hebanowskie-
go, jednego z ważniejszych architektów dzia-
łających w Poznaniu, wychowanka Akademii
Charlottenburskiej (na ten temat pisze często
przywoływana w przypisach Ostrowska-Kę-
błowska). Poza tym wypadałoby choć kilka
słów powiedzieć o banku Norddeutsche Kre-
ditanstalt przy ul. Szerokiej 14 (proj. Voss &
Geisler z Berlina pod wyraźnym wpływem
Messela, zob. Kleefeld. 1913).

W sprawie poczty niewielkie uzupeł-
nienie, mianowicie w „Illustrierte Zeitung"
opublikowano zdjęcie gmachu po pożarze
w 1910 r.

W odniesieniu do rozdziału V. należy
zauważyć, że tzw. szpital obywatelski był
przytułkiem prowadzonym przez fundację
i utrzymywanym częściowo za pieniądze
miasta (zob. Kleefeld, tam też informacja
o kosztach budowy). Informacje o kosztach
budowy podaje Kleefeld również odnośnie
do szpitala diakonisek.

Oprócz tego dziwi brak przywołania mo-
nografii Otzena przy okazji omawiania siedzi-
by bractwa kurkowego, choć na ten temat arty-
kuł napisał sam architekt (zob. DB, 1882).

Siedziba Towarzystwa Naukowego,
o czym warto pamiętać, mieściła również
muzeum. Sprawa autorstwa projektu pozo-
staje otwarta, choć - według mnie - należa-
łoby go chyba szukać wśród budowniczych
poznańskich.

W przebudowę Dworu Artusa (koszt 720
rys. marek) oprócz Schmidta zaangażowani
byli także A. Rachner i Ramsch (zob. Klee-
feld i DB, 1900).

Opisywane w rozdziale VI. projekty
konkursowe (oprócz Kullricha) do kościo-
ła staromiejskiego zostały opublikowane
w „Entwurfe des Architekten-Vereins zu
Berlin", 1892, ponadto w CdB, 1901 jest ar-
tykuł Sarrazina i Schultze na temat realizacji
zwycięskiego projektu.

Problemy z niedokładnym rozpoznaniem
źródeł dotyczących kościoła garnizonowego
były już przywoływane. Z publikacji (CdB.
1899; ZfB, 1902) wynika jasno, że projekto-

wał go wyższy radca budowlany Schónhals
z Ministerstwa Wojny (ten sam, który robił
projekt dla Grudziądza), natomiast na miej-
scu prace prowadził Leeg, a nadzór z ramie-
nia Urzędu Budowlanego - rządowy budow-
niczy Cuny (informację Orłowicza o Teufe-
lu można włożyć między bajki o diabłach,
albowiem jej początek bierze się ze zwykłe-
go ąuipro quo). Całość (budowa i wyposa-
żenie) kosztowała ponad pół miliona marek.
Znani są również poszczególni wykonaw-
cy pracujący przy dekoracjach. Na ten temat
(z ilustracjami), rozpisywała się miejsco-
wa prasa (zob. TZ). szczególnie w związku
z przybyciem cesarza.

Kilka uzupełnień dodać trzeba też do
rozdziału VII. dotyczącego budownictwa
szkolnego. Informacje o pierwszym konkur-
sie na szkołę w Toruniu w 1875 r. pojawi-
ły się w DB. Są tam wymienieni przywołani
przez Autorkę architekci. Szkoła Przemysło-
wa nosiła pełną nazwę Handels- Gewerbe-
und Baugewerkschule mit Haushaltungschu-
lefur Madchen, była więc również zawo-
dową szkołą dla dziewcząt. Koszt jej budo-
wy wyniósł 700 tys. marek, co pokryła kasa
miasta (zob. Kleefeld. 1913). W CdB (1912)
ukazał się bogato ilustrowany artykuł po-
święcony seminariom nauczycielskim. Wy-
nika z niego, że projekt seminarium ewan-
gelickiego powstał w Berlinie (R. Uber?),
natomiast projekt dla seminarium katolickie-
go opracowano w regencji (?). Były to inwe-
stycje rządowe, których koszt wynosił odpo-
wiednio 452 tys. marek dla ewangelików i 465
tys. marek dla katolików. Przywoływany tekst,
ze względu na zestawienia planów, pozwala
porównać budowle toruńskie z innymi wzno-
szonymi wówczas na terenie Prus.

Dla zdawkowo potraktowanego tekstu
o fabryce Drewitza (rozdz. VII) warto do-
dać artykuł O. Drewitza, E. Drewitz GmbH,
Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen in
Thom w nieznanej chyba autorce księdze pa-
miątkowej wydanej z okazji 750-lecia mia-
sta (Festschrift zur 750-Jahr-Feier der Stadt
Thom, Horst E. Kruger Verlag 1981). R.
Schmidt opublikował w DB (1899) krótki ar-
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3. Rudolph Schmidt, Plan sytuacyjny założenia stacji pomp na toruńskich Bielanach, 1892—
1894. WgDB, 1899

ty kuł wraz z planami dotyczący stacji pomp
na Bielanach (zob. il. 3). Była to bardzo
duża inwestycja miejska (1,2 min. marek).
Przy pracach byli zaangażowani H. Metzger
z Bydgoszczy, A. Horstmann z Starogardu
oraz Born & Schiitze z Mokrego.

Na marginesie należy dodać, że ZfB,
jako oficjalny organ Ministerstwa Robót Pu-

blicznych, publikował tabele obiektów finan-
sowanych w całości lub częściowo z budżetu
państwowego, drukując zazwyczaj niewiel-
ki plan, podając koszt inwestycji, a czasami
też nazwisko architekta. Ponadto co roku za-
mieszczano wykaz urzędników budowlanych
we wszystkich pruskich regencjach, co po-
zwala śledzić procesy decyzyjne, jeśli cho-
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dzi o nadzór, opracowanie projektów i po-
zwolenia na budowę. Tych informacji, które
można znaleźć w czasopismach budowla-
nych jest znacznie więcej i przypuszczam, że
wnikliwi badacze Torunia mają w tej materii
wiedzę rozleglejszą ode mnie.

Przy tak poważnych niedostatkach książ-
ki trudno dyskutować w recenzji o sprawach
merytorycznych. Zwrócę jedynie uwagę na
jedną istotną rzecz. W przypadku rozwiąza-
nia przestrzennego toruńskiego kościoła re-
formowanego powoływanie się na program
wiesbadeński jest całkowicie nieuzasad-
nione. Już łatwiej odnieść postulaty wiesba-
deńskie do kościoła garnizonowego. Zakładał
on bowiem nie tylko przestrzenne zespolenie
wnętrza, ale również złączenie ołtarza, kazal-
nicy i organów. W rzeczonym kościele zasad-
niczy problem dotyczy przede wszystkim po-
pularyzowanego przez J. Otzena rozwiązania
dwunawowego, którego ważnym przykładem
był kościół Św. Jerzego w Berlinie (tegoż archi-
tekta). Przywołany kościół Lutra, ze względu
na plan, wykazuje mniejsze analogie do typu
zastosowanego przez R. Gansa.

Na dodatek wszystkiego w książce jest
wiele błędów i językowych niezręczności.
Sprawia to wrażenie, że adiustatorzy wzięli
sobie urlop, i tak: w j. polskim nie ma chy-
ba słowa „masztalerzownia" (s. 87), choć
jest masztalerz (a jeśli by było, znaczyłoby
mieszkanie masztalerza). „Reitbahn" tłuma-
czy się niezręcznie jako masztalamia, ale za-
zwyczaj jako maneż lub po prostu ujeżdżal-
nia. Na jednej stronie (s. 109) autorka raz
pisze „landwera", a za chwilę „landwehra".
„Kamienie ozdobne" (s. 111) to glazurowa-
na cegła dekoracyjna (klinkier i kształtki);
„misę" lub „czarę ogniową" (autorka używa
obydwu nazw, zob. s. 116) zwykło się wj.
polskim nazywać zniczem, „kamień main-
landzki" (Mainsandstein zob. s. 127. przyp.
4) - nie pochodzi z wysp atlantyckich, ale
znad Menu i jest to piaskowiec nadmeński;
nigdy nie pisało się „Keiser" (-krone, -post-
amt itd). co często pojawia się w tekście
(min. s. 177, 139, 209), ale zawsze „Kaiser"
(co ciekawe jednak np. Carski Konsulat jest

określony jako „Kaiserliches" - s. 80). Ter-
min „Starówka" (s. 210) jest nazwą własną
odnoszoną przede wszystkim do Warszawy
i Lublina, ale na pewno nie do Torunia. Au-
torka używa określenia „parafia" (s. 208),
w innym miejscu „gmina" (s. 220) do na-
zwania tej samej religijnej jednostki organi-
zacyjnej. Poza tym Kucharzewska nie odróż-
nia chyba religii od wyznania. Autorka nie
odczytuje właściwie zróżnicowanej pisowni
niemieckiego „s" i długie „13" odwzorowu-
je jako „f, stąd zamiast Hossfeldt (lub HoB-
feldt) i zamiast Rossteucher (lub RoBteu-
cher) - pisze „Hofsfeldt" i „Rofsteucher"
(m.in. s. 239, 238). Oznacza to także, że te
ważne dla architektury nazwiska nic autor-
ce nie mówią. Nazwisko Sievers odczytane
zostało błędnie jako Gievers (s. 254). Nie-
domagań i niejasności jest znacznie więcej.
Na rozrysie schematu administracji budow-
lanej nie ma miejsca dla Regencji Kwidzyń-
skiej (s. 259). Na s. 256 dowiadujemy się
o ponownym podziale prowincji na Prusy
Wschodnie i Zachodnie w 1 878 r., zaś wcze-
śniej (s. 20) była mowa, że Toruń włączono
do Prowincji Prusy Zachodnie. Wypadła re-
forma administracyjna z roku 1824. Autor-
ka raz (passim) używa nazwy konsyslorium,
innym razem (s. 266) konsystorz. W języ-
ku polskim przyjęta jest druga wersja. Na
s. 3 12 prof. Magdalena Niedzielska zosta-
ła nieoczekiwanie Małgorzatą. Geittner raz
jest budowniczym miejskim (s. 217), a raz
mistrzem murarskim (s. 312). Poza tym do-
chodzą liczne literówki w nazwiskach i na-
zwach ulic.

Gdyby nie fakt, że książka została do-
finansowana przez KBN - choć nie wiem.
kto w tym wypadku odpowiada za recenzje
wydawnicze (brak odpowiedniej adnotacji),
gdyby nie to. że ukazanie się tej książki fi-
nansowo wsparła Fundacja Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, można by przejść nad tym
wszystkim do porządku dziennego. Ot, po
prostu amatorska robota kogoś, kto nie zna-
jąc się na fachu, pisze o jednonawowej
hali (s. 248) lub wymiennie używa terminu
obelisk i kolumna (s. 116 i 93). Tak
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jednak nie jest. Ktoś przecież uznał, że tekst
w takiej postaci nie tylko ma wartość nauko-
wą, ale jest wart wystawnego druku, ktoś te
racje wsparł recenzjami, a Neriton książkę
wydał. Podobno - mam nadzieję, że jest to
tylko plotka - tekst książki powstał na ba-
zie rozprawy doktorskiej, której obrona dała
autorce stopień naukowy. Teraz Joanna Ku-
charzewska zostaje ze swymi problemami
- wszak włożyła w swą pracę wiele wysił-
ku (co do tego nie mam wątpliwości) - sam
na sam. Nie osłodzi jej laurka wystawiona
przez L. Lameńskiego drukowana na ostat-
niej stronie okładki, laurka, z której treścią
w żaden sposób nie mogę się zgodzić: „to co
uderza czytelnika od pierwszych stron tekstu,
to przede wszystkim żelazna konsekwencja
i precyzja myślenia".

Tadeusz J. ŻUCHOWSKI

STULECIE STOWARZYSZENIA LITEW-
SKIEGO „RUTA" W KRAKOWIE. Między-
narodowa konferencja naukowa. Kraków,
21-22 października 2004

Kontakty naukowe badaczy stosunków
polsko-litewskich na przełomie XIX i XX
wieku dobrze rozwijają się w ostatnich la-
tach. Dołączyli do nich również history-
cy sztuki, którzy mniej byli aktywni na tym
polu. To jednak od nich wyszła inicjatywa
urządzenia w Krakowie interdyscyplinar-
nej konferencji poświęconej śmieciu Sto-
warzyszenia Litewskiego „Ruta" w Krako-
wie. Dzięki efektywnej współpracy Instytutu
Historii Szmki UJ i Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki mogło
dojść do interesującego spotkania, które sta-
nowiło kontynuację ożywczej wymiany my-
śli nad wspólnym dziedzictwem, zapocząt-
kowanej w Wilnie w roku 20031. Zachęceni

powodzeniem merytorycznym i - co nie jest
bez znaczenia - towarzyskim konferencji
w Wilnie, zorganizowanej przez tamtejszy
Instytut Kultury, Filozofii i Szmki (Kulturos,
Filosofijos ir Meno Institutas), już w trak-
cie trwania obrad postanowiliśmy zebrać się
w następnym roku w Krakowie. Dla spotka-
nia wileńskiego bodźcem było śmiecie słyn-
nej wystawy krakowskiego Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka", urządzonej sta-
raniem Ferdynanda Ruszczyca w roku 1903
w Gaju Bernardyńskim. Temat dla kolejnej
konferencji również znaleźliśmy w kalenda-
rzu rocznic.

Tym razem osnową spotkania stał się ju-
bileusz powstania w dawnej stolicy Obojga
Narodów Litewskiego Stowarzyszenia Spo-
lecziw-Naukowego ,,Ruta " w Krakowie.
Mało kto wie i pamięta, że przed stu laty,
przebywający w Krakowie Litwini zało-
żyli własne stowarzyszenie, korzystając ze
swobód obywatelskich w zliberalizowanej
późnej monarchii austro-węgierskiej, która
w pluralizmie znalazła sposób na przetrwa-
nie. Litewskie stowarzyszenie zostało zatem
zarejestrowane reskryptem Wysokiego c.k.
Namiestnictwa we Lwowie z dnia 27 lute-
go 1904. Ta ważna dla przyszłego odrodze-
nia narodowego Litwinów inicjatywa po-
wstała głównie wśród studentów z Litwy
uczących się w Krakowie na ASP i UJ, zy-
skując jednocześnie poparcie światłej profe-
sury krakowskiej z kręgu UJ i PAU. Celem
stowarzyszenia było „zjednoczenie wszyst-
kich Litwinów oraz miłośników Litwy etno-
graficznej" dla „pielęgnowania języka, lite-
ratury i kultury ojczystej", „rozwoju nauki
i literatury litewskiej oraz współdziałanie
z bratnimi narodami". Wśród członków-za-
łożycieli „Ruty" znalazła się przyszła elita
kultury i szmki litewskiej. Spiritus movens

Zob. A. Baranowa, Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury. Litewsko-polska
konferencja naukowa. Wilno, 9-10 X 2003, „Modus. Prace z Historii Sztuki" 5, 2004, s. 193-197. Pokło-
siem tej konferencji jest dwujęzyczna publikacja, otwierająca serię „Studia z Historii Sztuki", wydana
przez Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki w Wilnie (XX amziaus pradźios Vilnius: modemejanćios kulturos
źidinys I Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury, sudare / opracowała L. Laućkaite,
Yilnius 2004).
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