


KS. LECH GRABOWSKI, KATEDRA PŁOCKA, JEJ DZIEJE I ZABYTKI 

Wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Płocku książka Ks. dr Le-
cha Grabowskiego „Katedra płocka — jej dzieje i zabytki", jest pierw-
szym naukowym opracowaniem pojedyńczego obiektu sakralnego z tere-
nu Mazowsza. Autor, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, opiera-
jąc się na bogatym materiale naukowym, przedstawił w niej nie tylko po-
szczególne fazy kolejnych przebudów, które na przestrzeni wieków zmie-
niały wygląd budowli, ale opracował też bardzo dokładny i czytelny prze-
wodnik, omawiając wszystkie zabytki znajdujące się w samym obiekcie, 
jak i w skarbcu katedralnym. 

Książka jest bardzo przejrzyście skonstruowana, a jej materiał tre-
ściowy, poprzedzony krótkim wstępem autora, podzielony jest na dwa 
główne działy — szkic historyczny i przewodnik. Pierwszy z nich (75 s.) 
zawiera — oprócz dokładnego omówienia poszczególnych etapów przemia-
ny katedry płockiej w okresach romańskim, gotyckim, renesansowym, ba-
rokowym, klasycystycznym i XX-wiecznej renowacji — omówienie wcze-
śniejszego od katedry budownictwa sakralnego na terenie Wzgórza Tum-
skiego w jej najbliższym sąsiedztwie. W przedstawionym w tej części ma-
teriale charakterystyczne jest bazowanie na materiałach i źródłach spraw-
dzonych i udokumentowanych wcześniejszymi badaniami. Autor zaniechał 
naukowych spekulacji, podając czytelnikowi chronologicznie skonstruowa-
ny i podbudowany materiałem historycznym proces powstawania i krysta-
lizacji bryły obecnej katedry. Część tę wzbogaca 5 ilustracji kolejnych 
planów katedry i obiektów romańskich z jej sąsiedztwa oraz 13 czarno-
białych fotografii. 

Część druga (101 s.) — to bardzo dokładny przewodnik po obiektach 
znajdujących się zewnątrz i wewnątrz katedry, który rozpoczyna omówie-
nie najbliższego otoczenia i widoku ogólnego. Dalej następuje kolejno 
omówienie poszczególnych partii katedry, znajdujących się w nich zabyt-
ków, opis skarbca z jego bogatym wyposażeniem oraz zespołu często uni-
kalnych w skali kraju szat liturgicznych. Część tę ilustruje 38 czarnobia-
łych fotografii. Kończy ją zawierająca 60 nazwisk podanych w kolejności 



330 STUDIA PŁOCKIE 1973 

alfabetycznej bibliografia, a zamyka krótki i t rafny słownik terminolo-
giczny. 

Książka „Katedra płocka" Ks. dra Lecha Grabowskiego jest cennym 
materiałem naukowym, spinającym w jedną przejrzystą całość wszystkie 
dotychczasowe prace, jakie się na temat katedry ukazały. Jednocześnie 
spełnia rolę sakralnie najlepszego i dokładnego przewodnika po jednym 
z najważniejszych obiektów zabytkowych w Płocku. 
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