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Praca powstała w kieleckim śro
dowisku konserwatorskim jest prze
de wszystkim efektem kilkuletnich
prac ewidencyjnych i badawczych
realizowanych przez autorkę.
Publikacja ma formę katalogu
wzorowanego na Katalogu Z a b yt
ków Sztuki w Polsce. Stąd też w po
szczególnych hasłach, dotyczących
miejscowości położonych na tere
nie byłego województwa kielec
kiego sprzed ostatniego podziału
administracyjnego państwa, domi
nuje opis inwentaryzatorski koś
cioła, jego historia budowlana, wraz
z informacją o ruchomym wypo
sażeniu świątyni. W załączonych
do hasła przypisach podano źród
ła archiwalne, niepublikowane do
kumentacje konserwatorskie oraz
prace drukowane będące podsta
wą opracowania. Tekst jest ilu
strowany współcześnie wykona
nym rzutem przyziemia kościoła,
niekiedy też przekrojem poprze
cznym, lub przekrojem będącym
reprodukcją archiwalną z XIX w.
Wśród historycznych rysunków ar
chitektonicznych są przede wszyst
kim prace pochodzące z unikato
wych akt Dyrekcji Ubezpieczeń
przechowywanych w zasobie kie
leckiego Archiwum Państwowego1.
Hasło ilustruje współczesna foto
grafia obiektu, dopełnia je również
historyczna ikonografia z XIX
i XX w. W sumie informacja ta
dotyczy 39 kościołów współcze
śnie istniejących i 116 świątyń już
nie zachowanych, przy czym, z oczy
wistych przyczyn, w tym ostatnim
przypadku m ateriał ilustracyjny
jest skromniejszy. Należy zwrócić
uwagę, że w przypadku świątyń
nie istniejących odtw orzono ich
wygląd, niekiedy sprzed stuleci,
na podstawie różnorodnych archi
waliów rękopiśmiennych. N iektó
re z nich po raz pierwszy zostały
tu wzmiankowane przez autorkę.
W spomnianą część katalogową
poprzedza wstęp autorki informu
jący o zasadach redakcji opraco

1. Por. K atalog rysu n k ó w arcbitekton icznych z a k t D yrekcji U bezpieczeń ( 1 8 4 3 1866) w Archiw um P aństw ow ym w Kiel-

wania oraz — przede wszystkim
— o rozwoju form architektonicz
nych kościołów drewnianych w po
szczególnych stuleciach, przy czym
z w ró co n o uw agę na analogie
z kościelną architekturą m urow a
ną. Sytuację zilustrowano pięcio
ma mapami terenu województwa,
na których naniesiono lokalizację
świątyń w poszczególnych stule
ciach od 2 pol. XV w. do czasów
nam współczesnych. Publikację po
przedza przedmowa Anny Piasec
kiej — Konserwatora Zabytków
W ojewództwa Świętokrzyskiego.
Zainteresowanie kościelną ar
chitekturą drewnianą na tym tere
nie nie jest zagadnieniem nowym.
Przed I wojną światową wzmian
kuje o nich, w odniesieniu do die
cezji kieleckiej, ks. Feliks Petroniusz Navarra. Problematyka ta by
ła stale obecna w licznych pracach
ks. Jana Wiśniewskiego, wydawa
nych w latach 1909-1932, zna
nych Dekanatach... diecezji san
domierskiej oraz w Historycznych
opisach kościołów... położonych
na obszarze międzywojennego w o
jewództwa kieleckiego. Pisał na ten
tem at również ks. Aleksander Bastrzykowski w wydanych w 1930 r.

Zabytkach kościelnego budow nic
twa drewnianego w diecezji san
domierskiej. Ten wykaz nazwisk
autorów i ich prac dopełniają wy
dawane od lat sześćdziesiątych pu
blikacje Ryszarda Brykowskiego.
Autorka oczywiście zna te i inne
prace. Ich pełna lista zajęła cztery
stro n y załączonej b ib lio g rafii
uwzględnionej w tym opracow a
niu. W przypadku poszczególnych
miejscowości, wiadomości o drew
nianych kościołach są uzupełnio
ne wynikami kwerend archiwal
nych przeprowadzonych w archi
wach państwowych i kościelnych.
Wśród tych ostatnich należy za
znaczyć, że przede wszystkim roz
poznano akta wizytacji kościelnych
przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
niezbędne przy prezentacji dzie
jów i wyglądu świątyń w X V IIXVIII w., w tym przede wszyst
kim już nieistniejących. Teren ten
w okresie przedrozbiorowym na
leżał do diecezji krakowskiej, obec
nie do diecezji kieleckiej i sando
mierskiej. Sądzę, że liczbę archi
wów i zespołów archiwalnych na
leży poszerzyć o zasób archiw al
ny diecezji sandomierskiej, szcze
gólnie o przechowywane tam ak
ta parafialne z XIX i XX w. M ogą
być one przydatne między innymi
w opisie genezy i budowy niektó
rych świątyń, również w prezen
tacji ich fundatorów w okresie no
wożytnym i współczesnym. Warto
by też pogłębić informacje na temat
obiektów w 1 pol. XIX w. w opar
ciu o dane zawarte we w spom nia
nych aktach Dyrekcji Ubezpieczeń,
zwłaszcza szczegółowe opisy bu
dowli. Sugerowałbym także przyj
rzenie się archiwaliom zespołu
Rząd Gubernialny Radomski II
(Radomskoje Gubiernskoje Pravlenije) z lat 1867-1917, przechowy
wanego w zasobie radomskiego
Archiwum Państwowego. P ropo
zycje te kieruję do autorki z m y
ślą, że pierwsze wydanie publika-

cach, oprać. A. Penkalla, J. Szczepański,
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cji poświęconej tak wyjątkowej
dziś architekturze niewątpliwie
szybko zniknie z półek księgar
skich i pomyśleć trzeba będzie
0 kolejnym wydaniu książki obej
mującej już znacznie większy ob
szar województwa świętokrzyskieg o . W sk a z a n e tu s u g e s tie
uzupełnień mogą publikację tę je
szcze bardziej wzbogacić. Należy
podkreślić przede wszystkim zna
czący wkład pracy autorki w przy
gotowaniu dzieła. Obszerna i róż
n o ro d n a cytow ana bibliografia
oraz bogata kwerenda archiwalna
świadczą o znakomitym warszta
cie naukowym; profesjonalizm za
wodowy potwierdza też sposób
wnioskowania oparty o krytykę źró
deł i opracow ań. P roponow ał
bym autorce, w przypadku kolej
nego wydania, aby trochę więcej
napisała o ludziach, duchownych
1 świeckich, inicjatorach, funda
torach i twórcach świątyń. Może
także o ich historycznym wystro
ju. Dane te stać się mogą także
przyczynkiem do poznania lokal
nych dziejów miejscowości, w któ
rych świątynie się znajdowały, fak-

tów umykających na ogół history
kom regionalistom.
T eren byłego w ojew ództw a
kieleckiego, obecnie także święto
krzyskiego dostarcza ważnych przy
kładów do prezentacji kościelne
go budow nictw a na ziemiach pol
skich. To tu, w miejscowości Zborów ek, w gm inie Pacanów, co
udow odnił najwybitniejszy polski
znawca kościelnej architektury drew
nianej Ryszard Brykowski, znaj
duje się kościół parafialny p.w.
św. Idziego O pata, pochodzący
z 1459 r. „będący obecnie najstar
szym pewnie datow anym i zacho
w a n ym w Polsce drew nianym
obiektem sakralnym ”1. Pozostałe
kościoły wznoszono w następnych
stuleciach, ostatni w latach czter
dziestych XX w. Aktualnie na te
renie byłego województwa kielec
kiego znajduje się 39 kościołów
drewnianych. Z wyjątkiem dwóch,
p o zo stałe są użytkow ane jako
obiekty sakralne. Autorka infor
muje, ze większość z nich znajdu
je się w dobrym stanie technicz
nym. Sytuacja ta pozwala przypu
szczać, że może minęła już wśród

parafian moda zamiany drew nia
nych świątyń na murowane.
Anna Piasecka, pisząc w przed
mowie o swych obawach o los
drewnianych świątyń, podkreśla
spraw ę jakże w ażną nie tylko
w przypadku tej architektury za
bytkowej: „Konieczna jest zatem
powszechna edukacja, by uzyskać
akceptację tych wartości, jakie re
prezentuje drewniana architektu
ra sakralna, dowodząca w ysokie
go kunsztu artystów i rzemieślni
ków minionych epok. W progra
my szkolne należy włączyć tem a
ty związane z ochroną krajobrazu
kulturow ego, by nauczyć m ło 
dzież poszanowania dziedzictwa
i rodzimej tradycji. Szczególnie
ważne jest to w okresie, gdy obec
na moda budowania wprowadza
nowe wzorce unifikujące archi
tekturę europejską. Jednym z pier
wszych w arunków ochrony dzie
dzictwa jest poznanie jego w arto
ści. M am nadzieję, że katalog
przyczyni się do poznania i popu
la ryzo w a n ia tych za g a d n ień ”.
N iew ątpliw ie autork a katalogu
osiągnęła również swoje zamie
rzenie i w tym zakresie.
Adam Penkalla
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The Conservation of Glass and Ceramics. Research Practice and Training
pod red. Normana H. Tennenta, wyd. James & James (Science Publishers) Ltd.,
London 1999, ss. 293, fot. kolorowe, cz.-b., rysunki, tabele itp.
Prezentowana książka jest pra
cą zbiorową wydaną pod redakcją
N orm ana H. Tennenta, jednego
z nielicznych specjalistów zajmu
jących się problem atyką badaw
czą i konserw atorską związaną
z zabytkowym szkłem i ceramiką.
Obecnie pracuje on w Instituut
Collective N ederland w Am ster
dam ie, który został utw orzony
w 1997 r. z połączenia trzech in
stytucji: Central Research Labo
rato ry for O bjects of Art and
Science, State Training School for

C onservators i The N etherlands
Office for Fine Arts. Wcześniej
związany był m.in. z uniwersyte
tam i w G lasgow i Strathclyde
oraz z Glasgow Museum. Był jed
nym z redaktorów „Studies in Con
servation”, oraz koordynatorem
Grupy Roboczej: Glass, Ceramics
and Related M aterials, działającej
w ram ach IC O M -C om m ittee for
C onservation (ICO M -CC ).
Idea wydania tej książki powsta
ła w czasie m iędzynarodowego
sympozjum pt. „Conservation of

1. J. K unicki-G oldfinger, K onserw acja ce
ram iki i szkła. M iędzyn arodow e S ym po
zju m w A m sterdam ie, 2 - 4 w rześnia 1991 r.

Сspraw ozdan ie), „Ochrona Zabytków” 1992,
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Glass and Ceramics”, zorganizo
wanego przez IC O M -C C , Wor
king Group „Glass, Ceramics and
Related M aterials”, które odbyło
się w Amsterdamie w 1991 r.1 Wy
głoszone tam referaty obejmowa
ły szeroki wachlarz zagadnień, po
cząwszy od badań, poprzez prak
tykę konserw atorską, na naucza
niu zawodu kończąc. Właśnie idea
połączenia tych trzech, z reguły
oddzielnie traktowanych tematów
leżała u podstaw zredagowania
prezentowanej książki. S p o śró d

