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PIÂMIENNICTWO

The album of works by Zbig-
niew  Szczepanek, depicting

41 castles in northern Poland,
contains more than 200 water
colours, gouaches, pastels and
drawings executed in 1999-2003.

The warm hues, reader-friend-
ly poetic and excellent technical
level of the publication render it
particularly attractive. The elegant

album, in hard cover and a deco-
rative box, includes an English-
and German-language translation
and a map of northern Poland with
likenesses of the portrayed castles.

The album ends with notes
concerning the illustrations (also
translated), offering data about
the technique, material, and size
of the compositions, as well as

describing the presented fragment
of a given castle and, in the case
of reconstruction, the foundation
for its realisation.  

This indubitably interesting
and well-composed album is the
first in a planned three-volume
series about the castles of Poland.
The publishers – Tower Press –
ensured a meticulous edition.
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Barbara Jamska
historyk sztuki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

sztuk´ Âlàska oraz rol´ mecenatu
zakonnego. O historii obyczajów
w Polsce traktujà teksty Marii
Boguckiej i Jausza Tazbira.
Pierwszy omawia „Miejsce ko-
biety w kulturze szlacheckiej

XVI-XVIII wieku” i jest wyk∏a-
dem na temat roli Polek w ˝yciu
rodzinnym, gospodarczym i poli-
tycznym paƒstwa, rozwoju ich
edukacji oraz udzia∏u w kszta∏-
towaniu kulturalnego i artystycz-
nego oblicza Rzeczypospolitej.
Janusz Tazbir przedstawia „Sto-
sunek szlachty polskiej XVI-
XVIII wieku do zabytków”, zaj-
mujàc si´ szczególnie relacjami 
z podró˝y po Europie i analizujàc
reakcje polskiej szlachty na „sro-
dze wielkie” i „barzo kosztowne”
budowle u˝ytecznoÊci publicznej,
zwiedzane w Niderlandach czy
we W∏oszech.

Stanis∏aw Suchodolski swój
artyku∏ poÊwi´ca monetom, przed-
stawiajàc je jako materialnà 
i ikonograficznà podstaw´ wie-
dzy o przesz∏oÊci, ∏àczàcà w so-
bie cechy êród∏a archeologiczne-
go i narracyjnego. Dog∏´bna ana-
liza kilku monet z czasów pierw-
szych Piastów pozwoli∏a autoro-
wi tekstu na odczytanie z nich 

W 2004 r. ukaza∏ si´ drugi 
tom „Spotkaƒ w Willi Stru-

vego”, zawierajàcy kolejnych 
17 artyku∏ów wybitnych znaw-
ców przesz∏oÊci. Publikacja ta
jest kontynuacjà ksià˝ki z roku
2001, wydanà z zachowaniem 
takiej samej szaty graficznej 
i z dodaniem biogramów auto-
rów. Obok artyku∏ów podejmujà-
cych szeroko problem ochrony
zabytków, ponownie pojawiajà
si´ referaty z dziedziny archeo-
logii, historii sztuki i obyczajo-
woÊci, filozofii, a nawet j´zyko-
znawstwa. 

Jan Wrabec, badajàcy od lat
sztuk´ Âlàska, w artykule „Barok
Âlàski mi´dzy Czechami, Austrià
i Polskà”, wykazuje zwiàzki for-
malno-stylistyczne architektury,
malarstwa i rzeêby, ∏àczàce w je-
den region artystyczny Dolny
Âlàsk i Czechy oraz Górny Âlàsk 
i Morawy. Na przyk∏adzie licz-
nych zabytków stara si´ pokazaç
wp∏ywy krajów habsburskich na
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nie tylko historii, ale tak˝e wyglà-
du insygniów w∏adzy czy elemen-
tów uzbrojenia, nie znanych z ba-
daƒ archeologicznych. Do wcze-
snej historii polskiej paƒstwo-
woÊci odnosi si´ tak˝e Zofia Kur-
natowska, omawiajàc „Najnowsze
badania archeologiczne w Wielko-
polsce i ich znaczenie dla pozna-
nia poczàtków paƒstwa polskiego”.
Autorka wspomina m.in. o nie-
dawnych sensacyjnych odkryciach 
w Gieczu. W∏odzimierz Godlew-
ski przedstawia konsekwencje
wielkich odkryç archeologicznych
w Faras i Naqlun. To ostatnie
miejsce le˝àce na obrze˝ach oazy
Fajum, do niedawna zupe∏nie 
zapomniane, po odkryciu w nim
ruin póênoantycznego klasztoru
sta∏o si´ wa˝nym oÊrodkiem
˝ycia religijnego, turystycznego
i naukowego.

„Âcienne malowid∏a bizan-
tyƒsko-ruskie w Polsce” z punktu
widzenia konserwatora i techno-
loga omawia Stanis∏aw Stawicki.
Dajàc obszerny wyk∏ad na temat
anatomii, tj. budowy tych malo-
wide∏, prostuje jednoczeÊnie
wiele b∏´dów powstajàcych przy
próbie okreÊlenia technologii ma-
lowid∏a, jak chocia˝by nadu˝y-
wania terminu fresk.

Obok artyku∏ów prezentujà-
cych uznane przez nas zabytki
przesz∏oÊci znalaz∏a si´ praca
Kwiryny Handke, poruszajàca
problem nazewnictwa miejskie-
go, prezentujàca szczególny ro-
dzaj nazw funkcjonujàcych od
dawna i mogàcych nosiç miano
zabytków niematerialnych oraz

wskazujàca na powsta∏e w 2. po∏.
XX w. okreÊlenia cz´sto nieodpo-
wiednie dla obiektów topogra-
ficznych. 

„Poj´cie materialnej i niema-
terialnej wartoÊci dzie∏a sztuki 
w filozofii i estetyce” jest tematem
referatu Miros∏awa ˚elaznego,
który zastanawia si´ nad wzajem-
nymi relacjami ró˝nych wartoÊci
dzie∏a, od materialnej i empirycz-
nej po artystycznà i historycznà. 

W omawianym tomie zna-
laz∏y si´ referaty z zakresu his-
torii ochrony dziedzictwa kultu-
rowego. Artyku∏ Edwarda Bart-
mana „Przyrodnicze i humani-
styczne wartoÊci krajobrazu.
Tradycje, teraêniejszoÊç, przy-
sz∏oÊç” to przedstawienie proble-
mu dzia∏alnoÊci cz∏owieka w kra-
jobrazie, zaznaczenie jego wielo-
wiekowej wra˝liwej i umiej´tnej
gospodarki krajobrazowej, a jedno-
czeÊnie krytyka obecnej, cz´sto
skrajnie rabunkowej. 

Andrzej Pomian odpowiada
na postawione w tytule wystàpie-
nia pytanie „Dlaczego chronimy
zabytki” przez naszkicowanie
dziejów kultu relikwii, zaintere-
sowania antykiem i wreszcie po-
wstania pierwszych instytucji po-
wo∏anych do ochrony zabytków. 

Natomiast Maria Poprz´cka
zastanawia si´ nad stosunkiem
sztuki wspó∏czesnej do natury 
i kultury, zauwa˝ajàc absolutnà
oboj´tnoÊç dzisiejszych twórców
wobec dziedzictwa, ca∏kowity
zanik dialogu mi´dzy epokami.

Rol´ paƒstwa i prawa w za-
kresie ochrony dziedzictwa oma-

wia referat Jana Piotra Pruszyƒ-
skiego, b´dàcy w du˝ej mierze
prezentacjà jego monografii
„Dziedzictwo kultury Polski, jego
straty i ochrona prawna” (Kraków
2001). Tematyk´ spo∏ecznego i po-
litycznego zaanga˝owania w dzie-
dzinie konserwacji i ochrony
dziedzictwa podejmujà równie˝
referaty Bohdana Rymaszewskie-
go „Wàtki spo∏eczne i polityczne
w kszta∏towaniu teorii i praktyki
konserwatorskiej w Polsce”, Mi-
ros∏awy Grabowskiej „Organi-
zacje pozarzàdowe – ich rola 
w spo∏eczeƒstwie obywatelskim 
i ich kondycja w Polsce” oraz
tekst Jurija Makara, traktujàcy 
o wspó∏pracy ukraiƒsko-polskiej
w zakresie ochrony zabytków. 

Tom zamyka artyku∏ Krysty-
ny Paw∏owskiej „Ochrona zabyt-
ków – przed ludêmi czy dla ludzi”,
analizujàcy bardzo cz´sto wra˝li-
wà i odpowiedzialnà postaw´
wspó∏czesnych mieszkaƒców pol-
skich miast wobec ich otoczenia.

Publikacja zamyka cykl spot-
kaƒ w dawnej siedzibie Towarzy-
stwa. Spotkania odbywajàce si´
obecnie w ¸azienkach Królew-
skich, w sali koncertowej Pod-
chorà˝ówki, poÊwi´cone sà pol-
skim rezydencjom historycznym,
m.in. ¸azienkom, Zamkowi Kró-
lewskiemu w Warszawie i na Wa-
welu, pa∏acom w Wilanowie, Ja-
b∏onnie czy Rogalinie. Liczymy,
˝e i te referaty uka˝à si´ drukiem,
prezentujàc, jak poprzednie tomy,
wielostronne, ciekawe i nowe
spojrzenie na problemy polskiego
dziedzictwa kulturowego.

The discussed book is a second
part of professorial lectures

concerning the protection of 
cultural heritage – a total of 17
papers read in 2001-2003. 

The published texts deal with,
i. a., archaeological discoveries
(the excavations in Faras and
Naqlun and the most recent

research conducted in Greater
Poland), the history of Polish
mores (e.g. the attitude of the
Polish gentry during the six-
teenth-eighteenth century towards
historical monuments, the place
of the woman in modern gentry
culture), as well as the conserva-
tion and history of art. 

Many of the articles discuss
the topical question of the social
and political conditions for the
protection of cultural heritage in
Poland as well as international
co-operation involving the pro-
tection of souvenirs of the past. 
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