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1512—1518 pomiędzy Corso Giovecca 
i Bramq San Giorgio (późniejsza Por
ta Romana) w miejscu fortyfikacji 
wcześniejszych, łącznie z budową ba
stionu San Rocco;
— bastiony księcia Alfonsa II (1559— 
—1597), wznoszone w ramach moder
nizacji fortyfikacji, objęły: San G ior
gio, Sant’Antonio (oba rozpoczęte je 
szcze przez jego poprzednika księcia 
Ercole II), San Pietro i dell’Amore, 
stanowiące część fortyfikacji Borso 
oraz bastion San Benedetto;
— budowle papieskie z XVII i XVIII w .: 
bramę degli Angeli zakończoną w 
1559 r., bramę Paola lub San Paolo 
(późniejsza Porta Roco), wzniesioną 
w 1612 r. według projektu G . B. Ale- 
ottiego zw. Argenta, a po obu jej 
bokach wzniesione nowe bastiony San 
Paolo i San Lorenzo. W latach 1608— 
1618 została wybudowana według 
projektu Pompeo Targove cytadela o 
narysie pięcioramiennej gwiazdy, któ
rej wierzchołki wzmocniono bastiona
mi.
Ten, w zasadzie, niewiele zmieniony 
kształt utrzymały fortyfikacje do końca 
XVIII w. Dopiero wiek XIX poczynił 
większe szkody w istniejącym syste
mie:
— od 1859 r. rozpoczęto burzenie cy
tadeli, pozostawiając z niej jedynie 
na południowym wschodzie dwa ba
stiony z odcinkami kurtyn;
— rozebrano bastiony San Roco i San 
Benedetto od wschodniej i zachod
niej części miasta;
— poszerzono wjazdy do miasta, a w 
miejscu pierwotnych bram wzniesiono 
zapory ce lne; nie naruszone pozosta
ły, z niewielkimi wyjątkami, kurtyny 
łączące zachowane bastiony.
Znaczne przyspieszenie niszczenia for

tyfikacji nastąpiło w latach trzydzie
stych i sześćdziesiątych naszego stu
lecia w związku z niewłaściwie roz
planowaną zabudową miasta i jego 
odbudową po zniszczeniach drugiej 
wojny światowej, a także w wyniku 
erozyjnej działalności obficie porasta
jące j fortyfikacje roślinności. Mimo 
jednak wyburzeń i innych zniszczeń, 
zachowały się niemal na całym ob
wodzie miasta i nadal stanowią bez
cenny zespół na terenie Włoch.
Ten właśnie obecny stan zachowania 
fortyfikacji ilustrowała pierwsza część 
wystawy. Na 49 planszach przedsta
wiono poszczególne fragmenty forty
fikacji w formie barwnych fotogra
mów, uzupełnionych lokalizacją w 
obrębie miasta i ich wyglądem w 
drugiej połowie XVIII w. W  zamiesz
czonych podpisach objaśniających de
zinformowały nieco zwiedzających błę
dy tłumaczeń terminów fachowych, u
tożsam iające np. włoskie określenia 
„Forta di S. Benedetto” czy „Balo- 
ardo Sta Maria*’ z polskim określe
niem „twierdza” , gdy faktycznie cho
dziło o nazwę bastionu itp., ale po
myłki te bynajmniej nie obniżyły w ar
tości przedstawionego materiału, 
szczególnie waloru dokumentacyjnego 
fotografii.
Następne 29 plansz zawierało iko
nografię rozwoju urbanistycznego sa
mego miasta Ferrary, kolejnych eta
pów rozbudowy jego fortyfikacji oraz 
współczesne, kolorowe zdjęcia lotni
cze całości założenia.
Ostatnie 15 plansz poświęcono za
gadnieniom związanym z dotychczas 
przeprowadzonymi badaniami nauko
wymi fragmentów fortyfikacji, rozpo
czętymi pracami konserwatorskimi oraz 
przedstawieniu programu rewaloryza

cji fortyfikacji i włączenia do projek
towanego na ich obwodzie parku 
miejskiego. Ta właśnie, ostatnia, część 
wystawy zilustrowała dotychczasowy 
wysiłek Krajowego Towarzystwa O ch
rony Zabytków Sztuki i Pomników 
Przyrody -  Italia Nostra, zresztą głó
wnego je j organizatora, nad ocale
niem zachowanych fragmentów zało
żeń obronnych.
D ziałania podjęte w latach siedem
dziesiątych przez to Towarzystwo m ia
ły właśnie na celu odsłonięcie ciągów 
fortyfikacji, naukowe przebadanie o
becnie niedostępnych fragmentów, 
przeprowadzenie kompleksowej kon
serwacji, łącznie z uczytelnieniem zni
szczonych partii, i uporządkowanie c a 
łego otaczającego je  pasa zieleni — 
jako naturalnego pierścienia ochron
nego, osłaniającego miasto przed eks
pansją współczesnego budownictwa. 
W  przyszłości pas zieleni winien stać 
się częścią rozległego parku m iejskie
go o powierzchni około 1200 hekta
rów (historyczny obszar „Barco” ), łą 
czącego miasto z Padem.
Mimo wielkiej skali planowanego 
przedsięwzięcia, konieczności inge
rencji konserwatorskiej na obwodzie 
fortyfikacji obejmującym około 9200 m, 
mimo niezbędnych do pokonania ba
rier formalno-prawnych i finansowych, 
polski obserwator — na podstawie w i
docznej na wystawie współpracy Za
rządu Miasta Ferrary z Towarzystwem 
— Italia Nostra — opuszczał ekspozy
cję z przekonaniem o faktycznej re
alności podjętego zadania, marząc je 
dynie, aby działania na terenie twier
dzy w Zamościu doczekały się podob
nego oddźwięku społecznego.
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POSIEDZENIE RADY KONSULTACYJNEJ DLA BADAŃ STAREGO MIASTA W ELBLĄGU

W  dniu 25 października 1984 r. od
było się pod przewodnictwem prof, 
dra hab. Witolda Hensla posiedzenie 
stałej Rady Konsultacyjnej dla badań 
Starego Miasta w Elblągu. Posiedze
nie miało na celu ocenę stanu ba
dań prowadzonych pod kierunkiem 
mgra Tadeusza Nawrolskiego przez 
Pracownię Archeologii Miast Oddziału 
PP PKZ w Gdańsku i zespół history
ków architektury na zlecenie Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Elblągu. Rada, powołana w 1981 r. 
przez dyrektora ds. naukowo-konser
watorskich PP PKZ, gromadzi zespół 
wybitnych specjalistów w zakresie ba
dań historii i kultury miast Polski Pół
nocnej, archeoloąów, historyków i hi
storyków architektury. W posiedzeniu 
wzięli udział ponadto specjaliści z 
PP PKZ, przedstawiciele władz kon
serwatorskich i architektonicznych El
bląga oraz prezydent miasta mgr inż. 
Norbert Berliński.

Referaty informujące o postępie ba
dań dotyczących Starego Miasta w

Elblągu wygłosili:
— mgr Tadeusz Nawrolski, Wyniki do
tychczasowych prac badawczych na 
Starym Mieście w Elblągu i propo
zycje badawcze na rok 1985;
— mgr inż. arch. Antoni Kąsinowski, 
Wyniki badań reliktów architektury 
mieszczańskiej w południowo-zachod
niej części Starego Miasta Elbląga;
— mgr inż. arch. Jacek Bocheński, 
Informacja na temat odtworzenia za
budowy Starego Miasta w Elblągu;
— mgr Marek Kaliszczak, Źródła kar
tograficzne i ikonograficzne dla ba
dań nad Starym Miastem w Elblągu. 
W  dyskusji dokonano oceny wyników 
badań archeologicznych i podkreśla
no problem ciągle nie nadążającego 
za nimi rozwoju badań historyczno- 
-architektonicznych. Grono historyków 
ze środowiska toruńskiego zgłosiło w 
tej kwestii kilka postulatów badaw
czych i podjęło zobowiązania szcze
gólnie w zakresie opracowania i pu
blikacji źródeł. Dyskutanci poruszyli 
też zagadnienfa ogólne dotyczące

miast basenu Bałtyku oraz szczegó
łowo rozważyli sprawę zabudowy i za
siedlenia Starego Miasta w Elblągu. 
Zgodnie podkreślili wyjątkową wprost 
szansę, jaką stworzono dla badań ar
cheologicznych i historyczno-urbani- 
stycznych, oddając do dyspozycji ar
cheologów znaczną część obszaru 
staromiejskfego z odpowiednim wy
przedzeniem, przed planowaną zabu
dową.
Rada pozytywnie oceniła wyniki ba
dań archeologiczno-architektonicznych 
i zaakceptowała zamierzenia badaw
cze. Podkreślono fakt stworzenia ze
społu naukowego różnych specjalnoś
ci i in icju jącą w tym rolę archeolo
gów z PP PKZ. Władze miasta po
twierdziły zainteresowanie i chęć po
mocy w realizacji zamierzeń badaw
czych i konserwatorskich oraz publi
kacji wyników, między innymi w aspe
kcie zbliżającego się 750-lecia Elb ląga.
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