Wojciech J. Cynarski
Zamki, jako dziedzictwo polskiej
sztuki fortyfikacji i jako atrakcja
turystyczna
Ido Movement for Culture : journal of martial arts anthropology : theory of
culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology of martial arts,
combat sports 12/4, 56-67

2012

d

pro
hib
ite

Wojciech J. Cynarski

Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski
e-mail: ela_cyn@wp.pl

ist
rib
uti
on

Zamki, jako dziedzictwo polskiej sztuki fortyfikacji
i jako atrakcja turystyczna1

Submission: 23.08.2011, acceptance: 01.09.2012

Key words: turystyka, budowle obronne, polskie zamki, Malbork

Wprowadzenie1

ers
on

al u

se

on
ly

–d

Abstrakt
Cel. Podjęto się analizy polskich zamków, jako: 1) dziedzictwa polskiej sztuki fortyfikacji; 2) atrakcji turystycznej; 3) turystycznego ich
wykorzystania. Dla pełniejszego opisu i wyjaśnienia uwzględniono także wymiar humanistyczny tego rodzaju turystyki kulturowej.
Metody. Zastosowanymi metodami badań są analiza treści literatury przedmiotu, przewodników turystycznych i treści popularnych
z obszaru kultury masowej oraz własna obserwacja uczestnicząca. Interpretacja prowadzona jest z perspektywy systemowej teorii
turystyki i antropologii turystyki.
Wyniki. Zamek w Malborku, jeden z największych na świecie i w swoim czasie perła europejskiej sztuki fortyfikacji, jest dzisiaj
właściwie turystycznie wykorzystany. Inne polskie obiekty budownictwa obronnego w liczbie około 16,000 są wykorzystywane w
różnym stopniu. Przedstawiają one bogate wartości historyczne, kulturowe i krajobrazowe, dzięki czemu cieszą się coraz większą
popularnością jako atrakcje turystyczne. Scharakteryzowano 7 sposobów wykorzystania zamków dla celów turystycznych lub
pozaturystycznych.
Konkluzje. Turysta jest obserwatorem, realizującym w pewnym sensie badania terenowe, jak w antropologii kulturowej. Własna
socjologiczna obserwacja uczestnicząca autora i refleksja z perspektywy antropologiczno-systemowej koncepcji teorii turystyki
wskazuje na względnie duże zainteresowanie turystów (zarówno krajowych i zagranicznych) polską tradycją sztuki fortyfikacji
i zabytkami budownictwa obronnego. Zachowane dziedzictwo jest jednak w Polsce wciąż w niedostateczny sposób promowane
i turystycznie wykorzystywane. Wiele zamków wymaga wciąż odbudowy lub renowacji. Wiele innych – jedynie właściwego
turystycznego zagospodarowania i informacji w ofercie dla firm turystycznych w kraju i zagranicą.
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Pochodna sztuki wojennej - sztuka fortyfikacji
obejmuje konstrukcje ziemno-drewniane, jak
pradawne warowne grody, murowane – jak zamki,
późniejsze twierdze i forty, linie umocnione z
bunkrami, podkopy i pułapki, podziemne przejścia
itd. Znamiennym historycznych przykładem
jest Wielki Mur Chiński, jedna z największych
atrakcji turystycznych tego kraju. Ale w niniejszym
opracowaniu autor ogranicza się do zamków na
terenie Polski.
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1

Sztuka fortyfikacji ma w Europie wielowiekową
tradycję. W Polsce okres zamków i miast warownych
to XIII-XV w., gdy budowano zamki obronne
głównie w stylu gotyckim z systemem wieżowym,
basztowym lub bastejowym. Murowane (z cegły lub
kamienia) zamki są specyficzne dla średniowiecza.
Po upowszechnieniu artylerii straciły one swój
strategiczny sens. Były jednak budowane także
później, jako zamki-pałace, gdzie zewnętrzne mury
i armaty spełniały funkcję obronną, a budynki
mieszkalne pełniły raczej funkcję pałacu (zamkirezydencje). Autor nie ogranicza swych refleksji i
analiz do samych tylko zamków średniowiecznych.
„Militarna turystyka kulturowa” to „podróże
turystyczne mające za cel uzyskanie osobistego
doświadczenia lub edukację, w której istotną częścią
programu, decydującą o podjęciu podróży lub
udziale w niej, jest zwiedzanie miejsc i obiektów o
charakterze obronnym lub związanych z dziejami
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składową kultury wyższej i jednocześnie narzędzie
badania kultury.
Z innej strony analizy dotyczące człowieka
odwiedzającego obiekty budownictwa obronnego
bliskie są humanistycznej teorii sztuk walki,
socjologii sztuk walki oraz socjologii i psychologii
przestrzeni architektonicznej [Trzeciak 1988;
Cynarski 2005, 2010a]. Dochodzi do tego aspekt
historyczny - kontekst, którego nie można pominąć.
Spróbujmy teraz przeanalizować zastany stan
wiedzy. Co o budownictwie obronnym w Polsce,
a zwłaszcza średniowiecznych zamkach, napisano
do tej pory w perspektywie ich atrakcyjności
turystycznej?
Budowle obronne stanowią przedmiot
zainteresowań środowiska miłośników sztuk walki
i jeden z celów wędrówek w turystyce sztuk walki.
Oto, jak o zamku szoguna w Nagoya pisał polski
kendōka W. Nowakowski [2002]: „...Nagoya-jo jest
jednym z najwspanialszych przykładów japońskiej
architektury obronnej. Wybudowany w latach 16101612 na rozkaz Ieyasu Tokugawy, służył nie tylko za
kasztel, lecz także za rezydencję dla daimyo. Choć
położony na równinie, był niemal niedostępną
fortecą, bo otaczały go aż dwie fosy – wodna i
sucha – i ciągnące się od północy bagno. Główną
wieżę łączy z przyległą basztą słynny kamienny mur,
naszpikowany długimi na trzydzieści centymetrów
grotami włóczni. Na wewnętrzny dziedziniec
wiodą tylko trzy mosty i trzy bramy, zwieńczone
strażnicami”.
Ogólnie o turystyce budownictwa obronnego
lub militarnej turystyce kulturowej piszą Tadeusz
Jędrysiak i Armin Mikos von Rohrscheidt [2011].
Wyjaśniają oni w swej książce, czym są „militarna
turystyka kulturowa” i dziedzictwo militarne oraz
jakie elementy militarnego dziedzictwa kulturowego
występują w Polsce. Otóż jest tutaj około 16 tysięcy
rożnych obiektów budownictwa obronnego cytadele, forty i linie fortyfikacji, twierdze, zamki,
miejskie mury obronne. Znacząco wzbogacają one
kulturowo i krajobrazowo potencjał turystyczny
Polski. Autorzy nawiązują do dziejów oręża
polskiego; jego tradycji, sztuki fortyfikacji, broni
i symboliki, czyli do komponentów historycznych
sztuk walki. Poniekąd więc militarna turystyka
kulturowa bliska jest „turystyce sztuk walki”,
która także jest odmianą turystyki kulturowej
[Cynarski 2009a]. Książkę Militarna turystyka
kulturowa wzbogacają liczne fotografie obrazujące
militarne dziedzictwo kulturowe Polski. Zostały
także przedstawione atrakcje militarnej turystyki
kulturowej i formy organizacji tej turystyki na
terenie Polski. Książka jest przeznaczona dla osób
ciekawych dziedzictwa historycznego, materialnego
i kulturowego sztuki fortyfikacyjnej na ziemiach
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Fot. 1. Z obserwacji bezpośredniej. Przed wejściem na zamek
wysoki (Malbork, lipiec 2011, badania terenowe, fot. autora).
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konfliktów zbrojnych, a także wojska i uzbrojenia,
dowódców i żołnierzy” [Mikos von Rohrscheidt
2008: 115].
W turystyce budownictwa obronnego, będącej
częścią militarnej turystyki kulturowej, informacja
(zdobywanie wiedzy) i edukacja są centralnym
elementem produktu turystycznego. Jednym z typów
badań jakościowych stosowanych w opracowaniach
tego rodzaju ludzkiej aktywności jest obserwacja
[Gulda 2009: 197-199; Munsters 2010: 54].
Zastosowanymi metodami badań są analiza
treści literatury przedmiotu, przewodników
turystycznych i treści popularnych z obszaru kultury
masowej oraz własna obserwacja uczestnicząca (fot.
1). Interpretacja prowadzona jest z perspektywy
systemowej teorii turystyki i antropologii turystyki.

Perspektywa teoretyczna

is c

Systemowa-antropologiczna koncepcja
teorii turystyki – jako baza dla podjętych tu
analiz - ogniskuje uwagę na samym turyście
i jego potrzebach. Założenia tej systemowoantropologicznej koncepcji zostały ukazane w
kilku pracach [Obodyński K., Cynarski 2004,
2006a, 2006b; Cynarski, Obodyński M. 2009].
Stąd spojrzenie humanistyczne i zasadność pytań
o wartości i cele. Samą turystykę traktujemy tu jako
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Fot. 2-3. Zamek w Malborku – widok dzisiejszy (Wikipedia)				

polskich, zwłaszcza fortyfikacji nowożytnych [por.:
Chylińska 2006; Sienkiewicz T. 2011].
Same zamki warowne i ich turystyczne
wykorzystanie stanowi temat kilku tylko prac. Na
łamach „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for
Culture” i w „Turystyce Kulturowej” pisał o tym
Mikos von Rohrscheidt [2010a, b]. Autor ten omówił
zachowane w Polsce dziedzictwo średniowiecznych
zamków i innych budowli obronnych, następnie
opisał i przeanalizował sposoby wykorzystania
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polskich zamków w ofercie turystyki kulturowej.
Analizował też oferty wybranych obiektów
budownictwa obronnego z punktu widzenia
różnych form turystyki kulturowej.
Polskie zamki na terenie dzisiejszej zachodniej
Ukrainy w aspekcie ich wykorzystania turystycznego
stanowią treść książki Oresta Maciuka [2008], Zamki
i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne.
Książka ta przedstawia treści interesujące dla
historyków, pasjonatów budownictwa militarnego
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wówczas, ani później, uchodzi za niezdobyty. W
roku 1457 zamek został odkupiony przez polskiego
króla Kazimierza Jagiellończyka. Stanowił później
rezydencję królów Polski [por.: Jackiewicz-Garniec,
Garniec 2006: 212-253].
Jest to świetnie zachowana trzyczęściowa
twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze
ponad 250 000 m³. Składa się z zamku niskiego,
zamku średniego i zamku wysokiego. Potężnym
fortyfikacjom towarzyszy bogata infrastruktura godna
siedziby tego militarystycznego i zaborczego państwa.
Po licznych zniszczeniach, dwukrotnej restauracji i
częściowej odbudowie Zamku (przez Niemców pod
koniec XIX wieku i Polaków po II wojnie światowej)
do dnia dzisiejszego zachowały się zamek wysoki i
zamek średni oraz nieliczne oryginalne fragmenty
zamku niskiego - na podzamczu.
W zamku tym od roku 1961 funkcjonuje
Muzeum Zamkowe, które oferuje standardową
trzygodzinną trasę dla zwiedzających (z
przewodnikiem). Oferowana jest narracja w
9 wersjach językowych. Dla turystów jest też
oczywiście zamkowa restauracja i sklepiki z
pamiątkami, a ponadto organizowane są dodatkowe
atrakcje, jak widowisko plenerowe typu „światło i
dźwięk” - „Krzyżem i mieczem”, ekspozycja parku
machin oblężniczych, obozy rycerskie i spotkania
z historią (wykłady), inscenizacja oblężenia zamku,
pokazy i turnieje konne, turnieje kusznicze i
łucznicze, koncerty chórów. Od 1999 roku w
drugiej połowie lipca (po inscenizacji bitwy pod
Grunwaldem, fot. 5) polskie rycerstwo oblega zamek
w Malborku.
Ulrik Schöber [2002] przedstawia w swym
albumie i opisuje 79 europejskich zamków, w tym
19 niemieckich i tylko 1 z Polski – właśnie zamek
w Malborku. Pisze, że w rankingu największych
kompleksów zamkowych Europy Malbork znajduje
się na trzecim miejscu – po zamku królewskim w
Pradze (Hradčany) i moskiewskim Kremlu [Schöber
2002: 300].
Dziwi takie apodyktyczne rozstrzygnięcie
bez podania kryterium oceny wielkości. Zamek w
Malborku jest niewątpliwie największym zamkiem
gotyckim Europy, a według kryterium zajmowanej
powierzchni – największym zamkiem świata
(143,591 m2). W ten sposób zamek ten wyprzedza
Mehrangarh Fort w Indiach, Hradčany, Zamek
Spiski (Spišsky hrad), zamki niemieckie, francuskie,
brytyjskie i japońskie (Himeji, Matsumoto-jo or
Nagoya-jo)3. Przede wszystkim jednak jest to
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(zabytków architektury obronnej) oraz dla badaczy
fenomenu turystyki kulturowej. Bogato ilustrowaną
całość, złożoną z dziesięciu rozdziałów, dopełniają
zestawienia bibliograficzne – osobno literatura
polska, rosyjska i ukraińska (s. 221-223) i Indeks
topograficzny (s. 224-230) z nazwami geograficznymi,
co ułatwia czytelnikowi orientację w masie polskich
i ukraińskich nazw. Monografia ta kierowana jest
głównie do czytelnika polskiego (język polski), ale
także ogólnie do czytelnika a właściwie turysty
zagranicznego, czemu służą angielskie opisy tras
turystycznych przed każdym kolejnym rozdziałem.
Istotnie, tereny te, jako bogate w zabytki kultury
polskiej (czy - ogólnie - europejskiej), przyciągają
głównie turystów z Polski. Są to turyści kulturowi,
etniczni, sentymentalni [Cynarski 2009b; Cynarski,
Cynarska 2009], lub także – coraz częściej - biznesowi.
Ukraiński autor proponuje lub także projektuje kilka
tras turystycznych. Wartość tej publikacji wzmacniają
archiwalne zdjęcia i współczesne fotografie budowli
obronnych oraz liczne ryciny (grafiki). W większości
budowle te są obecnie w ruinie, więc wysokiej klasy
rysunkowe rekonstrukcje, pokazujące te obiekty w
czasach ich świetności, są tutaj szczególnie cenne.
Książka jest interesującym przewodnikiem po
godnych uwagi miejscach dziedzictwa architektury
obronnej [Cynarski 2010b; por.: Aftanazy 1988-1993].
Tak, jak na zachodniej Ukrainie zachowały
się zamki (lub ich ruiny) zbudowane przez
polskich królów i bogatą szlachtę, tak w Czechach
znajdujemy zamki rycerzy niemieckich (np. Bouzov
Castle), a na Słowacji zamki budowali najczęściej
Węgrzy. Przykładowo Zamki Orawski, Treńczyński i
Bojnicki są skarbami dawnej architektury militarnej,
zamienionymi dziś w muzea [Wasilewski 2008].
Wróćmy jednak do zamków, które zachowały się
na terenach dzisiejszej Polski.

Zamek w Malborku jako przykład
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Zbudowany z cegły przez Krzyżaków gotycki
Zamek Panny Marii (niem. Marienburg) jest położony
nad brzegiem Nogatu (odnoga Wisły w jej dolnym
biegu). Budowę rozpoczęto 1278-1281, a zakończono
w połowie XV wieku. Od 14 września 1309 do 1457
zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza
krzyżackiego, a miasto - stolicą militarnego państwa
Zakonu Krzyżackiego. W 1410 roku zamek ten był po
bitwie grunwaldzkiej2 oblegany przez wojska polskolitewskie pod wodzą polskiego króla Władysława
II Jagiełły (fot. 4). Ponieważ nie został zdobyty ani
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W wielkiej bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410)
zjednoczone siły polsko-litewskie pod wodzą króla Jagiełły
rozgromiły armię Zakonu Krzyżackiego.
2

Jeden z największych zamków świata, a wg Księgi
Rekordów Guinnessa, największy historyczny zamek - Hradčany
w Pradze - ma około 570 m długości i 130 m szerokości.
Natomiast wg zajmowanej powierzchni są to: 1) Zamek w
3
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Fot. 4. „Bitwa pod Grunwaldem” – Jan Matejko (1878)

Fot. 5. Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

wyjątkowy zespół zamkowy pod względem sztuki
fortyfikacji – najnowocześniejszy w Europie swoich
czasów.
Wprawdzie spieranie się o kategorię bycia „naj”
wydaje się dość dziecinne, ale jest to jednak istotne
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Malborku (143,591 m2), 2) Mehrangarh Fort (81,227), 3)
Hradčany (66,761), 4) Windsor Castle (54,835), 5) Zamek
Hohensalzburg (54,523), 6) Zamek Spiski (49,485), 7) Zamek
w Budzie (44,674), 8) Zamek Himeji (41,468), 9) Cytadela w
Aleppo (39,804), 10) Edinburgh Castle (35,737).

dla marketingu turystycznego. Warto przecież
zobaczyć coś, co jest „naj” na świecie.

Aspekt obronny – sztuka fortyfikacji
Królestwo Polskie było potęgą w skali Europy
Środkowej najpierw w wieku XI za czasów Bolesława
I Chrobrego (967-1025), później od XIV do XVII
wieku. W czasach Chrobrego dominowały tu jeszcze
drewniane warowne grody otoczone ziemnymi
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Fot. 6. Kamieniec Podolski – widok dzisiejszy [Wikipedia]. Z uwagi na obronne położenie w zakolu rzeki Smotrycz, rozbudowaną
sieć fortyfikacji i odparcie licznych oblężeń, powszechnie uważano go za najpotężniejszą warownię Rzeczypospolitej na Kresach
Wschodnich.
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fot. 6) - budowane były nie dla zabawy, jak
Zamek Neuschwanstein i inne dzieła Ludwika II
Bawarskiego [Sieber, Cynarski 2010]. Miały przede
wszystkim znaczenie jako fortece ochraniające
polskie południowo-wschodnie Kresy. Także
budowane tu w XVI i XVII wieku dwory szlacheckie
przypominały małe warownie. „Otoczone fosą i
ostrokołem, często z mostem zwodzonym, z wałem
i basztami, zbudowane z grubych bali, z potężnymi
drzwiami i okiennicami okutymi żelazem – potrafiły
mimo niewielkiej obsady obrońców stawić czoła
zarówno buntowniczej gromadzie chłopskiej,
jak i zagonowi Tatarów. Buntom hajdamaków i
najazdom całych czambułów opierały się dopiero
kamienne zamki magnackie i tych kilka twierdz
królewskich, czyli państwowych, jak Kamieniec
czy Kudak. Ale zasadniczym zrębem polskiej
obecności kresowej był dwór. Można powiedzieć,
że polskie, chrześcijańskie przedmurze najeżone
było drewnianym ostrokołem...” [Rosalak 2011].
Własne doświadczenia z „turystyki zamkowej”
Jeszcze w dzieciństwie dane mi było
uczestniczyć w wycieczkach „Szlakiem Orlich
Gniazd” i zwiedzić muzeum w późnorenesansowym
zamku w Baranowie Sandomierskim (zamek i
kompleks parkowy w Baranowie Sandomierskim)
który, ze względu na podobieństwa zwany jest
Małym Wawelem. Ta siedziba rodu Leszczyńskich
została zbudowana według projektu Santi Gucciego
w latach 1591-1606.
Inny zamek-rezydencję, zwany częściej Pałacem
Potockich w Łańcucie zwiedzałem parokrotnie,
goszcząc moich zagranicznych przyjaciół, gdyż
jest to bodajże najciekawsza atrakcja turystyki
kulturowej w regionie Podkarpacia. Co ciekawe,
pierwsza konferencja European Association for
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wałami i fosami. Od panowania Kazimierza III
Wielkiego (1310-1370) były to już fortyfikacje
kamienne – zamki, mury i bramy miejskie, obronne
klasztory itd. Od czasów tego właśnie króla i z jego
inicjatywy zastosowano w kilkudziesięciu polskich
zamkach wykusze – tańszą, a równie skuteczną
formę skrzydłowej obrony murów [Bogdanowski
1996: 64]. To rozwiązanie, stosowane tu również
w fortyfikacjach miejskich, stało się wyróżnikiem
polskiej sztuki fortyfikacyjnej.
Ponadto w Polsce przyjmowano wiedzę i
technikę fortyfikacji z Europy Zachodniej, jak
flankowane półkolistymi basztami bramy lub
warowne przedbramia (krakowski Barbakan).
Zwłaszcza Zakon Krzyżacki postępował w
awangardzie europejskiej sztuki fortyfikacji, budując
na terenach podbitych lub zawłaszczonych około 200
zamków [Jędrysiak, Mikos von Rohrscheidt 2011:
148]. Perłą tej architektury jest zamek w Malborku,
który stanowił inspirację chociażby dla litewskiego
zamku w Trokach. Ten jednak jest mniejszy, o
konstrukcji dwuczęściowej (zamek wysoki i niski);
został współcześnie odbudowany, lecz z nowoczesnej
cegły i z wyposażeniem wnętrz spoza epoki (głównie
z XVII-XIX wieku) [Stanisławski 2007].
Od przełomu XIV i XV wieku państwo
polsko-litewskie obejmowało olbrzymie tereny na
wschodzie należące wcześniej do księstw ruskich.
Od czasu ostatnich Jagiellonów szlachta litewska
i ruska w większości się spolonizowały, chętnie
przyjmując język, wiarę, zwyczaje, prawa i herby
polskich rodów. Na Kresach żyli w stałym zagrożeniu
najazdami tatarskimi, wołoskimi, siedmiogrodzkimi
i moskiewskimi.
Zwłaszcza więc zamki na Kresach – jak
Kamieniec Podolski (niezdobyty zamek królewski,
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Muzeum Zamkowego i obejrzeć m.in. ekspozycje
sztuki bursztynowej, srebrnych naczyń i biżuterii
inkrustowanych srebrnymi monetami4 (interesujące
zwłaszcza dla pasjonatów numizmatyki), zawody
łucznicze i wreszcie wystawę machin oblężniczych
reklamowaną jako „największa na świecie”.
Oczywiście sztuce fortyfikacji towarzyszyć musiała
w historii sztuka ich zdobywania. A takie machiny,
jak pluteja, trebusz, onager, wineja, wieża, taran,
perierre i kosz używane były w wielu krajach
średniowiecznej Europy.
Drugim, po Malborku, odwiedzonym przez
autora wielkim zamkiem także wpisanym na listę
the World Heritage Sites UNESCO jest Zamek
Spiski (Spišsky hrad). Było to przy okazji ciekawej
wycieczki w polskie góry i na teren Słowacji,
której studium przypadku zostało opublikowane
[Cynarski, Obodyński K. 2004]. Ten wielki ale
mocno zrujnowany zamek – świadek historii
kilku sąsiednich krajów - ma urządzone w
odrestaurowanej części niewielkie muzeum.
Przy okazji studiów sztuk walki we Francji
(1989 r.) miałem okazję zwiedzić Mont Saint-Michel
– fortecę na quasi-wyspie na wybrzeżu Normandii.
Warowny klasztor wygląda imponująco. To opactwo
benedyktyńskie z sanktuarium Michała Archanioła
słynie jako niezdobyta twierdza. Podobnie zresztą,
jak słynące z cudownego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej Sanktuarium Jasnogórskie. Ten
ufortyfikowany zespół klasztorny paulinów (fot. 9)
pozostał niezdobyty podczas potopu szwedzkiego
w roku 1655, co rozsławił film Potop wg Trylogii
Henryka Sienkiewicza.
Kolejnym pomnikiem chrześcijańskiej kultury
i rycerskiej chwały jest zamek w Rodos, zbudowany
w XIII wieku n.e. przez joannitów - rycerzy Św.
Jana z Jerusalem. Autor mógł podziwiać wysokie
mury wyrastające z nadmorskich skał przy okazji
zorganizowanej w Rodos konferencji naukowej,
notebane poświęconej turystyce. Zamek ten
znajduje się w Lindos, małej miejscowości na
wyspie Rodos, gdzie już ok. VI wieku p.n.e.
starożytni Grecy zbudowali warowny akropol, co
później joannici przebudowali na rycerski zamek.
Obecnie greckie Ministerstwo Kultury częściowo
odbudowuje, częściowo przebudowuje ruiny zamku
na starogrecką świątynię [Obodyński K., Cynarski
2009].
Ale powróćmy do zamków zachowanych na
ziemiach polskich.
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Fot. 7. Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Fot. 8. Zamek w Rzeszowie (dziś Sąd Rejonowy)
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Sociology of Sport (EASS) odbyła się w hotelu na
zamku „Schloss Wilhelminenberg” w Wiedniu
(2002), a druga – w Rzeszowie i niedalekim Łańcucie
– właśnie w Pałacu Potockich (2004) [Cynarski,
Obodyński K. 2007].
Autor zwiedzał owszem zamki polskich
królów w Krakowie (Wawel, fot. 7) i Warszawie,
zamek królewski w Poznaniu, zamek w Rzeszowie
z początku XVII wieku z czterema bastionami i
wieżyczkami na rogach bastionów (fot. 8). Zwiedził,
między innymi, zamek rodowy króla Jana III
Sobieskiego w Olesku, aktualnie muzeum. Dla żywej
lekcji historii autor pojechał z wycieczką na Ukrainę,
zabierając rodzinę. Zwiedzenie trasy zwanej „Złotą
Podkową” Ziemi Lwowskiej wyniknęło z własnej
silnej potrzeby zwiedzenia zabytków Lwowa i
szczególnych zabytków architektury rozsianych w
sąsiedztwie tego miasta (w tym Olesko, Podhorce
z zamkiem Koniecpolskich, Złoczów z zamkiem
Jakuba Sobieskiego i Stare Sioło z zamkiem
Ostrogskich). Treści poświęcone tej trasie w opisach
Maciuka [2008: 15-48], autor mógł skonfrontować z
własną wiedzą z autopsji [Cynarski, Cynarska 2009].
Z kolei do zamku w Malborku autor wybrał
się specjalnie wraz z rodziną samemu projektując
wyprawę i pokonując samochodem dystans
ok. 700 km. Udało się trafić na jubileusz 50 lat
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Wystawa: „Srebra monetami inkrustowane”
udostępnione ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach
(Litwa).
4
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Zamki-rezydencje i pałace przyciągają uwagę
zebranymi tam często dziełami sztuki, architekturą,
motywami sentymentalnymi. Dotyczy to wielu
tego rodzaju obiektów oraz stylizowanych dworów
[Michałowicz-Kubal 2006, brak roku; Plenzler
2010; Sieber, Cynarski 2010]. W samym tylko
województwie podkarpackim jest łącznie 270
takich obiektów [Michałowicz-Kubal 2006: 5], ale
tylko nieliczne spośród nich możemy zaliczyć do
ciekawszych zabytków sztuki fortyfikacji.
W rycerskich zamkach warownych elementy
obronne dominują zwykle nad przestrzeniami
mieszkalnymi. Dotyczy to np. małego zamku
„prywatnego” Kamieniec w Odrzykoniu. Ten
dom hr. Aleksandra Fredro, autora komedii
„Zemsta”, stoi dzisiaj w ruinie. W opracowaniach
wyróżniane są także zamki zakonne, kasztelańskie
i starościńskie, obronne rezydencje monarsze,
warowne kościoły i zamki-pałace. Te ostatnie,
to zamki pierwotnie obronne, przebudowane
na rezydencje pałacowe. Zamek w Łańcucie jest
przykładem przebudowanego zamku gotyckiego
na renesansowo-barokowy pałac. Dość często
zachowały się tylko ruiny zamków, jak na „Szlaku
Orlich Gniazd”.
Zamki, jako cel turystyczny, znajdują się na
wyróżnionych szlakach tematycznych. Opisany
wcześniej Zamek w Malborku jest obiektem
uwzględnianym w ofercie szlaków turystycznych.
Znajduje się na międzynarodowym Szlaku
Gotyku Ceglanego, krajowym Szlaku Zamków
Gotyckich i trzech regionalnych: Szlaku Zamków
Krzyżackich (12 zamków), Szlaku Kopernika i
Szlaku Bursztynowym.
Szlak Zamków Piastowskich obejmuje budowle
obronne na Dolnym Śląsku, zbudowane przez
piastowskich książąt od XIII do XV wieku. Są to
zamki lub ich ruiny w Grodnie k. Wałbrzycha,
Książu, Świnie, Bolkowie, Płoninie, Bolczowie,
Sokolcu, Wleniu i Grodźcu k. Złotoryi. Z kolei
„Szlak Orlich Gniazd” biegnie w kierunku od
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Wykorzystanie zamków w turystyce
Co w szczególności powinno być uwzględnione
przy zagospodarowaniu turystycznym danego
zabytku architektury obronnej? Otóż forma
zagospodarowania turystycznego powinna
przynosić dochody, zapewniające utrzymanie
(w tym konserwację) obiektu i jego otoczenia
przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb ruchu
turystycznego [Górski 2004]. Jednak aspekt
ekonomiczny nie jest tu jedynym, który należy
uwzględniać, biorąc pod uwagę wartość dziedzictwa
kulturowego. Chylińska [2006] zaleca ustalanie
funkcji turystycznej dla obiektów lub zespołów
fortyfikacyjnych w zależności od ich rodzajów lub
kategorii.
W Polsce znajduje się około 16,000 różnych
obiektów budownictwa obronnego (zamki,
miejskie mury obronne, twierdze, forty, cytadele,
linie fortyfikacji). Niemal wszystkie wznoszono
w ścisłym powiązaniu z ukształtowaniem terenu,
przystosowując do środowiska przyrodniczego
(góry, rzeki, jeziora). Przedstawiają one bogate
wartości historyczne, kulturowe i krajobrazowe,
dzięki czemu cieszą się coraz większą popularnością
jako atrakcje turystyczne [Sienkiewicz T. 2011].
Ogólnie biorąc zarówno obiekty
średniowiecznego budownictwa obronnego i
późniejsze, jak forty, cytadele, linie obronne, są
wykorzystywane obecnie na wiele sposobów.
Badacze i przedstawiciele branży turystycznej
realizują projekty dotyczące zabytków militarnych
jako atrakcji turystycznych, zwłaszcza na obszarach
pogranicznych. Egzemplifikacją tego zjawiska była
konferencja naukowa w Hradec Kralove (Czech
Republic) na temat „Zabytki militarne i turystyka.
Broń, bunkry, twierdze”, odbyta 17-18 marca 2011
roku. Dotyczyła projekt w ramach współpracy
Euroregionu Glacensis służącego turystycznemu
wykorzystaniu zabytków militarnych (architektury
obronnej) dla celów turystycznych.
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Fot. 9. Jasna Góra, Częstochowa (klasztor paulinów) – panorama z bastionu św. Rocha
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turystyki eventowej i żywej historii, 3) obiekty
turystyki dziedzictwa kulturowego i turystyki
historycznej, 4) ważne punkty turystyki miejskiej,
5) etapy turystyki biograficznej, 6) zamki-hotele
oraz 7) - kategoria zamków wykorzystywanych
„pozaturystycznie”.
Ad. 1. W Polsce w kilkudziesięciu zamkach
funkcjonują muzea – tematyczne, historyczne
lub regionalne, a w prawie wszystkich
pozostałych – przynajmniej ekspozycje muzealne.
Najwartościowsze zbiory muzealne znajdują się na
Wawelu w Krakowie (ok. 900,000 zwiedzających
rocznie), w Zamku Królewskim w Warszawie
(ponad 400,000 odwiedzających) i w Malborku.
Te i kilka jeszcze zamków-muzeów mogą być celem
dla turystów zainteresowanych zbiorami sztuki i
wycieczek do muzeów.
Ad. 2. W zamkach i obok nich są organizowany
eventy - cykliczne imprezy historyczne, jak turnieje
rycerskie, inscenizacje bitew lub festiwale kultury
rycerskiej. Od roku 1977 na zamku w GolubiuDobrzyniu organizowany jest Międzynarodowy
Turniej Rycerski. Podobne turnieje, w tym także
międzynarodowe, organizowane są corocznie
w zamkach w Czersku, Dębnie, Iłży, Gniewie,
Słupsku, Boklowie, Łęczycy, Łagowie Lubuskim
i Uniejowie [por.: Komorowski, Kurkowski 2008;
Jędrysiak, Mikos von Rohrscheidt 2011: 234-237].
W wydarzeniach tych oraz inscenizacjach bitew
średniowiecznych biorą udział bractwa rycerskie5,
których rolę - jako katalizatora wzrostu potencjału
turystycznego trudno przecenić.
Ad. 3. Zamki są wykorzystywane jako
szczególna atrakcja w turystyce kulturowej, jako
obiekty historycznego dziedzictwa – kultury
materialnej, techniki, sztuki fortyfikacji; jako
pomniki historycznych wydarzeń; miejsca ważne dla
dziedzictwa ludzkości (lista UNESCO) i polskiego
dziedzictwa narodowego (lista Pomników Historii).
Ad. 4. Zamki i fortyfikacje miejskie należą
do obiektów najchętniej zwiedzanych w turystyce
miejskiej. Przykładowo w Chełmnie w jednym z
gotyckich kościołów rezyduje jedno z miejscowych
bractw rycerskich. Całe zaś miasto – dzięki
zachowanym fortyfikacjom, jak 23 zachowane
baszty – jest turystycznie interesujące. „To właśnie
fortyfikacje stanowią dziś jedną z największych
atrakcji turystycznych Chełmna i są ważnym

op
y fo
rp

ers
on

al u

–d

se

on
ly

Krakowa do Częstochowy i obejmuje następujące
zamki i ruiny zamków (12 obiektów):
——Korzkiew – Zamek Rycerski w Korzkwi
(odrestaurowany)
——Ojców – Ruiny Zamku Królewskiego na Złotej
Górze w Ojcowie
——Pieskowa Skała – Zamek Królewski w Pieskowej
Skale
——Rabsztyn – Ruiny Zamku Rycerskiego w
Rabsztynie
——Bydlin – Ruiny Zamku Rycerskiego w Bydlinie
——Smoleń – Ruiny Zamku Rycerskiego w Smoleniu
——Pilica – Ruiny Zamku Rycerskiego w Pilicy
——Ogrodzieniec – Ruiny Zamku Rycerskiego w
Ogrodzieńcu
——Morsko – Ruiny Zamku Rycerskiego „Bąkowiec”
w Morsku
——Bobolice – Zrekonstruowany Zamek Królewski
w Bobolicach
——Mirów – Ruiny Zamku Rycerskiego koło Mirowa
——Olsztyn (koło Częstochowy) – Ruiny Zamku
Królewskiego w Olsztynie.
Jest to szlak pieszy o długości 163,9 km. Zamki
wzniesione na górskich skałach przypominają orle
gniazda. Zamkami królewskimi znajdującymi
się na tym terenie były zamki w: Będzinie (fot.
10), Bobolicach, Brzeźnicy, Krzepicach, Lelowie,
Ojcowie, Olkuszu, Olsztynie, Ostrężniku,
Rabsztynie, Wieluniu i Żarnowcu.
Zamki stają się też celami samoistnymi podróży
turystycznych. Taką samodzielną destynacją jest
Zamek w Malborku (ok. 500,000 zwiedzających
rocznie). Wyprawy „do zamku” dotyczą takich
dobrze zachowanych zamków, gdzie główną atrakcją
jest raczej sama budowla, niż mieszczące się w niej
zbiory lub oferty towarzyszące.
Mikos von Rohrscheidt [2010a] wyróżnia 7
postaci wykorzystania zamków niezależnie od
szlaków turystycznych i samodzielnych destynacji.
Są to: 1) funkcja ośrodka muzealnego, 2) miejsca
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Fot. 10. Zamek w Będzinie - na Szlaku Orlich Gniazd
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Bractwa rycerskie oraz próby restauracji polskiej
historycznej sztuki walki są ciekawym fenomenem z
perspektywy socjologicznej. Stanowią jakby odpowiedź na
upowszechnienie się i wielką popularność dalekowschodnich
sztuk walki [Zabłocki 2000; Cynarski 2006, 2009c]. Zjawisko
to dostrzegane jest nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie
i w USA.
5

Electronic PDF security by Committe of Scientific Research, Stowarzyszenie Idokan Polska Poland

65

–d

ist
rib
uti
on

pro
hib
ite

d

wynikać z chęci edukacji historycznej młodzieży
lub własnych uczuć wobec Ojczyzny. W wielu
przypadkach mogą występować także motywy
wynikające z sentymentu do miejsc własnej
młodości. Dochodzą więc pewne emocje i potrzeby
wynikające z biografii własnej lub rodzinnej.
Turystyka sentymentalna, jako odmiana
turystyki kulturowej i turystyki etnicznej,
zaliczana jest także do „turystyki poznawczej”,
czyli motywowanej głównie chęcią realizacji
potrzeb poznawczych podróżnika. Tak więc „w
przypadku turystyki etnicznej o charakterze
sentymentalnym mamy do czynienia z podróżami
osób, które charakteryzuje więź grupowa oraz
poczucie wspólnego pochodzenia i kultury, a którzy
mieszkają na stałe poza obszarem własnego państwa
lub regionu. Mogą nimi być członkowie grup
emigrantów, osoby wysiedlone lub przesiedlone,
albo członkowie grup etnicznych powstałych w
określonym kraju w wyniku zmiany przebiegu
granic” [Mika 2007: 216]. Dotyczy to chociażby
turystyki polonijnej lub wyjazdów Polaków na
tereny dzisiejszej Litwy i Ukrainy.
Co znamienne, zarówno starsze i młodsze
pokolenia Polaków wykazuje zainteresowanie
i imperatyw kategoryczny zobaczenia Kresów
Wschodnich, pomimo niewystępowania tu
biograficznych uwarunkowań – pochodzenia danych
osób z tych terenów. To dziedzictwo kulturowe
interesuje i motywuje do podróży zarówno kadrę
naukową Uniwersytetu Rzeszowskiego i studentów
[por.: Fil 2008; Andrusiewicz 2011; Lach 2011].
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elementem tworzącym jego niepowtarzalny klimat”
[Tarnawa 2011]. Z kolei Kalisz, który rozwinął się
z wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu,
proponuje trasę zwiedzania średniowiecznych
murów obronnych [Woźniak 2005?: 28-29;
Piękniewski 2007]. Podobnie Gdańsk oferuje
zwiedzanie średniowiecznych fortyfikacji miejskich.
Ad. 5. Przykładami są wymienione wyżej zamki
w Odrzykoniu (A. Fredro) i w Olesku (Jan III
Sobieski). Czyli turysta chce poznać miejsce, gdzie
urodził się sławny pisarz, król lub bohater znany
z literatury pięknej bądź z telewizyjnego serialu.
Ad. 6. W przypadku średnich i małych,
prywatnych, zwłaszcza odbudowanych lub
przebudowanych zamków są one często adaptowane
na hotele. Zamek-hotel jest atrakcyjnym miejscem
na nocleg, ale także na spotkania konferencyjne
i biznesowe (autor podał przykłady tego rodzaju
z Wiednia i Łańcuta). Coraz więcej polskich
zamków pełni dziś rolę hoteli: Łagów, Krasiczyn,
Krokowa, Pułtusk, Ryn i inne. Z kolei niektóre
zamki funkcjonują dziś jako uczelnie wyższe, szkoły,
sądy lub inne obiekty użyteczności publicznej (ad.
7) [por. Komorowski, Kurkowski 2008; Smoczyński
2009; Mikos von Rohrscheidt 2010a].
Trasy turystyczne, jak „Szlakiem Orlich Gniazd”,
wykorzystują zainteresowanie historią Polski lub
także budownictwem obronnym. Czy jednak polskie
zamki i inne zabytki sztuki fortyfikacji są dobrze
promowane? Przykładowo trójka autorów z Palermo
[Italia, Panzarella, Scannaliato 2010] stosuje tu
concept of Integrated Related Tourism (IRT) w
odniesieniu do miejscowego thematic itineraries (as
“the Pilgrims, Knights and Travellers Path” in Sicily).
Dziedzictwo dawnych rycerzy i pielgrzymów ma
dzisiaj w danym miejscu znaczenie ekonomiczne,
ale najpierw - dla treści reklamy atrakcyjnych
turystycznie miejsc w Internecie i oferty szlaków
tematycznych turystyki kulturowej.
Niestety, liczne polskie biura turystyczne oferują
trasy wycieczek najczęściej (prawie wyłącznie)
do zamków Europy zachodniej – brytyjskich,
francuskich, niemieckich i innych, pomijając w
ofercie polskie budowle obronne i pałacowe.

Motywy, wartości i cele

is c

Dla turysty celem zwiedzenia zamków na
terenie Polski lub polskich zamków na dawnych
Kresach Wschodnich są, jak w moim własnym
przypadku, motywy patriotyczne, poznawcze
– krajoznawcze, efekt zainteresowań historią
fortyfikacji i wojskowości, chęć zobaczenia z bliska
miejsc ważnych dla narodowej historii. Motywy
patriotyczne wyjazdu do danego zamku mogą

Th

This copy for personal use only – distribution prohibited — This copy for personal use only – distribution prohibited

Cynarski W.J. — Zamki, jako dziedzictwo polskiej sztuki fortyfikacji i jako atrakcja turystyczna

Podsumowanie i wnioski
Reasumując, motywy i cele (mertonowskie
wartości-cele) są dla turystów zindywidualizowane.
Można jednak wskazać na potrzeby wyższe –
estetyczne, poznawcze i samorealizacyjne, w takim
ich rozumieniu, jak ma to miejsce w psychologii
humanistycznej. Te właśnie motywy skłaniają turystów
kulturowych, oprócz jeszcze względów snobistycznych,
do podejmowania podróży. W przypadku turystyki
dawnych obiektów obronnych dochodzą do tego
specyficzne zainteresowania i emocje.
Turysta jest obserwatorem, realizującym
w pewnym sensie badania terenowe, jak w
antropologii kulturowej. Własna socjologiczna
obserwacja uczestnicząca autora i refleksja
z perspektywy antropologiczno-systemowej
koncepcji teorii turystyki wskazuje na względnie
duże zainteresowanie turystów (zarówno
krajowych i zagranicznych) polską tradycją sztuki
fortyfikacji i zabytkami budownictwa obronnego.
Zachowane dziedzictwo jest jednak w Polsce wciąż
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w niedostateczny sposób promowane i turystycznie
wykorzystywane.
Wiele zamków wymaga wciąż odbudowy lub
renowacji. Wiele innych – jedynie właściwego
turystycznego zagospodarowania i informacji w
ofercie dla firm turystycznych w kraju i zagranicą.
Ponadto szlaki polskich zamków mogłyby
obejmować tereny Polski i zachodniej Ukrainy.
Tym bardziej interesujący byłby międzynarodowy
szlak tematyczny zamków Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, obejmujący tereny Białorusi i Litwy,
Polski i Ukrainy.
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