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PRZYGOTOWANIA DO EDYCJI 
INWENTARYZACJI KAZIMIERZA STRONCZY¡SKIEGO

realizacje
Instytut Sztuki PAN

Dopiero po 150 latach od zakoƒczenia prac nad
wielkà inwentaryzacjà zabytków staro˝ytnoÊci

w Królestwie Polskim, powadzonych przez Kazi-
mierza Stronczyƒskiego, podj´liÊmy kompleksowe
opracowanie tego monumentalnego dzie∏a, szcz´-
Êliwie zachowanego w Gabinecie Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie1. Sk∏ada si´ ono z 5
tomów opisów zabytków i 7 atlasów z widokami
zabytków malowanych akwarelà. Ta wielka praca
zosta∏a wykonana w latach 1844-1855 przez Dele-
gacj´ Komisji Rzàdowej i jej kierownika Kazimie-
rza Stronczyƒskiego, przy udziale archiwistów i ma-
larzy. Obecnie prowadzone sà przygotowania do
jej publikacji w pe∏nej wersji, obejmujàcej tekst
êród∏owy i ilustracje.

Tylko jeden tom, poÊwi´cony zabytkom Gu-
berni Lubelskiej, pt. Album Lubelskie, zosta∏
opublikowany w latach 1861-1863 w 18 zeszytach
– z naruszeniem praw autorskich – przez Adama

1. Kazimierz Stronczyƒski na fotografii z ok. 1855 r. 
1. Kazimierz Stronczyƒski in a photograph from about 1855. 

2. Frontispis Pami´tnika Kazimierza Stronczyƒskiego z lat
1840-1870. Gab. Ryc. BUW.
2. Frontispiece of Pami´tnik (Diary) by Kazimierz Stronczyƒski
from 1840-1870. Print Room at Warsaw University Library –
further as: Gab. Ryc. BUW.

Lerue’a, rysownika i wspó∏pracownika Stronczyƒ-
skiego. Wiernie powtórzy∏ on cz´Êç Opisów Stron-
czyƒskiego, wykorzysta∏ do litografii akwarele 
z Atlasu VI i VII, a tak˝e wykonane przez kolegów
malarzy i uzna∏ si´ za ich wy∏àcznego autora2.

RównoczeÊnie z inicjatywy samego Stronczyƒ-
skiego opublikowano na ∏amach urz´dowego
„Dziennika Powszechnego” – od 1861 do poczàt-
ku 1863 r. – dwie cz´Êci ksi´gi Ogólnego sprawoz-
dania w 105 odcinkach, ale bez ilustracji. Sà to:
Obraz ogólny ró˝nego rodzaju staro˝ytnych za-
bytków w Królestwie Polskim oraz WiadomoÊci
zbiorowe (...) porzàdkiem Guberni i Powiatów3. 
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4. Brulion Lubelski,
rysunek attyki szpita-
la Âwi´tego Ducha 
w Lublinie, s. 27. Arch. 
w Piotrkowie. 
4. Brulion Lubelski,
drawing of an attic in
the Holy Ghost Hos-
pital in Lublin, p. 27.
Archive in Piotrków.

3. Rysunek witra˝y 
w katedrze we W∏o-
c∏awku w Pami´tniku
Kazimierza Stronczyƒ-
skiego, s. 55. Gab. Ryc.
BUW.
3. Drawing of stained
glass in W∏oc∏awek
cathedral in Pami´tnik
(Diary) by Kazimierz
Stronczyƒski, p. 55.
Gab. Ryc. BUW.

Dzie∏o Stronczyƒskiego zanalizowa∏ 76 lat te-
mu wybitny historyk sztuki Micha∏ Walicki w ksià˝-
ce zatytu∏owanej Sprawa inwentaryzacji zabyt-
ków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). 
Rozpraw´ t´ wyda∏ Zak∏ad Architektury Polskiej 
i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej w 1931 r.
Choç Walicki inwentaryzacj´ Stronczyƒskiego uka-
za∏ na szerokim europejskim tle, to jednak samà
postaç g∏ównego bohatera przedstawi∏ zaskakujàco
skromnie, tylko w jednym przypisie4. Analiza dzie-
∏a, przeprowadzona przez wielce utalentowanego,
m∏odego wówczas uczonego, nadal jest w wysokim
stopniu aktualna. Mia∏ on do dyspozycji, oprócz 
5 tomów czystopisu Opisów i Atlasów z Gabinetu
Rycin, 4 tomy brulionów inwentaryzacji, udost´p-
nione przez wnuka – Karola Stronczyƒskiego, za-
mieszka∏ego w Warszawie. Bruliony wype∏nia∏o,
oprócz tekstu, 566 rysunków i akwarel, z których
Walicki opublikowa∏ – na szcz´Êcie – 39 (30 akwa-
rel i 9 rysunków)5. Pisz´ – na szcz´Êcie – gdy˝ bru-
liony sp∏on´∏y w mieszkaniu rodziny Stronczyƒ-
skich przy ul. P∏uga 2/46. Walicki przeprowadzi∏
badania archiwalne w Aktach Rzàdu Gubernial-
nego w Archiwum Akt Dawnych, które umo˝liwi∏y
mu przedstawienie instrukcji wydanej Stronczyƒ-
skiemu przez ówczesne w∏adze, odtworzenie orga-
nizacji i przebiegu inwentaryzacji oraz sk∏adanych
raportów. 

Walicki wyda∏ 4 wa˝ne dokumenty z Akt Rzà-
du Gubernialnego, w tym pierwszy raport Stron-
czyƒskiego z 1844 r. Do tego doda∏ 4 przyk∏ady
opisów oraz opublikowa∏ z r´kopisu zawartoÊç ob-
szernego tomu WiadomoÊci zbiorowych o staro˝yt-
nych budowlach z wykazami zabytków w uk∏adzie
typologicznym7. Ca∏oÊç opatrzy∏ 47 tablicami oraz
rysunkami z czystopisu i brulionów. Walicki nie
móg∏ w pe∏ni przeprowadziç oceny naukowej dzie∏a
Stronczyƒskiego wobec niemo˝noÊci porównania
go ze wspó∏czesnà inwentaryzacjà zabytków, ale
zdawa∏ sobie jasno spraw´ z tej trudnej sytuacji8.
Dopiero w 1936 r. przy Ministerstwie Wyznaƒ Re-
ligijnych i OÊwiecenia Publicznego utworzono Cen-
tralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków, na którego
czele stanà∏ Jerzy Szablowski. Rozpocz´to wówczas
systematycznà prac´.

Znaczenie ksià˝ki Walickiego polega nie tylko
na jej wartoÊci merytorycznej. Dzi´ki niej zacho-
wa∏y si´ zacytowane przez Walickiego dokumenty,
np. bruliony z inwentaryzacji, których orygina∏y
uleg∏y zniszczeniu. 

W okresie powojennym, dzi´ki zbiorowemu
wysi∏kowi historyków sztuki, a przede wszystkim
Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk, in-
wentaryzacja zabytków w Polsce by∏a kontynuo-
wana. Obecnie zbli˝a si´ ku koƒcowi. Zaistnia∏y
wi´c warunki do pe∏nej oceny dzie∏a, dokonania 
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jego opracowania i wydania pierwszej wielkiej in-
wentaryzacji o donios∏ym europejskim znaczeniu.

Straty wojenne zosta∏y w pewnym stopniu zre-
kompensowane przez nowe odkrycia, ale walor
dzie∏a Stronczyƒskiego pozosta∏ ogromny, ponie-
wa˝ znajdujà si´ w nim opisane i namalowane
obiekty, których ju˝ nie ma. Szcz´Êliwie zachowa-
ne tomy inwentaryzacji Stronczyƒskiego sà od lat
nieustannie wykorzystywane do opracowania do-
kumentacji historycznej i projektowej przy restau-
racji poszczególnych zabytków i w ró˝nych wy-
dawnictwach. Kompletne dzie∏o pozostaje jednak
w zasadzie nieznane.

Pierwszà powojennà publikacjà, zwiàzanà z te-
matem badawczym, by∏ wnikliwy artyku∏ Mieczy-
s∏awa Kurzàtkowskiego o Albumie Lubelskim Ada-
ma Lerue’a. Autor dokona∏ w nim szczegó∏owego
porównania litografii w Albumie z akwarelami, 
w Atlasach VI i VII oraz w inwentaryzacji Stron-
czyƒskiego, a tak˝e zestawi∏ teksty Lerue’a z opi-
sami zabytków. Dzi´ki temu okreÊli∏ precyzyjnie
stopieƒ zale˝noÊci pracy Lerue’a od dzie∏a Stron-
czyƒskiego9.

W sierpniu 1963 r. prof. Stanis∏awa Sawicka,
kierowniczka Gabinetu Rycin BUW, wspólnie 
z Muzeum Literatury naby∏a od Stanis∏awa Ozim-
ka Pami´tnik Kazimierza Stronczyƒskiego10. Nie
by∏ on znany Walickiemu. Ten starannie oprawio-
ny, obszerny notatnik liczy 299 kart, które wype∏-
niajà rysunki inwentaryzacyjne oraz ró˝ne teksty.
Zawiera wiele rysunków i notat z numizmatyki 
i sfragistyki, którymi pasjonowa∏ si´ jego autor11.

5. Karta tytu∏owa Opisów Zabytków Staro˝ytnoÊci w Guberni Warszawskiej,
1851 r. Gab. Ryc. BUW.
5. Title page of Opisy Zabytków Staro˝ytnoÊci w Guberni Warszawskiej
(Descriptions of Antiquities in the Warsaw Gubernia), 1851. Gab. Ryc.
BUW.

6. Karta z Opisów Zabytków Staro˝ytnoÊci w Guberni 
Warszawskiej, rysunek na marginesie – kielich fundacji bisku-
pa W∏adys∏awa Oporowskiego w katedrze we W∏oc∏awku. Gab.
Ryc. BUW.
6. Leaf from Opisy Zabytków Staro˝ytnoÊci w Guberni
Warszawskiej (Descriptions of Antiquities in the Warsaw
Gubernia), drawing on a margin – chalice founded by Bishop
W∏adys∏aw Oporowski in W∏oc∏awek cathedral. Gab. Ryc. BUW.

Stronczyƒski prowadzi∏ Pami´tnik przez kilkanaÊ-
cie lat, przynajmniej od 1840 r. Jest to bardzo wa˝-
ne êród∏o umo˝liwiajàce poznanie poczàtków jego
dokumentacji zabytków w terenie, poprzedzajàce
rozpocz´cie urz´dowej inwentaryzacji w 1844 r.

Wa˝nym wydarzeniem w interesujàcym nas te-
macie sta∏a si´ ukoƒczona w 1970 r. rozprawa dok-
torska Hanny Delimat Kazimierz Stronczyƒski.
˚ycie i dzia∏alnoÊç (1809-1896). Ta cenna êród∏o-
wa monografia powsta∏a pod kierunkiem prof. Ta-
deusza Jaczewskiego w Instytucie Historii Nauki
PAN, co zagwarantowa∏o jej wysoki poziom nauko-
wy12. Rozprawa zosta∏a opublikowana w 1973 r., 
z pewnymi skrótami, w „Studiach i materia∏ach 
z dziejów nauki polskiej”13. Monografia przynios∏a
wiele ciekawych danych o ˝yciu Stronczyƒskiego 
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i jego spuÊciênie, dzi´ki nawiàzaniu przez autork´
kontaktu z wnuczkà naszego bohatera, panià 
Marià Wojewódzkà-Maleszewskà14. Rozprawa uka-
za∏a wielokierunkowe zainteresowania naukowe
Stronczyƒskiego, wczeÊniejsze przyrodnicze (ornito-
logia, entomologia) i nieco póêniejsze historyczne
(archeologia, paleografia, sfraistyka, numizmatka).

W rozprawie wa˝ne miejsce zajmuje rozdzia∏
zatytu∏owany Udzia∏ Stronczyƒskiego w akcji
inwentaryzacji zabytków w Królestwie Polskim15.
Zawarta w niej generalna ocena roli uczonego nie
odbiega od nakreÊlonej przez Walickiego. Autorka
potwierdzi∏a zachowanie wielu êróde∏ archiwanych,
z których korzysta∏ Walicki w Archiwum G∏ównym
Akt Dawnych. Bardziej szczegó∏owo przedstawi∏a
przebieg prac nad inwentaryzacjà. Sporzàdzi∏a do-
k∏adny wykaz bibliograficzny Opisów zabytków
staro˝ytnoÊci, publikowanych w odcinkach przez
dwa lata w „Przeglàdzie Tygodniowym”16.

Ju˝ po ukazaniu si´ drukiem monografii Stron-
czyƒskiego w opracowaniu Hanny Delimat Kazi-
mierz G∏owacki ujawni∏ materia∏y nieznane autorce,
a tym bardziej Walickiemu. W 1973 r. odnalaz∏ on
w Archiwum Paƒstwowym w Piotrkowie Trybu-
nalskim Dziennik podró˝y Kazimierza Stronczyƒ-
skiego z 1844 r. oraz Noty z podró˝y, czyli brulion
r´kopiÊmienny z ilustracjami z inwentaryzacji
Guberni Lubelskiej i Augustowskiej z lat 1853-

7. Karta tytu∏owa Widoków Zabytków Staro˝ytnoÊci w Kró-
lestwie Polskim. Atlas III. Gubernia Warszawska, 1851 r. Gab.
Ryc. BUW. 
7. Title page from Widoki Zabytków Staro˝ytnoÊci w
Królestwie Polskim. Atlas III. Gubernia Warszawska (Views of
Antiquities in the Kingdom of Polad. Atlas III. Warsaw
Gubernia), 1851. Gab. Ryc. BUW.

1854. W muzeum w Piotrkowie odnalaz∏ równie˝
kolejny brulion z inwentaryzacji Guberni P∏ockiej
z lat 1851-1852 oraz pamiàtki zwiàzane ze Stron-
czyƒskim, m.in. tekturowy model drewnianego ko-
Êcio∏a w Parzniewie. Swoje odkrycia G∏owacki opu-
blikowa∏ tylko w dwóch niewielkich ksià˝eczkach.
W Zapiskach kieleckich znalaz∏ si´ fragment o po-
bycie Stronczyƒskiego w Kielcach w koƒcu maja
1844 r.17 Natomiast ca∏oÊç Dziennika podró˝y po
Guberni Warszawskiej i Radomskiej, odbytej na
prze∏omie maja i czerwca oraz w koƒcu 1844 r.,
wydana zosta∏a w bibliofilskim opracowaniu do-
piero w 1996 r. przez Kazimierza G∏owackiego 
i Lecha St´pkowskiego18. 

W Archiwum Paƒstwowym w Piotrkowie Ka-
zimierz G∏owacki odkry∏ tak˝e folia∏ Kazimierza
Stronczyƒskiego pn. Adressa Korespondentów, za-
wierajàcy kopiariusz listów z lat 1839-184119. Jest
to cenne êród∏o poznania wczesnego okresu dzia-
∏alnoÊci Stronczyƒskiego jako kolekcjonera i bada-
cza numizmatyki oraz pomników staro˝ytnoÊci.

Ju˝ w 1973 r. Kazimierz G∏owacki zmikrofil-
mowa∏ brulion z inwentaryzacji Guberni Lubel-
skiej i udost´pni∏ go Stanis∏awowi Michalczukowi,
który w 1983 r. rzeczowo omówi∏ jego treÊç i opub-
likowa∏ 12 akwarel i rysunków20.

¸ódzki oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Archeo-
logicznego i Numizmatycznego szczególnie uhono-
rowa∏ Kazimierza Stronczyƒskiego, obierajàc go na
patrona Sekcji Numizmatycznej i wybijajàc na jego
czeÊç dwa medale. Na medalu z 1976 r., opraco-
wanym przez Jerzego Jarnuszkiewicza, ukazano
Stronczyƒskiego obok wybitnie zas∏u˝onego archeo-
loga Ignacego Zagórskiego (1788-1854). Drugi
medal, wykonany przez Grzegorza Kowalskiego21,
powsta∏ z okazji 90-lecia Êmierci Stronczyƒskiego. 

Sekcja Numizmatyczna Oddzia∏u ¸ódzkiego
PTAiN zorganizowa∏a w 1983 r. sesj´ naukowà po-
Êwi´conà Kazimierzowi Stronczyƒskiemu. Przedsta-
wiono jego zas∏ugi w dziedzinie numizmatyki, sfra-
gistyki i inwentaryzacji zabytków. Plonem tej sesji
sta∏a si´ publikacja wydana trzy lata póêniej22.
Tadeusz Rudkowski, autor obszernego artyku∏u 
o Stronczyƒskim jako inwentaryzatorze zabytków,
bazujàc na pracach Walickiego i Delimat, wzbo-
gaci∏ wczeÊniejsze uwagi o omówienie stosunku
Stronczyƒskiego do sztuki nowo˝ytnej i spraw
zwiàzanych z ochronà i restauracjà zabytków.
Zwróci∏ tak˝e wi´kszà uwag´ na zdolnoÊci arty-
styczne Stronczyƒskiego oraz na podobne dzia∏a-
nia innych malarzy, utrwalajàcych zabytki kra-
jowe w XIX w.23
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Druga sesja naukowa, poÊwi´cona badaczowi,
zosta∏a zorganizowana w maju 1999 r. w Piotrko-
wie Trybunalskim przez miejscowe muzeum oraz
fili´ Instytutu Historii WSP w Kielcach. Jej tema-
tem by∏ Wk∏ad Kazimierza Stronczyƒskiego w ro-
zwój nauk historycznych. Zaprezentowane wystà-
pienia nie zosta∏y opublikowane drukiem. Znane
mi sà dwie interesujàce wypowiedzi z tej sesji:
Marcina Gàsiora, dyrektora muzeum, zatytu-
∏owanà Pamiàtki po Kazimierzu Stronczyƒskim 
w zbiorach Muzeum Piotrkowskiego oraz Piotra
Zawilskiego, dyrektora archiwum, pn. Pozosta-
∏oÊci aktowe po Kazimierzu Stronczyƒskim w zaso-
bie Archiwum Paƒstwowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim24. Obydwa referaty wydatnie poszerzy∏y
wiedz´ o spuÊciênie uczonego. 

Opracowanie inwentaryzacji
Stronczyƒskiego

Celem niniejszej pracy jest przygotowanie do pom-
nikowego wydania wielkiej inwentaryzacji zabyt-
ków w Królestwie Polskim, wykonanej przez 
Kazimierza Stronczyƒskiego wraz z pomocnikami 
w latach 1844-1855. Od ukoƒczenia tej histo-
rycznej inwentaryzacji, pierwszej w takiej skali 

8. WiÊlica, portal boczny w kolegiacie, rys. T. Chrzàƒski, 1844-1846,
Atlas I. Gubernia Radomska, tabl. 58. Gab. Ryc. BUW.
8. WiÊlica, side portal in the collegiate church, drawing: T. Chrzàƒski,
1844-1846, Atlas I. Gubernia Radomska (Atlas I. Radom Gubernia),
table 58. Gab. Ryc. BUW.

9. WiÊlica, portal boczny w kolegiacie. Fot. W. Siudow-
ski, 2003 r.
9. WiÊlica, side portal in the collegiate church. Photo: 
W. Siudowski, 2003.

w Europie, min´∏o niedawno 150 lat. Opubliko-
wanie dzie∏a Stronczyƒskiego, ze szczegó∏owymi
komentarzami i pe∏nym wyposa˝eniem ilustracyj-
nym, jest obowiàzkiem naszego pokolenia.

Pierwszym punktem przedsi´wzi´cia jest przy-
gotowanie do druku 5 tomów tekstu, zawierajà-
cych Ogólne sprawozdanie Delegacji do opisu za-
bytków oraz Opisy zabytków staro˝ytnoÊci w po-
szczególnych guberniach. Ten bogaty treÊciowo
tekst, liczàcy ok. 1150 stron maszynopisu, zosta∏
przepisany z wczeÊniej sporzàdzonego mikrofilmu,
wiernie w stosunku do orygina∏u, czyli z zachowa-
niem XIX-wiecznej ortografii i nieu˝ywanych ju˝
znaków diakrytycznych (np. á, é). Pozostawiono
tak˝e wyró˝niki graficzne oraz du˝e i ma∏e litery 
w nazwach. Pisowni nie poddano modernizacji, aby
zachowaç oryginalny klimat dokumentu. Pozosta∏a
pierwotna paginacja, podkreÊlona wyt∏uszczeniem25.
Tekstowi towarzyszà jednak w odsy∏aczach ko-
nieczne uzupe∏nienia i objaÊnienia wyraênych po-
my∏ek. Zasadniczy tekst czystopisu zosta∏ tak˝e
wzbogacony uzupe∏nieniami zaczerpni´tymi z 2 za-
chowanych brulionów.

Osobno zestawiono herby i rysunki z szerokich
marginesów czystopisu Opisów, uzupe∏niono je
rysunkami z brulionów i Pami´tnika. Zwi´kszy∏o
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to znaczàco liczb´ przekazów
ikonograficznych. 

Drugim punktem programu
przygotowaƒ by∏o przefotogra-
fowanie w kolorze ilustracji z 7
Atlasów, zawierajàcych Widoki
zabytków staro˝ytnoÊci, utrwa-
lone na 418 (pierwotnie 420)
tablicach, wykonanych akware-
là i gwaszem.

Program od poczàtku zak∏a-
da∏, ˝e opisy zabytków oraz
przedstawienia na rysunkach 
i widokach z po∏owy XIX w. zo-
stanà skonfrontowane z dzisiej-
szym ich stanem. Zadanie pole-
ga∏o na zarejestrowaniu zmian –
ustaleniu, czy wszystkie zabytki
przetrwa∏y i jakie nastàpi∏y 
w nich przekszta∏cenia. Dlatego
te˝ konieczna sta∏a si´ wizja lo-
kalna zabytków w 410 miejsco-
woÊciach26. Oprócz oglàdu za-
bytków z autopsji, wa˝nà czyn-
noÊcià by∏o wykonanie koloro-
wych fotografii z tych samych
miejsc, z których namalowano
niegdyÊ widoki akwarelowe, co
sta∏o si´ podstawà do dokonania
porównaƒ.

Temu wielkiemu zadaniu
sprostaç móg∏ jedynie zespó∏
ludzi o fachowym przygotowa-
niu. Do autorów opracowania
nale˝a∏o – oprócz przepisania
êród∏a i konfrontacji opisu za-
bytków z ich stanem w terenie –
napisanie komentarzy do ka˝de-
go obiektu wymienionego i na-
rysowanego w inwentaryzacji
Stronczyƒskiego. Za∏o˝ono na-
st´pujàce proporcje: obj´toÊç ko-
mentarzy nie powinna przekra-
czaç obj´toÊci opisów w inwen-
taryzacji. Autorzy opracowaƒ
studiowali literatur´ dotyczàcà
ka˝dego obiektu w celu okreÊle-
nia, jakie zmiany zasz∏y w za-
bytkach w ciàgu 150 lat a tak˝e
kto i kiedy ich dokona∏. 

Autorzy szczegó∏owych ko-
mentarzy do poszczególnych

11. Bodzentyn, zamek biskupów krakowskich. Fot. J. Mróz, 2003 r.
11. Bodzentyn, castle of the bishops of Cracow. Photo: J. Mróz, 2003.

10. Bodzentyn, zamek biskupów kra kowskich, rys. T. Chrzàƒski, 1846-1848, Atlas
II. Gubernia Radomska, tabl. 19. Gab. Ryc. BUW.
10. Bodzentyn, castle of the bishops of Cracow, drawing: T. Chrzàƒski, 1846-1848,
Atlas II. Gubernia Radomska, (Atlas II Radom Gubernia) table 19. Gab. Ryc. BUW.
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miast i obiektów przedstawili we
Wprowadzeniu do inwentaryza-
cji poszczególnych guberni prze-
bieg pracy Stronczyƒskiego i je-
go pomocników, a tak˝e schara-
kteryzowali wszechstronnie ich
dzia∏ania. Analiza dotyczy chro-
nologicznego i przedmiotowego
zakresu inwentaryzacji, metody
opisu, stosunku do êróde∏ i le-
gend, datowania, poj´ç styli-
stycznych, terminologii, wreszcie
okreÊlenia znaczenia tej pracy
dla polskiej historii sztuki, oraz
postulatów w sprawie ochrony 
i restauracji zabytków.

Opracowanie ka˝dej z 5 gu-
berni ma charakter autonomicz-
ny; jest dzie∏em autorskim, choç
poddanym zasadom w∏aÊciwym
dla pracy zbiorowej wykonywa-
nej pod jednym kierownictwem.
Zasady te, zaproponowane przez
redaktora naczelnego, zosta∏y
przedyskutowane i ustalone
podczas spotkaƒ autorów. 

Odtworzenie przebiegu in-
wentaryzacji w poszczególnych
guberniach poprzedzi∏y badania
materia∏ów êród∏owych, zebra-
nych przez kierownika tematu
badawczego przede wszystkim
w Archiwum G∏ównym Akt
Dawnych. Na materia∏y te sk∏a-
dajà si´ pisma Komisji Rzàdowej
Spraw Wewn´trznych i Du-
chownych powo∏ujàce Delegacj´
Komisji Rzàdowej do opisywa-
nia zabytków, której przewod-
niczy∏ Kazimierz Stronczyƒski,
oraz sk∏adane przez niego ra-
porty z wykonywanej pracy. Ich
uzupe∏nieniem sà teksty Pami´t-
nika oraz 2 brulionów pozyska-
nych z Piotrkowa.

Opracowanie poszczególnych
guberni powierzy∏em historykom
sztuki i architektury o pewnym
doÊwiadczeniu i dorobku nauko-
wym. Najpierw zaprosi∏em do
wspó∏pracy badaczy historii dzia-
∏aƒ Stronczyƒskiego w dziedzinie

12. Chalno, koÊció∏ norbertanów (filialny), rys. 1844-1845, Atlas III. Gubernia War-
szawska, tabl. 46. Gab. Ryc. BUW.
12. Chalno, Premonstratensian church (filial), drawing 1844-1845. Atlas III.
Gubernia Warszawska, (Atlas III Warsaw Gubernia) table 46. Gab. Ryc. BUW).

13. Chalno, miejsce po koÊciele filialnym norbertanów. Fot. M. Rogowska, 2003 r.
13. Chalno, site of a Premonstratensian filial church. Photo: M. Rogowska, 2003. 



58

14. Tum pod ¸´czycà, p∏yta nagrobna
kanonika Leonarda OleÊnickiego w ko-
legiacie, pocz. XVI w., rys. 1844-1846,
Atlas III. Gubernia Warszawska, tabl.
31. Gab. Ryc. BUW.
14. Tum near ¸´czyca, gravestone of
canon Leonard OleÊnicki in the collegiate
church, beginning of the sixteenth centu-
ry, drawing 1844-1846, Atlas III.
Gubernia Warszawska (Atlas III. Warsaw
Gubernia), table 31. Gab. Ryc. BUW.

15. Tum pod ¸´czycà, p∏yta nagrobna
kanonika Leonarda OleÊnickiego w ko-
legiacie. Fot. W. St´pieƒ, 2003 r.
15. Tum near ¸´czyca, gravestone of
canon Leonard OleÊnicki in the colle-
giate church. Photo: W. St´pieƒ, 2003.

inwentaryzacji zabytków. O opracowanie Guberni
Radomskiej zwróci∏em si´ do Kazimierza G∏owac-
kiego z Kielc, a Guberni Lubelskiej – do Mieczy-
s∏awa Kurzàtkowskiego z Lublina. Obydwaj za-
proszenie przyj´li i wzi´li udzia∏ w formu∏owaniu
zasad opracowania historycznej inwentaryzacji.

Kazimierz G∏owacki, pracownik i by∏y dyrek-
tor Regionalnego OÊrodka Studiów i Ochrony Âro-
dowiska Kulturowego, udost´pni∏ swoje niepubli-
kowane odkrycia ze spuÊcizny rodzinnej po Kazi-
mierzu Stronczyƒskim, znajdujàcej si´ w zbiorach
archiwum i muzeum w Piotrkowie. Co wi´cej, sko-
piowa∏ na kserografie 2 ksi´gi brulionów Guberni
P∏ockiej oraz Guberni Lubelskiej i Augustowskiej27.
Musia∏ jednak zrezygnowaç ze wspó∏pracy w zwiàz-
ku z obj´ciem stanowiska adiunkta w Akademii
Âwi´tokrzyskiej, co uniemo˝liwia∏o mu wyjazdy
terenowe.

Mieczys∏aw Kurzàtkowski, by∏y wieloletni wo-
jewódzki konserwator zabytków, historyk i teoretyk
konserwatorstwa, historyk sztuki o znaczàcym do-
robku naukowym na temat dziejów sztuki na Lu-
belszczyênie, zmar∏ nagle 12 wrzeÊnia 2000 r.28

Trzeba by∏o postaraç si´ o ich nast´pców.
Opracowania rozleg∏ej Guberni Radomskiej podjà∏
si´ Karol Guttmejer, doÊwiadczony historyk sztuki,
ówczesny kierownik Zespo∏u Badaƒ Regionalnych
Mazowsza w OÊrodku Dokumentacji Zabytków,
autor wielu publikacji na temat historii polskiej 
architektury nowo˝ytnej. Kurzàtkowskiego godnie

zastàpi∏a Jadwiga Teodorowicz-Czerepiƒska, autor-
ka licznych znakomitych opracowaƒ historycznych 
i konserwatorskich o zabytkach na Lubelszczyênie,
wieloletnia kierowniczka Pracowni Dokumentacji
Historycznej przy lubelskim oddziale Pracowni
Konserwacji Zabytków.

Opracowania Guberni P∏ockiej podjà∏ si´ Ro-
bert Kunkel z Politechniki Warszawskiej, autor
cenionych publikacji o architekturze Êrednio-
wiecznej i renesansowej na Mazowszu. Znakomicie
opracowa∏ tekst êród∏owy Opisów, poprawi∏ wiele
zapisów epigraficznych, wnikliwie skomentowa∏
poszczególne zabytki. Poczàtkowo Robert Kunkel
mia∏ te˝ zajàç si´ Gubernià Augustowskà, opraco-
wa∏ Opisy, ale ostatecznie prac´ t´ dokoƒczy∏ z po-
wodzeniem Jacek Studziƒski, historyk sztuki z Pra-
cowni Dokumentacji Zabytków „Mansarda” w Lu-
blinie. Nie mia∏ ∏atwego zadania ze wzgl´du na to,
˝e po∏owa guberni znajduje si´ obecnie na terenie
Litwy. 

Opracowanie Guberni Warszawskiej wykonane
zosta∏o zespo∏owo. Przypad∏o ono w udziale pra-
cownikom naukowym Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Instytucja ta, b´-
dàca w∏aÊcicielem ksiàg zawierajàcych opisy i wi-
doki inwentaryzacji Stronczyƒskiego, wystàpi∏a 
w 2000 r. do Komitetu Badaƒ Naukowych o sfinan-
sowanie programu badawczego. Z tego wzgl´du 
w zespole autorów znalaz∏o si´, niejako „z klucza”,
dwoje pracowników Gabinetu Rycin BUW: Marta
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Topiƒska i Przemys∏aw Wàtro-
ba. Mimo braku doÊwiadczenia
w wykonywaniu inwentaryzacji
zabytków w terenie poradzili so-
bie z zadaniem ca∏kiem nieêle.
W pracy tej wzi´∏a równie˝ udzia∏
El˝bieta Wielog∏owska, wielolet-
ni pracownik Urz´du Konserwa-
tora Zabytków m. st. Warszawy. 

Do opracowania, nieznanej
historykom sztuki, problematyki
archeologicznej zaproszony zo-
sta∏ prof. Wojciech Szymaƒski 
z Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN w Warszawie. Uzasadnia∏a
to niema∏a liczba stanowisk ar-
cheologicznych w Opisach Stron-
czyƒskiego we wszystkich guber-
niach, z wyjàtkiem Lubelskiej.

W sk∏ad zespo∏u autorów 
opracowania wszed∏ ponadto
Wojciech Boberski z Instytutu
Sztuki PAN, który opracowa∏
komputerowo materia∏ ilustra-
cyjny. Zestawi∏ 418 akwarel z in-
wentaryzacji Stronczyƒskiego 
z fotografiami obecnego stanu
zabytków, wykona∏ mapy guber-
ni i sporzàdzi∏ indeksy: topogra-
ficzno-rzeczowy oraz nazwisk
wyst´pujàcych w Ogólnym spra-
wozdaniu, Opisach i na tabli-
cach Atlasów.

Objazdy terenowe, obejmu-
jàce 410 miejscowoÊci, odbywali
autorzy opracowaƒ prywatnymi
samochodami. Ârodki przyznane
przez Komitet Badaƒ Naukowych
umo˝liwia∏y zwrot kosztów ben-
zyny, ale nie pozwala∏y ju˝ na
wyp∏acanie diet i zwrot kosztów
hoteli. Nale˝y podkreÊliç zatem
szczególne zaanga˝owanie auto-
rów opracowania, którzy – mi-
mo skromnych warunków finan-
sowych – wykonywali trudne za-
dania, majàc ÊwiadomoÊç udzia-
∏u w pomnikowym dziele.

Objazdy terenowe, ogl´dzi-
ny zabytków i fotografowanie
odbywa∏o si´ za zezwoleniem
wojewódzkich konserwatorów

16. Besiekiery, zamek, rys. J. Frey, 1844-1846, Atlas III. Gubernia Warszawska,
tabl. 32. Gab. Ryc. BUW.
16. Besiekiery, castle, drawing: J. Frey, 1844-1846, Atlas III. Gubernia Warszawska
(Atlas III. Warsaw Gubernia), table 32. Gab. Ryc. BUW.

17. Besiekiery, zamek. Fot. W. St´pieƒ, 2003 r.
17. Besiekiery, zamek. Photo: W. St´pieƒ, 2003.
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18. Ostro∏´ka, koÊció∏ parafialny, rys. A. Lerue, 1851, Atlas
IV. Gubernia P∏ocka, tabl. 71. Gab. Ryc. BUW.
18. Ostro∏´ka, parish church, drawing: A. Lerue, 1851, Atlas
IV. Gubernia P∏ocka (Atlas IV, P∏ock Gubernia), table 71.
Gab. Ryc. BUW.

19. Ostro∏´ka, koÊció∏ parafialny. Fot. 
A. Sagalo, 2003 r.
19. Ostro∏´ka, parish church. Photo: 
A. Sagalo, 2003.

zabytków i kurii biskupich. Opracowanie inwen-
taryzacji zabytków Stronczyƒskiego spotka∏o si´ 
z ˝yczliwym zainteresowaniem wojewódzkich kon-
serwatorów. Wi´kszoÊç z nich pospieszy∏a z pomo-
cà, wykonujàc cz´Êç dokumentacji fotograficznej na
w∏asny koszt, co mia∏o zasadnicze znaczenie wo-
bec skromnych Êrodków przyznanych na ten cel 
z Komitetu Badaƒ Naukowych. Najszerszà pomoc
okaza∏a Halina Landecka, wojewódzki konserwator

w Lublinie, zlecajàc wykonanie pe∏nej dokumen-
tacji do Guberni Lubelskiej. Nale˝y te˝ podkreÊliç
zaanga˝owanie wojewódzkich konserwatorów za-
bytków: mazowieckiego – Ryszarda G∏owacza,
Êwi´tokrzyskiego – Janusza Cedro, kujawsko-po-
morskiego – Marka Rubnikowicza, wielkopolskie-
go – Aleksandera Starzyƒskiego, Êlàskiego – Jacka
Owczarka, który osobiÊcie jeêdzi∏ w teren i foto-
grafowa∏ obiekty. Trzej wojewódzcy konserwato-
rzy co prawda zezwolili na wizj´ terenowà, ale od-
mówili pomocy w uzyskaniu dokumentacji: ∏ódzki
– Boles∏aw Podgarbi, ma∏opolski – Andrzej Gaczo∏
oraz podlaski – Dariusz Stankiewicz. Poprzednik
Stankiewicza, Antoni Oleksicki, wykaza∏ du˝e za-
interesowanie tematem i deklarowa∏ wykonanie do-
kumentacji, ale nast´pca ograniczy∏ si´ do zezwole-
nia na przeprowadzenie prac terenowych i to tylko
na trzy kwarta∏y – do koƒca 2003 r.

Z ˝yczliwoÊcià odnieÊli si´ do tematu badaw-
czego Ewa Nekanda-Trepka, sto∏eczny konserwa-
tor zabytków, oraz kierownicy delegatur wojewódz-
kich konserwatorów: Olga Krut-Horonziak i jej za-
st´pczyni Danuta Walczewska (W∏oc∏awek), Ewa
Jaszczak (P∏ock), El˝bieta Olejak (Ostro∏´ka),
Jerzy Zub (Sandomierz), Marek Figiel (Radom),
Krzysztof KaliÊciak (Ciechanów). Ten ostatni na-
wet osobiÊcie wykona∏ fotografie. Pozostali kiero-
wnicy wydelegowali w teren swoich pracowników
lub wskazali profesjonalnych fotografów. Nale˝y
jeszcze odnotowaç pozytywnà reakcj´ dyrektorów
regionalnych OÊrodków Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków: Romana Mirowskiego w Kielcach i ówcze-
Ênie Wies∏awa St´pnia w ¸odzi.
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Sporzàdzaniem fotografii

obecnego stanu zabytków w ce-
lu porównania ich z akwarelami 
z Atlasów Stronczyƒskiego zaj-
mowali si´ poczàtkowo autorzy
opracowaƒ poszczególnych gu-
berni. Nie by∏o jednak rzeczà
∏atwà po∏àczyç zbieranie mate-
ria∏ów do komentarzy z wykony-
waniem fotografii o odpowied-
niej porze roku, gdy nie ma liÊci
na drzewach i gdy dni sà s∏o-
neczne. Te trudnoÊci z powo-
dzeniem pokona∏ tylko Jacek
Studziƒski, ale „jego” Gubernia
Augustowska rozciàga∏a si´ na
niewielkim terenie i w zabytki
nie jest bogata. Dlatego trzeba
by∏o skorzystaç z profesjonal-
nych fotografów wys∏anych w te-
ren przez wojewódzkich konser-
watorów i kierowników delega-
tur lub zleciç wykonanie foto-
grafii ze skromnych funduszów
przydzielonych przez Komitet
Badaƒ Naukowych. Nale˝y jed-
nak zaznaczyç, ˝e fotografowie
zaanga˝owali si´ w powierzone
im zadania, nie przyk∏adajàc
wi´kszej wagi do wysokoÊci wy-
nagrodzenia. Najwi´kszy wk∏ad
w realizacj´ zadania mieli: Piotr
Maciuk z Lublina, który w cià-
gu dwóch sezonów sporzàdza∏
na zlecenie wojewódzkiego kon-
serwatora obszernà dokumen-
tacj´ zabytków Guberni Lubel-
skiej, Wojciech Siudowski i Ju-
lian Mróz (obydwaj z Kielc),
Wies∏aw St´pieƒ z ¸odzi, 
Witold Bujakowski z Radomia,
Tomasz Nies∏uchowski z P∏oc-
ka. W ostatniej fazie prac uzu-
pe∏nienia w dokumentacji tere-
nowej wykona∏ Piotr Jamski 
z Instytutu Sztuki PAN.

Powy˝szy przeglàd obrazu-
je, jak wielkim i skomplikowa-
nym przedsi´wzi´ciem sta∏o si´

20. Pu∏tusk, ratusz, (1405-1728), rys. 1844-1846. Atlas V. Gubernia P∏ocka, tabl.
25. Gab. Ryc. BUW.
20. Pu∏tusk, town hall, (1405-1728), drawing 1844-1846. Atlas V. Gubernia P∏ocka
(Atlas V. P∏ock Gubernia), table 25. Gab. Ryc. BUW. 

21. Pu∏tusk, ratusz. Fot. K. KaliÊciak, 2003 r.
21. Pu∏tusk, town hall. Photo: K. KaliÊciak, 2003. 

dokumentowanie historycznej inwentaryzacji pisa-
nej i ikonograficznej Kazimierza Stronczyƒskiego
oraz opracowanie komentarzy i sporzàdzenie porów-

nawczego materia∏u ilustracyjnego. Uwidacznia
równie˝, jak wiele osób zwiàza∏o si´ z realizacjà
idei wszechstronnego opracowania inwentaryzacji.
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Dodatkowe komplikacje stwarzajà aktualne po-
dzia∏y administracyjne kraju, ca∏kowicie odmienne
od tych z czasów Królestwa Polskiego, ustalonych
w 1844 r. Przyk∏adem jest obszar dawnej, rozleg∏ej
Guberni Warszawskiej, na który sk∏adajà si´ tere-
ny po∏o˝one w obecnych województwach: mazo-
wieckim, Êlàskim, ∏ódzkim, wielkopolskim i ku-
jawsko-pomorskim. Z kolei na terenie dzisiejszego
województwa mazowieckiego sà obszary wchodzà-
ce niegdyÊ w sk∏ad Guberni Warszawskiej, Ra-
domskiej i P∏ockiej. Ta mozaika administracyjna
spowodowa∏a koniecznoÊç prowadzenia obfitej ko-
respondencji z konserwatorami wojewódzkimi,
kierownikami delegatur, kuriami biskupimi.

Na poczàtku trzeba by∏o jednak uzyskaç po-
zwolenie kurii biskupich na przeprowadzenie wizji

lokalnych i wykonanie zdj´ç licznych zabytków
sakralnych. Nie by∏o to proste, bowiem wskutek
ostatniej reformy administracyjno-koÊcielnej utwo-
rzono nowe diecezje. Stàd wynik∏a obfita kores-
pondencja z kuriami metropolitalnymi w Warsza-
wie i Krakowie, biskupimi – w Kielcach, Sando-
mierzu, Radomiu, Sosnowcu, Cz´stochowie, W∏o-
c∏awku, P∏ocku, Siedlcach, ZamoÊciu, ¸om˝y,
E∏ku, Warszawie-Pradze. SpotkaliÊmy si´ z pe∏-
nym zrozumieniem i przychylnoÊcià dla naszej pra-
cy, a po spe∏nieniu wszelkich formalnych wymo-
gów, po wymianie korespondencji – niekiedy na-
wet trzykrotnej – otrzymaliÊmy  pe∏ny dost´p do
zabytków sakralnych.

Na zakoƒczenie pragn´ podkreÊliç ˝yczliwy
stosunek w∏adz Uniwersytetu Warszawskiego, 

22. Lublin, wn´trze kaplicy zamkowej Âwi´tej Trójcy, rys. 
A. Lerue (?), 1852-1853, Atlas VI. Gubernia Lubelska, tabl.
4. Gab. Ryc. BUW.
22. Lublin, interior of the castle chapel of the Holy Trinity,
drawing: A. Lerue (?), 1852-1853, Atlas VI. Gubernia Lubel-
ska (Atlas VI. Lublin Gubernia), table 4. Gab. Ryc. BUW.

23. Lublin, wn´trze kaplicy zamkowej Âwi´twj Trójcy. Fot. 
P. Maciuk, 2001 r.
23. Lublin, interior of the castle chapel of the Holy Trinity.
Photo: P. Maciuk, 2001.
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24. Kazimierz Dolny, spichlerz „Pod Bo˝à M´kà”, rys. 1852-1853. Atlas VI.
Gubernia Lubelska, tabl. 38. Gab. Ryc. BUW.
24. Kazimierz Dolny, the ”Lord’s Passion” granary, drawing 1852-1853. Atlas VI.
Gubernia Lubelska (Atlas VI. Lublin Gubernia), table 38.  Gab. Ryc. BUW.

25. Kazimierz Dolny. Teren na przedmieÊciu Janowieckim, gdzie sta∏ spichlerz „Pod
Bo˝à M´ka”. Fot. P. Maciuk, 2002 r.
25. Kazimierz Dolny, the site of the ”Lord’s Passion” granary in the Janowieckie
suburb. Photo: P. Maciuk, 2002 .

a zw∏aszcza prorektora prof. dr.
hab. Wojciecha Maciejewskiego,
który zgodzi∏ si´ na dofinanso-
wanie prac poprzez rezygnacj´ 
z kosztów poÊrednich, przyzna-
nych UW przez Komitet Badaƒ
Naukowych.

Opracowanie dzie∏a Kazi-
mierza Stronczyƒskiego, trwajà-
ce 4 lata, zosta∏o w 2004 r. prze-
kazane do druku Wydawnictwu
Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacj´ zaplanowaliÊmy na
10 tomów (5 tomów zawierajà-
cych teksty oraz 5 tomów ilu-
stracji). Niestety, starania o fun-
dusze na wydanie dzie∏a, czy-
nione przez dyrekcj´ biblioteki
uniwersyteckiej, wydawnictwo
uniwersyteckie, a tak˝e osobiÊ-
cie przeze mnie, nie przynios∏y
rezultatu. Wnioski o dotacj´ na
etapowe wydanie dzie∏a Stron-
czyƒskiego, sk∏adane trzykrotnie
przez wydawnictwo, resortowy
Instytut Ksià˝ki potraktowa∏
odmownie. Nie powiod∏y si´ te˝
próby uzyskania dotacji na wy-
danie poszczególnych tomów 
w samorzàdach wojewódzkich 
i miejskich.

Min´∏a 150 rocznica ukoƒ-
czenia dzie∏a Kazimierza Stron-
czyƒskiego – pierwszej w Euro-
pie paƒstwowej inwentaryzacji
zabytków. Na 2009 r. przypada
dwusetna rocznica urodzin tego
niezwyk∏ego i wszechstronnego
badacza. Czy jego dzie∏o nadal
czekaç b´dzie na publikacj´?
Jedyna nadzieja pozostaje w Kra-
jowym OÊrodku Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków, którego
obecny dyrektor dr in˝. arch.
Marcin Gawlicki wykaza∏ za-
interesowanie losem wydania
inwentaryzacji Stronczyƒskiego.

Wi´cej szcz´Êcia od Kazi-
mierza Stronczyƒskiego mia∏
starszy o 2 lata, ale póêniej dzia-
∏ajàcy Napoleon Orda, który
przez 20 lat utrwala∏ widoki 
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1. Niniejszy artyku∏ stanowi wst´p do pierwszego pe∏nego wy-
dania dzie∏a K. Stronczyƒskiego.
2. M. Kurzàtkowski, „Album Lubelskie” Adama Leruea „In-
wentaryzacja Stronczyƒskiego”, „Przeglàd Lubelski”, R. I,
1963, s. 147-176.
3. Pe∏ny wykaz sporzàdzi∏a i opublikowa∏a H. Delimat, Kazi-
mierz Stronczyƒski. ˚ycie i dzia∏alnoÊç (1809-1896), „Studia 

i Materia∏y z Dziejów Nauki Polskiej”, seria 5, z. 5, 1973, 
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In 1844-1855, an inventory of historical monu-
ments on the territory of the Kingdom of Poland

established under the protectorate of the Russian
Empire was made. The works financed with state
resources in compliance with an issued instruction
were carried out by Kazimierz Stronczyƒski, head
of a State Commission, and assisted by a draughts-
man and an archivist. Kazimierz Stronczyƒski
(1809-1896), a heraldist, sfragistist, and a numis-
matist, was well prepared to fulfil this task. The
delegation reached monuments in 410 towns
within 5 guberniyas of the Kingdom. The fruit of
the works in the form of five volumes of descrip-
tions and 420 water-colour views in seven portfo-
lios has luckily survived at the Print Cabinet of the
Warsaw University Library.

This tremendous work: the first in Europe
state-run inventory of historical monuments, re-
mains unpublished despite the fact that 150 years
have elapsed since its creation,. It was only Micha∏
Walicki in his essay of 1931 who analysed the

works of Stronczyƒski and his co-workers. The
inventory has only partially been used for conser-
vation works.

Publication of the monumental inventory has
become the matter of pride. Therefore, on the ini-
tiative of the Warsaw University Library prepara-
tions to publish Stronczyƒski’ work have been
undertaken. A nine-person team of art historians
headed by the author of the present article have
made an attempt to reach the monuments de-
scribed by Stronczyƒski in order to confront their
present state of preservation with the original one
from 150 years ago. For this purpose photographs
were taken from the places from which water-
colours had previously been painted. The elaborat-
ed commentaries did not only record changes, 
but also completed historical information using 
the most recent scholarly literature. Currently, at-
tempts are being made to acquire financing to
publish this colossal ten-volume work by
Stronczyƒski.

PREPARATION FOR THE EDITION 
OF KAZIMIERZ STRONCZY¡SKI’S INVENTORY




