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Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Od kilku lat w Polsce, podob-
nie jak w wielu innych krajach, s¹
organizowane tzw. Europejskie
Dni Dziedzictwa. Z regu³y odby-
waj¹ siê one w tym samym dniu,
w którym  udostêpnia siê cenne
zabytki lub te¿ organizowane s¹
sympozja, objazdy i sesje nauko-
we. Poœwiêcone s¹  one ró¿nym
zagadnieniom. Wspólnym tema-
tem jest jednak zawsze dziedzict-

wo kulturowe. Pok³osiem sesji na-
ukowych organizowanych w ra-
mach Dni Dziedzictwa s¹ publi-
kacje. Dotychczas wydano wiele
tego typu opracowañ. Poni¿ej omó-
wiono trzy ksi¹¿ki, które s¹ efektem
sesji naukowych organizowanych
podczas kolejnych obchodów Dni
Dziedzictwa. Odbywa³y siê one
w jednym miejscu (Kielce), a ich
organizatorem by³ podlegaj¹cy

warszawskiemu Oœrodkowi Do-
kumentacji Zabytków kielecki
Regionalny Oœrodek Studiów i Och-
rony Œrodowiska Kulturowego.
Omawiane publikacje wskazuj¹
na du¿¹ wartoœæ inicjatyw podej-
mowanych w ramach obchodów
Dni Dziedzictwa. Ich trwa³ym
efektem s¹ naukowe opracowania
przydatne nie tylko dla celów na-
ukowych, ale i konserwatorskich.

Cystersi. Misjonarze Europy. Jędrzejów — Koprzywnica — Sulejów — Wąchock. Materiały z sesji
zorganizowanej w Kielcach w dniach 17–18 IX 1994 roku z okazji obchodów Europejskich Dni

Dziedzictwa, Kielce 1994, ss. 100

W 1994 r. w Kielcach zorgani-
zowano pierwsz¹ sesjê zwi¹zan¹
z Europejskimi Dniami Dziedzic-
twa. Poœwiêcono j¹ dziedzictwu
duchowemu i  materialnemu  za-
konu cystersów. Podobnie jak in-
ne imprezy zorganizowane w Pol-
sce w ramach Dni Dziedzictwa, od-
by³a siê ona w dniach 17–18 wrze-
œnia. Organizatorami byli Regio-
nalny Oœrodek Studiów i Ochro-
ny Œrodowiska Kulturowego w Kiel-
cach przy wspó³pracy z Kieleckim
Towarzystwem Naukowym i In-
stytutem Historii Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Kielcach. Mate-
ria³y posesyjne ukaza³y siê dru-
kiem w postaci odrêbnego tomu
pod tytu³em Cystersi. Misjonarze
Europy. Jêdrzejów — Koprzywni-
ca — Sulejów — W¹chock (ISBN
83-90/551-3-3) w nak³adzie 1000
egzemplarzy. Wydana ksi¹¿ka
rozpoczê³a now¹ seriê wydawni-
cz¹ Biblioteki Regionalnej pt.
Sandomiriana, której redaktorem
jest Kazimierz G³owacki.

Sesji przewodniczy³ Prezes Kie-
leckiego Towarzystwa Naukowe-
go prof. Adam Massalski. Imprez¹
towarzysz¹c¹ by³a wystawa ksi¹-
¿ek o tematyce cysterskiej zorga-
nizowana przez pracowników
Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-

nej w Kielcach. Obrady uzupe³-
nia³ objazd naukowy, podczas któ-
rego odwiedzono opactwa w Jê-
drzejowie, W¹chocku, Koprzyw-
nicy i Sulejowie. W czasie jego
trwania w koœciele cysterskim
w Jêdrzejowie odby³ siê przezna-
czony dla uczestników objazdu
koncert prof. Jerzego Rosiñskie-
go, który wykona³ kilka utworów
polskiej, hiszpañskiej i francu-
skiej muzyki organowej.

Pok³osiem omawianej sesji jest
tom zawieraj¹cy wyg³oszone refe-
raty. Otwiera go s³owo wstêpne
dr. Kazimierza G³owackiego,
w którym omówiono przebieg ob-
chodów Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Kielcach. Dalej ksi¹¿ka
zawiera 5 merytorycznych refera-
tów dotycz¹cych ró¿nych zagad-
nieñ zwi¹zanych z dziedzictwem
cysterskim. Pierwszy jest tekst hi-
storyka ks. prof. Daniela Olszew-
skiego Rola polskich cystersów
w akcji misyjnej XII–XIII wieku.
Omówi³ on zwi¹zek kolejnych
klasztorów cysterskich z akcj¹ mi-
syjn¹  prowadzon¹ przez ten za-
kon. Puent¹ artyku³u jest stwier-
dzenie, ¿e cystersi bardzo szybko
wycofywali siê z wyznaczonych
im zadañ misyjnych na rzecz in-
nych zakonów, które odznacza³y

siê wiêksz¹ dynamik¹ dzia³añ
duszpasterskich, a dzia³alnoœæ
misyjna stanowi³a w dziejach za-
konu jedynie krótkie epizody
i nie zespoli³a siê na sta³e z histo-
ri¹ zakonu (op. cit., s. 23).

Kolejny jest artyku³ historyka
sztuki J. L. Adamczyka Œrednio-
wieczna architektura cysterska na
KielecczyŸnie. Swoje rozwa¿ania
autor rozpocz¹³ od krótkiego opi-
su architektury macierzystych za-
konów w Burgundii, zwracaj¹c
uwagê na jej cechy charakterysty-
czne, które póŸniej przejê³a ca³a
architektura cysterska. Nastêpnie
krótko scharakteryzowa³  wp³yw
sztuki cysterskiej na architekturê
gotyck¹, aby przejœæ do architek-
tury cysterskiej na KielecczyŸnie.
Omówi³ klasztory w Jêdrzejowie,
W¹chocku, Koprzywnicy i Sule-
jowie.

Historyk sztuki Piotr Rosiñski
zaprezentowa³ pracê Z zagadnieñ
sztuki cystersów na KielecczyŸnie.
Artyku³ dotyczy wk³adu cyster-
sów w dziedzinie architektury,
oœwiaty i nauki. Autor skoncen-
trowa³ siê na sztuce organowej
i dok³adniej omówi³ organy
w koœciele w Jêdrzejowie, a póŸ-
niej w W¹chocku, Sulejowie i Ko-
przywnicy. W pracy zwrócono
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uwagê na dekoracjê prospektów
i rozpoznano szereg emblemów,
bêd¹cych pierwowzorami malo-
wanej dekoracji.

Historyk Lech Stêpkowski zaj¹³
siê Rol¹ cystersów w powstaniu
i rozwoju najstarszych miast san-
domierskich w drugiej po³owie
XII i XIII wieku. Stara³ siê on ok-
reœliæ rolê cystersów w procesie
urbanizacji miêdzyrzecza Wis³y
i Pilicy, zwracaj¹c uwagê na rolê
cystersów w powstaniu osad tar-
gowych w Jêdrzejowie, Koprzyw-
nicy, Waœniowie, Sulejowie, Skrzyn-
nie, Wierzbicy i W¹chocku. Autor
polemizuje z tez¹ o wy³¹cznie rol-
niczym charakterze cysterskiej go-
spodarki zakonnej w XII–XIII w.
zwracaj¹c uwagê na lokowanie sie-
dzib cysterskich w pobli¿u osad
targowych i jednoczesn¹ „koncen-
tracjê w nich elementów miasto-
twórczych w formie nader ró¿no-
rakich funkcji” (op. cit., s. 83).

Ksi¹¿kê zamyka tekst archeo-
loga W. Gliñskiego Stan badañ ar-
cheologiczno–architektonicznych
klasztoru cystersów w Jêdrzejo-
wie. Autor omówi³ dzieje rozpoz-
nania architektonicznego jednego
z zespo³ów klasztornych. Zwróci³
uwagê zarówno na studia histo-
ryczne, jak i na badania archeolo-

giczne  i  architektoniczne.  Prace
uzupe³nia szereg po raz pierwszy
reprodukowanych Ÿróde³ archi-
walnych oraz specjalnie opraco-
wane rysunki prezentuj¹ce wyni-
ki badañ architektonicznych. Ar-
tyku³ zawiera szereg nowych fak-
tów i prezentuje czytelnikowi ak-
tualny stan badañ dotycz¹cy cy-
sterskiego zespo³u w Jêdrzejowie.

Kielecka sesja mia³a charakter
popularnonaukowy. Opracowanie
nie mo¿e konkurowaæ z wydaw-
nictwami poœwiêconymi proble-
matyce monastycznej i cysterskiej
wydawanymi w Poznaniu i Wroc-
³awiu1. Omawiana sesja i bêd¹ce
jej pok³osiem recenzowane wy-
dawnictwo jest przeznaczona dla
osób zainteresowanych proble-
matyk¹ cystersk¹. Wiele z nich
jest profesjonalnymi historykami,
historykami sztuki czy konserwa-
torami zabytków. Dlatego te¿ za-
prezentowane artyku³y oparto na
wielu innych profesjonalnych wy-
dawnictwach. Artyku³y zredago-
wano jednak w formie popularnej.
Prace pozbawiono aparatu nauko-
wego (przypisy), a tekst ka¿dego
artyku³u zamyka wykaz wyboru
bibliografii. Znacznie obni¿y³o to
wartoœæ starannie wydanej ksi¹¿-
ki. Dotyczy to szczególnie artyku-

³u P. Rosiñskiego, w którym roz-
pozna³ on emblematyczne pier-
wowzory dekoracji prospektów
organowych, a tekst pracy nie za-
wiera dok³adnego zapisu biblio-
graficznego okreœlaj¹cego przed-
stawienia w traktatach emblema-
tycznych, na których wzorowali
siê artyœci dekoruj¹cy organy. Po-
dobna uwaga dotyczy reproduko-
wanych w ksi¹¿ce ró¿nych ilustra-
cji. W opisach podano jedynie ty-
tu³ opracowania, a brak strony
utrudnia identyfikacjê. Dotyczy
to szczególnie wydawnictw zbio-
rowych i XIX–wiecznych czaso-
pism. Usterk¹ merytoryczn¹ i re-
dakcyjn¹ pracy s¹ powtórzenia.
W kilku artyku³ach podano po-
dobne informacje dotycz¹ce
wk³adu cystersów w kulturê euro-
pejsk¹ i nowatorstwa rozwi¹zañ
architektonicznych omawianych
za³o¿eñ cysterskich.

Mimo popularnego charakteru
artyku³ów ¿a³owaæ nale¿y nie-
przedstawienia odmiennych pun-
któw widzenia na ma³opolsk¹ ar-
chitekturê cystersk¹ i polemik,
które dotyczy³y prac K. Bia³o-
skórskiej2. Problemy te s¹ nadal
¿ywe, wiele aktualnych badañ ar-
cheologiczno–architektonicznych
pozwala zweryfikowaæ wyg³asza-

1. Por. przyk³adowo: Historia i kultura Cy-
stersów w dawnej Polsce i ich europejskie
zwi¹zki, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1987;
Cystersi w œredniowiecznej Polsce. Kultura
i sztuka. Katalog wystawy w Muzeum
Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie
21 IX – 30 XI 1987, Warszawa–Poznañ
1991, s. 173–179 (bibliografia); Cystersi
w kulturze œredniowiecznej Europy, red.

J. Strzelczyk, Poznañ 1992; M. Derwich,
Stan i potrzeba badañ nad wspólnotami
monastycznymi w Polsce œredniowiecznej,
„Nasza Przesz³oœæ” 1998, s. 5–65.
2. Prace K. Bia³oskórskiej wymienili: W. Gliñ-
ski, op. rec., s. 97–98; por. te¿ K. Bia³oskór-
ska, W¹chocka rezydencja ksi¹¿êca. Niezna-
ny epizod z dziejów Polski wczesnopiasto-
wskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, XLI,

1979, nr 2, s. 135–178; P. Gartkiewicz,
A. Grzybkowski, R. Kunkel, J. Widawski,
Do Redakcji „Biuletynu Historii Sztuki”,
„Biuletyn Historii Sztuki”, XLIII,  1981,
nr 1, s. 98–102; K. Bia³oskórska, W zwi¹zku
z pismem w sprawie artyku³u o wczesnopia-
stowskiej rezydencji w W¹chocku, tam¿e,
s. 103–110; ta¿, Kilka uwag na marginesie
dyskusji o przedcysterskich budowlach

1. Jêdrzejów, koœció³ cysterski, stan po zniszczeniach I wojny œwiatowej. Fot. ze zbiorów Archiwum Wojennego w Wiedniu
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ne  wczeœniej  s¹dy i opinie,  któ-
re ugruntowa³y siê w analitycznej
i syntetycznej literaturze przed-
miotu. Zabrak³o tak¿e nowszej li-
teratury przedmiotu, która uka-
za³a siê ju¿ w momencie opraco-
wywania publikacji do druku3.

Cennym uzupe³nieniem pracy
s¹ ilustracje. Prawie wszystkie z nich
s¹ przedrukami z innych opraco-
wañ. Nale¿y podkreœliæ ich bar-
dzo staranny dobór. Jednoczeœnie
obok ilustracji bardzo rzadko re-
produkowanych (np. herby po-
szczególnych zakonów i klaszto-
rów), spotyka siê wiele rysunków
ju¿ nieaktualnych, które s¹ jedy-
nie œwiadectwem ówczesnego sta-
nu badañ. Dotyczy to szczególnie
architektury. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e
mimo sporz¹dzenia wielu rysun-
ków (np. w pracy J. L. Adamczy-
ka), nie pokuszono siê o ich opra-
cowanie z uwzglêdnieniem wyni-
ków przeprowadzonych badañ
archeologicznych i architektoni-

cznych. Niektóre rysunki s¹ bar-
dzo niewyraŸne. Niecelowa by³a
publikacja odcisków pieczêci miej-
skich za prac¹ F. Kiryka4, gdy¿ ja-
koœæ reprodukcji, a jednoczeœnie
stan s³abo czytelnych pieczêci unie-
mo¿liwia ich odczytanie z ilustra-
cji. W pracy zreprodukowano frag-
ment mapy A. Mayera von Hel-
densfelda z lat 1801–1804, obej-
muj¹cej miejscowoœci, w których
ulokowano opactwa cysterskie
(Jêdrzejów, il. 3 na s. 67; Sulejów,
il. 7 na s. 73; W¹chock, il. 10 na
s. 76; Koprzywnica, il. 16 na s. 81).
Niestety, mimo sporego powiêk-
szenia prezentowane plany nie s¹
zbyt czytelne i nale¿a³o je publi-
kowaæ w postaci jeszcze wiêk-
szych rysunków.

W pracy zdarzaj¹ siê tak¿e b³ê-
dy wynikaj¹ce prawdopodobnie
z braku starannej korekty wyda-
wniczej. Wzmiankowany wielo-
krotnie w pracy K. Dmochowski
czy nawet K. Dmochowskia (op. cit.,

s. 35, 38, 39), autor bardzo wa¿-
nego dla polskiej historii archi-
tektury ksi¹¿ki The Architecture
of Poland, w rzeczywistoœci nazy-
wa³ siê Zbigniew Dmochowski5.
W recenzowanej pracy zreprodu-
kowano kilka rysunków pocho-
dz¹cych z tej wa¿nej pracy. Na-
le¿y zwróciæ uwagê, ¿e zamiesz-
czony materia³ pochodzi sprzed
1939 r. i czêsto dysponujemy ju¿
du¿o dok³adniejsz¹ wiedz¹ na
ten temat.

Wœród publikowanych artyku-
³ów zabrak³o pracy prezentuj¹cej
problematykê konserwatorsk¹
klasztorów cysterskich. Wszystkie
cysterskie zespo³y w pó³nocnej
Ma³opolsce by³y i s¹ przedmio-
tem badañ in situ oraz wci¹¿ pro-
wadzi siê w nich prace konserwa-
torskie. Jednoczeœnie odbudowa
tych klasztorów mia³a wielkie zna-
czenie dla rozwoju myœli konser-
watorskiej w Polsce (np. w 1 po³.
XX w.), co warto by³o przedsta-
wiæ. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ba-
daj¹c zakony cysterskie stosowa-
no nowatorskie metody, które
tak¿e warto by³o upowszechniæ6.

Pracê wydano w nak³adzie ok.
1000 egzemplarzy. Szkoda, ¿e nie
jest ona dostêpna w ci¹g³ej sprze-
da¿y. Dla osób zainteresowanych
problematyk¹ cystersk¹, a jedno-
czeœnie dla turystów by³aby do-
skona³¹ mo¿liwoœci¹ do zapozna-
nia siê z wiedz¹ na temat cyster-
sów, która zosta³a przedstawiona
w sposób przystêpny, a jednocze-
œnie uwzglêdniaj¹cy dotychczaso-
we badania.

Podsumowuj¹c, choæ nie pozba-
wiona braków i mimo swojej tre-
œci bêd¹cej przewa¿nie kompilac-
j¹ z ró¿nych wydawnictw, wyda-
na popularnonaukowa praca, ode-
gra³a istotn¹ rolê. Dostarczy³a oso-
bom zainteresowanym szerszej
wiedzy o dorobku cystersów na
KielecczyŸnie. Dlatego te¿ powin-
na byæ rozpowszechniana i do-
stêpna dla turystów, nauczycieli
i wszystkich zainteresowanych.
Powinna ona nadal spe³niaæ rolê
profesjonalnego przewodnika hi-
storyczno–architektonicznego po
cysterskich zabytkach w pó³noc-
nej Ma³opolsce.

odkrytych w W¹chocku, „Biuletyn Historii
Sztuki”, XLV, 1983, nr 3–4, s. 256–257;
por. te¿. M. Derwich, op. cit., s. 43–44.
3. R. M. Kunkel, Pars pro toto czyli wscho-
dnie skrzyd³a klasztorów ma³opolskich ja-
ko samodzielne budowle, „Nasza Przesz-
³oœæ”, R. 83, 1994, s. 393–410 (por. za-
mieszczone tam przypisy).

4. F. Kiryk, Urbanizacja Ma³opolski. Woje-
wództwo sandomierskie XIII–XVI wiek,
Kielce 1994, s. 58.
5. T. Barucki, Zbigniew Roman Dmochow-
ski (1906–1982), KAiU, XL, 1995, z. 3–4,
s. 245–250.
6. Np. metody inwentaryzacji konserwa-
torskiej wielkiego zespo³u architektonicz-

nego: por. R. Kunkel, Sprawozdanie z prac
pomiarowych Instytutu Podstaw Rozwoju
Architektury Politechniki Warszawskiej.
Pomiar architektoniczny opactwa cyster-
sów w W¹chocku, KAiU, XXVII, 1982,
z. 1–2, s. 129–131.

2. Jêdrzejów, rekonstrukcja wygl¹du koœcio³a i wschodniego skrzyd³a klasztoru. Wg R.
Kunkel, Pars pro toto..., op. cit., s. 402
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Wiślica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków,
Seria B, T. XCVIII, Warszawa 1997, ss. 178

Kolejn¹ sesjê zorganizowan¹
w 1995 r. przez kielecki Regio-
nalny Oœrodek Studiów i Ochrony
Œrodowiska Kulturowego w Kiel-
cach poœwiêcono Wiœlicy. Podczas
sesji wyg³oszono 15 referatów
z ró¿nych dziedzin. Uzupe³nieniem
obrad by³ objazd, który obj¹³ wi-
zjê lokaln¹, podczas której obej-
rzano omawiane zabytki w Wiœli-
cy.  Materia³y z sesji ostatecznie
wydano w serii B Biblioteki Mu-
zealnictwa i Ochrony Zabytków
(ISBN 83–86334–22–3). Teksty do
druku przygotowa³ zas³u¿ony i bar-
dzo solidny redaktor wielu wydaw-
nictw prof. Andrzej Grzybkowski.

Praca podejmuje próbê weryfi-
kacji badañ przeprowadzonych
w ramach Zespo³u Badañ nad Pol-
skim Œredniowieczem. Dzisiaj na-
le¿y bardzo krytycznie spojrzeæ na
dorobek podejmowanych wtedy
prac, których celem by³o wypra-
cowywanie metod badañ interdy-
scyplinarnych. Jak napisa³ we wstê-
pie prof. A. Tomaszewski „stoj¹ce
otworem mo¿liwoœci wspó³pracy
interdyscyplinarnej zosta³y tylko
w niewielkiej czêœci wykorzysta-
ne, nie wszystkie badania sta³y na
zadowalaj¹cym poziomie, a sposób
publikacji ich wyników przyczyni³
siê do pomieszania pojêæ: hipote-
tyczne, nie udokumentowane ba-
daniami lub nie uzasadnione od-
krytymi reliktami s¹dy sta³y siê
samodzielnymi bytami naukowy-
mi, funkcjonuj¹cymi w literaturze
przedmiotu bez chêci, a nawet
mo¿liwoœci ich weryfikacji”. Naj-
lepszym przyk³adem potwierdza-
j¹cym tê opiniê by³y badania
w Wiœlicy. Nie tylko ich wyniki
nie doczeka³y siê pe³nej publika-
cji, ale najbardziej podstawowe
fakty nie zosta³y w pe³ni potwier-
dzone czy zdefiniowane. Przyk³a-
dem jest najs³ynniejsze znalezisko
w Wiœlicy, tzw. misa, uwa¿ana do-
tychczas powszechnie za basen
chrzcielny, a która w rzeczywisto-
œci mo¿e byæ nawet naturaln¹
struktur¹ geologiczn¹ dociêt¹ do
tego kszta³tu przez prowadz¹cych
badania archeologów czy te¿, we-
d³ug innych, celowo wykonan¹
struktur¹, która s³u¿y³a do mie-
szania zaprawy.

Zawarte w tomie prace dziel¹
siê wyraŸnie na kilka grup tema-
tycznych. Pierwsza, najliczniej-
sza, dotyczy archeologii Wiœlicy
i koncentruje siê na problematyce

dwóch stanowisk badawczych
przy ul. Batalionów Ch³opskich
i na Regii. Druga grupa obejmuje
prace, w których przeanalizowa-
no Ÿród³a pisane, kartograficzne
i ikonograficzne dotycz¹ce Wiœli-
cy. W trzeciej grupie przeanalizo-
wano ró¿ne problemy konserwa-
torskie wi¹¿¹ce siê z Wiœlic¹.
W ostatniej grupie mieszcz¹ siê
pozosta³e artyku³y, które maj¹ je-

dynie zwi¹zek z problematyk¹ ba-
dawcz¹ tej miejscowoœci.

Wprowadzenie do problematy-
ki ksi¹¿ki stanowi artyku³ Z. Pia-
nowskiego o problematyce rezy-
dencji w architekturze monarchii
wczesnopiastowskiej. Krótko prze-
analizowano w nim wa¿niejsze
europejskie rezydencje œredniowie-
czne ze zwróceniem uwagi na ich
rolê w strukturze w³adzy. Uzupe³-

3. Wiœlica, kolista struktura zwana te¿ mis¹ chrzcieln¹, mis¹ do mieszania zaprawy (urz¹dze-
nie budowlane) lub te¿ naturaln¹ struktur¹ geologiczn¹: a — podczas odkrywania; b — stan
obecny. Wg Wiœlica. Nowe badania…, s. 45, il. 1; s. 75, il. 4

a

b
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nieniem rozwa¿añ jest omówienie
analogicznych przyk³adów polskich
rezydencji w³adców. Ostateczn¹ od-
powiedŸ okreœlaj¹c¹ miejsce Wi-
œlicy na tle tych siedzib autor zo-
stawia dopiero badaniom, które
winny byæ oparte na „rzetelnym
gruncie rozpoznañ naukowych”.

Podobnym tropem pod¹¿y³ J.G¹s-
sowski, który  omówi³  wszystkie
kolejne odkrycia dokonane w Wi-
œlicy, zwracaj¹c uwagê na rolê hi-
potez badawczych,  które czêsto
jeszcze przed rozpoczêciem badañ
stawa³y siê  tezami  badawczymi.
Dlatego osi¹gane wyniki musia³y
byæ zgodne z oczekiwaniami po-
dejmuj¹cych je badaczy. Jednocze-
œnie Autor bardzo trafnie przed-
stawi³ ró¿ne kontrowersje i du¿e
mo¿liwoœci interpretacyjne jakie
wi¹¿¹ siê z odkrytymi zabytkami.

Odmienna jest wypowiedŸ
M. Werber–Koziñskiej, która bra-
³a aktywny udzia³ w badaniach
wiœlickich. W pierwszym artyku-
le omówi³a ona kolejne budowle
odkryte na kulminacji wyspy
miejskiej w Wiœlicy. Zosta³y one
dok³adnie opisane i zinterpreto-

wane, a potwierdzeniem s¹dów wy-
g³aszanych przez autorkê jest ana-
liza techniki budowli oraz mate-
ria³u z jakiego je wzniesiono. W dru-
gim artykule M. Werber–Koziñ-
ska wed³ug podobnych regu³ opi-
sa³a fundamenty koœcio³a przy
ul. Batalionów Ch³opskich. Rela-
cjonowane fakty wed³ug autorki
s¹ pewne, a ich potwierdzenie sta-
nowi¹ przeprowadzone badania
technologiczne, które cytowano
w niniejszych artyku³ach.

Odkryte œlady osadnictwa przy
ul. Batalionów Ch³opskich przea-
nalizowa³a A. Tyniec–Kêpiñska
zwracaj¹c uwagê na ró¿ne mo¿li-
woœci datowania odkrytych zaby-
tków. Podsumowaniem artyku³u
jest stwierdzenie, ¿e odnalezione
zabytki ruchome nie mog¹ stano-
wiæ dok³adnego datowania od-
krytej architektury, gdy¿ ich czas
wystêpowania zawiera siê nawet
w kilku stuleciach.

Temat odkrytej architektury
wczesnoœredniowiecznej koñczy
praca K. ¯urowskiej, w której prze-
analizowa³a ona koœció³ œw. Mi-
ko³aja na tle romañskich jednona-

wowych budowli sakralnych. Au-
torka stara³a siê ulokowaæ archi-
tekturê tego koœcio³a wœród innych
jednonawowych koœcio³ów w Pol-
sce i datuje jego architekturê od
koñca XI do pocz¹tków XII w.
(op. cit., s. 60).

Artyku³ ten zamyka grupê prac
poœwiêconych odkrytym w Wiœli-
cy wczesnoœredniowiecznym bu-
dowlom. Wœród wypowiadaj¹cych
siê autorów wyraŸnie rysuj¹ siê
dwa stanowiska. Niektórzy uwa-
¿aj¹ (M. Werber–Koziñska), ¿e
wszystkie dotychczasowe badania
w Wiœlicy dostarczy³y bogatego
materia³u badawczego, na podsta-
wie którego wysnuto prawid³owe
wnioski. Swoje s¹dy posi³kuj¹ po-
czynionymi obserwacjami i prze-
de wszystkim analizami technolo-
gicznymi. Druga grupa autorów
(A. Tomaszewski, Z. Pianowski,
J. G¹ssowski, A. Tyniec–Kêpiñska)
zwraca uwagê na problematycz-
noœæ poczynionych niegdyœ pod-
sumowañ i ich kontrowersyjnoœæ
czy nawet na dalsze du¿e mo¿li-
woœci interpretacyjne. Badacze
ci zwracaj¹ uwagê na liczne po-
pe³nione b³êdy metodologiczne
podczas prowadzonych badañ
oraz tak¿e posi³kuj¹ siê „szkie³-
kiem i okiem”.

W dalszej czêœci ksi¹¿ki zamie-
szczono kilka artyku³ów poœwiê-
conych problematyce tzw. wiœlic-
kiej misy chrzcielnej. Najpierw
T. Rodziñska–Chor¹¿y omówi³a od-
kryte niegdyœ w Poznaniu i w Wi-
œlicy zabytki okreœlone jako misy
chrzcielne. Nazywa je „kolistymi
strukturami”. Dok³adnie je prze-
analizowa³a i zwróci³a uwagê na
inne analogiczne struktury, które
tak¿e odkryto w Polsce (Wawel,
Kalisz). Porówna³a je z analogicz-
nymi przyk³adami z Europy Za-
chodniej i zwróci³a uwagê na
wspólne cechy odkrytych zabyt-
ków, z których wiele zosta³o okre-
œlonych jako urz¹dzenia do mie-
szania zaprawy. W artykule prze-
konywuj¹co i bardzo sumiennie
udowodniono, ¿e interpretacja
polskich zabytków nasuwa wiele
w¹tpliwoœci. Najbardziej zna-
mienne jest stwierdzenie, ¿e gdy
poznañskie misy mog¹ byæ z du¿¹
pewnoœci¹ uznane za urz¹dzenia
budowlane, to w wypadku misy
wiœlickiej nie wiadomo nawet, czy
jest ona dzie³em cz³owieka czy te¿
naturaln¹ struktur¹ geologiczn¹
(op. cit., s. 73).

Tego samego problemu doty-
czy artyku³ J. Kalagi, w którym

4. Rekonstrukcja mieszad³a do zaprawy murarskiej. Wg Wiœlica. Nowe badania..., s. 81, il. 19
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przeanalizowa³a ona wiœlick¹ „mi-
sê chrzcieln¹”. W konkluzji stwier-
dzi³a, ¿e badania archeologiczne
wykluczy³y funkcjê sakraln¹ „mi-
sy” i nie da³y odpowiedzi na te-
mat jej przeznaczenia (op. cit.,
s. 85). Autorka postuluje koniecz-
noœæ dalszych studiów podbudo-
wanych terenowymi badaniami
weryfikacyjnymi.

W powy¿szych artyku³ach po-
wtórnie zwrócono uwagê na kon-
trowersyjnoœæ poczynionych nie-
gdyœ podsumowañ i na dalsze du-
¿e mo¿liwoœci interpretacyjne.
Jednoczeœnie znowu podkreœlono
szereg b³êdów metodologicznych
pope³nionych podczas prowadzo-
nych badañ i koniecznoœæ wyja-
œnienia wielu podstawowych za-
gadnieñ.

Problematyki badañ archeolo-
gicznych dotycz¹ dwa kolejne arty-
ku³y. W pierwszym z nich (W. Gliñ-
ski, C. Hadamik) zaprezentowano
wyniki powierzchniowych badañ
archeologicznych przeprowadzo-
nych w okolicach Wiœlicy w ra-
mach Archeologicznego Zdjêcia
Polski. W pracy podano dane na
temat przeprowadzonych  badañ
i odnalezionych znalezisk oraz
podjêto próbê ich opracowania
dla tego obszaru. Uzupe³nieniem
publikacji s¹ rysunki znalezio-
nych zabytków.

W kolejnym artykule W. Gliñ-
ski omówi³ ratownicze badania ar-
cheologiczne na stanowisku Re-
gia, które przeprowadzono w 1994 r.
Opublikowane wyniki s¹ prób¹
weryfikacji wczeœniej wykonanych
badañ. Autor koncentruje siê na
odkrytym w 1994 r. wale, który
datuje na XI–XII w. i wi¹¿e go
z funkcjonuj¹cym w tym rejonie
grodem. Tak¿e i w tym artykule
podkreœlono koniecznoœæ konty-
nuacji badañ i hipotetycznoœæ do-
tychczasowych s¹dów.

Odmienn¹ grupê tematyczn¹ ot-
wiera artyku³ M. Joñczyka, w któ-
rym przeanalizowa³ on Ÿród³a hi-
storyczne do najstarszych dziejów
Wiœlicy. Swoje rozwa¿ania koncen-
truje na okresie pomiêdzy 1 po³.
XII, a po³. XV w. Dane historycz-
ne i Ÿród³a przytacza g³ównie za
literatur¹ przedmiotu. Autor kon-
centruje siê na przytaczaniu kon-

kretnych faktów, nie analizuj¹c
mo¿liwoœci ró¿nej interpretacji
znanych Ÿróde³.

Podobnym zagadnieniem zaj¹³
siê B. Kumor. W swoim artykule
przeanalizowa³ on patrocinia naj-
starszych koœcio³ów w Wiœlicy do
koñca XII w. Wezwania koœcio³ów
autor traktuje jako cenne Ÿród³o
historyczne. Obficie cytuje zacho-
wane Ÿród³a i analizuje koœcio³y
o analogicznych wezwaniach na
innych terenach. Rozwa¿ania au-
tora s¹ pomoc¹ w uœciœleniu dato-
wania omawianych budowli. W ar-
tykule nie tylko przytoczono zna-
ne dane historyczne zaczerpniête
z wydawnictw Ÿród³owych, ale
i uporz¹dkowano je. Niniejszy
tekst bêdzie stanowi³ solidn¹ pod-
stawê do przysz³ych badañ œred-
niowiecznej Wiœlicy, choæ jak zau-
wa¿y³ A. Tomaszewski, niektóre
wnioski s¹ zbyt daleko posuniête
(op. cit., s. IX).

Cykl dotycz¹cy badañ history-
cznych zamyka artyku³ J. W. Bie-
leckiego, omawiaj¹cy Ÿród³a iko-
nograficzne i kartograficzne do-
tycz¹ce Wiœlicy. W pracy podsumo-
wano wyniki przeprowadzonych
kwerend oraz wymieniono odna-
lezione Ÿród³a. Wybrane Ÿród³a iko-
nograficzne i kartograficzne zosta-
³y przeanalizowane pod k¹tem in-
formacji, które nios¹. Prezentacja
materia³u nie jest zbyt przejrzy-
sta. Zabrak³o tak¿e konkretnego
wyliczenia wszystkich odnalezionych
materia³ów. Niezbyt potrzebne s¹
rozbudowane opisy dotycz¹ce in-
formacji jakie nios¹ odnalezione
ryciny i mapy.

Przedostatni jest artyku³ A. Pia-
seckiej, w którym omówiono prace
remontowo–konserwatorskie przy
zespole kolegiaty w Wiœlicy, pro-
wadzone w latach 1915–1995.
Podstaw¹ artyku³u s¹ dane zaczerp-
niête z cytowanych dokumentacji
konserwatorskich.

Pracê zamyka artyku³ A. Toma-
szewskiego o Wiœlicy z czasów sta-
tutów króla Kazimierza Wielkie-
go. Nie by³ on wyg³aszany pod-
czas omawianej sesji, ale ze wzglê-
du na tematykê do³¹czono go do
niniejszego opracowania. W arty-
kule autor koncentruje siê na od-
tworzeniu wygl¹du wyspy miej-

skiej w tym okresie oraz rekon-
struuje ówczesny stan architektu-
ry najwa¿niejszych budowli Wiœli-
cy. Wœród nich miejsce szczególne
zajmuj¹ rozwa¿ania na temat wy-
gl¹du kolegiaty. Autor zastanawia
siê te¿ nad przyczynami szczegól-
nej akcji inwestycyjnej króla w nie-
wielkim oœrodku, gdzie powsta³
najpiêkniejszy koœció³ z okresu je-
go panowania.

Jak wynika z prezentacji treœci
ksi¹¿ki, zawiera ona ró¿ne arty-
ku³y, które dotycz¹ tej samej miej-
scowoœci. Poszczególne prace s¹
bardzo bogate w treœci merytory-
czne i na tym miejscu nie jest mo-
¿liwe podjêcie dok³adniejszej po-
lemiki. Niew¹tpliwie uka¿e siê ona
na marginesie wielu opracowañ
szczegó³owych poœwieconych nie
tylko Wiœlicy, ale i architekturze
wczesnoœredniowiecznej.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e oma-
wiana publikacja nale¿y do naj-
szerszych prezentacji problematy-
ki zwi¹zanej z Wiœlic¹. Jest ona
jedn¹ z pierwszych prac, w któ-
rych zwrócono uwagê na ró¿ne
mo¿liwoœci interpretacyjne opar-
te na tych samych znaleziskach.
Jednoczeœnie podkreœlono nieso-
lidnoœæ wielu przeprowadzonych
badañ. Zwraca tutaj uwagê ró¿na
postawa badaczy. Jedni szczegó-
³owo analizuj¹ odkryte i ponoæ
wyjaœnione ju¿ problemy, odkry-
waj¹c szereg dalszych mo¿liwoœci
interpretacyjnych, a nawet ko-
niecznoœæ zmiany dotychczasowe-
go punktu widzenia. Druga grupa
autorów przyjmuje inne stanowi-
sko uwa¿aj¹c, ¿e wszystko jest jas-
ne, a wszystkie w¹tpliwoœci zosta-
³y ju¿ ostatecznie rozstrzygniête
na drodze badañ naukowych.

Omawiana publikacja jest pod-
stawow¹ pozycj¹ do wyjaœnienia
przesz³oœci Wiœlicy. Jednoczeœnie
stanowi ona cenny wk³ad do dys-
kusji nad poziomem i metodami
ró¿norakich badañ prowadzonych
w minionych dekadach. Zestawie-
nie ró¿norakich s¹dów ukaza³o na-
macalnie sprzeczne pogl¹dy ró¿-
nych autorów wysuwane na pod-
stawie tych samych przes³anek,
które czêsto traktowano zupe³nie
bezkrytycznie.

Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego,
red. L. Kajzer, Kielce 1997, ss. 164

Sesjê, zorganizowan¹ w Kielcach
z okazji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w 1997 r., poœwiêcono

przesz³oœci najbli¿szego regionu,
która wi¹¿e siê z jego niegdysiej-
sz¹ przynale¿noœci¹ do biskupów

krakowskich. Dotyczy³a ona ma-
terialnych œladów tej przynale¿-
noœci, jak¹ s¹ siedziby biskupów
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krakowskich na terenie dawnego
województwa sandomierskiego. Se-
sja odby³a siê, tak jak inne podo-
bne imprezy w Polsce 20 wrzeœ-
nia. Jej pok³osiem jest wydana
w nak³adzie 500 egzemplarzy pu-
blikacja (ISBN 83–901551–8–4).
Redaktorem naukowym jest prof.
Leszek Kajzer. Wzmiankowanej
sesji towarzyszy³ tak¿e spacer po
Kielcach i prezentacja kieleckiej
siedziby biskupów krakowskich.

Wydana praca zawiera 11 refe-
ratów, z których 9 by³o wyg³asza-
nych podczas omawianej sesji.
Prace otwiera artyku³ cenionego

kastellologa prof. L. Kajzera, po-
œwiêcony badaniom nad zamkami
biskupimi w Polsce œredniowiecz-
nej. Autor omówi³ w nim liczne
œredniowieczne budowle obron-
ne, zaczynaj¹c od zamków arcybi-
skupich, a nastêpnie zamki bisku-
pie prezentowane wed³ug diece-
zji, w których siê one znajdowa³y.
Podsumowanie artyku³u stanowi¹
uwagi charakteryzuj¹ce architek-
turê œredniowiecznych siedzib bi-
skupich. Artyku³ jest bardzo cen-
n¹ prezentacj¹ omawianego zagad-
nienia. Po raz pierwszy w jednym
opracowaniu zebrano aktualne

dane o wszystkich œredniowiecz-
nych siedzibach biskupich w Pol-
sce. Wa¿n¹ czêœci¹ opracowania
jest szeroko cytowana literatura
przedmiotu.

Uzupe³nieniem pracy L. Kajze-
ra jest artyku³ archeologa S. Ko³o-
dziejskiego dotycz¹cy obronnych
siedzib biskupów krakowskich.
W pracy omówiono wszystkie œred-
niowieczne siedziby biskupów kra-
kowskich, zaczynaj¹c od zrefero-
wania dotychczasowej wiedzy o wa-
welskiej siedzibie biskupiej, nastêp-
nie omówiono kolejne zamki bi-
skupie, a rozwa¿ania zakoñczono
na prezentacji kilku istniej¹cych
ju¿ wtedy dworów biskupich.

Ten sam w¹tek tematyczny kon-
tynuuje umieszczona w dalszej czê-
œci ksi¹¿ki praca W. Gliñskiego po-
œwiêcona kilku siedzibom bisku-
pim (Tarczek, Kunów, Szewna).
Autor omówi³ wzmiankowane
siedziby biskupie jako przedmiot
badañ archeologii. Skrupulatnie
zacytowa³ tak¿e liczne Ÿród³a hi-
storyczne, które stanowi¹ podsta-
wê do snucia dalszych rozwa¿añ.

Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e po-
wy¿sze prace napisane przez ar-
cheologów zainicjuj¹ dyskusjê na-
ukow¹ dotycz¹c¹ œredniowiecz-
nych siedzib na terenie Ma³opol-
ski i uœwiadomi¹ koniecznoœæ dal-
szych badañ archeologicznych.
Niew¹tpliwie tak¿e doczekaj¹ siê
szczegó³owych polemik i wywo-
³aj¹ dalsze publikacje materia³ów
z prowadzonych badañ. Nale¿y
tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e wszyst-
kie dalsze studia nad tym zagad-
nieniem bêd¹ bardzo trudne bez
uwzglêdniania najnowszych ba-
dañ nad Ÿród³ami historycznymi
i najnowszych ich interpretacji
prowadzonych przez profesjonal-
nych historyków–archiwistów.

Problematyki badañ historycz-
nych dotyczy artyku³ historyka
J. Muszyñskiej, w którym przea-
nalizowa³a ona przemiany struk-
tury osadniczej sandomierskich
dóbr biskupów krakowskich od XV
do po³. XVII w. Podstawê do prze-
prowadzonych studiów stanowi³y
zachowane lustracje dóbr, na pod-
stawie których okreœlono liczbê wsi
w poszczególnych kluczach bisku-
pich oraz krótko scharakteryzo-
wano ich dzieje, stan zaludnienia
i przemiany gospodarcze.

Kolejna grupa referatów wi¹¿e
siê z zamkami biskupimi. Tê czêœæ
otwiera artyku³ badacza architek-
tury M. Brykowskiej dotycz¹cy
zamku w Bodzentynie i jego ar-

5. Posiad³oœci biskupów krakowskich na terenie województwa sandomierskiego. Oprac. J.
Lewicki wg Atlasu Historycznego Polski, t. II: Województwo sandomierskie w drugiej po³owie
XVI wieku, pod red. W. Pa³uckiego, Warszawa 1993
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chitektury za czasów biskupów
krakowskich. Bardzo cenne  jest
odtworzenie, na podstawie dotych-
czasowych badañ historycznych,
archeologicznych i architektonicz-
nych, przemian architektury bo-
dzentyñskiego zamku. Niniejszy
artyku³ jest wzorow¹ metodologi-
cznie prezentacj¹ odtworzenia na
podstawie wielu ró¿nych przes³a-
nek dziejów i wygl¹du czêœciowo
nieistniej¹cej budowli7. Cenne
uzupe³nienie pracy stanowi¹ ry-
sunkowe rekonstrukcje kolejnych
faz przemian zamku i reproduk-
cje Ÿróde³ kartograficznych i iko-
nograficznych.

Nastêpnie J. Lewicki omówi³
zamek biskupi w I³¿y. W artykule
zebrano dane o dziejach i wygl¹-
dzie architektury zamku z okresu
jego powstawania, œwietnoœci i stop-
niowej destrukcji. Mimo trwaj¹-
cych wiele lat badañ tej budowli,
nadal istnieje szereg problemów
niewyjaœnionych i dotychczas
b³êdnie interpretowanych, na któ-
re zwrócono uwagê. Przedstawio-
no tak¿e dalsze postulaty badaw-
cze i konserwatorskie. Uzupe³nie-
niem pracy s¹ rysunkowe rekon-
strukcje przemian architektury
zamku i reprodukcje wybranych

Ÿróde³ kartograficznych i ikono-
graficznych.

W kolejnym artykule historyk
sztuki J. L. Adamczyk omówi³
kieleck¹ siedzibê biskupów kra-
kowskich. Przeanalizowano jej
dzieje od œredniowiecza do po³.
XVII w., kiedy zbudowano wspa-
nia³y pa³ac biskupi. Zwrócono
tak¿e uwagê na najstarsz¹ kielec-
k¹ siedzibê biskupi¹ i przytoczo-
no dane jej dotycz¹ce. Tezy zawarte
w pracy stanowi¹ powtórzenie
wczeœniejszych badañ autora,

które by³y ju¿ kilkakrotnie publi-
kowane. Niestety ¿adna z tych
publikacji nie zosta³a przytoczona
w przypisach pracy8. ¯a³owaæ na-
le¿y nieuwzglêdnienia nowszej li-
teratury dotycz¹cej zarówno kie-
leckiego pa³acu jak i analogicznej
architektury z epoki9.

Kieleckiego pa³acu biskupów
krakowskich dotyczy tak¿e umie-
szczony na koñcu omawianej
ksi¹¿ki tekst badacza architektury
J. Lewickiego, w którym zapre-
zentowano najnowsze odkrycia

7. Wkrótce po opublikowaniu tego arty-
ku³u ukaza³a siê druga praca poœwiêcona
zamkowi w Bodzentynie — J. Kuczyñski,
Rezydencja biskupów krakowskich w Bo-
dzentynie, (w:) Bodzentyn. Z dziejów mia-
sta w XII–XX wieku, Kielce 1998, s. 65–79.

Niestety, autor nie tylko nie uwzglêdni³
wzmiankowanego artyku³u, ale nawet wy-
ników swoich wczeœniejszych badañ arche-
ologicznych i opar³ siê g³ównie na Ÿród-
³ach pisanych. Dlatego te¿ zaprezentowa-

ne rekonstrukcje wygl¹du zamku zawiera-
j¹ powa¿ne b³êdy.
8. Por. J. L. Adamczyk, Wzgórze zamkowe
w Kielcach, Kielce 1991.
9. Dotyczy to przede wszystkim nowszych
prac A. Mi³obêdzkiego oraz J. Putkowskiej.

6. Bodzentyn, zamek, widok od pó³nocnego zachodu. Wg „Ksiêga Œwiata” 1858, cz. 2, rys. przed
s. 1

7. I³¿a, zamek i fragment miasta, widok ogólny, ok. 1655. Rys. Dahlbergha w dziele S. Pufendorfa
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zwi¹zane z kieleck¹ siedzib¹ bi-
skupów krakowskich. Podstawê
rozwa¿añ stanowi p³yta odnale-
ziona podczas badañ architekto-
nicznych w tzw. apartamencie bi-
skupim na I piêtrze pa³acu10. P³y-
tê tê uznano  za  p³ytê poœwiad-
czeniow¹ ukoñczenie budowy kie-
leckiego pa³acu, co pozwoli³o
przesun¹æ datowanie budowy pa-
³acu oraz zwróciæ uwagê na S. Cze-
chowskiego, którego uznano za
kieruj¹cego budow¹ pa³acu. Pod-
wa¿ono tak¿e dotychczasowe

przypisanie autorstwa budowy pa-
³acu T. Poncino i J. Trevano. Uzu-
pe³nieniem artyku³u s¹ rysunko-
we rekonstrukcje funkcji I piêtra
oraz pomiary zabytków epigra-
ficznych wi¹¿¹cych siê z pa³acem
kieleckim i osob¹ S. Czechow-
skiego.

Bardzo cenny jest tekst A. Mi-
³obêdzkiego o zamku w Piñczowie
za czasów Zbigniewa Oleœnickie-
go. Budowla ta jest powszechnie
uwa¿ana za najwspanialszy ma³o-
polski zamek z XV w. Autor prze-
analizowa³ wygl¹d architektury
zamku z tego okresu. Niezwykle
ciekawe s¹ rozwa¿ania na temat

kosztów wzniesienia zamku w Piñ-
czowie i ich relacji do wszystkich
dochodów  fundatora.  Wa¿ne s¹
tak¿e uwagi opisuj¹ce metodykê
prowadzonych niegdyœ badañ
zamku, którymi kierowa³ A. Mi-
³obêdzki. Ich podstawowym ce-
lem by³o uzyskanie maksimum
danych przy minimalnym zakre-
sie wykopów, co znakomicie siê
wtedy uda³o. Przeprowadzone
wówczas badania stanowi¹ wa¿ny
wk³ad do metodyki badañ zaby-
tków architektury.

Mniejszych budowli zwi¹za-
nych z biskupami dotyczy artyku³
D. Kaliny o dworach folwarcznych
z czasów biskupa Kajetana So³ty-
ka. Nieco mylne i nieprecyzyjne
jest stosowane przez autora okre-
œlenie „dwór folwarczny”. ¯a³o-
waæ nale¿y, ¿e temat ten nie zosta³
potraktowany szerzej — nie prze-
analizowano wiêkszej liczby dwo-
rów z czasów biskupa So³tyka, a wy-
gl¹d typowego dworu z tego okre-
su przedstawiono jedynie na przy-
k³adzie jednego opisanego szerzej
obiektu z Woli Kopcowej. Zbyt-
nim uproszczeniem jest podsumo-
wanie na temat architektury dwor-

skiej. Brak jest literatury porównaw-
czej przedmiotu. Mimo zasygnali-
zowania tak wa¿nego tematu, któ-
ry warto by³o opracowaæ i przea-
nalizowaæ, powy¿szy tekst jest naj-
s³abszy w niniejszym tomie.

Zamkniêcie pracy stanowi arty-
ku³ A. Piaseckiej, w którym krót-
ko omówiono dzieje prac konser-
watorskich w Bodzentynie i w Kiel-
cach od XIX w. Zwrócono uwagê
na powojenne prace konserwator-
skie oraz przedstawiono ich kro-
nikê. Wykaz literatury nale¿a³o
uzupe³niæ o artyku³ podsumowu-
j¹cy dzieje konserwacji kieleckie-
go pa³acu w okresie PRL, w któ-
rym przytoczono szereg Ÿróde³
i projektów z epoki11.

Program sesji nale¿a³oby roz-
szerzyæ o kilka tematów. Zabrak-
³o pracy, w której zosta³yby scha-
rakteryzowane nowo¿ytne siedzi-
by biskupie ze zwróceniem uwagi
na ich znaczenie na tle ówczesnej
architektury. Konieczne tak¿e by-
³oby omówienie wp³ywu na kolej-
ne fundacje i ich rozbudowy wêd-
rownych dworów biskupich, któ-
re przemieszcza³y siê po obszarach
rozleg³ych diecezji (np. krakow-
skiej, gnieŸnieñskiej itd.) i wyma-
ga³y wielu siedzib rozrzuconych
w ró¿nych czêœciach diecezji. Bra-
kuje tak¿e referatu analizuj¹cego
zachowane Ÿród³a przydatne do
badañ nad architektur¹ biskupi¹
diecezji krakowskiej. Wydaje siê,
¿e braki te wynikaj¹ z konieczno-
œci ograniczenia bardzo bogatej
jednodniowej sesji, co w zupe³no-
œci t³umaczy jej organizatorów.
Nale¿y mieæ nadzieje, ¿e braki te
zostan¹ usuniête w przysz³oœci,
a okazj¹ bêd¹ konferencje nauko-
we organizowane z okazji 1000–le-
cia diecezji krakowskiej.

Szereg zarzutów dotyczy redak-
cji ksi¹¿ki i tekstu. Najpowa¿niej-
szym jest szata edytorska publika-
cji. Zosta³a ona wydana w forma-
cie zbli¿onym do B5, jednak tekst
pracy z³o¿ono bardzo ma³¹ czcion-
k¹. Utrudnia to znacznie lekturê
i czyni j¹ bardzo uci¹¿liw¹. Jed-
noczeœnie ksi¹¿ka zawiera doœæ du-
¿o odstêpów w tekœcie (np. s. 12),
które mo¿na by³o przeznaczyæ na
s³owo drukowane. Tak¿e b³êdy
w tekœcie obni¿aj¹ znacznie war-

8. I³¿a, zamek, fragment obwarowañ, stan na pocz. XX w. Fot. ze zbiorów Archiwum Zak³adu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej

10. Nale¿y tutaj sprostowaæ kilka b³êdów
literowych w przytoczeniu inskrypcji p³yty
uwa¿anej za fundacyjn¹ pa³acu — op. cit.,
s. 147, 160, 161 („successorum” nie „succe-
sorum”; „episcoporum” nie „episcopum”;
„aeterna” nie „aetherna”) oraz odnalezio-
nej p³yty uznanej za poœwiadczaj¹c¹ ukoñ-

czenie budowy. Poprawny tekst inskrypcji
zawieraj¹ opracowane przez autora arty-
ku³u inwentaryzacje obu p³yt zamieszczo-
ne w pracy — il. 7 i 8 na s. 160, 161. Inna
uwaga dotyczy dworu biskupiego w Kiel-
cach (s. 149), który wzniós³ biskup Tomic-
ki, nie Szyszkowski (por. te¿ op. cit., s. 87).

11. J. Lewicki, Blaski i cienie konserwacji
pa³acu biskupiego w Kielcach, (w:) Ochro-
na i konserwacja dóbr kultury w Polsce
1944–1989. Uwarunkowania spo³eczne
i polityczne, pod red. A. Tomaszewskiego,
Warszawa 1996, s. 167–192.
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toœæ tej nowatorskiej pracy. Poja-
wiaj¹ siê one mimo przeprowa-
dzonej korekty, której wynik sta-
nowi za³¹czona errata. Dwa arty-
ku³y nie posiadaj¹ odnoœników do
przypisów w tekœcie, mimo zamie-
szczonego poni¿ej tekstu przypisów.
W wielu ró¿nych artyku³ach po-
jawia siê wiele b³êdów w zapisach
nazwisk, dat czy nawet znikaj¹cy
tekstprzypisów12. Zdarzaj¹ siê b³ê-
dy w podawaniu dat (przestawie-
nie cyfr) oraz w zapisie niektórych
s³ów. Niedoci¹gniêcia te, spoty-
kane we wszystkich artyku³ach, s¹
wynikiem braku starannej korek-
ty technicznej i braku korekty au-
torskiej ju¿ po komputerowym z³o-
¿eniu tekstu. Wiele z nich obni¿a
wartoœæ merytoryczn¹ poszczegól-
nych tekstów. Na szczêœcie zosta-
³y one usuniête na p³ycie CD, któ-
ra tak¿e zosta³a opracowana przez
organizatora omawianej sesji.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e te uci¹¿-
liwe b³êdy zostan¹ usuniête pod-
czas nastêpnego wydania pracy.

Dziwi tak¿e zamieszczenie nie-
których ilustracji oddzielaj¹cych
niektóre artyku³y. Mia³y one praw-
dopodobnie anonsowaæ ich tekst,
co niezbyt siê uda³o. Najbardziej
znamiennym przyk³adem jest ar-
tyku³ A. Mi³obêdzkiego o zamku
w Piñczowie, który poprzedzono
wizerunkiem baszty zamkowej po-
chodz¹cej z czasów, kiedy oma-
wiana budowla nie nale¿a³a ju¿
do Oleœnickich.  Innym przyk³a-
dem jest barokowa rzeŸba sprzed
koœcio³a w Kunowie, która poprze-
dza artyku³ o XVIII–wiecznych dwo-
rach z czasów biskupa So³tyka.

Podsumowuj¹c nale¿y stwier-
dziæ, ¿e omawiana praca stanowi
wa¿n¹ i pioniersk¹ publikacjê.

Zwrócono w niej uwagê na prob-
lem przynale¿noœci tego terenu
do biskupstwa krakowskiego
i przede wszystkim na materialne
œlady tej przynale¿noœci, które s¹
bardzo wa¿ne dla dziedzictwa
kulturowego tego terenu. Tematu
tego w  tak szerokim ujêciu nie
podjê³a ¿adna z dzia³aj¹cych na
tym terenie instytucji (Muzeum
Narodowe w Kielcach dzia³aj¹ce
w pa³acu biskupów krakowskich)
czy te¿ ¿adna z miejscowych kilku
wy¿szych uczelni. Omawian¹ ses-

jê uda³o siê zorganizowaæ doœæ
skromnymi œrodkami i byæ mo¿e
z braku doœwiadczenia organiza-
torów wynikaj¹ omówione powy-
¿ej niedoci¹gniêcia w publikowa-
nej pracy. Mimo niedoci¹gniêæ
technicznych, praca stanowi jed-
n¹ z najpowa¿niejszych publikacji
dotycz¹cych œwieckiej architektu-
ry fundowanej przez biskupów
i dobitnie œwiadczy o istniej¹cych
wci¹¿ zabytkach, które s¹ czêœci¹
krajobrazu kulturowego ziemi
sandomierskiej.

Omówione trzy publikacje sk³a-
daj¹ siê na jeden cykl. Wszystkie
one s¹ pok³osiem sesji organizo-
wanych w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa. Podejmowane
przedsiêwziêcia badawcze by³y
coraz powa¿niejsze i wa¿ne dla
dziedzictwa kulturowego. Pierw-
sza publikacja mia³a charakter
popularnonaukowy i by³a wyda-
na miejscowymi si³ami. W kolej-
nej pracy wydanej w ogólnopol-
skim wydawnictwie poruszono

bardzo wa¿ny problem prac prze-
prowadzonych w ramach Zespo-
³u Badañ nad Polskim Œrednio-
wieczem, których wyniki nale¿y
powa¿nie zrewidowaæ. W najno-
wszej pracy przeanalizowano je-
szcze szerszy problem siedzib bi-
skupich na terenie województwa
sandomierskiego i zaprezentowa-
no nowe ujêcie wielu zagadnieñ.
Wszystkie omawiane sesje i powsta-
³e na ich podstawie publikacje do-
tyczy³y nie tylko ró¿nych pomni-

ków œwiatowego dziedzictwa, ale
porusza³y wa¿ne problemy kon-
serwatorskie. Jednoczeœnie wyda-
ne prace s¹ powa¿nymi osi¹gniê-
ciami naukowymi. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e kolejne publikacje bê-
d¹ równie nowatorskie pod wzglê-
dem merytorycznym, a ich poziom
edytorski bêdzie coraz wy¿szy. Do-
wodzi to celowoœci kontynuowa-
nia podobnych przedsiêwziêæ or-
ganizowanych w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

Jakub Lewicki

9. Kielce, p³yta poœwiadczaj¹ca ukoñczenie budowy pa³acu biskupiego w Kielcach. Wg Siedzi-
by biskupie…, s. 160, il. 7

12. Przyk³adowo tekst przypisu 12 na s. 21:
Starym, nie ¿Starym; przypis 1 na s. 123
winien brzmieæ: A. Mi³obêdzki, Polskie re-
zydencje XVII wieku — typowe programy
i rozwi¹zania, (w:) Architektura rezyden-

cjonalna historycznej Ma³opolski. Materia-
³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
£añcut 1975, £añcut 1982, s. 7–17; przy-
pisy 10, 16 i 17 na s. 152–153 — Langner
nie Langer; s. 149 — 17 III 1642 nie 17 II

1642 (data œmierci biskupa J. Zadzika).
Podobne literowe b³êdy spotyka siê w pra-
wie wszystkich artyku³ach.
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