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Maraan Kornacki

THźATRUM ARCHITźCTURAź MILITARIS
Od jaskiM, grodzisk i orlich gniazd po nowoczesne fortyfikacje

(słowo wstCpne do drugiego tomu serii wydawniczej Natura i Kultura W Krajobrazie jury)

Z satysfakcj> i radoWci> oddajemy do r>k czytelników drugi tom serii wydawniczej
poWwiCconej popularyzacji i dokumentacji zasobów naturalnych i kulturalnych na terenach
zespołu jurajskich parków krajobrazowych województwa krakowskiego i ich obrzecach. Na
wstCpie przypomnieć wypadnie, ic obszar ten obejmuje -- obok Ojcowskiego Parku
Narodowego i jego strefy ochronnej - szeWć parków krajobrazowychŚ BielaMsko-Tyniecki,
RudniaMski, TenczyMski, Źolinki Krakowskie, ŹłubniaMski i „Orlich żniazd”, a całoWć tej
enklawy scala strefa krajobrazu chronionego. Tak wiCc obszar chroniony obejmuje teren
północno-zachodniej czCWci województwa, siCgaj>c na południowym wschodzie po Kraków,
a rozwieraj>ce siC ramiona jego granic przebiegaj> od południa mniej wiCcej wzdłuc biegu
Wisły, a od zachodu i północy obejmuj> dolinC rzeki Źłubni. OpiekC nad nim sprawuje
Zarz>d Zespołu jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Krakowskiego.

Ochrona krajobrazu kojarzyła siC dawniej głównie z ochron> przyrodyś dziW operujemy
juc szerokim pojCciem krajobrazu kultutowego, jednocz>cego zarówno dzieła natury, jak
i dzieła człowieka, okreWlaj>cym tocsamoWć przestrzeni ukształtowanej w procesie dziejo-
wym. Ochrona tej tocsamoWci w obliczu coraz szybszego tempa postCpuj>cych i w wiCkszo-
Wci nieodwracalnych juc przemian jest wyzwaniem stawianym współczesnym oraz potom-
nym.

W urozmaiconym i pełnym bogactw natury pejzacu tej czCWci Wycyny Krakowsko-
-CzCstochowskiej relikty dawnego osadnictwa oraz zabytki architektury i sztuki s>
szczególnymi elementami krajobrazu kulturowego, wzbogaconymi ponadto promieniowa-
niem pobliskiego Krakowa, dawnej stolicy Polski. To w nich odzwierciedliła siC wielo-
wiekowa działalnoWć człowieka oraz historia w wymiarze nie tylko materialnym, ale
i ideowym. WWród nich od najdawniejszych czasów zabytki obronnoWci odgrywały zawsze
rolC znamienn>.
Człowiek pierwotny chronił sw> siedzibC od zwierz>t i wrogów. W miarC społecznego

i gospodarczego rozwoju obronnoWć nabierała szerszego wymiaruŚ od doraanego prag-
matyzmu po skalC strategiczna, przy ci>głym doskonaleniu techniki odpowiadaj>cej
wymogom sztuki wojennej. W miarC postCpu czasu budowle obronne zyskiwały takce
aspekt reprezentacyjny, ukazuj>cy dobitnie potCgC i prestic swych mecenasów, twórców
i posiadaczy. To wtedy powstawały malownicze ,,orle gniazda” i renesansowe twierdze-
-rezydencje, a takce warowne Wwi>tynie. Ale w dobie nowocytnej czynnik doWwiadczenia
i wiedza wojenna wziCły górCŚ w kolejnych etapach rozwoju arc/zatectura malataras stała siC
domen> nauk matematycznych oraz incynierii wojskowej _ i ten kierunek miał przetrwać
ac po nasze czasy, uzwglCdniaj>c aspekty niezaprzeczalnego rozwoju doktryn wojny
„ruchomej” i nowoczesnych Wrodków prowadzenia działaM zbrojnych.
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Na omawianym obszarze, obok reliktów najprymitywniejszych umocnieM, malow-
niczych ruin zamków i dzieł sztuki obronnej minionych epok, zachowały siC pozostałoWci
fortyÝkacji z XIX i XX w., a nawet z czasów drugiej wojny Wwiatowej. Autor nazwał
rozproszone w krajobrazie pozostałoWci prawdziwym ,,muzeum sztuki obronnej w otwartym
krajobrazie”. To trafne okreWlenie stanie siC w pełni adekwatne, gdy wszystkie elementy
tego ,,muzeum” zostan> objCte ochron>, udostCpnione i nalecycie objaWnione. I w tej mierze
rola ksi>cki jest szczególnaŚ obok szerokiego tła historycznego, prezentacji bez mała
wszystkich znanych rócnej skali zabytków na omawianym obszarze -- autor przedstawia
nam coW wiCcejŚ syntetyczny zarys historii sztuki obronnej i jej systematyki, daj>c
czytelnikowi klucz do wiedzy, tak niedawno jeszcze ,,ekskluzywnej”, dostCpnej stosunkowo
w>skiemu krCgowi specjalistów.

Na koniec chciałbym sformułować kilka refleksji nad stanem wiedzy i ochrony
zabytków sztuki obronnej w kontekWcie historycznym. Od najdawniejszych czasów jej dzieła
miały przede wszystkim aspekt praktyczny. Nie sprzyjało to nigdy ich trwałoWci, zarówno
w obliczu rozwoju, a wiCc przydatnoWci, jak tec swoistej funkcji politycznej. Źlatego
fortyÝkacje niszczono gwałtownie, a nieprzydatne modernizowano lub usuwano. Znamy
przypadki, gdy zdobywcy likwidowali dzieła obronne przeciwnika takce ,,na przyszłoWć”.
Prawowita władza tec burzyła na własnym terenie warowne siedziby ,,raubritterów”. Nikt
nie doceniał ich wartoWci estetycznych, choć dziW widzimy, ce były one niezaprzeczalne.

Po utracie niepodległoWci zaborcy niszczyli polskie zamki tak ze wzglCdów praktycz-
nych, jak i ideowych. Nic tec dziwnegoś gdy odradzała siC - pocz>tkowo na kanwie
romantyzmu - myWl patriotyczna, zwaliska zamków i okruchy twierdz stawały siC
materialnymi Wwiadkami Wwietnej przeszłoWci i budziły nadzieje, ce nie wszystko jeszcze jest
utracone. Tak o ,,rozwalinach zamku tenczyMskiego” pisał anonimowy autor w wydanym
w ń836 r. albumie widoków Krakowa i jego okolic, wykonanych przez _jana Nepomucena
żłowackiegoŚ

żdzie niegdyW kwiat rycerstwa polskiego b>dc na odparcie nieprzyjaciół ojczyzny, b>da na obchód
uroczystoWci zwyciCskich zgromadzał siC radoWnie, a szczCk broni, odgłosy tr>b i kotłów drc>ce echa roznosiły
dokoła, dziW posCpn> tych miejsc samotnoWć zaledwie głos puszczyka, z szumem jodłowego lasu zmieszany,
kiedy niekiedy swym całosnym jCkiem przerywa.

jeszcze inaczej przedstawiała siC sprawa fortyÝkacji z doby zaborów. Źo niedawna nie
tylko odmawiano im wartoWci estetycznych, ale wprost niszczono je z premedytacj>, jako
pomniki obcej przemocy. Wydawać siC moce paradoksem, ce austriacka Twierdza Kraków
to unikatowy zabytek w skali europejskiej.

Tak wiCc dziW patrzymy na to z innej perspektywy. Widzimy i odkrywamy wysokie
walory zabytków wszystkich epok. Cieszymy siC, gdy nowe badania przynosz> -- czasem
niespodziewanie -- nowe informacje i materiały wzbogacaj>ce wiedzC o sztuce obronnej
naszego kraju. Ale historia nie odsłoniła jeszcze wszystkich swych tajemnic, czego
przykładem wyniki najnowszych badaM na ,,Zamkowej Skale” w Białym KoWciele,
inicjowanych w swoim czasie równiec przez autora niniejszej ksi>cki.
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nie doceniał ich wartoWci estetycznych, choć dziW widzimy, ce były one niezaprzeczalne.

Po utracie niepodległoWci zaborcy niszczyli polskie zamki tak ze wzglCdów praktycz-
nych, jak i ideowych. Nic tec dziwnegoś gdy odradzała siC - początkowo na kanwie
romantyzmu - myWl patriotyczna, zwaliska zamków i okruchy twierdz stawały siC
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utracone. Tak o ,,rozwalinach zamku tenczyMskiego” pisał anonimowy autor w wydanym
w ń836 r. albumie widoków Krakowa i jego okolic, wykonanych przez _jana Nepomucena
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uroczystoWci zwyciCskich zgromadzał siC radoWnie, a szczCk broni, odgłosy trąb i kotłów drcące echa roznosiły
dokoła, dziW posCpną tych miejsc samotnoWć zaledwie głos puszczyka, z szumem jodłowego lasu zmieszany,
kiedy niekiedy swym całosnym jCkiem przerywa.

jeszcze inaczej przedstawiała siC sprawa fortyÝkacji z doby zaborów. Do niedawna nie
tylko odmawiano im wartoWci estetycznych, ale wprost niszczono je z premedytacją, jako
pomniki obcej przemocy. Wydawać siC moce paradoksem, ce austriacka Twierdza Kraków
to unikatowy zabytek w skali europejskiej.

Tak wiCc dziW patrzymy na to z innej perspektywy. Widzimy i odkrywamy wysokie
walory zabytków wszystkich epok. Cieszymy siC, gdy nowe badania przynoszą -- czasem
niespodziewanie -- nowe informacje i materiały wzbogacające wiedzC o sztuce obronnej
naszego kraju. Ale historia nie odsłoniła jeszcze wszystkich swych tajemnic, czego
przykładem wyniki najnowszych badaM na ,,Zamkowej Skale” w Białym KoWciele,
inicjowanych w swoim czasie równiec przez autora niniejszej ksiącki.

WrzesieM ńřř3 r.



I. LźżźNŹA żOTYCKIźżO KRAJOBRAZU

Mnie tu dla obrony dano
I Bogu w opiekC podano,
żdyc bez ratunku lego
Nieobroni nikt niczego.
XVń-wieczny napis na baszcie w Pieskowej Skale

Sredniowieczne ruiny zamków na skałach to motyw nierozdzielnie zwi>zany z jur>.
Motyw mocno osadzony juc w tradycji minionego stulecia. Ugruntowany znakiem
Towarzystwa Krajoznawczego, którym stało siC zamczysko ogrodzienieckie. To szczególne
sprzCcenie poprzez dzieła r>k człowieka piCkna form natury, białych skał z histori>
stworzyło jedyn> w swoim rodzaju romantyczn> tradycjC. PiCkno, tajemniczoWć, wreszcie
urok opowieWci, tak tych historycznych, jak i legendarnych, scaliły siC w jedno - Wwiado-
moWć tocsamoWci tego obszaru. Przy tym zaW, rzecz szczególna, tu właWnie znalazło swój
wyraz zamiłowanie człowieka do przebywania tuc obok dzikiej przyrody, jednak we
własnym, przez człowieka stworzonym najblicszym otoczeniu. Tak właWnie, jak widział to
juc w połowie ubiegłego stulecia herold harmonii tego zwi>zku, znany angielski myWliciel
john Ruskin. Uj>ł zaW swój podziw słowami, które warto tu powtórzyć jako wyraz przecyć
bCd>cych wynikiem takiej właWnie złoconej postaci krajobrazu.

Byłem nad brzegiem jaru... Z drugiej strony rozdołu utworzonego przez skaln> WcianC krogulec wolno
wzlatywał nad jej brzegiem, prawie skrzydłem dotykaj>c skał, na których znaczyły siC cienie sosen _ a pod
nimi znajdowała siC przepaWć na szeWćset stóp głCboka. Z niej łoskot potoku zdawał siC iWć za Wladem lotu, jak
Wlizgaj>ce siC i błyszcz>ce kaskady jego sfalowanych wód zielonych... Widok ten jednak zawdziCcza... swój
klimat bytowi, cierpieniu, odwadze i cnocie ludzkiej... zawartych w cieniach rzuconych na zachód przez
kwadratowa wiecC zamku w żranson, widniej>c> na tle wieczornego nieba.
Mimo ce tak odległe to krainy, przeciec jest w tym opisie to, co tkwi tec w widoku

choćby wiecy Ojcowskiego zamku. Oddziaływanie zaW pejzacu pozostaje zgodnie z natur>
ludzk> takie samo, pocz>wszy od czasów nestora jurajskich podrócy z połowy XIX w.,
kapitana Amilkara KosiMskiego, po niemal współczesnego profesora Kazimierza Sosnows-
kiego, który dla tej ziemi ruin zamków stworzył jakce romantyczn> nazwC ziemi ,,orlich
gniazd”.

Równiec i dziW ulegamy tym samym wraceniom, mimo ic odległe s> czasy romantyzmu
i obszar tego ,,gotyckiego krajobrazu” znacznie siC zawCził pod naciskiem urbanizacji.
Niemniej przetrwał i z biegiem lat nie tylko nie stracił swego waloru, lecz wprost przeciwnie
-- wzmocnił go tylko. Raz z uwagi na tC właWnie osobliwoWć kontrastu z coraz bardziej
obcym mu otoczeniem, a po wtóre przez swe niezwyczajne jakby poszerzenie w czasie. juc
bowiem przed laty okazało siC, ce same zamki Wredniowieczne to tylko czCWć warownego
problemu. Z czasem ujawniły siC tu dodatkowo obronne siedziby sprzed tysiCcy lat, tzw. tu
,,ogrojce”. Źalej, w miarC postCpu badaM i wiedzy, doł>czyły do tych warowni grodziska.
Potem równiec jakby nowym elementem stały siC nowocytne dzieła obronne, i to nie tylko
bastionowe twierdze, ale i fortyÝkacje z XVIII i XIX stulecia, zatem „górskie” kute
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w skałach forty podkrakowskie. A wreszcie tec i ostrogi forteczne z lat drugiej wojny
Wwiatowej.

Tak to liczba dzieł sztuki obronnej w jurajskim krajobrazie od czasów pierwszych
opracowaM, a nawet z okresu miCdzywojennegoŚ Simona czy Sosnowskiego, gwałtownie
wzrosła z kilkunastu do blisko stu. WiCcej, mocna powiedzieć, ic w wyniku postCpu badaM
ujawniaj> siC tec dziW i bCd> siC dalej zapewne ujawniać dalsze dzieła obronne, a raczej ich
Wlady, Wlady grodów, zamków czy fortyÝkacji. Moce tec wyjaWni> siC tajemnice zaginionych
zamkówŚ Marszowca, w Kobylanach czy Przegini? Wreszcie problemem staj> siC i dawne
osady, jak wsie okólnice czy wielodrocne, tec kiedyW umacniane, lub moce i nawodne
palaÝtowe siedliska, których doszukiwano siC w rozlewiskach wiWlanych koło Babic.

A wiCc i to kolejne podjCcie tematu na pewno nie zdoła go wyczerpać, a jeWli przyczyni
siC do rozszyfrowania warownych zagadek tej od tysi>cleci warownej ziemi, to stanie siC
w badaniach jedynie kolejnym krokiem naprzód. ŹziW przemierzaj>c jurajsk> krainC warto
o tym pamiCtać, ic wbrew pozorom w krajobrazie tym kryć siC moce jeszcze niejedno
obronne dzieło.

Na koniec krótko. Tematem tego opracowania bCd> ogółem jurajskie warownie. Ramy
czasowe wyznaczać bCdzie prehistoria i połowa naszego stulecia. żranice obszaru wreszcie
to wprawdzie tylko Krakowski Zespół _jurajskich Parków Krajobrazowych, niemniej na tle
całej _jurajskiej krainy.
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II. U PROżU TźMATU

Najtrwalszym pomnikiem społecznoWci
jest tworzona przezeM postać krajobrazu.

René Źubos

Jura, jak juc powiedziano, to obszar, na którym odwieczne kształtuj>ce działania
przyrody nierozł>cznie scalaj> siC z twórczymi poczynaniami człowieka. Przemiany
dziejowe nawarstwiały siC tu, a w ich wyniku powstała i trwa ta niezwyczajna postać
krajobrazu.

PomiCdzy Krakowem, CzCstochow> i Wieluniem rozci>ga siC stuszeWćdziesiCciokilomet-
rowe skaliste pasmo Jury. Nie ma na obszarze Polski krajobrazu, w którym zadziwiaj>ce
formy stworzone przez przyrodC splatałyby siC w równie niezwykł> całoWć z nie mniej
osobliwymi dziełami r>k ludzkich. Kamieniste pustkowia, obok wielkie lasy i bory, to znów
moczary i pustynie przeciCte starodawnymi traktami, góry i fantastycznie ukształtowane
skały zwieMczone zamkami, grodziskami i twierdzami _ wszystko to stwarza jedyn>
w swym rodzaju mozaikC krajobrazów. Jura juc od wieków była przedmiotem zaintereso-
wania wszelkich bez mała dziedzin gospodarki i wiedzy. Od Wredniowiecza wydobywano tu
srebrny kruszec w Olkuszu, wapieM do wznoszenia budowli, a dla ich ozdoby _ marmur
w ŹCbniku. Lasy w swej rócnorodnoWci dostarczały sosen zarówno na maszty, jak do
budowy kunsztów wodnych i broni. Około ń2ŃŃ gatunków roWlin naczyniowych dobitnie
Wwiadczy o bogactwie zielonej szaty Jury.

Skalne groty i schroniska siCgaj>ce liczby tysi>ca zwi>zały siC z histori> najstarszych,
paleolitycznych siedzib ludzkich na naszych ziemiach. Vlady pierwotnych cywilizacji
zbierackiej, łowców mamuta, pasterstwa na haliznach i rybactwa w dolinach _ pozostały
do dziW w krajobrazie jako znaki ludzkiej gospodarki. RozmaitoWć kształtów wsi, od
pierwotnych okólnic po XIX-wieczne kolonie, jak tec regiony wiejskiej architektury _ to
osobne bogactwo Jury. KoWcioły, klasztory, zamki, starodawne miasta, całe kombinaty na
koła wodne _ stwarzaj> swoiste dominanty kulturowego krajobrazu, tak swymi formami,
jak treWci>. Tu przeciec na wapiennych skałach rozwin>ł siC Kraków i wzniosła swe mury
CzCstochowa. BernardyMskie i kamedulskie samotnie, górnictwo olkuskie, rycerskie, miesz-
czaMskie i ludowe tradycje dowodz> bogactwa kultury i cywilizacji tego obszaru.

W nim właWnie krakowskie województwo zajmuje uprzywilejowane miejsce ze swym
zespołem jurajskich parków. Tu bowiem właWnie Jura poszerza siC najbardziej, st>d tec
rócnorodnoWć krajobrazów, niegdyW pierwotnych _ naturalnych, i kulturowych _ dziW
zabytkowych, uzyskała swoist> pełniC. Na linii wschód _ zachód cieszyły oko do niedawna
najrozmaitsze, iWcie parkowe pejzace. Od północnego zachodu ci>gnie siC pasmo Wycyny
z rozlicznymi ostaMcami skalnymi, tworz>cymi jakby naturalne monumenty rzeabiarskie
w falistym, łagodnym krajobrazie. Źalej ku południowi inny znów WwiatŚ głCbokie skalne
W>wozy i jary ze sławnym Ojcowem i Mnikowem. Jeszcze dalej ku południowi zrCby
samotnych wzgórz pokrytych lasami Kajasówki i żarbu TenczyMskiego. Zamyka ten
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kalejdoskop widoków jedyny W swym rodzaju krajobraz przełomu Wisły przez skaliste
masywy Jury pod TyMcem, Krzemionkami i Wawelem.

Ta wrodzona jakby parkowoWć pejzacu spowodowała, ce bardzo wczeWnie myWlano
o nim, nie rozbijaj>c go na elementy WłaWciwie czy to W przyrodzie, czy cywilizacji
i kulturze, lecz widz>c go nieodmiennie jako krajobrazow> całoWć. Amilkar KosiMski,
Napoleon Orda, StronczyMski, WCcyk uchwycili go juc W ubiegłym stuleciu W nasyconych
bogactwem obrazach malarskich i literackich, stawiaj>c jednoznacznie przed oczyma
niezwyczajne piCkno tej parkowej krainy. St>d tec, bodaj po raz pierwszy W Polsce, W ńř5Ń
roku powstał zamysł wziCcia Jury pod ochronC i stworzenia z niej WłaWnie parku
krajobrazowego, tak dobitnie integruj>cego W jedn> całoWć Walory krajobrazu naturalnego
i kulturowego.

Jednak krajobraz siC zmienia. Nie oszczCdziły go uprzemysłowienie i cywiołowa
urbanizacja drugiej połowy naszego stulecia, przyczyniaj>c siC do zniszczeM i dewastacji.
Źlatego tec tym mocniej i aktywniej trzeba ten krajobraz chronić, konserwować i rewalory-
zować jako bezcenn> cz>stkC naszego kraju i naszej tocsamoWci, by utrzymać jego postać
i kontynuować jego tradycje. W nim zaW równie stare, bo rozci>gniCte W czasie miCdzy
neolitem a drug> wojn> Wwiatow>, dzieje naszej sztuki obronnej.

I. Krajobraz natur> warowny

żdyby chcieć najogólniej scharakteryzować jurajsk> krainC od Krakowa po CzCs-
tochowC, jawiłaby siC ona jako wielk> płyta nachylona ku wschodowi, od zachodu zaW
wypiCtrzona strom> skalist> krawCdzi>. Wzdłuc niej rozci>gaj> siC szerokie rozlewiskaŚ
Przemszy na południu, a Warty na północy. Patrz>c na nie z militarnego punktu widzenia,
jeszcze dziW Widzimy je od strony falistej Wycyny Vl>skiej jako szerok> na wpół zatopion>
fosC, za któr> wznosi siC stromo Wysoki stok i wał krawCdzi jurajskich skał. żdy dodamy do
tego pokrywaj>ce te ziemie od Wieków lasy, rysuje siC ona W sumie jako naturalna
strategiczna przeszkoda osłaniaj>ca od zachodu miasta, miasteczka i Wsie Małopolski.
Pradolina Wisły, wydzielaj>ca podobnie ten obszar od południa, dopełnia tego geograficz-
no-strategicznego obrazu.

Niełatwo było niegdyW przekroczyć od zachodu ten naturalny rów obronny zalewisk
i przebyć skalist> krawCda, pokryt> przepastnymi lasami i borami, by wspomnieć tylko do
dziW istniej>c> nazwC Puszcza Źulowska. Narzuca siC zatem pytanie _ jak mocna było
przed wiekami pokonać te przeszkody, by z głównych podówczas terenów osiedleMczych,
czyli od Vl>ska, a wiCc Wrocławia i Opola, czy tec od Moraw, zatem Ostrawy i Cieszyna,
przez OWwiCcim dotrzeć do Krakowa. żdy główne drogi, czy to id>ce na wschód, czy na
północ kraju, przez barnowiec lub Sieradz, stały za Wałem Jury otworem, przechodz>c
przez sfalowany zaledwie płaskowyc, to kacde przejWcie W poprzek nastrCczało niemałych
trudnoWci.

W południowej czCWci Jury istniały ac po czasy nowocytne tylko dwa takie naturalne
poprzeczne przejWcia. Znajdowały siC one właWnie W miejscach jakby wielkich poprzecznych
pCkniCć płyty jurajskiej.

Na południu była to pradolina Wisły. Cała pradolina, gdyc WłaWnie wzdłuc jej Wycszych
terasów, nad rozlewiskami rzeki, przebiegać mogły dwa jakby równoległe trakty. Jeden
północny, wychodz>cy z Krakowa przez Zwierzyniec-Liszki-Babice. Ten, przekroczywszy
geograÝczn> BramC Krakowska, pocz>wszy od Liszek, omijał wzniesienia nadwiWlaMskie
wzdłuc zapadliska płaskiej doliny Sanki i dochodził do miejsca o znamiennej nazwie Brodło
_ sk>d juc płaskim skrajem doliny Wisły pod osłon> zamków Lipowca i Bobrku docierał do
oWwiCcimskiej warowni. Tu tec spotykał siC z drugim południowym szlakiem.

Ten z kolei, biegn>c równiec opodal Bramy Krakowskiej i TyMca skrajem wiWlanej
doliny, mijał znów zamkowe mury Skawiny i Brzeanicy Malowanej i docierał do tegoc
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samego prastarego OWwiCcimia. Ten właWnie WCzeł u spływu trzech rzekŚ Wisły, Przemszy
i Soły, Wyprowadzał juc bez przeszkód jakby z naroca jurajskiej krainy ku Bramie
Morawskiej.

Źrugi, jednolity juc trakt to Wredniowieczna tzw. Wysoka Źroga, wiod>ca na odmianC
wygodn> tu Wierzchowin> działu wodnego przez Biały KoWciół, PrzeginiC i Olkusz na
Bytom, Opole i Wrocław, ku zachodniej czCWci źuropy. Naturalny dolinny, niewygodny
zreszt> wariant tej czCWci drogi stanowiła Źolina Pr>dnika, przez Zielonki, Ojców
i Sułoszow> równiec do Olkusza, na Sławków.

Jakce prosto W stosunku do tego przedstawiaj> siC biegi szlaków ku Wschodowi na
PrzemyWl i Lwów, ku północy na Sandomierz i Mazowsze, a nawet na południe do
mjyWlenickiej ,,brony”.

, Warto przy tym zwrócić uwagC, jakie znaczenie dla póaniejszych wieków, a zwłaszcza
XIX i XX stulecia, miało przełamanie tych naturalnych barier wodnych i skalnych. ŹziW
bowiem główna droga na zachód wiedzie dolin> Rudawy _ tzw. Rowem Krzeszowickim.
Tyle ce ac po wiek XIX ta pozornie dogodna trasa koMczyła siC niemal Wlepo W Puszczy
Źulowskiej i na rozlewiskach Przemszy. Niemniej i tu trudnej i niedogodnej drogi ku
Mysłowicom jakby strzegł gród W Jaworznie, a potem zamek W Źługoszynie, do dziW nie
zlokalizowany. Źopiero uprzemysłowienie Trzebini, Chrzanowa, Jaworzna i ,,przebicie”
głównej trasy kolei przełamało te przeszkody. Co wiCcej, WłaWnie to pasmo stało siC
najbardziej zurbanizowanym krajobrazem południowej czCWci Jury, gdzie mocna zapom-
nieć, ce jeszcze W XIX stuleciu były to niemal dzikie i odludne strony, dziedziny o prawie
naturalnym pejzacu.

Wracaj>c do ogólnego spojrzenia na tC krainC dostrzegamy Wyraanie obszar z natury
strategicznego, WysuniCtego przedpola, które osłaniało od zachodu Kraków. Specyfika
jurajskiej płyty _ „obszaru manewrowego”, jakby to W naszym stuleciu nazwano. żranice
jego zatem wyraanie okreWlaj>Ś od południa pradolina WiWlana, od zachodu i po czCWci
północy Źolina Przemszy. Od północnego wschodu natomiast, od strony Olkusza, zaczynał
siC nastCpny obszar, północny, ci>gn>cego siC dalej wału Jury ac po CzCstochowC i WieluM,
osłoniCty, jak juc wspomniano, łCgami Przemszy i Warty.

Trzeba tec przypomnieć, ic tuc u progu Krakowa jedn> jeszcze przeszkodC ufor-
mowan> przez JurC tworzyły łukiem od południa ku północy lesiste wzgórza tynieckie,
zrCby SowiMca z Lasem Wolskim i wielki pagór Wrócnej żóry _ dziW zwany Pasternikiem.
PomiCdzy nimi to przełamywała siC przez BramC Krakowska Wisła strzecona Warowniami
TyMca i Piekar. Od północy zaW przełom stanowiła Źolina Rudawy, koło Skały Kmity,
umocniona zaginion> warowni> W Mydlnikach.

W oparciu o tC rzeabC krajobrazu, rozdolinienie, Wodne przeszkody i lasy kształtowały
siC od prehistorii przez stulecia układy obronne całego krakowskiego przedpola, które nie
straciły znaczenia ac po drug> wojnC Wwiatow>.

2. WWród legend, badaM naukowych i turystycznej literatury

WłaWnie legendy zaludniły dawne warowne pasmo Jury postaciami szlachetnych
rycerzy i rabusiów, szatanów bł>dz>cych po pustkowiach i dobrych duchów wspomagaj>-
cych uciWnionych. źpoka romantyzmu tak rozmiłowana W niezwykłoWciach przynosi
publikacje i opracowania na ten temat. Wspomniany juc napoleoMski oficer Amilkar
KosiMski był bodaj pierwszym, który dał literacki obraz Jury, opisuj>c niezwykłoWć
krajobrazu, zamki i legendy z nimi zwi>zane. Niemal jednoczeWnie na kartach albumu
StronczyMskiego ukazały siC wizerunki jurajskich zamków, Napoleon Orda zaW wykonał
swoist> dokumentacjC ruin.

Posiew romantyzmu zebrał nieoczekiwanie m>dre i obÝte cniwo zwłaszcza W 2 połowie
XIX W. Z Krakowa wyrusza na JurC Oskar Kolberg, by zgromadzić tu materiał do

samego prastarego OWwiCcimia. Ten WłaWnie WCzeł u spływu trzech rzekŚ Wisły, Przemszy
i Soły, wyprowadzał juc bez przeszkód jakby z naroca jurajskiej krainy ku Bramie
Morawskiej.

Drugi, jednolity juc trakt to Wredniowieczna tzw. Wysoka Droga, wiodąca na odmianC
wygodną tu wierzchowiną działu wodnego przez Biały KoWciół, PrzeginiC i Olkusz na
Bytom, Opole i Wrocław, ku zachodniej czCWci źuropy. Naturalny dolinny, niewygodny
zresztą wariant tej czCWci drogi stanowiła Dolina Prądnika, przez Zielonki, Ojców
i Sułoszową równiec do Olkusza, na Sławków.

Jakce prosto W stosunku do tego przedstawiają siC biegi szlaków ku wschodowi na
PrzemyWl i Lwów, ku północy na Sandomierz i Mazowsze, a nawet na południe do
mjyWlenickiej ,,brony”.

, Warto przy tym zwrócić uwagC, jakie znaczenie dla póaniejszych Wieków, a zwłaszcza
XIX i XX stulecia, miało przełamanie tych naturalnych barier wodnych i skalnych. DziW
bowiem główna droga na zachód wiedzie doliną Rudawy _ tzw. Rowem Krzeszowickim.
Tyle ce ac po wiek XIX ta pozornie dogodna trasa koMczyła siC niemal Wlepo W Puszczy
Dulowskiej i na rozlewiskach Przemszy. Niemniej i tu trudnej i niedogodnej drogi ku
Mysłowicom jakby strzegł gród W Jaworznie, a potem zamek W Długoszynie, do dziW nie
zlokalizowany. Dopiero uprzemysłowienie Trzebini, Chrzanowa, Jaworzna i ,,przebicie”
głównej trasy kolei przełamało te przeszkody. Co wiCcej, właWnie to pasmo stało siC
najbardziej zurbanizowanym krajobrazem południowej czCWci Jury, gdzie mocna zapom-
nieć, ce jeszcze W XIX stuleciu były to niemal dzikie i odludne strony, dziedziny o prawie
naturalnym pejzacu.

Wracając do ogólnego spojrzenia na tC krainC dostrzegamy wyraanie obszar z natury
strategicznego, wysuniCtego przedpola, które osłaniało od zachodu Kraków. Specyfika
jurajskiej płyty _ „obszaru manewrowego”, jakby to W naszym stuleciu nazwano. żranice
jego zatem wyraanie okreWlająŚ od południa pradolina WiWlana, od zachodu i po czCWci
północy Dolina Przemszy. Od północnego wschodu natomiast, od strony Olkusza, zaczynał
siC nastCpny obszar, północny, ciągnącego siC dalej wału Jury ac po CzCstochowC i WieluM,
osłoniCty, jak juc wspomniano, łCgami Przemszy i Warty.

Trzeba tec przypomnieć, ic tuc u progu Krakowa jedną jeszcze przeszkodC ufor-
mowaną przez JurC tworzyły łukiem od południa ku północy lesiste wzgórza tynieckie,
zrCby SowiMca z Lasem Wolskim i wielki pagór Wrócnej żóry _ dziW zwany Pasternikiem.
PomiCdzy nimi to przełamywała siC przez BramC Krakowską Wisła strzecona Warowniami
TyMca i Piekar. Od północy zaW przełom stanowiła Dolina Rudawy, koło Skały Kmity,
umocniona zaginioną warownią W Mydlnikach.

W oparciu o tC rzeabC krajobrazu, rozdolinienie, Wodne przeszkody i lasy kształtowały
siC od prehistorii przez stulecia układy obronne całego krakowskiego przedpola, które nie
straciły znaczenia ac po drugą wojnC Wwiatową.

2. WWród legend, badaM naukowych i turystycznej literatury

WłaWnie legendy zaludniły dawne warowne pasmo Jury postaciami szlachetnych
rycerzy i rabusiów, szatanów błądzących po pustkowiach i dobrych duchów wspomagają-
cych uciWnionych. źpoka romantyzmu tak rozmiłowana W niezwykłoWciach przynosi
publikacje i opracowania na ten temat. Wspomniany juc napoleoMski oficer Amilkar
KosiMski był bodaj pierwszym, który dał literacki obraz Jury, opisując niezwykłoWć
krajobrazu, zamki i legendy z nimi związane. Niemal jednoczeWnie na kartach albumu
StronczyMskiego ukazały siC wizerunki jurajskich zamków, Napoleon Orda zaW wykonał
swoistą dokumentacjC ruin.

Posiew romantyzmu zebrał nieoczekiwanie mądre i obÝte cniwo zwłaszcza W 2 połowie
XIX W. Z Krakowa wyrusza na JurC Oskar Kolberg, by zgromadzić tu materiał do



kolejnego tomu studiów etnograficznych. Archeolodzy Czarnocki i Ossowski dokonuj>
rewelacyjnych odkryć W jaskiniach i grodach, przesuwaj>c czas powstania pierwszych
warowni tego terenu z wczesnego Wredniowiecza na epokC kamienn>.

OWrodkiem badaM naukowych jest Kraków, lecz tuc obok niego ,,za kordonem”,
W Ojcowie, wyrasta jakby jego Ýlia, która Wypracowała podówczas podstawy do badaM nad
całym północnym obszarem Jury. MiejscowoWć ta budziła zainteresowanie nie tylko
naukowców, lecz równiec amatorów badaczy, kontynuuj>cych kierunek zainteresowaM
romantyzmu, wWród których nie brak poetów opiewaj>cych piCkno ziemi. Ojców, jako
oWrodek zainteresowaM, nie tylko stał siC przedmiotem Wielu prac, ale z czasem urósł do
symbolu Jury, przysłaniaj>c, a nawet czasem fałszuj>c problemy całoWci tej krainy.

Przełom Wieku XIX i XX przynosi nowy przedmiot badaM _ Ogrodzieniec.
Symptomem tego staje siC praca Poleskiego i Wspomniany znak powstaj>cego podówczas
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W tym samym czasie wyraanie zarysowuj> siC
pocz>tki kastellologicznego kierunku badaM nad Jur>. Rodz> siC pierwsze powacne juc
prace o pojedynczych skalnych zamkach Wykonane przez Tomkowicza, Szyszko-Bohusza,
Pajzderskiego. Źodać do tego trzeba monograÝczne studia na temat Wawelu, równiec
przeciec jurajskiej warowni.

Lata miCdzywojenne przynosz> nastCpn> seriC opublikowanych badaM, WWród których
nie brak równiec prób ujCcia zagadnienia całoWci ,,linii obronnej”. O rozmieszczeniu ruin
pisze Jecowa i Kaczmarczyk, o pewnych grupach zamków Szydłowski, Kantor-Mirski,
WiWniewski. CałoWć Wreszcie próbuje uj>ć Simon, podsumowuj>c W popularno-romantyczny
sposób dotychczasowe badania zwłaszcza nad północn> czCWci> Jury. żdy dodamy do tego
cały dorobek monograficzny archeologów, zobaczymy, ic mamy juc do czynienia z pocz>t-
kiem rzetelnych badaM naukowych, a za klasyczne dzieło wypadnie tu uznać monograÝC
grodziska W Piekarach opracowan> wspólnym wysiłkiem Jamki, LeMczyka i Źobrowols-
kiego.

Warto blicej zapoznać siC z tym bez przesady pomnikowym dziełem, które i dziW
mogłoby stanowić swoisty model zarówno prowadzenia samych badaM, jak i opracowania
ich Wyników. W owych bowiem czasach juc dobrze rozumiano potrzebC autorskiego
traktowania rócnych specjalnoWci przy badaniach tak złoconego zawsze obiektu, jakim jest
dawne dzieło obronne. Nie od rzeczy bCdzie wspomnieć o tym i dziW, gdy mimo ogromnego
przeciec rozwoju Wiedzy jakce czCsto spotyka siC prace badawcze ,,omnibusóW”, Wprawdzie
moce i znakomite W jednej dziedzinie, lecz W innej niekiedy nawet naiwne.

Po tej refleksji wypadnie ustosunkować siC do osi>gniCć okresu powojennego, dla
którego takie WłaWnie podejWcie stało siC wielokrotnie charakterystyczne. Pomijaj>c fakt, ic
poprzednie okresy miały ograniczone przeciec z natury rzeczy mocliwoWci, musimy
stwierdzić, ce ostatnie półwiecze przyniosło tylko wiCcej zadrukowanego papieru, co nie
pogłCbiło Wiedzy na temat jurajskich warowni. Po pionierskich pracach Sosnowskiego,
który jakby na nowo stworzył obraz Jury jako osobnego regionu ,,orlich gniazd”, niewiele
właWciwie W tym zakresie jako dziedzinie wiedzy zrobiono. RozwinCły siC wprawdzie bez
mała szeroko badania archeologiczne, prowadzone W poszczególnych warowniach, by
wymienić zwłaszcza Wawel (Zaki, Pijanowski), Pieskow> SkałC (Majewski), a dalej na
północy CzCstochowC i Ogrodzieniec (żruszecki), badania ogrojców i grodzisk (np. Jaskinia
Ciemna, Maszkowa), W tym rozliczne prace sondacowe, niemniej badania te, nie
uzyskawszy publikacji W formie samodzielnych wydaM, jakby wtopiły siC W zbiorowe
wydawnictwa i nie znalazły nalecytego, godnego oddawiCku.

Podobnie problem warowni rozmył siC W nawet najcenniejszych publikacjachŚ Zamki
polskie (żuerquin), Architektura XVU w. (MiłobCdzki), W Katalogach Zabytków Krakowa
(red. Szablowski) czy Ziemi Krakowskiej (Chrzanowski, Kornecki), gdyc stanowił wobec
rozmiarów omawianej tam tematyki trudne do wydobycia zagadnienie. Ostatecznie postCp
W tej dziedzinie sprowadzić mocna do skromnej kontynuacji w>skiego kierunku kastel-
lologicznego W monograÝcznych ujCciach zamków, by wspomnieć kilka dzieł W monografii

kolejnego tomu studiów etnograficznych. Archeolodzy Czarnocki i Ossowski dokonują
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zamków bastionowych żruszeckiego, Lipowiec (Z. Holcerowa), Sławków (Pierzak), Źanków
(autor tej pracy). Źo najokazalszych dzieł wypadnie zaliczyć Wawel obronny (Pijanowski). _jedyne
zaW ogólniejsze systematyczne ujCcie wyszło przed laty spod rCki pisz>cego jako Źawna linia obronna
jury Krakowsko-CzCstochowskaCj, probleny konserwaçja a adaptacji dla tur)›s§)›ka (,,Ochrona Zabytków”).

Wypadnie wiCc przejWć do wyj>tkowo rozległej, jak na jurC, a zwi>zanej bodaj tylko
z grodami i zamkami literatury popularnej i turystycznej. Tak wiCc po wspomnianym
Sosnowskim zauroczenie zamkami objawiło siC w licznych albumach i przewodnikach.
A wiCc w okazałych albumach Pagaczewskiego i Saysse-Tobiczyka (ńř55), dalej KarpiMs-
kiego (ńř62), Hermanowicza i Pagaczewskiego(ńř63), BurzyMskiego (ńř86), wreszcie
jesionkowskiego (ńřřń), by wymienić, jak siC wydaje, najwacniejsze. W nich to udokumen-
towana zostala jednoWć skalnego krajobrazu i kamiennych warowni.

W Wlad za albumami wymienić trzeba liczn> po Sosnowskim plejadC przewodników, która
jakby wtórowała temu odczuciu, by wymienićŚ Zinkowa, żawła (ńř7ř), Marca, Mazurka,
Kotarskiego (ńř83) Sochackiego (ńř86), a zwłaszcza tego pierwszego, który bez w>tpienia
wyspecjalizował siC w takim ujCciu tematu, opisuj>c i propaguj>c zamkowe dzieje jury.

Uznaj>c znaczne walory tego całego dorobku krajoznawczo-turystystycznego, trzeba
zauwacyć, ce W latach powojennych te krajoznawcze opracowania pozostały wierne
w istocie jednemu tematowi_ zamków Wredniowiecznych. żdzieW na marginesie znalazły siC
z jednej strony tak wyj>tkowe na tym obszarze sprawy „ogrojców” czy „oborzysk”, a wiCc
skalnych warowni i grodzisk, z drugiej zaW - nowocytnych, a takce nowoczesnych
fortyÝkacji, co zaskakuje, gdyc równiec i im daleko do marginalnoWci w tym temacie. Nawet
baszty artyleryjskie, basteje i bastiony Pieskowej Skały czy Lipowca potraktowano jako
niewacne, podobnie koWciuszkowskie kleszczowe fortyÝkacje, godne przeciec zauwacenia,
mimo Wladowego zachowania. Żortów „górskich” dawnej Twierdzy Kraków, a wreszcie
ostrogów fortecznych z drugiej wojny Wwiatowej szukać trzeba juc w innej literaturze.

Tymczasem wszystko to tworzy przeciec jeden, na domiar specyÝczny krajobraz z istnym
„skansenem” fortyÝkacji. Pierwsza próba zasygnalizowania tego znalazła siC w cennym
wydawnictwie _jurajskich Parków Krajobrazowych woj. krakowskiego (Informator krajoznaw-
czy). Integracja z krajobrazem, jak równiec wzglCdy turystyczne, dydaktyczne i tocsamoW-
ciowe stanowi> osobny problem zwi>zany z konserwacj>, urbanistyk>, architektur> krajob-
razu i planowaniem regionalnym (przestrzennym). Wi>ce siC tec z tym osobna literatura,
raczej trudno docieraj>ca do czytelnika nieprofesjonalnego. W tym miejscu trzeba wspomnieć
tego, który pierwszy rzucił hasło jury jako parku krajobrazowego - prof. Zygmunta Nováka
(ńř5Ń, ńř63). Źla niego właWnie integracja skalnego Wwiata natury z architektur> obronn>,
ludow> i przemysłow> tworzyła jeden niepowtarzalny krajobraz. W Wlad za tym wymienić
wypadnie prace jego współpracownikówŚ Skoczka, Preissa, Żilara, żawora, Zaufala, a potem
ŁuczyMskiej-Bruzdowej, Bruzdy i Bogdanowskiego. Warto tec wspomnieć pierwsz> publikacjC
o skali miCdzynarodowej jura Landscape Park, przygotowan> przez Nováka i trojga ostatnich
z wymienionych, popularyzuj>c> temat na IX Kongresie IUA w ńř67 roku. Tam to przy
mapach krajobrazowych rócnego rodzaju wyst>pił problem sztuki obronnej, na okładce zaW
jako swoisty symbol całego tematu _ zamek na skałach.

Na koniec trzeba tec wspomnieć, ic obok tego nurtu wyłonił siC ostatnio i inny, bCd>cy
nierzadko krzywym zwierciadłem „kastellologicznego” problemu jury. Nalec> tu W dobrej
niew>tpliwie wierze robione albumiki, sk>din>d propaguj>ce zamki, lecz z reguły na
zasadzie dania upustu dowolnej fantazji, nie maj>cej wiele wspólnego z rzeczywistymi
przesłankami. Mocna to poogl>dać, lecz trzeba czytelników przestrzec przed braniem na
serio ilustracji w ,,Podaniach i legendach” czy ,,Zamkach i innych warowniach”, wydanych
ostatnimi laty. Nie brak tam dziwacznych sformułowaM w rodzaju „obronnych stracnic
obserwacyjnych (fortalicji)” czy ,,linii pomocniczych” i ,,linii warowni”, rozpowszech-
nionych niestety takce i w turystycznych wydawnictwach.

Pora zatem pokusić siC o choćby krótk>, rzeteln> odpowieda, jak to było z t> sztuk>
obronn> na jurze.
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III. KRÓTKIź WPROWAŹZźNIź ŹO WIźŹZY O
„ARCHITźCTURA MILITARIS”

Arte et marte praecedit labor
saequitur honor.
(Sztuk> i broni> włada trud,
a dopiero za nim postCpuje sława).

wg Adama Żraytaga (ń632)

Na całym obszarze jury zachowały siC wiCc zarówno tysi>ce skał - ostaMców, jak
i setki budowli warownych najrócniejszych rodzajów. S> tu bowiem, jak juc wspomniano,
zarówno grodziska, zamki, koWcioły i miasta obronne, jak i nowocytne twierdze fortowe.
Nagromadzenie tak wielkiej liczby dzieł obronnych wynika z granicznego niegdyW połocenia
na skraju historycznych ziem Małopolski i Vl>ska. Szczególnym zaW zbiegiem na kraMcach
jury, południowym i północnym, znalazły siC dwa bezcenne oWrodki historyczneŚ Kraków
- dawna stolica Polski i miasto zabytków, oraz CzCstochowa - od dawna centrum
religijne. Oba przy tym znane w ci>gu wieków jako mocne warownie, zwi>zane zawsze
nierozdzielnie z dziejami Ojczyzny. Tym sposobem obie dawne twierdze tworz> jakby
bastiony w skali całej krainy, pomiCdzy którymi rozłocyła siC naturalna linia obronna jury.

Tak rysuje siC obraz starodawnego ,,krajobrazu warownego” osłaniaj>cego kraj od
południowego zachodu. Tak tec przy tym siC złocyło, ic najstarsze znane nam siedziby
człowieka w Polsce znajdowały siC właWnie na terenie _jury _ obronne stanowiska zwi>zane
z jaskiniami, siCgaj>ce czasów starszej epoki kamiennej. Sprzed niemal 2ŃŃŃ lat pochodz>
juc pierwsze wały tutejszych grodów. Odt>d grodziska towarzysz> Wladom nieprzerwanego
rozwoju osadnictwa, ac po wczesne Wredniowiecze, znacz>c przy tym zachodni> granicC
paMstwa plemiennego WiWlan w VIII-XI w. Powstanie zjednoczonego królestwa polskiego
oraz przeniesienie stolicy do Krakowa W pocz. XIV w. podnosi dodatkowo znaczenie
obronne jury. W miejsce luano rozrzuconych warowni powstaje w czasach Kazimierza
Wielkiego (XIV w.) pasmo zamków, tworz>ce zaplanowany przez Wredniowiecznych
mistrzów cały region obronny jury. Pod osłon> trudnych do przebycia borów i moczarów
na stromej krawCdzi _jury powstaje nowy obszar warowny. Trzy naturalne przejWcia przez
jurC umocniono dodatkowo zamkami wznoszonymi na liniach poprzecznych do skalistego
pasma, wzdłuc przełCczy i dróg wiod>cych w gł>b kraju. W tym zwłaszcza wzdłuc tzw.
Wysokiej Źrogi, głównego europejskiego szlaku handlowego z zachodu na wschód, przez
Wrocław, Kraków, Lwów ac po Bizancjum. Pod osłon> tych umocnieM spokojnie rozwijaj>
siC miasta i wsie Małopolski oraz przemieszczaj> kupieckie wozy. żłówny punkt obronny na
południu stanowi Kraków, bCd>cy w istocie zespołem trzech warownych miast skupionych
przy wielkich, królewskich rezydencjach Wawelu i Łobzowa. juc w tymce czasie nabiera
znaczenia rowniec druga warownia _ CzCstochowa, na północnym skraju jury.

żzasy nowocytne przynosz> dalsz> rozbudowC obwarowaM. Miejsce Wredniowiecznych
wiec i baszt zajmuj> w XVI i XVII w. bastiony. Tak powstaj> liczne, mocne twierdze
strzeg>ce z kolei w czasach wojny 3Ń-letniej granic Rzeczypospolitej. W okresie zaW najazdu
szwedzkiego w poł. XVII w., a potem rosyjskiego w XVIII w. -- zwłaszcza Kraków
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Arte et marte praecedit labor
saequitur honor.
(Sztuką i bronią włada trud,
a dopiero za nim postCpuje sława).

wg Adama Żraytaga (ń632)

Na całym obszarze jury zachowały siC wiCc zarówno tysiące skał - ostaMców, jak
i setki budowli warownych najrócniejszych rodzajów. Są tu bowiem, jak juc wspomniano,
zarówno grodziska, zamki, koWcioły i miasta obronne, jak i nowocytne twierdze fortowe.
Nagromadzenie tak wielkiej liczby dzieł obronnych wynika z granicznego niegdyW połocenia
na skraju historycznych ziem Małopolski i Vląska. Szczególnym zaW zbiegiem na kraMcach
jury, południowym i północnym, znalazły siC dwa bezcenne oWrodki historyczneŚ Kraków
- dawna stolica Polski i miasto zabytków, oraz CzCstochowa - od dawna centrum
religijne. Oba przy tym znane w ciągu wieków jako mocne warownie, związane zawsze
nierozdzielnie z dziejami Ojczyzny. Tym sposobem obie dawne twierdze tworzą jakby
bastiony w skali całej krainy, pomiCdzy którymi rozłocyła siC naturalna linia obronna jury.

Tak rysuje siC obraz starodawnego ,,krajobrazu warownego” osłaniającego kraj od
południowego zachodu. Tak tec przy tym siC złocyło, ic najstarsze znane nam siedziby
człowieka w Polsce znajdowały siC właWnie na terenie jury _ obronne stanowiska związane
z jaskiniami, siCgające czasów starszej epoki kamiennej. Sprzed niemal 2ŃŃŃ lat pochodzą
juc pierwsze wały tutejszych grodów. Odtąd grodziska towarzyszą Wladom nieprzerwanego
rozwoju osadnictwa, ac po wczesne Wredniowiecze, znacząc przy tym zachodnią granicC
paMstwa plemiennego WiWlan w VIII-XI w. Powstanie zjednoczonego królestwa polskiego
oraz przeniesienie stolicy do Krakowa w pocz. XIV w. podnosi dodatkowo znaczenie
obronne jury. W miejsce luano rozrzuconych warowni powstaje W czasach Kazimierza
Wielkiego (XIV w.) pasmo zamków, tworzące zaplanowany przez Wredniowiecznych
mistrzów cały region obronny jury. Pod osłoną trudnych do przebycia borów i moczarów
na stromej krawCdzi jury powstaje nowy obszar warowny. Trzy naturalne przejWcia przez
jurC umocniono dodatkowo zamkami wznoszonymi na liniach poprzecznych do skalistego
pasma, wzdłuc przełCczy i dróg wiodących w głąb kraju. W tym zwłaszcza wzdłuc tzw.
Wysokiej Drogi, głównego europejskiego szlaku handlowego z zachodu na wschód, przez
Wrocław, Kraków, Lwów ac po Bizancjum. Pod osłoną tych umocnieM spokojnie rozwijają
siC miasta i wsie Małopolski oraz przemieszczają kupieckie wozy. żłówny punkt obronny na
południu stanowi Kraków, bCdący w istocie zespołem trzech warownych miast skupionych
przy wielkich, królewskich rezydencjach Wawelu i Łobzowa. juc w tymce czasie nabiera
znaczenia rowniec druga warownia _ CzCstochowa, na północnym skraju jury.

Czasy nowocytne przynoszą dalszą rozbudowC obwarowaM. Miejsce Wredniowiecznych
wiec i baszt zajmują w XVI i XVII W. bastiony. Tak powstają liczne, mocne twierdze
strzegące z kolei w czasach wojny 3Ń-letniej granic Rzeczypospolitej. W okresie zaW najazdu
szwedzkiego W poł. XVII w., a potem rosyjskiego w XVIII w. -- zwłaszcza Kraków



i CzCstochowa staj> siC głównymi oWrodkami obrony przed najeadacami. Póaniej _Iura
jeszcze dwa razy odcywa jako obszar obronny W XIX i XX W.

W XIX w. Kraków jest jedn> z najsilniejszych twierdz fortowych źuropy. Zatrzyma
on ofensywC rosyjsk> W czasie I wojny Wwiatowej, pod Krzywopłotami zaW, u stóp zamku
Bydlin, Legiony Polskie W polowych fortyÝkacjach powstrzymaj> wroga. W drugiej zaW
wojnie Wwiatowej Jura raz jeszcze zostaje umocniona liniami ostrogów i okopów.

PozostałoWci> tych burzliwych dziejów s> wiCc do dziW na _jurze najrócniejsze formy
dzieł obronnych o nie spotykanej rozpiCtoWci form, od jaskin i prehistorycznych grodów po
XX-wieczne ostrogi forteczne. Z punktu widzenia współczesnej systematyki, stosowanej
przy badaniach nad sztuk> obronn>, znajdujemy tu rozliczne przykłady niemal wszystkich
znanych systemów obronnych. Wacny przy tym jest fakt, ic niezalecnie od czasu powstania,
W Wredniowieczu czy W XX nawet Wieku, umocnienia jury kształtuj> siC niezmiennie W tych
samych Warunkach terenowych. jest wiCc _jura rzadkim przykładem historycznego,
regionalnego obszaru warownego, wykorzystywanego nieustannie przez stulecia do obrony
kraju.

W stosunku do całej _jury omawiany tu obszar południowy, dawniej jako obszar
strategiczny, a dziW juc zabytkowy, posiadał i posiada kluczowe znaczenie. Raz z uwagi na
osłonC dawnej stolicy kraju i jego wacnego regionu, po wtóre z racji przebiegu właWnie tCdy
głównej europejskiej drogi handlowej. Wreszcie z uwagi na to, ic _]ura w tej czCWci właWnie
posiada najwiCksz> szerokoWć, a wiCc tec skupia najwiCksz> liczbC, przy tym najrócnorod-
niejszych dzieł obronnych. Wspomniano, ic zapoznać siC tu mocna ze wszystkimi niemal
systemami obronnymi, jakie stosowano W źuropie przy wznoszeniu warowni.

Zapewne nie wszystkie jeszcze tajemnice tego obszaru zostały ujawnione. Tak tec
dopiero ok. ńř5Ń r. ,,odkryto” na nowo ruiny Wredniowiecznego zamku W Kluczwodzie,
a w Korzkwi, pozornie renesansowym zameczku, wiecC-słup z XIV W. jak dot>d nie
odnaleziono natomiast Wladów zamków notowanych W Wredniowiecznych kronikachŚ
W Przegini czy Kobylanach. Takie zagadki dla badaczy mocna by mnocyć.

Niemniej _Iura to WłaWnie obszar, gdzie zachowały siC nie tylko same warownie, ale tec
wraz z nimi całe - ,,gotyckie” jak W Ojcowie czy nowocytne jak W Pieskowej Skale
- właWciwe im krajobrazy warowne. jakce godne przy tym uwagi s> równiec swoiste
zabytkowe pejzace, W których dominuj> ruiny lub relikty dawnych warowni lepiej i gorzej
czytelnych dla oka, czego przykładem mog> być Piekary nad Wisł> czy Źolina Mnikowska.
One tec jako całe zespoły zasługuj> na szczególn> ochronC i dalsze - dalekie jeszcze od
ukoMczenia - badania.

l. źlementy i sposoby obrony

Źzieło sztuki obronnej ogl>dane W postaciŚ grodu, zamku czy fortu, czyli przy całej
zmiennoWci formy, to zawsze konkretna budowla odpowiadaj>ca wyraanie okreWlonej
funkcji warownej. Problematyka zatem zwi>zana z dziełem obronnym wydaje siC być
prosta i jednoznaczna. Tymczasem pobiecny nawet przegl>d nieoczekiwanie dziW rozległej
literatury tematu, tylko W jego historycznym ujCciu, daje zaskakuj>co szerok> panoramC
jakce rócnych punktów widzenia. To samo pojCcie ,,zamku” jawi siC raz jako problem
cywilizacji, innym razem kultury W ujCciu ,,kastellońogii”, to znów jako zagadnienie
historyczne lub „archeologiczne”, wreszcie jako zwi>zane tylko z postaci> architektoniczn>.
Na koniec tec jako ten najistotniejszy aspektŚ militarny, W pryzmacie teorii „sztuki
obronnej”, którym teraz WłaWnie wypadnie siC zaj>ć. Z pozoru proste wiCc zagadnienie
jakiegoW zamku czy warownego klasztoru ma, jak siC okazuje, tak wiele aspektów, ic
zaczyna wi>zać rozmaite dziedziny wiedzy, a co za tym idzie, znajduje swe miejsce równiec
W rócnych, niekiedy mało spodziewanych działach literatury. Bez niej zaW nie sposób poznać
ń zrozumieć istoty tych jakce czasami dziwnych budowli.

i CzCstochowa stają siC głównymi oWrodkami obrony przed najeadacami. Póaniej _Iura
jeszcze dwa razy odcywa jako obszar obronny w XIX i XX w.

W XIX w. Kraków jest jedną z najsilniejszych twierdz fortowych źuropy. Zatrzyma
on ofensywC rosyjską w czasie I wojny Wwiatowej, pod Krzywopłotami zaW, u stóp zamku
Bydlin, Legiony Polskie w polowych fortyÝkacjach powstrzymają wroga. W drugiej zaW
wojnie Wwiatowej Jura raz jeszcze zostaje umocniona liniami ostrogów i okopów.

PozostałoWcią tych burzliwych dziejów są wiCc do dziW na _jurze najrócniejsze formy
dzieł obronnych o nie spotykanej rozpiCtoWci form, od jaskin i prehistorycznych grodów po
XX-wieczne ostrogi forteczne. Z punktu widzenia współczesnej systematyki, stosowanej
przy badaniach nad sztuką obronną, znajdujemy tu rozliczne przykłady niemal wszystkich
znanych systemów obronnych. Wacny przy tym jest fakt, ic niezalecnie od czasu powstania,
W Wredniowieczu czy w XX nawet wieku, umocnienia _jury kształtują siC niezmiennie W tych
samych warunkach terenowych. jest wiCc Jura rzadkim przykładem historycznego,
regionalnego obszaru warownego, wykorzystywanego nieustannie przez stulecia do obrony
kraju.

W stosunku do całej _jury omawiany tu obszar południowy, dawniej jako obszar
strategiczny, a dziW juc zabytkowy, posiadał i posiada kluczowe znaczenie. Raz z uwagi na
osłonC dawnej stolicy kraju i jego wacnego regionu, po wtóre z racji przebiegu właWnie tCdy
głównej europejskiej drogi handlowej. Wreszcie z uwagi na to, ic _jura w tej czCWci właWnie
posiada najwiCkszą szerokoWć, a wiCc tec skupia najwiCkszą liczbC, przy tym najrócnorod-
niejszych dzieł obronnych. Wspomniano, ic zapoznać siC tu mocna ze wszystkimi niemal
systemami obronnymi, jakie stosowano w źuropie przy wznoszeniu warowni.

Zapewne nie wszystkie jeszcze tajemnice tego obszaru zostały ujawnione. Tak tec
dopiero ok. ńř5Ń r. ,,odkryto” na nowo ruiny Wredniowiecznego zamku w Kluczwodzie,
a w Korzkwi, pozornie renesansowym zameczku, wiecC-słup z XIV w. jak dotąd nie
odnaleziono natomiast Wladów zamków notowanych w Wredniowiecznych kronikachŚ
w Przegini czy Kobylanach. Takie zagadki dla badaczy mocna by mnocyć.

Niemniej _Iura to właWnie obszar, gdzie zachowały siC nie tylko same warownie, ale tec
wraz z nimi całe - ,,gotyckie” jak w Ojcowie czy nowocytne jak W Pieskowej Skale
- właWciwe im krajobrazy warowne. jakce godne przy tym uwagi są równiec swoiste
zabytkowe pejzace, w których dominują ruiny lub relikty dawnych warowni lepiej i gorzej
czytelnych dla oka, czego przykładem mogą być Piekary nad Wisłą czy Dolina Mnikowska.
One tec jako całe zespoły zasługują na szczególną ochronC i dalsze - dalekie jeszcze od
ukoMczenia - badania.

l. źlementy i sposoby obrony

Dzieło sztuki obronnej oglądane w postaciŚ grodu, zamku czy fortu, czyli przy całej
zmiennoWci formy, to zawsze konkretna budowla odpowiadająca wyraanie okreWlonej
funkcji warownej. Problematyka zatem związana z dziełem obronnym wydaje siC być
prosta i jednoznaczna. Tymczasem pobiecny nawet przegląd nieoczekiwanie dziW rozległej
literatury tematu, tylko w jego historycznym ujCciu, daje zaskakująco szeroką panoramC
jakce rócnych punktów widzenia. To samo pojCcie „zamku” jawi siC raz jako problem
cywilizacji, innym razem kultury w ujCciu ,,kastellologii”, to znów jako zagadnienie
historyczne lub „archeologiczne”, wreszcie jako związane tylko z postacią architektoniczną.
Na koniec tec jako ten najistotniejszy aspektŚ militarny, w pryzmacie teorii „sztuki
obronnej”, którym teraz właWnie wypadnie siC zająć. Z pozoru proste wiCc zagadnienie
jakiegoW zamku czy warownego klasztoru ma, jak siC okazuje, tak wiele aspektów, ic
zaczyna wiązać rozmaite dziedziny wiedzy, a co za tym idzie, znajduje swe miejsce równiec
w rócnych, niekiedy mało spodziewanych działach literatury. Bez niej zaW nie sposób poznać
ń zrozumieć istoty tych jakce czasami dziwnych budowli.



WWród tysiCcy ksi>cek, artykułów i przyczynków w literaturze Wwiatowej zwi>zanej
z dziejami sztuki obronnej czCWć dotycz>ca naszej bibliograÝi obejmuje równiec pokaan>
liczbC pozycji, która zwłaszcza W ostatnim dziesiCcioleciu nagle narasta, wypełniaj>c białe
do niedawna plamy, jak np. prawie nie znany dot>d okres bastionowej czy kleszczowej
fortyÝkacji.

Autorzy prac teoretycznych juc od najdawniejszych czasów zmierzali do porów-
nywania i systematyzowania znanych im form obwarowaM, zalecaj>c ucycie jednych
i wytykaj>c wady drugich, wreszcie proponuj>c własne rozwi>zania. Tak wiCc juc z gór>
dwa tysi>ce lat temu Żilon zaleca ucycie piCciobocznych baszt, które jednak dopiero po
przeszło tysi>cleciu zrobi> tak niezwykł> karierC jako bastiony. jeszcze dalej siCga
starocytny żrek, postuluj>c strzelnice o ,,schodkowych” tarczach, masowo wprowadzone
jako tzw. ,,przeciwrykoszetowe” dopiero W fortach naszego stulecia, W tym i W krakowskich
na jurze. Na ogół jednak teoretycy nie wykraczali poza swoj> epokC, zmierzaj>c
W pierwszym rzCdzie do udoskonalenia przez eliminacjC niedogodnoWci stosowanych juc
form. Sprowadzało siC to zwłaszcza do uporczywej ,,walki” z polami martwymi, czyli
miejscami na przedpolu, których nie dawało siC skutecznie ostrzeliwać z obwarowaM.

Źlatego tec dopiero wprowadzenie W XIX W. na szerok> skalC twierdzy fortowej
zmieniło W ogóle skalC obwarowaM. Wyeliminowało, czego przykład stanowić moce
twierdza krakowska, utrwalon> przez tysi>clecia ,,kurtynC” _ zatem wał lub mur ł>cz>cy
poszczególne elementy obwodu obronnego, zamykaj>c tym samym wielki, tysi>ce lat
licz>cy rozdział W dziejach fortyÝkacji. Umocliwiło to krytyczne juc studia nad minionymi
systemami.

PodstawC takiego WłaWnie scalaj>cego ujCcia stanowi załocenie, ic kacde dzieło mog>ce
spełniać warunki aktywnej obrony reprezentuje daj>cy siC okreWlić system obronny. System
stanowi>cy o istocie i WartoWci ucytkowej budowli we właWciwym mu okresie historycznym.
Zamek W Pieskowej Skale był najpierw warowni> osłoniCt> basztami, a potem bastionami.

System zaW _ to po prostu zestaw elementów ułoconych według okreWlonych zasad.
W sztuce obronnej zatem, a stanowi to podstawC konstruowania dzieł obronnych,
odpowiednio dobrane elementy obronne, zestawione według równiec odpowiednio dob-
ranych sposobów obrony, stwarzaj> właWnie systemy obronne. Źodać trzeba, ic dotyczy to
dzieł o wyraanie czynnym charakterze, zatem takich, W których oprócz „przeszkody”
wystCpuje równiec aktywne „stanowisko” obroMcy. Tarasy skalne ijaskinie pozostan> tylko
schroniskami. Źopiero mur, Wał czy wieca daj> pocz>tek sztuce obronnej.

Wieloletnie badania pozwoliły na wyodrCbnienie W dziejach całej historii sztuki
obronnej W ci>gu tysi>cleci zaledwie dziesiCciu zasadniczych elementów obronnych. S> to
w kolejnoWci pojawiania siC W dziejach fortyÝkacjiŚ
_ Wciana, zatem prosty lub wypukły łukiem b>da wygiCty załamaniem mur, wał, czCstokół

lub parkanś
_ zatoka, bCd>ca równiec prostym lub WklCsłym nieregularnym uskokiem Wcianyś
_ wieca, czyli budowla o znacznej wysokoWci, przy czym broniona nie tyle ze Wcian, co ze

swego górnego tarasuś
_ baszta, podobna wprawdzie do wiecy, lecz posiadaj>ca W Wcianach cały zestaw strzelnic,

właWnie przeznaczonych do obrony czynnejś
_ basteja, czyli jakby znów baszta, lecz bardzo niska, prawie ukryta W fosie, dostosowana

juc W pełni do ucycia broni palnejś
_ bastion, bCd>cy W istocie piCcioboczn> bastej>ś
_ kleszcze, stanowi>ce regularnie zgeometryzowane załamania Wcianyś
_ kojec, czyli kaponiera, broni>ca juc tylko dna fosy, nie zaW przedpola,
_ fort jako samodzielny ducy obiekt Þankuj>cy, nie powi>zany juc z s>siednimi za pomoc>

kurtynś
_ ostróg forteczny, nieco podobny do kojca, bCd>cy mał>, równiec prawie samodzieln>

jakby kazamat>, o ducym zreszt> zrócnicowaniu funkcjonalnym.

WWród tysiCcy ksiącek, artykułów i przyczynków W literaturze Wwiatowej związanej
z dziejami sztuki obronnej czCWć dotycząca naszej bibliograÝi obejmuje równiec pokaaną
liczbC pozycji, która zwłaszcza W ostatnim dziesiCcioleciu nagle narasta, wypełniając białe
do niedawna plamy, jak np. prawie nie znany dotąd okres bastionowej czy kleszczowej
fortyÝkacji.

Autorzy prac teoretycznych juc od najdawniejszych czasów zmierzali do porów-
nywania i systematyzowania znanych im form obwarowaM, zalecając ucycie jednych
i wytykając wady drugich, wreszcie proponując własne rozwiązania. Tak wiCc juc z górą
dwa tysiące lat temu Żilon zaleca ucycie piCciobocznych baszt, które jednak dopiero po
przeszło tysiącleciu zrobią tak niezwykłą karierC jako bastiony. jeszcze dalej siCga
starocytny żrek, postulując strzelnice o „schodkowych” tarczach, masowo Wprowadzone
jako tzw. ,,przeciwrykoszetowe” dopiero w fortach naszego stulecia, W tym i W krakowskich
na jurze. Na ogół jednak teoretycy nie wykraczali poza swoją epokC, zmierzając
W pierwszym rzCdzie do udoskonalenia przez eliminacjC niedogodnoWci stosowanych juc
form. Sprowadzało siC to zwłaszcza do uporczywej „walki” z polami martwymi, czyli
miejscami na przedpolu, których nie dawało siC skutecznie ostrzeliwać z obwarowaM.

Dlatego tec dopiero wprowadzenie W XIX W. na szeroką skalC twierdzy fortowej
zmieniło W ogóle skalC obwarowaM. Wyeliminowało, czego przykład stanowić moce
twierdza krakowska, utrwaloną przez tysiąclecia ,,kurtynC” _ zatem wał lub mur łączący
poszczególne elementy obwodu obronnego, zamykając tym samym wielki, tysiące lat
liczący rozdział W dziejach fortyÝkacji. Umocliwiło to krytyczne juc studia nad minionymi
systemami.

PodstawC takiego WłaWnie scalającego ujCcia stanowi załocenie, ic kacde dzieło mogące
spełniać warunki aktywnej obrony reprezentuje dający siC okreWlić system obronny. System
stanowiący o istocie i wartoWci ucytkowej budowli we właWciwym mu okresie historycznym.
Zamek W Pieskowej Skale był najpierw warownią osłoniCtą basztami, a potem bastionami.

System zaW _ to po prostu zestaw elementów ułoconych według okreWlonych zasad.
W sztuce obronnej zatem, a stanowi to podstawC konstruowania dzieł obronnych,
odpowiednio dobrane elementy obronne, zestawione według równiec odpowiednio dob-
ranych sposobów obrony, stwarzają właWnie systemy obronne. Dodać trzeba, ic dotyczy to
dzieł o wyraanie czynnym charakterze, zatem takich, W których oprócz „przeszkody”
wystCpuje równiec aktywne ,,stanowisko” obroMcy. Tarasy skalne ijaskinie pozostaną tylko
schroniskami. Dopiero mur, Wał czy wieca dają początek sztuce obronnej.

Wieloletnie badania pozwoliły na wyodrCbnienie W dziejach całej historii sztuki
obronnej W ciągu tysiącleci zaledwie dziesiCciu zasadniczych elementów obronnych. Są to
W kolejnoWci pojawiania siC W dziejach fortyÝkacjiŚ
_ Wciana, zatem prosty lub wypukły łukiem bąda wygiCty załamaniem mur, wał, czCstokół

lub parkanś
_ zatoka, bCdąca równiec prostym lub wklCsłym nieregularnym uskokiem Wcianyś
_ wieca, czyli budowla o znacznej wysokoWci, przy czym broniona nie tyle ze Wcian, co ze

swego górnego tarasuś
_ baszta, podobna wprawdzie do wiecy, lecz posiadająca W Wcianach cały zestaw strzelnic,

WłaWnie przeznaczonych do obrony czynnejś
_ basteja, czyli jakby znów baszta, lecz bardzo niska, prawie ukryta W fosie, dostosowana

juc W pełni do ucycia broni palnejś
_ bastion, bCdący W istocie piCcioboczną bastejąś
_ kleszcze, stanowiące regularnie zgeometryzowane załamania Wcianyś
_ kojec, czyli kaponiera, broniąca juc tylko dna fosy, nie zaW przedpola,
_ fort jako samodzielny ducy obiekt Þankujący, nie powiązany juc z sąsiednimi za pomocą

kurtynś
_ ostróg forteczny, nieco podobny do kojca, bCdący małą, równiec prawie samodzielną

jakby kazamatą, o ducym zresztą zrócnicowaniu funkcjonalnym.



jedne z tych elementów s> proste _ jak Wciana lub wieca, inne złocone _ jak bastion
czy fortś zawsze jednak stanowi> podstawowe czCWci systemu obronnego, funkcjonuj>ce
tylko w zespole powi>zanym W całoWć rócnymi sposobami obrony.

Tych zaW sposobów obrony mocna z kolei wyodrCbnić jeszcze mniej, gdyc zaledwie
cztery. S> toŚ
_ czołowy poziomy, zwany tec horyzontalnym i
_ czołowy wertykalny (pionowy)ś oba umocliwiaj>ce obronC przedpola W jednym

kierunkuś
_ kleszczowy, broni>cy przedpola juc z dwóch stronś
_ skrzydłowy, pozwalaj>cy z reguły na jego obronC z trzech rócnych kierunków.

2. Systemy obronne

Źopiero jednak zestawienie odpowiednich elementów obrony ze sposobem obrony daje
system obronny. NazwC kacdego z nich przyj>ć wypadnie zwykle od głównego, najbardziej
reprezentatywnego elementu obrony. Na tej tec zasadzie mocna dziW W dziejach sztuki
obronnej wyodrCbnić jedenaWcie zasadniczych, ogólnie stosowanych systemów. Byłyby to
_ W kolejnoWci pojawiania siC W dziejach, zatem W układzie mniej wiCcej chronologicznym,
a jednoczeWnie od najprostszych do najbardziej złoconych _ systemy nastCpuj>ceŚ _
ń. Scianowy, W którym element obrony stanowi Wciana, sposób zaW jej obrony jest

wył>cznie czołowy (por. tablica V).
2. Zatokowy, W którym element obrony stanowi przede wszystkim Wciana, ale sposób

obrony jest nie tylko czołowy, lecz równiec kleszczowy, uzyskiwany przez lokalne
wprowadzenie nieregularnego załamania kurtyny W formie jakby zatoki (pilastej,
półkolistej, prostej itp.) (por. tablica VI). Obydwa te systemy zwi>zane s> u nas
głównie z grodami i wczesnym Wredniowieczem.

3. Wiecowy, gdzie obok Wciany jako element wystCpuje wieca, wprowadzaj>ca oprócz
obrony czołowej, horyzontalnej, takce umacniaj>c> j>, a silnie eksponowan> _ wer-
tykaln> _ pionow> (por. tablica VII). System typowy dla zamków Wredniowiecznych.

4-. Basztowy, W którym prócz Wciany jako element obrony wystCpuje baszta umocliwiaj>ca
prowadzenie W pełni skrzydłowej obrony, przy jednoczesnym górowaniu nad przed-
polem (por. tablica VIII). System stosowany juc W XIV W. W miastach i zamkach,
stale rozwijany i doskonalony w XV oraz XVI stuleciu.

5. Bastejowy (panuj>cy w XVI w.), oparty na tejce zasadzie co basztowy, lecz
wyposacony W nowy element _ bastejC, ograniczaj>c> juc stopieM górowania nad
przedpolem, charakterystyczny dla baszt, na rzecz bliskiej obrony (por. tablica IX).

6. Bastionowy, gdzie z kolei bastejC zastCpuje piCcioboczny bastion, eliminuj>c wszystkie
pola martwe. System szczególnie cywotny, bo trwaj>cy od wieku XVI po połowC XIX W.
(por. tablica X).

7. Kleszczowy (nieco podobny do zatokowego), rzadziej spotykany, w którym pod-
stawowy element obrony stanowi Wciana, jednak łamana W sposób geometrycznie
regularny i zwielokrotniany, broniona na zasadzie kleszczowego sposobu, lecz bez udziału
czołowego. System charakterystyczny dla XVII i XVIII stulecia (por. tablica XI).

8. Poligonalny, gdzie oprócz Wciany słuc>cej do obrony dalekiej (przedpola) wystCpuje kojec
do obrony bliskiej. Sposób obrony W stosunku do Wcian jest albo czołowy, albo
kleszczowy, W stosunku zaW do kojca _ skrzydłowy (XVIII /XIX W.) (por. tablica XII).

ř. Żortowy zeWrodkowany, w którym główny element obrony stanowi tzw. standardo-
wy fort. System po raz pierwszy tworz>cy zespół bez Wcian ł>cz>cych elementy obro-
ny ze sob>, które zestawiane s> z s>siednimi na zasadzie obrony skrzydłowej miCdzy-
pól i przedpola, właWciwy dla 2 połowy XIX w., a nawet pocz>tku XX W. (por.
tablica XIII).

jedne z tych elementów są proste _ jak Wciana lub wieca, inne złocone _ jak bastion
czy fortś zawsze jednak stanowią podstawowe czCWci systemu obronnego, funkcjonujące
tylko W zespole powiązanym W całoWć rócnymi sposobami obrony.

Tych zaW sposobów obrony mocna z kolei wyodrCbnić jeszcze mniej, gdyc zaledwie
cztery. Są toŚ
_ czołowy poziomy, zwany tec horyzontalnym i
_ czołowy wertykalny (pionoWy)ś oba umocliwiające obronC przedpola W jednym

kierunkuś
_ kleszczowy, broniący przedpola juc z dwóch stronś
_ skrzydłowy, pozwalający z reguły na jego obronC z trzech rócnych kierunków.

2. Systemy obronne

Dopiero jednak zestawienie odpowiednich elementów obrony ze sposobem obrony daje
system obronny. NazwC kacdego z nich przyjąć wypadnie zwykle od głównego, najbardziej
reprezentatywnego elementu obrony. Na tej tec zasadzie mocna dziW W dziejach sztuki
obronnej wyodrCbnić jedenaWcie zasadniczych, ogólnie stosowanych systemów. Byłyby to
_ W kolejnoWci pojawiania siC W dziejach, zatem W układzie mniej wiCcej chronologicznym,
a jednoczeWnie od najprostszych do najbardziej złoconych _ systemy nastCpująceŚ _

l. Vcianowy, W którym element obrony stanowi Wciana, sposób zaW jej obrony jest
Wyłącznie czołowy (por. tablica V).

2. Zatokowy, W którym element obrony stanowi przede Wszystkim Wciana, ale sposób
obrony jest nie tylko czołowy, lecz równiec kleszczowy, uzyskiwany przez lokalne
Wprowadzenie nieregularnego załamania kurtyny W formie jakby zatoki (pilastej,
półkolistej, prostej itp.) (por. tablica VI). Obydwa te systemy związane są u nas
głównie z grodami i Wczesnym Wredniowieczem.

3. Wiecowy, gdzie obok Wciany jako element wystCpuje wieca, wprowadzająca oprócz
obrony czołowej, horyzontalnej, takce umacniającą ją, a silnie eksponowaną _ wer-
tykalną _ pionową (por. tablica VII). System typowy dla zamków Wredniowiecznych.

4-. Basztowy, W którym prócz Wciany jako element obrony wystCpuje baszta umocliwiająca
prowadzenie W pełni skrzydłowej obrony, przy jednoczesnym górowaniu nad przed-
polem (por. tablica VIII). System stosowany juc W XIV W. W miastach i zamkach,
stale rozwijany i doskonalony W XV oraz XVI stuleciu.

5. Bastejowy (panujący W XVI w.), oparty na tejce zasadzie co basztowy, lecz
wyposacony W nowy element _ bastejC, ograniczającą juc stopieM górowania nad
przedpolem, charakterystyczny dla baszt, na rzecz bliskiej obrony (por. tablica IX).

6. Bastionowy, gdzie z kolei bastejC zastCpuje piCcioboczny bastion, eliminując wszystkie
pola martwe. System szczególnie cywotny, bo trwający od wieku XVI po połowC XIX w.
(por. tablica X).

7. Kleszczowy (nieco podobny do zatokowego), rzadziej spotykany, W którym pod-
stawowy element obrony stanowi Wciana, jednak łamana W sposób geometrycznie
regularny i zwielokrotniany, broniona na zasadzie kleszczowego sposobu, lecz bez udziału
czołowego. System charakterystyczny dla XVII i XVIII stulecia (por. tablica XI).

8. Poligonalny, gdzie oprócz Wciany słucącej do obrony dalekiej (przedpola) wystCpuje kojec
do obrony bliskiej. Sposób obrony W stosunku do Wcian jest albo czołowy, albo
kleszczowy, W stosunku zaW do kojca _ skrzydłowy (XVIII /XIX W.) (por. tablica XII).

ř. Żortowy zeWrodkowany, W którym główny element obrony stanowi tzw. standardo-
wy fort. System po raz pierwszy tworzący zespół bez Wcian łączących elementy obro-
ny ze sobą, które zestawiane są z sąsiednimi na zasadzie obrony skrzydłowej miCdzy-
pól i przedpola, właWciwy dla 2 połowy XIX W., a nawet początku XX W. (por.
tablica XIII).



ńŃ. Żortowy grupowy, W którym fort standardowy zostaje zast>piony seri> rócnofunkcyj-
nych fortów przeznaczonych to dla artylerii, to dla piechoty, a takce fortów wiCkszych,
mniejszych, a nawet szaMców. Niemniej sposób obrony pozostaje ten sam _ skrzyd-
łowy. Czas wystCpowania to przełom XIX i XX W. (por. tablica XIV).

ll. System rozproszonej fortyÝkacji oparto na podobnej zasadzie co poprzedni, lecz
wprowadzono tu jako główny element mały ostróg o rócnych funkcjach. Z jednej strony
W celu obrony bliskiej (funkcja kojców), z drugiej _ dalekiej (funkcja bastionów),
wi>zany W obszary umocnione sieci> okopów, potern i zasieków. Charakterystyczny dla
naszego stulecia (por. tablica XV).
W zalecnoWci od zasad przyjCtych dla kształtowania planu, profilu lub poszczególnych

elementów i urz>dzeM, mogły W kacdym systemie powstawać odmiennoWci zwane szkołami
lub manierami, np. byłyŚ szkoła włoska, widoczna W obwarowaniach Tenczyna, i holender-
ska W CzCstochowie. Zaznaczyć przy tym trzeba, ic nierzadko systemy, szkoły czy maniery
mieszaj> siC, i to nie tylko W danym czasie, ale nawet W obrCbie jednego dzieła obronnego.
Na omawianym przez nas obszarze takie konglomeraty systemów stanowi> przykładowo
zamki na Wawelu, W Pieskowej Skale czy Tenczynie.

Przedstawione W zarysie podstawy systematyki pozwalaj> dopiero na sklasyÝkowanie
dzieł według wzglCdnie jednolitych zasad W ramach poszczególnych systemów, przy tym
niezalecnie od okresu wystCpowania. To zaW umocliwia porównywanie ich według cech
zasadniczych sztuki obronnej, a co za tym idzie _ podjCcie oceny z punktu widzenia
historii sztuki obronnej, a takce W naszym wypadku zrozumienie dziejów i zabytkowej
WartoWci dzieła obronnego. Na tej tec zasadzie omówione zostan> warownie jury.

Systemy, szkoły, maniery to cały złocony obraz sztuki obronnej, z pozoru trudny do
uchwycenia. Znakomicie obraz ten upraszcza architektoniczny sposób ich odzwierciedlenia
przez cechuj>ce kacde dzieło proÝl i plan, tu okreWlane mianem przekroju i narysu. Tak
WiCc kacdy system, a takce kacda szkoła czy maniera ma charakteryzuj>cy go, typowy
przekrój i narys.

W pojCciu przekroju mieWci siC jednak nie tylko zwykłe przeciCcie przez liniC
obwarowaM, lecz takce zawarte W nim znaczenia treWciowe obrony. Kacdy bowiem przekrój
zawiera charakteryzuj>ce go czCWci funkcji obronnej. Kolejno, postCpuj>c od przedpola,
stanowi> goŚ
_ „przeszkoda” lub cały ich zespół utrudniaj>cy na przedpolu dostCp do samego dziełaś
_ „stanowisko”, wyznaczaj>ce miejsca obroMcom wraz z całym uzbrojeniemś
_ „schronisko”, obejmuj>ce miejsce schronienia tak dla obroMców, jak i dla wyposacenia

bojowego.
juc W Wredniowieczu rów Wykuty W skale lub wypełniony wod> czy tec ostrokoły

_ były przeszkod> W stosunku do stanowiska, jakim były mury, baszty i Wiece. Na
schroniska zaW przeznaczano podówczas wnCki W murach i dolne kondygnacje baszt.
W nowoczesnej fortyÝkacji czCWci proÝlu pozostały te same, natomiast ogromnie zmieniły siC
formy. Zasieki i rowy przeciwczołgowe to pasmo przeszkód, okopy strzeleckie, ostrogi
forteczne, kopuły pancerne _ to stanowiska, na koniec schrony i podziemne magazyny
_ to schroniska, takie np. jak kawerny wykute W skałach Bodzowa.

Cały z kolei przekrój i jego niekiedy nadzwyczaj złocone czCWci, jak np. W wypadku
XIX-wiecznych twierdz, znajduj> swe przestrzenne rozmieszczenie dopiero W narysie. Tu
okreWlone zostaj> ich wzajemne stosunki, powi>zania i proporcje, które odpowiadaj>
wymogom systemu, szkoły, maniery, a wreszcie konkretnemu dziełu rozbudowanemu
W tych, a nie innych warunkach topograÝcznych i krajobrazie.

St>d tec, mimo ic powstały na Wwiecie setki tysiCcy dzieł i zespołów obronnych, mocna
zaryzykować twierdzenie, ce nie ma wWród nich dwóch takich samych. Mimo tego jednak
wszystkie one, od starocytnoWci po drug> wojnC Wwiatow>, mieszcz> siC W ramach
wymienionych zaledwie jedenastu systemów, stanowi>cych klucz do rozszyfrowania i zro-
zumienia całoWci. Wszystkie zaW systemy znalazły siC z biegiem lat właWnie na jurze, a takce

ńŃ. Żortowy grupowy, W którym fort standardowy zostaje zastąpiony serią rócnofunkcyj-
nych fortów przeznaczonych to dla artylerii, to dla piechoty, a takce fortów wiCkszych,
mniejszych, a nawet szaMców. Niemniej sposób obrony pozostaje ten sam _ skrzyd-
łowy. Czas wystCpowania to przełom XIX i XX W. (por. tablica XIV).

ll. System rozproszonej fortyÝkacji oparto na podobnej zasadzie co poprzedni, lecz
wprowadzono tu jako główny element mały ostróg o rócnych funkcjach. Z jednej strony
W celu obrony bliskiej (funkcja kojców), z drugiej _ dalekiej (funkcja bastionów),
Wiązany W obszary umocnione siecią okopów, potern i zasieków. Charakterystyczny dla
naszego stulecia (por. tablica XV).
W zalecnoWci od zasad przyjCtych dla kształtowania planu, profilu lub poszczególnych

elementów i urządzeM, mogły W kacdym systemie powstawać odmiennoWci zwane szkołami
lub manierami, np. byłyŚ szkoła Włoska, widoczna W obwarowaniach Tenczyna, i holender-
ska W CzCstochowie. Zaznaczyć przy tym trzeba, ic nierzadko systemy, szkoły czy maniery
mieszają siC, i to nie tylko W danym czasie, ale nawet W obrCbie jednego dzieła obronnego.
Na omawianym przez nas obszarze takie konglomeraty systemów stanowią przykładowo
zamki na Wawelu, W Pieskowej Skale czy Tenczynie.

Przedstawione W zarysie podstawy systematyki pozwalają dopiero na sklasyÝkowanie
dzieł według wzglCdnie jednolitych zasad W ramach poszczególnych systemów, przy tym
niezalecnie od okresu wystCpowania. To zaW umocliwia porównywanie ich według cech
zasadniczych sztuki obronnej, a co za tym idzie _ podjCcie oceny z punktu widzenia
historii sztuki obronnej, a takce W naszym wypadku zrozumienie dziejów i zabytkowej
WartoWci dzieła obronnego. Na tej tec zasadzie omówione zostaną warownie jury.

Systemy, szkoły, maniery to cały złocony obraz sztuki obronnej, z pozoru trudny do
uchwycenia. Znakomicie obraz ten upraszcza architektoniczny sposób ich odzwierciedlenia
przez cechujące kacde dzieło proÝl i plan, tu okreWlane mianem przekroju i narysu. Tak
WiCc kacdy system, a takce kacda szkoła czy maniera ma charakteryzujący go, typowy
przekrój i narys.

W pojCciu przekroju mieWci siC jednak nie tylko zwykłe przeciCcie przez liniC
obwarowaM, lecz takce zawarte W nim znaczenia treWciowe obrony. Kacdy bowiem przekrój
zawiera charakteryzujące go czCWci funkcji obronnej. Kolejno, postCpując od przedpola,
stanowią goŚ
_ „przeszkoda” lub cały ich zespół utrudniający na przedpolu dostCp do samego dziełaś
_ „stanowisko”, wyznaczające miejsca obroMcom Wraz z całym uzbrojeniemś
_ „schronisko”, obejmujące miejsce schronienia tak dla obroMców, jak i dla wyposacenia

bojowego.
juc W Wredniowieczu rów Wykuty W skale lub Wypełniony wodą czy tec ostrokoły

_ były przeszkodą W stosunku do stanowiska, jakim były mury, baszty i wiece. Na
schroniska zaW przeznaczano podówczas wnCki w murach i dolne kondygnacje baszt.
W nowoczesnej fortyÝkacji czCWci proÝlu pozostały te same, natomiast ogromnie zmieniły siC
formy. Zasieki i rowy przeciwczołgowe to pasmo przeszkód, okopy strzeleckie, ostrogi
forteczne, kopuły pancerne _ to stanowiska, na koniec schrony i podziemne magazyny
_ to schroniska, takie np. jak kawerny wykute W skałach Bodzowa.

Cały z kolei przekrój i jego niekiedy nadzwyczaj złocone czCWci, jak np. W wypadku
XIX-wiecznych twierdz, znajdują swe przestrzenne rozmieszczenie dopiero W narysie. Tu
okreWlone zostają ich wzajemne stosunki, powiązania i proporcje, które odpowiadają
wymogom systemu, szkoły, maniery, a wreszcie konkretnemu dziełu rozbudowanemu
W tych, a nie innych warunkach topograÝcznych i krajobrazie.

Stąd tec, mimo ic powstały na Wwiecie setki tysiCcy dzieł i zespołów obronnych, mocna
zaryzykować twierdzenie, ce nie ma wWród nich dwóch takich samych. Mimo tego jednak
wszystkie one, od starocytnoWci po drugą wojnC Wwiatową, mieszczą siC W ramach
wymienionych zaledwie jedenastu systemów, stanowiących klucz do rozszyfrowania i zro-
zumienia całoWci. Wszystkie zaW systemy znalazły siC z biegiem lat właWnie na jurze, a takce



jej krakowskiej, północnej czCWci. Źlatego tec bez ich teoretycznej klasyÝkacji nie sposób
byłoby przyst>pić do ich rzetelnego przedstawienia, nawet zakładaj>c, ic ma mieć ono
bardziej popularny charakter. O ile kacdy obeznany jest np. z architektur> sakraln>, jej
czCWciami i elementami zarówno funkcjonalnymi, jak formalnymi, to mało kto wie to
Wszystko o dawnej architekturze obronnej. St>d tec, by unikn>ć błCdów W rozeznaniu czy
tec naiwnoWci W ocenie, wypadło blicej zaj>ć siC tymi sprawami.

PostCpuj>c według ci>gu logicznego, niesprzecznego zreszt> z wiCkszoWci> dot>d
stosowanych podziałów, wyodrCbnić tec mocna chronologicznie, odpowiednio do naszych
polskich warunków, piCć głównych okresów W rozwoju sztuki obronnej, której dzieła
obserwować bCdziemy na jurze.

Przedstawia to nastCpuj>ce zestawienieŚ
ă

Okres Systemy Ramy czasowe
sztuki obronnej ę
ă_
I. grodowy _ prymitywne

_ Wcianowy do XIII W.
_ zatokowy (pocz>tki wiecowego)
ă
II. zamków - wiecowy

i miast _ basztowy (pocz>tki bastejowego) XIII_XV
warownych
í____ă
III. twierdz _ bastejowy

klasycznych _ bastionowy (pocz>tki kleszczowego) XVI_XVIII
ă
IV. głównych _ kleszczowy

twierdz _ poligonalny (pocz>tek zeWrodkowanego) XVIlI_XIX
______________M__________._.___._.________---_--
V. obszarów _ fortowy zeWrodkowany

warownych _ fortowy grupowy XIX/XX
_ fortyÝkacji rozproszonej
ă

Źopiero tak zarysowany podział pozwala na właWciwe, zgodne z tematem odniesienie
do historii. Źalej, podział ten pozwala tec na jednoznaczne zwi>zanie nie tylko ze Wrodkami
walki, ale tec systemami obronnymi, szkołami i manierami, co umocliwia Własne
konsekwentne uzasadnienia i logiczn> konstrukcjC. W ten sposób zarówno Wredniowieczny
zamek, jak nowoczesny „obszar umocniony” znajdzie swe właWciwe miejsce W dziejach
sztuki obronnej równiec i na jurze.

jej krakowskiej, północnej czCWci. Dlatego tec bez ich teoretycznej klasyÝkacji nie sposób
byłoby przystąpić do ich rzetelnego przedstawienia, nawet zakładając, ic ma mieć ono
bardziej popularny charakter. O ile kacdy obeznany jest np. z architekturą sakralną, jej
czCWciami i elementami zarówno funkcjonalnymi, jak formalnymi, to mało kto wie to
Wszystko o dawnej architekturze obronnej. Stąd tec, by uniknąć błCdów W rozeznaniu czy
tec naiwnoWci W ocenie, wypadło blicej zająć siC tymi sprawami.

PostCpując według ciągu logicznego, niesprzecznego zresztą z wiCkszoWcią dotąd
stosowanych podziałów, wyodrCbnić tec mocna chronologicznie, odpowiednio do naszych
polskich Warunków, piCć głównych okresów W rozwoju sztuki obronnej, której dzieła
obserwować bCdziemy na jurze.

Przedstawia to nastCpujące zestawienieŚ
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walki, ale tec systemami obronnymi, szkołami i manierami, co umocliwia własne
konsekwentne uzasadnienia i logiczną konstrukcjC. W ten sposób zarówno Wredniowieczny
zamek, jak nowoczesny „obszar umocniony” znajdzie swe właWciwe miejsce W dziejach
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Iv. z JASKIL Źo żRoŹów

...kopi> dokoła i piCtrz> wykopan>
ziemiC... ac osi>gnie wymiar, jakiego
pragn>, iodmierzaj> bramC, a wchodzi siC
W ni> po moWcie z drewna.

relacja Ibrahima ibn jakuba o grodach
słowiaMskich (ř65/ř66)

Czy nasz obszar Wyrócniał siC od zarania tylko szczególn> postaci> natury? Skalistymi
dolinami, ostaMcami o osobliwych formach, swoist> roWlinnoWci>. jednym słowem tym
wszystkim, co Wbrew naukowemu okreWleniuŚ Wycyna Krakowska, dało pocz>tek tej
ogólnie przeciec ucywanej dziW nazwieŚ jura Krakowska, by pomin>ć tym razem miana
jura Krakowsko-CzCstochowska czy jura Krakowsko-WieluMska.

Czy równiec W kulturowym ujCciu miał ten obszar od pradawnych czasów jakieW
szczególne znaczenie?

Odpowieda doWć jednoznaczn> daje archeologia. Zatem najpierw tC szczególnoWć
osiedleMcz> nadał Krakowskiej jurze, jak to mówiono dawniej, ,,człowiek jaskiniowy”. Bo
właWnie ten obszar słynie z niezwykłej _ jak na polskie geomorfologiczne warunki
_ mnogoWci jaskiM i schronisk skalnych. Ich tec zasiedlenie siCga dolnego paleolitu
i człowieka _ łowcy neandertalskiego. W przybliceniu wiCc bez mała ńŃŃ ŃŃŃ lat przed
nasz> er>. jesteWmy tu zatem u pocz>tków W ogóle działalnoWci ludzkiej na naszych
ziemiach. Na domiar nie jest to bynajmniej pojedyncze, wyj>tkowe siedlisko _ lub nawet
ich grupa _ na jednym miejscu. żdy spojrzymy na mapC, zobaczymy, ic Piekary, Pr>dnik
Czajowski, BCbło, Wrzosy wyznaczaj> niemały obszar bytowania prehistorycznego człowie-
ka, stanowi>c niejako trzon omawianego tu terenu. żdy zaW dopełnimy WwiadomoWć tego
pojCciem „kultury pr>dnickiej”, jego wytworami, W tym choćby nocami krzemiennymi
zwanymi ,,pr>dniki”, rysuje siC zapowieda niezwykłego obrazu. Obszar ten trwa nieprze-
rwanie od zarania dziejów do dziW jako wyraz cywilizacji człowieka i przejaw jego kultury.
A jeWli tradycja kulturowa zatraca tu niestety swe szczególne cechy, to dopiero od dziW.

Po tej ostatniej niewesołej refleksji wypadnie wrócić do naszego tematu, a wiCc
obronnoWci. I tu stajemy równiec Wobec jej prapocz>tków. Czymcec bowiem s> te skalne
siedziby, jak nie miejscem ucieczki i obrony tak przed zwierzCtami, jak i obcymi. Źodajmy
do tego, ic juc na pocz>tku naszego stulecia doszukiwano siC tu takce palaÝtowych, a wiCc
nawodnych, polowych osad na rozlewiskach Wisły, tuc pod obecnymi Babicami _ póaniej-
szym lipowieckim zamkiem. Równiec i dziW wydobywa siC tu spoWród kłód skamieniałych
dCbów najrócniejsze znaleziska, poczynaj>c od czółen, a koMcz>c na grotach strzał. Sprawy
to ci>gle nie dobadane, niejasne i zagadkowe.

Tak to z przysłowiowej ,,otchłani wieków” wyłania siC jakby od razu jura Krakowska
ze swym atrybutem obronnoWci. I tu pytanie, czy wył>cznie jako ,,refugialna”, a wiCc
oparta li tylko na przeszkodzie (Wciana skalna, rozlewiska wodne) i schronisku (jaskinia)?
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Czy tec maj>ca równiec cechy „stanowiska”, a wiCc przeznaczona do aktywnej obrony?
jeWli wierzyć choć po czCWci Czarnowskiemu i jego badaniom W jaskiniach Mnikowa, to tu
właWnie jaskinia Murek, z wejWciem osłoniCtym resztkami kamiennej Wciany, mogła być
pierwszym umocnieniem siCgaj>cym epoki paleolitu (ok. 8ŃŃŃ lat p.n.e.). jeWli zaW nie, to
,,palma pierwszeMstwa” przypadłaby innej siedzibie, tarasowi przy jaskini Ciemnej
W Ojcowńe. Tu właWnie skalne bramy, dojWcie, rozmieszczenie głazów, choć bez sztucznych
budowli, wykazuj> jednoczeWnie dostosowanie do aktywnej obrony.

ęPo tych wszystkich formach mieszcz>cych siC W ogólnym pojCciu sztuki obronnej
pierwotnej _ cał> epokC stanowi juc W pełni rozwiniCta sztuka obronna okresu grodowego.
Mocna tec o mej mówić na naszym obszarze od około ńŃŃŃ roku p.n.e. Posługuje sie ona
Wprawdzie tylko prostymi systemami Wcianowym i zatokowym, ale o iluc odmianach
i z iloma ,,zapowiedziami” nastCpnego systemu _ wiecowego, by wspomnieć Okiennik, co
stanowi osobn , do dziW nie rozcz tan roblem. Południowa czCWć ur KrakowskieęY Y Y P Y J
posiada pewn> odrCbnoWć, pewien wyrócniaj>cy j> z otoczenia obszar grodowy. On tec
właWnie jest kolejnym zwartym ogniwem W rozwoju sztuki obronnej na mapie naszego
kraju.

ń. Natura i umocnienia po myWli człowieka

Tytuł nasuwa pytanieŚ a moce jednak „systemy naturalne” rozwacać przez podobieMs-
two do przedstawionych na wstCpie zasad systematyki? I tak, i nie. Tak, gdyc jest to juc
rozmyWlne szukanie ukrycia i dostosowywanie miejsca dla doraanego choćby bezpieczeMst-
wa. A zatem juc dokonywanie wyboru według pewnych istotnych, choć niekiedy na wpół
Wwiadomych prawideł. Nie, gdyc trudno tu mówić o systemach, ucyte bowiem Wrodki s>
wynikiem improwizacji, a W samym załoceniu tkwi głównie ukrycie siC, czyli W pierwszym
rzCdzie postawa bierna Wobec atakuj>cego. St>d wypadnie pozostać przy, zawieszonym
pomiCdzy przypadkowoWci> a celowoWci>, pojCciu ,,umocnienia”. Zatem nie W pełni jeszcze
Wwiadomego i urz>dzonego ,,obWarowania”. Cecha zaW naturalnoWci Wynika st>d, ic
posługiwano siC W tym wypadku niemal Wył>cznie miejscem W takiej postaci, W jakiej
zostało uformowane przez przyrodC. Stwierdzenie to jest wbrew pozorom ogromnie Wacne,
gdyc właWnie odt>d chronologicznie rozpoczynać mocna pradzieje sztuki obronnej. Ona tec,
nawet wiele setek lat póaniej, zwłaszcza W swym ,,polowym” kierunku, pozostaje _ o dziwo
- zawsze bliska umocnieniom pierwotnym. Nieco inaczej bCdzie W sztuce obronnej
W nurcie zwi>zanym z pojCciem ,,stałoWci”. Tu działania człowieka nierzadko zmierzać
bCd> do pełnej geometryzacji i jej WłaWnie podporz>dkowania form naturalnych. Pozornym
paradoksem stanie siC to _ dodajmy na marginesie _ ic WłaWnie nurt polowy bCdzie zwykle
bardziej postCpowy, staj>c siC niezmiennie do dziW nawet inspiratorem rozwoju fortyfikacji
stałej.

Rozpatruj>c umocnienia naturalne, wypadnie rozwacyć je W trzech przede wszystkim
zakresachŚ Wrodków, zasad i stopnia adaptacji do okreWlonych Warunków. Tak wacny
natomiast W poaniejszych okresach czynnik jak narys _ W tym wypadku pozostanie na
drugim planie, jako nieledwie pochodna wymienionych.

Vrodkami zatem, którymi rozporz>dza podejmuj>cy obronC, bCd> tu po prostu
naturalne właWciwoWci miejsca. Cztery najwacniejsze to oczywiWcieŚ ziemia _ jako
ukształtowanie wzniesieM czy zagłCbieM, Woda _ płyn>ca W korycie czy rozlana W staw lub
moczary, las i roWlinnoWć ogółem _ jako g>szcz, skupisko b>da pasmo. Wreszcie ostatnia
forma szczególna to tak charakterystyczne dla jury skały. One to znakomicie podnosiły
naturalne walory obronne czy to z uwagi na strome urwiska, jaskinie czy niedostCpne
tarasy. Zarówno kacda z właWciwoWci miejsca z osobnaŚ g>szcz puszczy i grota, jak
i najrócniejsze ich powi>zaniaŚ wyspa i maliniak na wzgórzu _ mog> dać podstawy do
ochrony przed atakuj>cym przeciwnikiem. Moce zaW nim być zarówno zwierzC, jak inny
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drugim planie, jako nieledwie pochodna wymienionych.
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ukształtowanie wzniesieM czy zagłCbieM, woda _ płynąca W korycie czy rozlana W staw lub
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człowiek, a nawet cywioł. Od niepamiCtnych czasów po Wredniowiecze jaskinie jurajskie
były miejscem schronienia.

Zasady tej obrony to odwieczne funkcje mog>ce tkwić W proÝlu kacdego umocnienia,
tradycyjnie -_ jak wspomniano _ dzielonego na przeszkodC, stanowisko i schronisko. Tak
wiCc zasiedlone juc przed tysi>cami lat „ogrojce” czy tec „oborzyska”, jak przy _jaskini
Ciemnej w Ojcowie, posiadały wspaniale rozbudowany zespół przeszkód W postaciŚ dołem
rw>cego nurtu Pr>dnika, gór> ogromnych pionowych Wcian skalnych. Stanowisko zaW
tworzyła krawCda tarasu skalnego, na skraju stromej Wciany. Schroniskiem na koniec był
sam taras, zwłaszcza głCbokie bramy skalne, a wreszcie jaskinia.

Nie inaczej, choć s> to dziW juc nie zachowane postacie, kształtowały siC kolejne pasma
obrony na wodnych ostrowach, leWnych polanach czy otoczonych jarami wzniesieniach, tec
rozlicznie spotykanych na _jurze. Niezalecnie od rozmaitoWci zasada umocnieM naturalnych
była niezmienna. Przede Wszystkim nalecy wykorzystać, a jeWli siC da - spiCtrzyć
przeszkody, uniemocliwiaj>c dostCp do miejsca schronienia. Obszar samego stanowiska zaW
zawCzić maksymalnie, sprowadzić W miarC mocliwoWci tylko do obrony samego WejWcia, czy
to ze Wciecki przez g>szcz lub bagno, czy z przesmyku wiod>cego na skalny taras. Miejsce
zamkniCcia tak urz>dzić, by - bCd>c obronne z natury - pozwalało na mocliwie
bezpieczne działanie ukrytego przy nim obroMcy. Zasiek na Wciecce, zawał skalnej ciaWniny,
ostrew zaci>gniCta W przesmyk czy skalny przełom - to najprostsze formy. Źobre zaW,
mocliwie ukryte stanowisko obroMcy obok lub jeszcze lepiej nad tak zabezpieczonym
przejWciem to ówczesna podstawa skutecznej obrony. Wszystkiego tego mocna jeszcze dziW
dopatrywać siC właWnie we wspomnianym „oborzysku” przy Oiemnej żrocie, ukrytym za
skaln> grup> RCkawicy na wprost Bramy Krakowskiej W Ojcowie.

Natomiast stopieM umocnienia, przystosowania do obrony, a wiCc wykorzystania
naturalnych właWciwoWci, Wynika juc z poziomu cywilizacji oraz inteligencji obroMcy. Stopni
tych mocna by dziW wyrócnić ac piCć. Z nich trzy pierwsze wi>c> siC tylko z samym
wyborem miejsca. Byłyby to wiCc według kolejnoWci poczynaMŚ
- wybór kierunku ucieczki W góry na skałC, nad wodC czy do lasu. Źalej
-- wybór miejsca ukrycia, zatem znów W ramach wymienionych obszarów, np. skała,

rozlewisko rzeki, g>szcz leWny, a nawet wzniesienie. Wreszcie
_ wybór miejsca zabezpieczaj>cego, a wiCc znówjaskini, wyspy, Wydzielonej jarami czCWci

wzgórza, a nawet g>szczu konarów starego wiekowego dCbu.
Przypomnijmy prastare tradycje. Mało znany u nas Ww. Sturmius podczas swej misji

ukrywał siC na wzgórzu gCsto zarosłym cierniem, a w>skie przejWcie zaci>gał WciCtymi
krzewami. Pierwszy zaW „zamek” krzycacki Vogelsang powstał pod Toruniem na ogrom-
nym dCbieś konary drzewa, opatrzone pomostami i Wcianami, tworzyły tarasy.

Takie działania, właWciwe raczej nietrwałemu osadnictwu lub koczownikom, wykorzys-
tuje z kolei niemal atawistycznie człowiek zmierzaj>cy do czasowego bodaj zatrzymania siC
W wybranym przez siebie miejscu. jednoczeWnie jednak zaczynaj> siC juc działania
przystosowuj>ce to miejsce do obrony. NastCpnymi zatem stopniami umocnienia bCd>Ś
- Wykorzystanie cech miejsca, a wiCc zwału kamieni, zwalonych drzew, ostrowia na rzece

Q czy zasieczenie dostCpu do polany W lesie. Wreszcie
- wykorzystanie miejscowego materiału do utwierdzenia i wzmocnienia obrony. BCdzie to

wiCc wzniesienie utrudniaj>cego dostCp ogrodzenia (np. jaskinia Murek W Mnikowie)
w rodzaju kamiennego wału, zasieku, a wreszcie to, co stanie siC ogromnym krokiem
naprzód - otoczenie wkoło prostym okopem (np. grodzisko W Jaworznie). To ostatnie
działanie daje juc pocz>tek systemowi Wcianowemu.
Zawsze jednak W podanych wypadkach obrona pozostanie przede wszystkim biern>

i sprowadzi siC do zucytkowania naturalnej przeszkody b>da stworzenia sztucznej. Tylko
W sytuacji nie do unikniCcia tworzy siC jeden, i to jak najkrótszy, odcinek wymagaj>cy
obrony czynnej, czyli powstaje stanowisko. Ono zaW z reguły ograniczy siC do ochrony
przejWcia w obrCb umocnionego miejsca.
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Przykłady takich umocnieM naturalnych, nazwać je mocna ogrodzeniami, dałoby siC
mnocyć. Tak tec postCpuj>c kolejno według naturalnych cech obszaru, a potem stopnia ich
wykorzystania, warto przytoczyć przykłady z Jury Krakowskiej, gdzie W koMcu znaleziono
jedne z najstarszych znanych W Polsce siedzib człowieka z epoki kamiennej. Tu miejscem
ukrycia mogła być właWnie skalna półka odciCta pionowymi Wcianami od góry i dołu,
z jednym tylko w>skim przesmykiem miCdzy skałami. Miejscem zabezpieczaj>cym - np.
tzw. „oborzysko” przy skale zwanej Pasieka W RzCdkowicach (k. CzCstochowy), gdzie
zachowane Wlady walki sprzed prawie 2ŃŃŃ lat wskazuj>, ce szukały tu schronienia
społecznoWci kultury łucyckiej przed Scytami. Przykład wykorzystania właWciwoWci miejsca
daje wielekroć wspominana jaskinia Murek zagrodzona kamienn> Wcian>, najdawniejsza
być moce forma architektoniczna na naszej ziemi. Wreszcie prymitywne wykorzystanie
materiału to kamienne wały na Bukowcu (k. Wygiełzowa). Zarówno umocnienia wodne,
jak np. ostrów naturalny, potem nadsypany w Bobrku, jak i przegrodzenie lŃŃ-2ŃŃ lat
temu okopem pastwiska na Zacierniu (k. Kostrza) - wszystkie te formy ł>cz> siC
z pocz>tkami dziejów sztuki obronnej, a jednoczeWnie, jako pochodz>ce z rócnych czasów,
wykazuj> niezwykł> trwałoWć tradycji prostych umocnieM. Kamienne bowiem wały
łucyckiego refugium (P) pod TyMcem niewiele rócni> siC od XV-wiecznej twierdzy wojsk
brackich W Wapienicy (w Beskidach) czy XVII-wiecznych umocnieM polany przy
wspomnianym pastwisku Zaciernie (XIX w.?).

Źopiero właWnie tradycja, poł>czona z wyobraani> i umiejCtnoWciami, ogółem, juc
z kultur> człowieka, wyraziła siC W Wwiadomej zdolnoWci doboru stopnia przystosowania ku
obronie. Tu juc zaczyna rysować siC zrócnicowanie zalecne od typu zagroceniaŚ ze strony
cywiołu, zwierz>t czy ludzi, potrzeby zatem zabezpieczenia siC Wałem, płotem lub
zasiekiem. żdy zaW pojawi siC napastnik wprawny W swym działaniu, zrodzi siC koniecznoWć
porzucenia prostych, na wpół biernych umocnieM i przejWcia do czynnych systemów obrony,
W których stanowisko stanie siC nie drugorzCdnym, lecz głównym elementem. Ale i tu d>cyć
siC bCdzie zawsze ac po wiek XX do wykorzystania sprzyjaj>cych właWciwoWci, jakie
z natury posiada miejsce. Tak tec grody Piekar, Okiennika, bCd>ce ostaMcami -ę z natural-
n> jakby wiec>, otoczone skaln> grzCd> i Wałem, daj> juc we wczesnym Wredniowieczu
Wwiadectwo d>cenia ku doskonałoWci W sztuce wojennej drog> ł>czenia natury z kunsztem.

2. Okres grodowy na _Iurze Krakowskiej

Zaskakuj>cy monumentalnoWci> połocenia półkolisty wał grodziska na Sokolicy,
kunsztowne pasace bramne Birowa, jak tec umiejCtnoWć, z jak> wznoszono wielkie
ziemno-drewniano-kamienne obwarowania Zamczyska nad Mnikowsk> Źolin> - budz>
do dziW podziw dla bezimiennych twórców grodów. Zdumiewa poziom organizacji,
konieczny zarówno przy prowadzeniu tak Wielkich budów, jak i przy tworzeniu z nich
zespołów broni>cych nierzadko przeciec całych regionów - opoli.

Okres ten stanowi cał> epokC kulturow>, zwi>zan> z reprezentatywn> dlaM potCcn>
budowl> _ grodem. Sam gród to obwarowany, zamkniCty obszar, bCd>cy wyrazem
okreWlonej organizacji społecznej paMstw plemiennych b>da wczesnofeudalnej władzy. St>d
potrzeba obrony społecznoWci mogła siC wyrazić, i wyraziła siC zarówno W wielkich
budowlach wymagaj>cych setek r>k do pracy i organizacyjnym ich zwi>zku, jak równiec
w zabezpieczaniu stanu posiadania.

Wymieniane w Wredniowiecznych przekazach liczby grodów jako charakteryzuj>ce
znaczenie poszczególnych paMstw plemiennych, a takce iloWć do dziW zachowanych grodzisk
juc od dawna skłaniały do podejmowania prac nad ich systematyzowaniem. Zaczynano od
prostych, by nie powiedzieć prymitywnych, podziałów topograficznych na grody wycynne
i nizinne. Prowadzono tec dociekania wychwytuj>ce pierWcieniowy, półkolisty, wieloboczny
Czy wieloczłonowy narys grodzisk. Wreszcie w wyniku badaM archeologicznych dociekano
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ich konstrukcjiŚ to ziemnej, to znów kamiennej, a zwłaszcza drewnianej, a W tym
skrzyniowej i przekładkowej. W Wlad za tym rozwijała siC nie tylko monograÝczna, ale tec
ogólna wiedza o grodziskach jako swoistych ruinach i o wyłaniaj>cym siC st>d obrazie
samych grodów. Oddzieliwszy tak zwane ,,wielkie”, przedfeudalne grody od z pozoru
podobnych, lecz bCd>cych juc pocz>tkiem nowej postaci _ zamków, tzw. ,,grodzisk
stockowatych” (czy jak proponowano _ ,,grodaców”), pozostaniemy przy omówieniu i tak
niemałego zasobu tych ,,właWciwych” ongiW grodów. Zostały one tu potraktowane jako
osobny problem sztuki obronnej.

Sk>d bowiem wziCły siC doskonałe na swe czasy, bodaj najlepiej poznane, wielkopolskie
umocnienia Biskupina, gdy okresy _ tak poprzedzaj>cy je, jak i nastCpuj>cy po nich
_ zdaj> siC nie wykazywać podobnego poziomu sztuki obronnej? Poziomu, do którego
potem dochodzi ona na naszych ziemiach _ według obecnego rozeznania _ ponownie
dopiero we wczesnym Wredniowieczu? Od pocz>tku niejasnoWci. Same zagadki i brak ogniw
w łaMcuchu rozwojowym, poprzedzaj>cym powstanie grodów kultury łucyckiej, by
wspomnieć z naszego obszaru żrodzisko, jaworzno, Piekary, Tyniec, a wreszcie i Wawel.
Z kolei jej upadek, w nastCpstwie _ jak siC mówi _ najazdów oraz ekspansji Celtów,
stwarza ciemne okresy zaraz na wstCpie. Póaniejsza przerwa spowodowana jest niszcz>cymi
,,wCdrówkami ludów”, kiedy to nasze ziemie jakby omija główny nurt Wródziemnomors-
kiego rozwoju sztuki obronnej. żdy na południu źuropy powstaj> warownie juc nie tylko
W systemie zatokowym i wiecowym, lecz rozkwita W żrecji, Rzymie i Bizancjum system
basztowy, tak pilnie naWladowany w północnej źuropie, a osi>gaj>cy tam odpowiedni
poziom dopiero w Wredniowieczu, to na naszych ziemiach trwaj> W istocie proste formy
umocnieM naturalnych, co najwycej systemu zatokowego. Po tym ciemnym okresie czy tec
przerwie rozwojowej miCdzy wiekami III p.n.e. a VII n.e. sztuka obronna zacznie siC
odradzać. żzyni tec szybkie postCpy we wczesnym Wredniowieczu, przynosz>c czasy
,,wielkich grodów” pomiCdzy VII a X wiekiem, obejmuj>c swym zakresem znów _jurC tzw.
,,zespołu krakowskiego”, by wymienić obok Wawelu Mników_Zamczysko, Ojców_Oko-
py, MorawicC, Tyniec, BCdkowice. Z kolei nastCpuje oryginalny okres ,,grodów piastows-
kich”, rozwijaj>cych siC znów na _jurze W stuleciach X po XII. Wrastaj>c zaW W feudalizm,
zwi>ce siC on z zachodnioeuropejskim nurtem nowego okresu ,,warownych zamków
i miast”. Wraz z tym dopiero nastCpuje wprowadzenie na szerok> skalC nowych systemów
wiecowego i basztowego.

Tak wiCc okres grodowy poprzedziły umocnienia pierwotne czy tec prymitywne. Sam
zaW gród wyrósł na pewno na gruncie dwóch systemówŚ Wcianowego i zatokowego. S>dzić tec
mocna, ic wtedy pojawiły siC pocz>tki nastCpnego systemu _ wiecowego, o czym jednak
niewiele dziW jeszcze mocna powiedzieć. Systemy te wchodziły w ucycie niew>tpliwie
kolejno, od najprostszych po bardziej złocone. Niemniej dziW ci>gle jeszcze nie da siC okreWlić
blicej ich chronologii bezwzglCdnej. St>d zast>pić j> trzeba wzglCdn>, a w kolejnoWci
_ zaczynaj>c od systemów najprostszych po najbardziej na owe czasy dojrzały _ ostatni
system to system wiecowy. Z tym jednakce, ic nieustannie trzeba pamiCtać o tak typowym
zwłaszcza W okresie Wredniowiecza konserwatyzmie, wyracaj>cym siC w trwałoWci raz
wprowadzonych form. Źlatego tec np. system Wcianowy to nie tylko wyraz pocz>tków
okresu grodowego, ale tec postać kontynuowana potem równolegle wraz z nastCpnymi
doskonalszymi systemami, ac po póane nawet Wredniowiecze. Źla przykładu podać mocna
choćby owal wałów Źamic (2 poł. VIII w.) oraz miejskie obwarowania Chrzanowa,
podobno z XIV juc wieku, jako dowód niezmiennoWci prostego, Wcianowego narysu
obwarowaM.

NietypowoWć omówienia okresu grodowego, prócz wzglCdnoWci chronologii, wi>zać siC
bCdzie takce ze spraw> zaginionej terminologii. Badania archeologiczne ujednoznaczniaj>
wprawdzie stopniowo formy, lecz brak przekazów opisowych nie pozwala na ich nazwanie.
St>d ucyta tu terminologia jest w istocie zlepkiemŚ tradycji _ jak sama nazwa gród,
domniemanych czy rekonstruowanych nazw _ jak wał izbicowy, nazw opisowych

ich konstrukcjiŚ to ziemnej, to znów kamiennej, a zwłaszcza drewnianej, a W tym
skrzyniowej i przekładkowej. W Wlad za tym rozwijała siC nie tylko monograÝczna, ale tec
ogólna wiedza o grodziskach jako swoistych ruinach i o wyłaniającym siC stąd obrazie
samych grodów. Oddzieliwszy tak zwane ,,wielkie”, przedfeudalne grody od z pozoru
podobnych, lecz bCdących juc początkiem nowej postaci _ zamków, tzw. ,,grodzisk
stockowatych” (czy jak proponowano _ ,,grodaców”), pozostaniemy przy omówieniu i tak
niemałego zasobu tych ,,właWciwych” ongiW grodów. Zostały one tu potraktowane jako
osobny problem sztuki obronnej.

Skąd bowiem wziCły siC doskonałe na swe czasy, bodaj najlepiej poznane, wielkopolskie
umocnienia Biskupina, gdy okresy _ tak poprzedzający je, jak i nastCpujący po nich
_ zdają siC nie wykazywać podobnego poziomu sztuki obronnej? Poziomu, do którego
potem dochodzi ona na naszych ziemiach _ według obecnego rozeznania _ ponownie
dopiero we wczesnym Wredniowieczu? Od początku niejasnoWci. Same zagadki i brak ogniw
w łaMcuchu rozwojowym, poprzedzającym powstanie grodów kultury łucyckiej, by
wspomnieć z naszego obszaru żrodzisko, jaworzno, Piekary, Tyniec, a wreszcie i Wawel.
Z kolei jej upadek, w nastCpstwie _ jak siC mówi _ najazdów oraz ekspansji Celtów,
stwarza ciemne okresy zaraz na wstCpie. Póaniejsza przerwa spowodowana jest niszczącymi
,,wCdrówkami ludów”, kiedy to nasze ziemie jakby omija główny nurt Wródziemnomors-
kiego rozwoju sztuki obronnej. żdy na południu źuropy powstają warownie juc nie tylko
W systemie zatokowym i wiecowym, lecz rozkwita W żrecji, Rzymie i Bizancjum system
basztowy, tak pilnie naWladowany w północnej źuropie, a osiągający tam odpowiedni
poziom dopiero w Wredniowieczu, to na naszych ziemiach trwają W istocie proste formy
umocnieM naturalnych, co najwycej systemu zatokowego. Po tym ciemnym okresie czy tec
przerwie rozwojowej miCdzy wiekami III p.n.e. a VII n.e. sztuka obronna zacznie siC
odradzać. żzyni tec szybkie postCpy we wczesnym Wredniowieczu, przynosząc czasy
,,wielkich grodów” pomiCdzy VII a X wiekiem, obejmując swym zakresem znów _jurC tzw.
,,zespołu krakowskiego”, by wymienić obok Wawelu Mników_Zamczysko, Ojców_Oko-
py, MorawicC, Tyniec, BCdkowice. Z kolei nastCpuje oryginalny okres ,,grodów piastows-
kich”, rozwijających siC znów na _jurze W stuleciach X po XII. Wrastając zaW W feudalizm,
zwiące siC on z zachodnioeuropejskim nurtem nowego okresu ,,warownych zamków
i miast”. Wraz z tym dopiero nastCpuje wprowadzenie na szeroką skalC nowych systemów
wiecowego i basztowego.

Tak wiCc okres grodowy poprzedziły umocnienia pierwotne czy tec prymitywne. Sam
zaW gród wyrósł na pewno na gruncie dwóch systemówŚ Wcianowego i zatokowego. Sądzić tec
mocna, ic wtedy pojawiły siC początki nastCpnego systemu _ wiecowego, o czym jednak
niewiele dziW jeszcze mocna powiedzieć. Systemy te wchodziły w ucycie niewątpliwie
kolejno, od najprostszych po bardziej złocone. Niemniej dziW ciągle jeszcze nie da siC okreWlić
blicej ich chronologii bezwzglCdnej. Stąd zastąpić ją trzeba wzglCdną, a w kolejnoWci
_ zaczynając od systemów najprostszych po najbardziej na owe czasy dojrzały _ ostatni
system to system Wiecowy. Z tym jednakce, ic nieustannie trzeba pamiCtać o tak typowym
zwłaszcza W okresie Wredniowiecza konserwatyzmie, wyracającym siC w trwałoWci raz
wprowadzonych form. Dlatego tec np. system Wcianowy to nie tylko wyraz początków
okresu grodowego, ale tec postać kontynuowana potem równolegle wraz z nastCpnymi
doskonalszymi systemami, ac po póane nawet Wredniowiecze. Dla przykładu podać mocna
choćby owal wałów Damic (2 poł. VIII w.) oraz miejskie obwarowania Chrzanowa,
podobno z XIV juc wieku, jako dowód niezmiennoWci prostego, Wcianowego narysu
obwarowaM.

NietypowoWć omówienia okresu grodowego, prócz wzglCdnoWci chronologii, wiązać siC
bCdzie takce ze sprawą zaginionej terminologii. Badania archeologiczne ujednoznaczniają
wprawdzie stopniowo formy, lecz brak przekazów opisowych nie pozwala na ich nazwanie.
Stąd ucyta tu terminologia jest w istocie zlepkiemŚ tradycji _ jak sama nazwa gród,
domniemanych czy rekonstruowanych nazw _ jak wał izbicowy, nazw opisowych



_ W rodzaju grodzisko stockowate, niekiedy zapocyczonych, zreszt> czCsto niepotrzebnie,
wreszcie pocytecznych chyba neologizmów W typie wymienionego juc ,,grodaca”. Stało siC
wiCc równiec konieczne d>cenie do porz>dkowania nazewnictwa. żo innego bowiem
czCstokół, co innego ostrokół _ chCtnie tymczasem ucywane wymiennie, na domiar
identyÝkowane z obc> i anachroniczn> dla nas francusk> nazw> palisada. Na szczCWcie
stopniowo badania jCzykoznawców, oparte czCsto na wczesnej terminologii własnej,
zwłaszcza XVI i XVII W., pozwalaj> niekiedy przywracać nazwy rodzime.

Wobec trudnoWci z datowaniem konkretnych form, mimo nawet wyraanie rysuj>cych
siC wspomnianych juc podokresów, wypadnie dokonać omówienia poszczególnych sys-
temów w kolejnoWci odpowiadaj>cej ich dojrzałoWci, a wiCc W chronologii wzglCdnej.
Niemniej nie mocna zrezygnować z próby wyci>gniCcia wniosków W celu zarysowania
zwi>zków miCdzy podokresami historycznymi a konkretnymi formami grodów.

3. System Wcianowy i grody

żród to synonim miejsca ogrodzonego, lecz nie jako o-gród lub za-groda, dla prostego
zabezpieczenia mienia, ale obwarowanego dla obrony przed innymi ludami. Zwykło siC
przy tym, i słusznie, uwacać za oczywiste, ic posiada on obwód zamkniCty oraz ce wi>ce siC
z czasami przed- lub wczesnofeudalnymi. Zatem zarówno z odległ> kultur> łucyck>, jak
wczesnym Wredniowieczem, z którym _ zwłaszcza potocznie _ zwi>zało siC pojCcie grodu.
Spojrzyjmy na grodziska Jury Krakowskiej na tle innych regionów naszego kraju. _]estce to
podobny obraz czy moce nieco inny?

Najprostsz> i najpierwotniejsz> formC przybiera gród właWnie W systemie Wcianowym.
Pozwala to odrócnić go od bardziej złoconych postaci, zwi>zanych z systemem zatokowym,
a po czCWci tec i wiecowym,

żłównym elementem obrony jest tu wiCc Wciana W postaci od najprostszego płotu (np.
Piekary) i czCstokołu (np. Okół) po nader zrócnicowane postacie wału od kamiennego (np.
Płaza) po skrzyniowy (np. Wawel). Ona tec przes>dza o aktywnej obronie, choć moce być
dopełniona, a nawet _ jakce czCsto na _]urze _ zast>piona od stron mniej zagroconych
umocnieniem naturalnymŚ rzek> (np. Tyniec), urwiskiem (np. Imbramowice) b>da
przepaWcistym stokiem (np. Ojców_Okopy). Nie zmienia to jednak zasady zamkniCcia
obwodu obronnego W narysie _ co tu najwacniejsze _ pozbawionym wklCsłoWci czy
załamaM ku Wrodkowi obwodu. Taka bowiem Ýgura, mocliwie zblicona do koła lub owalu,
decyduje o ekonomii sił _ najwiCkszej powierzchni przy najkrótszym, tak trudnym przeciec
do budowy, obwodzie. Niemniej przy tych wszystkich zaletach system pozwala jedynie na
obronC czołow>, choć oczywiWcie z niemał> przewag> nad atakuj>cym, jak> daje panowanie
z wysokoWci wału nad przedpolem. Im wiCc Wciana wycsza, tym przewaga obroMcy staje siC
wiCksza. Na domiar mamy tu do czynienia z obron> tak czynn>, bo z góry, jak i biern>, bo
niedostCpnoWć stanowiska zwiCksza stok wału i głCbokoWć fosy.

Wielka była iloWć grodów _ nie darmo nazywano nasze ziemie krajem grodów.
Niemniej stopieM ich zachowania w postaci juc całkowicie zrujnowanej, czyli grodzisk,
a przy tym wci>c jednak skromny stan ich przebadania _ mimo wielkich prac i ogromnych
osi>gniCć archeologów _ stwarza stan stałego niedostatku informacji. Wynikaj> st>d
trudnoWci W dokładniejszym datowaniu. Nawet gdy to dotyczy Wawelu, zdania bywaj>
podzielone. Na domiar, czCsto długotrwałoWć osadnictwa W obrCbie grodów i mało zbadane
przemiany W ci>gu setek lat zmuszaj> do wielkiej ostrocnoWci W Wysuwaniu uogólniaj>cych
wniosków, by wspomnieć znów BramC Krakowsk>, tym razem W jej czCWci pod TyMcem
i Piekarami. Niemniej mocna i od strony sztuki obronnej podj>ć próbC zmierzaj>c> do
ustalenia najtypowszych narysów obronnych grodów. Na tej drodze, W oparciu o dane
zebrane z setek grodzisk, da siC równiec uj>ć ich odmiany W układzie rozwojowym, a wiCc
odpowiadaj>cym wzglCdnej chronologiiŚ od prostych dzieł o ,,tarczowym” układzie po
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Wobec trudnoWci z datowaniem konkretnych form, mimo nawet wyraanie rysujących
siC wspomnianych juc podokresów, wypadnie dokonać omówienia poszczególnych sys-
temów w kolejnoWci odpowiadającej ich dojrzałoWci, a wiCc W chronologii wzglCdnej.
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dopełniona, a nawet _ jakce czCsto na _]urze _ zastąpiona od stron mniej zagroconych
umocnieniem naturalnymŚ rzeką (np. Tyniec), urwiskiem (np. Imbramowice) bąda
przepaWcistym stokiem (np. Ojców_Okopy). Nie zmienia to jednak zasady zamkniCcia
obwodu obronnego W narysie _ co tu najwacniejsze _ pozbawionym wklCsłoWci czy
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wiCksza. Na domiar mamy tu do czynienia z obroną tak czynną, bo z góry, jak i bierną, bo
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Wielka była iloWć grodów _ nie darmo nazywano nasze ziemie krajem grodów.
Niemniej stopieM ich zachowania w postaci juc całkowicie zrujnowanej, czyli grodzisk,
a przy tym wciąc jednak skromny stan ich przebadania _ mimo wielkich prac i ogromnych
osiągniCć archeologów _ stwarza stan stałego niedostatku informacji. Wynikają stąd
trudnoWci W dokładniejszym datowaniu. Nawet gdy to dotyczy Wawelu, zdania bywają
podzielone. Na domiar, czCsto długotrwałoWć osadnictwa W obrCbie grodów i mało zbadane
przemiany W ciągu setek lat zmuszają do wielkiej ostrocnoWci W Wysuwaniu uogólniających
wniosków, by wspomnieć znów BramC Krakowską, tym razem W jej czCWci pod TyMcem
i Piekarami. Niemniej mocna i od strony sztuki obronnej podjąć próbC zmierzającą do
ustalenia najtypowszych narysów obronnych grodów. Na tej drodze, W oparciu o dane
zebrane z setek grodzisk, da siC równiec ująć ich odmiany W układzie rozwojowym, a wiCc
odpowiadającym wzglCdnej chronologiiŚ od prostych dzieł o ,,tarczowym” układzie po



,,wieloczłonowe”, zatem na ogół niezalecnie od czasu ich faktycznego powstania czy tec
przekształcenia.

A. ,,Układ tarczowy”, któr> to nazw> zast>piono tu miano ,,grodziska z Wałem
poprzecznym”, maj>cym zreszt> W dziejach obwarowaM z dawna przyjCte inne znaczenie,
to układ, W którym z natury obronne miejsce zostaje sztucznie i silnie obwarowane od
strony najwiCkszego zagrocenia. Odmiana ta, tradycyjnie uwacana za najstarsz>, wi>ce siC
nierozerwalnie z omówionymi juc umocnieniami naturalnymi. Te właWnie stoki, skały, jary,
woda, której „widły” tworz> czCsto dwa lub trzy naturalne ,,fronty”, osłaniaj> od czoła
strony najdogodniejszej do ataku właWnie jakby tarcz> Wciany okopu, broni>cego dojWcia
W obrCb stworzonego przez naturC tarasu. Od zarania dziejów sztuki obronnej znano na
Wwiecie tC postać warowni. U nas dokumentuje j> zwłaszcza całe Wczesne Wredniowiecze,
poczynaj>c od najkrótszych tarcz broni>cych w>skiego tylko przesmyku (np. Okopy
_ Ojców, Wczes. Wr.), po łukowate odciCcia (np. żrodzisko _ Skała, XIII W.?). Tymi
ostatnimi układ tarczowy wkracza juc W układy wieloczłonowe, o kilku kolejnych wałach
tarczowych. Warto tu wspomnieć, ic W przyszłoWci bCdzie to wzór do tworzenia siC nowej
formy obronnej _ zamków. Tak WiCc układ ten ma liczne swoiste odmiany zarysowane juc
wyraanie u pocz>tków kształtowania siC grodów.

B. Układ podkowiasty logicznie wydaje siC być kolejnym. Tu bowiem nastCpuje
oparcie siC juc jednym tylko frontem o naturaln> przeszkodC. Pojawia siC np. W Źamicach
(VIII w.). Niemniej gdy zdaje siC on wyraanie zanikać W Polsce W nastCpnym okresie
X-XIII w., to szczególne warunki jurajskie utrzymuj> tC formC i póaniej, np. grodziska na
Sokolicy (pod BCdkowicami, Wczes. Wr.) lub W Płazie. Odmiana ta od dawna pozostaje mało
zrócnicowana, a jeWli juc, to głównie przez wprowadzenie przedwałów (np. jaworzno, kult.
łucycka).

C. Układ pierWcieniowy uznać trzeba za najpowszechniej W Polsce spotykany. W samej
Wielkopolsce Kostrzewski wylicza juc przed laty ń88 grodzisk, które mocna z tym układem
wi>zać. Sk>d ta popularnoWć prostego kolistego lub nieco owalnego narysu? Prócz Wszelkich
istotnych zalet, właWciwych dla jego epoki, miał on jedn> najwiCksz> _ uniwersalnoWć
zastosowania W kacdych warunkach, od wyspy (choćby Biskupin, VI-IV W. p.n.e.),
półwyspu czy tarasu na moczarach, po płaskie tereny, a nawet strome wzgórza (Wawel,
VII-X w.). Niemniej zastosowanie grodów pierWcieniowych przewacać bCdzie W podmok-
łych dolinach lub pradolinach rzek, zatem jednak W powi>zaniu z przeszkodami
naturalnymi, a wiCc niemal zgodnie z cytowan> na wstCpie relacj> Ibrahima. St>d tec
odmiana ta wystCpuje raczej rzadko na _]urze z uwagi na jej naturalne warunki preferuj>ce
poprzedni> formC. Niemniej i tu wykazać mocna W szczególnoWci dwie odmiany.
_ OdmianC wałow>, posiadaj>c> juc W pełni ukształtowane ziemno-drewniane ob-

warowania (np. Wawel, XIII w.). Przy tym W Polsce główny czas rozwoju tej odmiany
to raczej okres wczeWniejszy (VII/VIII w.). juc bowiem W VIII W. zdaje siC ona
ustCpować na rzecz nastCpnej

_ odmiany z przedwałem. Zrazu zwykle pojedynczym (np. żzatkowice, Wczes. Wr.),
póaniej czCsto zwielokrotnionym, zreszt> na samej jurze, prócz Widoradza pod
Wieluniem, nie spotykanym.
Żormy tego układu zamyka nie tylko wspomniana postać wieloczłonowa, lecz równiec

stopniowe wprowadzenie kamiennego wału, a nawet muru, otwieraj>ce nowy okres
W dziejach Wredniowiecznych juc warowni.

Ź. Układ wieloboczny to W istocie tylko odmiana narysu, stosuj>ca W miejsce koła lub
owalu prostokreWln> geometryzacjC, przy tym nierzadko z zaokr>glonymi narocami. jak
mówili starocytni, ,,bogowie lubuj> siC W geometrii”, s> zatem i tacy, którzy Widz> w tych
narysach wpływy kultury pozamaterialnej. Niemniej i te narysy równiec mocna wi>zać
z całkiem racjonalnym podejWciem. Po prostu łatwiej budować wał skomplikowanej
konstrukcji W linii prostej nic na łuku. St>d przynajmniej od ok. VIII W. na terenie naszego
kraju pojawiaj> siC liczniej takie rozplanowania, choć i łucyckie Stare Sioło ma taki

,,wieloczłonowe”, zatem na ogół niezalecnie od czasu ich faktycznego powstania czy tec
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z całkiem racjonalnym podejWciem. Po prostu łatwiej budować wał skomplikowanej
konstrukcji W linii prostej nic na łuku. Stąd przynajmniej od ok. VIII W. na terenie naszego
kraju pojawiają siC liczniej takie rozplanowania, choć i łucyckie Stare Sioło ma taki



prostokreWlny narys. Na naszym terenie s> one jednak bardzo rzadkie. Mocna tu wymienić
Okół W Krakowie (Wczes. Wr.), ale i to wynikało z ukształtowania terenu. Kto zaW Wie, czy
czworoboczny W narysie wał przy zamku Lipowiec nie jest po prostu szaMcem z XVII lub
XVIII nawet wieku.

ź. Układ wieloczłonowy. Żorma to na pozór prosta. Z zasady wi>zana z po-
Wstawaniem póanych form podgrodzi (typowe dla IX/X W.), by wspomnieć Piekary (V-IV
W. p.n.e., XI-XIII W.) lub Mników (Wczes. Wr.), b>da układów ,,siostrzanych” (np. Zawada
LanckoroMska, IX W.), formy z omawianego obszaru nie znanej.

Tu tec podgrodzia, co rysuje siC juc na Wawelu (VIII W.?, XIII W.), zapowiadaj>
powstanie warownych miast, grody zaW _ warownych zamków, W których miejsce okopu
i wału zajmuj> juc kamienne mury. Nim jednak to nast>pi, W grodowym jeszcze okresie
pojawi> siC dwa nowe systemy. BCd> one miały istotny wpływ na rozwój sztuki obronnej,
koMcz>c proste ucycie czołowej obrony i zapowiadaj>c nowoczesn> _ skrzydłow> juc
obronC. r

4. System zatokowy i dylemat wiecy W grodach

System zatokowy odznacza siC charakterystycznym narysem, W którym przy zwykłym
Wcianowym obwodzie pojawia siC zazwyczaj na jednym tylko odcinku, i to na ogół właWnie
przy bramie, wklCsłe niczym ,,zatoka” załamanie. Wprowadza ono lokalnie mocliwoWć
obrony dwustronnej. Stwarza, innymi słowy mówi>c, mocnoWć kleszczowego krzycowania
ostrzału, choć na ograniczonej tylko powierzchni przedpola. Nie jest to zatem jeszcze pełna
obrona skrzydłowa, pozwalaj>ca na skupienie ostrzału W jednym miejscu z trzech juc stron.
Nie tworzy tec ten system ci>głego obwodu takich zatok, jak właWnie system kleszczowy.
Niemniej W porównaniu z prymitywn> jednokierunkow> tylko obron>, na jak> pozwala
system Wcianowy, stanowi wyraany postCp W uaktywnieniu obrony, zatem i sztuce Wojennej
W ogóle. System mieniony tu zatokowym pojawia siC i osi>ga znaczny rozwój właWnie
W okresie grodowym. jednak trwa tec przez całe Wredniowiecze. W okopach miejskich
XVI/XVII W. znów odcywa, choć krótkotrwałe.

Mógł on powstać na drodze przypadku, W wyniku warunków topograÝcznych, np. na
tarasach jurajskich grodów, by wspomnieć południowy front grodu W Mnikowie. Mógł tec
wynikn>ć z praktycznego stwierdzenia dogodnoWci obrony, wtedy gdy mocna atakować
przeciwnika jednoczeWnie z dwóch stron, czyli na wprost i z boku, na domiar tec z góry, co
równiec widać W tymce grodzisku, lecz W zachodnim froncie. żenezC mogło tu stanowić
doWwiadczenie z obrony bram. I właWnie z bramami system ten pozostanie głównie
zwi>zany. To zaW doskonale Widać do dziW W umocnieniach refugium tynieckiego (ok. V W.
p.n.e.), od północnego wschodu Wygl>daj>cych jak wielkie przybramne kleszcze.

Obserwuj>c bacznie narysy grodzisk W Polsce, dostrzega siC na ogół, zwłaszcza We
wczeWniejszym okresie, po wiek IX/X duce staranie, by właWnie unikać wszelkich wklCsłoWci
W obwodzie obronnym. Widać to dobrze W omijaniu WysuniCć z obłej linii obwodu. Widać
to tec W wyraanej trosce, by nawet wały poszczególnych członów grodu ł>czyły siC mocliwie
na prostej linii, bez wklCsłoWci. To właWnie było udziałem wspomnianych juc żzatkowic. Tu
ujawnia siC odmiennoWć grodów jurajskich, gdzie juc samo ukształtowanie terenu niejako
Wymuszało takie załamania. One to z czasem, W wyniku doWwiadczeM obronnych, mogły
nasun>ć myWl o kleszczowym sposobie obrony. Byłocby zatem refugium tynieckie jednym
z najwczeWniejszych tego rodzaju przykładów?

Z kolei potrzeba skutecznej obrony bramy dała zapewne pocz>tek nowemu systemowi.
Wypadnie wiCc powrócić do problemu bramy. O ile bowiem brama W czCstokole to po
prostu w>skie wrota W równie płaskiej a w>skiej Wcianie, to wał kilkumetrowej szerokoWci,
W którym trzeba umieWcić bramC, tworzy z miejsca tyluc metrow> ,,ciaWninC” _ korytarz,
ocembrowan> rzCdami słupów. Tak właWnie, jak miało to miejsce zarówno W Biskupinie,
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jak i z gór> o tysi>c lat młodszym Czerchowie (IX-XI W.), o w>skiej zaledwie
dwumetrowej, za to długiej na 8 m szyi. W takim wypadku obrona z korony wału, a nawet
z kładki nad tym korytarzem, narzuca siC sama. Wystarczy teraz załamać wał po jednej
choćby stronie i juc tworzy siC ,,zatoka” umocliwiaj>ca jeszcze pełniejsz> obronC. Wystarczy
z kolei zbudować nad bram> znan> z poaniejszych juc czasów izbicC _ ,,samborze” dla jej
obrony z góry _ i znów jest siC teoretycznie o krok od wzniesienia wiecy.

Najwyraaniej tec doceniano juc W Biskupinie znaczenie długoWci podejWcia do bramy
Wzdłuc wału. Co wiCcej, najlepsz> do obrony okazuje siC droga wzdłuc wału od prawej
strony, tak by trudniej było atakuj>cemu osłaniać siC tarcz> przed ostrzałem obroMców.
W obronie bramy tkwi wiCc zarodek mocliwoWci samorzutnego niemal ukształtowania siC ac
dwóch systemów, zatokowego i wiecowego. Niemniej trudno nie dostrzegać mocliwoWci
formowania wklCsłych, zatokowych załamaM, tak dogodnych dla bezpoWredniej, bliskiej
obrony, równiec na innych frontach obwodu obronnego, poza otoczeniem bramy. jest to
juc jednak właWciwoWć Wielkich grodów, gdzie kilkusetmetrowej długoWci fronty z konieczno-
Wci nawet, bo dla ominiCcia wiCkszych naturalnych przeszkód, musiały tworzyć, mimo
wyraanej chyba zrazu niechCci, wklCsłe załamania.

Z uwagi na rozwój tej nieprostej wbrew pozorom formy zatoki wyrócnić wypada id>c
od skromniejszej ku pełniej rozwiniCtej dwa jej główne układy, nazwane roboczoŚ
nocycowym i przedbramnym.

A. Układ nocycowy (przez podobieMstwo do rozwartych nocyc) to WłaWnie albo proste
jakby załamanie W przebiegu wału obok bramy, jak W Mnikowie (czycby juc ok. V W.
p.n.e.? kult. łucycka), które jednostronnie Ýankuje przejWcie, albo W odmianie ,,z
kleszczami”, W której u wierzchołka k>ta rozwartego mieWci siC brama, tak właWnie jak
W tzw. refugium tynieckim (znów tence czas?). Pierwsze, pilaste _ z natury rzeczy
odznaczaj>ce siC niewielkim zakresem oddziaływania, broni tylko samych Wrót. Źrugie,
załamane _ daj>ce wgl>d na całe przedpole bramy _ ujCte jest W rozwarte ramiona Wcian.
Wydaje siC to wynikać widomie z przeznaczeniaŚ pierwsze do obrony bliskiej, drugie
_ dalszej. Stosownie do tego, czy broniono w>skiej ciaWniny, ograniczonej naturalnymi
przeszkodami (most, grobla, w>ski taras z drog>), czy z natury dostCpnej, rozległej równi,
opatrzonej być moce tylko sztucznymi przeszkodami.

B. Układ przedbramny jest juc nie prost> tylko prób> zwiCkszenia obronnoWci
załamaniem wału, lecz dodaniem nowego elementu _ odcinka lub odcinków wału celowo
i silnie wysuniCtych W przedpole, przed bramC. Chyba jest to właWnie moment narodzin
jednej z form enigmatycznie okreWlanych póaniej mianem propugnaculum. Czy to W odmianie
„czołowej”, osłaniaj>cej bramC poprzecznym Wałem o dwustronnym dostCpie, nie od-
notowanej zreszt> na omawianym obszarze, czy tak czCstej tu „zabiegowej”, polegaj>cej na
jakby zachodzeniu na siebie odcinków wału. Obrona stara siC uchwycić atakuj>cego
z dwóch stron, tym razem jakby W ciaWninie, pomiCdzy dwoma wałami. To właWnie widać
do dziW W Czatkowicach (Wczes. Wr.), Źamicach (tence czas) czy, jak podaje Zaki, równiec
na Wawelu (XIII W.?). Źalsze logiczne rozwiniCcie tej formy to juc zwielokrotnienie tej
zabiegowej postaci, np. W serpentynC rócnie dzielon> wałami, ac po rodzaj ,,błCdnika”,
który zmusza atakuj>cego do ci>głej zmiany kierunku natarcia. Przykładu tego oryginal-
nego układu dostarcza Birów koło OgrodzieMca, W którym pn>ca siC miCdzy wałami droga
poprzecinana jest skalnymi progami (por. tablica VI

Na koniec pozostaje prawdziwa zagadkaŚ kiedy wprowadzono do obrony wiece,
a zatem ucyto nowego, doskonalszego systemu obrony. Wprawdzie liczne rekonstrukcje
prezentuj> widoki wiec, poczynaj>c od łucyckiego Biskupina czy Zawady LanckoroMskiej,
jednak ich weryÝkacja Wykazuje, ce prócz domniemania brak jakichkolwiek dowodów na
ich istnienie. Co WiCcej, jak juc przedstawiono, logika obrony grodu nie wykazuje
koniecznoWci ich ucycia. Miejsce bowiem nad bram> to albo po prostu korona wału, albo
miejsce na samborze _ izbicC, dla strócowania, a W razie potrzeby bronienia bramy z góry.
Wieca do tego nie jest potrzebna. St>d nalecałoby S>dzić, ic pojawia siC ona znacznie

jak i z górą o tysiąc lat młodszym Czerchowie (IX-XI W.), o wąskiej zaledwie
dwumetrowej, za to długiej na 8 m szyi. W takim wypadku obrona z korony wału, a nawet
z kładki nad tym korytarzem, narzuca siC sama. Wystarczy teraz załamać wał po jednej
choćby stronie i juc tworzy siC ,,zatoka” umocliwiająca jeszcze pełniejszą obronC. Wystarczy
z kolei zbudować nad bramą znaną z poaniejszych juc czasów izbicC _ ,,samborze” dla jej
obrony z góry _ i znów jest siC teoretycznie o krok od wzniesienia wiecy.

Najwyraaniej tec doceniano juc W Biskupinie znaczenie długoWci podejWcia do bramy
Wzdłuc wału. Co wiCcej, najlepszą do obrony okazuje siC droga wzdłuc wału od prawej
strony, tak by trudniej było atakującemu osłaniać siC tarczą przed ostrzałem obroMców.
W obronie bramy tkwi wiCc zarodek mocliwoWci samorzutnego niemal ukształtowania siC ac
dwóch systemów, zatokowego i wiecowego. Niemniej trudno nie dostrzegać mocliwoWci
formowania wklCsłych, zatokowych załamaM, tak dogodnych dla bezpoWredniej, bliskiej
obrony, równiec na innych frontach obwodu obronnego, poza otoczeniem bramy. jest to
juc jednak właWciwoWć Wielkich grodów, gdzie kilkusetmetrowej długoWci fronty z konieczno-
Wci nawet, bo dla ominiCcia wiCkszych naturalnych przeszkód, musiały tworzyć, mimo
wyraanej chyba zrazu niechCci, wklCsłe załamania.

Z uwagi na rozwój tej nieprostej wbrew pozorom formy zatoki wyrócnić wypada idąc
od skromniejszej ku pełniej rozwiniCtej dwa jej główne układy, nazwane roboczoŚ
nocycowym i przedbramnym.

A. Układ nocycowy (przez podobieMstwo do rozwartych nocyc) to WłaWnie albo proste
jakby załamanie W przebiegu wału obok bramy, jak W Mnikowie (czycby juc ok. V W.
p.n.e.? kult. łucycka), które jednostronnie Ýankuje przejWcie, albo W odmianie ,,z
kleszczami”, W której u wierzchołka kąta rozwartego mieWci siC brama, tak właWnie jak
W tzw. refugium tynieckim (znów tence czas?). Pierwsze, pilaste _ z natury rzeczy
odznaczające siC niewielkim zakresem oddziaływania, broni tylko samych Wrót. Drugie,
załamane _ dające wgląd na całe przedpole bramy _ ujCte jest W rozwarte ramiona Wcian.
Wydaje siC to wynikać widomie z przeznaczeniaŚ pierwsze do obrony bliskiej, drugie
_ dalszej. Stosownie do tego, czy broniono wąskiej ciaWniny, ograniczonej naturalnymi
przeszkodami (most, grobla, wąski taras z drogą), czy z natury dostCpnej, rozległej równi,
opatrzonej być moce tylko sztucznymi przeszkodami.

B. Układ przedbramny jest juc nie prostą tylko próbą zwiCkszenia obronnoWci
załamaniem wału, lecz dodaniem nowego elementu _ odcinka lub odcinków wału celowo
i silnie wysuniCtych W przedpole, przed bramC. Chyba jest to właWnie moment narodzin
jednej z form enigmatycznie okreWlanych póaniej mianem propugnaculum. Czy to W odmianie
„czołowej”, osłaniającej bramC poprzecznym Wałem o dwustronnym dostCpie, nie od-
notowanej zresztą na omawianym obszarze, czy tak czCstej tu „zabiegowej”, polegającej na
jakby zachodzeniu na siebie odcinków wału. Obrona stara siC uchwycić atakującego
z dwóch stron, tym razem jakby W ciaWninie, pomiCdzy dwoma wałami. To właWnie widać
do dziW W Czatkowicach (Wczes. Wr.), Damicach (tence czas) czy, jak podaje Zaki, równiec
na Wawelu (XIII W.?). Dalsze logiczne rozwiniCcie tej formy to juc zwielokrotnienie tej
zabiegowej postaci, np. W serpentynC rócnie dzieloną wałami, ac po rodzaj ,,błCdnika”,
który zmusza atakującego do ciągłej zmiany kierunku natarcia. Przykładu tego oryginal-
nego układu dostarcza Birów koło OgrodzieMca, W którym pnąca siC miCdzy wałami droga
poprzecinana jest skalnymi progami (por. tablica VI

Na koniec pozostaje prawdziwa zagadkaŚ kiedy wprowadzono do obrony wiece,
a zatem ucyto nowego, doskonalszego systemu obrony. Wprawdzie liczne rekonstrukcje
prezentują widoki wiec, poczynając od łucyckiego Biskupina czy Zawady LanckoroMskiej,
jednak ich weryÝkacja Wykazuje, ce prócz domniemania brak jakichkolwiek dowodów na
ich istnienie. Co WiCcej, jak juc przedstawiono, logika obrony grodu nie wykazuje
koniecznoWci ich ucycia. Miejsce bowiem nad bramą to albo po prostu korona wału, albo
miejsce na samborze _ izbicC, dla strócowania, a W razie potrzeby bronienia bramy z góry.
Wieca do tego nie jest potrzebna. Stąd nalecałoby Sądzić, ic pojawia siC ona znacznie



póaniej, a nawet niekoniecznie właWnie nad bram>. _]edna z pierwszych wzmianek pisanych
na ten temat mówi o domniemanej wiecy w Arkonie, na której zatkniCto znak - stanicC.
Słupy, a wiCc wiece, pojawiaj> siC W nazewnictwie głównie dopiero w XII /XIII w. Mocna
by zatem uznać, ic o wiecach, jako atrybucie całego nowego systemu, da siC mówić z ducym
stopniem prawdopodobieMstwa raczej od XI /XII stulecia _ nie wczeWniej. Przedtem
natomiast, nawet od czasu powszechniejszego zastosowania konstrukcji skrzyniowej, zatem
chyba VII/VIII w., tylko o samborzach bramnych. _jeWli zaW koniecznie o wiecach, to raczej
naturalnych, takich jak skała w Imbramowicach (wczes. Wr.), Okiennika pod Zawierciem.
System wiecowy wypadnie zatem przedstawić póaniej, omawiaj>c go jako typowy dla
okresu zamków i miast warownych Wredniowiecza. Niemniej podobnie jak w wypadku
,,kleszczy” rysuje siC pytanieŚ czy geneza wiecy to wyniosła skała, tak właWnie jak na _]urze?

5. Obrona obszarów opoli oraz pytanie o jurajskie skupisko grodów

Wyniki badaM archeologicznych zaskakiwały czCsto nie tylko rozmiarem i form>
odkrywanych urz>dzeM obronnych, niezwykłoWci> konstrukcji, jak hakowe podwaliny
w Tumie, a nawet ich rzeabiarskim wystrojem, jak wystrugana na koMcu kluczyny głowa
dzika W żnieanie, lecz takce Wladami rócnorodnoWci ucytkowania grodów. Były wiCc grody
na stałe zamieszkiwane, od czasów Biskupina (kultura łucycka) po Opole (X-XII w.),
a takce być moce ,,puste”, refugialne - grody schronienia dla okolicznej ludnoWci na czas
zagrocenia (Tyniec, VIII W.?). Były takce grody stanowi>ce oWrodki władzy (Wawel
i Ostrów Lednicki, X/XI W.), jak równiec o charakterze miast pierwotnych (PoznaM, XI
w.ś Piekary, IX w.) i warowni granicznych (Kleszczów, WiWlica, XI-XIV w.). Nie brakło
tec monumentalnych załoceM kulturowych, np. ŁyWca - Łysej żóry, (IX/X w.) i ŜlCcy (X W.?).

Tak bogate zrócnicowanie Wwiadczy o rysowaniu siC juc od najdawniejszych czasów
pewnych zespołów osadniczych. Poczynaj>c od skupisk nieobronnych czy raczej prymityw-
nie tylko umocnionych płotami lub zasiekami osad wokół grodu albo refugiów, poprzez
skupiska ,,wielkich grodów” (VII-X w.), paMstewka plemienne, „osady” (VIII-XI)
i ,,ujazdy”, po ,,opola” scalone W ,,ziemie” (XII/XIII w.). Wreszcie istniały zor-
ganizowane paMstwa WiWlan, w rejonie Krakowa i TyMca, i Piastów. Wszystko to tworzyło
cał> hierarchiC i rócnorodnoWć tak treWci, jak funkcji grodowych. WiCcej _ organizmów
wykazuj>cych wiele odrCbnoWci terytorialnych. Raz wiCc bCdzie to skupisko obejmuj>ce
obszar szczególnie urodzajnych ziem, jak zachodniopomorskie pyrzyckie, oparte na luanej
konstelacji grodów. Innym razem skupisko _ tzw. ,,osada”, w pradolinie rzeki, jak to, co
niegdyW znajdowało siC w dzisiejszym S>deckiem, w widłach Źunajca i Kamienicy, a bCd>ce
pasmem osiedleMczym wWród gór. Wreszcie zwi>zane, jak siC wydaje, z tradycj> znaczniej-
szego oWrodka, jak w północnej czCWci jury skupisko wieluMskie wokół Rudy, stanowi>ce
wieniec grodów pierWcieniowych wkoło grodu ,,stołecznego”. Ich organizacja to juc nowe
zagadnienie tworz>cej siC jakiejW ,,paMstwowoWci”, równiec o rozmaitym wyrazie W stosowa-
nych formach obronnych. Tak wiCc w okresie VIII-X w. rozrasta siC sieć wielkich grodów
w dorzeczu górnej Wisły - w Małopolsce, co omawia Ź>browska. Żorma ich zdaje siC nie
mieć zwi>zku z tym, co kształtuje siC podówczas w obrCbie Wielkopolski b>da Vl>ska,
a nawet jest wrCcz przeciwna do małych grodów Pomorza.

żeograf Bawarski (IX w. ) mówi>c o tej grodowej organizacji okreWla jej zespoły (Ą)
mianem cavitates, co odpowiadać by mogło ówczesnym opolom (dla historycznej Wielkopol-
Ski) czy tzw. osadom (dla historycznej Małopolski), zatem paMstewkom czy nawet sporym
tworom plemiennym. Ich obszar zdaje siC rysować w uproszczonym schemacie nastCpuj>co.
jest to wzglCdnie otwarta przestrzeM o bardzo rócnej powierzchni, najlepiej _ otoczona
mocliwie trudnym do przebycia pierWcieniem przeszkód naturalnych, w rodzaju puszcz,
rozlewisk rzecznych, pasm gór czy wzniesieM, choćby w rodzaju właWnie czCWci jury czy żór
VwiCtokrzyskich. Wewn>trz tak umocnionego naturalnie obszaru mieWci siC gród o charak-
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terze jakby ,,stołecznym”. Wokół niego mniejsze, o rócnym znaczeniu, w tym mogły znaleać
siC i refugialne, stanowi>ce oWrodki broni>ce zespołów małych osad. Wreszcie trakty
wiod>ce przez naturalne przeszkody ciaWninami dolin, brodami, przesiekami leWnymi,
przełCczami gór, strzecone strócami grodów-warowni.

Przykład takiego wiCkszego juc ,,paMstwa” stanowić moce obszar tzw. „zachodni” nad
Wisł> w dobie „wielkich grodów”. ń4 grodów, w tym Kraków, Stradów, Zawada,
kilkadziesi>t co najmniej osad otwartych, z czego czCWć wyraanie skupia siC przy grodach.
Inne, W Wrodku obszaru, ci>gn> siC licz>cym zgoła 2Ń osad pasmem wzdłuc Wisły, od TyMca
po WawrzeMczyce, jeszcze inne zaW s> luano rozrzucone z reguły wzdłuc rzek, dopływów
Wisły. Wreszcie s> tec grody obrzecne, nasuwaj>ce myWl o ich granicznym znaczeniu. Tak
wiCc np.Ś w dolinie Źunajca _ żhełmiec, Wisły _ Tyniec, Raby _ Chełm. Istniej> tec
zapory _ rygle, w poprzek jakby naturalnych przejWć przez puszcze i góry do wnCtrza
kraju. W póaniejszym okresie, od X w., tence obszar rozrasta siC jakby ku zachodowi,
tworz>c wyraanie czytelny obrCb na jurze Krakowskiej, o czym była juc mowa na wstCpie.
Byłceby to jakiW odrCbny organizm z oWrodkiem w Bramie Krakowskiej?

Przykład z kolei małego paMstewka stanowić moce wspomniane juc ,,skupisko”
w północnej czCWci jury koło Wielunia, Rudzkie. Źo dziW rzuca siC ono w oczy na mapie
jako szczególna ,,wyspa osadnicza”, zamkniCta wkoło zabagnionymi dolinami rzek
i oddzielona niegdysiejszymi puszczami od północy, wschodu i południa. OWrodek w Rudzie
to właWnie wielkie grodzisko otoczone trzema pierWcieniami wałów, zwane dziW inaczej, bo
Widoradz. Źrugie to Osiek, dalej kilka juc grodaców (grodzisk stockowatych), które wraz
z zabytkami romaMskiej architektury (Ruda, Krzyworzeka, WieluM) ł>cz> tC ziemiC
z czasami piastowskimi, kiedy tworzyły kasztelaniC (XII-XIV w.), z siedzib> od ń282
w Wieluniu. Trzy główne przejWcia dróg wyznaczaj>Ś od zachodu Słupsko i castrum in
Scomlyno (ń2řř), od wschodu oppada Kamion i Toporów przy brodzie na Warcie oraz od
południa żrodzisko, wWród moczarów na rzece o symptomatycznej nazwie Kłoda.

juc w oparciu o te przykłady widzimy, ce sztuka obronna miała znaczenie przy
formowaniu organizmów paMstwowych. Maj>c pewne rozeznanie w samych grodach
tworz>cych opola czy osady, wypadnie wspomnieć o drugim rodzaju obwarowaM powstałych
we wczesnym Wredniowieczu. Tym razem zajmiemy siC obszarami o liniach obronnych. Tu
wymienić wypadnie dwie znane ich postacieŚ przesieki i wały. Obie formy najlepiej znane
z obszaru Vl>ska, lecz nie brak ich tec np. na Pomorzu (koło Trzebiatowa) i na Kujawach.

Przesieka, choć jest nazw> miejscow>, odpowiada pojCciu leWnego pasma obronnego,
okreWlanego w dokumentach mianem ,,preseka”. Wolno zatem przyj>ć, ic nazwa ta jest
potoczn> i dotycz>c> właWnie naturalnej, leWnej przeszkody granicznej. Wywodzić nalecało-
by j> od przejWcia, a wiCc ,,przecinki”, duktu leWnego, który z kolei w celu obrony mocna
było szybko zasiec, czyli zamkn>ć zasiekiem. Znane dziW pasmo jej domniemanego
przebiegu to linia na zachód od Opola, wytyczona po czCWci wzdłuc Nysy Kłodzkiej, po
ujWcie do Odry i dalej ku Rudzie. Byłoby to wiCc pasmo pierwotnego boru znacznej
szerokoWci, które znajdowało siC pod pieczołowit> opiek>, dotycz>c> zwłaszcza dogodnych
przejWć przezeM. Podobnym umocnieniem granicznym była wiCc i Puszcza Karpacka
z przejWciami pod MyWlenicami lub bywcem, dozorowanymi przez tzw. stróce.

Powstaje znów pytanie, czy lasy i rozlewiska Przemszy, Warty i po czCWci Wisły nie
były tec tak> lini> obronn>, biegn>c> czCWciowo przez jurC. Na niej to Bobrek, jaworzno,
Źługoszyn, a moce i Sławków, mogły pełnić rolC czegoW na kształt strócy.

Przesieki i wały wprowadzaj> w nastCpn> juc epokC ducych paMstw, organizmów
mog>cych podołać obronie liniowej kilkusetkilometrowych granic. Źziałały one wiCc na
podobnej zasadzie jak w nowocytnych czasach linie twierdz, a potem obszarów umoc-
nionych, które broniły współczesnych nam juc paMstw. Choć zatem chyba tysi>c lat dzieli
pasmo jury od Obszaru Warownego Vl>sk, to zasada strategiczna nie uległa tu w koMcu
istotnej zmianie. Szczególnym zaW zrz>dzeniem dziejów poł>czyła je ta sama tradycja
historii Polski.
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juc w oparciu o te przykłady widzimy, ce sztuka obronna miała znaczenie przy
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historii Polski.



6. Chronologia, podokresy i rodzimoWć, a moce regionalizm form

Badanie sztuki obronnej okresu grodowego to poruszanie siC stale wWród danych jakce
fragmentarycznych i niepewnych. Próby scalania, uchwycenia ogólniejszych prawideł,
zmuszaj> do czynienia nieustannych zastrzeceMŚ być moce, raczej, zapewne. Niemniej jest to
działanie niezbCdne, by móc przedstawić bodaj najbardziej dyskusyjny obraz tego tak
ciekawego, a niemal zaginionego Wwiata, który wydobywały z mroku dziejów pokolenia
archeologów i historyków. WłaWnie region jury Krakowskiej zajmuje szczególne miejsce,
siCgaj>ce widomie pocz>tków sztuki obronnej na naszych ziemiach.

Omawiane tu systemy ukazuj> cały cykl rozwoju sztuki obronnejŚ systemy tworz>ce
rozkwitaj>ce, zanikaj>ce, i znów odcywaj>ce, i to wielokrotnie, zwłaszcza w podobnych jak
poprzednie warunkach. Naturalne, pierwotne umocnienia, system Wcianowy oraz zatokowy
_ to trzy równoległe i splataj>ce siC w>tki sztuki obronnej okresu grodowego. Tworz> one
swym nasileniem osnowC podokresów, w których b>da dominacje jednych, b>da sploty
wielu naraz w>tków daj> obrazy rozwoju we właWciwych im, choć czCsto ledwo uchwytnych
przedziałach czasowych. Ich wychwytywanie utrudnia zarówno nikłoWć, jak nawet niekiedy
jakby _ czy naprawdC tak? _ zamieranie w>tków. Cóc bowiem powiedzieć o blisko
ńŃŃŃ-letniej przerwie miCdzy grodami kultury łucyckiej a kolejnym rozwojem grodów od
VI w.? Przy tym wobec ich rozrzucenia nawet w tak uchwytnym obszarze, jaki stanowi np.
rdzenne dorzecze górnej Wisły, by posłucyć siC wprost archeologicznym sformułowaniem
monograÝstki Ź>browskiej.

O ile wiCc skromny ci>gle zakres danych o grodach łucyckich (VII-V w. p.n.e.) zdaje
siC ogółem wi>zać ze wzglCdnie scalonym obszarem, bliskim nawet dzisiejszym granicom
Polski, o tyle juc wczesne Wredniowiecze daje jakce zrócnicowany obraz form sztuki
obronnej Wielkopolski, Małopolski, Vl>ska, Pomorza, a takce Ziemi Lubuskiej i Mazowsza.
Wielkie grody wiWlaMskie VIII-X w. i małe w tymce samym czasie pomorskie, trwanie
grodów na obszarach północno-wschodnich, gdy na południowym zachodzie wznoszono juc
zamki _ to tylko przykłady rozpiCtoWci czasowej rozmaitych form. St>d wypadnie wysun>ć
na plan pierwszy te przejawy, które zdaj> siC najmocniej wi>zać z głównym nurtem postCpu
i pełni> rozwoju sztuki obronnej. Zatem takce i te obszary, na których wyst>piły one
najcywiej i stworzyły wzglCdnie trwałe układy i odmiany.

Przy takich załoceniach mocna by zaryzykować wyrócnienie w okresie grodowym
szeWciu przynajmniej podokresów z punktu widzenia sztuki obronnej. Pierwszy _ umocnieM
pierwotnych, w tym na jurze właWnie tych szczególnych jaskiniowychś z kolei grodów
kultury łucyckiej _i tu znów W regionalnej naskalnej postaci. Źalej, nawrotu poprzednich,
czyli jak siC wydaje regres do ponownego okresu umocnieM pierwotnych. NastCpnie _ juc
we wczesnym Wredniowieczu _ podokres prostych grodów (VI-VIII w.), po nim wielkich
grodów (VIII-X) oraz w nieco innej płaszczyanie ustawiony, a przy tym juc przejWciowy
-- okres piastowski (X-XIII w.).

Pierwszy podokres umocnieM pierwotnych to czasy zaledwie znane, ci>gle trudno
w nich znaleać Wlady powszechniejszego zastosowania (choć istniej> wyj>tki, np. Złota,
Bronocice) najprostszego systemu _ Wcianowego. Panuje wiCc wykorzystywanie form
wynikaj>cych głównie z natury, jak charakterytyczne dla jury jaskinie i tarasy skalne
(jaskinieŚ Ciemna, Murek), ostrowy na rzekach (być moce koło Babic) i wielkie drzewa.

Podokres grodów kultury łucyckiej obejmuje wieki VIII-III p.n.e., kiedy na drodze
trudnej dziW do uchwycenia ewolucji doszło do ukształtowania siC około V w. dzieł o tak
wysokim poziomie rozwoju systemu juc Wcianowego w jego prostej postaci (np. jaworzno)
lub złoconej (np. Piekary, oWrodek z wiec>), wreszcie i kleszczowego (np. Tyniec
_ refugium). żwałtowne cofniCcie siC w rozwoju kultury, jakie przyniósł III wiek p.n.e.,
przynosi ogółem i na terenach Polski regres.

NastCpuje podokres nawrotu, czyli drugi juc podokres umocnieM pierwotnych, w tym
nāUjurze znów wykorzystywanie grot, by znów z biegiem wieków mógł ujawić siC kolejny,
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trzeci podokres _ grodów prostych, nieskomplikowanych VI-VIII stulecia. W nim równiec
króluje system Wcianowy. Tym razem staje siC juc czytelny obraz rozwoju samej techniki
obronnej, od wałów koszowych i czCstokołowych po wały przekładkowo-skrzyniowe (por.
tablica VI C,Ź,ź,Ż). Co wiCcej, z widocznymi regionalnymi odmianami, i to na znacznym
obszarze naszego kraju, obejmuj>cym skupiska, jak równiec paMstewka plemienne, by
wspomnieć nasz właWnie obszar.

Podokres nastCpny _ grodów wielkich (IX-X W.) daje jeszcze ostrzejszy obraz
kształtuj>cych siC jednostek, a W tym Wielkopolski, WiWlan, Vl>ska, Pomorza. Przy tym
novum W sztuce bCdzie zastosowanie na szerok> skalC systemu zatokowego, zwi>zanego
z wielkimi grodami, zwłaszcza W obrCbie górnego dorzecza Wisły. Widać tu Wprawdzie
wyraane wpływy PaMstwa Wielkomorawskiego, lecz na równi dostrzec mocna Własne,
odrCbne cechy, W tym i te zwi>zane ze skalnymi tarasami.

Na koniec podokres nazwany tu ,,piastoWskim” (X-XIII W.). Źługo trwaj>cy, złocony
i, co ciekawe, ci>gle słabo poznany. Wyrócnia siC jednoznacznym juc formowaniem siC
W ramach ducego organizmu paMstwowego miejskich podgrodzi oraz całego zapewne
ponadregionalnego systemu obrony, jak WłaWnie W oWrodku krakowskim, a wiCc i jurajskim.
RównoczeWnie na kanwie systemu wiecowego _ zaczyna siC era zamków. Zwłaszcza _ by
ucyć tu proponowanej dla formy przejWciowej nazwy _ grodaców, ,,słupów rycers-
kich”(grodziska stockowate _ por. np. Piekary). jest to równiec czas grodów i podgrodzi
zmieniaj>cych Wały na kamienne Wciany, zapowiadaj>cych równiec nowy okres Wrednio-
wiecznych zamków i obwarowaM miast.

W tym ostatnim podokresie _ jak W kacdym przejWciowym _ WystCpuje W sztuce
obronnej szczególnie dobrze czytelna jakby dwoistoWć. Zauwacyć tu mocna cechy charak-
terystyczne dla koMcowej fazy poprzedniego okresu, jak i cechy zapowiadaj>ce pocz>tek
nastCpnego. BCdzie to WiCc zejWcie na plan drugi systemu Wcianowego i zatokowego oraz
pojawienie siC wiecowego. Żormy grodowe bCd> trwać jeszcze po wiek XIII, choć juc
W zmieniaj>cych siC postaciach, a z biegiem XII stulecia wraz z rozwojem feudalizmu
powstan> nowe formy obronne. Obraz to na kształt drewnianego WCgła budowli, gdzie
nakładaj>ce siC odrCbne przeciec bierwiona tworz> wspóln> ci>głoWć zrCbów.

Miała WiCc nasza sztuka obronna tych dawnych czasów i własny kierunek, i Własne
tradycje. Miała na domiar swe regionalne postacie. I tak> WłaWnie jawi siC na jurze
Krakowskiej. SkutecznoWć W obronie skalnych tarasów, kamiennych i ziemno-drewnianych
Wałów grodowych, trudniejszych czCsto do zniszczenia nic mury, nawet przy ucyciu machin
oblCcniczych, sprzyjała utrzymaniu siC nurtu tradycyjnego. jeszcze WiCc Bolesław Wstyd-
liwy dokumentem z ń255 zobowi>zuje poddanych biskupa krakowskiego do budowy
W razie potrzeby właWnie na skałach Wawelu W grodzie krakowskim izbic. PowinnoWć ta
znana była jeszcze W XIV W., W tym bowiem Wieku, dokładniej W ń388, mocna przeczytaćŚ

sacut incole et kmethones vallarum ecclesae Posnaniensas Śmam stuóellam, vulgalater astbacz castra nostra
Carnensas ediƒžcare...

jeszcze zreszt> W XVI stuleciu, zwłaszcza na kresach Wschodnich, Wznosić siC bCdzie
dalej izbicowe Wały, szczególnie W umocnieniach miast. Niemniej jednak XII/XIII W.
stanowi tak ogółem, jak i na naszym obszarze schyłek okresu grodowego. PrzypieczCtowała
go katastrofa najazdów tatarskich.
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sacut incole et kmethones vallarum ecclesae Posnaniensas Śmam stuóellam, vulgalater astbacz castra nostra
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v. WAROWNLź VRźŹNIOWIźżZA

Wchodz>c W zamek... brama, W której
drzwi Wielkie dCbowe, nad ni> orzeł
biały nowo malowany...

fragment lustracji zamku żniew (XVII W.)

Zaden okres nie uczynił sztuki obronnej tak powszechn> jak właWnie Wredniowiecze.
Niemal kacda budowla, ba _ nawetjej element, mogła mieć warowny charakter. Nie tylko
WiCc zamki i miasta były umacniane, ale takce wsie, koWcioły, a nawet pojedyncze domy.
Żunkcje obronne pełniły zarówno wiece i baszty, jak alkierze i strychy. Wydaje siC, ce
W tym zakresie nie było oWrodków centralnych i prowincji. Obronny bowiem był nie tylko
koWciół Ww. Andrzeja W Krakowie, ale tec W dalekiej wsi Wysocice. W wiecy mieszkalnej
rezydował nie tylko król na Wawelu, ale i WłaWciciel wsi, który miał swój własny ,,słup
rycerski”, jak W Korzkwi. Tak> sam> prawie wiecC posiadał nierzadko na tyłach kamienicy
mieszczanin i pleban przy koWciele.

PowszechnoWć umocnieM, powszechnoWć posiadania broni _ bo i chłopi j> do czasu
nosili _ a co za tym idzie bez w>tpienia równiec umiejCtnoWci Władania ni>, wynikały nie
tylko ze stanu zagrocenia, mniej lub wiCcej niespokojnych czasów. jednoczeWnie bowiem
dawały wyraz poczuciu pewnej niezalecnoWci W ramach drabiny feudalnej. Totec nawet gdy
poczucie bezpieczeMstwa istniało i rzeczywista potrzeba obrony stawała siC zbCdn>, to bodaj
jej pozory starannie zachowywano, nosz>c ozdobny kord u boku czy koronuj>c np. wiecC
koWcioła Mariackiego wieMcem niby to obronnych Wiecyczek.

jedyn> rócnicC miCdzy potrzeb> i pozorem stanowiła aktualnoWć ucytego systemu
obronnego. Źrewniana izbica dzwonnicy przy koWciele W Rudawie to W koMcu XVI W. juc
raczej wdziCczny anachronizm cech obronnych. Natomiast wieca koWcioła Ww. żertrudy,
u stóp wawelskich skał, W XV W. to ci>gle prawdziwy punkt obronny, potCcne zaW Wiece
ogniowe na tymce Wawelu to wyraz szczytowych osi>gniCć ówczesnej sztuki obronnej. Tak
wiCc od XI po wiek XV wszelkie znane i nowo wprowadzane systemy obronne, kolejno
Wkraczaj>c do arsenału archatecturae malataras, nierzadko nakładaj> siC i znajduj> ogólne
zastosowanie. Tyle ce przyjmuj> rócne stopnie obronnoWci, od prawdziwej, potCcnej
warownoWci po jej pozory, cechy staj>ce siC nawet cenionym ozdobnym motywem
architektonicznym W postaci Wiecyczek, zwieMczeM, a nawet pozorowanych strzelnic.

To ogólnoeuropejskie zreszt> zjawisko ł>czy siC coraz bardziej z przechodzeniem od
dawnych ziemno-drewnianych obwarowaM do murowanych. Pocz>tek nowemu systemowi
wiecowemu dały u nas zapewne wiece koWcielne, by znów wspomnieć koWciół Ww. Andrzeja
z jego warownym blokiem tzw. ,,westwerku”, potem, od XII/XIII W., zamkowe, jak te
królewskie na Wawelu, od XIII W. jakce juc szeroko stosowane. W XIV W. stopniowo
wprowadzane s> baszty, których rozwój wi>zał siC zreszt> W Polsce bardziej z miastami
obronnymi, jak np. W BCdzinie, nic z zamkami. Tak to na obszarze północnej źuropy
W czasie nieledwie wieku przewinCły siC ac dwa nowe systemy (wiecowy i basztowy), choć

v. WAROWNLź VRźDNIOWIźżZA

Wchodząc W zamek... brama, W której
drzwi Wielkie dCbowe, nad nią orzeł
biały nowo malowany...

fragment lustracji zamku żniew (XVII W.)

Zaden okres nie uczynił sztuki obronnej tak powszechną jak właWnie Wredniowiecze.
Niemal kacda budowla, ba _ nawetjej element, mogła mieć warowny charakter. Nie tylko
WiCc zamki i miasta były umacniane, ale takce wsie, koWcioły, a nawet pojedyncze domy.
Żunkcje obronne pełniły zarówno wiece i baszty, jak alkierze i strychy. Wydaje siC, ce
W tym zakresie nie było oWrodków centralnych i prowincji. Obronny bowiem był nie tylko
koWciół Ww. Andrzeja W Krakowie, ale tec W dalekiej wsi Wysocice. W wiecy mieszkalnej
rezydował nie tylko król na Wawelu, ale i WłaWciciel wsi, który miał swój własny ,,słup
rycerski”, jak W Korzkwi. Taką samą prawie wiecC posiadał nierzadko na tyłach kamienicy
mieszczanin i pleban przy koWciele.

PowszechnoWć umocnieM, powszechnoWć posiadania broni _ bo i chłopi ją do czasu
nosili _ a co za tym idzie bez wątpienia równiec umiejCtnoWci Władania nią, wynikały nie
tylko ze stanu zagrocenia, mniej lub wiCcej niespokojnych czasów. jednoczeWnie bowiem
dawały wyraz poczuciu pewnej niezalecnoWci W ramach drabiny feudalnej. Totec nawet gdy
poczucie bezpieczeMstwa istniało i rzeczywista potrzeba obrony stawała siC zbCdną, to bodaj
jej pozory starannie zachowywano, nosząc ozdobny kord u boku czy koronując np. wiecC
koWcioła Mariackiego wieMcem niby to obronnych Wiecyczek.

jedyną rócnicC miCdzy potrzebą i pozorem stanowiła aktualnoWć ucytego systemu
obronnego. Drewniana izbica dzwonnicy przy koWciele W Rudawie to W koMcu XVI W. juc
raczej wdziCczny anachronizm cech obronnych. Natomiast wieca koWcioła Ww. żertrudy,
u stóp wawelskich skał, W XV W. to ciągle prawdziwy punkt obronny, potCcne zaW Wiece
ogniowe na tymce Wawelu to wyraz szczytowych osiągniCć ówczesnej sztuki obronnej. Tak
wiCc od XI po wiek XV wszelkie znane i nowo wprowadzane systemy obronne, kolejno
Wkraczając do arsenału archatecturae malataras, nierzadko nakładają siC i znajdują ogólne
zastosowanie. Tyle ce przyjmują rócne stopnie obronnoWci, od prawdziwej, potCcnej
warownoWci po jej pozory, cechy stające siC nawet cenionym ozdobnym motywem
architektonicznym W postaci Wiecyczek, zwieMczeM, a nawet pozorowanych strzelnic.

To ogólnoeuropejskie zresztą zjawisko łączy siC coraz bardziej z przechodzeniem od
dawnych ziemno-drewnianych obwarowaM do murowanych. Początek nowemu systemowi
wiecowemu dały u nas zapewne wiece koWcielne, by znów wspomnieć koWciół Ww. Andrzeja
z jego warownym blokiem tzw. ,,westwerku”, potem, od XII/XIII W., zamkowe, jak te
królewskie na Wawelu, od XIII W. jakce juc szeroko stosowane. W XIV W. stopniowo
wprowadzane są baszty, których rozwój wiązał siC zresztą W Polsce bardziej z miastami
obronnymi, jak np. W BCdzinie, nic z zamkami. Tak to na obszarze północnej źuropy
W czasie nieledwie wieku przewinCły siC ac dwa nowe systemy (Wiecowy i basztowy), choć



W istocie były one tylko swoistym przypomnieniem systemów znanych ze starocytnoWci.
Warto zauwacyć, ic niemal ńŃŃŃ lat trwało ugruntowywanie siC dwóch jakce skromnych
systemów, Wcianowego i zatokowego. Trzeba wiCc uznać, ic Wredniowieczna sztuka obronna
sw> nieposkromion> wyobraani> i pomysłowoWci> nawet »ponad miarC sprostała potrzebom
epoki. ZaczCło siC zaW, przynajmniej W teoretycznych rozprawach, skromnie, mniej wiCcej
tym, co zalecał W podrCczniku gospodarstwa wiejskiego Krescentyn (l3ŃŃ) pisz>cŚ

potrzeba wcdy miejsce niektóre abo kopiec jaki obryty W twoim dworze uczynić, na którym by... wieca
była zbudowana, dok>d byW mógł mieć ucieczkC z rzeczami swymi i tec czeladzi> czasu gwałtu
i niebezpiecznoWci.

Źo Polski wiece, W tym i obronne, W swej murowanej postaci wkroczyły widomie, jak juc
wspomniano, W okresie pojawienia siC romaMskich koWciołów, W XI i XII W. Źrewniane zaW,
odnotowywane juc W XII W., szybko _ jak siC zdaje _ przejCły rolC refugiów W rycerskich
zameczkach i dworach. Miasta z kolei umacniano zrazu wiecami bramnymi i narocnymi.
Wiek XIII i XIV przynosi upowszechnienie systemu wiecowego W jego _ poclkrcWlić trzeba
_ murowanej juc postaci, podobnie jak basztowego W XIV stuleciu. Wielko- i Małopolska,
Vl>sk, Pomorze przodowały tu Wyraanie, postCpuj>c Wespół z europejskimi zdobyczami sztuki
obronnej i dokładaj>c do nich własne. Im dalej zaW ku północnemu wschodowi, tym bardziej
trwał tradycjonalizm, wyrównywany dopiero z biegiem XIV i XV stulecia.

Coraz wyraaniej zaczyna rysować siC dylematŚ co jest lepsze _ kamienny lub ceglany
mur czy ziemno-drewniany wał? Źylemat nie tylko materiałowy i rzemieWlniczy, ale tec
ci>gle zwi>zany z ucytecznoWci>. Moda i nowoWć wskazuj> na trwałoWć oraz siłC kamienia,
zwyczaje i dogodnoWć nie mniej nic skutecznoWć poci>gaj> ku tradycji. jednak wraz z now>
form> wiecy pojawia siC właWnie najpierw mur jako nowy materiał. I znów odzywa siC
tradycja jury z jej kamiennymi Wałami grodów. jakce to prosty zwi>zek z murami nie tylko
Wawelu, Krakowa, lecz takce TyMca, BCdzina, Sławkowa.

Własne spojrzenie na architekturC obronn> widać juc W XIV W., choćby np.
W wydanym dla Płocka przez Kazimierza Wielkiego dokumencie, który mówi, jak nalecy
budować mury miejskie. Otóc trzeba ustawiać W równych odstCpach W obrCbie wysokiego
muru Wykusze, czyli tajemnicze, kilkakroć Wymieniane W dokumencie ,,wyenszrs”. juc
W XV stuleciu, W obliczu zagrocenia artyleri>, pojawiaj> siC nowe formy _ tarasy i baszty.
Trwa i rozwija siC przy tym własne nazewnictwo o rdzennym, krajowym pochodzeniu. S>
to czCsto zapomniane juc słowa W rodzajuŚ izbica, słup, podsiCbor, zwód. Niemniej
spotykamy i obce, choć spolszczane, jakŚ alkerze, undewery, czegbroki i Wiele innych. Staje
siC to dziW osobnym problemem, wraz z potrzeb> odtwarzania nazw, które musiały istnieć,
lecz zaginCły. Wypadło WiCc uzupełniać ich braki mniej lub bardziej szczCWliwymi
neologizmami W rodzaju ,,grodziec” _ gdy mowa o małym rycerskim zameczku,
W typowej jego postaci, zwykle na kopcu zwieMczonym wiec>-słupem, czego tak liczne Wlady
zostały w postaci tzw. dziW ,,grodzisk stockowatych”. Wypada tec niekiedy posłucyć siC
nazwami niepewnymi, jak ,,kamienica”, gdy chodzi o wiecC mieszkaln>, czy ,,kamieniec”,
gdy mowa o murowanym obwodzie obronnego grodu. Nie brakło tec z natury rzeczy mniej
szczCWliwych propozycji, W rodzaju potworka jCzykowego ,,baszta łupinowa”, czyli wykusz
baszty otwartej od tyłu.

RócnorodnoWć form bCdzie odpowiadać tec rozmaitoWci systemów. W tym bowiem
okresie pozostan> W ucyciu stare, ci>gle jednak aktualne umocnienia pierwotne. Tak WiCc
system Wcianowy, czego dowodem moce być jeszcze W XIII W. Wznoszenie, i to na samym
Wawelu, wału izbicowego. Równiec nie zrezygnowano z systemu zatokowego, czemu wyraz
daj> tak liczne teraz zamki W rodzaju Smolenia, pochodz>cego z XIV jeszcze wieku. Przede
wszystkim jednak wkraczaj> systemy noweŚ wiecowy i basztowy.

Przełom zaW, tak charakterystyczny dla burzliwego rozwoju sztuki obronnej W Wrednio-
wieczu, spowoduje artyleria ogniowa juc W XIV W. By sprostać potrzebom zarówno
obrony, jak ataku, zrazu adaptować siC bCdzie Wiece _ tak znakomicie niekiedy
przebudowywane, jak działobitnia słupa W Lipowcu, a takce baszty, tworz>c stanowiska dla
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masowego juc ucycia broni ogniowej. O jej wzrastaj>cym znaczeniu mówi> stare
dokumenty. żdy popis (przegl>d) ,,Roty Marka” z ń47ń mówi głównie o uzbrojeniu
W ,,samostrzały” (kusze), a z rzadka tylko Wymienia ,,hakownice”, to podobny doM ,,Roty
Kałusza” z ń5ŃŃ _ z rzadka juc tylko wymienia kuszC, której miejsce W rCkach zaciCcnych
cołnierzyŚ Maćka, Wojtka, Sowy czy Pyrtałka, zajmuje nowa broM _ ,,rusznica”.

ń. Stare i nowe

Widok zamku lub panorama miasta na Wredniowiecznym malowidle uderza do dziW
niezwykłoWci> i obÝtoWci> form. Nawet skromny zamek na skałach _ chyba właWnie
jurajskich _ W tle sceny poliptyku Wita Stwosza zaskakuje wysokoWci> wiec i wielkoWci>
budowli piCtrz>cych siC ponad krenelacem murów. Cóc dopiero mówić o wiCkszym mieWcie,
obwiedzionym koronk> wykuszy, wiec, baszt i bram, zwieMczonym nadto wiecami
koWciołów, równiec nie pozbawionych cech obronnoWci. I nawet dziW _ choć zabudowa
mieszczaMska starego miasta zanikła _ zobaczyć mocna, spogl>daj>c z dala choćby na
takie miasta, jak Olkusz, BCdzin, WieloWć treWci społecznychŚ zamku feudalnego, miasta
z cał> jego rócnorodnoWci> instytucji samorz>dowych, klasztorów, koWciołów. Kacda z tych
treWci, jakby wbrew zasadom jednorodnoWci form obronnych, odpowiadaj>c odmiennym
nieco potrzebom, starała siC znaleać swój Własny wyraz, sw> odmienn> formC, mimo tak
ograniczonych przez nienaruszalne zasady sztuki obronnej mocliwoWci. Oddziaływano
bowiem na potencjalnego przeciwnika, jak nigdy dot>d W dziejach, zarówno doskonałoWci>
funkcjonaln> urz>dzeM obronnych, jak i ich postaci>, manifestuj>c> groany, a zarazem
pełny, by nie powiedzieć bogaty, Wyraz. St>d d>cnoWć z jednej strony do architektonicznej
masywnoWci budowli, tkwi>cej juc W monumentalizmie wielkich płaszczyzn i murów,
z drugiej do bogactwa elementów maj>cych zaimponować, zaniepokoić czy nawet
zdezorientować przeciwnika. Ciasne szyje przedbrami, jak widać to W Tenczynie, wiece
W rodzaju ojcowskiej, baszty, choćby tak małe jak W TyMcu, na wpół ukryte strzelnice
W Pieskowej Skale, machikuły wiec wawelskich _ to wyraz pomysłowoWci W ucyciu form
maj>cych wykazać bodaj pozorn> siłC obroMcy i moc warowni.

Choć rócnorodnoWć tC sprowadzić mocna do kilku zaledwie konkretnych elementów
obronnych, to jednak W porównaniu z okresem grodowym, gdzie Wciana i zatoka stanowiły
Wszystko, rozmaitoWć stosowanych form znakomicie wzrosła. Obok Wciany W postaci
czCstokołu lub wału pojawia siC nowa jej postać _ mur obronny, a wraz z nim równiec
nowe, nie znane b>da mało znane dot>d elementyŚ Wieca, baszta i murowany dom obronny
(,,kamienica”) W swym pierwotnym znaczeniu, z cał> niezwykł> wprost rócnorodnoWci>
odmian, postaci i wariantów. Nim zatem przyjdzie omówić kolejno systemy, Wypadnie
pokrótce przejrzeć ich czCWci składowe, bacz>c wpierw na surowe właWciwoWci obronne,
potem zaW dopiero zwracaj>c uwagC na wi>c>ce je W całoWć rodzaje, narysy i przekroje.

Vciana W postaci muru pojawia siC W naszych grodach _ choć jeszcze rzadko _ W XII W.
W XIII i XIV W. nastCpuje juc jej istotne zrócnicowanie, przynajmniej według trzech
wzorców. BCdzie to wiCc najpierw mur płasko zwieMczony, sam W sobie bierny, za to
broniony z s>siednich wiec lub wykuszy, na południu kraju forma raczej nie spoty-
kana. Źalej mur z krenelacem czy _ jak mówi XV-Wieczny kontrakt z Kórnika
ę_ „poranczami”, zatem broniony juc czynnie z chodnika stracy, poprzez zCby (ze
strzelnicami jak w murach Krakowa) i WrCby, czCsto osłaniane uchylnymi pawCcami, czego
Wlady zachowały siC np. W Smoleniu. W tej postaci powszechnie stosowany, ale tec
zamieniany nierzadko, jak siC zdaje od ok. ń4ŃŃ, W kryte dachem chodniki ze strzelnicami,
co zobaczyć mocna W TyMcu. Wreszcie mur z nadwieszonymi na wspornikach (kroksz-
tynach) machikułami (por. Wieca W Lipowcu) lub drewnianymi hurdycjami, czyli _ jak
mówi kontrakt z Kórnika _ „podsanborami” (podsiCborami?), szeroko stosowanymi juc
W XV i XVI W.

masowego juc ucycia broni ogniowej. O jej wzrastającym znaczeniu mówią stare
dokumenty. żdy popis (przegląd) ,,Roty Marka” z ń47ń mówi głównie o uzbrojeniu
W ,,samostrzały” (kusze), a z rzadka tylko Wymienia ,,hakownice”, to podobny doM ,,Roty
Kałusza” z ń5ŃŃ _ z rzadka juc tylko wymienia kuszC, której miejsce W rCkach zaciCcnych
cołnierzyŚ Maćka, Wojtka, Sowy czy Pyrtałka, zajmuje nowa broM _ ,,rusznica”.

ń. Stare i nowe

Widok zamku lub panorama miasta na Wredniowiecznym malowidle uderza do dziW
niezwykłoWcią i obÝtoWcią form. Nawet skromny zamek na skałach _ chyba właWnie
jurajskich _ W tle sceny poliptyku Wita Stwosza zaskakuje wysokoWcią wiec i wielkoWcią
budowli piCtrzących siC ponad krenelacem murów. Cóc dopiero mówić o wiCkszym mieWcie,
obwiedzionym koronką wykuszy, wiec, baszt i bram, zwieMczonym nadto wiecami
koWciołów, równiec nie pozbawionych cech obronnoWci. I nawet dziW _ choć zabudowa
mieszczaMska starego miasta zanikła _ zobaczyć mocna, spoglądając z dala choćby na
takie miasta, jak Olkusz, BCdzin, WieloWć treWci społecznychŚ zamku feudalnego, miasta
z całą jego rócnorodnoWcią instytucji samorządowych, klasztorów, koWciołów. Kacda z tych
treWci, jakby wbrew zasadom jednorodnoWci form obronnych, odpowiadając odmiennym
nieco potrzebom, starała siC znaleać swój Własny wyraz, swą odmienną formC, mimo tak
ograniczonych przez nienaruszalne zasady sztuki obronnej mocliwoWci. Oddziaływano
bowiem na potencjalnego przeciwnika, jak nigdy dotąd W dziejach, zarówno doskonałoWcią
funkcjonalną urządzeM obronnych, jak i ich postacią, manifestującą groany, a zarazem
pełny, by nie powiedzieć bogaty, Wyraz. Stąd dącnoWć z jednej strony do architektonicznej
masywnoWci budowli, tkwiącej juc W monumentalizmie wielkich płaszczyzn i murów,
z drugiej do bogactwa elementów mających zaimponować, zaniepokoić czy nawet
zdezorientować przeciwnika. Ciasne szyje przedbrami, jak widać to W Tenczynie, wiece
W rodzaju ojcowskiej, baszty, choćby tak małe jak W TyMcu, na wpół ukryte strzelnice
W Pieskowej Skale, machikuły wiec wawelskich _ to wyraz pomysłowoWci W ucyciu form
mających wykazać bodaj pozorną siłC obroMcy i moc warowni.

Choć rócnorodnoWć tC sprowadzić mocna do kilku zaledwie konkretnych elementów
obronnych, to jednak W porównaniu z okresem grodowym, gdzie Wciana i zatoka stanowiły
Wszystko, rozmaitoWć stosowanych form znakomicie wzrosła. Obok Wciany W postaci
czCstokołu lub wału pojawia siC nowa jej postać _ mur obronny, a wraz z nim równiec
nowe, nie znane bąda mało znane dotąd elementyŚ Wieca, baszta i murowany dom obronny
(,,kamienica”) W swym pierwotnym znaczeniu, z całą niezwykłą wprost rócnorodnoWcią
odmian, postaci i wariantów. Nim zatem przyjdzie omówić kolejno systemy, Wypadnie
pokrótce przejrzeć ich czCWci składowe, bacząc wpierw na surowe właWciwoWci obronne,
potem zaW dopiero zwracając uwagC na wiącące je W całoWć rodzaje, narysy i przekroje.

Vciana W postaci muru pojawia siC W naszych grodach _ choć jeszcze rzadko _ W XII W.
W XIII i XIV W. nastCpuje juc jej istotne zrócnicowanie, przynajmniej według trzech
wzorców. BCdzie to wiCc najpierw mur płasko zwieMczony, sam W sobie bierny, za to
broniony z sąsiednich wiec lub wykuszy, na południu kraju forma raczej nie spoty-
kana. Dalej mur z krenelacem czy _ jak mówi XV-Wieczny kontrakt z Kórnika
ę_ „poranczami”, zatem broniony juc czynnie z chodnika stracy, poprzez zCby (ze
strzelnicami jak w murach Krakowa) i WrCby, czCsto osłaniane uchylnymi pawCcami, czego
Wlady zachowały siC np. W Smoleniu. W tej postaci powszechnie stosowany, ale tec
zamieniany nierzadko, jak siC zdaje od ok. ń4ŃŃ, W kryte dachem chodniki ze strzelnicami,
co zobaczyć mocna W TyMcu. Wreszcie mur z nadwieszonymi na wspornikach (kroksz-
tynach) machikułami (por. Wieca W Lipowcu) lub drewnianymi hurdycjami, czyli _ jak
mówi kontrakt z Kórnika _ „podsanborami” (podsiCborami?), szeroko stosowanymi juc
W XV i XVI W.



Bramy, choć zachowuj> równiec sw> prost> postać wrót, to maj> czCsto rodzime, ale
juc murowane samborze nad sob>, mieszcz>ce izbC stracy opatrzon> niekiedy b>da małym
nadwieszonym wykuszem, b>da wysuniCtym na machikułach gankiem (Ojców, XIV w.).
Bramy te ostatecznie przyjmuj> postać okazałych wiec bramnych (np. Tenczyn), szczegól-
nie rozbudowywanych jednak w miastach (np. Brama ŻloriaMska Krakowa). Charakterys-
tycznym zaW dla nich dziełem zewnCtrznym staj> siC juc od XIV w. przedbramia, tak
W postaci prostej szyi (np. Lipowiec), jak przyległego do Wciany pasacu (np. zamek
w BCdzinie, XIV w.). Z biegiem lat, głównie od XV w. poczynaj>c, szyje te roz-
budowywane s> w okazałe barbakany, umacniane dodatkowo wiecami, basztami, a potem
tec bastejami, czego najokazalszy przykład stanowi Barbakan krakowski.

Wiece to - jak wiadomo _ cały osobny rozdział dziejów sztuki obronnej. Narysy ich
bywaj> znacznie zrócnicowane. Poczynaj>c od starszych zapewne typologicznie, czworo-
bocznych w planie (Wawel, ń poł. XII w.), znanych zreszt> z obronnych koWciołów juc od
XI W., przez chyba niewiele młodsze koliste (Lipowiec, XIII w.?), po szeWcioboczne
(Ojców, XIV w.), to znów jakby ustawiane jedne na drugich (Olsztyn k. CzCstochowy,
XIV w., gdzie wieca kolista przechodzi W wieloboczn>) - stwarzaj> własny malowniczy
Wwiat wczeWniejszego okresu zamków, tak dobrze znany ze Wredniowiecznych malowideł
i płaskorzeab.

Podobny obraz rócnorodnoWci daj> baszty przeznaczone juc do obrony skrzydłowej.
Mimo póaniejszego wejWcia w ucycie, bo dopiero w XIV W., przyjmuj> jeszcze bardziej
zmienne formy zarówno w narysie, jak w bryłach. Pojawiaj> siC wiCc to jako „pełne”,
zamkniCte (Tenczyn, XV w.), wycsze i nicsze, to otwarte ku wnCtrzu obwodu obronnego,
tzw. Wykusze (półbaszty - Olkusz, XIV w.), w swym zaW narysie czworoboczne (klasztor
Norbertanek i tyniecki), a przy tym mniej lub bardziej wysuniCte przed mury. Źziesi>tki
ich odmian oraz wariantów stwarzaj> wracenie, ic nie ma dwóch podobnych. W istocie
jednak stanowi> jedno zbiorowisko budowli - elementów broni>cych skrzydłowo przyleg-
łych kurtyn, s>siednich wiec, baszt i bram. Na uwagC zasługuj> właWnie wspomniane
niepozorne Wykusze. Ogl>dać je mocemy np. w BCdzinie. Nie s> one wcale swoistym
naWladownictwem wysokich wiec adaptowanych do skrzydłowej obrony, lecz przeciwnie,
nowoWci>, krokiem naprzód, jakby zapowiadaj>cym nawet - wybiegaj>c W tym momencie
stulecie naprzód -- przyszły bastejowy system obrony. Wykusze okazuj> siC bardziej
dostosowane do wymogów obrony przed rzCsistym obstrzałem, juc nie tylko z łuków, ale
i strasznych na owe czasy kusz i machin miotaj>cych, a wkrótce - bo juc od schyłku XIV
w. -- takce dział ogniowych. Totec bCd>c bez porównania taMszymi od „pełnych” baszt,
wchodz> w masowe ucycie w połowie XIV w. Staj> siC tec podstaw> nowoczesnej obrony
zwłaszcza miast, co widać właWnie w wielekroć wspominanym BCdzinie.

Pozostaje jeszcze jeden element obrony, budynek warowny, dla którego przyjCto tu
nazwC ,,kasztelu”. Typowa to Wredniowieczna forma zwartej czworobocznej piCtrowej
budowli, lecz jeszcze nie wyniosłej, nie wiecy, organicznie zwi>zanej z obron> rócnymi
sposobamiŚ to strzelnicami znajduj>cymi siC na parterze zamiast okien (klasztor w Mogile,
XV w.?), to galeri> strychow> (Korzkiew), nierzadko _ jak widać w starej ikonograÝi
- przybieraj>c> kształt machikułów lub hurdycji. Żorma ta to zarówno postać domu
klasztornego, jak niekiedy „palatium”, a poaniej ,,domu paMskiego” na zamku, jak wreszcie
samego budynku dworu obronnego - kasztelu (Bydlin, XIV w.?). Taki kasztel wykazuje
znaczn> podatnoWć na przystosowania.

Zestawienia tych tak rócnorodnych elementów Wespół ze znanymi juc elementami
z poprzedniego okresu tworz> dopiero na kanwie narysów i profili cał> kolejn> mozaikC
odmian dzieł obronnych, które wrosły w krajobraz Wredniowiecznej architektury.

W rozplanowaniu całych załoceM obronnych, równiec opartych o rócne narysy,
zaznacza siC wyraana tendencja do przechodzenia od wczesnych kolisto-owalnych (XI-
-XIII w., np. Wawel), do nieregularnych, lecz juc wielobocznych, co wynika z zestawienia
najrozmaitszych elementów z trudem ł>cz>cych siC w s>siedzkie zwi>zki (np. Lipowiec,

Bramy, choć zachowują równiec swą prostą postać wrót, to mają czCsto rodzime, ale
juc murowane samborze nad sobą, mieszczące izbC stracy opatrzoną niekiedy bąda małym
nadwieszonym wykuszem, bąda wysuniCtym na machikułach gankiem (Ojców, XIV w.).
Bramy te ostatecznie przyjmują postać okazałych wiec bramnych (np. Tenczyn), szczegól-
nie rozbudowywanych jednak w miastach (np. Brama ŻloriaMska Krakowa). Charakterys-
tycznym zaW dla nich dziełem zewnCtrznym stają siC juc od XIV w. przedbramia, tak
W postaci prostej szyi (np. Lipowiec), jak przyległego do Wciany pasacu (np. zamek
w BCdzinie, XIV w.). Z biegiem lat, głównie od XV w. poczynając, szyje te roz-
budowywane są w okazałe barbakany, umacniane dodatkowo wiecami, basztami, a potem
tec bastejami, czego najokazalszy przykład stanowi Barbakan krakowski.

Wiece to - jak wiadomo _ cały osobny rozdział dziejów sztuki obronnej. Narysy ich
bywają znacznie zrócnicowane. Poczynając od starszych zapewne typologicznie, czworo-
bocznych w planie (Wawel, ń poł. XII w.), znanych zresztą z obronnych koWciołów juc od
XI W., przez chyba niewiele młodsze koliste (Lipowiec, XIII w.?), po szeWcioboczne
(Ojców, XIV w.), to znów jakby ustawiane jedne na drugich (Olsztyn k. CzCstochowy,
XIV w., gdzie wieca kolista przechodzi W wieloboczną) - stwarzają własny malowniczy
Wwiat wczeWniejszego okresu zamków, tak dobrze znany ze Wredniowiecznych malowideł
i płaskorzeab.

Podobny obraz rócnorodnoWci dają baszty przeznaczone juc do obrony skrzydłowej.
Mimo póaniejszego wejWcia w ucycie, bo dopiero w XIV W., przyjmują jeszcze bardziej
zmienne formy zarówno w narysie, jak w bryłach. Pojawiają siC wiCc to jako „pełne”,
zamkniCte (Tenczyn, XV w.), wycsze i nicsze, to otwarte ku wnCtrzu obwodu obronnego,
tzw. Wykusze (półbaszty - Olkusz, XIV w.), w swym zaW narysie czworoboczne (klasztor
Norbertanek i tyniecki), a przy tym mniej lub bardziej wysuniCte przed mury. Dziesiątki
ich odmian oraz wariantów stwarzają wracenie, ic nie ma dwóch podobnych. W istocie
jednak stanowią jedno zbiorowisko budowli - elementów broniących skrzydłowo przyleg-
łych kurtyn, sąsiednich wiec, baszt i bram. Na uwagC zasługują właWnie wspomniane
niepozorne Wykusze. Oglądać je mocemy np. w BCdzinie. Nie są one wcale swoistym
naWladownictwem wysokich wiec adaptowanych do skrzydłowej obrony, lecz przeciwnie,
nowoWcią, krokiem naprzód, jakby zapowiadającym nawet - wybiegając W tym momencie
stulecie naprzód -- przyszły bastejowy system obrony. Wykusze okazują siC bardziej
dostosowane do wymogów obrony przed rzCsistym obstrzałem, juc nie tylko z łuków, ale
i strasznych na owe czasy kusz i machin miotających, a wkrótce - bo juc od schyłku XIV
w. -- takce dział ogniowych. Totec bCdąc bez porównania taMszymi od „pełnych” baszt,
wchodzą w masowe ucycie w połowie XIV w. Stają siC tec podstawą nowoczesnej obrony
zwłaszcza miast, co widać właWnie w wielekroć wspominanym BCdzinie.

Pozostaje jeszcze jeden element obrony, budynek warowny, dla którego przyjCto tu
nazwC ,,kasztelu”. Typowa to Wredniowieczna forma zwartej czworobocznej piCtrowej
budowli, lecz jeszcze nie wyniosłej, nie wiecy, organicznie związanej z obroną rócnymi
sposobamiŚ to strzelnicami znajdującymi siC na parterze zamiast okien (klasztor w Mogile,
XV w.?), to galerią strychową (Korzkiew), nierzadko _ jak widać w starej ikonograÝi
- przybierającą kształt machikułów lub hurdycji. Żorma ta to zarówno postać domu
klasztornego, jak niekiedy „palatium”, a poaniej ,,domu paMskiego” na zamku, jak wreszcie
samego budynku dworu obronnego - kasztelu (Bydlin, XIV w.?). Taki kasztel wykazuje
znaczną podatnoWć na przystosowania.

Zestawienia tych tak rócnorodnych elementów Wespół ze znanymi juc elementami
z poprzedniego okresu tworzą dopiero na kanwie narysów i profili całą kolejną mozaikC
odmian dzieł obronnych, które wrosły w krajobraz Wredniowiecznej architektury.

W rozplanowaniu całych załoceM obronnych, równiec opartych o rócne narysy,
zaznacza siC wyraana tendencja do przechodzenia od wczesnych kolisto-owalnych (XI-
-XIII w., np. Wawel), do nieregularnych, lecz juc wielobocznych, co wynika z zestawienia
najrozmaitszych elementów z trudem łączących siC w sąsiedzkie związki (np. Lipowiec,



XIV-XV W.) lub mieszcz>cych siC na niedogodnym terenie (np. SmoleM, XIV w.).
Wreszcie pojawia siC d>cnoWć do zamykania całoWci, zrazu W nieforemne (Pieskowa Skała),
z czasem _ choć juc nie na _jurze _ charakterystyczne dla płaskich krajobrazów, W pełni
regularne czworoboki (Rawa Mazowiecka, XIV w.). Cały ten ci>g przemian wiedzie zatem
od pewnej nieporadnoWci wobec potrzeby kreacji nowego sposobu ł>czenia elementów do
geometrycznego ładu, na którym z czasem W XVI i XVII w. zaczCły wyrastać przemyWlne,
wieloboczne konstrukcje nowego porz>dku W sztuce obronnej.

Przekrój, czyli proÝl obwodu obronnego, oprócz przekształcenia wału W mur, nie ulega
natomiast zasadniczym zmianom. Podwala i przedwały były bowiem juc znane w Wysoko
rozwiniCtych grodach. Istotn> nowoWci> staj> siC W XV W., wobec potrzeb artylerii,
,,tarasy”. Poczynaj>c od prostych czworobocznych nasypów, ucywanych jako miejsce do
ustawienia działa artyleryjskiego przy oblCceniu, przez adaptacjC ich W obronie, jak
W Rabsztynie, po celowo sypane, szerokie wały, jak niegdyW W Sławkowie, W zalecnoWci od
umieszczenia ich przed czy za murem _ b>da osłaniaj>ce, b>da wzmacniaj>ce mury.
Tarasy stanowić bCd> z czasem pomost pomiCdzy Wredniowieczem a pocz>tkami nastCp-
nego, nowocytnego okresu _ tu mienionym okresem twierdz klasycznych.

Była juc mowa o wyj>tkowym zrócnicowaniu funkcji architektury obronnej Wrednio-
wiecza. Była tec mowa o regionalnej rócnorodnoWci, tak W czasie, jak W formie,
pojawiaj>cych siC elementów i systemów. Pozostaje jeszcze przypomnieć o trwaniu, a nawet
wznoszeniu od nowa, choć juc coraz rzadziej i raczej peryferyjnie, dzieł systemu Wcianowego
i zatokowego. Nie mocna nigdy zapominać, ic jak zawsze w sztuce obronnej, tak i teraz
Wszystko, co stanowiło osi>gniCcia minionych stuleci, a nadawało siC do zastosowania
W nowej epoce, było skwapliwie dalej wykorzystywane, jako zweryÝkowane surowym
doWwiadczeniem wieków. St>d tec np. zamek koronny Ojców, zawsze mocny przepaWcistoW-
ci> skalnych Wcian i warowny wysokoWci> zdwojonych tu wiec, po wiek XV zachował
wszelkie walory trudnej do zdobycia twierdzy.

2. System wiecowy i jego rócne postaci

jeden z wielu koWciołów Krakowa _ Ww. Andrzeja, u stóp wawelskich skał, z pozoru
jest tylko Wwi>tyni> romaMsk>. On bowiem właWnie odegrał rolC, jak> niewiele ówczesnych
zamków mogło siC poszczycić, obronił siC skutecznie przed najazdem Tatarów W pamiCt-
nym l24l roku.

System wiecowy, W swej murowanej postaci znany zrazu właWnie z koWcielnych wiec, to
nowy orCc w sztuce obronnej. Masywny, murowany zwykle, W narysie czworoboczny lub
okr>gły, rzadziej oWmioboczny, wysoki, pozbawiony otworów, niedostCpny „słup”-wieca staje
siC W ci>gu niecałego stulecia, XIII/XIV W., synonimem bezpieczeMstwa. NiedostCpnoWć,
a jednoczeWnie mocnoWć racenia przeciwnika z góry _ to podstawowa zasada obrony. Brak
niemal otworów, prócz wejWcia umieszczanego z reguły dopiero na wysokoWci l-2 kondygnacji,
a WiCc osi>galnego jedynie z pomoc> drabiny lub kołowrotu, przes>dza o niedostCpnoWci, ale tec
i biernej jedynie obronie. Tylko niekiedy pojedyncze, w>skie otwory strzelnicze, a nade wszystko
stanowisko na szczycie umocliwiaj> w skromnym zaledwie zakresie czynne oddziaływanie na
otoczenie. Tak właWnie jak widać to W Lipowcu, Tenczynie, Ojcowie. Rzec by mocna
-- w krainie wiec obronnych (nie basztl), jak nazwać by mocna JurC.

Przyjrzawszy siC blicej tym z pozoru jednoznacznym formom, stwierdzimy, ic stworzyły
one niezwyczajny splot najdziwniejszych postaci. Wiece-słupy, wiece mieszkalne rócnych
rodzajów _ to tylko kilka spoWród nich. Przyjdzie wiCc podj>ć próbC rozwikłania tego
prawdziwie gordyjskiego wCzła W sztuce obronnej. Nie jedynego zreszt> i nie ostatniego.

Powacne zalety obronne wiecy mogły stać siC równiec atrybutami piCtrowej ,,kamieni-
CY”, o czym była juc mowa, nadaj>c jej w wiCkszym lub mniejszym stopniu cechy obronne
jako „kasztelowi”, ł>cz>cemu walory mieszkalne z warownymi.
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Nietrudno z kolei zgadn>ć, ce istnienie takich dwóch postaci musiało wytworzyć
równiec formC poWredni>. BudowlC nie tak wygodn> do cycia jak kasztel, ale tec i nie tak
ciasn> jak słup. Stała siC ni> ,,wieca mieszkalna” W rodzaju Wawelskiej (XIV W.) czy
Korzkiewskiej (XIV W.?), mieszcz>ca juc nie po jednym ciasnym pomieszczeniu na
poszczególnych piCtrach, lecz przynajmniej po 2, a nawet 3 izby.

Zatem słup, kasztel i Wieca mieszkalna to trzy nowe elementy, potencjalnie obronne.
W jednej wysokoWciowej postaci zawieraj> odmienne funkcje, niekiedy na skutek podobieMs-
twa formy trudne nawet do jednoznacznego okreWlenia. One tec dopiero W rócnym
powi>zaniu ze znanymi jucŚ Wcian>, a czCsto i zatok>, tworz> zespół obronny _ układ
pozwalaj>cy na obronC czołowo-poziom> oraz pionow>. Umocliwia on przy umiejCtnym
ucyciu znaczne nawet wypełnienie pól martwych nie tylko u stóp Wiecy, ale i wzdłuc Wcian.
Ta mocliwoWć właWnie wpływa tu na rócnorodnoWć rozplanowania warowni, odnotowanych
W skali ogólnokrajowej, na ich zaW tle mocemy rozwacyć zamki omawianego obszaru.
W szczegolnoWci s> to roboczo tu nazwaneŚ
_ OWrodkowy, zmierzaj>cy do pogłCbienia, zatem niejako zwielokrotnienia linii obrony

przez umieszczenie wiecy poWrodku warownego obwodu.
_ Tarczowy, gdy obrona wymagać bCdzie wzmocnienia jednego frontu obwodu obron-

nego, zwłaszcza mieszcz>cego bramC, b>da tec _ W wypadku naturalnej warownoWci
miejsca _ pozwala na ograniczenie sztucznych umocnieM do krótkiego tylko odcinka
tegoc obwodu.

_ Wielowiecowy, w wypadku obwodu wymagaj>cego stworzenia dwóch lub wiCcej takich
tarcz, jak miało to miejsce np. przy murach miejskich.
Ten wzglCdnie prosty, podstawowy podział na układy jest komplikowany nie tylko

przez WieloWć odmian i ucytych form, ale tec przez mocliwoWć rozmaitego zestawienia
opisanych elementów obronnychŚ Wciany, wiecy lub kasztelu.

Niemniej i tu złoconoWć wywodzi siC od zupełnie prostych zestawieM. Pierwotna postać
czegoW, co nazwać mocna roboczo ,,kamieMcem”, a wiCc obwiedzionego murem miejsca,
W obrCbie którego znalazł siC nieobronny W istocie dom (palatium, ,,kamienica”), dawała
W powi>zaniu z kasztelem ,,zamek kasztelowy”, ze słupem zaW _ ,,słupowy”. Te znów,
oddziałuj>c na siebie, wtórnie stworzyły zamek kasztelowy opatrzony alkierzami. Źalej,
w wypadku słupa przybieraj>cego kształt na wpół obronnej wiecy mieszkalnej _ ,,gro-
dziec”. BezpoWrednie na koniec poł>czenie wprost Wcianami wiecy dowolnego rodzaju
z domem lub kasztelem dało trzon zamkowego załocenia, tu nazwany dla odrócnienia
,,słupcem”. Powtarzać tu wypadło sformułowanie ,,tu nazwany”. Potrzeba tworzy nazwy.
Tak tec i tu posłucyć siC trzeba dla wygody neologizmami po czCWci juc stosowanymi (np.
grodziec), po czCWci bCd>cymi propozycjami (np. kamieniec).

Cał> tC niemał> liczbC najrócniejszych zamków warownych, a prócz tego koWciołów
i miast wzniesionych według zasad systemu wiecowego rozdzielić by mocna miCdzy trzy
wspomniane główne układy, z kilkoma odmianami oraz z dziesi>tkami rozmaitych postaci,
wynikaj>cych z posiadanych rócnorodnych mocliwoWci zestawieM elementów obronnych.
PozostaMmy przy najoczywistszych, a zarazem najwacniejszych. ę

3. System wiecowy w swej „oWrodkowej” postaci

Układ oWrodkowy zdaje siC wyrastać z głównego kierunku rozwoju sztuki obronnej
okresu grodowego. WielopierWcieniowoWć i wieloczłonowoWć zmierzała z dawna i nieodmien-
nie do pogłCbiania obrony, czy to na wszystkich kierunkach, czy na jednym, wybranym.
Zawsze zatem na zasadzie piCtrzenia trudnoWci W dostCpie do rdzenia obwarowania.
Wydaje siC, ic wzglCdnie chronologicznie ułocyć by mocna ten proces nastCpuj>co według
odmian. Najprostsz>, okreWlan> mianem ,,kamieMcowej”, tworzy mur otaczaj>cy bro-
nione miejsce, zwłaszcza taras wzniesienia lub skały, prawie na kształt jakby wiecy, tyle ce
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wielkiej i niskiej. Wstawienie weM wiecy mieszkalnej daje to, co proponowano nazwać
,,grodacem”, zatem i odmianC grodacow>. W Wersji zaW wiecy-słupa lub koWcioła
inkastelowanego _ odmianC ,,słupow>”. żdy zaW pomieWcić W obwodzie kamieMca kasztel
_ odmianC ,,kasztelow>”. Na koniec ciasno z natury zestawione W obrCbie murów kasztel
i słup (lub wieca mieszkalna) stwarzaj> odmianC nazwan> tu dla odrócnienia ,,słupcow>”.
Przedstawiony wywód, mimo pewnej złoconoWci, ma tC jednak zaletC, ic pozwala na
uporz>dkowanie jakce pomieszanych form. Poza tym podejmuje próbC wyjaWnienia ich
genezy, pozwala zatem lepiej poznać tC zawiłoWć W Wredniowiecznej sztuce obronnej.
Przyjrzyjmy siC tym odmianom blicej.

(a) Odmiana ,,kamieMcowa” to znana postać tzw. niekiedy ,,zamku bezwiecowego”
lub raczej _ rzec by mocna _ zamku, który W całoWci z uwagi na ciasny obszar jest
WłaWciwie jakby jedn> obszern> wiec> z domem wbudowanym do wnCtrza. Wyliczyć tu
mocna ich seriC W rodzajuŚ Białego KoWcioła (XIV?), Udorza (XIII/XIV W.?), zapewne
i Morawicy (XIVP). Tu tec mocna zaryzykować wł>czenie grupy koWciołów _ rotund,
których zwieMczenie stanowiły ganki obronne. jeWli zatem zgodzić siC z rekonstrukcjami
Thulliego i Źalbora, uzasadnionymi tec podobnymi budowlami znanymi z Chorwacji, to
nalecałoby W tej grupie Widzieć m.in. rotundC na Wawelu, przesuwaj>c pocz>tki całej
omawianej odmiany na wiek X/XI. Niemniej i tak odmiana ta pozostaje najwczeWniejsz>
geometryczn> postaci> zamku. Np. W Słowenii pojawia siC ona W XI/XII W. Czy Wobec
tego niektórych naszych zamków tego rodzaju nie da siC cofn>ć W datowaniu z XIII na XII
stulecie, wykac> W przyszłoWci badania. W kacdym razie sprzCcenie tego rodzaju budowli
z niedostCpnoWci> ich połocenia nasuwa takie przypuszczenie. St>d zamki te wykazuj>
równiec zwi>zek z grup> wiCkszych ,,kamieMców”, zaliczan> do postaci przejWciowej miCdzy
grodem a zamkiem W rodzaju wspomnianej Morawicy (XIII W.?). Takce wi>c> siC
wyraanie z odmian> kasztelow>, gdzie kopiec lub wyspa stwarzaj> Warunek niedostCpnoWci,
kasztel zaW, W tym wypadku mocliwy do doWć swobodnego uformowania, przejmuje rolC
głównego elementu obrony (np. Buk, poł. XIII w.ś żołaMcz, XIV w.).

(b) Odmiana ,,grodacoWa” stała siC od kilkunastu lat przedmiotem szczególnego
zainteresowania W zwi>zku z rozwi>zywaniem zagadki tzw. ,,grodzisk stockowatych”.
Byłby to wiCc kopiec z drewnian> zwykle mieszkaln> wiec> _ ,,słupem rycerskim” na
szczycie, obwiedziony dołem rowem, gór> zwykle czCstokołem. Bodaj najstarszy tu przykład
stanowi Wawel z czworoboczn> kamienn> wiec> (XII W.?). Nie inaczej przedstawiaj> siC
Piekaryę (XII W.), Korzkiew (XIV W.) czy Sławków (XIII/XIV w.). Cała ta wielka grupa
warowni, która rozwinCła siC W Polsce W najrócniejszych postaciach wiec drewnianych
i murowanych, niewielkich rozmiarów, jak Siedl>tków (datowany na ń372), PlemiCta (XIV
w.?), RzemieM (l poł. XV W.), posiada juc własn> literaturC zarówno W historycznym,
archeologicznym, jak architektonicznym ujCciu. Wspóln> cechC tej grupy stanowi wieca
mieszkalna, zatem zarówno obronna, jak rezydencjonalna, oraz jej obwarowanie, tworz>ce
razem rodzaj (obok odmiany kasztelowej) obronnego dworu rycerskiego, czyli to, co
romantycznie nazwano niegdyW zameczkiem lub gródkiem rycerskim.

(c) Źzieła odmiany ,,słupowej”, równie czCsto spotykane jak poprzednie, to juc
W pełni murowane zamki. W nich potCcna wieca-słup, otoczona Wraz z towarzysz>cymi,
raczej nieobronnymi budynkami obwodem Wciany z bram> umieszczon> W głCbi, poWrodku
lub na najwycszym kraMcu, stanowi oWrodek obrony. W razie zaW potrzeby jest miejscem
schronienia i uporczywej obrony ,,do koMca”. Zamki słupowe pojawiaj> siC u nas od XIII
W. (BCdzin, poł. XIV W.) lub nawet WczeWniej (Wawel, l poł. XII w.). Równiec i tu do
najstarszych dzieł, tym razem W pełni udokumentowanych, wypadnie zaliczyć na wpół
obronne koWcioły, gdzie spoWród dziesi>tków przykładów wyliczyć mocna koWciół Ww.
Andrzeja W Krakowie czy W Wysocicach (XII w.). Podobnie rócnorodne plany przyjmuj>
współczesne i póaniejsze zwykle od nich zamki, o czworobocznych W planie Wiecach. O ile
W wypadku załoceM koWcielnych najstarszy wydaje siC być typ wiec czworobocznych, o tyle
W zamkach pierwsze wiece były raczej okr>głe, pod koniec zaW nierzadko tec oWmioboczne.
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Czworoboczne były najprostsze W budowie, koliste _ trudne do budowy, za to bardziej
odporne na działanie machin miotaj>cych, wieloboczne Wreszcie ł>czyły zalety obu
poprzednich. Tak wiCc narys całego zamku, zwykle zgodny ze star> zasad> ekonomii sił,
posiadaj>cy wiCc wyokr>glony kształt (np. Korzkiew), nie ma istotniejszego znaczenia dla
obrony. Klasyczn> postaci> tej odmiany tak dla zamku, jak koWcioła bCdzie Wciana z rowem
i bram>, opasuj>ca dziedziniec o rócnym narysie. Na nim znajdował siC dom i inne
ewentualnie budynki oraz wieca, która mogła stać poWrodku lub W głCbi załocenia. Z dala
wtedy od bramy, za to W najbardziej niedostCpnym miejscu.

(d) Odmiana ,,słupcoWa”, tak nazwana dla odrócnienia od poprzedniej, to juc
szczególne rozwi>zanie, W którym ciasny obrCb murów, jakby kamieMca, jest zapełniony
z jednej strony przez słup, z drugiej przez dom lub kasztel, rozdzielone zaledwie niewielkim
dziedziMczykiem. Ta niezwykła integracja kilku elementów stwarza całoWć przechodz>c>
W now> jakoWć. W nurcie zamkowym zapocz>tkuje to zestawienie być moce Wawel (ń32Ń),
gdzie obok słupa wzniesiono kasztel Łokietka. Niemniej klasyczne bCd> zwłaszcza zamki
skalne z ok. poł. XIV W.Ś BCdzin (XIV W.), SmoleM (XIV W.) czy Olsztyn (poł. XIV w.).

(e) Odmiana Wreszcie „kasztelowa” to kolejna niemała W Polsce seria, głównie
zamków, W których domy obronne na tarasie otoczone murem lub doM przyległe, jak
W Bydlinie (XIV w.?) i Bobrku (XIV w.), tworz> oryginalne warowne załocenia. Podstaw>
tego układu jest zawsze na wpół obronny budynek _ kasztel, opatrzony strzelnicami,
a czCsto tec W ganki hurdycji lub machikułów, otoczony murem.

4. System wiecowy W swej „tarczowej” i „wielowiecowej” postaci

Układ tarczowy tworzy znów osobn> grupC warowni zwi>zan> z najpierwotniejsz>
zasad> obrony _ wyboru takiej sytuacji, by bronić mocliwie jednej tylko czołowej Wciany.
W Wredniowieczu, prócz znanego wykorzystania natur> umocnionych frontów, dochodzi
jeszcze jedna zasada, sztucznego tym razem utrudniania dostCpu do Wcian przez ich
wyj>tkow> wysokoWć i masywnoWć. Skupienie obrony moce wiCc nast>pić na jednym tylko,
najbardziej dostCpnym, a WiCc i zagroconym froncie, W którym zwykle mieWci siC tec
i brama. St>d wyrócnić mocna bez trudu dwie najczCWciej spotykane odmianyŚ bramn>
_ gdy brama mieWci siC W wiecy, i przybramn>, gdy Wieca osłania bramC z naroca.

(a) Odmiana bramna, zatem z przejazdem przez wiecC. Zasada raczej rzadka
W zamkach i przy koWciołach, za to główna i podstawowa dla warownych miast. Co wiCcej,
W zamkach zdaje siC pojawiać _ wbrew pozorom zwi>zku z grodami _ póano, bo dopiero
około poł. XIV W. (Łowicz, ń355ś Nowy Korczyn, ń388). Osi>ga za to pokaan> liczbC
W ci>gu XV W., W tym i rzadki przykład na jurze W postaci Tenczyna. W wypadku bowiem
zamku takie rozwi>zanie ostatecznie spłyca obronC. W wypadku miasta, gdzie walka
o bramy stanowi problem, jest jedynym rozwi>zaniem właWciwym. St>d tec zarówno starsze
obwarowania (Kraków, koniec XIII W.), jak kontynuuj>ce owalne narysy póaniejsze, lecz
W skromniejszych rozmiarach (Olkuszś Kazimierz krakowski, poł. XIV W.), stosuj> WłaWnie
takie układy.

(b) Natomiast odmiana przybramna to bodaj najtypowsza właWnie postać obwarowaM
zamkowych i, odwrotnie, nieliczna W obwarowaniach miejskich czy koWcielnych (Krzywo-
rzeka k. Wielunia, XIV w.). Tu właWnie zaliczyć wypadnie liczne zamki jurajskie, by
wymienić znakomity przykład Ojcowa (XIV W.), Lipowiec (XV W.) czy Pieskow> SkałC
(XV/XVI w.).

Na koniec W układzie Wielowiecowym, który nazwać by tec mocna z racji przyjCtej
zasady obrony Wielotarczowym, nastCpuje niespotykany dot>d wyraany podział według
funkcji. Co zaW za tym idzie _ takce wedłg WielkoWci załoceM, a wiCc podział na zamki
i miasta warowne. Przy tym i tu koWcioły zajmuj> znacz>c>, bo wczesn> pozycjC, pojawiaj>c
siC W obu odmianachŚ zarówno W typowej dla zamków odmianie wiec blianiaczych, jak
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i charakterystycznej raczej dla miast wiec zwielokrotnionych. Cał> wiCc seriC wiec
blianiaczych W nurcie sakralnym daj> romaMskie WłaWnie koWcioły XI-XIII W., jak Ww.
Andrzeja W KrakoWie,ę póaniej zaW Ww. żertrudy. jest to jednak nieco inna koncepcja,
oparta na bardzo bliskiej wzajemnej obronie wiec. Układ wielowiecowy pozostanie WiCc
W pierwszym rzCdzie domen> koncepcji miasta obronnego XIV W. Tu, wobec mnogoWci
przykładów W kraju (żniezno, Lublin, Krosno), Wymienić mocna W naszym regionie
i otoczeniu Kazimierz krakowski, a zapewne takie właWnie obwarowania miał Chrzanów
czy Sławków.

Źo całej tej rócnorodnoWci nalecałoby dodać W jakimW sensie Wsie, które tec bez
w>tpienia przybierały niekiedy warowne postacie. Mocna siC domyWlać tego ze zwartoWci
planów Wielodrocnicy (np. Czernichów), okólnicy lub Wredniowiecznej ulicówki, dalej
obronnych cech koWciołów, a zwłaszcza ich dzwonnic z charakterystycznymi izbicami, jak
W Rudawie. O tych WłaWnie Wiecach słupowej konstrukcji, znanych np. z herbu Torunia
(XIV W.), wspominaj> przekazy z XVI W. podaj>c, ic miejsce ich zajmuj> na wschodzie na
Podolu juc nowe warowne wiece _ zrCbowe.

Nasuwa siC tu reÞeksja, ic bez doWwiadczeM Wyznaczaj>cych drogi i manowce systemu
wiecowego nie do pomyWlenia byłby tak szybki rozwój baszt i powstanie bastei. Wieca
bowiem stworzyła swoist> koncepcjC obrony zwartej z ciasnego wprawdzie, lecz wysokiego
stanowiska. Nieustanne zaW jej doskonalenie z jednej strony stwarzało potrzebC wykorzys-
tania dla sztuki obronnej zasad geometrii, z drugiej zaW wiodło do ci>głego przy-
stosowywania Wiecy do zmieniaj>cych siC Wrodków walki, ac po niezwykłe ,,wiece ogniowe”
(np. Lipowiec, ok. poł. XV w.). System wiecowy, postCpuj>c W rozwoju od małych załoceM
koWcielnych i zamkowych ku wielkim na owe czasy _ miejskim, przywodził na myWl
nieustannie marzenie, a poniek>d nawet je spełniał, o uniwersalnej, niezdobytej warowni
,,ludu Bocego” _ całej społecznoWci przeciwstawiaj>cej siC Wrogom. Znajdowało to zaW swój
konkretny Wyraz nieco podobnie jak W Siedmiogrodzie W refugialnych warowniach
zamkowych i sakralnych, znanych właWnie z ziem przygranicznych. W XIV W. zaW takim
WłaWnie był obszar jury.

5. System basztowy

Równy szereg niskich, lecz warownych baszt W murze miejskim BCdzina i Wysokie jak
wiece, okazałe baszty obwarowaM Krakowa _ to dwa jakce odmienne na pozór oblicza
tego samego systemu, rozwijaj>cego siC u nas W XIV, XV, a nawet XVI W. Po czCWci
stanowił on, W swej wykuszowej postaci, jakby przypomnienie form antycznych, W swej zaW
wiecowej formie _ krótkotrwałe udoskonalenie wynikaj>ce z doWwiadczeM samego juc
Wredniowiecza. Cios temu klarownemu rozwojowi zadała broM palna. Poczynaj>c od XV W.
na tyle juc groana, ce wobec niej dotychczasowe, raczej bierne urz>dzenia obronne stawały
siC bezradne. St>d z biegiem stulecia pojawiaj> siC coraz to nowe mutacje elementów
obronnych, podejmuj>cych niestrudzone próby sprostania burz>cej sile dział nie tylko
zreszt> ogniowych. Wiek XV stał siC WiCc matecznikiem najrócniejszych pomysłów, które,
jak np. basteje i bastiony, czCsto owocowaly dopiero W nastCpnym stuleciu.

Zmniejszenie siC znaczenia militarnego granicy zachodniej kraju, wrCcz formowanie siC
tu raczej ,,granicy pokoju” spowodowało ograniczony rozwój systemu basztowego na jurze.
Niemniej i on ma swój udział W tutejszych warowniach. St>d Warto siC z nim blicej
zapoznać.

Nowym zasadniczym elementem, bCd>cym zal>ckiem kształtowania obrony, stała siC
WiCc baszta. Na pozór była to jakby wieca, lecz porzucaj>ca dawn> biern> postać, widoczn>
W gładkich pozbawionych otworów Wcianach. Teraz, przeciwnie, ta wieca opatrywana jest
mocliwie najwiCksz> iloWci> strzelnic zwróconych ku przedpolu We Wszystkich kierunkach,
zatem przyjmuje W pełni czynn> juc postawC. Tej ogólnej zasadzie mogły przy tym
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Podolu juc nowe warowne wiece _ zrCbowe.

Nasuwa siC tu reÞeksja, ic bez doWwiadczeM Wyznaczających drogi i manowce systemu
wiecowego nie do pomyWlenia byłby tak szybki rozwój baszt i powstanie bastei. Wieca
bowiem stworzyła swoistą koncepcjC obrony zwartej z ciasnego wprawdzie, lecz wysokiego
stanowiska. Nieustanne zaW jej doskonalenie z jednej strony stwarzało potrzebC wykorzys-
tania dla sztuki obronnej zasad geometrii, z drugiej zaW wiodło do ciągłego przy-
stosowywania Wiecy do zmieniających siC Wrodków walki, ac po niezwykłe ,,wiece ogniowe”
(np. Lipowiec, ok. poł. XV w.). System Wiecowy, postCpując W rozwoju od małych załoceM
koWcielnych i zamkowych ku wielkim na owe czasy _ miejskim, przywodził na myWl
nieustannie marzenie, a poniekąd nawet je spełniał, o uniwersalnej, niezdobytej warowni
,,ludu Bocego” _ całej społecznoWci przeciwstawiającej siC Wrogom. Znajdowało to zaW swój
konkretny Wyraz nieco podobnie jak W Siedmiogrodzie W refugialnych warowniach
zamkowych i sakralnych, znanych właWnie z ziem przygranicznych. W XIV W. zaW takim
WłaWnie był obszar jury.

5. System basztowy

Równy szereg niskich, lecz warownych baszt W murze miejskim BCdzina i Wysokie jak
wiece, okazałe baszty obwarowaM Krakowa _ to dwa jakce odmienne na pozór oblicza
tego samego systemu, rozwijającego siC u nas W XIV, XV, a nawet XVI W. Po czCWci
stanowił on, W swej wykuszowej postaci, jakby przypomnienie form antycznych, W swej zaW
wiecowej formie _ krótkotrwałe udoskonalenie wynikające z doWwiadczeM samego juc
Wredniowiecza. Cios temu klarownemu rozwojowi zadała broM palna. Poczynając od XV W.
na tyle juc groana, ce wobec niej dotychczasowe, raczej bierne urządzenia obronne stawały
siC bezradne. Stąd z biegiem stulecia pojawiają siC coraz to nowe mutacje elementów
obronnych, podejmujących niestrudzone próby sprostania burzącej sile dział nie tylko
zresztą ogniowych. Wiek XV stał siC WiCc matecznikiem najrócniejszych pomysłów, które,
jak np. basteje i bastiony, czCsto owocowaly dopiero W nastCpnym stuleciu.

Zmniejszenie siC znaczenia militarnego granicy zachodniej kraju, wrCcz formowanie siC
tu raczej ,,granicy pokoju” spowodowało ograniczony rozwój systemu basztowego na jurze.
Niemniej i on ma swój udział W tutejszych warowniach. Stąd Warto siC z nim blicej
zapoznać.

Nowym zasadniczym elementem, bCdącym zaląckiem kształtowania obrony, stała siC
WiCc baszta. Na pozór była to jakby wieca, lecz porzucająca dawną bierną postać, widoczną
W gładkich pozbawionych otworów Wcianach. Teraz, przeciwnie, ta wieca opatrywana jest
mocliwie najwiCkszą iloWcią strzelnic zwróconych ku przedpolu We Wszystkich kierunkach,
zatem przyjmuje W pełni czynną juc postawC. Tej ogólnej zasadzie mogły przy tym
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odpowiadać najrócniejsze formy, a w szczególnoWci właWnie postać wykusza, czyli baszty
otwartej od tyłu, na kształt załomu muru, oraz „pełnej” baszty o pozornym kształcie ze
wszystkich stron zamkniCtej wiecy. Ich najrócniejsze adaptacje stworzyły najdziwniejsze
formyŚ miCdzy innymi długie szyje przedbramne, jakby monstrualne wykusze, podobnie jak
niskie, szerokie nasypy - tarasy. Źodaj>c do tego tradycyjne, znane juc elementyŚ Wciany
_ teraz ucyte jako odcinki w postaci kurtyn ł>cz>cych s>siednie baszty w tzw. przCsła, oraz
wiece - jako` tradycyjn> obronC najbardziej zagroconych odcinków, w tym zwłaszcza
bram, uzyskano nowe jakoWci.

Podstaw> zatem systemu stało siC wspomniane przCsło - kurtyna broni>ca siC czołowo,
a nadto broniona skrzydłowo z dwóch stron basztami. Takie przCsło jako całoWć dawało
krzycuj>cy siC ac z trzech stron ostrzał przedpola. WiCcej, umocliwiało równiec wzajemn>
obronC jednej baszty przed drug>, czego dotychczas nie było. jako idea zestawu elementów
mog>cych stworzyć Þankow>, trójstronn> obronC stało siC przełomem i po wiek XX
szczytowym osi>gniCciem sztuki obronnej. PrzCsła jednak wymagały zestawienia tych tak
groanych całostek w pełny zamkniCty obwód obronny. Totec właWnie w zalecnoWci od
posłucenia siC przez miasta takim czy innym narysemŚ nieregularnym - jak w Krakowie
(XIV-XV W.), owalnym - jak w BCdzinie (XIV w.), czy czworobocznym - jak w Olkuszu
(XIV w.), takimi czy innymi postaciami baszt (kwadratowych, kolistych, wielobocznych,
wysokich, małych i ducych), zaczCły w całym kraju powstawać serie układów i ich wariantów.
W ten sposób pojawiły siC równiec i na jurze główne układy systemuŚ wykuszowy, baszt
wiecowych, tarasowy, a wreszcie zminiaturyzowanych basztek, jak w murach klasztoru
W TyMcu (XVI w.). W ramach tych zaW systemów potworzyły siC całe serie odmian, nie
mówi>c o indywidualnych niemal mutantach, jak w przypadku niezwykłego obwarowania
Wawelu _ kurtyny z dwoma ogromnymi basztami artyleryjskimi.

Nasuwa siC zatem pytanieŚ jeWli zasada basztowej obrony siCgała takiej doskonałoWci, to
po co tworzono tak wiele odmian?

Tkwiły one i tkwić bCd> zawsze - równiec i w innych systemach - w konkretnych
mocliwoWciach uzyskania najdoskonalszych form do praktycznych rozwi>zaM. Osi>gniCcie
takiej formy stanowiło niezmiennie zasadnicz> trudnoWć. St>d tec umiejCtnoWć pokonywania
jej siCgała miary sztuki, w tym wypadku obronnej. Powstaj>ca zaW w wyniku tego budowla
stawała siC konsekwentnie „dziełem sztuki obronnej”. W wypadku systemu basztowego na
drodze rozwoju stały dwie podstawowe przeszkodyŚ materialno-ekonomiczna i techniczna.

Pierwsza wynikała z kosztów, poczynaj>c od budowy, przez uzbrojenie, do utrzymy-
wania załogi. Źlatego tak szybko zanikaj> koWcioły obronne, chyba ce wi>c> siC one
z niezbCdnymi potrzebani społecznoWci - gminy czy klasztoru, jak u krakowskich
norbertanek. Zamki utrzymuj> swe znaczenie, zwłaszcza gdy stanowi> wyraz potrzeb tym
razem organizacji paMstwowej, szczególnie na niespokojnych pograniczach. Bez w>tpienia
jednak na plan pierwszy wysuwaj> siC tu mocliwoWci miast, zarówno silnych ekonomicznie,
jak rozporz>dzaj>cych rzemiosłami wojennymi oraz mocliwoWci> zorganizowania od-
powiedniej liczby obroMców, co widać właWnie w Krakowie.

Źruga przeszkoda, techniczna, to w owych czasach trudnoWć rozwi>zania wewnCtrz-
nych przeciwieMstw. Z jednej strony niezbCdnej dla obrony - zwłaszcza wobec niszcz>cego
działania armat - gruboWci muru, z drugiej koniecznoWci wprowadzenia licznych,
a wygodnych, zatem i ducych, strzelnic. Wynikiem tego stały siC wraz z rosn>c> gruboWci>
muru powiCkszaj>ce siC pola martwe, wystCpuj>ce tak w obronie pionowej (z góry), jak
zwłaszcza poziomej przedpola. Źlatego zarzucono w pierwszej kolejnoWci czworoboczne
w narysie baszty, tak powszechne w XIV w., przed których narocami powstawały
najwiCksze pola martwe, na rzecz baszt o narysach półkolistych lub wielobocznych. St>d zaW
był juc tylko krok, by wreszcie znaleać uniwersalne rozwi>zanie w narysie piCcioboku. To
juc jednak nalecy do nastCpnego okresu.

Ci>gle pozostaje nie zbadana do koMca, a wiCc i prawie nie znana nam, wobec sk>po
zachowanych aródeł, teoria sztuki obronnej Wredniowiecza. Przemawia dziW głównie za
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poWrednictwem zachowanych zabytków bogactwem myWli, nieustannie weryÝkowanych
przez nieubłagane prawa walki. jawi siC ta wiedza jako ogromny dorobek, z reguły
anonimowych teoretyków -- twórców, by oddać honor choćby nie znanemu, a znakomite-
mu budowniczemu krakowskiego Barbakanu. Niemniej wiadomo, ic zasady te wyracały siC
przede wszystkim w nawi>zywaniu do antyku, doskonaleniu znanych juc form, a przez to
w kształtowaniu własnej rodzimej tradycji. Ona tec ostatecznie staje u podstaw ewolucji
nowych kierunków, podejmuj>cych w ogóle działania nad doskonaleniem sztuki obronnej.

Pierwszy z tych kierunków, zda siC najprostszy, zmierza do adaptacji wiecy na basztC,
zatem stawia na przekształcenie tego właWnie elementu obrony.

Źrugi w>tek to przystosowanie podwala lub przedwału do broni palnej, z za-
chowaniem jednak wykuszy i baszt jako drugiej linii obrony. Zatem postawienie na
modernizacjC i pogłCbianie obrony, przy jednoczesnym utrzymaniu jej piCtrowoWci.

Trzeci w>tek w tym wyWcigu ku doskonałoWci obwarowaM to kreacja półobronnych
małych baszt przeznaczonych do lokalnej ,,małej wojny”.

Tak to celny strzał bombardy oddany w ń383 w bramC miasta Pyzdry, a w kilka lat
poaniej, ń3ř4, przekaz o sprowadzeniu dla obrony Lwowa armat i szeWciu beczek prochu
- udokumentowały pocz>tki nowej epoki w Polsce. Niemniej na jej pełny rozkwit wypadło
jeszcze poczekać nieomal całe stulecie.

6. Wykusze i baszty wiecowe

Wykusze stosowane u nas głównie w murach miejskich to element maj>cy, jak juc
wspomniano, antyczny jeszcze rodowód. Pierwszy to jednoczeWnie układ basztowy roz-
wijaj>cy siC u nas W XIV w., zalecany _ jak wiemy _ przez samego króla Kazimierza
Wielkiego. Składały siC naM mury wyposacone w równomiernie rozmieszczane, mocno
fundamentowane i silnie wysuniCte czworoboczne, otwarte od wnCtrza baszty. Żormy
wykusza nadwieszanego na Wcianie, jak np. na Kazimierzu krakowskim, co widać na starym
widoku, pojawiaj> siC rzadko. Niemniej te „pawlacze”, jak je podówczas nazywano, bez
w>tpienia odgrywały w Wredniowieczu duc> rolC. Stanowiły jednak chyba tylko dodatkowe,
i to drewniane, wyposacenie tak wiec, jak baszt. Murowany przykład - to pawlacz na
bronie zamku w Ojcowie.

WłaWciwych wykuszy ucywano b>da w układzie nieregularnym, b>da regularnym.
Na jurze znalazły one niewielkie zastosowanie, i to przede wszystkim w obronie miast,

rzadko zaW zamków. Wymienić tu mocna trzy miasta. Najpierw Kraków (ń3lO?), gdzie
wykusze pozostawiły Wlad w szeregu kamiennych podbudów baszt wiecowych. Pełn>
natomiast postać zachowały w owalnym narysie murów miejskich BCdzina (ń358). Ten
niedoceniany zabytkowy zespół zachował siC do dziW w dobrym stanie. żodzien jest tec
osobnego opracowania. Regularny układ zastosowano w obwarowaniach Olkusza (ń356),
niestety, jak siC wydaje, nie w pełni zrealizowanych i na domiar tylko fragmentarycznie
zachowanych.

Wykusze zamkowe znane s> z pojedynczych, takce nieregularnych układów, jak
Wawel (XIV W.), Lipowiec (XV w.?) i dalej juc połocony SmoleM (XV w.). NajwiCkszy ich
zespół to południowy front Wawelu, obejmuj>cy kilka wykuszy umieszczonych w regular-
nym porz>dku, i wedłg ostatnich badaM z ńřřń - takce Ojców (XV W.?). Wreszcie
zapóaniona forma to Alwernia (XVII w.).

Niemniej mocna dziW stwierdzić, ic nie wszystko jeszcze na ten temat wiadomo
i podjCcie szerszych badaM nad tematem stosowania wykuszy w tym obszarze moce
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osobnego opracowania. Regularny układ zastosowano w obwarowaniach Olkusza (ń356),
niestety, jak siC wydaje, nie w pełni zrealizowanych i na domiar tylko fragmentarycznie
zachowanych.

Wykusze zamkowe znane są z pojedynczych, takce nieregularnych układów, jak
Wawel (XIV W.), Lipowiec (XV w.?) i dalej juc połocony SmoleM (XV w.). NajwiCkszy ich
zespół to południowy front Wawelu, obejmujący kilka wykuszy umieszczonych w regular-
nym porządku, i wedłg ostatnich badaM z ńřřń - takce Ojców (XV W.?). Wreszcie
zapóaniona forma to Alwernia (XVII w.).

Niemniej mocna dziW stwierdzić, ic nie wszystko jeszcze na ten temat wiadomo
i podjCcie szerszych badaM nad tematem stosowania wykuszy w tym obszarze moce
przynieWć niejedno odkrycie. Podobnie baszty o wiecowym kształcie nie znalazły na jurze
szerszego zastosowania.

Baszty o typie wiecowym wiącą siC potocznie z obrazem Wredniowiecznych obwarowaM.
Wypierają one z czasem dawne wiece, a nawet wykusze. System basztowy rozwija siC



W miarC upowszechniania coraz doskonalszej broni rCcznej, zreszt> nie tylko palnych rusznic,
ale i kusz. Od niego tec wywodzi siC forma ,,baszt ogniowych”, które z czasem zrobi> niezwykł>
karierC siCgaj>c>, w co trudno uwierzyć, ac XIX stulecia. ŁatwoWć dostosowywania do rócnych
warunków, a takce zachowanie charakteru jakby minimalnej, przeciec autonomicznej warowni
na wzór wiecy _ spowodowały bez w>tpienia popularnoWć tej formy i długotrwałe, by nie
powiedzieć uporczywe, ac po anachronizm stosowanie. Baszty wiecowe wystCpuj> wiCc
powszechnie, tak w miastach, jak W zamkach, a nawet przy inkastelacji załoceM sakralnych,

Odmiana pierwsza, któr> mocna by okreWlić mianem ,,baszt wysokich”, to wyraz koncepcji
mocliwie zmasowanego na jednym miejscu rzCsistego ostrzału wobec wzrastaj>cej siły
atakuj>cego. St>d najprostsz> odpowiedzi> na zagrocenie była wielopiCtrowoWć (etacowoWć)
obrony, co znakomicie widać na równi w zachowanych murach Krakowa i w zamku
w Tenczynie. NastCpuje zatem nadbudowa lub wznoszenie od nowa wysokich baszt, głównie
zreszt> dla rCcznej broni. Tak to baszty wysokie staj> siC szczególn> form>, maj>c> krótki, choć
intensywny okres pełnego, dominuj>cego nad innymi formami rozwoju. Trwa on zwłaszcza
w l poł. XV w., gdyc potem nowe postacie wielkich baszt ogniowych, a wreszcie wywodz>cych
siC od nich bastei, staj> siC formami konkurencyjnymi. Widać tu równiec _ jak w zwierciadle
tradycji wiec _ wszystkie ich postacieŚ od czworobocznych w planie po koliste i wieloboczne.

Te to baszty wysokie mnoc> siC u nas szczególnie na przełomie XIV i XV w. Wtedy
właWnie Kraków i Wawel uzyskuj> wspaniały zespół rócnokształtnych baszt. Ta swoista
ekspansja systemu na wielkomiejskim gruncie, nie znajduje odpowiednika w dawnych
warowniach jury, a wiCc wrCcz przy zachodniej granicy kraju. W istocie tylko zamek
w Tenczynie poszczycić siC moce w XV w. takim basztowym frontem zachodnim. Obok
powszechnie stosowanych baszt kolistych pojawia siC tu sporadycznie osobliwa postać baszty
umocnionej w koło przyporami. Obudowanie jej gCsto umieszczonymi prostymi ryzalitami
przypór tworzy cały system osłonowy dla strzelnic. Tym sposobem były one chronione przed
niebezpiecznymi strzałami skoWnymi, które groziły przy odbiciu od rozwartych wCgarów
strzelnicy rykoszetami wprost do wnCtrza baszty. Prawda, ic tym sposobem ograniczono tec
pole ostrzału z baszty, tworz>c martwe pola, ale tec baszty tego rodzaju nalec> do osobliwoWci.

Odmiana baszt artyleryjskich, zwanych tec ogniowymi, zmierza juc jednoznacznie ku
dostosowaniu systemu basztowego do ucycia broni palnej. Podobnie jak w wypadku wiec
artyleryjskich w rodzaju opisanego wycej Lipowca. NastCpuje to drog> rozbudowy formy baszty
do rozmiarów pozwalaj>cych na stosunkowo juc swobodne wprowadzenie do ich obrony broni
palnej znacznego nawet kalibru. Sk>din>d wyraca siC to takce w próbie adaptacji w tymce celu
dwóch tradycyjnych rodzajów baszt, o narysie czworobocznym i kolistym. Z uwagi zaW na
gwałtownie rosn>ce koszty takich budowli ogranicza siC stosowanie ich do lokalnego raczej,
tarczowego ucycia, przy tym niemal wył>cznie w zamkach, a niekiedy tylko w miastach.

Źo postaci baszt artyleryjskich kolistych b>da o wyokr>glonym narysie zaliczyć
wypadnie tylko nieliczne w Polsce przykłady. I tu właWnie omawiany obszar wiedzie prym
w postaci potCcnych frontów Wawelu (ok.l45Ń) i Pieskowej Skały (XV/XVI w.). Wawelski
to bodaj najwczeWniejszy, a na owe czasy najnowoczeWniejszy front broni>cy zamku od
południa, a wiCc od strony najwiCkszego zagrocenia. Składaj> siC naM baszty Sandomierska
i Senatorska oraz ł>cz>ca je kurtyna (dziW nie istniej>ca). Ten imponuj>cy potCg>
i oryginaln> form> front wzniesiony na wapiennych skałach godzien jest osobnej monograÝi
jako unikatowe załocenie obronne, znakomicie panuj>ce nad Źolin> Wisły i Kazimierzem.
Póaniejszy, podobny front Pieskowej Skały stanowi równiec ciekawy zespół tarczowo
osłaniaj>cy dostCp do zamku od wschodu.

7. Basztki i tarasy

Na koniec pozostaj> dwie osobliwoWci epoki. Z jednej strony układy maleMkich wrCcz
basztek, z drugiej potCcnych ziemnych tarasów.

W miarC upowszechniania coraz doskonalszej broni rCcznej, zresztą nie tylko palnych rusznic,
ale i kusz. Od niego tec wywodzi siC forma ,,baszt ogniowych”, które z czasem zrobią niezwykłą
karierC siCgającą, w co trudno uwierzyć, ac XIX stulecia. ŁatwoWć dostosowywania do rócnych
warunków, a takce zachowanie charakteru jakby minimalnej, przeciec autonomicznej warowni
na wzór wiecy _ spowodowały bez wątpienia popularnoWć tej formy i długotrwałe, by nie
powiedzieć uporczywe, ac po anachronizm stosowanie. Baszty wiecowe wystCpują wiCc
powszechnie, tak w miastach, jak W zamkach, a nawet przy inkastelacji załoceM sakralnych,

Odmiana pierwsza, którą mocna by okreWlić mianem ,,baszt wysokich”, to wyraz koncepcji
mocliwie zmasowanego na jednym miejscu rzCsistego ostrzału wobec wzrastającej siły
atakującego. Stąd najprostszą odpowiedzią na zagrocenie była wielopiCtrowoWć (etacowoWć)
obrony, co znakomicie widać na równi w zachowanych murach Krakowa i w zamku
w Tenczynie. NastCpuje zatem nadbudowa lub wznoszenie od nowa wysokich baszt, głównie
zresztą dla rCcznej broni. Tak to baszty wysokie stają siC szczególną formą, mającą krótki, choć
intensywny okres pełnego, dominującego nad innymi formami rozwoju. Trwa on zwłaszcza
w l poł. XV w., gdyc potem nowe postacie wielkich baszt ogniowych, a wreszcie wywodzących
siC od nich bastei, stają siC formami konkurencyjnymi. Widać tu równiec _ jak w zwierciadle
tradycji wiec _ wszystkie ich postacieŚ od czworobocznych w planie po koliste i wieloboczne.

Te to baszty wysokie mnocą siC u nas szczególnie na przełomie XIV i XV w. Wtedy
właWnie Kraków i Wawel uzyskują wspaniały zespół rócnokształtnych baszt. Ta swoista
ekspansja systemu na wielkomiejskim gruncie, nie znajduje odpowiednika w dawnych
warowniach jury, a wiCc wrCcz przy zachodniej granicy kraju. W istocie tylko zamek
w Tenczynie poszczycić siC moce w XV w. takim basztowym frontem zachodnim. Obok
powszechnie stosowanych baszt kolistych pojawia siC tu sporadycznie osobliwa postać baszty
umocnionej w koło przyporami. Obudowanie jej gCsto umieszczonymi prostymi ryzalitami
przypór tworzy cały system osłonowy dla strzelnic. Tym sposobem były one chronione przed
niebezpiecznymi strzałami skoWnymi, które groziły przy odbiciu od rozwartych wCgarów
strzelnicy rykoszetami wprost do wnCtrza baszty. Prawda, ic tym sposobem ograniczono tec
pole ostrzału z baszty, tworząc martwe pola, ale tec baszty tego rodzaju nalecą do osobliwoWci.

Odmiana baszt artyleryjskich, zwanych tec ogniowymi, zmierza juc jednoznacznie ku
dostosowaniu systemu basztowego do ucycia broni palnej. Podobnie jak w wypadku wiec
artyleryjskich w rodzaju opisanego wycej Lipowca. NastCpuje to drogą rozbudowy formy baszty
do rozmiarów pozwalających na stosunkowo juc swobodne wprowadzenie do ich obrony broni
palnej znacznego nawet kalibru. Skądinąd wyraca siC to takce w próbie adaptacji w tymce celu
dwóch tradycyjnych rodzajów baszt, o narysie czworobocznym i kolistym. Z uwagi zaW na
gwałtownie rosnące koszty takich budowli ogranicza siC stosowanie ich do lokalnego raczej,
tarczowego ucycia, przy tym niemal wyłącznie w zamkach, a niekiedy tylko w miastach.

Do postaci baszt artyleryjskich kolistych bąda o wyokrąglonym narysie zaliczyć
wypadnie tylko nieliczne w Polsce przykłady. I tu właWnie omawiany obszar wiedzie prym
w postaci potCcnych frontów Wawelu (ok.l45Ń) i Pieskowej Skały (XV/XVI w.). Wawelski
to bodaj najwczeWniejszy, a na owe czasy najnowoczeWniejszy front broniący zamku od
południa, a wiCc od strony najwiCkszego zagrocenia. Składają siC naM baszty Sandomierska
i Senatorska oraz łącząca je kurtyna (dziW nie istniejąca). Ten imponujący potCgą
i oryginalną formą front wzniesiony na wapiennych skałach godzien jest osobnej monograÝi
jako unikatowe załocenie obronne, znakomicie panujące nad Doliną Wisły i Kazimierzem.
Póaniejszy, podobny front Pieskowej Skały stanowi równiec ciekawy zespół tarczowo
osłaniający dostCp do zamku od wschodu.

7. Basztki i tarasy

Na koniec pozostają dwie osobliwoWci epoki. Z jednej strony układy maleMkich wrCcz
basztek, z drugiej potCcnych ziemnych tarasów.



Układ basztkowy stanowi szczególny kierunek miniaturyzacji elementów obronnych,
czego przykładem mog> być obwarowania klasztoru tynieckiego (XVI W.?). Stosowany
bywał jako dodatkowy czynnik obrony niekiedy jeszcze W zamkach systemu wiecowego.
Z biegiem jednak stuleci układ ten przybiera półobronny charakter, a nawet zachowuje
tylko cechy warownoWci. Znalazł on szerokie zastosowanie zwłaszcza W fortalicjach
małopolskich, dworach, zamkach (np. ŹCbno, ń47Ń-8Ńś Zywiec, XV W.?) i załoceniach
sakralnych (na jurze np. Mstów, XVII w.). Choć wydaje siC z pozoru prawie ozdob>, to
juc W ,,KsiCgach HetmaMskich” (2 poł. XVI W.) mocemy wyczytać zalecenia do stosowania
takich „baszciczek” jako skutecznej obrony przestarzałych fortalicji. Basztek jednak na tyle
ducych, by mocna siC było W nich z ,,akownic> rozwieWć” _ z hakownic> pomieWcić. Było
ich wiele rodzajów i stosowano je jeszcze W XVII W., a zwłaszcza W ,,małej wojnie” przeciw
bandom zbójów czy rabusiów. St>d nierzadkie ich ucycie W przygranicznych terenach
W czasie wojny trzydziestoletniej. Źlatego tec nie brakło ich przy zachodnich kraMcach
Jury. St>d WłaWnie basztki tynieckie, klasztoru Norbertanek na ZwierzyMcu (blicsze juc
bastejom), W Wojkowicach (k. Siewierza) czy Mstowie. Pocz>tek zaW tej serii juc W XV
chyba wieku dał zamek W Mirowie.

Osobn> zupełnie kwestiC stanowi układ tarasowy, ci>gle jeszcze zagadka WWród wielu
innych zagadek Wredniowiecza. _jedna z głównych postaci układu _ podwale, stosowana
była juc W grodowym okresie. żenezC tarasu wywodzi siC z prostego czworobocznego
nasypu, bCd>cego stanowiskiem działa, osłoniCtego własnym przedpiersiem W formie
czCstokołu, parkanu lub koszowego przedpiersia. Zatem jest to jakby prototyp obwarowanej
baterii. Tarasy zrazu słucyły oblegaj>cym. Odpowiedzi> jednak na takie tarasy staje siC
podobny, Wznoszony przez obroMcC, zwłaszcza przed bram>, albo improwizowany W formie
jakby nadszaMca przy kurtynie (st>d potem rozwinCła siC tzw. ,,kawaliera”). Wreszcie przy
odpowiednio obszernym tarasie baszty istniej>cej, a nawet celowo zbudowanej.

Budowle te rozwinCły siC W źuropie W dobie wojen husyckich. Wszystko to jednak były
twory niejako pierwotne W swym rodzaju. Prawdziwy taras to długi juc nasyp, zwłaszcza
wzdłuc kurtyn, o postaci nie odbiegaj>cej wiele od dawnego podwala. Prócz tej najczCWciej
spotykanej postaci mógł taki taras _ Wobec braku miejsca _ powstać za fos> jako
przedwał opatrzony własn> fos> (por. np. Kraków od północy, XV/XVI w.). Mógł tec
wyj>tkowo zostać usypany za murem celem poszerzenia go, jak W Tenczynie, co
umocliwiało ustawienie tu dział. Tak zrócnicowana forma obronna stworzyła zreszt> now>
postać działa _ taraWnicC.

Taras stwarzał równiec _ zwłaszcza przy zastosowaniu podwali _ szereg godnych
uwagi, jednak skomplikowanych mocliwoWci. Obrona bowiem mogła opierać siC na nowej
koncepcji poł>czenia tarasów jakby piCtrowo z basztami (Kraków) czy bastejami (Ten-
czyn), a równoczeWnie formowania ich W linie pogłCbiaj>ce obronC.

Przed szereg bowiem baszt wysuniCty mógł być W miarC warunków, jakie stwarzał teren,
b>da taras-podwale, b>da taras-przedwał, czyli oddzielony fos>, ucyty właWnie wg zasad
systemu Wcianowego. Taki proÝl pozwalał z jednej strony na wykorzystywanie juc istniej>cych
np. wykuszy, które mog> być modernizowane teraz nadbudowami W rócnych postaciach, np.
baszt wysokich. Z drugiej zaW strony umocliwia swobodne wprowadzenie (choć tylko do
obrony czołowej) artylerii, i to małym juc kosztem, na wzglCdnie Wygodne tarasy ziemne.
W sumie taras W tej postaci staje siC niemałym osi>gniCciem na drodze postCpu sztuki
obronnej. SpoWród szerzej u nas stosowanych odmian wyrócnić mocna zwłaszcza dwie.
-- Odmiana pierwsza, któr> nazwać mocna podwaln>, to taras osłoniCty zwany niekiedy

,,przymurkiem”. Taki WłaWnie, jaki W doskonałej formie Wprowadza W pocz>tku XV W.
najpierw Kraków (ń4ńŃ-ń42ř), a potem szereg nawet mniejszych miast (np. Olkusz, XV w.).

_ Odmiana druga, przedwałowa, polega na wprowadzeniu nowo usypanego tarasu przed
fos>. jego stok zostaje umocniony Wcian> drewnian> lub murowan> jak równiec
opatrzony własn> fos>. Postać ta jest znana z zamków (Tenczyn, dzieło przed
barbakanem, XVI w.ś Rabsztyn, przed bram>, XVI W.?).

Układ basztkowy stanowi szczególny kierunek miniaturyzacji elementów obronnych,
czego przykładem mogą być obwarowania klasztoru tynieckiego (XVI W.?). Stosowany
bywał jako dodatkowy czynnik obrony niekiedy jeszcze W zamkach systemu wiecowego.
Z biegiem jednak stuleci układ ten przybiera półobronny charakter, a nawet zachowuje
tylko cechy warownoWci. Znalazł on szerokie zastosowanie zwłaszcza W fortalicjach
małopolskich, dworach, zamkach (np. DCbno, ń47Ń-8Ńś Zywiec, XV W.?) i załoceniach
sakralnych (na jurze np. Mstów, XVII w.). Choć wydaje siC z pozoru prawie ozdobą, to
juc W ,,KsiCgach HetmaMskich” (2 poł. XVI W.) mocemy wyczytać zalecenia do stosowania
takich „baszciczek” jako skutecznej obrony przestarzałych fortalicji. Basztek jednak na tyle
ducych, by mocna siC było W nich z ,,akownicą rozwieWć” _ z hakownicą pomieWcić. Było
ich wiele rodzajów i stosowano je jeszcze W XVII W., a zwłaszcza W ,,małej wojnie” przeciw
bandom zbójów czy rabusiów. Stąd nierzadkie ich ucycie W przygranicznych terenach
W czasie wojny trzydziestoletniej. Dlatego tec nie brakło ich przy zachodnich kraMcach
Jury. Stąd WłaWnie basztki tynieckie, klasztoru Norbertanek na ZwierzyMcu (blicsze juc
bastejom), W Wojkowicach (k. Siewierza) czy Mstowie. Początek zaW tej serii juc W XV
chyba wieku dał zamek W Mirowie.

Osobną zupełnie kwestiC stanowi układ tarasowy, ciągle jeszcze zagadka WWród wielu
innych zagadek Wredniowiecza. _jedna z głównych postaci układu _ podwale, stosowana
była juc W grodowym okresie. żenezC tarasu wywodzi siC z prostego czworobocznego
nasypu, bCdącego stanowiskiem działa, osłoniCtego własnym przedpiersiem W formie
czCstokołu, parkanu lub koszowego przedpiersia. Zatem jest to jakby prototyp obwarowanej
baterii. Tarasy zrazu słucyły oblegającym. Odpowiedzią jednak na takie tarasy staje siC
podobny, Wznoszony przez obroMcC, zwłaszcza przed bramą, albo improwizowany W formie
jakby nadszaMca przy kurtynie (stąd potem rozwinCła siC tzw. ,,kawaliera”). Wreszcie przy
odpowiednio obszernym tarasie baszty istniejącej, a nawet celowo zbudowanej.

Budowle te rozwinCły siC W źuropie W dobie wojen husyckich. Wszystko to jednak były
twory niejako pierwotne W swym rodzaju. Prawdziwy taras to długi juc nasyp, zwłaszcza
wzdłuc kurtyn, o postaci nie odbiegającej wiele od dawnego podwala. Prócz tej najczCWciej
spotykanej postaci mógł taki taras _ Wobec braku miejsca _ powstać za fosą jako
przedwał opatrzony własną fosą (por. np. Kraków od północy, XV/XVI w.). Mógł tec
wyjątkowo zostać usypany za murem celem poszerzenia go, jak W Tenczynie, co
umocliwiało ustawienie tu dział. Tak zrócnicowana forma obronna stworzyła zresztą nową
postać działa _ taraWnicC.

Taras stwarzał równiec _ zwłaszcza przy zastosowaniu podwali _ szereg godnych
uwagi, jednak skomplikowanych mocliwoWci. Obrona bowiem mogła opierać siC na nowej
koncepcji połączenia tarasów jakby piCtrowo z basztami (Kraków) czy bastejami (Ten-
czyn), a równoczeWnie formowania ich W linie pogłCbiające obronC.

Przed szereg bowiem baszt wysuniCty mógł być W miarC warunków, jakie stwarzał teren,
bąda taras-podwale, bąda taras-przedwał, czyli oddzielony fosą, ucyty właWnie wg zasad
systemu Wcianowego. Taki proÝl pozwalał z jednej strony na wykorzystywanie juc istniejących
np. wykuszy, które mogą być modernizowane teraz nadbudowami W rócnych postaciach, np.
baszt wysokich. Z drugiej zaW strony umocliwia swobodne wprowadzenie (choć tylko do
obrony czołowej) artylerii, i to małym juc kosztem, na wzglCdnie Wygodne tarasy ziemne.
W sumie taras W tej postaci staje siC niemałym osiągniCciem na drodze postCpu sztuki
obronnej. SpoWród szerzej u nas stosowanych odmian wyrócnić mocna zwłaszcza dwie.
-- Odmiana pierwsza, którą nazwać mocna podwalną, to taras osłoniCty zwany niekiedy

,,przymurkiem”. Taki WłaWnie, jaki W doskonałej formie Wprowadza W początku XV W.
najpierw Kraków (ń4ńŃ-ń42ř), a potem szereg nawet mniejszych miast (np. Olkusz, XV w.).

_ Odmiana druga, przedwałowa, polega na wprowadzeniu nowo usypanego tarasu przed
fosą. jego stok zostaje umocniony Wcianą drewnianą lub murowaną jak równiec
opatrzony własną fosą. Postać ta jest znana z zamków (Tenczyn, dzieło przed
barbakanem, XVI w.ś Rabsztyn, przed bramą, XVI W.?).



Ogółem mówi>c o tarasach, trzeba podkreWlić rolC szyi. Zrazu była ona rodzajem
wykusza broni>cego bramy, Wydłuconego z czasem na kształt jakby kaponiery broni>cej
podwala, a /.ikoMczonej wiec> (np. bramy Krakowa). Z biegiem lat stała siC pojedyncz>
baszt>, a póaniej nawet dwoma i trzema. Tak powstały barbakany, pozwalaj>ce na
wzmocnienie i zarazem pogłCbienie obrony. One to, opatrywane W koMcu XV W. równiec
bastejami (np. Kraków, Tenczyn), a niekiedy nawet bastionami, stały siC podstaw> do
mienienia ich ,,zamkami bramnymi”.

Źynamika przemian i rozwoju wywołana wprowadzeniem broni palnej stworzyła nie
tylko rócnorodnoWć form, ale i serie szybko nastCpuj>cych modernizacji, na domiar nie
zawsze doprowadzaj>cych do form skoMczonych. St>d i rócnorodnoWć, i jakby rwanie czy
pl>tanie siC w>tków tego do dziW, Wbrew pozorom, mało zbadanego basztowego systemu.
Niemniej wobec przecycia siC systemu wiecowego kształtuje on nowy kierunek. Tu właWnie
otwiera siC nowa perspektywa oparcia sztuki obronnej na zasadach geometrii, poczynaj>c
juc od wykuszy. Niemal kacda odmiana tego systemu zapowiada pocz>tek nowych form.
Zapowiadaj> je WiCc zarówno niskie baszty _ protobasteje, jak tarasy, przy których szyje
bramne staj> siC prekursorami kaponier. Tym sposobem ziemne tarasy na równi z małymi
basztkami (XV W.), Wreszcie baszty ogniowe zapowiadaj> jeszcze W pełni Wredniowiecza
nadchodz>ce nowe systemy i okresy W sztuce obronnej.

8. Od wiecy do baszty ogniowej

Okres Wredniowiecza jak caden zdaje siC wskazywać, ic powszechnoWć warownej
architektury jest jedn> z jego głównych cech. W Polsce byłoby to nie tylko wynikiem stanu
ci>gle powtarzaj>cych siC zagroceM, ale i W nie mniejszym stopniu dokonuj>cych siC
równoczeWnie przełomów politycznych, społecznych i technicznych. Pierwszy taki przełom,
zwi>zany z XII/XIII wiekiem, powoduj> najazdy tatarskie, wyzwalaj>ce _ przy
jednoczesnym rozdrobnieniu feudalnym _ przemocn> potrzebC poczucia bezpieczeMstwa.
Źaj> wyraz temu licznie wznoszone drobne warownie o najrozmaitszych funkcjach,
poczynaj>c od koWciołów i klasztorów, poprzez mniejsze i wiCksze siedziby rycerskie,
ksi>cCce, stracnice, ac po miasta warowne.

Źrugi przełom, jakby przeciwstawny, nastCpuje W wyniku umacniania siC władzy
paMstwowej, która zaczyna tworzyć zrCby nowego, paMstwowego systemu obronnego,
zwłaszcza od pocz>tków XIV stulecia.

Wreszcie trzeci przełom, techniczny, XIV/XV stulecia, Wraz z wprowadzeniem broni
palnej podnosi znaczenie miejskich wspólnot rzemieWlniczych. Źobitnie zaznacza siC to
W XV W. i charakteryzuje siC tendencj> do rozbudowy ducych miejskich warowni.

Niełatwo tu wyznaczyć WciWlejsze ramy czasowe samych zjawisk, a tym bardziej Wynikaj>-
cych st>d konsekwencji W postaci kształtuj>cych siC systemów obronnych oraz ich odmian.
Znakomicie zwiCksza tC trudnoWć rócny stopieM rozwoju ekonomicznego ziem polskich. Wy-
przedzenia i opóanienia, tradycje i wrCcz przeszczepy nowych form _ m>c> obraz dodatkowo,
ędaj>c przesuniCcia czasowe regionalne, siCgaj>ce niekiedy dziesi>tków lat. Vl>skie wiece Legnicy
z pocz>tku XIII W. znajd> swe liczne odpowiedniki z biegiem stulecia W Małopolsce, W tym i na
_jurze, dopiero zaW na przełomie XIII/XIV W. pojawi> siC podobne na jej wschodnim kraMcu
W Bieławinie i Stołpiu, pozostaj>c zreszt> na długo odosobnionymi przypadkami. W ramach
zatem rozpowszechniania siC choćby jednego nowego systemu, uchwycenie granic czasowych jego
pojawienia siC, rozkwitu i zaniku pozostaje trudno uchwytne. Sprzyja zaW temu ci>gle niepokoj>co
skromny stan badaM nad architektur> obronn> W Polsce. St>d tec i datowanie wczesnych wiec,
np. Korzkiew, bywa przesuwane W rócnych opracowaniach nawet o stulecia. Cóc dopiero mówić
o ich poprzedniczkach, Wiecach drewnianych?

Wypadnie jednak dla okresu obwarowaM Wredniowiecznych przyj>ć bodaj przyblicone
ramy czasowe. jego pocz>tek Wi>załby siC zatem z biegiem Wieku XIII, a wiCc nakładał
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np. Korzkiew, bywa przesuwane W rócnych opracowaniach nawet o stulecia. Cóc dopiero mówić
o ich poprzedniczkach, Wiecach drewnianych?

Wypadnie jednak dla okresu obwarowaM Wredniowiecznych przyjąć bodaj przyblicone
ramy czasowe. jego początek Wiązałby siC zatem z biegiem Wieku XIII, a wiCc nakładał



niejako na schyłek okresu grodowego, koniec zaW _ z pierwsz> połow> XVI, zatem znów
z pewnym nałoceniem na czas pełniejszego juc rozwoju systemu bastejowego, nalec>cego
przeciec do czasów nowocytnych. W obrCbie jednak tych tak płynnych ram czasowych,
postCpuj>c za przyjCt> zasad> honorowania zwłaszcza pełni rozwoju nowych zasad obrony,
da siC wyrócnić trzy podokresyŚ zamków wiecowych XIII W., ogólnego intensywnego ich
rozwoju WłaWnie W czasach Kazimierza Wielkiego _ st>d mocna by go nazwać
kazimierzowskim, oraz podokres baszt.

Podokres zamków wiecowych był czasem rozpowszechniania siC systemu wiecowego,
a W szczególnoWci jego najdoskonalszego tworu _ zamku. Trwa wprawdzie jeszcze postać
grodu, choć wyraanie zmieniaj>cego swe obwarowanie z tradycyjnie drewnianego na
kamienne (żrodzisko k. Skały). Vwiadcz> o tym równiec ci>gle niedobadane, choć maj>ce
tradycje najstarszych, koliste zamki, np. na _jurze Morawica (XIII W.?). Niemniej główny
nurt stanowi zamek słupowy W rodzajuŚ Wawelu, Piekar, Korzkwi, Ojcowa, MyWlenic, albo
gród stockowaty lub kasztel, bCd>cy ostatecznie rócnej postaci zamkiem (np. Sławków,
XIII/XIV w.). Moce to być równiec jego wiecowy odpowiednik W sakralnym i miejskim
nurcie, a wiCc inkastelowany koWciół (np. Wysocice) czy klasztor (np. Tyniec) i warowne
miasto.

Podokres mieniony tu dla ówczesnych ziem Polski kazimierzowskim _ przynosi
powszechn> juc rozbudowC znanych zamków wiecowych, a takce miast. Te ostatnie
obwarowywano teraz nowym, basztowym systemem, zwłaszcza W jego wykuszowej
odmianie (np. BCdzin). ZłoconoWć, a zarazem zwartoWć tego podokresu Wyraca siC
jednoczesnym rozwojem dwóch systemów, W najbardziej odpowiadaj>cych im rodzajach
dzieł obronnych, Wiecach zamków i Wykiuszach miast. Podokres ten, tworz>c nowe jakoWci,
uruchamia tec proces scalaj>cy miasto z zamkiem W jedn> całoWć, staj>c> siC zacz>tkiem
rozwoju twierdzy (np. Kraków). Ż

Wreszcie podokres baszt, obejmuj>cy wiek XV po ń poł..XVI, kontynuuje tradycje
wiecowych grodów stockowych, kaszteli i zamków, W tym tec wiec i baszt ogniowych
Niemniej na plan pierwszy wysuwaj> siC teraz formy baszt W ich Wielkiej rócnorodnoWci.
Rysuje siC tec charakterystyczne zjawisko jakby usuwania na plan drugi ducych nawet
zamków, dochodz>cych zreszt> właWnie teraz do swej klasycznej postaci czworobocznych
warowni z czterema narocnymi basztami, na rzecz miast. Te zaW, b>da samodzielnie (np.
Olkusz), b>da W sprzCceniu z zamkiem (jak Kraków), prezentuj>c coraz to nowe postacie
obronne, wkraczaj> W now> epokC _ twierdz. Tymczasem mniejsze zamki, zameczki,
koWcioły, nie mog>c sprostać wymogom nowoczesnej sztuki obronnej, a jednak potrzebuj>c
bezpieczeMstwa, wytwarzaj> swój własny styl umocnieM. Staje siC nim, W zalecnoWci od
potrzeby, zespół zminiaturyzowanych basztek, a nawet mieszkalnych wiec (np. Wola
Chełmska, od XVI W. justowska).

Na tym tle wyraanie zarysowuje siC główny kierunek rozwoju sztuki obronnej. Od
zdatnych do obrony z pomoc> kilku zaledwie obroMców wiec-słupów, ponownie ku ducym
warowniom, teraz juc o daleko bardziej złoconej strukturze obronnej (Wawel, Tenczyn,
Pieskowa Skała). Warowniom wymagaj>cym .coraz wiCkszych nakładów juc nie tylko na
budowC, ale na wyposacenie W broM i wyszkolon> załogC, jeWli nie najemn>, to W miastach
przynajmniej dobrze przygotowan> W cechowych bractwach strzeleckich. U schyłku
Wredniowiecza licz>ce siC twierdze to albo dobrze umocnione miasto, jak np. Olkusz, albo
mocny zamek, jak np. Tenczyn czy Lipowiec, i wreszcie scalenie obu form W jeden
Organizm, czego Wzorem Kraków.

_juc W XV w. stworzenie takiej całoWci to nie tylko problem biegłego „muratora” b>da
„ārchitektora” przy drewnianych dziełach, ale takce mocliwoWć dostCpu do wiedzy
teoretycznej. Zrazu nastCpuje to W oparciu o przepisywanie traktatów antycznych, potem
Ń korzystanie z przekazów doWwiadczonych budowniczych, z reguły anonimów spisuj>cych
i własne, i zasłyszane doWwiadczenia. Takie rCkopisy pojawiaj> siC wprawdzie we Włoszech
juc W XIV wieku, niemieckie tzw. „Hausbuchy” siCgaj> XV W., niemniej dopiero pocz>tek
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XVI stulecia przynosi na północy całe traktaty (np. Źürera). Vladem podobnej działalnoWci
s> zachowane W naszych zbiorach ”Rei tormentariae...” (z przełomu XV/XVI lub juc
z XVI W.), a takce tzw. „Artykuły HetmaMskie”, bCd>ce zbiorem ogólnych zasad
i przepisów wojennych, W tym równiec dotycz>cych budowy warowni.

ř. Trzy stopnie kształtowania zespołów obronnych

Wykusze obiegaj>ce obwód obronny miasta BCdzina, nastCpnie jego zwi>zek z zam-
kiem innego, bo wiecowego systemu, z kolei cały juc BCdzin W paWmie granicznych warowni
jurajskich, a wreszcie pasmo jury na tle kraju _ to właWnie trzy, coraz szerzej rozumiane
stopnie systemów obronnych.

StopieM podstawowy, według którego uniwersalnych zasad omawianych systemów
obronnych kształtowane były obwarowania najrócniejszych dzieł zamków, miast, ogółem
inkastelowanych budowli, uzyskuje swój walor W pierwszym stopniu systemów przestrzen-
nych _ miejscowym. Ł>czy on W jedn> całoWć szereg sk>din>d samodzielnych dzieł
obronnych stopnia podstawowego, W których zakres, jak np. W Olkuszu, wchodzić mogłyŚ
koWciół paraÝalny z wiec> na jednym koMcu miasta i koWciół klasztorny na drugim. Na ich
przedpolach pojawiaj> siC tec wysuniCte obwarowania, jak tzw. Białe Wiece na przedpolach
Krakowa, a wiCc na Kleparzu i Krzemionkach.

Źrugi W stopniowaniu systemów _ regionalny, stanowi wi>zanie dzieł i załoceM
obronnych W liniC, pasmo lub nasycony obwarowaniami obszar, jak właWnie umocnione
pasmo jury Krakowsko-CzCstochowskiej_

Trzeci na koniec stopieM systemów przestrzennych to skala kraju.
Małopolska obok Wielkopolski, trzon ówczesnego paMstwa, była obszarem panowania

podstawowych systemówŚ wiecowego W zamkach i basztowego W miastach. Równiec
charakterystyczne były tu sprzCcone układy miasto _ zamek. W skali zaW regionalnej
powstało pasmo obronne na liniijury Krakowskiej, osłaniaj>ce ziemie Małopolski zamkami
o charakterystycznym układzie słupów rycerskich, wraz ze skupiskiem krakowskim. Źalej
zaW ku północnemu zachodowi rozwin>ł siC pełen starych warowni, a nasycany nowymi
obszar Wielkopolski.

Rócny jest stopieM zastosowania systemów podstawowych, rócne miejscowe i rócne
regionalne systemy. Te ostatnie zaW zwłaszcza W dobie formowania siC nowych obszarów
paMstwowych godne s> blicszego poznania. Mocna wiCc wWród nich wyrócnić przynajmniej
cztery wzory ukształtowania.
l° Obszar dopiero nasycany dziełami obronnymi, zwi>zany z tworzeniem siC nowej

organizacji paMstwowej lub regionalnej, W ramach której powstaj> warowne oWrodki
władzy i stopniowo modernizowane s> zamki oraz miasta, zwłaszcza Wokół tychce
oWrodków oraz wzdłuc szlaków handlowych. Tak jak działo siC to na Rusi i Litwie, gdzie
wraz z umocnieni_em władzy wprowadzane s> nowe systemy obronne wiecowy
i basztowy, W miejsce przestarzałego juc Wcianowego.

2° Obszar juc nasycony obwarowaniami _ to oparta o system wiecowych i basztowych
dzieł zorganizowana paMstwowoWć. Tak> jest Małopolska, Wielkopolska, Vl>sk oraz
Pomorze.
Źwa nastCpne Wzory ukształtowania maj> juc bardziej regionalny charakter.

3Ń Linia Warowna to juc tylko kordon nowych zamków _ strócy, rozmieszczonych na
szlakach wiod>cych przez trudne do przebycia leWne lub górskie obszary, takie WłaWnie
jak Karpacka Puszcza, której przejWcia zamykaj> ,,brony” zamków W MyWlenicach,
Zywcu lub Wołku.

4° Pasmo na koniec to podobny, lecz z natury łatwiejszy do pokonania obszar przeszkód
naturalnych, pociCty całymi korytarzowymi przejWciami, jak miało to miejsce W _jurze
czy W Źolinie Źunajca, gdzie zamki tworzyły nie tyle w>ski kordon, co rzCdy5Ń

XVI stulecia przynosi na północy całe traktaty (np. Dürera). Vladem podobnej działalnoWci
są zachowane W naszych zbiorach ”Rei tormentariae...” (z przełomu XV/XVI lub juc
z XVI W.), a takce tzw. „Artykuły HetmaMskie”, bCdące zbiorem ogólnych zasad
i przepisów wojennych, W tym równiec dotyczących budowy warowni.

ř. Trzy stopnie kształtowania zespołów obronnych

Wykusze obiegające obwód obronny miasta BCdzina, nastCpnie jego związek z zam-
kiem innego, bo wiecowego systemu, z kolei cały juc BCdzin W paWmie granicznych warowni
jurajskich, a wreszcie pasmo jury na tle kraju _ to właWnie trzy, coraz szerzej rozumiane
stopnie systemów obronnych.

StopieM podstawowy, według którego uniwersalnych zasad omawianych systemów
obronnych kształtowane były obwarowania najrócniejszych dzieł zamków, miast, ogółem
inkastelowanych budowli, uzyskuje swój walor W pierwszym stopniu systemów przestrzen-
nych _ miejscowym. Łączy on W jedną całoWć szereg skądinąd samodzielnych dzieł
obronnych stopnia podstawowego, W których zakres, jak np. W Olkuszu, wchodzić mogłyŚ
koWciół paraÝalny z wiecą na jednym koMcu miasta i koWciół klasztorny na drugim. Na ich
przedpolach pojawiają siC tec wysuniCte obwarowania, jak tzw. Białe Wiece na przedpolach
Krakowa, a wiCc na Kleparzu i Krzemionkach.

Drugi W stopniowaniu systemów _ regionalny, stanowi wiązanie dzieł i załoceM
obronnych W liniC, pasmo lub nasycony obwarowaniami obszar, jak właWnie umocnione
pasmo jury Krakowsko-CzCstochowskiej_

Trzeci na koniec stopieM systemów przestrzennych to skala kraju.
Małopolska obok Wielkopolski, trzon ówczesnego paMstwa, była obszarem panowania

podstawowych systemówŚ wiecowego W zamkach i basztowego W miastach. Równiec
charakterystyczne były tu sprzCcone układy miasto _ zamek. W skali zaW regionalnej
powstało pasmo obronne na liniijury Krakowskiej, osłaniające ziemie Małopolski zamkami
o charakterystycznym układzie słupów rycerskich, wraz ze skupiskiem krakowskim. Dalej
zaW ku północnemu zachodowi rozwinął siC pełen starych warowni, a nasycany nowymi
obszar Wielkopolski.

Rócny jest stopieM zastosowania systemów podstawowych, rócne miejscowe i rócne
regionalne systemy. Te ostatnie zaW zwłaszcza W dobie formowania siC nowych obszarów
paMstwowych godne są blicszego poznania. Mocna wiCc wWród nich wyrócnić przynajmniej
cztery wzory ukształtowania.
l° Obszar dopiero nasycany dziełami obronnymi, związany z tworzeniem siC nowej

organizacji paMstwowej lub regionalnej, W ramach której powstają warowne oWrodki
władzy i stopniowo modernizowane są zamki oraz miasta, zwłaszcza Wokół tychce
oWrodków oraz wzdłuc szlaków handlowych. Tak jak działo siC to na Rusi i Litwie, gdzie
wraz z umocnieni_em władzy wprowadzane są nowe systemy obronne Wiecowy
i basztowy, W miejsce przestarzałego juc Wcianowego.

2° Obszar juc nasycony obwarowaniami _ to oparta o system wiecowych i basztowych
dzieł zorganizowana paMstwowoWć. Taką jest Małopolska, Wielkopolska, Vląsk oraz
Pomorze.
Dwa nastCpne Wzory ukształtowania mają juc bardziej regionalny charakter.

3Ń Linia Warowna to juc tylko kordon nowych zamków _ strócy, rozmieszczonych na
szlakach wiodących przez trudne do przebycia leWne lub górskie obszary, takie WłaWnie
jak Karpacka Puszcza, której przejWcia zamykają ,,brony” zamków W MyWlenicach,
Zywcu lub Wołku.

4° Pasmo na koniec to podobny, lecz z natury łatwiejszy do pokonania obszar przeszkód
naturalnych, pociCty całymi korytarzowymi przejWciami, jak miało to miejsce W _jurze
czy W Dolinie Dunajca, gdzie zamki tworzyły nie tyle wąski kordon, co rzCdy



obwarowaM rozmieszczane wzdłuc szlaków komunikacyjnych, w rodzaju ci>gu Sław-
ków, Olkusz, Pieskowa Skała - na jurze, lub Czorsztyn, Tropsztyn, Czchów _ wzdłuc
Źunajca.
żłówne a niemałe osi>gniCcie tego okresu stanowi z jednej strony doprowadzenie do

perfekcji właWciwych mu systemów wiecowego i basztowego, przystosowanych pod koniec
tego okresu do ucycia broni palnej, czego przykładem moce być Lipowiec (wieca
artyleryjska, 2 poł. XV w.?) lub Wawel (baszty ogniowe, poł. XV W.), z drugiej zaW strony
stworzenie form daj>cych pocz>tek nowym systemom. Źo takich naleceć bCdzie układ szyj
bramnych na tarasach, tworz>cy juc, np. w Krakowie (l ćw. XV w.), zwarty obwód, na
którego gruncie uformowały siC wydłucone basteje _ kaponiery. Wreszcie sama baszta
ogniowa, dopiero w dalekiej przyszłoWci maj>ca stać siC podstaw> nowych systemów
obronnych.

Na w>tkach tradycji antycznych, własnych Wredniowiecznych, a wreszcie na pomys-
łowoWci wyzwolonej w XV w. salwami ciCckich dział, niszcz>cych niezdobyte dot>d
warownie, zaczCły kształtować siC zrCby nastCpnego okresu - twierdz. Ich zaW zapowiedzi>
były do dziW imponuj>ce wielkoWci> i rozmachem załocenia z czasów Wredniowiecza. S> to
wiCc zarówno niemal antykizuj>ce mury warowni Olkusza, jak baszty ogniowe Sandomiers-
ka i Senatorska Wawelu, jak tec i ci>gle budz>ce podziw pasmo zamków na jurze.

obwarowaM rozmieszczane wzdłuc szlaków komunikacyjnych, w rodzaju ciągu Sław-
ków, Olkusz, Pieskowa Skała - na jurze, lub Czorsztyn, Tropsztyn, Czchów _ wzdłuc
Dunajca.

żłówne a niemałe osiągniCcie tego okresu stanowi z jednej strony doprowadzenie do
perfekcji właWciwych mu systemów wiecowego i basztowego, przystosowanych pod koniec
tego okresu do ucycia broni palnej, czego przykładem moce być Lipowiec (wieca
artyleryjska, 2 poł. XV w.?) lub Wawel (baszty ogniowe, poł. XV W.), z drugiej zaW strony
stworzenie form dających początek nowym systemom. Do takich naleceć bCdzie układ szyj
bramnych na tarasach, tworzący juc, np. w Krakowie (l ćw. XV w.), zwarty obwód, na
którego gruncie uformowały siC wydłucone basteje _ kaponiery. Wreszcie sama baszta
ogniowa, dopiero w dalekiej przyszłoWci mająca stać siC podstawą nowych systemów
obronnych.

Na wątkach tradycji antycznych, własnych Wredniowiecznych, a wreszcie na pomys-
łowoWci wyzwolonej w XV w. salwami ciCckich dział, niszczących niezdobyte dotąd
warownie, zaczCły kształtować siC zrCby nastCpnego okresu - twierdz. Ich zaW zapowiedzią
były do dziW imponujące wielkoWcią i rozmachem załocenia z czasów Wredniowiecza. Są to
wiCc zarówno niemal antykizujące mury warowni Olkusza, jak baszty ogniowe Sandomiers-
ka i Senatorska Wawelu, jak tec i ciągle budzące podziw pasmo zamków na jurze.



VI. TWIźRŹZź KLASYCZNź

PrCdzej tu działa spicowe nanoWcie,
Tu sarmackiernu rycerstwu załoga...
Nie stać na oWciec _janusowej bramie,
żdy Mars celazny na stolicy si>dzie.

Sebastian Żabian Klonowicz (XVI w.)

Podstaw> przemian staje siC wzmagaj>ca siC siła oraz skutecznoWć ognia artyleryjskiego,
w Wlad zaW za tym rosn>ce rozmiary dzieł obronnych, przy jednoczesnym coraz precyzyjniejszym
ujmowaniu ich w matematyczno-geometryczne ramy. Tak w najkrótszym zarysie przedstawia siC
obraz omawianego czasu ,,twierdz klasycznych” - czyli typowych dla pocz>tku nowocytnej
fortyÝkacji. WłaWnie tak pełne wkroczenie geometrii nadało epoce kierunek zmierzaj>cy do
idealnej doskonałoWci fortec, do tworzenia dla nich klasycznych wzorów.

Rzecz szczególna, w tym właWnie okresie, a zwłaszcza w XVI stuleciu, jura jako
tradycyjne pasmo obronne na wpół zamiera. Trwaj> dawne warownie, ale jakby juc
w zapomnieniu. Nic dziwnego. Ta właWnie granica staje siC swoist> ,,granic> pokoju”. Cały
wysiłek skierowany jest teraz ku obronie wschodnich rubiecy. St>d tak niewiele fortyÝkacji
bastejowych na jurze. Prócz Krakowa to tylko Tenczyn i dalej ku północy Siewierz
i Ogrodzieniec mog> siC nimi poszczycić. Źopiero wiek XVII i trwaj>ca tuc za zachodni>
granic> wojna 3Ń-letnia spowoduj> niemałe ocywienie w rozbudowie tutejszej fortyÝkacji,
teraz juc bastionowej. Na domiar zgodnie z ,,now> er> twierdz klasycznych” powstaj> one
jako silne punkty na głównych drogach wojennych. St>d tec obwarowania Tenczyna
i Pieskowej Skały na drodze do Krakowa nieustannie, choć w ograniczonej skali
umacniano. Źalej, na północnej _jurze rygluj> drogi, równiec na głównych szlakach, nowe
twierdze, jak Pilica, Źanków, CzCstochowa, Krzepice.

Czasy licznych ciCckich wojen, toczonych teraz głównie na wschodzie, skłaniały do
poszukiwania bezpieczeMstwa przed zaskoczeniem najrócniejszego rodzaju. Wznoszono
zarówno duce twierdze, jak Kamieniec Podolski, ZamoWć, żdaMsk, i mniejsze, lecz silne
warownie w rodzaju Trembowli, MiCdzyrzecza, Tykocina, do których szczególne zamiło-
wanie wykazywały czasy ,,rycerskiego sarmatyzmu”. Nie brak tec i drobnej choćby, lecz
tradycyjnej inkastelacji Wwi>tyM (np. Norbertanki krakowskie). Liczy siC na siłC umocnieM,
liczy na postawC załogi, liczy siC wreszcie i na pomoc niematerialn>, oddaj>c pojedyncze
bastiony, jak w CzCstochowie, i całe twierdze -- Okopy Ww. Trójcy, w ,,presydium” sił
niebieskich. Moda zaW na antykizacjC powodowała, ic nie gardzono i mitologicznymi
tradycjami, odwołuj>c siC do Marsa, Herkulesa i Bellony. Ufano tec magiiŚ np. piCciobok,
zwrócony osiowo ostrzem ku wrogowi, zapewniać miał skutecznoWć obrony. Choć wiCc, jak
nierzadko mówiono podówczasŚ ,,Polak ma w naturze bić siC w polu, a nie w murze”,
niemniej myWl oparcia walki o ten właWnie ,,mur” towarzyszyła nieustannie działaniom
wojennym. Zadecydował o tym rodzaj głównego, wschodniego teatru wojny, ogromnego,
właWnie zasiedlanego, z ruchliwym przeciwnikiem Tatarem, Turkiem i Moskalem.
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Tu sarmackiernu rycerstwu załoga...
Nie stać na oWciec _janusowej bramie,
żdy Mars celazny na stolicy siądzie.

Sebastian Żabian Klonowicz (XVI w.)

Podstawą przemian staje siC wzmagająca siC siła oraz skutecznoWć ognia artyleryjskiego,
w Wlad zaW za tym rosnące rozmiary dzieł obronnych, przy jednoczesnym coraz precyzyjniejszym
ujmowaniu ich w matematyczno-geometryczne ramy. Tak w najkrótszym zarysie przedstawia siC
obraz omawianego czasu ,,twierdz klasycznych” - czyli typowych dla początku nowocytnej
fortyÝkacji. WłaWnie tak pełne wkroczenie geometrii nadało epoce kierunek zmierzający do
idealnej doskonałoWci fortec, do tworzenia dla nich klasycznych wzorów.

Rzecz szczególna, w tym właWnie okresie, a zwłaszcza w XVI stuleciu, jura jako
tradycyjne pasmo obronne na wpół zamiera. Trwają dawne warownie, ale jakby juc
w zapomnieniu. Nic dziwnego. Ta właWnie granica staje siC swoistą ,,granicą pokoju”. Cały
wysiłek skierowany jest teraz ku obronie wschodnich rubiecy. Stąd tak niewiele fortyÝkacji
bastejowych na Jurze. Prócz Krakowa to tylko Tenczyn i dalej ku północy Siewierz
i Ogrodzieniec mogą siC nimi poszczycić. Dopiero wiek XVII i trwająca tuc za zachodnią
granicą wojna 3Ń-letnia spowodują niemałe ocywienie w rozbudowie tutejszej fortyÝkacji,
teraz juc bastionowej. Na domiar zgodnie z ,,nową erą twierdz klasycznych” powstają one
jako silne punkty na głównych drogach wojennych. Stąd tec obwarowania Tenczyna
i Pieskowej Skały na drodze do Krakowa nieustannie, choć w ograniczonej skali
umacniano. Dalej, na północnej _jurze ryglują drogi, równiec na głównych szlakach, nowe
twierdze, jak Pilica, Danków, CzCstochowa, Krzepice.

Czasy licznych ciCckich wojen, toczonych teraz głównie na wschodzie, skłaniały do
poszukiwania bezpieczeMstwa przed zaskoczeniem najrócniejszego rodzaju. Wznoszono
zarówno duce twierdze, jak Kamieniec Podolski, ZamoWć, żdaMsk, i mniejsze, lecz silne
warownie w rodzaju Trembowli, MiCdzyrzecza, Tykocina, do których szczególne zamiło-
wanie wykazywały czasy ,,rycerskiego sarmatyzmu”. Nie brak tec i drobnej choćby, lecz
tradycyjnej inkastelacji WwiątyM (np. Norbertanki krakowskie). Liczy siC na siłC umocnieM,
liczy na postawC załogi, liczy siC wreszcie i na pomoc niematerialną, oddając pojedyncze
bastiony, jak w CzCstochowie, i całe twierdze -- Okopy Ww. Trójcy, w ,,presydium” sił
niebieskich. Moda zaW na antykizacjC powodowała, ic nie gardzono i mitologicznymi
tradycjami, odwołując siC do Marsa, Herkulesa i Bellony. Ufano tec magiiŚ np. piCciobok,
zwrócony osiowo ostrzem ku wrogowi, zapewniać miał skutecznoWć obrony. Choć wiCc, jak
nierzadko mówiono podówczasŚ ,,Polak ma w naturze bić siC w polu, a nie w murze”,
niemniej myWl oparcia walki o ten właWnie ,,mur” towarzyszyła nieustannie działaniom
wojennym. Zadecydował o tym rodzaj głównego, wschodniego teatru wojny, ogromnego,
właWnie zasiedlanego, z ruchliwym przeciwnikiem Tatarem, Turkiem i Moskalem.



KlCska WCgrów pod Mohaczem (ń526) nadała nowy Wymiar zagroceniu tureckiemu.
Nieustanne najazdy tatarskie przebiegaj>ce tradycyjnymi szlakami na Lwów, Sandomierz,
a nawet Kraków (jeszcze ń624Ą), wojny moskiewskie, potop szwedzki, a okresowo tec
tocz>ca siC przeciec tuc obok wojna 3Ń-letnia _ zmuszały do nieustannej gotowoWci. żdy
zaW jej brakło, gdy, symbolicznie mówi>c, sarmatyzm rycerski przybrał postać ziemiaMsk>,
przyszły znane klCski XVIII stulecia, koMcz>ce Wwietny, jak okreWla siC to we współczesnej
historii wojskowoWci, ,,okres hetmaMski” w dziejach naszej sztuki wojennej.

Koncepcja obrony W źuropie stawiała po niepowodzeniu W konfrontacjiŚ artyleria
ogniowa _ zamek, na wielk> i tak mocn> twierdzC, ic realizacja jej graniczyła
z niemocliwoWci>. Takimi były dzieła proponowane w licznych teoretycznych rozwacaniach
W rodzajuŚ Martiniego nad ,,kleszczami” (2 poł. XV W.), Źürera nad ,,bastejami” (ń527)
czy Tartaglii nad ,,bastionami” (ń538). Źopiero jednak w oparciu o pogardzane niekiedy
„błoto” _ ziemny wał, szeroko zastosowany W holenderskich walkach wyzwoleMczych,
uformowano praktyczne zasady nowej fortyÝkacji. Opracował je zaW najlepiej, szczególnym
zrz>dzeniem losu, właWnie w Polsce Adam Żraytag (ń63ń). Potem dzieło to W kilkunastu juc
nakładach, a takce eklektycznych opracowaniach, powielano ac po połowC XVIII stulecia,
jako uznane przez wielu ci>gle za najdoskonalsze. W nim bowiem spełniały siC dopiero
marzenia renesansu o jednoWci commodatas et venustas. Zatem W obliczu siły artyleriiŚ
wzmocnienia obwodu obronnego _ Wałem, zeWrodkowania dział _ na kształtnym
bastionie, oraz zwi>zania twierdzy w całoWć _ geometrycznym narysem nie tylko
ucytecznym, lecz takce piCknym. Po wielkich szkołach włoskich i holenderskich takce tzw.
,,maniery” francuskiego marszałka Vaubana (XVII/XVIII W.) okazuj> siC być tylko coraz
dalszym, eklektycznym juc rozwijaniem koncepcji bastionu. Rozbudow> polegaj>c>
głównie na pogłCbianiu obrony fortyÝkacjami zewnCtrznymi po rozmiary granicz>ce
z absurdem. Niemniej, same bastiony jak i bastionowe fronty, uzyskawszy uchwytne W kilku
kreskach „idealne” geometrycznie postacie, w szkole staroholenderskiej staj> siC dziCki
klasycznej prostocie niezwykle popularne i uznane za łatwe do powielania od pocz. XVII
w. Źlatego tec mocna tu właWnie mówić o „klasycznych” systemach. Przy budowie
fortyÝkacji jak tec nad rozwojem teorii pracować bCdzie i u nas cała rzesza incynierów,
spoWród której nazwiska tylko niewielu stan> siC znane historii. Tak wiCc W XVI w.
rozprawy Sarnickiego, ks. Albrechta Pruskiego, Bielskiego, Tarnowskiego czy żrzebskiego
(miernictwo) dały podstawy własnej fortyÝkacyjnej literaturze XVII w. Naruszewicz
(ń6Ńř), Tomasz Zamoyski, Brocek, Rudomin-Źusiatski (ń633), dalej Żraytag (ń63ń) oraz
nawi>zuj>cy doM zwłaszcza Naronowicz-NaroMski, Krzysztof Mieroszewski i Żredro _ to
znani do dziW nasi fortyÝkatorzy XVII W. Trzeba tec wspomnieć o pocz>tkach szkolnictwa
W tym zakresie, jakie stanowiła katedra geometrii i fortyÝkacji na Akademii Krakowskiej,
ufundowana juc w ń632 z zapisu Prowancjusza. Z kolei Szkoła Rycerska, zamierzona
fundacja Mieroszewskiego pod patronatem samego króla Jana III, niestety nie została
zrealizowana. Byłaby pierwsz> tego rodzaju W źuropie. Niemniej swoist> szkoł> pozostał
Regiment żwardii Królewskiej, z którego wychodzili znani incynierowie.

O ile dot>d praktyka, Ń tyle teraz podrCcznik zaczyna kształtować are/zatecturam milataras,
a zatem kreuje tec nowocytn> twierdzC. W Wlad za teori> postCpuje terminologia, o czym
informuj> nas dziW zwłaszcza NaroMski i pracuj>cy właWnie W Krakowie dziedzic pobliskich
Mysłowic Mieroszewski. Nie tylko wiCc pozostaj> ostrokoły oraz czCstokoły zamiast palisad,
ale wprowadzane s> takce polskie okreWlenia na zupełnie nowe pojCcia, jak ,,bark”
- zamiast „flanki”, ,,czoło” zamiast „face” etc. etc.

Przy wznoszeniu fortyÝkacji pracuj> tec, jak wszCdzie w źuropie, incynierowie
z rócnych krajów, by wymienić najbardziej znanych. Zatem NiemcyŚ Brejtfus, Żranken-
Stein, jan SaksoMczykś ŻrancuziŚ Beauplan, Pleitner, Charpantier, a zwłaszcza WłosiŚ
żßnga, RudolÝno, Affati, Solari, Trapola, Źel Aqua (sk>din>d autor znakomitego traktatu
o artylerii), oraz HolendrzyŚ żetkant, Peene, Wijbe, Tylman van żameren, takce Żlamand
Van Obberghen. Towarzyszy im tec cała rzesza Polaków, jakŚ SłoMski, Wysocki, Strakows-
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cy, Michałowicz, żrodzicki, Żraytag, K>tski, jeziornicki, których liczba W miarC postCpu
badaM stale zreszt> wzrasta.

żłównym systemem staje siC zrazu system bastejowy (np. Kraków, Tenczyn, XVI W.),
jednak towarzysz>cy mu juc od połowy XVI stulecia bastionowy (np. Lipowiec) przejmuje
z kolei panowanie od pocz>tku XVII stulecia (np. Pieskowa Skała). Totec z reguły według
tych dwóch klasycznych systemów wznoszone s> wacne twierdze, a zwłaszcza tak
charakterystyczne u nas klasyczne fortece Wredniej wielkoWciś wyraanie natomiast zanikaj>
małe warownie. Niemniej ac po wiek XVIII towarzysz> tamtym tradycyjnie. System
basztowy zrazu konkuruje jeszcze skutecznie z „klasycznym”, ac po wiek XVII (np.
wspomniany wycej Tyniec). Wraz z nim wiecowy, zatokowy, a nawet Wcianowy (np. okopy
W Kostrzu) trwaj> lub lokalnie odcywaj> przez cały omawiany okres, stosownie do potrzeb.
jednak główny nurt budowy zamków, miast i wacnych dla Rzeczypospolitej twierdz nalecy
do klasycznych juc systemów bastejowego i bastionowego. Na uwagC zasługuje tec cała
grupa mocno ufortyÝkowanych klasztornych załoceM Ń randze twierdz. Wystarczy wymie-
nić siedemnastowieczny narys CzCstochowy, nie licz>c TyMca, Norbertanek krakowskich.

ń. System bastejowy

Nim z szeregu najrozmaitszych pomysłów narodzi siC jednoznaczna, nowa juc postać
bastei, któr> m.in. Martini, della Valle czy Źürer zaczn> ujmować w konkretne ramy
wymiarów i sposobów ucycia, minie przynajmniej kilkadziesi>t lat. W pojCciu bastei
mieszcz> siC bowiem tak rócne z pozoru budowle, jak krakowski Barbakan, znane z rycin
ziemno-drewniane ,,bolwerki” na żarbarach, a takce szaMce _ taras wzniesiony np. przed
bram> W Tenczynie.

Przyczyn> przemian staje siC druzgoc>ca siła artylerii, która choć wczeWnie juc budziła
grozC, W całej pełni objawiła siC zwłaszcza na przełomie XV i XVI w. Zdobycie
Konstantynopola, Rodos, zwyciCski pochód Karola VIII, którego bombardom ulegały
niezdobyte dot>d zamki, staje siC ostatecznym potwierdzeniem potrzeby stworzenia nowych
Wrodków obrony. Pierwszym krokiem, obok modernizacyjnych poczynaM nie przekraczaj>-
cych jednak ram znanych juc systemów, stały siC ziemne umocnienia w postaci długich
podwali i tarasów _ nasypów (niekiedy tec wykopów) jako działobitni, pozwalaj>cych na
ustawienie i, co wacne, obwarowanie stanowiskaś taki przymurek powstał i w Krakowie
w koMcu XV w., dopełniony now> fos> i Wałem. Warto wspomnieć, ic juc husyci,
wprowadzaj>c w masowym zakresie broM paln>, zwłaszcza rCczn>, na szerok> juc skalC
budowali zarówno oblCcnicze tarasy, jak obronne stanowiska _ baterie dla pozycyjnych
bombard i taraWnic, a czasem i przewoanych hufnic. Te właWnie miejskie i zamkowe tarasy
Wwiadcz> o przemianieŚ wczeWniejsze polowe, ziemno-drewniane budowle ustCpuj> miejsca
konkretnym murowanym formom nowocytnej fortyÝkacji. A co najwacniejsze, jednoczeWnie
odzwierciedlaj> wyodrCbnianie siC obrony bliskiej (głównie fosy) lekkim, lecz rzCsistym
ostrzałem z rusznic, hakownic lub jeszcze kusz. Tak> właWnie rolC pełniły krakowskie
i tenczyMskie basteje _ barbakany. One to stanowiły rodzaj baterii, któr> mocna by
okreWlić mianem bastei hakowniczej lub taraWniczej. TaraWniczej, gdyc synonimem Wredniego
wagomiaru armaty pozycyjnej staje siC podówczas taraWnica, podobnie jak armaty polowej
_ ,,hufnica”. Natomiast obronC dalszego przedpola przejmuj> teraz kurtyny.

Te formy bastei po serii przemian na przełomie XV/XVI w. osi>gaj> pełen rozkwit
w XVI w. Niemniej juc pod koniec stulecia ustCpuj> miejsca doskonalszym bastionom.
Mimo to jednak niemal 2ŃŃ-letni okres ich stosowania skonkretyzował jednoznacznie ich
postać.

Basteja wiCc to rodzaj niskiej baszty murowanej, ziemno-drewnianej lub wprost
usypanej jak taras z ziemi, Ń stokach umocnionych bodaj koszem. Niskiej _ zatem z reguły
Ń proporcjach horyzontalnych lub co najwycej zbliconych do zrównania Wrednicy z wysoko-54
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Wci>, właWnie tak jak W Tenczynie. Ale co wacne, czCsto nie W wymiarach bezwzglCdnych,
lecz W odniesieniu do przedpola. Zasad> bowiem jest tu równiec osłoniCcie bastei
przeciwstokiem fosy. Tak wiCc np. krakowski Barbakan, ogl>dany w całoWci, od dna fosy do
machikułów, byłby nawet wysok> baszt>, licz>c zaW od zwierciadła wody _ dziełem
W proporcjach (szerokoWci do wysokoWci) zbliconych do kwadratu. Natomiast, patrz>c od
przedpola, ,,rondel” uzyskuje postać niskiej, masywnej baszty. St>d rodzi siC przy ocenie
badanych budowli czCsto w>tpliwoWćŚ baszta to artyleryjska czy basteja? Źzieje siC to
zwłaszcza, gdy nie Wiemy, czym pierwotnie była otoczona budowla _ czy fos>, Wałem,
nachyleniem stoku. OkreWlenie zatem jednoznaczne, baszta czy basteja, moce nast>pić
nierzadko dopiero po zrekonstruowaniu tego właWnie najblicszego otoczenia, z którym
element ten był zawsze nierozerwalnie zwi>zany. Poza tym przeciCtna basteja moce mieć,
w zalecnoWci od odmiany, istotnie wiele cech zwykłej baszty.

Ogółem przy skrzydłowym sposobie obrony czCWciej nic W basztach stosowane bywaj>
rócne warianty. Zatem narocnikowy, gdy jedna basteja flankuje dwie przyległe kurtyny, jak
W umocnieniach żarbar krakowskich (ń58ń). Źalej, gdy basteje broni> skrzydłowo kurtyny
i siebie wzajemnie, jak W Krakowie od strony Ł>k Ww. Sebastiana (XVI w.). Wreszcie gdy
basteja, umieszczona poWrodku kurtyny, broni jej dwóch skrzydeł _ prawego i lewego, co
widać w niedalekim Siewierzu (2 poł. XVI W.?). Rócne formy bastei powstawały W dwóch
głównych ich oWrodkach, we Włoszech i Niemczech, przez cały XV w. Niemniej prawie
W tymce czasie, gdy Schermer i Źürer pisz> swe teoretyczne traktaty o bastejach, we
Włoszech Martini i San Micheli, nie pomijaj>c tego tematu, staj> siC rzecznikami równiec
kleszczy i bastionów. Być moce tu tkwi zjawisko, ic basteje pod koniec XVI w. pozostaj>
prawie wył>cznie domen> niemieck>, Włosi zaW, W Wlad za nimi zwłaszcza Holendrzy,
a oporniej Żrancuzi i Hiszpanie _juc W 2 poł. XVI w. przedkładaj> nad basteje bastiony.

W Polsce schyłek stulecia przynosi równoległe stosowanie tak jednych , jak drugich,
choć z przewag> bastei. O ich popularnoWci, przynajmniej W Wwietle współczesnych badaM,
mogłoby Wwiadczyć okreWlenie ich przez Hogga mianem Za basteaa polacca. W wieku XVII do
Polski W pełni juc wkracza system bastionowy. Podobnie W teoriiŚ w XVI W. Sarnicki pisze
o bastejach, podaj>c szkic narysu, Tarnowski o bastionach, od czasów Żraytaga zaW mowa
jest juc tylko o bastionach.

Obraz bastei pozostaje ci>gle W porównaniu z wszystkimi innymi systemami nowocyt-
nymi niepełny. jest tak mimo intensywnych badaM, W ostatnim zwłaszcza ćwierćwieczu,
którym przodował oWrodek wrocławski (żuerquin, Małachowicz, RozpCdowski, Bogdanow-
ski). Zaledwie bowiem czCWć dzieł została blicej rozeznana, WiCkszoWć zaW z nich _ zwłasz-
cza ziemne _ oczekuje na zbadanie, nie mówi>c o tym, ic jak siC wydaje, niewiele W ogóle
przetrwało do naszych czasów.

Niemniej współczeWnie jawi siC obraz, który uporz>dkować mocna wstCpnie podziałem
na dwie wielkie grupy. Pierwsza to ,,basteje kluczowe”, zwykle wczeWniejsze, wielkie,
o najrócniejszych postaciach. WystCpuj> one z reguły pojedynczo W tarczowej obronie
dzieła od strony najwiCkszego zagrocenia. Barbakany Krakowa i Tenczyna to WłaWnie
basteje. Źruga postać ,,bastei liniowych”, mniejszych zwykle, rzec mocna standardowych,
wi>ce siC na ogół W regularne juc fronty. Źodawszy jednak do tego doWć prostego podziału
rozmaitoWć narysów bastei (bywały bowiemŚ koliste i półkoliste, czworoboczne i wieloboczne
-- prócz 5-bocznych bCd>cych juc bastionami), rócnoWć materiałów (ziemne, murowane),
niejednokrotne mieszanie poszczególnych rodzajów W jednym froncie, wreszcie rozmaitoWć
planów całych dzieł (juc nie tylko nieregularnych i czworobocznych, ale tec wielobocznych)
-_ uzyskuje siC bogat> i skomplikowan> mozaikC układów, odmian i postaci.

Przyjrzyjmy siC im kolejno, zaczynaj>c od układu kluczowego. jak juc Wspomniano,
stanowi on wczeWniejsz> formC ucycia bastei, W postaci czCsto wielkiej, rozłocystej budowli
W porównaniu z tradycyjn> baszt>. Osłania ona tarczowo najbardziej zagrocon> stronC
dzieła obronnego _ zamku lub nawet miasta. WłaWnie tak> prezentuje Źürer w znanej
wizji oblCcenia miasta. Wielka działobitnia o ograniczonym, niemniej potCcnym zakresie 35
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oddziaływania. I tu rondele to najczCWciej spotykana odmiana bastei układu kluczowego.
Ich istot> było wysuniCcie przed broniony front właWnie pojedynczej budowli kolistej,
półkolistej (niekiedy i wielobocznej). Osadzona na szyi b>da wprost zwi>zana z kurtynami,
mogła dziCki temu W mocliwie pełnym promieniu swego obwodu bronić dostCpu do bramy
fortecy. Nalecałoby tu wyrócnić przynajmniej kilka typowych postaci rondeli. Byłyby toŚ
rondele szyjowe znane z XV i XVI w. z obwarowaM miast (Torunia, Wrocławia, ń poł.
XVI w.ś Warszawy, ń548), a takce zamków (Żromborka, ń526-37, front wschodni),
KamieMca Podolskiego, a na _jurze _ Tenczyna (poł. XVI w.). Niemniej jako najdoskonal-
sze dzieło wyrócnia siC tu do dziW krakowski Barbakan (ń4ř8/řř). Stosowano równiec
rondele bezszyjowe murowane, takie jak na Wawelu wieloboczna (XVI/XVII w. ?).

Nie brakło tec bastei czworobocznych tarasowych. jest to postać ci>gle zagadkowa,
ledwie znana. Wywodzi siC niew>tpliwie wprost z wczesnych ziemno-drewnianych działobi-
tni, o zmiennych kształtach i sposobie ucycia. Tu Warto wspomnieć nieliczne tego rodzaju,
zwykle przybramne budowle, czCsto bCd>ce równiec arsenałami, jak np. W OgrodzieMcu,
o szczególnej wnCkowatej postaci, z Wyrzutniami granatów (ń534-5Ń), czy tec W Krakowie
_ arsenał (ń poł. XVI W., SłoMski), którego cała górna czCWć stanowiła potCcn>
działobitniC.

Warto tec wspomnieć o popularnej do dziW, nie zachowanej formie drewniano-
-ziemnych dzieł. Były to samodzielne jakby forty, znane np. z rCkopisu krakowskiego (,,Rei
tormentariae...”) i z wzmianek o działaniach wojennych. Te czworoboczne, a takce koliste
budowle stosowane były b>da jako polowe dzieła szlaków wojennych i obozów, b>da
zewnCtrzna osłona twierdz. Żormy to wiCc niby znane, lecz do dziW nie przetrwały, niemniej
trzeba o nich tu wspomnieć jako o prekursorskich.

Osobny rodzaj to układ ,,liniowych” bastei ziemno-drewnianych, stanowi>cych najwczeW-
niejsz> chyba, standardow> juc formC systemu. Pojawiaj> siC one na kartach wspomnianej „Rei
tormentariae” (XV/XVI W.), dalej W rozprawie Sarnickiego (2 poł. XVI W.) jako propozycja
nowego ufortyÝkowania Krakowa i W propozycji budowy nowego miasta Stephanopolis,
a takce w ,,Artykułach HetmaMskich”. Tam tec towarzyszy im zalecenie (ń55ř)Ś

A tak trzeba, aby beła poboczna strzelba[ostrzał skrzydłowy]... tedy zrCbić podle muru drewniane
baszczyczki... aby siC mógł przespiecznie na wszystki strony z akownic> [hakownic>] rozwieWć... ajeszcze by
lepiej, kiedy by je W ziemi pocz>ł r>bić i ziemi> je przykryć.

Sarnicki zaW, chwal>c ten system obrony, zaleca go i dla miast. Zapewne takim sposobem
umocnione widziałby tec Stephanopolis _ kolejne po Kazimierzu nowe miasto Krakowa.
Totec, jak siC wydaje, zwłaszcza druga połowa XVI w. przynosi cał> wielk> plejadC
fortyÝkacji tego układu. Równiec i tu, zgodnie z właWciwoWciami ich pól ostrzału, wypadnie
rozdzielić je według charakterystycznych odmian narysów bastei. Półkolista znana jest
z Krakowa jako tzw. Wały Zamoyskiego.

Układ z kolei bastei murowanych, wywodz>cych siC zapewne wprost ze Wredniowiecz-
nych wykuszy, to najliczniejsza dziW, ale tec i najbardziej zrócnicowana, a ci>gle przy tym
jak inne basteje nierozeznana grupa fortyÝkacji. W praktyce wystCpuje znaczne zróc-
nicowanie W planie bastei (półkoliste, czworoboczne, wieloboczne), W ich WielkoWci
(hakownicze, taraWnicze), a takce W stopniu obronnoWci. Takie właWnie basteje broniły
Wawelu od zachodu, Krakowa, jako długi front tzw. tu rondeli, od wschodu, wreszcie,
zachowane do dziW przy klasztorze norbertanek _ od północy.

Ogółem obwarowania te stanowi> jakby modernizacjC załoceM basztowych. Podobnie
W załoceniach miejskich basteje ustCpuj> jednak na plan drugi, zmierzaj>c ku postaci
niekiedy mieszanej z protobastionowymi _ tzw. ,,puntone”, jak we wschodnim froncie
obronnym Krakowa. ę

W pocz>tku XVII w. basteje wyraanie schodz> u nas ze sceny sztuki obronnej albo
towarzysz> drobnym na wpół obronnym załoceniem (Norbertanki, ń poł. XVII W. P).
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Osobn> postać tworzy grupa bardzo ciekawych bastei podkowiastych, bCd>ca
wyraanie rozwiniCciem i usamodzielnieniem Wredniowiecznych szyi przedbramnych, o czym
była juc mowa. Wi>ce siC ona głównie z obszarem Vl>ska, i to zarówno W pierwszo-
planowych załoceniach W rodzaju Wrocławia (Basteja Hioba), jak mniejszych, czego
sk>din>d znakomity przykład stanowi> obwarowania jawora (ok. ń534). Niemniej forma ta
pojawia siC sporadycznie tec i na jurze, na pograniczu Wl>skim, W Siewierzu (2 poł. XVI W. P).

Silny rozwój systemu w XVI stuleciu, z tak rozlicznymi odmianami, jak tec niemniej
szybki jego zanik zdaj> siC znajdować wyjaWnienie W tym, ic forma bastei tkwiła juc niejako
gotowa W układzie Wredniowiecznego wykusza, który wystarczyło jedynie adaptować. Źroga
zaW do tej adaptacji wiodła przez liczne próby, zatem rócnorodnoWć form, W koMcu jednak
marginesowych wobec głównego nurtu, jakim pozostawała tradycyjna, lecz równiec coraz
bardziej anachroniczna basteja półkolista. Schyłek tej nieomal gor>czkowej pracy nad jej
udoskonaleniem to uznanie wycszoWci bastionu, którego stopniowe upowszechnianie
nastCpuje właWnie w 2 poł. XVI W., rozkwit zaW _ na przełomie stuleci. Niemniej bez
doWwiadczeM systemu bastejowego nie powstałby klasyczny bastion ani nie byłoby tec
nastCpnych, doskonalszych systemów.

Zalety bowiem systemu bastejowego to nie tylko łatwoWć adaptacji starej koncepcji
wykuszu i jego geometrycznego porz>dku do potrzeb broni palnej, ale równiec mocnoWć
wzglCdnie swobodnego dostosowania do ucycia palnej broni tak rCcznej (basteje hakow-
nicze), jak tec ciCckiej (taraWnicze). Źalej, po raz pierwszy nastCpuje tu WłaWnie rozwi>zanie
dylematu podziału na obronC blisk> _ fosy i dalek> _ przedpola, realizowane zreszt> na
rócne sposoby. W wielkich np. bastejach budowano u ich stóp małe basteje _ kojce. Próby
te najnieoczekiwaniej ukazuj> nowe kierunki _ idee. Z nich tec z czasem rozwin> siC nie
tylko kaponiery, lecz takce bastiony _ wielkie działobitnie, i otwarta zostaje droga ku
fortom.

Tymczasem jednak perspektywy te s> przysłaniane przez ci>gle nie zwalczone pola
martwe, koszty budowy etc. Wreszcie wobec niezwykłych zrazu zalet, jakie maj> bastiony,
basteje juc W l ćwierci XVII W. musz> zdecydowanie ust>pić im miejsca.

Niemniej trwaj> jeszcze długo, choć na marginesie sztuki obronnej. Pozostaj> wiCc
W dosłownej, choć podobnie jak było z basztami, karłowatej formie. Pojawiaj> siC jako
obrona koWciołów, dworów i W na wpół ozdobnej postaci (Wola justowska, pocz. XVII W.),
o czym była juc mowa. Niemniej tradycje tkwi>ce W XVII w. W nadszaMcach bastionów
i kurtynach, kaponierach i kojcach XVIII W. oraz XIX-wiecznych ,,reditach” (np. forty
KrakowaŚ Kleparski i Luneta Warszawska) stały siC niekwestionowanym, trwałym
wkładem W dzieje sztuki obronnej.

2. System bastionowy

Zarówno fortyÝkacje bastejowe, jak i bastionowe to juc nie całe plejady ęmałych dzieł
W rodzaju zamku systemu wiecowego, ale duce twierdze klasyczne, znacznie rzadziej
rozmieszczone. Takimi na naszym obszarze były W szczególnoWci Wawel, Tenczyn
i Pieskowa Skała.

Przez wprowadzenie piCciobocznego W planie tarasu, zatem podstawowego elementu
systemu bastionowego, rozwi>zany został teoretycznie niepokonywalny dot>d problem
eliminowania pola martwego. Innymi słowy mówi>c, problem skutecznej obrony czół
elementów Þankuj>cych. ZniknCły zatem W polach ostrzału tak charakterystyczne dla baszt
i bastei pola martwe, niezmiennie towarzysz>ce im,ęniezańecnie od narysu czworobocznego,
kolistego czy nawet szeWcio- i wiCcej bocznego..Stało siC po wiekach jasne, ic spoWród
wszystkich Ýgur, na jakich mocna wykreWlić rozplanowanie elementu Þankuj>cego, tylko
piCciobok spełnia teoretycznie ten warunek. Korzystaj>c zaW z doWwiadczeM systemu
bastejowego, wprowadzono takce charakterystyczny przekrój obwodu obronnego o niskim
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wkładem W dzieje sztuki obronnej.

2. System bastionowy
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W rodzaju zamku systemu wiecowego, ale duce twierdze klasyczne, znacznie rzadziej
rozmieszczone. Takimi na naszym obszarze były W szczególnoWci Wawel, Tenczyn
i Pieskowa Skała.

Przez wprowadzenie piCciobocznego W planie tarasu, zatem podstawowego elementu
systemu bastionowego, rozwiązany został teoretycznie niepokonywalny dotąd problem
eliminowania pola martwego. Innymi słowy mówiąc, problem skutecznej obrony czół
elementów Þankujących. ZniknCły zatem W polach ostrzału tak charakterystyczne dla baszt
i bastei pola martwe, niezmiennie towarzyszące im,ęniezańecnie od narysu czworobocznego,
kolistego czy nawet szeWcio- i wiCcej bocznego..Stało siC po wiekach jasne, ic spoWród
wszystkich Ýgur, na jakich mocna wykreWlić rozplanowanie elementu Þankującego, tylko
piCciobok spełnia teoretycznie ten warunek. Korzystając zaW z doWwiadczeM systemu
bastejowego, wprowadzono takce charakterystyczny przekrój obwodu obronnego o niskim



gabarycie kurtyn i bastionów, głCboko osadzonych W fosie. ProÝl zatem, W którym stoki
osłoniCte s> przeciwstokiem, a z czasem dodatkowo przedstokiem. Tym sposobem taras
bastionu z kurtyn> słucył obronie przedpola, barki zaW oraz umieszczone W nich czCsto
kazamaty i podwala _ przede wszystkim obronie fosy, czyli ogółem Wcian, dokładniej
stoków całego obwodu obronnego. Chc>c zaW wzmocnić obronC przedpola ,,piCtroWym”
ustawieniem dział, nadbudowywano b>da na głowach bastionów, b>da przy kurtynach
dodatkowe tarasy _ nadszaMce.

Przy tak złoconym narysie i przekroju (proÝlu) zasadniczym problemem stały siC na
koniec współzalecnoWci Wszystkich elementów oraz ich wymiary. Rozwi>zanie go stawało siC
mocliwe tylko pod Warunkiem precyzyjnego, geometrycznego ich rozpracowania, czego
dopiero pocz>tki rysowały siC W poprzednich systemach. Tak to W dzieje sztuki obronnej
Wkroczyła matematyka. Źlatego tec właWnie fortyfikacja powoduje niezwykły rozwój
geometrii, geodezji, trygonometrii, z czego dopiero póaniej skorzystaj> nauki cywilne.
Wykładnikiem bowiem doskonałoWci systemu bastionowego staje siC ze zrozumiałych
wzglCdów jego geometryczna konstrukcja. Przy tym jej wymiarowanie zwi>zane jest WciWle
ze skuteczn> donoWnoWci> broni palnej. Tego tec wyrazem staje siC pocz>tek modularyzacji
(wymiarowania) fortyÝkacji z pomoc> tzw. ,,linii królewskich”. Poczynaj>c od schyłku XVI
W. te WłaWnie wymiarowania stoj> u podstaw teoretycznego wykreWlania planów całych dzieł
obronnych. Co zaW ciekawe, wobec fascynacji doskonałoWci> sztuki i technicznej skutecznoWci
obrony skrzydłowej za mniej istotne, nic s>dzono dot>d, zaczCto uwacać połocenie, zatem
liczenie siC z naturalnymi przeszkodami. Na tym tle rozwija siC poczucie nowego
geometrycznego piCkna, które zaczyna stawać siC ideałem samym dla siebie. Patrz>c na
ówczesne główne fortecejury, jak Wawel, Pieskowa Skała, Tenczyn i dalej Pilica, Źanków,
nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na ich charakterystyczne dostosowanie do warunków
terenowych. W znacznej mierze jest ono jakby wymuszone. Obrona cypla skalnego
W Pieskowej Skale mogła być zapewniona jedynie tarczowo ustawionym frontem rogowym,
zatem W postaci dwóch bastionów poł>czonych kurtyn>. WiCcej _ o wysokim „włoskim”
profilu. Niemniej, najwyraaniej ich twórca uczynił Wszystko, by nawet na tym małym
odcinku poł>czyć ucytecznoWć z geometrycznym piCknem. Tradycja renesansowego ideału
commodatas et venustas (ucytecznoWć i piCkno) została wiCc zachowana.

Narys piCcioboczny baszty nie jest nowoWci>, jak wiadomo z przedstawionych
rozwacaM. Znały go juc starocytne obwarowania i teoretycy tego czasu, jak np. Żilon
(żrecja _ III W. p.n.e.). Znano ten narys i W Wredniowieczu. Ucywali go zaW nierzadko
równiec Turcy W XV w. Niemniej ucycie go na szerok> skalC stało siC bezsprzeczn> zasług>
Włochów. Wczesne formy piCciobocznych baszt i bastei (XV i XVI W.) szybko przetworzyli
oni W now> postać piCciobocznego tarasu, czCsto z charakterystycznymi osłaniaj>cymi
,,uszami” (orylonami), zabezpieczaj>c tym sposobem przed skoWnym ostrzałem stanowiska
ogniowe na barkach. Tak to model ,,dzieła” pierwszej W dziejach systemu bastionowego
włoskiej szkoły wypracowali W okresie XV/XVI W., a wiCc W ci>gu ńŃŃ lat bez mała, Włoscy
architekci i teoretycy, jak Martini, Taccola, Tartaglia, San Michele, Marchi, Castriotto,
Theti, Lorini, Sardi, a s> to tylko niektóre z nazwisk.
Oni tec wraz z reszt> anonimowych budowniczych rozprzestrzenili ten system W całym
ówczesnym Wwiecie, działaj>c W ramach szkółŚ staro- a potem nowowłoskiej oraz przez
rozliczne ich maniery. U schyłku XVI w. nowy oWrodek powstał W Niderlandach,
z niemałym zreszt> udziałem Włochów (np. Marchi). Tu takce W czasie Wojny z Hisz-
panami uformowała siC kolejna szkoła. Stała siC póaniej najpopularniejsz> ze wzglCdu na
proste a skuteczne i łatwo przyswajalne reguły oraz materiały, których ucywano zamiast
kamienia i cegły _ stosuj>c po prostu ziemno-drewniany lub po czCWci tylko dziany murem
okop oraz wodn> fosC. Pierwsi teoretycy to Stevin, ks. Nassau, Marlois, a Wreszcie
najwacniejszy z nich wspominany juc Żraytag. Ta tec szkoła panowała W źuropie przez
cały XVII W. Co wiCcej, trwaj>c po czCWci u podstaw dalszego rozwoju sztuki obronnej,
zachowała pewne znaczenie ac po wiek XIX. W tymce jednak XVII W. najistotniejsze
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udoskonalenia wprowadzaj> znów Holendrzy. Podstawy nowej, zmodyÝkowanej ,,nowoho-
lenderskiej szkole” daje sławny van Coehorn. Źziałaj> tec ŻrancuziŚ de Ville, a zwłaszcza
Pagan, tworz>cy podobnie jak i inne narody (Hiszpania _ źscriba, Rojas, Medina Barbaś
Niemcy _ Speckle, Źillich, Otter) podstawy póaniejszych własnych szkół narodowych
b>da przynajmniej manier, ac po najszerzej znanego, ostatniego z Wielkich _ Vaubana.
Choć system ten trwa jeszcze ac po trzeci> ćwierć XIX W., to wobec nowychŚ kleszczowego
i poligonalnego, Wyraanie schodzi na plan drugi.

W Polsce bastiony wchodz> W ucycie doWć wczeWnie, bo juc około połowy XVI W.
System rozwija siC stopniowo, poczynaj>c od form starowłoskich (po ń55Ń), poprzez szkołC
nowowłosk> (po ń57Ń), do staroholenderskiej (ok. ń62Ń), Wraz z całym szeregiem odmian,
kształtuj>c z czasem swe własne, zindywidualizowane oblicze. Wyrazem tego W regionalnej
skali staj> siC tec jakce typowe Wysokie kazamatowane bastiony jurajskich warowni. By móc
to W pełni docenić, wypadnie pokrótce zapoznać siC ze „szkołami”, które kształtowały
kolejne okresy rozwojowe systemu bastionowego.

A. Szkoła starowłoska to W klasycznym ujCciu doWć ciasne, czCsto ,,uszate” bastiony
i długie proste kurtyny, przerywane W ducych załoceniach płaskoczołowymi i niskimi
bastionami zwanymi st>d ,,piatta forma”. Niemniej poprzedziły je W tejce „szkole”
wczeWniejsze, mniej znane formy bastionów, przynajmniej W dwóch postaciachŚ ,,puntone”
_ czyli jakby piCciobocznej wysokiej baszty zwróconej ostrzem ku przedpolu, oraz
,,beluardu” _ czyli tarasu podobnego do niskiej bastei. Przyjmuje siC, ce pierwsi
zastosowali te wczesne formy, dla których właWnie ucyto po raz pierwszy miana
,,bastionato”, Włosi Taccola (Rzym, ń433-58) oraz Canale (Turyn _ Bastione Verde).
Równiec Wenecjanie, którzy W latach ń482-84 ucywali takich obwarowaM, polecaj>
skonstruować koło Pontelagoscure ,, dwa trójk>tne bastiony z marmuru o murach grubych
na 2Ń stóp”. Nie z marmuru wprawdzie, lecz z miejscowego kamienia wzniesiono pierwsze
takie budowle W Polsce, W tym W Tenczynie juc około połowy XVI W. Źały one pocz>tek
trzem głównym odmianom bastionu W ramach szkoły starowłoskiejŚ puntone, beluardów
oraz klasycznych juc bastionów, opisanych Wycej, uszatych z towarzysz>cymi im piatta
forma.

Źla nas wacne s> dwie pierwsze odmiany, puntone i beluardy.
Odmiana „puntone” przybrała u nas dwie godne wyrócnienia postacie, których

geneza nie zawsze jest jasna. Mogły to być bowiem b>da formy przypadkowe (np.
Bobolice), b>da bCd>ce wyrazem wpływów włoskich.

Ta pierwsza to postać ,,szyjowa”, zrazu o bardzo archaicznej formie jakby czworo-
bocznej baszty, umieszczonej na wysuniCtej szyi, narocnikiem ku przedpolu. Wymienić
mocna, lecz juc W Wrodkowej czCWci jury, tak> budowlC siCgaj>c> przynajmniej połowy XVI
W. W Bobolicach (zapewne ń poł. XVI W. ?). Wszystkie te osobliwe protobastiony wystCpuj>
pojedynczo, wyraanie od strony najwiCkszego zagrocenia zamków, zdaj>c siC wykazywać
jakieW zwi>zki ze Wredniowiecznymi jeszcze ,,propugnaculami”. Mocna by równiec uwacać,
ic zanikaj>c> kontynuacjC tej formy stanowiła (koniec XVI W.) W pewnym sensie, jednak
juc z wyraanym beluardem na koMcu szyi, krakowska brama Mikołajska (XVII w.).

Typowa postać ,,basztowa” znalazła niemałe zastosowanie. Zwłaszcza jako pojedyncze
puntone umieszczane od strony najwiCkszego zagrocenia lub W linii innych elementów
Þankuj>cych (baszt, bastei), wzmacniaj>c obronC na szczególnie zagroconym kierunku.
Byłoby to zatem wyraanie tarczowe zastosowanie. Widać to W pochodz>cej jeszcze z połowy
XVI w. piCciobocznej baszcie W tarasie W Lipowcu lub narocniku klasztoru Bernardynów
W Krakowie (ń66Ń).

Odmiana beluardów stanowi wyraanie daleko nowoczeWniejsze rozwi>zanie. Równiec
i tu pocz>tek zastosowania wyraca siC W tarczowym ucyciu, poczynaj>c na naszym terenie
OCI Tenczyna i OgrodzieMca (ń56Ń ?), po których wymienić mocna cał> ich seriC, a W tym
i Pieskow> SkałC (ń64Ń). Trzeba na koniec dodać, ic odmiana ta wprowadza przynajmniej ¬. ń )
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geneza nie zawsze jest jasna. Mogły to być bowiem bąda formy przypadkowe (np.
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trzy rodzaje beluardówŚ W postaci dwukondygnacyjnych budowli basztowych, jak np.
Kraków (,,beluard” przy koWciele Ww. Piotra i Pawła), lub kazamatowych W całoWci lub po
czCWci, jak wspomniany Tenczyn, Ogrodzieniec, a takce Wawel.

Odmiana wreszcie tu mieniona „klasyczn>”, z uszatymi bastionami i „piatta forma”,
na naszym typowym terenie nie pojawia siC. Znane s> one W Polsce i przyległych krainach
z niewielu, wył>cznie przy tym miejskich załoceM. OsobliwoWci> pozostaj> tu lubelskie
Czemierniki (ń622) jako fortalicjum obejmuj>ce pałac i wielki ogród półobronnym
wielobokiem małych bastionów W duchu jeszcze na wpół starowłoskim, podobnie jak
i dobrze znane fortyÝkacje ZamoWcia.

B. Szkoł>, która znalazła najszersze zastosowanie W Polsce, była szkoła staroholenders-
ka. Nie tylko wkracza ona z wielkim rozmachem W Wlad za nowowłosk>, ale tec wyraanie
przerywa jej dalszy rozwój juc ok. ń62Ń. Źzieje siC to nie bez zwi>zku z klCsk> cecorsk>
i gwałtownie wzrastaj>cym zapotrzebowaniem na mocne, a łatwe W budowie fortyÝkacje.
Tej zaW gor>cym zwolennikiem jest WłaWnie nowy król _ incynier _ Władysław IV. Szkoła
staroholenderska staje siC podstaw> dla dalszego rozwoju fortyÝkacji na całe juc XVII
stulecie, przynosz>c setki najrócniejszych realizacji. Poczynaj>c wiCc od tradycyjnych,
ufortyÝkowanych zamków i klasztorów, poprzez liczne polowe, ac po okazałe załocenia
miejskie, wi>c>ce siC W szczególnoWci z twierdzami o znaczeniu krajowym i regionalnym.

Źzieła Wzniesione Według zasad tej szkoły odznaczaj> siC prostot> WciWle zgeomet-
ryzowanych narysów, ziemnymi kurtynami i bastionami bez uszu. Moduł bCd>cy podstaw>
konstrukcji rozplanowania stanowi tu odcinek 22Ń m, odpowiadaj>cy skutecznej donoWnoWci
z muszkietu, bCd>cy podstaw> ,,linii królewskich”. Stosowano je W trzech rozmiarachŚ
ducym, Wrednim i małym, a takce bez w>tpienia W ich połówkach czy ćwiartkach. Silnie
spłaszczony proÝl fortyÝkacji, o stosunkowo niskich wałach i czCsto ucywanych podwalach
dla wzmocnienia bliskiej obrony, osłaniano szerok> fos>, a za ni> przedstokiem z kryt> drog>.
ProÝl stosowano b>da bez kazamatów, b>da tylko z nielicznymi, umieszczonymi zwłaszcza
W barkach bastionów (np. Pilica, Krzepice W północnej czCWci jury). Natomiast osobne
zagadnienie stanowiły rozbudowywane szeroko na zachodzie, u nas skromniej, fortyÝkacje
zewnCtrzne. Były to tzw. ,,zewnCtrza” osłaniaj>ceŚ kurtynC _ zwane rewelinami, bastion
_ słoniczołami i półksiCcycami, całoWć obwodów _ przeciwstracami. Żronty zaW szczególnie
zagrocone wzmacniano dodatkowo zwłaszcza za pomoc>Ś kleszczy, rogów, koron i Wielu
innych urz>dzeM, W zalecnoWci od potrzeb i stosowanej odmiany lub maniery fortyÝkacji.
W rozwoju tej szkoły na naszych ziemiach wyraana cezura dostrzegalna jest po Potopie, gdy
na typowe dla Żraytaga formy zaczyna oddziaływać szkoła nowoholenderska oraz poniek>d
francuska (zwłaszcza Pagan), kształtuj>c swoist>, własn> manierC o charakterystycznych
barkach prostopadłych nie do kurtyny _ jak dot>d _ lecz do linii obrony, zatem o k>cie
rozwartym. Tak wiCc XVII W. upływa pod jednoznacznym wpływem szkoły staroholenders-
kiej, przy czym pojawiaj> siC tec zwiastuny nastCpnego systemu _ kleszczowego. Ogółem
Widać W zastosowaniu szkoły staroholenderskiej Wyraanie trzy nurtyŚ małych twierdz
_ zamków oraz klasztorów (np. jasna żóra), rzadziej ducych _ miast (np. Kraków) oraz
na szerok> skalC wznoszonych teraz fortyÝkacji polowych W postaci obozów, szaMców
strzeg>cych dróg i przepraw (np. Krzemionki Podgórskie), a takce załoceM oblCcniczych.

To obszerniejsze omówienie szkoły staroholenderskiej wyniknCło nie tyle z rozmiaru
zastosowania jej na omawianym obszarze (np. Wawel), ile z przemocnego jej wpływu na
fortyÝkacjC W ogóle. Typowe bowiem załocenia stanowi> tu twierdze bardziej płaskich
obszarów jury, i to północnej jej czCWci, jak Źanków (ń642 ?) czy Krzepice (poł. XVII w.).
jednak wpływ szkoły staroholenderskiej W formowaniu narysów, kształtowaniu proÝlu,
takce detalu architektonicznego widać niemal we wszystkich juc wymienionych dziełach,
zwłaszcza W Krakowie i Pieskowej Skale.

Mała, ale silna twierdza zarówno z uwagi na ci>głoWć tradycji, jak i wyj>tkow> iloWć
tego rodzaju załoceM stanowi główn> odmianC W Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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Tak tec wszystkie bez mała fortyÝkacje bastionowe Jury wypadnie zaliczyć do tego
rodzaju twierdz.

Ogółem system bastionowy stworzył w Polsce, jak juc powiedziano, setki dzieł
obronnych najrócniejszego rodzaju, wWród których znajduj> siC tec twierdze jury. Stworzył
tec własn> literaturC fachow>, która choć nie zawsze wydawana drukiem (NaroMski,
Mieroszewski), dobitnie Wwiadczy o rozmiarze zainteresowaM i potrzeb. Stworzył wreszcie
koncepcjC twierdzy opartej na geometryczno-matematycznych zasadach, twierdzy po-
zbawionej W załoceniu pól martwych i wzglCdnie odpornej na działanie broni palnej.
Teoretycznie zatem doskonałej. Praktyka jednak wykazała juc W połowie stulecia jej wady,
które przez paradoks tkwiły właWnie W owej doskonałoWci. Okazały siC nimiŚ sztywnoWć
wielobocznych rozwi>zaM, mimowolne zeWrodkowanie na bastionach obrony tak bliskiej, jak
dalekiej. St>d tec dla zapobiecenia tym brakom nastCpuje niebywale czCsto, choć u nas nie
spotykana, rozbudowa fortyÝkacji zewnCtrznych. St>d równiec coraz skuteczniejsze ob-
lCcenia, a wreszcie nowe koncepcje udoskonaleM, które przyniesie najpierw szkoła nowoho-
lenderska oraz francuska Vaubana.

Za tymi meandrami sztuki obronnej nasza fortyÝkacja bastionowa na ogół nad>ca.
Choć z biegiem XVII w. nie tyle budowa nowych twierdz, co utrzymanie istniej>cych
W dobrym stanie, wobec rozmiarów potrzeb i ci>głych wojen, staje siC coraz trudniejsze.
Tymczasem rzeczywistoWć c>da coraz wiCkszych paMstwowych twierdz. źpoka zamków
przechodzi do historii. Wielka twierdza i fortyÝkacja polowa staj> siC stopniowo podstaw>
działaM wojennych.

3. Czas przemian

Niemal W tym samym czasie, gdy mury TyMca wzmacnia siC jeszcze nowymi basztami,
W niedalekim Siewierzu powstaje bastejowe umocnienie zamku, W Tenczynie zaW bas-
tionowa twierdza. W podobnym wiCc czasie i w niewielkiej odległoWci wznosi siC trzy nowe
dzieła obronne nalec>ce do trzech rócnych systemów. Źodać wypadnie, ic wszystkie
W wacnych punktach obronnych, na domiar, ce nie jest to zestaw przypadkowy, lecz
zwyczajna w naszym kraju sytuacja na przełomie XVI/XVII W., na któr> wiele by mocna
podać przykładów.

Bez w>tpienia jest to okres najbogatszy iloWci> wznoszonych wszelkiego rodzaju dzieł
obronnych, od W pełni obronnych wielkich załoceM, jak żdaMsk, ZamoWć, Kraków
z Wawelem, poprzez Wredniej wielkoWci twierdze, jak właWnie Tenczyn i Pieskowa Skała, po
drobne, na wpół obronne (np. Korzkiew). Nie brakło tec załoceM zgoła tylko nosz>cych
cechy obronnoWci, w rodzaju letniej rezydencji królewskiej na Łobzowie z małymi niby
bastejami czworobocznymi W otaczaj>cym murze czy willi na Woli _justowskiej z alkierzami
nieledwie i takimic niby bastejami. W parze z tym postCpuje wspomniana WieloWć
stosowanych systemów, a W tym rozmaitoWć ucywanych układów, odmian i postaci,
niemniej tec na owe czasy nowoczesnych szkół i manier.

Wbrew pozorom i spotykanym nieraz powierzchownym ocenom, rócnorodnoWć ta nie
jest na ogół ani przypadkiem, ani anachronizmem. Ten ci>gle mimo Wszystko nie W pełni
zbadany okres W dziejach fortyÝkacji ma bowiem swe dwa istotne wymiary, nie zawsze dziW
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Bo tec uporz>dkowanie kalibrów dział i usprawnienie transportu ułatwia i szybko
rozszerza groany zakres ich ucycia. Próba wiCc nad>cania, i to skutecznego, za rozwojem
broni palnej przez tworzenie stale nowych i nowych form obrony przypomina poWpiech,
który stanie siC W przyszłoWci udziałem schyłku XIX W. Były to bowiem czasy, gdy juc po
kilku latach ledwo ukoMczona twierdza, jeWli miała dobrze pełnić swe funkcje, wymagała
czCsto gruntownej przebudowy. ŹoWć podobnie tec było na przełomie stuleci XVI i XVII.
St>d zawsze potCcne twierdze, jak np. Wrocław lub żdaMsk, nim zd>cyły zbudować czCWć
fortyÝkacji zgodnie z zasadami szkół włoskich, juc musiały przekształcić je W holenderskie
bastiony.

Nawet na polu walki, czego dowodem moce być np. bitwa pod dalekim żniewem,
nieoczekiwana skutecznoWć ognia piechoty i artylerii (któr> to skutecznoWć posiedli
podówczas W źuropie tylko Szwedzi i Holendrzy) miesza szyki tego samego wojska
Rzeczpospolitej, które odniosło niedawno Wwietne zwyciCstwo pod Kircholmem. Zatem
równiec i tu sposób ucycia broni palnej zmusza do istotnych zmian.

RównoczeWnie wielkiego znaczenia nabiera fortyÝkacja polowa, której znakomite
dzieła, tak szeroko rozwiniCte W Wojnach połowy stulecia, teraz towarzysz> W znacznie
szerszym nic dot>d zakresie kacdej prawie operacji wojennej (np. obrona Krakowa przed
arcyksiCciem Maksymilianem czy potCcnie rozbudowane tu szaMce z okresu Potopu). Na
tym tec tle rozwija siC od połowy stulecia W licznych załoceniach kierunek zapowiadaj>cy
powstanie nowego kleszczowego systemu, jak np. Wokół Krakowa W poł. XVII W. jest to
jednak problem zwi>zany juc z nastCpnym okresem.

Cały okres twierdz klasycznych wznoszonych według zasad systemów bastejowych
i bastionowego, które stanowi> synonim przejWcia W nowocytne czasy, to W pierwszej
kolejnoWci zamiar doprowadzenia do doskonałoWci rzemiosła wojennego, tak W rozwoju
artylerii, jak znalezieniu praktycznych formuł dla unowoczeWniania fortyÝkacji. Towarzyszy
temu gwałtowny rozwój wiedzy teoretycznej, stwarzaj>cy podwaliny geometryczno-mate-
matyczne na drodze do doskonałoWci W konstruowaniu fortyÝkacji bastionowych szkół
włoskich i holenderskich. Wreszcie weryÝkacja z doWwiadczeniami wojen pierwszej połowy
stulecia zaczyna znów zmieniać te tymczasem juc zesztywniałe konstrukcje, Wi>c>c coraz
WciWlej fortyÝkacje z realiami konkretnego miejsca, Wpasowuj>c je W ukształtowanie
i pokrycie terenu oraz dostosowuj>c do zmieniaj>cych siC potrzeb teatru Wojny. W tym zaW
wzglCdzie najpodatniejszymi i najciekawszymi dla postCpu badaM staj> siC, podobnie jak
i u schyłku Wredniowiecza, znów fortyÝkacje polowe. Nie brak ich tec W prowadzonych
przez nas Wojnach na kacdym froncie i przy kacdej bitwie. W myWl ich zasad powstaj>
obozy, taktyczne i strategiczne oszaMcowania, okopy osaczeM W oblCceniach, doprowadza-
j>c do mistrzostwa W ucyciu, by znów wspomnieć Kraków.

Zmaganiom na polach bitew towarzyszy na skutecznie osłoniCtych przez kresowe
warownie obszarach swoiWcie romantyczny nurt, znajduj>cy szczególny walor W od-
chodz>cych juc formach. Pocz>wszy od Łobzowa i OgrodzieMca przez klasztor Norbertanek
na ZwierzyMcu lub WolC _justowsk> i Korzkiew, wyodrCbnia siC cały nurt półobronnych
budowli, jakby zapatrzonych W „rycerski sarmatyzm” mijaj>cych czasów. Tak jak
W wypadku karaceny i husarii, równiec i tu zamiłowanie do tradycji Wyraca siC W stylizacji
formy zawieraj>cej nowe juc treWci. Źlatego tec chyba tak zrosły siC z pojCciem staropolskiej
architektury liczne na pół obronne kasztele, pałace, wreszcie i dwory z alkierzami.

4. Problem „szkoły staropolskiej” i - czycby? - maniery jurajskiej

Rozmaicie rozwijała siC sztuka obronna na poszczególnych ziemiach polskich tego
okresu.

Niemniej doWć czytelnie rysuje siC obrzecne rozmieszczenie nowo powstaj>cych silnych
fortyÝkacji, a zwłaszcza wznoszonych W najnowszych systemach. jest to tec W jakiW sposób(›`_b
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wprost proporcjonalne do kierunków zagrocenia. Takce i W Wrodku kraju nie brak nowych,
choć nie tak silnych obwarowaM, poczynaj>c od zamków -- rezydencji (np. Sobków,
Łowicz, Krzyctopór), a na miastach (np. Rawicz, Warszawa, Kraków) koMcz>c. Niemniej
to właWnie teatry Wojen i pogranicza tworzyły linie, pasma oraz obszary nasycone W rócnym
stopniu i W rócnym czasie fortyÝkacjami.

Od zachodu z dawna zaniedbane pasmo zamków jurajskich odcywa W okresie tocz>cej
siC tuc za granic> Wojny trzydziestoletniej, z czasem zapełniaj>c siC kordonem nowych
twierdz bastionowych, jakŚ Pieskowa Skała, Pilica, Źanków, przedłuconym nawet dalej na
północ po Krzepice i na południu ku beskidzkim Łodygowicom. Podobnie W kordonowym
układzie rysuje siC _ tym razem juc od XVI W. _ granica południowaŚ Rocnów, WiWnicz,
Biecz, Źukla, jako rygle Walnych dolin górskich. WCzłowe punkty wzmacniane s> tec
twierdzami nowymi (CzCstochowa) i modernizacj> starych (Kraków).

Tak to patrz>c na mapC z naniesionymi fortyÝkacjami XV-XVII W. Widzimy, ic
nasycone nimi pasma, linie i kordony obronne W skali całej Rzeczpospolitej niewiele siC
rócni> od siebie intensywnoWci> rozmieszczenia dzieł obronnych. _jedynie północny wschód,
a zwłaszcza obszary na wschód od Źniepru po Źzikie Pola, to ziemie o wyraanie słabszym
nasyceniu nowymi fortyÝkacjami.

Rócny jest jednak rodzaj tych twierdz. żdy na północy i Vl>sku wyraanie zaczynaj>
dominować wiCksze (np. żdaMsk), małe zaW ku koMcowi XVII stulecia s> nawet -jak np.
zamki jurajskie _ kasowane, to na innych obszarach, mimo ce wzrosła iloWć ducych twierdz
i modernizowano równiec - choć W niepełnym zakresie -- niektóre stare (Kraków),
dominuje jednak mała twierdza. _]ej rozmiar i obronnoWć znakomicie ogółem Wzrastaj>, ale
gdy porównać Wawel, Tenczyn, Pieskow> SkałC z ZamoWciem, coraz czytelniej rysuje siC
rócnica W warownoWci na korzyWć tego ostatniego.

jest WiCc prawdziwy tak czCsto Wytykany i W owych czasach, i W dzisiejszych
opracowaniach niedostatek twierdz W Polsce czy nie?

jest prawdziwy o tyle, ce miast-twierdz W typie zachodnioeuropejskim jest mniej, choć
nie W drastycznej proporcji, natomiast ich stan Wobec nieustannych wojen, a W zwi>zku
z tym wobec ogólnej stagnacji organizmów miejskich, jest zapewne znacznie gorszy.

jest nieprawdziwy, gdyc odmienna doktryna wojenna wymaga odmiennych for-
tyÝkacji. Źo tej zaW naszej, własnej doktryny, podyktowanej ogromnym, nie znanym na
zachodzie obszarem słabo zaludnionego terenu wojen, fortyÝkacje zostały WłaWnie jak
najtrafniej dostosowane. Na zachodzie źuropy koncepcja bowiem prowadzenia wojny
zmierza z biegiem XVII W. do unikania Walnych bitew W polu, a obsadzania i zdobywania
twierdz. Niesie wiCc W swej istocie cechy biernoWci. Źzieje siC to W dodatku na małym,
W stosunku do naszego wschodniego, teatrze wojny. Manewrowe marsze i kontrmarsze
przez gCsto zasiedlone tereny to zupełnie coW innego nic ruchliwe działania na ogromnych
obszarach wschodnich kresów.

Na odwrót, nasza doktryna W całym swym ,,hetmaMskim okresie” zmierza do
rozstrzygaj>cych Walnych bitew W polu, właWnie W oparciu o fortyÝkacje. S> wiCc one
z jednej strony strategicznymi twierdzami, mieszcz>cymi arsenały krajowe, z drugiej zaW
raczej małymi „nasycaj>cymi” obszary twierdzami, zabezpieczaj>cymi przed zaskoczeniem
(klasyczne przykładyŚ Kudak, Okopy Vw. Trójcy) i daj>cymi oparcie, a nawet ukrycie
W wojnie ruchowej. S>dzić nalecy, ic właWnie to aktywne stosowanie i znakomite
wykorzystywanie W Polsce fortyfikacji polowej stało siC przyczyn>, dla której pilnie
studiował j> np. Vauban. Tak WiCc przeciwnik i rodzaj teatru wojennego stworzyły u nas
potrzebC wznoszenia takich, a nie innych fortyÝkacji.

OdrCbnoWć koncepcji strategicznych, oryginalnoWć W przeprowadzaniu bitew - tłuma-
czy WiCc takce odmiennoWć stosowanych form obronnych. Ich zaW cechy charakterystyczne
ÍOI

_ ,,mała twierdza”, dostosowana do teatru wojny, niemniej juc od przełomu stuleci
W głównym swym nurcie bastionowa. Tu na jurze Wznoszona Według zasad b>da szkoły
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staroholenderskiej, W rozlewiskach rzek (np. Źanków, Krzepice), b>da W duchu szkoły
Włoskiej na skałach, jak Tenczyn, Pieskowa Skała.

-- Pasmowe, a raczej kordonowe właWnie na jurze rozmieszczenie z oparciem Ń duce
twierdze (Kraków, CzCstochowa), posiadaj>ce strategiczne znaczenie, a mieszcz>ce
arsenały. Ta tec cecha odpowiada organizacji na wycszym, regionalnym stopniu
systemu obrony. Na koniec

_ trzecia cecha to tkwi>ca W załoceniu zasada szerokiego ucycia fortyÝkacji polowych tak
dla ochrony szlaków, przepraw, jak rozgrywanych bitew. One tec stwarzaj> okresowe
”zacisza”, W których rozkwita sztuka i kultura Krakowa.
SkutecznoWć tej sarmackiej doktryny Wojennej pozwala mówić zatem takce o ,,staropol-

skiej” szkole fortyÝkacji, która właWnie W manewrowym działaniu i aktywnoWci obrony
mieWci sw> treWć oraz swój główny walor. _]ej synonimem staje siC WiCc tzw. ,,mała twierdza”
i fortyÝkacja polowa. Nie inaczej tec widz> j> rozprawy naszej architectume malžtaras tego
czasu. Zarówno hetmani (Tarnowski, Sobieski), jak incynierowie (NaroMski, Mieroszewski)
te właWnie elementy eksponuj> W swych działaniach i dziełach. Osobne czCWci traktatów
dotycz>ce polskich obozów, propagowane W praktyce kleszczowe narysy, których i W Wersji
polowej, i stałej pojawia siC niemało W 2 poł. XVII stulecia - to stanowi właWnie oblicze
postCpu W naszej szkole fortyÝkacji.

jaka zaW rola przypada W tym czasie jurze?
W istocie na tej wzglCdnie spokojnej granicy Kraków chroniony jest jakby _ gdyc s>

to zamki prywatne -- na przedpolach jurajskich pojedynczymi zamkami-fortami osłaniaj>-
cymi go od północy (Pieskowa Skała) i zachodu (Tenczyn). Porównuj>c ich struktury
mocna nadmienić, co juc podano, ic szczególn> manier> stały siC tu skalne zamki
bastionowe, tak bliskie Włoskiej szkole. Równiec pozostałe, te zwi>zane ze szkoł> staroholen-
dersk> (Pilica, Źanków, CzCstochowa), zachowały swe kamienne Wciany z jurajskiego
Wapienia.
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Vńń. czAsY ,,TwńźRŹz żŁÓWNYCH” NA JURZź KRAKOWSKIźJ

Powacna u Statystów jest kwestia, co jest przyzwoit-
szego KrólestwuŚ mieć albo nie, wiele czyli mało
fortec obronnych?
Wojciech Bystrzanowski, Informacja matematyczna...

(ń743)

Tempora mutantur _ czasy siC zmieniaj>. Redukcja dawnej plejady Wredniowiecznych
warowni do kilku nieledwie, połoconych na głównych szlakach, raz jeszcze odmienia
rozmieszczenie wacnych fortyÝkacji WłaWnie W tej czCWci Jury. Kraków zaW zajmuje tu
pierwsze miejsce i choć pojawiaj> siC najrócniejsze umocnienia, to wszystkie staj> siC jakby
wysuniCtymi, choćby na najdalsze przedpole, zewnCtrznymi fortami strategicznego punktu,
jakim W kacdej sytuacji pozostaje Kraków. Co ciekawsze, mimo ic nie jest on juc stołecznym
miastem, jego znaczenie z biegiem XVIII i XIX stulecia nieustannie wzrasta. To
szczególne połocenie Krakowa, tak topograÝczne, jak gospodarcze i polityczne, czyni zeM
WłaWnie nieustannie rozbudowywan> główn> twierdzC tego południowo-zachodniego ,,teat-
ru Wojen” pierwszej Rzeczpospolitej. WiCcej, wysuwa zwi>zane z nim fortyÝkacje na
dalekie przedpola, W dobie Insurekcji KoWciuszkowskiej siCgaj>ce Krzeszowic i Skały.

Powtarzaj>ce siC W ci>gu XVIII i XIX W. głosy o potrzebie posiadania twierdz
wyracały nasze niemal nostalgiczne pragnienia powrotu do minionej sławy Trembowli,
ZamoWcia czy CzCstochowy. Z jednej strony niezaprzeczalna logika oparcia siC o warownie,
wynikaj>ca tak z obcych, jak własnych doWwiadczeM i traktatów o fortyÝkacji, z drugiej
dominuj>ca WwiadomoWć jej znaczenia przypominaj>ca obecnoWć i skutecznoWć twierdz
W naszych dziejach.

Równiec cyczenia sejmu, a st>d tec obietnice kolejnych monarchów zwracaj> siC ku
,,oprawie” istniej>cych i budowie nowych mocnych fortec. August II zobowi>zuje siC do
wzmocnienia KamieMca Podolskiego i Krakowa. Wyrazem tego stało siC Wykonanie nie
tylko planu, ale nawet wspaniałej panoramy miasta W pierWcieniu potCcnych fortyfikacji.
Niemniej, mimo uchwał, zamierzeM i raportów tak tu, jak gdzie indziej do wiCkszych
poczynaM nie doszło. A przeciec z racji swych zamiłowaM August II to juc trzeci -- po
Kazimierzu Wielkim i Władysławie IV -- ,,król-fortyÝkator”, choć nie tej co poprzedni
klasy realizator. Natomiast jego prace teoretyczne dotycz>ce systemu kleszczowego (ń737)
weszły przeciec wrCcz do podrCczników historii sztuki obronnej.

Twierdza do przełomu XVII i XVIII W. to juc nie skala najlepiej nawet ob-
warowanego choćby bastionami zamku. Wielkie, regularne armie, wyposacenie i poziom
SprzCtu artyleryjskiego wymagaj> ducej i mocnej warowni. S> to wiCc W ówczesnej Polsce
b>da ufortyfikowane miasta (np. żdaMsk, ZamoWć), b>da od nowa wznoszone garnizonowe
fortece (np. Okopy Vw. Trójcy). St>d tec Wyrazem epoki W sztuce obronnej staj> siC
twierdze „główne”, rócnej nawet wielkoWci, lecz o istotnym znaczeniu strategicznym dla
paMstwa lub regionu. Na domiar twierdze warowne nie stanowi> juc jednego obwodu, choćby
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najbardziej rozbudowanego i opatrzonego W zewnCtrzne fortyÝkacje, lecz s> umacniane
wysuniCtymi na zewn>trz fortami, co Widać nawet W niewielkiej W koMcu fortecy
Konfederacji Barskiej _ TyMcu. jest W tym coW z dawnych wiCkszych twierdz osadzonych
W konstelacjach małych obwarowaM, dobrze znanych i z naszej fortyÝkacji. Niemniej
dotyczy to teraz nie tylko regionalnych, lecz takce lokalnych systemów obronnych, gdzie
poszczególne czCWci rozmieszczone s> W odległoWciach mocliwych do wzajemnego Wspierania
ogniem artylerii. ą

Wystarczy zobaczyć rosn>ce ich rozmiary choćby na przykładzie Krakowa lec>cego
właWnie na skraju jury pomiCdzy Wisł>, Rudaw> a Pr>dnikiem. Miał on być, zgodnie
z kolejnymi planami na pocz. XVIII W. i pod jego koniec, a wreszcie tec W XIX W., duc>
twierdz>. Widać, jak z obszaru nie wiCkszego od Wredniowiecznych obwarowaM (plan
Augusta II, pocz. XVIII W., i doby Konfederacji Barskiej) Wzrasta ona opasawszy
Wszystkie przedmieWcia (fortyÝkacje KoWciuszki, ń7ř4-, i plan Chastelera _ ń7ř8), by
Wreszcie zaj>ć W koMcu omawianego okresu (Caboga ń855-ń87Ń) teren, na którym zmieWciła
siC W sto lat póaniej cała XX-wieczna aglomeracja miejska. W tej tec epoce W krajach
źuropy miejsce dziesi>tek czy setek nawet dawnych warowni zaczyna zajmować kilka czy
kilkanaWcie twierdz. Tyle, ce juc W innej skali. Na domiar postCp w sztuce obronnej dyktuje
co parC dziesi>tków lat nowe gruntowne modernizacje lub dla odmiany jakby równie
konsekwentne ich ,,kasacje” _ likwidacje.

Pozornie WiCc, skoro liczba twierdz tak bardzo maleje, rozeznanie W tym okresie nie
powinno być trudne. Tymczasem jest właWnie na odwrót. Przyczyna tkwi po pierwsze W fakcie,
ce na ogół jedna twierdza zmienia siC W kilka przynajmniej lub kilkanaWcie dzieł, kacdy bowiem
fort W XVIII i XIX W. posiada sw> samodzielnoWć, by wspomnieć choćby dramatyczn> obronC
TyMca W latach Konfederacji Barskiej, gdzie szaMce _ forty Szpitalka i Winna żóra, dobrze
spełniły swe zadanie. Na domiar liczba tych dzieł wzrasta wraz z rozwojem sztuki obronnej (np.
Kraków W połowie XIX W. ma ich juc 4Ń). Po drugie, stan badaM nad tym przedmiotem
znowu godzien jest osobnego omówienia jako przykład niedostatku naszej wiedzy.

Chociac ostatnie ćwierćwiecze przynosi seriC odkryć W tym zakresie, to zaowocowały
one jedynie ograniczonych rozmiarów monograÝami jednej twierdzy, a najwycej grupy
twierdz. W literaturze utrwalił siC stereotypowy s>d, ic np. W XVIII W. ani Kraków, ani
tym bardziej wspomniany Tyniec nie były znacz>cymi twierdzamiś dopiero dosłownie
ostatnie lata ukazuj> je W zupełnie odmiennym Wwietle.

Na czoło zagadnieM od razu wysuwa siC rozpowszechniona teza o rzekomym upadku
u nas znaczenia twierdz, zwłaszcza W XVIII W. I tu tec trzeba by odpowiedzieć od razu, ic
nie jest to Wcale tak jednoznaczne.

ZatemŚ po pierwsze juc pilna chCć posiadania twierdz, które Bakałowicz nazwał
„tarcz> przeciw nieprzyjacielom” oraz ,,kotwic> W najsrocszych nawałnoWciach”, wraz
z nieustannym dopominaniem siC o ich budowC Wwiadczy o WwiadomoWci tej potrzeby.

Po drugie kacda wojna czy zryw WolnoWciowy uruchamia ,,opraWC” i budowC
fortyÝkacji, które stosownie do potrzeb W szybkim jednak tempie powstaj>. Tak było
WłaWnie W latach Konfederacji Barskiej, Insurekcji KoWciuszkowskiej. Na odwrót, W czasie
podległego Rosji Królestwa Kongresowego twierdza stała siC ,,owocem zakazanym”.

Wreszcie przez cały niemal omawiany okres postCpuje u nas nieprzerwana praca nad
teori>, czego dowodem liczne dzieła, stałe Wyjazdy do szkół zagranicznych, a takce
_ W miarC pojawiaj>cych siC mocliwoWci _ rozrastaj>ce siC Własne szkolnictwo.

To prawda, ic sytuacja Rzeczypospolitej XVIII W. ogółem nie sprzyjała utrzymywa-
niu i budowie twierdz. Mimo to przeciec ci>gle siC one odradzały. Natomiast rzekomy
upadek czy niezrozumienie ich znaczenia, dok>d istniało suwerenne paMstwo, nalecy wi>zać
równiec z niedostatkami naszej Współczesnej Wiedzy i brakiem opracowaM, a nie tylko
z realiami tamtej epoki.

Tymczasem w europejskiej sztuce obronnej zachodz> trzy wielkie przełomyŚ ,,intelek-
tualny”, który reprezentuje Coehorn i Vauban, ,,moralny” _ Napoleon, i ,,materialny”
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Tymczasem w europejskiej sztuce obronnej zachodzą trzy wielkie przełomyŚ ,,intelek-
tualny”, który reprezentuje Coehorn i Vauban, ,,moralny” _ Napoleon, i ,,materialny”



- u schyłku XIX stulecia. Na ich tec kanwie rysuje siC wyraanie obraz przemian we
wszystkich stopniach systemów rozbudowy terytorialnej fortyÝkacjiŚ miejscowego, regio-
nalnego i krajowego.

Poczynaj>c od pierwszego z nich, stopnia w skali dzieła, a raczej ich zespołu, którym
bCdzie teraz twierdza wyposacona w coraz liczniejsze forty, trzeba stwierdzić, ce cha-
rakterystyczny staje siC dalszy postCp sztuki obronnej według zasad trzech, po czCWci niemal
równolegle rozwijaj>cych siC systemówŚ bastionowego, kleszczowego i poligonalnego.

Kierunek oparty o system bastionowy przechodzi juc stopniowo na pozycjC tradyc-
jonalizmu. Niemniej jego rzecznikami s> w źuropie tak wybitni twórcy jak Coehorn
i Vauban ze swymi trzema manierami przywracaj>cymi niejako na nowo, po kryzysie
XVII-wiecznym, walory temu systemowi.

Źrugi kierunek - systemu kleszczowego, bez w>tpienia cywszy i o szerszych
horyzontach, zarysował siC juc w XVI w. (Martini -- Ź°źvoli) i mimo wspaniałego
rozkwitu systemu bastionowego w XVII w., rozwija siC stale, co widać zwłaszcza m.in.
u nas w dziełach polowych Żraytaga (pocz. XVII w.), Mieroszewskiego (poł. XVII w.).
W XVIII stuleciu urasta juc do konkurencyjnego w stosunku do bastionowego, jego zaW
rzecznikami staje siC zrazu Walrave, znany u nas z działalnoWci na terenie Vl>ska (l poł.
XVIII w.), a z kolei Montalembert (koniec XVIII w.). Tu takce kształtuje siC nasz
rodzimy kierunek systemu, reprezentowany przez Bakałowicza, KoWciuszkC (koniec XVIII
w.), Pr>dzyMskiego (2 ćw. XIX w.).

Rozwój systemu poligonalnego przypada juc na czasy upadku pierwszej Rzeczypos-
politej. Ale i w tym czasie nie brak własnej myWli fortyÝkacyjnej, by wymienić znów
Kołaczkowskiego, Pr>dzyMskiego. Czasy porozbiorowe to osobny rozdział, pozornie nie
daj>cy mocnoWci działania w sztuce obronnej. Rola zaW jury Krakowskiej jako obszaru
warownego z pozoru staje siC problematyczna. Ale i wtedy raz wraz ujawniaj> siC talenty
polskich fortyÝkatorów, by wymienić krakowskiego architekta KsiCcarskiego, twórcC m.in.
Żortu KoWciuszko na skałach Wzgórza Bł. Bronisławy (po poł. XIX w.).

Niemniej upadek paMstwowoWci stworzył niezwykł> sytuacjC. Na naszych ziemiach,
z naszych dóbr w ogromnej mierze, zaczCły powstawać trzy pr*/.eciwstawne zespoły
fortyÝkacyjne regionalnego i paMstwowego stopnia, rozrywaj>c mtsz własny, kształtowany
przez wieki system krajowy. Wisła, Prosna, San, Przemsza stały siC granicznymi rzekami
trzech odmiennych i wrogich paMstw nieustannie rozbudowuj>cych i doskonal>cych
ufortyÝkowanie rubiecy. I tu znów krakowskie wzgórza _jury odegrały ogromn> rolC, tym
razem zwracaj>c swój front ku północnemu Wschodowi. W wyniku owych przemian mocna
powtórzyć słowa Biesiekierskiego, ic „posiadamy dzisiaj w tych twierdzach bogat> kolekcjC
obrazów nalec>cych do wszystkich niemal szkół fortyÝkacji zwiedzaj>c mocemy
otrzymać obraz fortyÝkacji stałej nie na martwych planach, lecz na rzeczywistych
potCcnych pomnikach”. W naszym zaW wypadku mocna to zastosować równiec do tego
właWnie niewielkiego przeciec obszaru jury Krakowskiej.

I. Ostatnie dzieła systemu bastionowego

W XVIII stulecie wkracza sztuka obronna z nowymi juc zasadami obrony. żłówna,
choć niekoniecznie trwale umocniona twierdza to zamyka szlaki wojenne u granic kraju, to
znów tworzy Wródszaniec poWrodku niego (Kraków, Warszawa, Modlin). Obok szaMców
pojawiaj> siC podobne, choć mniejsze, niekiedy nawet polowe fortyÝkacje. Tak tec na jurze
Krakowskiej wystCpuj> one jako przyczółki przedmoWci w szerokim zrozumieniu b>da jako
Zāpøry-rygle, czy to zamykaj>ce ciaWniny (np. Tyniec), czy blokuj>ce wzniesienia (np.
Krzemionki). Wreszcie fortyfikacja polowa na faktycznym lub spodziewanym placu boju
jest dalej niemal nieodł>cznym czynnikiem, jak np. szaMce Skały, Krzeszowic, Bosutowa
w roku Insurekcji. 67
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Źo jakiego zaW stopnia fortyÝkacja zyskała popularnoWć, staj>c siC nawet elementem
Wredniego wykształcenia nie tylko wojskowego, Wwiadczyć moce tzw. ,,ksiCcowska literatura
fortyÝkacyjna”. Z niej i u nas korzystały szkoły pijarskie oraz jezuickie. Tylkowski (ń6řń),
Bystrzanowski (ń743), Kozłowski (ń743) i Bogatko (ń747) jako autorzy s> tego w Polsce
klasycznymi przykładami. ŻortyÝkacja stała siC modna, nalecała w XVIII w. do podstaw
dobrego wykształcenia. Z t> niemal „trywializacj>” wi>ce siC jednak cały nurt prawdziwej
wiedzy i rzetelnego szkolnictwa. Źo tego nurtu nalec> u nas bez w>tpienia autorzy tacy, jak
Kampenhausen (ń72Ń), Knevenhüller (ń73Ń), Żrankowski (ń77Ń), Paprocki (ń776),
Sokołowicz (ń76ř), Tielcke (ń7ř2), Meciszewski (ń825). Bodaj ostatnim był Stolzman
(ń844), dedykuj>cy sw> pracC ,,Rodakowi, który pierwszy da hasło ...” Równolegle tec,
choć z trudem, rozwija siC fachowe szkolnictwo. W saskich czasach szkoł> incynierów był
regiment gwardii i drezdeMska szkoła kadetów. W ń743 Stanisław Konarski wprowadza
przedmiot ,,o dobywaniu i bronieniu fortec”, ń765 powstaje Szkoła Rycerska ze specjaliza-
cj> incynierii wojskowej. Około zaW ń78Ń czynna jest Krakowska Szkoła Artylerii czy tec
„Artyleryczna” (ń78ń), W której ucz> m.in. tak znani póaniej Sierakowski ijakubowski. Nie-
mała jest tec liczba incynierów wojskowych o stacu zagranicznymŚ Orłowski, Meciszewski
i zwi>zany z naszym obszarem KoWciuszko. Na naszym terenie grupa obcych incynierów
wojskowych, jak Mehler, a potem broni>cy Wawelu w czasach Konfederacji Żrancuz
Choisy, szybko zostaje zdominowana przez cały korpus o rodzimych nazwiskach, jak znów
zwi>zani z Krakowem Bakałowicz i KoWciuszko, by wymienić tylko paru w tej specjalnoWci.

Silne powi>zania z Żrancj> przyczyniaj> siC równiec u nas do ekspozycji trwaj>cego
tam ci>gle systemu bastionowego, choć wbrew temu zaskakuj>co szerokie uznanie
i zastosowanie znajduj> takce system kleszczowy i poligonalny, do czego wypadnie
w dalszym ci>gu jeszcze powrócić.

Tymczasem rozwój systemu bastionowego w XVIII zwłaszcza wieku wprowadza
w szerokie ucycie nie tyle moce nowe, co nowo adaptowane formy. Tradycyjny obwód,
bastionowy, choć siC utrzymuje, to jednak zamienia siC coraz bardziej w rdzeM (tzw.
,,noyau”). Zrazu uzyskuje wiCc, poczynaj>c od ok. poł. XVIII w., specyÝczny wieniec
„zewnCtrzny”, zmierzaj>cy stopniowo do stworzenia całego obwodu walki, co wiCcej
- dopełnianego z kolei „przyczółkami” o charakterze pojedynczych fortów, by znów
wymienić Tyniec. One tec z biegiem XVIII stulecia coraz czCWciej uzyskuj> autonomiC,
zamieniaj>c siC w cały juc zespół szaMców i staj>c siC z czasem _ zgodnie z modn> w pocz.
XIX W. koncepcj> ,,obozów warownych” Rogniata - nieodł>czn> czCWci> twierdzy, jak
miało to miejsce w Krakowie w poł. XIX w. St>d typow> cech> okresu bCdzie miCdzy
innymi kształtowanie siC tego WysuniCtego na przedpole szaMca - fortu. SzaMce te według
zasad fortyÝkacji polowej i zgodnie z lokalnymi potrzebami uzyskuj> w oparciu o znane juc
wczeWniej elementy nowe postacie. Tak powstaj> wydzielone formy dwuramiennika (Þesz,
redan), barkanu i lunety-półksiCcyca (por. szaMce Szpitalki i Winn> żór> w TyMcu).
W obwodzie głównym twierdzy zmierza siC do pogłCbienia i zwiCkszenia uporczywoWci
obrony, co widać np. w fortyÝkacjach Wawelu l poł. XVIII w. Wreszcie wprowadza siC
w Wrodek bastionu rodzaj baszty (np. Krzemionki Podgórskie), co stanowi zacz>tek redity,
bCd>cej prototypem formuj>cego siC systemu poligonalnego. Tu wymienić wypadnie
KoWciuszkC, zwolennika i twórcC takich baszt reditowych w USA. Źodajmy, zalecanych
przeciec i w Polsce.

W proÝlu z kolei modernizacje zmierzaj> do perfekcjonizmu w rozmieszczeniu
i wymiarowaniu wału, przedpiersia, krytej drogi etc. etc. Wilcze doły, wysuniCte na
przedpole, kształt przedstoku, ostrokoły, rowy, pale przeciwszturmowe i murowane Wciany
Carnota staj> siC nieodł>cznymi, choć zwykle półstałymi ziemno-drewnianymi elementami
twierdzy.

Przegl>daj>c ówczesne zachowane dzieła i plany stwierdzamy jednoznacznie, ic
w XVIII i XIX w. mamy do czynienia z zupełnie juc innym obrazem twierdzy nic
w poprzednich okresach. Tak wiCc najpierw
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-- wyraanie widać odrCbnoWci tworz>cych siC szkół narodowych, coraz bardziej do-
stosowanych zarówno form>, jak strategicznym rozmieszczeniem do warunków okreW-
lonego teatru wojny. TC właWnie rolC zyskuje Kraków.

_ Twierdz w tym okresie było w ogóle niewiele, W Polsce XVIII w. tych nowoczesnych
tylko kilka. Austria i Prusy w XVIII/XIX w. miały W ogóle po kilkanaWcie. W Rosji na
zachodnim teatrze wojennym powstały pierwsze nowoczesne twierdze, które osi>gnCły
poziom zachodnioeuropejskich dopiero po zagarniCciu Królestwa Kongresowego,
formowały siC zreszt> W znacznej mierze na zrCbach dawnych polskich twierdz. Z kolei
twierdze
- stanowi> juc bardzo złocone oraz zindywidualizowane struktury, które wymagaj>

ducego znawstwa przedmiotu, nawet ceby zrozumieć tylko sens samego narysu.
Wreszcie wznoszone na takich podstawach twierdze ,,główne”, a wiCc ,,paMstwowe”,

_ tworz> coraz wiCksze zespoły, rozbudowywane przez forty wysuwane daleko w przed-
pole, a maj>ce zabezpieczyć je przed osaczeniem.
Szkoła staropolska, choć nie tworzy nowych, wielkich dzieł systemu bastionowego,

niemniej zarówno W zamierzeniach, jak realizacjach pozostaje nadal godn> uwagi. jej
właWnie dzieje wymagaj> dopiero monograÝcznego opracowania. Mimo to współczesny,
nawet słaby stopieM rozeznania wykazuje, ic w licznych dziełach posiada ona pełn>
podbudowC teoretyczn>, jak równiec zachowuje w rozmieszczeniu kanwC strategicznego
systemu krajowego. Opiera siC on zwłaszcza na granicznych głównych twierdzach, ci>gle
maj>cych znaczenie, choć niewspółmiernej wartoWci. Na południowo-zachodniej granicy
_jury maj> dalej znaczenie w XVIII w. Kraków-Wawel i CzCstochowa, a W okresie
Konfederacji Barskiej nowo rozbudowany Tyniec i zapewne Krzemionki Podgórskie.

Na nowo - choć na starym planie _ ufortyÝkowana twierdza _jasnogórska
w CzCstochowie zostaje obwarowana zewnCtrzami w postaci rawelinów. O skutecznoWci tej
modernizacji Wwiadczy obrona Pułaskiego w czasach Konfederacji Barskiej. Zamiana
Krakowa w nowoczesn> twierdzC o potCcnym wieloboku bastionów nie dochodzi za
panowania Augusta II do skutku, choć być moce z tych czasów pochodzi wspomniany juc
szaniec - fort na Krzemionkach. Mimo to Kraków, W starych wałach i przy zmoder-
nizowanych bastionach, podejmuje kilkakroć w XVIII w. obronC, po czCWci nawet
skuteczn>.

W nastCpstwie rozbiorów cała czCWć omawianej przez nas jury wchodzi w obrCb
działalnoWci szkoły austriackiej stosuj>cej system bastionowy w jego wzglCdnie czystej
postaci. Wyraziło siC to na terenie zagarniCtego obszaru pojedynczymi tylko dziełami,
o półstałym zreszt> charakterze obozów warownych. Nalecy tu Wieliczka (ń773-ř),
PrzemyWl (rdzeM z poł. XIX w.), nie zrealizowany Andrychów oraz przyczółek mostowy
Podgórza, gdzie na Krzemionkach (ń852) wzniesiono tzw. baszty maksymiliaMskie (na wzór
Montalemberta) w obrCbie bastionowego właWnie ziemnego obwodu. _jest to ciekawy front
o spłaszczonych w planie ziemnych bastionach z kutymi w skale fosami. Źo dziW po czCWci
zachowany przy Żorcie Ww. Benedykta i na południe od stacji TV, cudem bez mała
w ostatnich latach uratowany po czCWci od splantowania i zabudowy.

WieloWć zastosowanych szkół i manier stwarza ogółem na ziemiach polskich duc>
rócnorodnoWć form, przy jednoczesnej złoconoWci dzieł tego okresu. Źopiero dokładne ich
przebadanie pozwoli na wyjaWnienie wielu szczegółowych, niejasnych b>da niepewnych
zwi>zków oraz zalecnoWci. _jak widać, punkt ciCckoWci w fortyÝkacjijury przenosi siC w rejon
Krakowa. Źawne zaW warownie bastionowe Tenczyn i Pieskowa Skała trac> swe militarne
znaczenie, staj>c siC szacownymi sk>din>d, ale juc pomnikami historii.

Źodać na koniec wypadnie, ic tak W Krakowie, jak i w TyMcu wystCpuje czCste
mieszanie frontów bastionowych z kleszczowymi. Totec zarówno Meciszewski, jak Pr>dzyM-
skiw XIX juc wieku dostrzegaj> w swych podrCcznikach, mimo ic w istocie zwi>zani s>
swymi pracami z tradycj> systemu bastionowego, znaczenie rozwijaj>cego siC systemu
poligonalnego. Objawia siC to w pilnej uwadze, jak> zwracaj> na kojce, stosuj>c je równiec

-- wyraanie widać odrCbnoWci tworzących siC szkół narodowych, coraz bardziej do-
stosowanych zarówno formą, jak strategicznym rozmieszczeniem do warunków okreW-
lonego teatru wojny. TC właWnie rolC zyskuje Kraków.

_ Twierdz w tym okresie było w ogóle niewiele, W Polsce XVIII w. tych nowoczesnych
tylko kilka. Austria i Prusy w XVIII/XIX w. miały W ogóle po kilkanaWcie. W Rosji na
zachodnim teatrze wojennym powstały pierwsze nowoczesne twierdze, które osiągnCły
poziom zachodnioeuropejskich dopiero po zagarniCciu Królestwa Kongresowego,
formowały siC zresztą W znacznej mierze na zrCbach dawnych polskich twierdz. Z kolei
twierdze

- stanowią juc bardzo złocone oraz zindywidualizowane struktury, które wymagają
ducego znawstwa przedmiotu, nawet ceby zrozumieć tylko sens samego narysu.
Wreszcie wznoszone na takich podstawach twierdze ,,główne”, a wiCc ,,paMstwowe”,

_ tworzą coraz wiCksze zespoły, rozbudowywane przez forty wysuwane daleko w przed-
pole, a mające zabezpieczyć je przed osaczeniem.

Szkoła staropolska, choć nie tworzy nowych, wielkich dzieł systemu bastionowego,
niemniej zarówno W zamierzeniach, jak realizacjach pozostaje nadal godną uwagi. jej
właWnie dzieje wymagają dopiero monograÝcznego opracowania. Mimo to współczesny,
nawet słaby stopieM rozeznania wykazuje, ic w licznych dziełach posiada ona pełną
podbudowC teoretyczną, jak równiec zachowuje w rozmieszczeniu kanwC strategicznego
systemu krajowego. Opiera siC on zwłaszcza na granicznych głównych twierdzach, ciągle
mających znaczenie, choć niewspółmiernej wartoWci. Na południowo-zachodniej granicy
_jury mają dalej znaczenie w XVIII w. Kraków-Wawel i CzCstochowa, a W okresie
Konfederacji Barskiej nowo rozbudowany Tyniec i zapewne Krzemionki Podgórskie.

Na nowo - choć na starym planie _ ufortyÝkowana twierdza _jasnogórska
w CzCstochowie zostaje obwarowana zewnCtrzami w postaci rawelinów. O skutecznoWci tej
modernizacji Wwiadczy obrona Pułaskiego w czasach Konfederacji Barskiej. Zamiana
Krakowa w nowoczesną twierdzC o potCcnym wieloboku bastionów nie dochodzi za
panowania Augusta II do skutku, choć być moce z tych czasów pochodzi wspomniany juc
szaniec - fort na Krzemionkach. Mimo to Kraków, W starych wałach i przy zmoder-
nizowanych bastionach, podejmuje kilkakroć w XVIII w. obronC, po czCWci nawet
skuteczną.

W nastCpstwie rozbiorów cała czCWć omawianej przez nas jury wchodzi w obrCb
działalnoWci szkoły austriackiej stosującej system bastionowy w jego wzglCdnie czystej
postaci. Wyraziło siC to na terenie zagarniCtego obszaru pojedynczymi tylko dziełami,
o półstałym zresztą charakterze obozów warownych. Nalecy tu Wieliczka (ń773-ř),
PrzemyWl (rdzeM z poł. XIX w.), nie zrealizowany Andrychów oraz przyczółek mostowy
Podgórza, gdzie na Krzemionkach (ń852) wzniesiono tzw. baszty maksymiliaMskie (na wzór
Montalemberta) w obrCbie bastionowego właWnie ziemnego obwodu. _jest to ciekawy front
o spłaszczonych w planie ziemnych bastionach z kutymi w skale fosami. Do dziW po czCWci
zachowany przy Żorcie Ww. Benedykta i na południe od stacji TV, cudem bez mała
w ostatnich latach uratowany po czCWci od splantowania i zabudowy.

WieloWć zastosowanych szkół i manier stwarza ogółem na ziemiach polskich ducą
rócnorodnoWć form, przy jednoczesnej złoconoWci dzieł tego okresu. Dopiero dokładne ich
przebadanie pozwoli na wyjaWnienie wielu szczegółowych, niejasnych bąda niepewnych
związków oraz zalecnoWci. _jak widać, punkt ciCckoWci w fortyÝkacjijury przenosi siC w rejon
Krakowa. Dawne zaW warownie bastionowe Tenczyn i Pieskowa Skała tracą swe militarne
znaczenie, stając siC szacownymi skądinąd, ale juc pomnikami historii.

Dodać na koniec wypadnie, ic tak W Krakowie, jak i w TyMcu wystCpuje czCste
mieszanie frontów bastionowych z kleszczowymi. Totec zarówno Meciszewski, jak PrądzyM-
skiw XIX juc wieku dostrzegają w swych podrCcznikach, mimo ic w istocie związani są
swymi pracami z tradycją systemu bastionowego, znaczenie rozwijającego siC systemu
poligonalnego. Objawia siC to w pilnej uwadze, jaką zwracają na kojce, stosując je równiec



W fortyÝkacji polowej. XIX Wiek bowiem przynosi, mimo powtarzanych usiłowaM
modernizacji, ostateczny zmierzch systemu bastionowego. Mimo przemieszania obu
systemów nastCpuje wyraana ich polaryzacja i system bastionowy stopniowo ustCpuje
miejsca poligonalnemu. Niemniej, jak juc Wspomniano, trwa przy bastionowym szkoła
francuska tak dobrze reprezentowana przez Tyniec, na prócno zreszt> usiłuj>c W XIX juc
Wieku W mieszanym .Yystême modeme znaleać przedłucenie odchodz>cej epoki bastionów,
synonimu własnej WwietnoWci.

2. Nowy system _ kleszczowy

Źo dziW Wysokie Wciany kleszczowego frontu na skałach Wawelu od strony Wisły czyni>
Wracenie potCcnych fortyÝkacji. Źługie zaW, niewysokie wały zaskakuj> trudn> do
zrozumienia rozległoWci> załocenia. Tak jedne, jak drugie stanowi> jednak widome pomniki
tegoc samego systemu _ kleszczowego, choć rócnych jego szkół. Systemu, który zwłaszcza
W XVIII W. ujCty W klasyczne reguły fortyfikacji, stał siC istotnym czynnikiem sztuki
obronnej. System ten, znany juc z fortyÝkacji Krakowa połowy XVII stulecia, stanowił
zrazu równoległy, choć wacny nurt obok systemu bastionowego. Po krótkim panowaniu stał
siC podwalin> nastCpnego _ poligonalnego systemu, W XIX juc stuleciu.

Te zaskakuj>co proste formy, bCd>ce W narysie regularnymi załamaniami wału pod
k>tem prostym lub rozwartym, tworzyły tak łatwo Wpadaj>ce W oko, a znane ze starych
planów ,,gWiaadziste” narysy. Składały siC one zatem na przemian z zatok (golfa)
i narocników (saillant), tak W zamkniCtych obwodach obronnych, jak tec W krótkich
otwartych odcinkach przyczółków mostowych lub improwizowanych okopów.

Pocz>tków systemu mocna by szukać W siCgaj>cym W ogóle aródeł sztuki obronnej,
omówionym juc systemie zatokowym, ce przypomnimy osłoniCcia bram W Lipowcu, TyMcu
czy Alwerni. Kleszczowy bowiem system jest W istocie tylko zwielokrotnieniem i ujCciem
W geometryczne rygory tychce właWnie dawnych zatok. Taki tec, okreWlony na razie doWć
fantazyjnymi zasadami pocz>tek dał mu Żrancesco żiorgio Martini (2 poł. XV W.),
,,wynalazca” nie tyle bastionów, co próbowano mu czCsto przypisywać, ile WłaWnie
kleszczowego systemu. Na domiar ujCtego W bardzo juc rozwiniCt> postać, nawet
z rodzajem baszt o funkcji jakby przyszłych redit, opatrzonych kaponierami _ kojcami.

T> tec drog> pod>ca wkrótce zapoznany dziW Wenecjanin Cesare Ź°źvoli, daj>c juc
W ń586 W swym traktacie Wprost popis erudycji na temat ucycia kleszczy. A jednak rozkwit
W tymce czasie systemu bastionowego zepchn>ł formy kleszczowe do chCtnie wprawdzie
stosowanych, lecz ograniczonych W ucyciu fortyÝkacji polowych. Tymczasem idea nowego
wielkiego systemu znajduje uznanie W pojedynczych pracach Landsbergów (starszy ok.
ń648, młodszy ń7ń2), doprowadzaj>c go do znacznej perfekcji przez Wprowadzenie
W zatokach charakterystycznych czworobocznych baszt reditowych. MyWl tC kontynuuje
król polski, a elektor saski August II (publikacja ń737), W serii manier na poły tec
bastionowych, nie odchodz>c W istocie od tych samych motywów, podobnie jak i francuski
teoretyk Cormontaigne.

Niemniej pierwszym, którego Wwietne, potCcnie rozbudowane twierdze kleszczowego
systemu nadaj> temu systemowi rangC, był Cornelius Walware, Holender pracuj>cy
W słucbie Żryderyka króla Prus W ń poł. XVIII stulecia. Postać dystansuj>ca nowoWci>
pomysłów nawet sławnego Vaubana. Kłodzko, Vwidnica, Koale, nie zrealizowany plan
Skorogoszczy i inne to jego WłaWnie dzieła, nie zaW pruskiego króla Żryderyka, któremu je
nierzadko przypisywano. Rzecz ciekawa, usuwaj>c go W cieM WiCziennych juc kazamatów,
tence Żryderyk, przejmuj>c W 2 poł. wieku kierowanie szkoł> zwan> staroprusk>, W istocie
powraca do bastionów, obwodz>c je tylko wieMcem kleszczopodobnych dwuramienników
i lunet, o czym była juc mowa. Okazuje siC, ic nie zdołał on uchwycić istoty znakomitej
myWli swego konkurenta na polu sztuki obronnej.

W fortyÝkacji polowej. XIX Wiek bowiem przynosi, mimo powtarzanych usiłowaM
modernizacji, ostateczny zmierzch systemu bastionowego. Mimo przemieszania obu
systemów nastCpuje wyraana ich polaryzacja i system bastionowy stopniowo ustCpuje
miejsca poligonalnemu. Niemniej, jak juc Wspomniano, trwa przy bastionowym szkoła
francuska tak dobrze reprezentowana przez Tyniec, na prócno zresztą usiłując W XIX juc
Wieku W mieszanym .Yystême modeme znaleać przedłucenie odchodzącej epoki bastionów,
synonimu własnej WwietnoWci.

2. Nowy system _ kleszczowy

Do dziW Wysokie Wciany kleszczowego frontu na skałach Wawelu od strony Wisły czynią
Wracenie potCcnych fortyÝkacji. Długie zaW, niewysokie wały zaskakują trudną do
zrozumienia rozległoWcią załocenia. Tak jedne, jak drugie stanowią jednak widome pomniki
tegoc samego systemu _ kleszczowego, choć rócnych jego szkół. Systemu, który zwłaszcza
W XVIII W. ujCty W klasyczne reguły fortyfikacji, stał siC istotnym czynnikiem sztuki
obronnej. System ten, znany juc z fortyÝkacji Krakowa połowy XVII stulecia, stanowił
zrazu równoległy, choć wacny nurt obok systemu bastionowego. Po krótkim panowaniu stał
siC podwaliną nastCpnego _ poligonalnego systemu, W XIX juc stuleciu.

Te zaskakująco proste formy, bCdące W narysie regularnymi załamaniami wału pod
kątem prostym lub rozwartym, tworzyły tak łatwo Wpadające W oko, a znane ze starych
planów ,,gWiaadziste” narysy. Składały siC one zatem na przemian z zatok (golfa)
i narocników (saillant), tak W zamkniCtych obwodach obronnych, jak tec W krótkich
otwartych odcinkach przyczółków mostowych lub improwizowanych okopów.

Początków systemu mocna by szukać W siCgającym W ogóle aródeł sztuki obronnej,
omówionym juc systemie zatokowym, ce przypomnimy osłoniCcia bram W Lipowcu, TyMcu
czy Alwerni. Kleszczowy bowiem system jest W istocie tylko zwielokrotnieniem i ujCciem
W geometryczne rygory tychce właWnie dawnych zatok. Taki tec, okreWlony na razie doWć
fantazyjnymi zasadami początek dał mu Żrancesco żiorgio Martini (2 poł. XV W.),
,,wynalazca” nie tyle bastionów, co próbowano mu czCsto przypisywać, ile WłaWnie
kleszczowego systemu. Na domiar ujCtego W bardzo juc rozwiniCtą postać, nawet
z rodzajem baszt o funkcji jakby przyszłych redit, opatrzonych kaponierami _ kojcami.

Tą tec drogą podąca wkrótce zapoznany dziW Wenecjanin Cesare D°źvoli, dając juc
W ń586 W swym traktacie Wprost popis erudycji na temat ucycia kleszczy. A jednak rozkwit
W tymce czasie systemu bastionowego zepchnął formy kleszczowe do chCtnie wprawdzie
stosowanych, lecz ograniczonych W ucyciu fortyÝkacji polowych. Tymczasem idea nowego
wielkiego systemu znajduje uznanie W pojedynczych pracach Landsbergów (starszy ok.
ń648, młodszy ń7ń2), doprowadzając go do znacznej perfekcji przez Wprowadzenie
W zatokach charakterystycznych czworobocznych baszt reditowych. MyWl tC kontynuuje
król polski, a elektor saski August II (publikacja ń737), W serii manier na poły tec
bastionowych, nie odchodząc W istocie od tych samych motywów, podobnie jak i francuski
teoretyk Cormontaigne.

Niemniej pierwszym, którego Wwietne, potCcnie rozbudowane twierdze kleszczowego
systemu nadają temu systemowi rangC, był Cornelius Walware, Holender pracujący
W słucbie Żryderyka króla Prus W ń poł. XVIII stulecia. Postać dystansująca nowoWcią
pomysłów nawet sławnego Vaubana. Kłodzko, Vwidnica, Koale, nie zrealizowany plan
Skorogoszczy i inne to jego WłaWnie dzieła, nie zaW pruskiego króla Żryderyka, któremu je
nierzadko przypisywano. Rzecz ciekawa, usuwając go W cieM WiCziennych juc kazamatów,
tence Żryderyk, przejmując W 2 poł. wieku kierowanie szkołą zwaną staropruską, W istocie
powraca do bastionów, obwodząc je tylko wieMcem kleszczopodobnych dwuramienników
i lunet, o czym była juc mowa. Okazuje siC, ic nie zdołał on uchwycić istoty znakomitej
myWli swego konkurenta na polu sztuki obronnej.



Idea systemu kleszczowego odcywa ponownie po Mieroszewskim W dziełach naszego
KoWciuszki niemal równoczeWnie z teori> Montalemberta, W wielotomowym traktacie o for-
tyÝkacji ,,perpentykularnej”. Stworzenie twierdzy warownej ,,tenaillami” _ kleszczami oraz
kazamatami _ kojcami i WródszaMcami na kształt potCcnych baszt _ redit, Wespół
z wysuniCtymi głCboko W przedpole fortami, zostaje z pocz>tku, zwłaszcza W ojczystej Żrancji,
zdecydowanie ale przyjCte jako przysłowiowe pomysły ,,dragona”, nie zaW incyniera Wojs-
kowego. A jednak idee baszt, kojców, kleszczy przenikaj> nawet do najbardziej zagorzałych
zwolenników oficjalnego bastionowego systemu W szkołach francuskich. Staj> siC one przez
paradoks czynnikami ocywiaj>cymi najnieoczekiwaniej _ upadaj>cy system bastionowy. Takce
i sam Montalembert zdaje siC zadawać cios swej prostej teorii kleszczy. Wysuwa bowiem na
plan pierwszy kojce, a Wraz z nimi jeszcze doskonalszy zreszt> front poligonalny. Nie jest wiCc
twórc>, jeWli chodzi o system kleszczowy, jak chcieliby to widzieć niektórzy, lecz raczej jego
epigonem. Natomiast W dziejach systemu poligonalnego jest WłaWnie tym, który rozpocz>ł jego
dzieje, choć szczególnym zrz>dzeniem losu nie We Żrancji, lecz W Prusach. Nalecy to juc
jednak do dziejów nastCpnego systemu, do czego Wypadnie jeszcze powrócić.

Szkoła staropolska wczeWnie, jak Wspomniano, bo juc W XVII stuleciu, przyswaja sobie
system kleszczowy. żodne uwagi, ic działalnoWć jej W systemie bastionowym pod koniec
XVII W. i W XVIII stuleciu sprowadza siC raczej do modernizacji i nielicznych
konwencjonalnych budów. W XIX zaW Wieku staje siC juc tylko pewn> odmian> szkół
francuskich. Natomiast zupełnie inaczej rysuje siC obraz naszej szkoły W ramach systemu
kleszczowego, jej działalnoWci ograniczonej Wprawdzie, lecz maj>cej zarówno swoich
rzeczników W teorii, jak realizatorów W praktyce, W czym kamieniem milowym stały siC
WłaWnie krakowskie fortyÝkacje na skałach Wawelu.

Wracaj>c jeszcze do właWciwoWci systemu kleszczowego, trzeba podkreWlić, ic posługuje
siC on W istocie zaledwie trzema elementami. S> to, jak juc wspomniano, dwuramienniki
tworz>ce narocniki (francuskie saallant) frontu i ostatecznie identyczne z nimi kleszcze,
tworz>ce z kolei załamania do wewn>trz. Staje siC to zrozumiałe dopiero W zastosowaniu
W ci>głym froncie, gdy zmienia siC WielkoWć lub k>t elementu, daj>c front kleszczowy
W postaci dwuramiennikowej, pilastej lub szerokokleszczowej. Równiec W wypadku form
odcinkowych, jak biret b>da jaskółczy ogon. Trzeci element systemu to baszta, któr> tak
propagował KoWciuszko W dobie Insurekcji _ redita ( W odrócnieniu od reduty) mog>ca tu
wystCpować jako bardzo rócnie stosowany Wródszaniec.

System kleszczowy, wystCpuj>cy tec W szkole staropolskiej, podzielić mocna roboczo na
dwie główne odmiany, spotykane równiec na _jurze Krakowskiej.

(a) Kleszczowo-bastionowa, niejako scalona przez umieszczenie bastionu poWrodku
kleszczy. Wyrosła Wyraanie jeszcze na gruncie szkoły Włoskiej XVI/XVII W. Źa siC
Wyliczyć zaledwie kilka dzieł tego rodzaju, niemniej zawsze oryginalnej konstrukcji. _jest to
front tarczowy, choć z jednej tylko strony, W Źankowie (ń632), dalej juc na naszym
obszarze na Wawelu (l63Ń?), a Wreszcie W TyMcu (ń772 _ Choisy). Co ciekawsze, ma ona
swój wyraz równiec W systemie poligonalnym, o czym bCdzie jeszcze mowa.

(b) WłaWciwa zaW odmiana kleszczowa, nader popularna W Polsce od XVII W.,
wystCpuje na południowej jurze W szerokim ucyciu. Najpierw W połowie XVII W. W silnie
rozbudowanym, północnym froncie Krakowa (l656?), wkrótce potem W umocnieniach od
strony Stradomia (Mieroszewski, ń658). Po niejasnej przerwie pojawia siC znów W for-
tyÝkacjach Konfederacji Barskiej. W nowo wznoszonych _ obok juc istniej>cych (np.
W samym Barze) _ warowniach, jak W TyMcu (ń772). W pełnej zaW formie WystCpuje na
Wawelu (ń7řŃ, Mehler, żawłowski), by znów W czasach Insurekcji stać siC nieomal
programow> fortyÝkacj> W jej głównych twierdzach, W tym WłaWnie i W Krakowie oraz
zapewne W obozach (Bosutów?).

Wypadnie na koniec zwrócić uwagC na pierwsze forty zwi>zane z t> WłaWnie szkoł>,
Widoczne tak W postaci przyczółków (Kraków), jak tec W formie samodzielnych, W pełni juc
wykształconych fortów (np. TyniecŚ Winna żóra, Szpitalka).

Idea systemu kleszczowego odcywa ponownie po Mieroszewskim W dziełach naszego
KoWciuszki niemal równoczeWnie z teorią Montalemberta, W wielotomowym traktacie o for-
tyÝkacji ,,perpentykularnej”. Stworzenie twierdzy warownej ,,tenaillami” _ kleszczami oraz
kazamatami _ kojcami i WródszaMcami na kształt potCcnych baszt _ redit, Wespół
z wysuniCtymi głCboko W przedpole fortami, zostaje z początku, zwłaszcza W ojczystej Żrancji,
zdecydowanie ale przyjCte jako przysłowiowe pomysły ,,dragona”, nie zaW incyniera Wojs-
kowego. A jednak idee baszt, kojców, kleszczy przenikają nawet do najbardziej zagorzałych
zwolenników oficjalnego bastionowego systemu W szkołach francuskich. Stają siC one przez
paradoks czynnikami ocywiającymi najnieoczekiwaniej _ upadający system bastionowy. Takce
i sam Montalembert zdaje siC zadawać cios swej prostej teorii kleszczy. Wysuwa bowiem na
plan pierwszy kojce, a Wraz z nimi jeszcze doskonalszy zresztą front poligonalny. Nie jest wiCc
twórcą, jeWli chodzi o system kleszczowy, jak chcieliby to widzieć niektórzy, lecz raczej jego
epigonem. Natomiast W dziejach systemu poligonalnego jest WłaWnie tym, który rozpoczął jego
dzieje, choć szczególnym zrządzeniem losu nie We Żrancji, lecz W Prusach. Nalecy to juc
jednak do dziejów nastCpnego systemu, do czego Wypadnie jeszcze powrócić.

Szkoła staropolska wczeWnie, jak Wspomniano, bo juc W XVII stuleciu, przyswaja sobie
system kleszczowy. żodne uwagi, ic działalnoWć jej W systemie bastionowym pod koniec
XVII W. i W XVIII stuleciu sprowadza siC raczej do modernizacji i nielicznych
konwencjonalnych budów. W XIX zaW Wieku staje siC juc tylko pewną odmianą szkół
francuskich. Natomiast zupełnie inaczej rysuje siC obraz naszej szkoły W ramach systemu
kleszczowego, jej działalnoWci ograniczonej Wprawdzie, lecz mającej zarówno swoich
rzeczników W teorii, jak realizatorów W praktyce, W czym kamieniem milowym stały siC
WłaWnie krakowskie fortyÝkacje na skałach Wawelu.

Wracając jeszcze do właWciwoWci systemu kleszczowego, trzeba podkreWlić, ic posługuje
siC on W istocie zaledwie trzema elementami. Są to, jak juc wspomniano, dwuramienniki
tworzące narocniki (francuskie saallant) frontu i ostatecznie identyczne z nimi kleszcze,
tworzące z kolei załamania do wewnątrz. Staje siC to zrozumiałe dopiero W zastosowaniu
W ciągłym froncie, gdy zmienia siC WielkoWć lub kąt elementu, dając front kleszczowy
W postaci dwuramiennikowej, pilastej lub szerokokleszczowej. Równiec W wypadku form
odcinkowych, jak biret bąda jaskółczy ogon. Trzeci element systemu to baszta, którą tak
propagował KoWciuszko W dobie Insurekcji _ redita ( W odrócnieniu od reduty) mogąca tu
wystCpować jako bardzo rócnie stosowany Wródszaniec.

System kleszczowy, wystCpujący tec W szkole staropolskiej, podzielić mocna roboczo na
dwie główne odmiany, spotykane równiec na _jurze Krakowskiej.

(a) Kleszczowo-bastionowa, niejako scalona przez umieszczenie bastionu poWrodku
kleszczy. Wyrosła Wyraanie jeszcze na gruncie szkoły Włoskiej XVI/XVII W. Da siC
Wyliczyć zaledwie kilka dzieł tego rodzaju, niemniej zawsze oryginalnej konstrukcji. _jest to
front tarczowy, choć z jednej tylko strony, W Dankowie (ń632), dalej juc na naszym
obszarze na Wawelu (l63Ń?), a Wreszcie W TyMcu (ń772 _ Choisy). Co ciekawsze, ma ona
swój wyraz równiec W systemie poligonalnym, o czym bCdzie jeszcze mowa.

(b) WłaWciwa zaW odmiana kleszczowa, nader popularna W Polsce od XVII W.,
wystCpuje na południowej jurze W szerokim ucyciu. Najpierw W połowie XVII W. W silnie
rozbudowanym, północnym froncie Krakowa (l656?), wkrótce potem W umocnieniach od
strony Stradomia (Mieroszewski, ń658). Po niejasnej przerwie pojawia siC znów W for-
tyÝkacjach Konfederacji Barskiej. W nowo wznoszonych _ obok juc istniejących (np.
W samym Barze) _ warowniach, jak W TyMcu (ń772). W pełnej zaW formie WystCpuje na
Wawelu (ń7řŃ, Mehler, żawłowski), by znów W czasach Insurekcji stać siC nieomal
programową fortyÝkacją W jej głównych twierdzach, W tym WłaWnie i W Krakowie oraz
zapewne W obozach (Bosutów?).

Wypadnie na koniec zwrócić uwagC na pierwsze forty związane z tą WłaWnie szkołą,
Widoczne tak W postaci przyczółków (Kraków), jak tec W formie samodzielnych, W pełni juc
wykształconych fortów (np. TyniecŚ Winna żóra, Szpitalka).



W całym przegl>dzie dzieł tego systemu W Polsce rzuca siC jednak W oczy, przy
biegunowoWci systemów bastionowego i kleszczowego, pole wzajemnych oddziaływaM. WiCcej
nawet, pozornie trudnych do wyobracenia zmieszaM systemów W jednym froncie (np. istnienie
W ogóle wspomnianej odmiany kleszczowo-bastionowej). Na tym tle ujawnia siC tec za-
skakuj>cy, bo W istocie ci>gle nieznany udział systemu kleszczowego W naszej fortyÝkacji, W tym
i na jurze. Mocna by zaryzykować twierdzenie, ic przewycszaj>cy zakresem ucycia i swoistymi
predyspozycjami system bastionowy. I to stanowi nowoWć. Podobnie jak uWwiadomienie sobie, ic
główn> ostojC pocz>tku Insurekcji _ Kraków ufortyÝkował właWnie KoWciuszko rozległym
frontem kleszczowym, ci>gn>cym siC łukiem od Rudawy po Pr>dnik. Nie znamy planów
innych wzniesionych przezeM fortyÝkacji na przedpolu Krakowa, tworz>cych trójk>t manew-
rowy ze Skał> i Krzeszowicami. Mocna jednak s>dzić, ic i one miały postać kleszczow>.

Ogółem rola systemu kleszczowego, widziana zwykle tylko przez pryzmat dzieł
Montalemberta, pozostaje ci>gle W historii niedobadana, nadto zdominowana przez
zakorzenione zapatrzonych W Vaubana Żrancuzów wyobracenie o doskonałoWci systemu
bastionowego. Przedstawione W>tpliwoWci wynikaj> albo z niedostatku badaM nad sys-
temem kleszczowym i tendencyjnoWci ujCć, albo z jego krótkotrwałoWci, Wobec szybkiego
pojawienia siC nastCpnego, doskonalszego, jak siC póaniej okazało, systemu poligonalnego.

jest tec jedna forma WłaWciwa tak systemowi kleszczowemu, jak poligonalnemu. Niska,
skazamatowana budowla, stosowana zarówno jako mały ostróg przeznaczony raczej dla
broni rCcznej, jak i duca artyleryjska niby baszta _ redita. Rzecznikami ich ucycia byli
u nas nie tylko dopiero W XIX W. Pr>dzyMski i Kołaczkowski. Znacznie juc wczeWniej
stosuje takie baszty W Wojnie amerykaMskiej za oceanem _ KoWciuszko, u nas ci>gle
niedoceniany jako Wybitny fortyfikator. Zachowany własnorCczny jego rysunek dla fortu na
West Point daje obraz właWnie potCcnej ziemno-drewnianej baszty _ redity otoczonej
ostrokołami. Pogl>dy zaW W tym zakresie jednoznacznie WyjaWnia jego Własne przesłanieŚ

Mamy wszCdzie u nas (tzn. W Polsce) z dobroczynnoWci natury drewno i ziemiC, z nich mocemy robić
baterie, a osobliwie redity ze schronieniem siC od bomb. Mocniejsze prawie od robionych twierdz z kamieni
lub cegły [...]. Polacy, oto s> wasze góry, oto s> wasze fortece, które tysi>cami Wznosić mocecieĄ Ta
fortyÝkacja W Wygodzie swej przechodzi fortece.

KoWciuszko, jakby koMcz>c epokC szkoły staropolskiej, stał siC u nas pierwszym Wzywaj>cym
do stosowania fortów, otwieraj>c jakce blisk> redicie perspektywC ku nowemu systemowi
poligonalnemu.

3. Źzieła systemu poligonalnego

,,Wał moce być nawet z papieru, ale musi zeM strzelać tyle dział, by oblegaj>cy
nie mógł postawić na przedpolu ani jednego” _ głosił Montalembert, wysuwaj>c ideC
frontów poligonalnych. Tak tec poznaMska cytadela Winiary lub krakowskie fortyŚ Krakus,
na skałach pod Kopcem, czy Kleparski nad Pr>dnikiem to imponuj>ce budowle tego
systemu. Ich kazamatowe redity, poterny i kojce tworz> z pozoru niezrozumiałe,
pozałamywane linie, ziej>ce na Wsze strony otworami strzelnic, i to z Wielu naraz
kondygnacji. Przy twardej postawie obroMców forty te mogły stać siC prawie nie do
zdobycia. Przykładem zarówno obrona Modlina, jak ogromna trudnoWć opanowania
Winiarskiej cytadeli Poznania jeszcze W ostatniej wojnie. A przeciec ucyto tu całej techniki
XX juc stulecia.

Pocz>tków tego systemu równiec Wypadnie szukać W renesansowych kaponierach,
maisonettach, rondelach i klauzach tak Martiniego, jak Źürera. Żormy te, póaniej scalane
to z barkami bastionów, to z ich szyjami W szkołach włoskich, holenderskich i francuskiej,
pojawiaj> siC W systemie kleszczowym jako wielkie Wspomniane juc baszty _ WródszaMce
Landsbergów, Montalemberta, a takce omawiane juc KoWciuszki.

W całym przeglądzie dzieł tego systemu W Polsce rzuca siC jednak W oczy, przy
biegunowoWci systemów bastionowego i kleszczowego, pole wzajemnych oddziaływaM. WiCcej
nawet, pozornie trudnych do wyobracenia zmieszaM systemów W jednym froncie (np. istnienie
W ogóle wspomnianej odmiany kleszczowo-bastionowej). Na tym tle ujawnia siC tec za-
skakujący, bo W istocie ciągle nieznany udział systemu kleszczowego W naszej fortyÝkacji, W tym
i na jurze. Mocna by zaryzykować twierdzenie, ic przewycszający zakresem ucycia i swoistymi
predyspozycjami system bastionowy. I to stanowi nowoWć. Podobnie jak uWwiadomienie sobie, ic
główną ostojC początku Insurekcji _ Kraków ufortyÝkował właWnie KoWciuszko rozległym
frontem kleszczowym, ciągnącym siC łukiem od Rudawy po Prądnik. Nie znamy planów
innych wzniesionych przezeM fortyÝkacji na przedpolu Krakowa, tworzących trójkąt manew-
rowy ze Skałą i Krzeszowicami. Mocna jednak sądzić, ic i one miały postać kleszczową.

Ogółem rola systemu kleszczowego, widziana zwykle tylko przez pryzmat dzieł
Montalemberta, pozostaje ciągle W historii niedobadana, nadto zdominowana przez
zakorzenione zapatrzonych W Vaubana Żrancuzów wyobracenie o doskonałoWci systemu
bastionowego. Przedstawione WątpliwoWci wynikają albo z niedostatku badaM nad sys-
temem kleszczowym i tendencyjnoWci ujCć, albo z jego krótkotrwałoWci, Wobec szybkiego
pojawienia siC nastCpnego, doskonalszego, jak siC póaniej okazało, systemu poligonalnego.

jest tec jedna forma WłaWciwa tak systemowi kleszczowemu, jak poligonalnemu. Niska,
skazamatowana budowla, stosowana zarówno jako mały ostróg przeznaczony raczej dla
broni rCcznej, jak i duca artyleryjska niby baszta _ redita. Rzecznikami ich ucycia byli
u nas nie tylko dopiero W XIX W. PrądzyMski i Kołaczkowski. Znacznie juc wczeWniej
stosuje takie baszty W Wojnie amerykaMskiej za oceanem _ KoWciuszko, u nas ciągle
niedoceniany jako Wybitny fortyfikator. Zachowany własnorCczny jego rysunek dla fortu na
West Point daje obraz właWnie potCcnej ziemno-drewnianej baszty _ redity otoczonej
ostrokołami. Poglądy zaW W tym zakresie jednoznacznie WyjaWnia jego Własne przesłanieŚ

Mamy wszCdzie u nas (tzn. W Polsce) z dobroczynnoWci natury drewno i ziemiC, z nich mocemy robić
baterie, a osobliwie redity ze schronieniem siC od bomb. Mocniejsze prawie od robionych twierdz z kamieni
lub cegły [...]. Polacy, oto są wasze góry, oto są wasze fortece, które tysiącami Wznosić mocecie! Ta
fortyÝkacja W Wygodzie swej przechodzi fortece.

KoWciuszko, jakby koMcząc epokC szkoły staropolskiej, stał siC u nas pierwszym Wzywającym
do stosowania fortów, otwierając jakce bliską redicie perspektywC ku nowemu systemowi
poligonalnemu.

3. Dzieła systemu poligonalnego

,,Wał moce być nawet z papieru, ale musi zeM strzelać tyle dział, by oblegający
nie mógł postawić na przedpolu ani jednego” _ głosił Montalembert, wysuwając ideC
frontów poligonalnych. Tak tec poznaMska cytadela Winiary lub krakowskie fortyŚ Krakus,
na skałach pod Kopcem, czy Kleparski nad Prądnikiem to imponujące budowle tego
systemu. Ich kazamatowe redity, poterny i kojce tworzą z pozoru niezrozumiałe,
pozałamywane linie, ziejące na Wsze strony otworami strzelnic, i to z Wielu naraz
kondygnacji. Przy twardej postawie obroMców forty te mogły stać siC prawie nie do
zdobycia. Przykładem zarówno obrona Modlina, jak ogromna trudnoWć opanowania
Winiarskiej cytadeli Poznania jeszcze W ostatniej wojnie. A przeciec ucyto tu całej techniki
XX juc stulecia.

Początków tego systemu równiec Wypadnie szukać W renesansowych kaponierach,
maisonettach, rondelach i klauzach tak Martiniego, jak Dürera. Żormy te, póaniej scalane
to z barkami bastionów, to z ich szyjami W szkołach włoskich, holenderskich i francuskiej,
pojawiają siC W systemie kleszczowym jako wielkie Wspomniane juc baszty _ WródszaMce
Landsbergów, Montalemberta, a takce omawiane juc KoWciuszki.



Niemniej dopiero W systemie poligonalnym znajduj> one swe najwłaWciwsze miejsce
jako rzeczone redity ( z francuskiego reduit), takie właWnie jak np. W krakowskich fortach
u ujWcia Pr>dnika, Kleparskim i Lunecie Warszawskiej. Towarzyszy temu wykorzystanie
wielu innych, znanych juc z poprzednich systemów elementów. Nie ma W tym jednak
W istocie nic z eklektyzmu. Powstaje bowiem nowa jakoWć, która otwiera, zarówno przez swe
zalety, jak i W konsekwencji swych wad, drogC wiod>c> z czasem wprost ku Współczesnej juc
fortyÝkacji fortowej i rozproszonej.

źlementy zatem tworz>ce ten system to przede wszystkimŚ wał, redita oraz kojec
(kaponiera), składaj>ce siC zarówno na obwód rdzenia twierdzy, jak i otaczaj>cych go
fortów.

Wał długimi prostymi liniami „poligonu” - wieloboku właWnie, tworzy obwód
rdzenia twierdzy. Niemniej Wciany stanowi>ce wielobok mog> być lekko załamywane
W zalecnoWci od warunków terenowych, a nawet tradycji szkoły. Przybieraj> wiCc równiec
postać to długich, silnie spłaszczonych kleszczy, to jakby wielkich dwuramienników, to
znów form pilastych, a nawet jakby rozci>gniCtych „niby-bastionów”, pozwalaj>c na
dostosowanie narysu do kacdej niemal sytuacji, nawet najbardziej z pozoru niedogodnej.
Narys zatem poligonu w porównaniu z wielobokami innych systemów wykazuje nad-
zwyczajn> elastycznoWć. Jest to tym Wacniejsze, ic właWnie tym bokom wyznaczono rolC
stanowisk artylerii. Liczba zatem dział, wobec długoWci boków, mogła być o wiele WiCksza
nic poprzednio, gdy umieszczane były na relatywnie ciasnych bastionach.

Zwykle W narocu lub poWrodku boku takiego poligonu wałów poprzedzonych fos>
umieszczano redity lub mniejsze od nich kaponiery. Te mocne, zwarte jakby basteje
przyjmuj> najrozmaitsze narysy, od czworoboku i krzyca greckiego poczynaj>c, a na
półkolach i piCciobokach koMcz>c. Słuc> one przede wszystkim do obrony fosy, a takce jako
WródszaMce. Mogły tec Þankować np. wewnCtrzn> stronC poligonu jako tzw. ,,kaponiery
wewnCtrzne”, tak jak krakowski Żort Kleparski. Mogły tec w rozbudowanej postaci
tworzyć wielkie redity, osłoniCte zwykle osobnym ziemnym Wałem o kształcie dwuramien-
nika lub półksiCcyca. WłaWnie tak> jest Luneta Warszawska broni>ca W Krakowie
przeprawy przez Pr>dnik. Żorty te wygl>dem zblicone s> do bastionów. W tej tec formie
przez paradoks musiały być znów bronione przez własne małe kojce. Obok kurtyny
_ wału poligonu, redity - kojca trzeci element systemu to silnie wysuniCty na przedpole
osobny, oddzielony fort reditowy. Trzonem jego jest właWnie piCtrowa czCsto redita
_ działobitnia, osłoniCta podobnie jak W obwarowaniach rdzenia ziemnym półksiCcycem,
wyposaconym we własn> fosC, a w niej we wspomniane kojce zewnCtrzne od czoła
i wewnCtrzny broni>cy szyi.

ZbCdne teraz staj> siC, tak rozbudowywane dot>d w szkołach holenderskich i francus-
kich, fortyfikacje zewnCtrzne. ProÝl zaW wałów maleje tylko do wielkoWci pozwalaj>cej na
ustawienie zwiCkszonej liczby - wobec długoWci kurtyn -- dział płasko ostrzeliwuj>cych
przedpola. NastCpuje wiCc rozdzielenie organów obrony bliskiej, czyli redit i kojców, od
dalekiej z wałów (w tym tec ewentualnie z ziemnych półksiCcyców). RównoczeWnie zaW, co
wacne, uniezalecnienie linii ognia od narysu wysuniCtych przed ni> przeszkód. Redity
w razie potrzeby mog> pomieWcić równiec moadzierze W dolnej, a działa w górnej
kondygnacji. Żorty na koniec znakomicie rozszerzaj> obszar oddziaływania twierdzy.
WłaWnie tak kształtuje siC twierdza krakowska W latach piCćdziesi>tych, wchodz>c jakby na
skaliste wzgórza jurajskie Krzemionek, Lasu Wolskiego i Zielonek. St>d juc tylko krok do
koncepcji ,,obozów warownych” Rogniata (l8l2). Zgodnie z ni> nalecało wokół rdzenia
o ducej objCtoWci rozmieWcić pierWcieM minimum 4 fortów W odległoWci odeM 2,5 _ 3 km,
wzglCdem siebie zaW 4-6 km. Tym sposobem teoretycznie powstał obszar ř × ř km, zatem
8ń km2, pozostaj>cy pod osłon> dział twierdzy. Popatrzmy na plan Krakowa tego czasu.
Wawel to cytadela, cztery zaW forty to wieMcz>ce jurajskie wzgórza wierzchowiny miCdzy
ich dolinamiŚ Żort Krakus (No 33), KoWciuszko (2), Luneta Warszawska (ń2, potem IVa)
i żrzegórzecka (ń7) u ujWcia Źłubni.

Niemniej dopiero W systemie poligonalnym znajdują one swe najwłaWciwsze miejsce
jako rzeczone redity ( z francuskiego reduit), takie właWnie jak np. W krakowskich fortach
u ujWcia Prądnika, Kleparskim i Lunecie Warszawskiej. Towarzyszy temu wykorzystanie
wielu innych, znanych juc z poprzednich systemów elementów. Nie ma W tym jednak
W istocie nic z eklektyzmu. Powstaje bowiem nowa jakoWć, która otwiera, zarówno przez swe
zalety, jak i W konsekwencji swych wad, drogC wiodącą z czasem wprost ku Współczesnej juc
fortyÝkacji fortowej i rozproszonej.

źlementy zatem tworzące ten system to przede wszystkimŚ wał, redita oraz kojec
(kaponiera), składające siC zarówno na obwód rdzenia twierdzy, jak i otaczających go
fortów.

Wał długimi prostymi liniami „poligonu” - wieloboku właWnie, tworzy obwód
rdzenia twierdzy. Niemniej Wciany stanowiące wielobok mogą być lekko załamywane
W zalecnoWci od warunków terenowych, a nawet tradycji szkoły. Przybierają wiCc równiec
postać to długich, silnie spłaszczonych kleszczy, to jakby wielkich dwuramienników, to
znów form pilastych, a nawet jakby rozciągniCtych „niby-bastionów”, pozwalając na
dostosowanie narysu do kacdej niemal sytuacji, nawet najbardziej z pozoru niedogodnej.
Narys zatem poligonu w porównaniu z wielobokami innych systemów wykazuje nad-
zwyczajną elastycznoWć. Jest to tym Wacniejsze, ic właWnie tym bokom wyznaczono rolC
stanowisk artylerii. Liczba zatem dział, wobec długoWci boków, mogła być o wiele WiCksza
nic poprzednio, gdy umieszczane były na relatywnie ciasnych bastionach.

Zwykle W narocu lub poWrodku boku takiego poligonu wałów poprzedzonych fosą
umieszczano redity lub mniejsze od nich kaponiery. Te mocne, zwarte jakby basteje
przyjmują najrozmaitsze narysy, od czworoboku i krzyca greckiego poczynając, a na
półkolach i piCciobokach koMcząc. Słucą one przede wszystkim do obrony fosy, a takce jako
WródszaMce. Mogły tec Þankować np. wewnCtrzną stronC poligonu jako tzw. ,,kaponiery
wewnCtrzne”, tak jak krakowski Żort Kleparski. Mogły tec w rozbudowanej postaci
tworzyć wielkie redity, osłoniCte zwykle osobnym ziemnym Wałem o kształcie dwuramien-
nika lub półksiCcyca. WłaWnie taką jest Luneta Warszawska broniąca W Krakowie
przeprawy przez Prądnik. Żorty te wyglądem zblicone są do bastionów. W tej tec formie
przez paradoks musiały być znów bronione przez własne małe kojce. Obok kurtyny
_ wału poligonu, redity - kojca trzeci element systemu to silnie wysuniCty na przedpole
osobny, oddzielony fort reditowy. Trzonem jego jest właWnie piCtrowa czCsto redita
_ działobitnia, osłoniCta podobnie jak W obwarowaniach rdzenia ziemnym półksiCcycem,
wyposaconym we własną fosC, a w niej we wspomniane kojce zewnCtrzne od czoła
i wewnCtrzny broniący szyi.

ZbCdne teraz stają siC, tak rozbudowywane dotąd w szkołach holenderskich i francus-
kich, fortyfikacje zewnCtrzne. ProÝl zaW wałów maleje tylko do wielkoWci pozwalającej na
ustawienie zwiCkszonej liczby - wobec długoWci kurtyn -- dział płasko ostrzeliwujących
przedpola. NastCpuje wiCc rozdzielenie organów obrony bliskiej, czyli redit i kojców, od
dalekiej z wałów (w tym tec ewentualnie z ziemnych półksiCcyców). RównoczeWnie zaW, co
wacne, uniezalecnienie linii ognia od narysu wysuniCtych przed nią przeszkód. Redity
w razie potrzeby mogą pomieWcić równiec moadzierze W dolnej, a działa w górnej
kondygnacji. Żorty na koniec znakomicie rozszerzają obszar oddziaływania twierdzy.
WłaWnie tak kształtuje siC twierdza krakowska W latach piCćdziesiątych, wchodząc jakby na
skaliste wzgórza jurajskie Krzemionek, Lasu Wolskiego i Zielonek. Stąd juc tylko krok do
koncepcji ,,obozów warownych” Rogniata (l8l2). Zgodnie z nią nalecało wokół rdzenia
o ducej objCtoWci rozmieWcić pierWcieM minimum 4 fortów W odległoWci odeM 2,5 _ 3 km,
wzglCdem siebie zaW 4-6 km. Tym sposobem teoretycznie powstał obszar ř × ř km, zatem
8ń km2, pozostający pod osłoną dział twierdzy. Popatrzmy na plan Krakowa tego czasu.
Wawel to cytadela, cztery zaW forty to wieMczące jurajskie wzgórza wierzchowiny miCdzy
ich dolinamiŚ Żort Krakus (No 33), KoWciuszko (2), Luneta Warszawska (ń2, potem IVa)
i żrzegórzecka (ń7) u ujWcia Dłubni.



Obsada takiej twierdzy pozwalała na pomieszczenie np. odpowiednio od ń5- do
4-5-tysiCcznej załogi oraz, rzecz jasna, setek dział. Cała zaW ta armia mogła zgodnie z teori>
Rogniata swobodnie manewrować i czynić wypady pod osłon> tak pomyWlanych ob-
warowan.

Przy tych załoceniach liczba twierdz ulega znów dalszemu zmniejszeniu. żdy
W czasach Vaubana Żrancja osi>gnCła liczbC niemal ń2Ń fortec, sk>din>d absurdaln>, gdyc
siCgaj>c> granic mocliwoWci obsadzenia załog>, to na przełomie XIX/XX W. buduje
zaledwie ń5 nowoczesnych, ł>cznie z Parycem. Podobnie potencjalne teatry Wojny
skupiaj>ce siC na ziemiach polskich XIX w. w sumie nie posiadaj> wiCcej nic kilkanaWcie
stałych twierdz. Z tego na system poligonalny przypada po kilka na kacdy zabór.

ŻortyÝkacje Krakowa i okolic po zagarniCciu Rzeczpospolitej Krakowskiej przez
Austriaków W l848 roku znalazły siC W orbicie działaM szkoły austriackiej.

Szkoła austriacka tego czasu, reprezentowana przez Horscha, CabogC, Źunklera,
Brunnera (seniora), choć podobna W załoceniach do nowopruskiej, a nawet okreWlana
w podrCczniku tegoc Brunnera mianem „niemieckiej”, wykazuje znaczne odmiennoWci,
stwarzaj>c swoiste dzieła.

Realizacje tej szkoły w dobie panowania systemu poligonalnego na obszarze ziem
polskich sprowadzaj> siC W istocie do jednej tylko, za to potCcnej twierdzy - Kraków,
wznoszonej W latach ń85Ń-67. I tu znów, obok wCzłowego usytuowania miasta, zasadnicz>
rolC odgrywa jego połocenie na skraju jury. Tak wiCc zarówno Brama Krakowska W sensie
strategicznym, jak jurajskie wzgórza i skały W sensie taktycznym decyduj> o połoceniu
i kształcie twierdzy. _]ej obwód bowiem z trzech stron opiera siC na półkolu wzgórz i dolin
jurajskich. Z czwartej, od wschodu, na rozlewiskach ujWcia Pr>dnika i Źłubni do Wisły. Tak
wiCc W znacznej mierze twierdza jest warowni> typu górskiego. Te góry zaW to właWnie jura.

Poza Krakowem prócz obozu w PrzemyWlu i Lwowie nic wiCcej znacz>cego W tym
czasie W ówczesnej tzw. żalicji nie powstało. Twierdza zaW krakowska to same osobliwoWci
sztuki obronnej. Została ona bowiem rozplanowana na narysie właWciwym renesansowym
miastom idealnym (Caboga). Przejawiły siC w tym z jednej strony echa fascynacji systemem
bastionowym, z drugiej istniej>cy narys okopów koWciuszkowskich. Powstało wiCc roz-
planowanie oparte o prosty wielobok, jednak z fortami reditowymi na co drugim narocu
poligonu ,,noyau”. Żorty te, W przeciwieMstwie do typowych poligonalnych, maj> bardziej
wyspecjalizowany układ i z pozoru blicsze s> postaci bastionów. Tak wiCc na jednej osi
symetrii fortu, postCpuj>c od miasta, kaponiera WewnCtrzna broni linii kurtyn - wałów
jakby od tyłu. Źruga doM przylegaj>ca broni fosy, tuc zaW obok na tej samej osi umieszczona
potCcna redita stanowi Wródszaniec ziemnego juc fortu. jego fosy flankuj> z kolei kojce
o charakterystycznym kształcie tzw. ,,kocich uszu”. Żorty zewnCtrzne to podobne dzieła,
tzw. regularne - jak Luneta Warszawska, oraz nieregularne - jak wkute W Wapienn>
skalC basteje Wawelu i szczególnego rodzaju górskie baszty maksymiliaMskie na Krzemion-
kach. WłaWnie takie broni> Linzu (ń833) i Werony. Niemniej tylko Kraków wyposacony
został W kilkanaWcie specyÝcznych dzieł, wWród których znalazły siC unikatowe, jak górskie
forty cytadelowe Wawelu (ń84ř-52) i szeWcioboczny Żort KoWciuszko (ń85Ń-56), bCd>cy na
wpół bastionowym „majstersztykiem” W swym rodzaju, otaczaj>cym kopiec. Źodajmy
dzieło znanego póaniej krakowskiego architekta KsiCcarskiego, sk>din>d absolwenta
francuskiej szkoły fortyfikacji W Metzu. Źziwnie popl>tane s> losy ludzi. KsiCcarski
ukoMczył tC szkołC jako predysponowany do zajCcia stanowiska szefa saperów W Polsce
maj>cej odzyskać w wyniku powstania niepodległoWć. List pochwalny, który krakowski
architekt otrzymał przy odejWciu do słucby cywilnej od szefa incynierii austriackiej Wurmba
WłaWnie za Żort KoWciuszko, ł>czyć by mocna z działaniem KsiCcarskiego przeciw
najgorszemu zaborcy - Rosji. Przeciw niej bowiem zwrócona była Twierdza Kraków.
MiCdzypola ł>cz>ce poszczególne forty zabudowano blisko trzydziestoma szaMcami ziem-
nymi, tzw. „ŻS” (Żestung Sclzanz). Nieliczne z nich do dziW zachowane wieMcz> wzgórza Skał
Twardowskiego i Sikornika.
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Warto tec na koniec podkreWlić, ce tak tragiczne przerwanie przez zaborców wiele
wieków rozwijaj>cej siC polskiej sztuki obronnej nie przypadło bynajmniej na okres jej
upadku. ŹziCki działalnoWci ówczesnych wybitnych fortyfikatorów był to czas, w którym
równiec i system poligonalny wkraczał _ jak i W innych krajach _ do naszych prac
teoretycznych i realizacji, by wymienić spoWród wielu dzieła Pr>dzyMskiego, Meciszews-
kiego, realizacje właWnie KsiCcarskiego.

4. U schyłku szkoły staropolskiej

Mozaika systemów, szkół i manier, nade wszystko zaW z załocenia nieliczne, za to
o istotnym znaczeniu strategicznym, czCsto przebudowywane zespoły obronne to ogólna
właWciwoWć omawianej epoki W sztuce obronnej. Polska znalazłszy siC na rozdrocu głównych
szlaków wojennych staje siC miejscem krzycowania siC najrócniejszych wpływów i twardych,
wojennych konfrontacji. juc W połowie XVIII stulecia oddziałuj> tu jednoczeWnie szkoły
francuska i niemiecka, nie bez wpływów poWledniejszej podówczas austriackiej. Koniec
stulecia przynosi własne przeciwstawienie siC im zgodnie z tendencjami Montalemberta, by
wymienić tylko działaj>cych na omawianym terenie KoWciuszkC i Bakałowicza, wiek XIX
dokonuje zwrotu ku systemowi poligonalnemu (KsiCcarski).

Myliłby siC jednak ten, kto by s>dził, ic czas ten upływał pod znakiem naWladownictw
pozbawionych własnych koncepcji twórczych. Pomijaj>c fakt ogólnego mieszania siC
W ówczesnej źuropie systemów i szkół, W Polsce właWnie juc sama gwałtownoWć przemian
politycznych skłania do aktywnego stosunku do fortyÝkacji. W pełni unaocznia je zarówno
stosunkowo bogata literatura, jak i realizacje tego czasu. Realizacje nastCpuj> zwłaszcza
W okresach wojennych (np. Kraków, Tyniec, Skała) W postaci umocnieM polowych,
omawianych W literaturze, czego przykład stanowi> prace Bakałowicza. Realizacje s>
równiec niezmiennym współczynnikiem operacji i bitew, jak wspomniany trójk>t warowny
(Kraków, Skała, Krzeszowice) KoWciuszki.

W XVIII i XIX W. fortyÝkacja staje siC dla Polski coraz bardziej ow>, obrazowo
przedstawion> przez Bakałowicza „kotwic>” (by wspomnieć obronC nie tylko Krakowa, ale
i żdaMska, Warszawy, Lwowa, Berdyczowa), ratuj>c> naród przed nawał>. Źla kacdego
z zaborców przy zmienionej postaci staje siC paradoksalnie zabezpieczeniem przed
pozostałymi współzaborcami. Tak to opanowane przez Prusaków Koale zwrócone zostaje
przeciw Austriakom, Kraków zaW przeciw Moskalom.

Walka o zachowanie własnej, z takim poWwiCceniem bronionej paMstwowoWci znalazła
swój wyraz równiec W wałach i murach polskich fortec, W tym i połoconych na jurze.
BezpoWrednioWć zaW tego zwi>zku rysuje taki właWnie, a nie inny podział na podokresy.
Wyrócnić ich mocna cztery, o jakce innych tłach i obliczach. S> to wiCc podokresy
zwi>zane zeŚ strategi> systemu bastionowego, zwkolei rozwojem systemu kleszczowego,
wpływem szkół francuskich oraz pocz>tkiem trzech szkół obcych. żo jednak wacne, to to, ce
prócz ogólnego charakteru podokresów zaznaczaj> siC w ich ramach szybko nastCpuj>ce
mniejsze fazy, niekiedy o nadzwyczajnym napiCciu oraz indywidualnym wyrazie, nadaj>ce
dziełom sztuki obronnej W Polsce charakter bez mała barwnej epopei, której głównym
bohaterem jest sama fortyÝkacja. Prawie stulecie, od poł. XVIII do poł XIX W.,
pozostawia na tym niewielkim obszarze cał> seriC jakce rócnych fortyÝkacji, poczynaj>c od
bastionowych, a koMcz>c na poligonalnych.

Ten tec udział W rozwoju sztuki obronnej zasługuje na uwagC. Nie widać bowiem
oznak upadku myWli fortyÝkacyjnej, gdy patrzymy przez pryzmat podrCczników, by
wspomnieć znów Bystrzanowskiego (ń746), BogatkC i Kozłowskiego (ń747). WłaWnie na
Akademii Krakowskiej powstaje dysertacja żaworskiego (ń78Ń). Jeszcze w połowie stulecia
Stolzman (ń844) W ksi>cce o partyzantce daje dobry i obszerny wykład fortyÝkacji polowej.
Nawet W powstaniu styczniowym Hauke obejmuj>c dowództwo rozwaca mocliwoWć oparcia
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walk o obozy ufortyfikowane W lasach i górach. Wreszcie nowa kadra kształci siC na
uczelniach obcych paMstw, wWród wielu innych „krakowski” KsiCcarski.

5. Twierdze krajowe, WródszaMce i obozy warowne

Koncepcja ucycia twierdz, a zatem ich system krajowy (okreWlany tu mianem trzeciego
stopnia), W którym na naszym terenie W XVIII W. najpierw uzyskał znaczenie Tyniec,
Kraków i Wawel, potem trójk>t warowny KoWciuszki, wreszcie W XIX W. twierdza
krakowska _ oto problem na miarC swych czasów.

Miałyby wiCc twierdze być pasmami granicznymi, tworz>cymi wielk> szachownicC, jak
proponował juc Vauban, ryglem na drodze wojennej, jak widział to Żryderyk, czy
obszarem nasyconym małymi twierdzami, w duchu szkoły staropolskiej, w rodzaju TyMca
z czasów Konfederacji Barskiej? żzy tec moce WródszaMcem obrony dla okreWlonego
terytorium, jak Kraków za Augusta II, do czego W praktyce przychylali siC wszyscy.
A moce wielobokiem manewrowym i ,,depot” na osiach działania armii na wzór koncepcji
koWciuszkowskiej, a potem juc, W Wrodku kraju, napoleoMskiej? Wreszcie czy ma być forteca
tzw. ,,obozem warownym” _ nowocytnym refugium, jak Kraków W XIX w., z tak
chwytliwej teorii Rogniata?

Wybór doktryny lub zmiana dotychczasowych przekonaM to juc teraz nie budowa
takiej czy innej forteczki, lecz problem natury ogólnopaMstwowej. St>d tec zmiany systemu
obrony W skali krajowej wiod> do ogromnych, obci>caj>cych paMstwo budów. Źrug> stron>
zagadnienia staj> siC właWnie kasaty twierdz zbCdnych, nadmiernie obci>caj>cych budcet
wojskowy, przy tym groanych W wypadku opanowania przez przeciwnika. Tak to na
,,emeryturze” znalazł siC zrujnowany Tenczyn i zaniedbana Pieskowa Skała, przechodz>c
teraz na zasłucone stanowiska ,,rozwalin”, ruin _ zabytków historii. Wreszcie osobny
problem zaczCła stanowić decyzja o stałym czy półstałym charakterze fortecy. Tu potrzeba
posiadania nowoczesnej twierdzy, choćby kosztem jej stałoWci, wysuwa siC na plan pierwszy,
st>d właWnie fortyÝkacje tak Konfederacji (Tyniec, Wawel), jak tec Insurekcji.

Rozmaicie W rócnym czasie i W rócnych krajach widzi siC rolC systemów krajowych
w rozmieszczaniu i modernizacji twierdz głównych.

żzasy przedrozbiorowe W Polsce daj> wyraz dwukrotnej ac zmianie ogólnej koncepcji
obrony kraju. Pierwsza połowa XVIII stulecia upływa na kontynuacji stanu ze schyłku
XVII wieku. Problem wiCc, nieustannie eksponowany, stanowi> tradycyjne graniczne
twierdze główneŚ znajduje on zrozumienie nawet W marazmie saskich czasów. Źotyczy to
równiec na południowym zachodzie znacznie słabszych, lecz po czCWci zmodernizowanych
CzCstochowy i Krakowa.

Konfederacja Barska to przełom W dotychczasowym myWleniu. Twierdz> główn> staje
siC fortyÝkacja wacna właWnie W tej, a nie innej sytuacji strategicznej, choćby nieomal
improwizowana. Ona tec urasta do roli oWrodka i podstawy aktywnego działania
manewrowego, przywracaj>c nierzadko znaczenie tej właWnie tradycyjnej małej twierdzy,
czego Wymownym dowodem s> na wschodzie Bar i Berdyczów. Źalej _ nowo umocnionej
małej fortecy, co znów daje znać o sobie W zak>tku _jury W obronie Wawelu i TyMca. Ta
skromna skala wynika z operacji wykonywanych małymi siłami. RównoczeWnie pojawia siC
zamiar oparcia działaM o duce twierdze, czego wyrazem bCdzie kolejny zwrot ku
modernizacji np. Krakowa, co dokumentuje zachowana cała seria nie zrealizowanych
planów XVIII/XIX w.

jakby kontynuacja tej myWli, koncepcji „głównej” twierdzy manewrowej, to działania
W dobie Insurekcji KoWciuszkowskiej, d>c>ce do oparcia obrony o pospiesznie skon-
struowane nowe półstałe fortyÝkacje Krakowa, a potem Warszawy (z czasem Wródszaniec
powstania). Źopełnienia ich stanowi> improwizowane obszary warowne. Tak pomyWlany
jest (wg Herbsta) Wródszaniec Insurekcji, trójk>t Kraków-Skała~Krzeszowice, z umoc-
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nieniem boku wschodniego szaMcami wzdłuc Źoliny Źłubni. Wreszcie obozy warowne. Nie
pominiCto przy tym tradycyjnego znaczenia małej twierdzy, teraz jakby wcielonej
W koncepcjC polowej baszty _ reditowej, propagowanej przez KoWciuszkC.

ZywoWć tych myWli, trwała idea aktywnej wojny ruchowej W oparciu o fortyfikacje
równiec polowe na polu bitwy, zasługuje na szczególn> uwagC, zarówno jako nawrót do
tradycji, jak i przedziwne wyprzedzenie i zbiecnoWć z koncepcjami Napoleona.

Ogółem myWl fortyÝkacyjna W skali krajowej postCpuje od wielozadaniowych twierdz
ku głównym (paMstwowym) W XVIII W., zmierzaj>c W XIX juc stuleciu ku obozom
warownym W tzw. „obszarach manewrowych” nadgranicznych rubiecy.

Cały okres twierdz głównych, widziany z naszej, polskiej strony, to ogromny wysiłek
stworzenia W Wyj>tkowo ciCckich warunkach kilkunastu przynajmniej wiCkszych fortec,
o których trudno powiedzieć, ce nie spełniły zadania. Obrony Warszawy, Berdyczowa,
a takce zmodernizowanych żdaMska i ZamoWcia, na naszym zaW jurajskim obszarze ac
trzech warowniŚ Wawelu, CzCstochowy, TyMca, przeszły do historii. _jednoczeWnie załocenia
idei czynnej walki W oparciu o twierdze, idei bCd>cej W ogóle tradycj> szkoły staropolskiej,
zabłysły tu raz jeszcze W kampaniach KoWciuszki i ksiCcia józefa. Odbija to znacznie od
klasycznych XVIII-wiecznych francuskich doktryn, znajduj>cych szerokie odzwierciedlenie
W Wojnach europejskich, kiedy zmierzano do swoistych Wojen fortecznych, którym
patronuje Vauban. ZłoWliwi mówili o nim, ce buduje po to dziesi>tki twierdz, by móc je
póaniej ,,spokojnie”, według zasad regularnego ataku i W okreWlon> iloWć dni _ zdobywać.
Niedostatki biernej postawy doczekały siC jeszcze smutnych nastCpstw W ń87Ń, kiedy pod
Metzem i Sedanem nast>piła katastrofa i systemu bastionowego, i po czCWci koncepcji
obozów warownych.

Czynnej postawie staropolskiej sztuki wojennej, W której istot> był cołnierz autoramen-
tu narodowego oraz wódz, zdaje siC odpowiadać póaniejsze stwierdzenie Serrigny°egoŚ
,,przygotowanie wojny jest nauk>, przeprowadzenie sztuk>”. Brak wodzów, królowie obcy
lub niedołCcni, taki stan u nas przypadł na czasy, gdy właWnie na tronach zaborców
zasiadały nieprzeciCtne jednostki, bCd>ce b>da osobiWcie dobrymi wodzami (Żryderyk
Wielki), b>da maj>ce takich W swojej słucbie. Sprawa wyszkolenia wojska i dostatku armat,
podówczas równiec wacna, stała na dalszym planie.

Tymczasem omawiany okres zostawił na naszym podkrakowskim obszarze _jury układ
czterech rócnych systemów obronnych. _jeden własny, polski, pochłoniCty został przez
drugi, zaborczy. PozostałoWci> s> do dziW dziesi>tki podkrakowskich dzieł sztuki obronnej.
Tak naszych, jak i obcych _ austriackich, budowanych zreszt> nie bez udziału naszych
wybitnych architektów i incynierów. Tak to meandry historii odbiły siC wWród wzgórz _jury
krakowskiej kolejn> seri> zabytków sztuki obronnej.
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VIII. _IURA KRAKOWSKA W OKRźSIź TWORZźNIA OBSZARÓW
WAROWNYCH

Siła fortyÝkacji zalecy nie tylko od jej wytrzymałoWci
technicznej, ale, i to W wiCkszym stopniu, od jej
obsady.

K. Kleczke (ńř37)

Najdziwniejszy to chyba czas W dziejach obronnych _jury Krakowskiej. W niespełna sto
lat ń85Ń-ńř45 zmienia ona ac trzykrotnie sw> orientacjC. Zrazu przeznaczona jest do
obrony od północy i wschodu. W okresie miCdzywojennym ma stawić opór atakowi od
zachodu. Wreszcie koniec drugiej wojny Wwiatowej wykorzystuje jej warowne walory ku
przeciwstawieniu siC ofensywie od Wschodu. Ta swoista uniwersalnoWć obszaru raz jeszcze
dokumentuje jej regionaln> szczególnoWć.

W tymce samym czasie (ń85Ń-ńř45) dokonuj> siC takce W sztuce obronnej przemiany
o niespotykanym dot>d zakresie. _jeden z najznakomiciej przemyWlanych mechanizmów
obrony, jaki stanowił fort zeWrodkowany na pocz>tku tego okresu, zamienia siC pod jego
koniec w cały obszar warowny, o nad wyraz złoconej strukturze. Niełatwo tec doszukać siC
W niej mocna zwi>zków z dawnym zwartym układem fortu doby systemu poligonalnego.
Tak samo trudno dopatrzyć siC relacji pomiCdzy wielkim Żortem Tonie (Kraków, ń874-8Ń),
góruj>cym potCcnym masywem nad całym otoczeniem miasta, W tym takce nad dolin>
Pr>dnika, a szeregiem niełatwych nawet do znalezienia wWród skał i lasów ostrogów
fortecznych W Nielepicach i Rudawie (ńř44).

Sił> napCdzaj>c> tak szybkie i gwałtowne przemiany stały siC równie nagłe, jak
zasadnicze przełomy W rozwoju broni palnej. Ich to bowiem swoistym zwierciadłem była
zawsze sztuka obronna. Mocna powiedzieć, ic niemal co ńŃ lat, poczynaj>c od ok. ń855,
a wiCc wojny krymskiej, ujawniaj>cej nowe oblicze tak artylerii, jak i karabinu, nastCpuj>
kolejne i raz Wraz zaskakuj>ce wszystkich zmiany W Wrodkach walki. Ogółem szybki postCp
udoskonaleM i masowoWć ucycia wpływaj> na powstawanie juc nie twierdz, ale rozległych
pasm i regionów ufortyÝkowanych.

W tym niezwykłym wyWcigu przełomowymi datami dla fortyÝkacji staj> siC zwłaszcza
lata ń87Ń oraz ń885, niemal na równi z ńřń4-ń8, czasem wielkiej próby _ pierwszej wojny
Wwiatowej.

Na nowe Wrodki walki sztuka obronna _ jak Widać _ odpowiada niemal natychmiast
nowymi sposobami obrony, poczynaj>c od materiałów, poprzez systemy, a zatem tec proÝle
i narysy, po ekonomiC, a takce psychologiczne przygotowanie.

Nowe materiały stanowi> bez w>tpienia punkt wyjWcia W tej permanentnej moder-
nizacji. CegłC Wzmacnia siC lub zastCpuje betonem juc W latach siedemdziesi>tych. Pancerz,
wypróbowywany zrazu ostrocnie, na wzór obrotowych wiec okrCtowych (Coles _ ń863),
gdzie ł>czono jeszcze celazo z drewnem, poprzez wiece Lidelota (ń864), Schumanna (ń866)
i żrusona (ń87Ń), staje siC u Brialmonta (ń86ř) Wrodkiem masowo stosowanym tak do wiec,
jak tarcz, a nawet do konstrukcji całych kojców (tzw. ,,minimańnych” _ pomysł
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Najdziwniejszy to chyba czas W dziejach obronnych _jury Krakowskiej. W niespełna sto
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Brialmonta). Poprzez zaW koncepcjC Magiorottiego (ok. ń88Ń) pancerz wkracza na stałe do
nowoczesnej fortyÝkacji. Podobnie wielkie wysklepione odlewy z ,,betonu fortecznego”
zmieniaj> siC ok. ń8řŃ W płask> stalobetonow> strukturC (stalowe trawersy pokryte warstw>
betonu). Wobec zaW nowych, eksploduj>cych pocisków forty zrzucaj> ogromne ziemne
nasypy, zwiCkszaj>ce tylko przez ,,uszczelnienie” działanie wybuchu, i zmieniaj> je na
proste, lecz potCcne celazobetonowe (ok. ńřń4) Wciany i stropy. A wszystko to znajduje swe
odbicie W południowo-wschodniej czCWci jury Krakowskiej, gdzie niemal z roku na rok
wyrastaj> coraz to nowe forty, baterie i szaMce.

Za materiałami postCpuje zmiana proÝlu fortyÝkacji. W pierwszej kolejnoWci tradycyj-
ny układ, z omurowanym stokiem i kojcami (por. Żort 43 _ Zielonki), uzyskuje ok. ń88Ń
powszechnie now> postać. Wobec wzrastaj>cego zagrocenia stoku obstrzałem zmieniono
umieszczenie kojców, wprowadzaj>c kojce tzw. ,,rewersoWe”, czyli umieszczone właWnie
W przeciwstoku, jak W Żorcie 47a _ WCgrzce. Zostaje on tec wzmocniony betonow> Wcian>
oraz wyposacony W poterny i galerie strzeleckie, które do dziW ogl>dać mocemy W Żorcie
4řa _ Źłubnia. Ale i to nie wystarcza. W niespełna dwadzieWcia lat potem wchodzi
W ucycie zupełnie nowy proÝl o tzw. spłaszczonym stoku na kształt przedstoku (glacas), po
pierwszej zaW wojnie Wwiatowej kolejny, przeciwczołgowy, broniony własnymi kojcami lub
tradytorami.

Nade Wszystko zaW zmienia siC sama twierdza. Zostaje jakby rozerwany trwaj>cy od
tysi>cleci ci>gły obwód. jego miejsce zajmuje szkieletowy pierWcieM luano rozrzuconych
fortów, zwi>zanych z czasem polowymi umocnieniami, co znakomicie widać właWnie
W zachodniej jurajskiej czCWci Twierdzy Kraków. Wreszcie sam fort rozpada siC W swoist>
konstelacjC luano rozrzuconych budowli. Przykładem moce być Żort KrCpak (Bielany),
złocony z całej plejady elementów rozrzuconych na skalistym wzgórzu przy serpentynie
drogi. Byłoby to moce stosunkowo proste, gdyby nie postCpuj>ce jednoczeWnie rócnicowanie
wszystkich niemal organów bojowych, wynikłe z dostosowywania ich do okreWlonych form
krajobrazowych. Obok wiCc fortyÝkacji ,,standardowej” pojawia siC, jakby W nastCpstwie
dawnych fortów nieregularnych, fortyÝkacja dostosowana do szczególnych warunków, np.
górska, czego przykładem moce być Żort Skala (ń88Ń) W krakowskiej twierdzy.

Na tym pod kacdym wzglCdem złoconym tle rozwija siC teoretyczna myWl sztuki
obronnej, przynosz>c W latach miCdzy ń86Ń a ńř4Ń ac trzy nowe systemy obronne. żodne
to uwagi, gdyc wszystkie znalazły zastosowanie na jurze Krakowskiej. Wypadnie zatem
zapoznać siC z nimi pokrótce. NastCpuje wiCc znów przejWcie od ograniczonego W XVIII
i XIX W. ucycia nielicznych wielkich twierdz do całych konstelacji dzieł obronnych nie
spotykanych dot>d rozmiarów. Wspomniane nowe trzy systemy to system fortowy
zeWrodkowany, grupowy, wreszcie fortyÝkacji rozproszonej.

System fortowy zeWrodkowany, oparty jest na tworzeniu szkieletowego pierWcienia
samodzielnych, jak niegdyW zamki, niemal izolowanych mocnych dzieł _ fortów, wobec
którego ci>gły obwód wałów rdzenia tradycyjnej twierdzy powacnie traci na znaczeniu.
Źzieje siC to zwłaszcza po doWwiadczeniach wojny krymskiej (ń853-ń856), W której _jak
mówiono _ ,,artyńeria jest wszystkim”, tym bardziej wiCc W wyniku rozwoju tej broni
(ń87Ń) głównym dziełem staje siC tzw. fort artyleryjski, zwany tec ,,standardowym”,
W istocie wielka skomplikowana działobitnia. Takim WłaWnie jawi siC np. Żort 45
_ Zielonki, umieszczony na skraju wierzchowiny pomiCdzy dolinami Pr>dnika i Sudołu.
Źopiero wojna turecka (ń877) stawia nowy, pal>cy problem, jak znaleać na wale WWród
natłoku dział miejsce dla broni rCcznej. Rozwi>zania poszukuje siC gor>czkowo W roz-
maitych udoskonaleniach, a to przez fort z ,,poszerzonym czołem”, a to dwuwałowy.
WłaWnie taki jest Wykuty W jurajskim wapieniu wspomniany Żort 38 _ Skała (ń874-8Ń),
gdzie nad Wałem piechoty Wznosiła siC wielka stalowa wieca artyleryjska (tzw. żrusona).
Źefinitywne rozwi>zanie przynosi dopiero nastCpny system.

System fortów grupowych (ok. ń885) to układ, W którym z jednego standardowego
rodzaju fortu wykształca siC grupa współdziałaj>cych dzieł, jak np. „górska” grupa
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forteczna III, obejmuj>ca cały obszar Lasu Wolskiego. Ona dopiero moce sprostać coraz
bardziej zrócnicowanym funkcjom obrony. Tym sposobem powstaj> najpierw wspomniane
grupy forteczne, złocone z rócnozadaniowych dzieł i baterii, potem zaW grupy warowne (ok.
ńřŃŃ), bCd>ce skupiskami juc nie tylko fortów, lecz rócnych organów obrony wokół jednego
fortu głównego. Tak właWnie prezentuje siC grupa VIII twierdzy krakowskiej, której oWrodek
stanowi> wkute w skały forty Bodzowa i Winnicy.

Na koniec system fortyÝkacji rozproszonej zarzuca w ogóle klasyczn> postać fortu.
W miejsce fortu zaW powstaje cała konstelacja złocona z rócnych drobnych w porównaniu
z nim form obronnych, jakby luano rozrzuconych w terenie. Widać to juc w „forcie”
KrCpak na Bielanach. Przyjmuj> one postacie b>da niemal równomiernie rozproszonych
skupisk czy pasm, b>da wreszcie skomplikowanych oWrodków warownych, teraz juc ledwo
widocznych w krajobrazie. Obserwować to mocna w Źolinie Rudawy koło Nielepic, gdzie
taki właWnie oWrodek zbudowano wWród skał w ńř4-4 roku.

Nawet ta pobiecna charakterystyka daje obraz trzech kolejnych przemian. Żort jako
jednolite dzieło rozpada siC, zamieniaj>c w zespół róanofunkcyjnych, a zatem nie w pełni
samodzielnych dzieł, by na koniec niemal rozsypać siC W rozrzucone na ducym obszarze
zaledwie na wpół samodzielne czCWci, tworz>ce całe konstelacje.

ń. System fortowy - zeWrodkowany

Tym razem całoWć rozwacaM nad _]ur> Krakowsk> przenosi siC w obrCb dawnej
Twierdzy Kraków. A raczej W dawne jej zachodnie i północne grupy warowne, zatem teren
zwi>zany z jurajskimi parkami krajobrazowymiŚ BielaMsko-Tynieckim, dalej czCWciowo
TCczyMskim, Źolinkami Krakowskimi, ŹłubniaMskim. W ich bowiem zachodnich i połu-
dniowych czCWciach znalazły siC dziW forty dawnej fortecy.

Mimo imponuj>cej okazałoWci tych dzieł, prezentuj> one typowy system o cechach
jakby przejWciowych. Z jednej strony bowiem fort znany jest juc przeciec z dawna, choćby
z 2 poł. XVIII w. w TyMcu. Z drugiej strony właWnie teraz fort uzyskuje jakby
samodzielnoWć wobec tradycyjnej twierdzy, przejmuj>c jej główne funkcje obronne. St>d
tence fort jest równoczeWnie zapowiedzi> nowej epoki i jakby epigonem mijaj>cej, bCd>c
czymW w rodzaju romantycznego echa zamku obronnego. Przy tym staje u pocz>tków
własnego kresu, którym jest jego podział, daj>cy jednak pocz>tek nowej epoce. Tak to fort
stał siC samodzielnym dziełem, przystosowanym jednoczeWnie do obrony bliskiej i dalekiej.
Ma to na tyle nawet uniwersalne znaczenie, ic uzyskał on zdolnoWć, przynajmniej
teoretyczn>, całkiem odosobnionego oddziaływania, na wzór Wredniowiecznego zamku, jako
,,fort zaporowy”. Źalej stworzył własny system W skali regionalnej (a wiCc II stopnia)
w charakterystycznej postaci tzw. twierdzy szkieletowej - pierWcienia wzajemnie broni>-
cych siC fortów oddzielonych pustymi przestrzeniami miCdzypól. Wreszcie stał siC pod-
stawow> form> obrony, spychaj>c na daleki plan zamkniCte obwody rdzeni, niedawno tak
jeszcze wacne dla twierdz systemu bastionowego, a nawet poligonalnego. Widać to
znakomicie do dziW wWród jurajskich wzgórz i lasów, choćby tylko Lasu Wolskiego.
Wszystko to zaW nast>piło w wyniku wzrastaj>cej, niszcz>cej potCgi artylerii, mog>cej - jak
wierzono podówczas -- pokrywać nieprzebytym pierWcieniem ognia, a wiCc ,,polem
Wmierci” nawet kilkukilometrowej szerokoWci otwarte przestrzenie tak przedpola, jak
i miCdzypól. Nowa zatem twierdza to wieniec złocony z klikunastu, rzadko kilkudziesiCciu
oddzielonych, artyleryjskich fortów, rozmieszczonych co 3-6 km wokół starego rdzenia.

Materiał ucyty do budowy fortu artyleryjskiego mógł być prosty i tradycyjny,
w rodzaju wysokich wałów ziemnych z drewnianymi podwalinami. Takim właWnie był Żort
4ń - Bronowice, opodal wapiennika w Mydlnikach. Mógł tec mieć postać najnowoczeW-
niejsz> na swe czasy jako wykonany z lanego betonu fortecznego i wyposacony w stalowe
tarcze i kojce (np. Żort 45 - Zielonki), a nawet opatrzony juc pierwszymi stalowymi
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ń. System fortowy - zeWrodkowany
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TCczyMskim, Dolinkami Krakowskimi, DłubniaMskim. W ich bowiem zachodnich i połu-
dniowych czCWciach znalazły siC dziW forty dawnej fortecy.
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oddzielonych, artyleryjskich fortów, rozmieszczonych co 3-6 km wokół starego rdzenia.
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4ń - Bronowice, opodal wapiennika w Mydlnikach. Mógł tec mieć postać najnowoczeW-
niejszą na swe czasy jako wykonany z lanego betonu fortecznego i wyposacony w stalowe
tarcze i kojce (np. Żort 45 - Zielonki), a nawet opatrzony juc pierwszymi stalowymi



obracanymi wiecami dla dział (np. Żort 88 -- Skała). Przy tak daleko posuniCtych
zmianach narys fortu najnieoczekiwaniej zachowywał tradycyjny kształt bastionu od-
dzielonego, czyli półksiCcyca - lunety, choć juc płaskiej w planie i pozbawionej redity.
Miejsce tej ostatniej od ok. ń86Ń zajmuj> obronne tzw. ,,koszary szyjowe”, zamykaj>ce
wewnCtrzn> stronC fortu nisk>, sklepion> budowl>. Koszary te bronione były albo
załamaniami na kształt półbastionów (np. Żort 47 - Łysa żóra), albo kojcem wewnCtrz-
nym, w tym i - na wzór belgijski _ tzw. ,,kojcem minimalnym”, czyli pancernym (np.
Żort 45 - Zielonki). Wały lunety, a wiCc czoła i barki, zaczCto dzielić na osobne stanowiska
dział za pomoc> ,,poprzecznic” kryj>cych w sobie tzw. ,,schrony pogotowia”. CałoWć
opasana była głCbok> fos> z broni>cymi wałów kojcami stokowymi. Jedna, dwie kompanie
wojska, lO-4Ń dział stanowiło wyposacenie takiego fortu. Ten szybko przyswojony praktyce
incynierskiej, doskonały na swe czasy układ ,,fortu standardowego” po ń877 ulega pewnym
zmianom. NastCpuje to wobec stwierdzonego niedostatku miejsca dla piechoty, nie
mieszcz>cej siC w ciasnych działobitniach. Miało to zasadnicze znaczenie, gdy przychodziło
bronić fortu z bliska. Modernizacje starały siC rócnymi sposobami uzupełnić ogieM artylerii
mocliwie rzCsistym ogniem broni rCcznej.

Szkoła austriacka, której dziełem s> fortyÝkacje Krakowa, przecywała podówczas bez
w>tpienia swój nader korzystny i pełen inwencji okres. Źotyczy to zarówno liczby nowo
wznoszonych dzieł, jak tec liczby nowych, oryginalnych rozwi>zaM, choć dotycz>cych
raczej taktycznego szczebla działania. Komarno, Werona, Ołomuniec, a na terenie Polski
ponownieŚ Kraków (ń866-84), PrzemyWl (ń87Ń-8Ń) i Lwów (ń875), tworz> cał> seriC
zarówno modernizowanych, jak i rozbudowywanych fortec. Pojawia siC tec cały zespół
wybitnych incynierów, z których m.in. Caboga, Salis-Soglio, Brunner działaj> właWnie
w ówczesnej żalicji. Została ona bowiem uznana teraz, W strategicznych koncepcjach, za
tzw. ,,obszar manewrowy”, opatrzony samodzielnymi twierdzami - ,,placami broni”.
Z pocz>tku w okresie wojny z Prusami wyczuwa siC w szkole austriackiej bardzo silne
wpływy francuskie, póaniej z kolei belgijskie i pruskie, doprowadzaj>ce z czasem do sytuacji,
W której mówi siC o wspólnej tzw. ,,szkole niemieckiej”.

Nowa twierdza pierWcieniowa, w jak> rozbudowano Kraków w oparciu o stary rdzeM
systemu poligonalnego, teraz okreWlany mianem ,,noyau”, szybko zyskuje pełn> wartoWć
bojow>. Niemniej stary rdzeM zachował rolC tzw. ,,obwodu bezpieczeMstwa”, chroni>cego
przed nagłym włamaniem siC np. zagonu kawalerii. W Krakowie na zewn>trz pierWcienia
dawnych szaMców polowych typu ŻS (wzniesionych jeszcze ok. ń855) załocony zostaje
nowy, trzeci juc obwód obronny, tym razem w postaci klasycznej twierdzy szkieletowej,
złoconej ogółem z ń2 mocnych fortów artyleryjskich. Z tego ac 8 znalazło siC w jurajskim
krajobrazie, 3 zaW uzyskały z tej racji specjaln> ,,górsk>” postać. Tak to po krótkim okresie
prób nad modernizowaniem fortów reditowych (rzadki przykład stanowi tu Żort ń5
- Pszorna, ń866) wprowadzono od razu, a na domiar masowo, nowe, potCcne forty
artyleryjskie, w rodzaju Żortu 44 -- Tonie, z charakterystyczn> ziemn> ,,bastionetk>”,
osłaniaj>c> szyjC fortu na kształt wewnCtrznej kaponiery z placem broni. Niekiedy tec juc
ok. ń87Ń pojawiaj> siC towarzysz>ce fortom baterie artylerii ciCckiej. W Krakowie usypano
tak> (ŻB V-ń) przy Żorcie 45 _ Zielonki, bodaj jako pierwsz> swego rodzaju. Po roku ń877
powstaj> z kolei forty dwuwałowe (np. Żort 86 _ Skała, ń874-8Ń) i liczne juc baterie
towarzysz>ce.

Szczególne postaci przybieraj> forty górskie, odznaczaj>ce siC oryginalnymi formami.
Takim jest właWnie wielokroć wspomniany Żort Skała (38), wyposacony jako pierwszy na
ziemiach polskich w stalow> wiecC żrusona.

Oryginalne cechy i własne osi>gniCcia szkoły to wspomniane, wyprzedzaj>ce w stosun-
ku do innych szkół, wprowadzenie tzw. baterii towarzysz>cych. Źalej - typowe dla tej
SZń<Ńły ,,poprzecznice barkowe” osłaniaj>ce stanowiska dział i zapowiadaj>ce powstanie
tradytorów (np. Żort 45 _ Zielonki), wreszcie dwuliniowy czCsto układ koszar szyjowych
(np. Żort 44 - Tonie). WczeWnie równiec nastCpuje tu wprowadzenie pancerza, tak
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W kojcach wewnCtrznych (Żort 45 -- Zielonki), jak i W strzelnicach zwykłych i depresyj-
nych. Nade wszystko zaW ucycie wiecy pancernej żrusona. Ogółem stwarza to obraz pełnej,
niemal modelowej pod wzglCdem nowoczesnoWci fortyÝkacji Krakowa tego czasu. Rzecz
szczególna, decyduj>ce znaczenie W tym procesie maj> dzieła połocone właWnie na Wycynie
jurajskiej, czyli obszary warowne III, IV, V, VIII, a po czCWci tec I i II, co jest zrozumiałe
Wobec szczególnoWci Warunków topograficznych. Wydawało siC, ic mimo Wielu zarzutów,
jakie stawiano tej ponownie po forcie reditowym do perfekcji doprowadzonej ,,maszynie
wojennej” fortu zeWrodkowanego (standardowego i artyleryjskiego), postać fortu ustabilizu-
je siC na dłucej. W koMcu jego niedostatki, jakie stanowiła nadmierna ekspozycja
W krajobrazie z powodu zCbatej sylwetki strzelnic i poprzecznic, doskonale widocznych na
tle nieba, dalej ci>gle nie zadowalaj>ca rozbudowa stanowisk piechoty, wydawały siC do
usuniCcia b>da skorygowania. Tymczasem WłaWnie wtedy perspektywa rozwoju scalonego
na powrót fortu przesłoniCta zostaje nieoczekiwanie kolejnym udoskonaleniem artylerii,
co zmusiło do nowych, zgoła nie przewidywanych przemian.

2. System fortowy - grupowy

Po latach mocna stwierdzić, ic przełom W dziejach fortyÝkacji, dokonany ok. ń87Ń, stał
siC niejako pocz>tkiem, krótkiego Wprawdzie, zamkniCtego W przybliceniu rokiem ń885
okresu, dopełniaj>cego ostatecznie dorobek tych lat. Był to bez w>tpienia okres na miarC,
czasów, W których W ogóle wprowadzono broM paln>. Pociski wybuchaj>ce czy tec - jak
podówczas to nazywano -- ,,o działaniu minowym”, znajduj> zastosowanie nie tylko
W działach, ale i W moadzierzach. Ich właWnie miacdc>ca siła wraz z donoWnoWci> do
kilkunastu kilometrów stanie siC głównym sprawc> zdobycia czy tec kapitulacji Wielu
Wielkich i z pozoru nie do zdobycia twierdz jeszcze W 3Ń lat póaniej tak na zachodzie
(Belgia), jak wschodzie (Rosja). `

Najprostszym zatem, prawie prymitywnym przeciwstawieniem siC sile ognia stały siC
materiałyŚ beton i stal. Wprawdzie juc dawniej znane, lecz teraz Wprowadzone W powszech-
ne ucycie. Niemniej był to sposób bardzo kosztowny, skoro cena jednej wiecy pancernej
fortu, a było ich na jednym po kilka lub kilkanaWcie, siCgała około roku ńřŃŃ sumy 25Ń ŃŃŃ
koron. Wspomnijmy dla porównania, ce bułkC mocna było dostać juc za jednego centa.
Betonowe zaW bloki fortów przybierały cyklopowe rozmiary monolitów dr>conych koryta-
rzami potern i kazamatów.

Wreszcie bezpoWrednia juc odpowieda na pytania dotycz>ce postaci przyszłej twierdzy
tkwiła W samym sposobie ukształtowania dzieła obronnego. Ono tec staje siC teraz
najbardziej złoconym problemem. SzybkoWć przemian zmusza do natychmiastowych ripost,
te zaW wobec iloWci współczynników staj> siC coraz trudniejsze. Niemniej jednak doWć szybko
rysuj> siC przynajmniej trzy stanowiska, kształtuj>ce rócne, odmienne doktryny fortyÝkacji.
Na naszym obszarze WystCpuj> one z biegiem lat kolejno.

Pierwsza odmiana ,,grup fortecznych” to koncepcja W znacznej mierze zachowawcza,
bCd>ca kontynuacj>, zwłaszcza na mniej wacnych odcinkach i czCsto W bardziej polowej
postaci, W istocie koncepcja tradycyjnego fortu zeWrodkowanego. Przy czym nastCpuje
jednak podział obwodu twierdzy na uzyskuj>ce pewn> samodzielnoWć i zwartoWć odcinki,
dopełnione pojedynczymi bateriami, i takie WłaWnie rozwi>zanie znajdujemy pocz>tkowo
W Krakowie juc ok. ń87Ń.

Źruga odmiana, równiec grup fortecznych, lecz juc „pancernych”, oparta została na
głCbokim przekonaniu o sile stali i betonu. Kreowała ona fort zeWrodkowany, teraz W pełni
pancerny, któremu pocz>tek dał Włoch Maggiorotti, rzecznikami zaW stali siC Belgowie przez
swego sławnego Brialmonta, a wreszcie - W swoistym ujCciu - Austriacy w osobie Brunnera.
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na powrót fortu przesłoniCta zostaje nieoczekiwanie kolejnym udoskonaleniem artylerii,
co zmusiło do nowych, zgoła nie przewidywanych przemian.

2. System fortowy - grupowy

Po latach mocna stwierdzić, ic przełom W dziejach fortyÝkacji, dokonany ok. ń87Ń, stał
siC niejako początkiem, krótkiego Wprawdzie, zamkniCtego W przybliceniu rokiem ń885
okresu, dopełniającego ostatecznie dorobek tych lat. Był to bez wątpienia okres na miarC,
czasów, W których W ogóle wprowadzono broM palną. Pociski wybuchające czy tec - jak
podówczas to nazywano -- ,,o działaniu minowym”, znajdują zastosowanie nie tylko
W działach, ale i W moadzierzach. Ich właWnie miacdcąca siła wraz z donoWnoWcią do
kilkunastu kilometrów stanie siC głównym sprawcą zdobycia czy tec kapitulacji Wielu
Wielkich i z pozoru nie do zdobycia twierdz jeszcze W 3Ń lat póaniej tak na zachodzie
(Belgia), jak wschodzie (Rosja). `

Najprostszym zatem, prawie prymitywnym przeciwstawieniem siC sile ognia stały siC
materiałyŚ beton i stal. Wprawdzie juc dawniej znane, lecz teraz Wprowadzone W powszech-
ne ucycie. Niemniej był to sposób bardzo kosztowny, skoro cena jednej wiecy pancernej
fortu, a było ich na jednym po kilka lub kilkanaWcie, siCgała około roku ńřŃŃ sumy 25Ń ŃŃŃ
koron. Wspomnijmy dla porównania, ce bułkC mocna było dostać juc za jednego centa.
Betonowe zaW bloki fortów przybierały cyklopowe rozmiary monolitów drąconych koryta-
rzami potern i kazamatów.

Wreszcie bezpoWrednia juc odpowieda na pytania dotyczące postaci przyszłej twierdzy
tkwiła W samym sposobie ukształtowania dzieła obronnego. Ono tec staje siC teraz
najbardziej złoconym problemem. SzybkoWć przemian zmusza do natychmiastowych ripost,
te zaW wobec iloWci współczynników stają siC coraz trudniejsze. Niemniej jednak doWć szybko
rysują siC przynajmniej trzy stanowiska, kształtujące rócne, odmienne doktryny fortyÝkacji.
Na naszym obszarze WystCpują one z biegiem lat kolejno.

Pierwsza odmiana ,,grup fortecznych” to koncepcja W znacznej mierze zachowawcza,
bCdąca kontynuacją, zwłaszcza na mniej wacnych odcinkach i czCsto W bardziej polowej
postaci, W istocie koncepcja tradycyjnego fortu zeWrodkowanego. Przy czym nastCpuje
jednak podział obwodu twierdzy na uzyskujące pewną samodzielnoWć i zwartoWć odcinki,
dopełnione pojedynczymi bateriami, i takie WłaWnie rozwiązanie znajdujemy początkowo
W Krakowie juc ok. ń87Ń.

Druga odmiana, równiec grup fortecznych, lecz juc „pancernych”, oparta została na
głCbokim przekonaniu o sile stali i betonu. Kreowała ona fort zeWrodkowany, teraz W pełni
pancerny, któremu początek dał Włoch Maggiorotti, rzecznikami zaW stali siC Belgowie przez
swego sławnego Brialmonta, a wreszcie - W swoistym ujCciu - Austriacy w osobie Brunnera.
Ta WiCc forma pojawia siC równiec W fortyÝkacjach Krakowa W latach osiemdziesiątych,
zwłaszcza W postaci .sławnego tzw. fortu scalonego (źin/zeityfori), Dłubni (4řa) i WCgrzec (47a).



Ostatnia, trzecia odmiana _ ,,fortóW grupowych”, była juc nowoWci>. Polegała na
rozrzuceniu elementów fortu W otwartym krajobrazie. Tym prostym sposobem zmniejszano
siłC niszcz>c> artylerii. Pociski bowiem, traÝaj>c W zeWrodkowany dawniej układ fortu,
mogły niszczyć jednoczeWnie nawet kilka jego organów. Teraz trafienia stały siC bez
porównania trudniejsze. MyWl takiego rozrzucenia Wyszła, jak siC zdaje, od Żrancuzów
(ouürage), lecz prawie jednoczeWnie podjCli j> tec Niemcy (festa), a takce Austriacy (fort
żhanicka). W twierdzy krakowskiej spotykamy j> po ńřŃŃ, niemniej raczej sporadycznie
(np. Żort KrCpak).

PrzyjCcie którejkolwiek doktryny poci>gało za sob> oczywiWcie potrzebC wznoszenia
nowych dzieł obronnych składaj>cych siC na twierdzC. Takie tec dzieła powstaj> wkrótce,
a przy tym W wielkiej rócnorodnoWci. Nalec> do nich zarówno ducy „fort pancerny”, z cał>
galeri>, nawet kilkuset, wiec artyleryjskich (np. WCgrzce _ 47a), tzw. ,,mały fort
pancerny”, o kilku tylko Wiecach tzw. „baterii milcz>cych”, przeznaczonych jedynie dla
bliskiej obrony (np. Bibice _ 45a), dalej ,,mały fort” piechoty (np. Mydlniki _ 4ńa).
Wreszcie bateria b>da otwarta (np. ŻB V-II, III W grupie Zielonki), b>da pancerna, u nas
nie stosowana, wreszcie bierny schron piechoty (np. Przegorzały, Bronowice) oraz cała seria
najrócniejszych form szaMców ziemnych, zwłaszcza piechoty, nie mówi>c o prochowniach,
stanowiskach obserwacyjnych etc. Zmianie ulegaj> tec narysy. WiCksze dzieła to zrazu
barkany (narys trapezowy), a WiCc juc nie lunety (narys piCcioboczny), od ok. ń8řŃ zaW
coraz czCWciej przyjmuj>ce obłe, półkoliste lub nawet owalne (np. Olszanica _ 3ř) narysy.
Podobnie proÝleŚ równiec od koMca XIX w. przybieraj> b>da prost> postać o tzw.
,,spłaszczonym stoku” na wzór dawnego przedstoku _ glacas, b>da od ok. ń885 przy
dawnym proÝlu zmieniaj> połocenie kaponier ze stokowych na umieszczane W przeciw-
stokach (rewersowe) i opatrywane ł>cz>cymi je podzielonymi galeriami strzeleckimi. Te
ostatnie nalec> tec do całej serii W ogóle nowych elementów, które obejmuj> terazŚ wiece
pancerne ze staliwa, nieruchome kopuły, betonowe przedpiersia ze stalowymi tarczami,
a W szczególnoWci Wielkie tradytory ukryte przed ostrzałem przeciwnika, skutecznie
broni>ce zwłaszcza miCdzypoli. Przykłady kacdej z tych form mocna znaleać na pod-
krakowskiej jurze, nawet W jednym tylko obszarze warownym, jak np. III _ Las Wolski.

jak juc Wspomniano, szkoła austriacka wprowadza pierwsza, bo juc pod koniec lat
siedemdziesi>tych, podział obwodów twierdz galicyjskich na odcinki, czyli właWnie tzw.
grupy forteczne (Kraków ń872-74). W systemie fortowym grupowym stan> siC one jej
charakterystyczn> cech>, która przetrwała do lat pierwszej wojny Wwiatowej. Stanowi> one
wprawdzie płytkie z reguły, prawie kordonowo rozmieszczone zespoły rócnych form
obronnych, niemniej zwi>zane s> W całoWć i pogłCbione rozbudow> nowego pierWcienia
,,noyau” _ rdzenia. Źo tych grup nalec>Ś fort główny, forty miCdzypól, szaMce piechoty,
baterie, prochownie, schrony etc. Wprawdzie grupa taka zwykle nie zapewnia własnej
obrony bocznej, lecz wspiera siC wzglCdnie silnie jako skupisko o s>siedni>. WłaWnie
krajobraz pagórkowaty, a wiCc taki, jak omawiany jurajski, szczególnie sprzyjał podziałowi
na tego rodzaju grupy. Tak> charakterystyczn> „grup> forteczn>”, zreszt> W górskiej
odmianie, staje siC W Krakowie Las Wolski (grupa nr III, ok. ń88Ń), póaniej równiec
Zielonki (grupa nr V). Źoskonale widać tu cał> złocon> strukturC grupy fortecznej.
Wystarczy spojrzeć na plan III grupy skupionej wokół Żortu Skała z dziesiCcioma dziełami
towarzysz>cymi i sieci> dróg.

W sumie Kraków posiadał 8 takich grup fortecznych (dawne obszary warowne).
Podobne podziały uzyskały zreszt> i inne twierdze dawnej żalicji, jak PrzemyWl, Zalesz-
Czyki, Mikołajów oraz Halicz.

Na tC zachowawcz> W istocie odmianC ok. ń8řŃ nawarstwia siC odmiana pancernych
juc grup fortecznych, wyposaconych zrazu W duce forty pancerne, poniek>d nawi>zuj>ce
do tradycji szkoły belgijskiej. Odmiana ta uzyskuje własn> teoretyczn> podbudowC
W postaci prac Mollinara, Möringa, Brunnera. Tak to powstaje wspomniana juc oryginalna
POSUIĆ ,,fortu scalonego”, dwuwałowego jak WCgrzce _ 47a i Źłubnia _ 4řa (Kraków
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pancerny”, o kilku tylko Wiecach tzw. „baterii milczących”, przeznaczonych jedynie dla
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siedemdziesiątych, podział obwodów twierdz galicyjskich na odcinki, czyli właWnie tzw.
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Wystarczy spojrzeć na plan III grupy skupionej wokół Żortu Skała z dziesiCcioma dziełami
towarzyszącymi i siecią dróg.

W sumie Kraków posiadał 8 takich grup fortecznych (dawne obszary warowne).
Podobne podziały uzyskały zresztą i inne twierdze dawnej żalicji, jak PrzemyWl, Zalesz-
Czyki, Mikołajów oraz Halicz.

Na tC zachowawczą W istocie odmianC ok. ń8řŃ nawarstwia siC odmiana pancernych
juc grup fortecznych, wyposaconych zrazu W duce forty pancerne, poniekąd nawiązujące
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W postaci prac Mollinara, Möringa, Brunnera. Tak to powstaje wspomniana juc oryginalna
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ń8ř4-řř), staj>cego siC jakby oWrodkiem dla całej „grupy fortecznej”. Kacdy z tych
potCcnych fortów wyposacono W kilka baterii dział i haubic W Wiecach pancernych oraz
W silnie rozbudowane tradytory, równiec osłaniane pancerzem.

Model ten jednak nie utrzymuje siC długo. Być moce pod wpływem doktryn
francuskich, gdzie W latach ń885-ńřŃ4 odchodzi siC od dwuwałowych fortów na rzecz
jednowałowych, nastCpuje ogólne juc Wsparcie grup fortecznych zwykłymi, jednowałowymi
fortami pancernymi. S> one nieco zblicone do pruskich „małych fortów”, jak np. Żort
4ř% _ żrCbałów (ń8ř6-ř8) lub Żort 53a _ Winnica W twierdzy Kraków. Niekiedy
zastCpuj> je znakomicie zmodernizowane stare forty artyleryjskie, np. Żort 44 _ Tonie (ok.
lřńŃ),ęąz charakterystycznymi podnoszonymi przeciwszturmowymi wiecami pancernymi.
Źopełnieniem zaW grup staj> siC liczne, nowe forty piechoty o typowych, obłych juc
narysach, tak W obrCbie rdzenia (Kraków Podgórze St. I-IV, ok. ń8řŃ), jak i zewnCtrznego
pierWcienia (Olszanica _ 3ř, ok. ń884). W póaniejszej Wersji ich szyje osłaniane s> Wałem
z rodzajem bastei (np. Żort 45a _ Bibice, ń8ř6). Źopełniaj> całoWci odkryte baterie ze
schronami pogotowia (np. Zielonki _ Kraków, ok. ńřńŃ) i liczne proste szaMce
ziemno-drewniane najrócniejszych rodzajów.

Odmiana z kolei fortów grupowych to W szkole austriackiej jakby wbudowywanie
W istniej>ce struktury nowych rozproszonych skupisk elementów obronnych. Mimo ic juc
ok. ń8řŃ koncepcjC ich stworzył Chanick, nie wzbudziły one zrazu zainteresowania i nie
znalazły zastosowania na szersz> skalC. Rozplanowanie ich było odmienne od francuskich
ouvmge czy pruskich fast na skutek eliminacji charakterystycznego dla tamtych fortu
głównego. Wznoszone na tej kanwie małe forty grupowe pojawiły siC dopiero W ostatnich
latach przed wojn>. Wi>zało siC to z rozbudow> nowego obwodu „N” _ ,,noyau”
(rdzenia) W miejsce przestarzałych juc szaMców ŻS, tzw. drugiego pierWcienia fortyÝkacji.
Tak tec np. dawne szaMce 2, 4, 5 (grupa I) miCdzy Wisł> i Rudaw> zamieniono W małe
forty piechoty N 2, N 4, N 5. Były to tec zbudowane ok. ńřńŃ przynajmniej dwa forty
W KrakowieŚ Bielany i chyba Olszanica, z charakterystycznym tradytorem skalnym, jak
równiec zmodernizowany zespół W otoczeniu Żortu KoWciuszko-2, nie tylko opatrzony
nowymi Wałami, szaMcami i systemem dróg, ale tec potCcnym tradytorem broni>cym
Źoliny Rudawy.

3. Czas wojny i „emerytury”

Pozostaje do rozwcenia pytanie, czy Wszystkie te zabiegi wokół tak potCcnej rozbudowy
obwarowaM Krakowa, a W szczególnoWci jej grup fortecznych zwi>zanych z krajobrazem
jury, odegrały jak>W rolC W zmaganiach wojennych pierwszej Wojny Wwiatowej. I tu trzeba
stwierdzić, ic tak. Bodaj po raz pierwszy od czasów tatarskich najazdów.

W pierwszej Wojnie Wwiatowej twierdza odegrała _ choć niewiele o tym pisano
_ zasadnicz> rolC W powstrzymaniu najazdu rosyjskiego W listopadzie i grudniu ńřń4.
Źziałania W oparciu o ni>, jako klasycznego pavot _ zawiasu W strategicznej rozgrywce
wstrzymuj>cej rosyjsk> ofensywC, a z kolei W odepchniCciu Rosjan na Wschód miało zasadnicze
znaczenie. Tu bowiem zakoMczyły siC sukcesy rosyjskie, a działania wojenne nie powróciły juc
pod mury Krakowa. Było to zwyciCstwo oparte właWnie o walory twierdzy. Niemniej czCWć
zachodnia zwi>zana z jur> nie odegrała tu wiCkszej roli, poza psychologicznym znaczeniem
samego swego istnienia. żłówna rola przypadła W udziale grupom warownym połoconym na
wschód i południe od miasta. Północny zaW odcinek jurajski stanowił tylko mocn> liniC
artyleryjskiej obrony, której przeciwnik „sił> cyw>” juc nie atakował.

Źopiero po wojnie twierdza stała siC znów problemem, lecz W zupełnie innym ujCciu.
żo było bowiem robić W odrodzonym kraju i W nowym układzie granic z ogromnym

zasobem materialnym, zawartym W setkach murowanych dzieł, baterii i najrozmaitszych
budowli zwi>zanych z fortec>?
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Tak tec np. dawne szaMce 2, 4, 5 (grupa I) miCdzy Wisłą i Rudawą zamieniono W małe
forty piechoty N 2, N 4, N 5. Były to tec zbudowane ok. ńřńŃ przynajmniej dwa forty
W KrakowieŚ Bielany i chyba Olszanica, z charakterystycznym tradytorem skalnym, jak
równiec zmodernizowany zespół W otoczeniu Żortu KoWciuszko-2, nie tylko opatrzony
nowymi Wałami, szaMcami i systemem dróg, ale tec potCcnym tradytorem broniącym
Doliny Rudawy.

3. Czas wojny i „emerytury”

Pozostaje do rozwcenia pytanie, czy Wszystkie te zabiegi wokół tak potCcnej rozbudowy
obwarowaM Krakowa, a W szczególnoWci jej grup fortecznych związanych z krajobrazem
jury, odegrały jakąW rolC W zmaganiach wojennych pierwszej Wojny Wwiatowej. I tu trzeba
stwierdzić, ic tak. Bodaj po raz pierwszy od czasów tatarskich najazdów.

W pierwszej Wojnie Wwiatowej twierdza odegrała _ choć niewiele o tym pisano
_ zasadniczą rolC W powstrzymaniu najazdu rosyjskiego W listopadzie i grudniu ńřń4.
Działania W oparciu o nią, jako klasycznego pavot _ zawiasu W strategicznej rozgrywce
wstrzymującej rosyjską ofensywC, a z kolei W odepchniCciu Rosjan na Wschód miało zasadnicze
znaczenie. Tu bowiem zakoMczyły siC sukcesy rosyjskie, a działania wojenne nie powróciły juc
pod mury Krakowa. Było to zwyciCstwo oparte właWnie o walory twierdzy. Niemniej czCWć
zachodnia związana z jurą nie odegrała tu wiCkszej roli, poza psychologicznym znaczeniem
samego swego istnienia. żłówna rola przypadła W udziale grupom warownym połoconym na
wschód i południe od miasta. Północny zaW odcinek jurajski stanowił tylko mocną liniC
artyleryjskiej obrony, której przeciwnik „siłą cywą” juc nie atakował.

Dopiero po wojnie twierdza stała siC znów problemem, lecz W zupełnie innym ujCciu.
żo było bowiem robić W odrodzonym kraju i W nowym układzie granic z ogromnym

zasobem materialnym, zawartym W setkach murowanych dzieł, baterii i najrozmaitszych
budowli związanych z fortecą?



Z perspektywy naszych czasów sprawa Wydaje siC prosta. Twierdza jawi siC nam dziW
jako Wielki zespół zabytkowyś coW, co porównać by mocna do W pełni zachowanych murów
miejskich czy bastionowych obwarowaM, zasługuje po prostu na ochronC. Stanowi zabytek
architektury, historyczne kuriozum techniki, wreszcie rozległe tereny zielone. Wymaga wiCc
adaptacji do nowych celów.

Ale ten z pozoru przecytek miał na owe czasy nie tylko swój urok legendy o potCdze,
lecz takce konkretn> wymowC materialnego zasobu kubatur i urz>dzeM. St>d nie-
zdecydowanie towarzysz>ce czasom dwudziestolecia. Najpierw wiCc W czasie wojny
z bolszewikami zabiera siC z fortów działa do montacu poci>gów pancernych. Zamienia
forty na magazyny, koszary i prochownie. Trwa jednak problem utrzymywania rozległej
sieci dróg fortecznych, smaruje siC nawet łocyska zbCdnych juc wiec pancernych. Po Wojnie
zatem fortyÝkacje pozostaj> ,,obozem warownym”. Zbyt blisko bowiem wypadła wcale nie
pokojowa granica z Rzesz> Niemieck>, by całkowicie zlekcewacyć nawet nienow>
i pozbawion> tajemnic dla przeciwnika warowniC.

Komendant Obozu Warownego Kraków _ to tytuł, który W okresie miCdzywojen-
nym, mimo historycznego juc brzmienia, nie znika. Ma to pełne uzasadnienie. W pierw-
szych latach WolnoWci Kraków jest znów miastem nadgranicznym, tyle ce zorientowanym
W dokładnie przeciwnym kierunku. Za ci>gle niepewn> lini> granicznych słupów raz W raz
przetaczaj> siC Wl>skie powstania i kacdy dzieM moce przynieWć konflikt zbrojny. W tej
sytuacji pewny betonowy strop, przeciwrykoszetowa strzelnica i stalowa kopuła maj>, mimo
Wszystko, swoj> wymowC. WiCcej, W archiwach Wojskowych zachowały siC z owych lat
projekty modernizacji twierdzy. Źo ich realizacji jednak nie doszło. Tak to ,,falowanie”
pogl>dówŚ kasować _ nie kasować, decyduje o utrzymaniu twierdzy „na emeryturze”.

Sprzyjaj> temu chroniczne braki wyposacenia armii W magazyny, koszary, parki
sprzCtu. I tak juc pozostaje ac po lata drugiej wojny. Twierdza W obwodzie granicznym,
utrzymana dla wszelkiej pewnoWci.

Najnieoczekiwaniej We wrzeWniu roku ńř3ř stara twierdza _ „emeryt” odegrała znów
sw> _ choć epizodyczn> _ rolC. żo ciekawsze, na tym miejscu, właWnie od strony grup
fortecznych rozbudowanych na jurze.

Trudno dziW chyba o mniej znany, a jednak istotny epizod drugiej wojny Wwiatowej nic
bitwa o Kraków. żhoć W ograniczonym stopniu rozegrała siC ona na fortach twierdzy,
przeciec jednak W zmaganiach Armii Kraków, ac do momentu podjCcia decyzji odwrotu,
właWnie o to, a nie o inne miasto chodziło.

Jak to czCsto bywa na starych szlakach wojennych, historia znów siC powtórzyła
W swym strategicznym schemacie sprzed lat, z tym ce jakby W zwierciadlanym odbiciu.
Atak bowiem tym razem nast>pił od zachodu.

Totec juc W załoceniach operacyjnych na przełomie marca i kwietnia ńř3ř uznano, ic
rejon Krakowa W o wiele szerszym zakresie, bo wraz z wysuniCtym daleko na zachód nowo
Wzniesionym Obszarem Warownym Vl>ska, pozycjami beskidzkimi od południa i ufor-
tyÝkowanym ryglem WCgierskiej żórki, stanowić bCdzie znów zawias (pavot) W stosunku do
całego północnego skrzydła obrony.

Od Wiosny krytycznego roku W koszarach Króla _jana na Warszawskiej (dzisiejsza
Politechnika) sztab gen. Szyllinga rozpracowuje starannie zaszyfrowany ordre de bataalle
Armii. Wtedy to właWnie znów wyłania siC problem Obozu Warownego _ Kraków. Miasto
przewidziane na siedzibC dowództwa frontu, jak równiec na jego depot, wymaga
odpowiedniej osłony, któr> znów staje siC zewnCtrzny pierWcieM fortów. Źowódc> obozu
zostaje płk Roman żwelisiani. juc w kwietniu nastCpuje przegl>d dzieł obronnych
z zapleczem. Przewidziano ich obsadzenie zwłaszcza na jurajskim właWnie łuku, od Winnicy
po WCgrzce. Przygotowano zablokowanie głównych dróg i przegl>dniCto arsenał twierdzy,
niestety o nikłej wartoWci. 27 starych austriackich dział tzw. ,,odWodu ruchomego”,
maj>cych zaledwie po 2ŃŃ sztuk pocisków na lufC, oraz kilkadziesi>t dział fortecznych na
fortach posiadało znikome znaczenie dla obrony. St>d na razie przeznaczono dla
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z zapleczem. Przewidziano ich obsadzenie zwłaszcza na jurajskim właWnie łuku, od Winnicy
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bezpieczeMstwa obozu, a jednoczeWnie do osłony miejsca mobilizacji, dowództwa Armii
i depot wojsk polowych - kilka jednostek i nieco sprzCtu oraz dywizjon pozycyjny artylerii
przeciwlotniczej, po czCWci rozlokowany tec na Żorcie KoWciuszko.

Wybuch wojny zastaje dowództwo Armii rozlokowane w kompleksie szkół przy
ówczesnych ulicachŚ Piłsudskiego, Czapskich, placu jabłonowskich (obecnie Sikorskiego)
i Pierackiego (obecna Studencka). Trwa bitwa graniczna na skraju dalekiej rubiecy
Obszaru Warownego Vl>sk i umocnieM Beskidów. Szybko okazuje siC, ic uderzenia
niemieckie znów - jak rosyjskie W pierwszej wojnie _ zmierzaj> do wywacenia zawiasu
obrony, Krakowa, przez okr>cenie. St>d głCbokie zagony od południa i północy, brak zaW
silniejszego ciosu wprost z zachodu. Twierdza, choć przestarzała, znów spełnia psycho-
logiczne zadanie.

Wobec silnego oskrzydlenia uderzeniami wzdłuc osi Olkusz _ PiMczów i Mszana
_ Wojnicz 3 wrzeWnia, przy słabym naporze na Kraków, podjCto starannie utrzymywan>
W tajemnicy decyzjC cofniCcia Armii na wschód od Krakowa.

Noc> z 4 na 5 nastCpuje odskok grupy gen. Sadowskiego na przedpole zachodniego
odcinka linii fortów. Płk żwelisiani przekazuje obronC grupie fortecznej płk. KlaczyMskiego.
Rankiem obsadzone fortyŚ od Skały (3ř) przez Mydlniki (4la) po Zielonki (45), Tonie (44)
i WCgrzce (47), gotowe s> do obrony. Pod ich osłon> Armia i sztab wycofuj> siC na Brzesko.

Tymczasem na przedpolu twierdzy zaczynaj> siC utarczki ze zblicaj>cym siC wrogiem.
Pojawiaj> siC czołgi, agresywnoWć roWnie. _jednak dobrze zorganizowana obrona i artyleria
daj> 4 wrzeWnia nacieraj>cym od południa skuteczn> odprawC. Natarcie utyka. Pod osłon>
nocy z 4 na 5 wrzeWnia załoga planowo wycofuje siC na wschód. Kraków staje siC miastem
otwartym, spełniwszy jako twierdza wyznaczone mu w obronie skromne, lecz dobrze
spełnione zadanie.

Powracamy do tematu systemów i szkół fortyÝkacji. Nawet podany krótki przegl>d
wykazuje, ic kacda ze szkół przejawia wyraanie indywidualne cechy. Nawet w zuniÝkowa-
nej pozornie odmianie fortów grupowych kacda szkoła traktujeje inaczej. W postaci niemal
polowej, a wiCc lekkiej - austriacka, mocniej z głównym fortem zwi>zanej - pruska, na
sposób stały z cytadelowym WródszaMcem - rosyjska.

Niemal kacda z omówionych odmian i form zawacy wkrótce na rozwoju nastCpnego,
ostatniego z omawianych, systemu rozproszonego. Żort bowiem pancerny stanie siC
prototypem ,,ostrogu fortecznego”. żrupa forteczna z kolei zda siC wyprzedzać formowanie
n,owej fortyfikacji stałej _ ,,ciCckiej”. Wreszcie fort polowy -- fortyÝkacji „lekkiej”
i polowej.

KoMcz>c omówienie systemu fortów grupowych dodać wypada, ic _jua w okresie jego
panowania pojawiaj> siC, podobnie jak i w poprzednich systemach, dzieła stanowi>ce
zapowieda nowo kształtuj>cego siC systemu - fortyÝkacji rozproszonej. Takimi s>
austriacka Maniera Riegera, na równi z wielkimi tradytorami (np. Żort KoWciuszko-2,
a takce Luneta Warszawska-IVa). Źo tych tec doWwiadczeM wypadnie jeszcze powrócić
w dalszym ci>gu przy omawianiu nastCpnego juc systemu.

4. Źzieła systemu fortyÝkacji rozproszonej

Pierwsza wojna Wwiatowa daje pocz>tek nowemu systemowi, tym razem bCd>cemu
wyrazem dramatycznych doWwiadczeM wynikaj>cych z długotrwałych walk pozycyjnych,
których ani rozmiaru, ani zakresu nikt nie potraÝł wczeWniej przewidzieć. Choć ogólny
kierunek rozwoju sztuki obronnej wyraanie skłaniał siC juc od schyłku XIX stulecia ku
rozpraszaniu dzieł na nieustannie powiCkszanym obszarze, jak miało to miejsce na jurze np.
w Żorcie KrCpak, to jednak znaczn> ostrocnoWć i rezerwC dla tych poczynaM przełamała
ostatecznie dopiero I wojna. żłCboko umieszczone pod ziemi> kawerny, rozdzielone na
drobne rócnofunkcyjne elementy i dzieła, dawne forty, stałe kopuły pancerne, a nade
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wykazuje, ic kacda ze szkół przejawia wyraanie indywidualne cechy. Nawet w zuniÝkowa-
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Pierwsza wojna Wwiatowa daje początek nowemu systemowi, tym razem bCdącemu
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drobne rócnofunkcyjne elementy i dzieła, dawne forty, stałe kopuły pancerne, a nade



wszystko ogromna iWcie pajCcza sieć okopów i przeszkód _ stworzyły w trakcie zmagaM
frontowych nowy, nie znany dot>d obraz fortyÝkacji. Nast>piło z powrotem wi>zanie do
niedawna izolowanych szkieletowych układów w ci>głe pasma i obwody warowne. Źopiero
obronnoWć w rozumieniu dzieł stałych, umocnienia w rozumieniu polowych, jak równiec
znów ogromnie wacne sieci przeszkód wszelkiego rodzaju dały, scalon> w konsekwentny
system, now>, trudn> do przełamania koncepcjC obrony. Zapowieda jakby takich właWnie
rozwi>zaM juc z pocz>tkiem XX stulecia stanowiły np. pierwsze „pasma” rozbudowane
w duchu fortyÝkacji rozproszonej na jeziorach Mazurskich, a wiCc jakce daleko od naszego
obszaru jury.

Charakterystyczn> zmiennoWć pogl>dów, widoczna w działalnoWci sztabów na pocz>t-
ku XX stulecia wobec dylematuŚ budować czy nie budować, utrzymać czy kasować
wielkich rozmiarów rozbudowywane do niedawna twierdze, juc w pierwszym roku wojny
zamarła wobec bezruchu walki pozycyjnej. Żort czy nawet twierdze, skazane na samotn>
obronC, jednako na frontach Belgii, Żrancji czy Rosji okazały siC nie do utrzymania.
Natomiast wci>gniCcie twierdzy W ramy przeprowadzonego manewru, jak Krakowa
(ńřń4), który odegrał niemał> rolC W powstrzymywaniu pochodu Rosjan, czy w liniC
obrony, jak w wypadku Osowca lub Verdun (ńřń5), przynosi nieocenione usługi.

Ciekawe, ic zaraz po pierwszej wojnie, która na polach walki skoMczyła siC znów
odzyskaniem mocliwoWci manewru, zainteresowanie fortyÝkacj> ogromnie wzrosło, in-
spiruj>c całe serie studiów i opracowaM. Źyskusja rozszerza siC na cał> źuropC. Tak to
z powrotem, po przerwie okresu rozbiorów, wł>cza siC do niej, na domiar _ jak siC miało
okazać _ skutecznie, takce polski korpus incynierów wojskowych (np. godne uwagi
rozwacania nad ,,ostrogiem fortecznym”) w czasopiWmie ,,Saper i Incynier Wojskowy”.

juc wiCc w ńř23 rozwacane s>, m.in. wobec ujawnionych prac niemieckich, potrzeby
stworzenia obszarów warownych Krakowa, Vl>ska, żdyni i Wilna. Póaniej nastCpuje
w dyskusji i realizacjach wszCdzie pewien zastój, prócz ZSRR, który intensywnie fortyÝkuje
sw> granicC zachodni> niemal od Bałtyku po Morze Czarne (ńř2ř-35). Źopiero w ńř33
podejmuje siC w Polsce budowC obwarowaM Vl>ska i Helu, w ńř35 zaW równiec wschodnich
rubiecy kraju. Tym razem dopiero wojna przerywa prace. Po kampanii wrzeWniowej znów
staj> naprzeciw siebie dwaj przeciwnicy i znów przez nasze ziemie przebiegaj> dwie
graniczne, przeciwstawne linie. KoMcowa zaW faza wojny przynosi rozbudowC do monstrual-
nych rozmiarów pasma fortyÝkacji biegn>cych siedemnastoma liniami przez ziemie polskie,
jedna za drug>, od Bałtyku po Karpaty. W tym czCWci południowe dwóch z nich znów
zwi>zały siC z Jur>.

Krótki okres ńřń4-ńř45 zostawia na naszych ziemiach tak wielk> liczbC fortyÝkacji,
jakiej nie wzniosły całe minione stulecia. Niemniej ogromn> ich czCWć czas zatarł do dziW na
tyle skutecznie, ic nawet Wlady bywaj> niełatwe do odszukania.

Przy obecnym stanie wiedzy potrafimy wskazać przynajmniej piCć odmian systemu
fortyÝkacji rozproszonej zastosowanych na ziemiach polskich. Źo form blicszych fortyÝkacji
lekkiej mocna by roboczo zaliczyć odmianyŚ zapór, pasm warownych oraz linii umoc-
nionych. WWród zaW form blicszych fortyÝkacji ciCckiej odmianyŚ oWrodków i zespołów
warownych. Z tych dwie, zapór i linii umocnionych, znalazły zastosowanie na in-
teresuj>cym nas obszarze.

Kacda z nich, rzecz jasna, posiadała swe wady i zalety. Zalety te mogły ujawnić siC
tylko przy prawidłowym ucyciu odmiany w okreWlonych warunkach. W tym enigmatycz-
nym na pozór stwierdzeniu mieWci siC właWnie czynnik najistotniejszyŚ umiejCtnoWć ucycia
fortyÝkacji, sk>din>d właWciwej dla całej sztuki obronnej.

_ Tak wiCc odmiana ,,zapór warownych”, czego nie nalecy mylić z zaporami terenowy-
mń czy to naturalnymi (np. wodnymi, leWnymi), czy tec sztucznymi (np. zniszczenia dróg,
mostów), opiera siC na zasadzie tradycyjnej w dziejach _ obrony tarczowej. Zamykania
zatem naturalnej ciaWniny za pomoc> fortyÝkacji. W tym wypadku z charakterystycznym
z reguły wysuniCciem w głównym paWmie obrony najmocniejszych elementów naprzód. 87
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Natomiast odmiana ,,linii umocnionych” stanowi lekkie, kordonowe, jednorzCdowe
zwykle wzmocnienie rubiecy z ucyciem głównie małych ostrogów. Źzieł w formie
powtarzalnych kojców fortecznych b>da zwykłych, b>da tradytorowych, wtopionych
miCdzy okopy i zasieki, w całoWci o na wpół polowym charakterze.

Szkoła polska, mimo kilkudziesiCcioletniej przerwy, w zaskakuj>co krótkim czasie, bo
juc w koMcu lat dwudziestych, odtwarza własny korpus incynierski i formułuje podstawy
oryginalnej doktryny fortyÝkacji. Zarówno własne tradycje, jak tec ograniczone mocliwoWci
ekonomiczne skłaniaj> do wyboru odmian półstałych i polowych. Niemniej w owym czasie
jura znalazła siC juc na dalszym planie linii obronnych. St>d fortyÝkacje polskie
przesuniCto na teren graniczny Vl>ska. _jedynie przedpole CzCstochowy umocnione zostało
pasmem rozproszonych małych ostrogów i sieci> okopów. Umocnienia zaW Vl>ska,
a zarazem i Krakowa, znalazły siC na dalekim przedpolu _]ury.

Meandry historii dały o sobie znać ostatnim akordem dziejów historii sztuki obronnej
na jurze Krakowskiej, który przypadł w udziale nie szkole polskiej, lecz niemieckiej. I znów
w kolejnej reorientacji, tym razem ku Wschodowi. Prócz pewnej adaptacji dawnej twierdzy
krakowskiej, nazwanej teraz Pozycj> Żryderyka (Żriedrich-Stellung), czyli nowego obwodu
rdzenia z lat ńřńŃ-ń4, oraz Pozycji Henryka (Heinrich-Stellung) na linii zewnCtrznego
pierWcienia twierdzy, główna linia obrony znalazła siC znów, tym razem w pełni, na jurze
Krakowskiej. Tu przebiegała pomiCdzy Paczółtowicami a Czułówkiem z wysuniCtymi
pozycjami w Źolinie Rudawy (rygiel Rudawa-Nielepice i Rygiel Skała _ Skala-Riegel).

Ogółem szkoła niemiecka lat drugiej wojny Wwiatowej zasługuje na nasz> szczególn>
uwagC równiec jako koMcowy element sztuki obronnej połowy XX stulecia. Znana jest tec
z terenu Polski we wszystkich wymienionych odmianach. Niemniej nie tylko liczba dzieł, ale
nawet dokładniejsze dane o rozmieszczeniu najrócniejszych ich załoceM nie zostały jeszcze
jak dot>d w pełni rozeznane. Mocna jednak stwierdzić, ce reprezentowane tu s> zarówno
najrócniejsze okresy rozwojowe tej szkoły, jak tec zmieniaj>ce siC koncepcje strategiczne
i taktyczne ucycia fortyÝkacji. Według nawet obecnego niepełnego stanu poznania zwraca
uwagC rozmachem zabudowy, iloWci> wznoszonych dzieł, ich uformowaniem, wynikaj>cym
z ogromnego wojennego doWwiadczenia własnego, jak równiec przyswojonych doWwiadczeM
innych krajów. Widoczne jest to zwłaszcza w obiektach wznoszonych juc w latach ńř43-44,
nie mówi>c o imponuj>cym załoceniu, jedynym w źuropie, równym fortyÝkacjom Linii
Maginota, którym jest MiCdzyrzecki Rejon Umocniony. Na naszym obszarze mamy tec do
czynienia z dwoma rodzajami tej fortyÝkacji, mianowicie zaporami warownymi (ryglami)
i liniami umocnionymi. Zatem fortyÝkacji półstałej i polowej.

Okupant zaj>wszy Kraków zrazu obsadził jego forty, szybko jednak zrezygnował z ich
ucytkowania, pozostawiaj>c je puste, jednak pod ochron> stróców. Zaledwie czCWć, i to
blicej połoconych, zamieniono w latach ńř4Ń-44 na magazyny i koszary. W szczególnoWci
Żort KoWciuszko, przemianowany wielk> tablic> wywieszon> na murach od wschodu na
Żort Liste, utrzymał koszarowy charakter, i to z wielojCzyczn> załog>, pod koniec bowiem
wojny umieszczono w nim włoskie jednostki, które zostawiły po sobie na Wcianach do
niedawna jeszcze czytelne informacje w swym dawiCcznym jCzyku. Żort Mogilski był
magazynem. W Żortach Kleparskim i Krakus miCdzy innymi po wybuchu wojny na
wschodzie mieWciły siC obozy jenieckie. Tragiczn> kartC, jako miejsce kaani hitlerowskiej,
miał Żort Krzesławice _ dziW kompromituj>co na wpół zdewastowany Pomnik Walki
i MCczeMstwa.

Źopiero zblicenie siC wschodniego frontu na wiosnC roku ńř44 zwróciło znów uwagC na
nieucyteczne fortyÝkacje. Niemcy uznali je jednak na ogół juc za mało przydatne,
rozbudowuj>c nowe linie obrony pasmami fortyÝkacji polowych na dalszym przedpolu
miasta. St>d okolice Krakowa zryte zostały trzema niemal równoległymi pasmami okopów
i rowów przeciwpancernych, biegn>cych krCtymi pasmami z północy na południe. Pierwsz>
_ opart> na Rabie, drug> _ na paWmie wzniesieM Słomniki _ Podgórze, oraz trzeci>
_ na łaMcuchu jurajskich wzgórz Krzeszowice _ Rybna i dalej. Krakowowi przypadła
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rola ,,Stützpunktu” wspieraj>cego tC drug> liniC. St>d tylko północno-wschodni fragment
pierWcienia fortów wci>gniCto po czCWci w liniC obrony, obsadzaj>c W szczególnoWci Żort
WCgrzce (47a) i czyni>c pewne przygotowanie obronne w Toniach (44), Źłubni (4řa)
i Mogile (4ř ń/2). WiCksze znaczenie miały fortyŚ Pasternik (43), gdzie przygotowano
centralC minersk> dla dokonania ewentualnych zniszczeM w mieWcie przez wysadzenia, oraz
KoWciuszko (2), gdzie znalazło siC stanowisko dowodzenia wraz z central> telefoniczn>.
żłówny natomiast nacisk połocono na blisk> i wewnCtrzn> obronC miasta. 24Ń betonowych
zapór ulicznych, z gór> 5Ń wiCkszych tak zwanych bunkrów, umocnione bloki na
obwodnicy Plant, jak np. piCtrowe schrony bojowe przy KapucyMskiejś na obwodnicy Alej,
jak blok przy Sienkiewicza, Orts-Kommandantur czy AżH _ podówczas Regierung des
żż. Nie brakło lotniska przy ul. Źietla pod Wawelem jak i mnóstwa małych jedno-
osobowych bunkrów, dla których prefabrykaty produkowano nad Wisł> pod Skałk>.
Umocnienia te miały zapewnić promienisto-koncentryczn> obronC miasta, zarówno
przeciw spodziewanemu powstaniu, jak i na wypadek wdarcia siC do miasta atakuj>cych
wojsk radzieckich.

W styczniu ńř45 ofensywa, która jakby powtórzyła w stosunku do Krakowa manewr
okr>cenia z ńřń4, tym razem zrealizowała go w trzecim wariancie _ od północnego
wschodu. Okr>caj>cy cios na kierunku Słomniki_Krzeszowice stworzył jedno ramiC
kleszczy natarcia. Źrugie zaW ramiC kierowało uderzenie przez WisłC ku Wieliczce. Na
przyjCcie takiej właWnie taktyki okr>cenia _ prócz chCci uzyskania sukcesu przy najmniej-
szych stratach _ wpłynCła równiec obawa przed umocnieniami dawnej twierdzy.
Charakterystyczny na teatrach II wojny brak ciCckiej artylerii oblCcniczej, której nie mogły
w pełni zast>pić bombardowania lotnicze, powodował, ic miasto bronione z pełn>
determinacj> stało siC podówczas nadzwyczaj trudne do zdobycia. Za przykład słucyć
mogły wczeWniejsze i póaniejsze długotrwałe oblCcenia starych twierdz, by wspomnieć
Królewiec czy PoznaM. Przewidywany w pierwszej fazie brak zwarcia na południowym
zachodzie wspomnianych kleszczy oraz groaba wybuchu powstania Armii Krajowej
w mieWcie _ skłoniły Niemców do skorzystania z furtki, póki czas, w kierunku Podgórza.
Tak tec siC stało. Być moce, ic tak> sytuacjC brali pod uwagC Niemcy przygotowuj>c
koncepcjC obrony. St>d tec Kraków nie został wł>czony bezpoWrednio w główne pasma
Ostwallu, lecz znalazł siC za drug> jego lini>, odpowiadaj>c typowej sytuacji taktycznej
zwanej ,,b>da _ b>da”. Zakładano, ic albo uda siC zatrzymać wojska radzieckie na linii
Ostwallu, a ewentualny wybuch powstania zdusić w oparciu o przygotowane wewnCtrzne
umocnienia lub ewakuuje siC miasto, zostawiaj>c jego mury jako Wciany twierdzy, albo
nast>pi wycofanie siC za WisłC i na przesłaniaj>ce pozycje W Źolinie Rudawy, czyli
przygotowan> właWnie do obrony liniC jurajskich wzgórz, skał i rozlewisk.

Tu dochodzimy do linii fortyÝkacji _jury Krakowskiej, zwróconych w odwrotn> stronC
nic dawniej _ w kierunku Krakowa. Wbrew pozorom nie moce to dziwić. Kraków bowiem
znalazł siC w tej rozgrywce na linii obronnej biegn>cej z północy na południe, na
interesuj>cym nas wiCc odcinku od Miechowa do MyWlenie. Rygiel Rudawy zaW stanowił
pozycjC wysuniCt> nastCpnej linii Ostwallu, broni>cej żórnego Vl>ska. Źokładniej zaW
mówi>c w skali całego naszego kraju w obecnych granicach _ na liniach okreWlonych
w literaturze (Rawski) ,,a-2” i ,,b-ń”. Stanowiły one odcinki całego ogromnego systemu
fortyÝkacji, licz>cego tylko w obrCbie Polski, poczynaj>c od Wisły, kilkanaWcie linii
obronnych, głównie polowych, ale tec i stałych, jak połocone ku zachodowi Warthebogen
czy Pommernstellung, a takce półstałych.

Takimi właWnie, jak te ostatnie, były fortyÝkacje na jurze. Na naszym odcinku, jak juc
podano, znalazła siC pozycja przesłaniaj>ca pozycje wysuniCte Ostwallu. Tworzyły j>Ś rów
pancerny biegn>cy głównym pasmem Jury, rzec mocna od skały do skały, przez
Ogrodzieniec, dalej na przedpolu Olkusza i dalej, wykorzystuj>c naturaln> przegrodC
Racławki, przez Lasy Krzeszowickie do Wisły. To ogromne dzieło przeciwpancerne, czyli
„Panzergraben”, zwane przez lud „pancygrabami”, do dziW mocna jeszcze ogl>dać
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miejscami w terenie. Vlady zachowały siC tec w Lasach Krzeszowickich, w poblicu
Żrywałdu. Za nimi ci>gnCła siC nastCpna linia obronna, juc za Przemsz>, zatem poza
omawianym tu obszarem. Przed ni> zaW wspominane pozycje przesłonowe polowe, złocone
z sieci okopów i zasieków wspartych miejscami stanowiskami pancernymi. _jedno z takich
zachowało siC koło Chrosnej do dziW, przy polnej drodze, w postaci kopuły pancernej dla
CKM. Na tej linii znalazły siC tec schrony dowodzenia, jak np. równiec zachowany koło
Czułówka.

Powacny juc wCzeł obronny fortyÝkacji półstałej stanowił Rygiel Rudawy, roz-
budowany na drodze Kraków_Katowice w poprzek doliny rzeki. Składał siC on z do dziW
widocznych trzech grup warownych.

Północna to dziW grupa złocona z typowych powtarzalnych schronów i towarzysz>cych
im stanowisk betonowych dla CKM lub wiec pancernych czołgowych, zwanych przez
Niemców ,,Ringstand”, a przez Anglików ,,tobruk”. W poblicu u podnóca szkarpy
pradoliny widoczne s> tec Wlady okopów, przy których na skałce opodal Źoliny KobylaMs-
kiej wymalowano dla zmylenia atakuj>cego _ czołg.

Vrodkowa grupa (wzg. 28Ń), najsilniej rozbudowana, bezpoWrednio ,,okrakiem”
ryglu_j>ca główn> drogC Kraków_Katowice, składa siC równiec ze schronów (w tym
dowodzenia) i tobruków, ale prócz tego wyposacona została w stanowiska i schron dla dział
przcciwpa.ncernych.

Południowe na koniec skupisko to wkute w skały stoku wzgórza schrony i tobruki,
powi>zane okopami.

Cały ten zespół, choć nie odegrał cadnej roli, godzien jest uwagi i zachowania jako
rzadko juc dziW spotykana półstała grupa Warowna, typowa dla koMca drugiej wojny
Wwiatowej.

Pozostaje nam jeszcze ogólna refleksja nad dziejami fortyÝkacji nie tylko zreszt> tego
okresu. Źwie próby ogniowe dwóch wojen Wwiatowych potwierdziły tylko znane, a jakce
czCsto zapominane stwierdzenieŚ ,,fortyÝkacja nie broni siC sama”. Wiedziano o tym
i w starocytnoWci. Pisał o tym NaroMski, akcentował to Napoleon, podkreWlali w swym
podrCczniku Kleczke i WyszyMski w latach miCdzywojennych. A jednak wiara w potCgC
betonowej Wciany wielokrotnie potraÝła zachwiać aktywn> postaw> obroMców. żdy brakło
ducha walki, mocn> twierdzC Modlin poddali Rosjanie po kilku dniach niepełnego nawet
okr>cenia. W ńř4Ń potCcne, wielkie nowoczesne dzieło źben źmael broniło siC zaledwie
dobC, nawet przy udziale armii polowej, odosobniony zaW, nie ukoMczony rygiel WCgierskiej
żórki powstrzymał główne uderzenie w tym rejonie przez kilka dni. Półobronne zaledwie
Westerplatte, w załoceniu maj>ce stawiać czoło do 36 godzin, wytrzymało pod najciCcszym
ogniem i mimo nieustannych ataków _ tydzieM. Hel poddał siC dopiero po kapitulacji
Warszawy. Raz jeszcze próba ognia dowiodła, ic nie tyle wielkie dzieła, ale drobne kojce
i ostrogi forteczne, za to obsadzone zdeterminowan> załog>, przes>dzały nierzadko
o przebiegu działaM wojennych na całych frontach.

5. Od wielkiego fortu do małego ostrogu fortecznego

Pancerz, beton, forty na kształt samodzielnych cytadel, twierdze o rozmiarach
regionów _ to pocz>tek zjawisk z jednej strony zupełnie nowych, z drugiej prze-
kraczaj>cych rozmiary wszystkiego, co stworzyła dot>d sztuka obronna. Przedtem bowiem
dzieła obronne miały jednak lokalny charakter, nawet gdy przybierały postać Wałów
Vl>skich lub obozów warownych. BezpoWrednie oddziaływanie ich nie przekraczało
w>skiego pasma oddalonego kilkadziesi>t czy kilkaset metrów lub powierzchni choćby
nawet kilkunastu kilometrów kwadratowych. Istniały tec w minionym tysi>cleciu na
naszym obszarze niemałe warownie, jak wczesnoWredniowieczne Piekary lub Wawel schyłku
XVIII w., niemniej tworzywo ich pozostało tradycyjnym. Teraz nie znane w ogóle do
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niedawna materiały zaczCły stanowić o ogromnych rozmiarach i kubaturach masywnych
brył fortecznych.

St>d szybkoWć postCpu. Kiedy dawniej jeden system panował, by wspomnieć wiece
i baszty, nawet setki lat, teraz w niespełna stulecie przewija siC ich ac trzy. A choćby nawet
uznać pewne miCdzy nimi podobieMstwa i spierać siC o ich wyznaczniki, to i tak rócnica
pomiCdzy W pełni rozbudowan> twierdz> z ok. ń8ŃŃ i ńřŃŃ jest takiego rozmiaru, ic
z trudem trzeba doszukiwać siC podobieMstw, gdy tymczasem pomiCdzy wiec> a nawet
bastej> podobieMstwa były oczywiste.

SzybkoWci przemian towarzyszyło szczególne zjawiskoŚ okresy systemów nieomal
pokrywały siC z okresami historii. Surowa bowiem, a teraz dodatkowo wyostrzona
weryÝkacja ich w walce na głównych frontach nie wytrzymywała anachronizmów. Toleruje
najwycej to, co na marginesach wielkich teatrów wojny, skutkiem ograniczenia Wrodków
walki lub ucytych sił, moce siC ostać. Tak wiCc na przykład wspaniały bez w>tpienia zryw
myWli ludzkiej, który stworzył precyzyjny mechanizm fortu zeWrodkowanego i, wiCcej nawet,
doprowadził do jego niemal pełnej standaryzacji, sprostał stawianym mu wymaganiom
zaledwie przez lat dziesiCćĄ Podobnie wystarczył w koMcu krótki, bo czteroletni okres
pierwszej wojny Wwiatowej, by formy dzieł sztuki obronnej zmieniły siC nie do poznania.

Źlatego tec znacz>ce podokresy w europejskiej juc skali rysuj> siC ogółem jednoznacz-
nie i _ jak nigdy _ bliskie s> okreWlonym datom. PrzesuniCcia zaW na rócnych polach to
z reguły tylko cechy narodowych szkół, przyjmuj>cych nowe osi>gniCcia szybciej lub
wolniej, a przy tym wedle posiadanych mocliwoWci. Stopnie systemów od podstawowego,
właWciwego samemu dziełu, po krajowy równiec, jak nigdy dot>d harmonizuj> nie tylko
z postCpem, ale tec z predyspozycjami wojennymi narodów. Żrancuska tradycja osłaniania
siC mocliwie ,,pełn> Wcian>” i _ przeciwna _ nasza, preferuj>ca ochronC zaledwie ,,osłon>
tarczy”, dominuj> w przyjCtych doktrynach niezalecnie od ogólnych tendencji i wyrozumo-
wanych teorii.

Ostatnia faza wojny lat ńř43-45 to równiec okres gigantycznej jakby „monokultury”
fortyÝkacji niemieckiej, której ń7 linii przeciCło z północy na południe obszar od Bugu do
Odry. W ich obrCbie znalazły siC tec wielkie obszary warowne Prus, MiCdzyrzecza oraz
Vl>ska, których mozolne przełamywanie, nawet przy druzgoc>cej przewadze wojsk
radzieckich, doprowadziło na linii Wisły do półrocznego prawie zatrzymania frontu na
słabych w koMcu umocnieniach. Stosunkowo zaW szybko pokonane zostały silne właWciwie
pozycje MiCdzyrzecza czy Prus Wschodnich. Warto przy tym przypomieć, ic pierwszym
miastem, które spełniło rolC trudnej do zdobycia twierdzy, nie bCd>c ni> w istocie, była
Warszawa, i to dwukrotnie, w Kampanii WrzeWniowej i w czasie Powstania Warszawskiego.

6. _jura Krakowska jako region warowny

Okres obszarów warownych właWnie W ujCciu polityczno-geograÝcznym ma szczególny
wyraz. Wtedy bowiem podział kraju, utrwalony przez kilkadziesi>t lat potCcnymi dziełami
obcych, przeciwstawnych sobie fortyÝkacji, nie tylko przestał istnieć, lecz wkrótce potem
sam kraj scalił siC w jeden na nowo umacniany organizm.

Na ziemiach polskich zaistniał swoisty fenomen powstawania, rozpadu i na nowo
scalenia siC w innej juc postaci wielkich, regionalnych załoceM fortyÝkacyjnych. Przy tym
trzeba pamiCtać, ic kacde z nich wynikało i powstawało na gruncie zupełnie odmiennych
przesłanek historycznych, jak równiec odnosił siC do innych strategicznych koncepcji obrony.
Scalaj>ca zaW działalnoWć polska okresu miCdzywojennego w znikomym tylko stopniu mogła
wykorzystać tak te koncepcje, jak ich materialne formy. Po pierwszej wojnie Wwiatowej
załocenia te posiadały zreszt> raczej historyczno-architektoniczne nic materialne znaczenie.

Ogl>daj>c dziW na mapie Polski wielkie zarysy rócnych ufortyÝkowanych obszarów
i zestawiaj>c je z dziejami, mocemy zrozumieć, jak niełatwy był wybór załoceM dla kacdego
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z nich. Na przełomie stuleci przewinCły siC najrócniejsze, nie tylko podstawowe systemy
obronne, ale tec i doktryny fortyÝkacyjne. Kordony graniczne, blokady głównych dróg
wojennych, oWrodki manewrowe były wiCkszymi problemami, bo stosunki pomiCdzy
zaborcami ulegały ci>głym wahaniom. RównoczeWnie zaW ludnoWć tych ziem pozostawała
niezmiennie polska. żdy po uzyskaniu niepodległoWci przyszło scalać te obszary w jedno
paMstwo, stanCło ono wobec pustych, odsłoniCtych granic z nadmiarem mało przydatnych
juc fortyÝkacji w Wrodku kraju. Źo nielicznych nieustannie cywych rubiecy obronnych
nalecała W ci>gu stuleci właWnie jura. Mimo ic bez porównania skromniejsza od Karpat,
przeciec, jako obok żór SwiCtokrzyskich najwiCksze pasmo pogórskie w obszarze nizin od
Odry po Ural, w jakce rócnych układach pozostawała obszarem w kacdej epoce
warownym.

jeszcze w czasie rozbiorów kacdy z zaborców, wznosz>c twierdze, potem je moder-
nizuj>c, a nierzadko kasuj>c, zmuszony był rozwi>zywać własne problemy gospodarcze
i strategiczne. Rozpatrywano wtedy na tych terenach bodaj po raz pierwszy problemy na
miarC współczesnego, wieloskalowego planowania regionalnego, którego główn> przesłank>
był przemocny czynnik warownoWci, podporz>dkowuj>cy sobie czCsto zarówno sprawy
rozwoju miast i wsi, jak tec sieci komunikacji oraz rozmieszczenia przemysłu.

żalicja w załoceniu stanowiła strategiczny obszar manewrowy ,,zakarpacki” na
przedpolu monarchii austro-WCgierskiej. St>d w istocie znalazły siC tu dwie tylko duce
twierdze. Kraków na styku jury i Karpat jako zapora przed Bram> Morawsk>, zatem
przed najprostsz> drog> do Wiednia, w póaniejszym zaW sojuszu z Prusami _ takce na
drodze do Wrocławia i Berlina. PrzemyWl bronił dojWcia na równinC wCgiersk>.

Po całym okresie tej niebywałej rozbudowy twierdz, pasm, zapór, oWrodków pozostały
Wlady w postaci prawdziwej mozaiki rócnoczasowych i rócnosystemowych dzieł obronnych,
których liczbC i rozmiary do dziW dokładnie trudno okreWlić, nawet na obszarze jury
Krakowskiej. Znaczna ich czCWć juc niepostrzecenie zniknCła, jak np. potCcne pasmo rowów
przeciwczołgowych, ł>cz>ce w jedn> liniC skaliste wzgórza jury Krakowskiej. Inne znikaj>
niestety z naszego krajobrazu, jak popadaj>ce w ruinC zamki, rozerwane wały grodzisk, jak
ostrogi forteczne Obszaru Warownego, jak burzone i zabudowywane forty, gdy tymczasem
one właWnie winny być pieczołowicie chronione i eksponowane jako zabytki jednoczeWnie
historii, techniki, architektury, najogólniej mówi>c _ kultury.

Na naszych bowiem oczach zamieniły siC w zabytki chlubnego okresu polskiej sztuki
obronnej jak tec sztuki obronnej w Polsce. Zachowane własne dzieła obronne, a takce
_ przez paradoks _ i te obce stały siC dziW ostatecznie pomnikami historii.
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IX. _jURA_jSKI PARK SZTUKI OBRONNź]

Nowoczesne budowle milcz>,
lecz dawne mówi>.

Benjamin Constant (ń82Ń)

Mocna zaryzykować stwierdzenie, ic obraz jury Krakowskiej W ludzkiej WwiadomoWci
pozostał od Wredniowiecza do dziW ten sam. Zielony pejzac pełen białych skał zwieMczonych
zamkami. Tak przedstawia siC on na poliptyku Wita Stwosza W krakowskim koWciele
Mariackim i nie inaczej W licznych współczesnych albumach ukazuj>cych tC szczególn>
krainC.

Źokonawszy zaW blicszego przegl>du jej dziejów, mocna by tylko skorygować
go, wprowadzaj>c weM nie tylko ruiny zamków, ale równiec bastionowe twierdze,
kute W skałach forty i ostrogi forteczne. Obraz zatem krajobrazu warownego, nieustannie
na nowo kształtowanego od czasów najdawniejszych po nasze bez mała. Czas, jak fale
odpływaj>ce, zostawił po sobie te materialne pami>tki _ od geologicznych i przy-
rodniczych formacji, po dzieła r>k ludzkich _ stopione W jedn> krajobrazow> ca-
łoWć.

jura, ogromny zasób wartoWci, zawarty W rozległych pejzacach i tradycjach. Ich
wartoWć jest zarówno dla historii naszego kraju, jak i regionu źuropy bezcenna. O skali zaW
tych WartoWci decyduje ich prawdziwoWć, nienaruszony autentyzm. I tu rodzi siC osobny
problem, jak zachować go jako jedyn> W swym rodzaju wartoWć dla nas i potomnych, by
mógł nieustannie ,,milcz>c _ mówić”.

Pramum non noce-re _ ,,przede wszystkim nie szkodzić”, mówi podstawowa zasada
nie tylko medyczna, ale na równi opieki nad zabytkami budowli i krajobrazu
oraz konserwatorstwa we współczesnym, pełnym zrozumieniu. Tak wiCc dobro ku-
ltury _ zabytek to nie tylko, jak dawniej mniemano, budowla sama W sobie, lecz jej
całoWć z otaczaj>cym krajobrazem. Tak W ujCciu biernym, gdy patrzymy na budowlC
z zewn>trz, W całej krasie panoramy, jak i na odwrót, gdy ogl>damy z niej otaczaj>c>
panoramC.

Trudno wyobrazić sobie ruiny zamku Tenczyn inaczej nic jako pasmo wzgórz i lasów
zwieMczone murami i wiec> warowni, tak dobrze widocznymi zarówno z okien wagonu
kolejowego, jak tec z pCdz>cego autostrad> samochodu.

I przeciwnie, jak przeboleć utratC widoku na zamek w BCdzinie wobec podciCcia go
arteri> komunikacyjn> dziel>c> od miasta. jak równiec ogl>dać okolicC z zamku, gdy
W polu widzenia dominuj> wiecowate blokowiska?

St>d WłaWnie Współczesny problem opieki nad zabytkami to ratowanie ich wraz
z historycznym krajobrazem. St>d takce w znowelizowanej w ńřřń Ustawie o Ochronie
Źóbr Kultury znalazły siC nowe formy ochrony krajobrazu w postaciŚ rezerwatów, parków
kulturowych i stref ochrony konserwatorskiej. Mamy zatem dziW mocliwoWć kształtowania
całych systemów ochrony opartych na układzieŚ
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krajobrazy naturalne (ochrona przyrody) krajobrazy kulturowe (ochrona zabytków)

rodzaje ochrony
I. _ rezerwat przyrodniczy _ rezerwat kulturowy

(park narodowy)

II. _ park krajobrazowy h _ park kulturowy

III. _ obszar krajobrazu _ strefa ochrony
chronionego krajobrazowej

Maj>c wiCc stosowne ustawodawstwo, mocemy wreszcie zmierzać do rozwijania
prawidłowego postCpowania wobec potrzeb ochrony i konserwacji dóbr kultury. jura jako
obszar krajobrazu na równi przyrodniczego i kulturowego z dawna została doceniona,
Wyrazem zaW tego s> właWnie jurajskie parki krajobrazowe, zrealizowany zamysł nieod-
całowanego prof. Z. Nováka. ,

Niemniej ochrona to jedno, konserwacja zaW, czyli utrzymanie stanu _ to drugi
problem, wreszcie rewaloryzacja ł>cz>ca konserwacjC z adaptacj> do współczesnych po-
trzeb _ to juc rozległa panorama problemów, wobec których dziW stanCliWmy. jak zatem
zachować te wartoWci tak wacne dla naszej jakoWci cycia i poczucia tocsamoWci?

Problemy dotycz> nie tylko samych zabytkowych budowli i ich detali, lecz nawet
rozległych widnokrCgów. WiCcej, mocnoWć ich rozwi>zania wynika ze stopnia znajomoWci
,,przedmiotu” W społeczeMstwie. jak mocna bowiem chronić i konserwować zabytek
obronnej architektury, nie wiedz>c, na czym ta obronnoWć polegała niegdyW.

Wieca zamku W Lipowcu uchodziła do niedawna za XIII-wieczny monolit. Źopiero
specjalistyczne badania wykazały, ic cała górna czCWć to nadbudowa z XV W. Co wiCcej, ic
ta właWnie nadbudowa to jedna z pierwszych W kraju znakomicie skonstruowanych
działobitni z zachowanymi do drobnych szczegółów elementami. Trzeba było tylko, właWnie
,,tylko” przeprowadzić szczegółowe badania z zakresu arc/zatecturae malataras, W imiC szacunku
dla autentyku.

St>d właWnie podstawowy problemŚ kiedy i jaki kierunek mocna W ramach konserwacji
przyj>ć juc po zbadaniu budowli czy krajobrazu. A wiCc czy chronić jedynie i zabezpieczać,
czy rewaloryzować lub rekonstruować. Zawsze W obawie, by np. autentycznej Wrednio-
wiecznej ruiny zamku nie naruszyć W jej oryginalnej strukturze. A nawet gorzej, by tak
chwytliwym hasłem odbudowy czy rzekomej rekonstrukcji nie zamienić autentyku W kicz
rodem z Źisneylandu.

Zbierzmy te rozwacania, by choć tylko patrz>c na zabytki dawnej sztuki obronnej,
mieć pełniC WwiadomoWci, jakie s> wobec nich nasze powinnoWci, wyznaczone nam przez
historiC, byWmy mocliwie nic nie utracili z ich walorów _ by zatem mogły dalej do nas
milcz>c przemawiać.

By wiCc móc prawidłowo chronić i zabezpieczać tC ogromn> spuWciznC historii, jak>
pozostawiły juc nie tylko wieki, lecz i tysi>clecia, niezbCdne staje siC rozwacne, logiczne
i konsekwentne postCpowanie. St>d tec wynika koniecznoWć pragmatyki działania, po-
czynaj>c od poznania historycznego. Źalej okreWlenia zasobu i wartoWci, co mocna osi>gn>ć
tylko przez nieustann> kontynuacjC prac badawczych. Wreszcie ustalenie prawideł
postCpowania. Na koniec zaW zastosowanie ochrony oraz czCsto prac konserwatorskich,
a niekiedy i rewaloryzacyjnych. Sprostać temu moce tylko autentyczn> wiedza, wysoka
etyka i umiejCtnoWci konserwatorskie. Celem bowiem jest przywrócenie tym dziełom pełnej,
społecznej ucytecznoWci. NiezbCdna jest przy tym dominuj>ca WwiadomoWć, ic te zabytkowe

krajobrazy naturalne (ochrona przyrody) krajobrazy kulturowe (ochrona zabytków)

rodzaje ochrony
I. _ rezerwat przyrodniczy _ rezerwat kulturowy

(park narodowy)
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obszar krajobrazu na równi przyrodniczego i kulturowego z dawna została doceniona,
Wyrazem zaW tego są właWnie jurajskie parki krajobrazowe, zrealizowany zamysł nieod-
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postCpowania. Na koniec zaW zastosowanie ochrony oraz czCsto prac konserwatorskich,
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dzieła obronne maj> skalC nie gabloty muzealnej czy nawet placu miejskiego, lecz
makro-skalC krajobrazu. źkspozycja ich nastCpuje bowiem jedynie W tym właWnie roz-
miarze. Temu tec daje Wwiadectwo zarówno bajkowa postać Pieskowej Skały W otoczeniu
jurajskich ostaMców, jak i mury Żortu KoWciuszko wieMcz>ce zielone wzgórze nad miastem.
Źzieło sztuki obronnej bowiem zawsze wyrastało z krajobrazu, zgodnie ze star> łaciMsk>
sentencj>, ic cocor montis aedzÞcando sequitur _ ,,za kształtem wzgórza winno postCpować
budowanie”.

ń. O tradycji i współczesnych problemach opieki nad zabytkami

By móc nie tylko podziwiać tak wielk> rócnorodnoWć i malowniczoWć dzieł sztuki
obronnej, ale tec dostrzec niektóre współczesne ich problemy, wypadnie bodaj pokrótce
zapoznać siC z nimi.

Stosowane dziW badania i studia stanowi> podstawowy i nieodł>czny klucz do
zrozumienia fortyÝkacji zarówno W postaci zamkniCtego murami czy Wałami dzieła, jak
i opasuj>cych miasto warowni, jak równiec rozrzuconych W krajobrazie fortów i ostrogów.
A wszystkie te formy widzimy właWnie W krajobrazie jury. Konieczna jest inwentaryzacja
i historyczne poznanie mocliwie wszystkich czCWci obwarowania, ich współzalecnoWci
W załoceniu i krajobrazie, okreWlenie bowiem ich znaczenia stanowi główny cel badaM.

Obowi>zuje tu niezmienna W swej konsekwencji pragmatyka działania, czyli _ krótko
mówi>c _ poczynaM zmierzaj>cych najpierw do mocliwie pełnego poznania, z czym mamy
do czynienia okreWlenia zasobów), a potem okreWlenia znaczenia i wartoWci, czyli
waloryzacji. Na tej podstawie mocna dopiero opracować wytyczne postCpowania, a na
koniec w oparciu o nie przygotować koncepcje ochrony czy projekty konserwacji lub
rewaloryzacji.

Historycznie pierwsze bodaj gruntowne badania właWnie dzieła obronnego prze-
prowadzili u nas na przełomie stuleci Tomkowicz i Lindquist W usypisku, które pozostało
po zamku Wołek nad Soł> koło KCt. Mimo całej ówczesnej niedoskonałoWci metod to
naukowe doWwiadczenie wyłoniło z bezkształtnych wzniesieM ruiny całkiem ,,nieznany
dot>d kształt zamku i jego urz>dzeM”. Stało siC to zapowiedzi> wkrótce maj>cej nast>pić
serii wielu eksploracji prowadzonych do dziW, W najrócniejszym zakresie i rozmiarze.
Przykładem tego mog> być współczesne ,,odkrycia” zamków W Białym KoWciele, Sułoszowej
czy Sławkowie, gdzie z ziemnych i gruzowych nasypów wyłoniły siC mury nie znanych do
niedawna warowni.

Nim jednak do tego doszło, cały wiek przynajmniej niepokoiły ludzi zarówno
zachowane budowle obronne, jak W szczególnoWci ich tajemnicze ,,rozwaliny”. ZaczCło siC
od romantyczno-historycznych wizji przeszłoWci jeszcze W pierwszej połowie XIX stulecia,
zmierzaj>cych do rozwacaM nad planami zagadkowych ruin W rodzaju Tenczyna, lub
neogotyckich wizji odtwarzaj>cych domniemane postaci warowni, po czCWci nawet realizo-
wanych, jak podówczas W Pieskowej Skale i Ojcowie.

Z kolei krytyczno-historyczne rozwacania W drugiej połowie XIX w. d>cyly zwykle do
uchwycenia, W najlepszej zreszt> intencji, tych głównie w>tków, które pozwalały na
powi>zania z architektur> zachodniej źuropy. Wyznawcy tego kierunku zaprzeczali
niekiedy nawet mocliwoWci istnienia W naszym Wredniowieczu pewnych form, jak np.
oryginalnej architektury dworskiej. Byli tec skłonni traktować wszystko jedynie jako odbicie
form znanych głównie z Niemiec, Włoch czy Żrancji. Tymczasem realia coraz czCWciej
zaczCły ukazywać odmiennoWci naszej architektury, W tym tec jej regionalne cechy, jak
właWnie zamków na jurze.

Wreszcie kierunek architektoniczno-rekonstrukcyjny z przełomu stuleci, trwaj>cy
ZńąCSZt> do dziW, miał sk>din>d szlachetny zamiar zblicenia społeczeMstwu historii w ,,ob-
razach” opartych wprawdzie na naukowych juc przesłankach, ale _ jak siC potem okazało
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_ tylko po czCWci. St>d piCkne ryciny Wyobracaj>ce Tenczyn, BCdzin lub doWć fantastyczne
widoki całych miast w otoczeniu murów warownych.

Tak jak W skupiaj>cej soczewce, W przebiegu konserwacji czołowej polskiej waro-
wni _ Wawelu _ mocna dostrzec przemiany tych pogl>dów. Rozpoczynaj> je neogotyckie
wizje z czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej. Potem zastCpuje je rzetelnoWć, ale nie
pozbawiona tec pewnej, jak to nazwano, ,,twórczej” dowolnoWci XX juc stulecia. Na koniec
W jej miejsce współczesnoWć wysuwa na czoło nade wszystko konserwacjC zachowawcz>
zabytku.

Źruga połowa naszego stulecia wraz z tzw. „polsk> szkoł> konserwacji”, W której
powstaniu wielk> rolC odegrał jan Zachwatowicz, przynosi uznanie obiektu samego W sobie
za dokument epoki b>da epok. Wraz z tym powstaje d>cnoWć do pełnego rozwiniCcia
naukowych metod badawczych. Badania archeologiczne na jurze pozwalaj> na przy-
wracanie nam obrazu nie tylko grodów (np. Piekary), ale tec zamków (Pieskowa Skała)
i murów miejskich (np. Olkusz). Archeologiczne badania dotycz>ce w>tków, zapraw,
przebudów, nawarstwieM daj> nieznane, lecz wreszcie bliskie prawdy obrazy tak Tenczyna,
jako Korzkwi, a takce całych fortyÝkacji Krakowa. Przy tym równiec W okreWlonym ujCciu,
np. wpływu broni palnej na obronn> architekturC, jak miało to miejsce np. W Lipowcu.
jeszcze szerzej ujCte, urbanistyczne dociekania unaoczniaj> W krajobrazowych juc skalach
postać dawnych twierdz, W tym Krakowa, a nawet obraz wtopionych W pejzac XX-
-wiecznych zespołów obronnych (np. Rudawa).

Tak jawi siC stopniowo nowy, nie znany dot>d obraz dzieł obronnych jury W nieodł>cznym
dla nich krajobrazie, odtwarzanych krok za krokiem cmudn> prac> uczonych. jakce naiwne
wydaj> siC do niedawna czCsto jeszcze powacnie traktowane Wizje, choćby np. jednego
z czołowych dzieł sztuki obronnej _ krakowskiego Barbakanu. Obecnie bowiem mocna juc
podejmować trud rekonstruowania okres za okresem przemian, które nastCpowały i W całym
zespole, i W jego czCWciach. Tak tec z mroków przeszłoWci zdołano wydobyć kolejne fazy rozwoju
obwarowaM wielkiego zamku na Wawelu i małej Korzkwi, a takce całych twierdz, jak Krakowa.

Niemniej ta właWnie cmudnoWć i czasochłonnoWć dociekaM powoduje, ic obraz naszej
architektury W swym bogactwie panoramy, form i okresów, a takce W niezliczonych
szczegółach ci>gle odległy jest od pełnej czytelnoWci.

Rócne zaW ujCcia i niedostatki, W tym takce W koordynacji badaM, daj> wci>c dla wielu
dzieł tylko Wycinkowe, niepewne, czCsto jednostronne obrazy. Raz wył>cznie od strony
archeologicznej, to znów architektonicznej, to wreszcie tylko urbanistycznej. Pozostaj> tec
całe rozdziały tej Wiedzy zaledwie napoczCte, jak niezwykłe czasy twierdz XVIII stulecia
lub frapuj>cy temat fortyÝkacji ostatniej wojny.

2. O metodzie postCpowania

Sam fakt zaistnienia pojCcia zabytku W WwiadomoWci społecznej stał siC pocz>tkiem
wiedzy o nim, a W Wlad za tym _ pocz>tkiem ochrony i ,,konserwatorstwa”. To zrazu doWć
ciasno rozumiane pojCcie bardzo szybko zyskiwało na pojemnoWci. Od przedmiotu
kolekcjonerskiego wyjCtego z kontekstu, przez budowle i ich zespół, doszło W pocz>tku
naszego stulecia do objCcia badaniem i krajobrazu. Źał temu wyraz u nas w odniesieniu do
dzieł kultury Stanisław Tomkwicz, podobnie jak do dzieł natury _ Marian Raciborski.

Równolegle rozwijała siC myWl konserwatorska. Mocna by upraszczaj>c stwierdzić, ic
dwaj XIX-wieczni klasycy john Ruskin i źmmanuel Viollet-le-Źuc stworzyli dwa do dziW
cywe bieguny tej wiedzy. Tak WiCc Ruskin, wychodz>c od niematerialnej, jak dziW to
okreWlamy, WwiadomoWci treWci obiektu, zmierzał ku nienaruszalnoWci jego formy, jak>kol-
wiek by ona była. Viollet-le-Źuc natomiast, wydobywaj>c na plan pierwszy tC właWnie
formC, niejako narzucał jej treWciowe znaczenie, czyni>c to nawet za pomoc> swoistego
upiCkszenia postaci w imiC stylowej czystoWci.
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za dokument epoki bąda epok. Wraz z tym powstaje dącnoWć do pełnego rozwiniCcia
naukowych metod badawczych. Badania archeologiczne na jurze pozwalają na przy-
wracanie nam obrazu nie tylko grodów (np. Piekary), ale tec zamków (Pieskowa Skała)
i murów miejskich (np. Olkusz). Archeologiczne badania dotyczące wątków, zapraw,
przebudów, nawarstwieM dają nieznane, lecz wreszcie bliskie prawdy obrazy tak Tenczyna,
jako Korzkwi, a takce całych fortyÝkacji Krakowa. Przy tym równiec W okreWlonym ujCciu,
np. wpływu broni palnej na obronną architekturC, jak miało to miejsce np. W Lipowcu.
jeszcze szerzej ujCte, urbanistyczne dociekania unaoczniają W krajobrazowych juc skalach
postać dawnych twierdz, W tym Krakowa, a nawet obraz wtopionych W pejzac XX-
-wiecznych zespołów obronnych (np. Rudawa).

Tak jawi siC stopniowo nowy, nie znany dotąd obraz dzieł obronnych jury W nieodłącznym
dla nich krajobrazie, odtwarzanych krok za krokiem cmudną pracą uczonych. jakce naiwne
wydają siC do niedawna czCsto jeszcze powacnie traktowane Wizje, choćby np. jednego
z czołowych dzieł sztuki obronnej _ krakowskiego Barbakanu. Obecnie bowiem mocna juc
podejmować trud rekonstruowania okres za okresem przemian, które nastCpowały i W całym
zespole, i W jego czCWciach. Tak tec z mroków przeszłoWci zdołano wydobyć kolejne fazy rozwoju
obwarowaM wielkiego zamku na Wawelu i małej Korzkwi, a takce całych twierdz, jak Krakowa.

Niemniej ta właWnie cmudnoWć i czasochłonnoWć dociekaM powoduje, ic obraz naszej
architektury W swym bogactwie panoramy, form i okresów, a takce W niezliczonych
szczegółach ciągle odległy jest od pełnej czytelnoWci.

Rócne zaW ujCcia i niedostatki, W tym takce W koordynacji badaM, dają wciąc dla wielu
dzieł tylko Wycinkowe, niepewne, czCsto jednostronne obrazy. Raz wyłącznie od strony
archeologicznej, to znów architektonicznej, to wreszcie tylko urbanistycznej. Pozostają tec
całe rozdziały tej Wiedzy zaledwie napoczCte, jak niezwykłe czasy twierdz XVIII stulecia
lub frapujący temat fortyÝkacji ostatniej wojny.

2. O metodzie postCpowania

Sam fakt zaistnienia pojCcia zabytku W WwiadomoWci społecznej stał siC początkiem
wiedzy o nim, a W Wlad za tym _ początkiem ochrony i ,,konserwatorstwa”. To zrazu doWć
ciasno rozumiane pojCcie bardzo szybko zyskiwało na pojemnoWci. Od przedmiotu
kolekcjonerskiego wyjCtego z kontekstu, przez budowle i ich zespół, doszło W początku
naszego stulecia do objCcia badaniem i krajobrazu. Dał temu wyraz u nas w odniesieniu do
dzieł kultury Stanisław Tomkwicz, podobnie jak do dzieł natury _ Marian Raciborski.

Równolegle rozwijała siC myWl konserwatorska. Mocna by upraszczając stwierdzić, ic
dwaj XIX-wieczni klasycy john Ruskin i źmmanuel Viollet-le-Duc stworzyli dwa do dziW
cywe bieguny tej wiedzy. Tak WiCc Ruskin, wychodząc od niematerialnej, jak dziW to
okreWlamy, WwiadomoWci treWci obiektu, zmierzał ku nienaruszalnoWci jego formy, jakąkol-
wiek by ona była. Viollet-le-Duc natomiast, wydobywając na plan pierwszy tC właWnie
formC, niejako narzucał jej treWciowe znaczenie, czyniąc to nawet za pomocą swoistego
upiCkszenia postaci w imiC stylowej czystoWci.



Niemniej W jednym byli bezsprzecznie zgodni. Pocz>tkiem wszystkich działaM musiała
być zawsze wiedza o zabytku, choć juc jej zastosowanie mogło być rócne _ od ochrony po
rekonstrukcjC.

Poszerzony zakres rozumienia zabytku (dobra kultury) nie jest juc tak prosty, mieWci
bowiem W sobieŚ
_ W sferze pojCciowej zabytki materialne (np. budowle, ich zespoły), jak tec niematerialne

(np. miejsca historyczne, nazwy, Wrodowisko kulturowe),
_ W zakresie przedmiotowym zabytkowe obiekty (np. budynki, dzieła incynierskie),

zespoły (np. miasta, klasztory) oraz krajobrazy kulturowe,
_ W zakresie zaW Współczesnej opieki nad zabytkami rozrócnić mocna obecnie trzy główne

sposoby działania, czyli ochronC, konserwacjC oraz rewaloryzacjC.
Wracaj>c do pragmatyki postCpowania z zabytkiem, zacz>ć wypadnie od wiedzy na

jego temat. Wiedza o zabytku, zarówno ta dotycz>ca formy, jak i substancji, jego funkcji
i treWci, mocliwoWci stosowania rócnych metod i Wrodków oddziaływania, wspomnianej
wielowarstwowoWci _ od materialnego obiektu po krajobraz i niematerialnego przekazu
historii po całe Wrodowisko kulturowe _ stworzyła nader szerokie pole poczynaM. Ta
rozmaitoWć pojCć, skal, sposobów działania dała wielki zakres przemieszanych nierzadko
informacji. Wypada siC pokusić o próbC uporz>dkowania tej wiedzy bodaj W zakresie
głównych pojCć, najogólniej rozumianej ,,pragmatyki” _ kolejnoWci działania. A wiCc
poznanie zabytku (okreWlenie zasobu), potem waloryzacja i wreszcie projekt konserwatorski,
tak W skali budowli, jak krajobrazu.

(I) OkreWlenie zasobu to po prostu poznanie zabytku za pomoc> Wszelkich mocliwych
badaM tak historycznych, jak formalnych, dotycz>cych zarówno substancji, jak i struktury.
To swoiste tak W całoWci, jak W czCWciach okreWlenie jego zasobu materialnego, treWciowego
i ewentualnie fukncjonalnego. Przy tym nieodzowne jest nie tylko poznanie zabytku samego
W sobie, ale tec jego relacji z otoczeniem tak materialnym, W tym i z krajobrazem, jak
i niematerialnym, z charakterem Wrodowiska kulturowego. Za przykład posłucyć moce
zamek Pieskowa Skała, gdzie dopiero właWnie badania doprowadziły do odkrycia wczeWniej
nie znanych elementów obronnych, a takce dziedziMca arkadowego. jest zamek ten
przykładem złoconoWci załocenia, jego czCWć bowiem to Wredniowieczna budowla, partia
wysuniCta przed ni> to front baszt artyleryjskich, a przed nim znajduje siC jeszcze jeden
front bastionowy. jeden wiCc zamek W wyniku badaM jakby zamienił siC W trzy rócne. I to
dopiero, wraz z wszelkimi elementami oraz otaczaj>cym krajobrazem, stworzyło niepoWle-
dni obraz „zasobu” zabytkowego.

(II) Waloryzacja to kolejne, niezbCdne, a zarazem nader trudne zadanie. Polega ona
bowiem na skonkretyzowaniu i zhierarchizowaniu danych uzyskanych W ramach okreWlenia
zasobu, a zatem na ustaleniu tak hierarchii wacnoWci elementów, jak i ogółem całoWci
zabytku wzglCdem otoczenia. Na domiar waloryzacja mieWci W sobie dwa aspekty. Z jednej
strony wzglCdnej ,,wartoWci” materialnej zabytku, z drugiej _ jego niekoniecznie material-
nego „znaczenia”ś Przykładowo _ Wawel, zarówno cenny jako zbiór form, jak tec jako
obiekt posiadaj>cy ogromne niematerialne znaczenie historyczne, społeczne etc. Moce być
jednak inaczej. Tak wiCc grodzisko W Piekarach to doWć skromna postać formalna.
Natomiast kryje siC pod ni> wielkie znaczenie historyczne jako ruiny wiecy z XII w. oraz
niemałe znaczenie dla historii sztuki obronnej.

(III) Znaj>c zasób i jego walory, mocna podj>ć rozwacanie zmierzaj>ce do sfor-
mułowania wytycznych, czyli ustalenia, W jakim kierunku winno postCpować działanie.
Ustalenie tego ogólnego kierunku pokrywa siC z ustaleniami poprzednich rozwacaM
i zmierza do WyboruŚ chronić, konserwować czy rewaloryzować, a nastCpnie w jakim
zakresie. ZłoconoWć zabytku, a zwłaszcza zespołu czy krajobrazu, powoduje, ic wypadnie
CzCsto ustalać najpierw ogólny kierunek działania, a dopiero potem W stosunku do czCWci
lub tec wybranych obszarów, zespołów _ dalsze stosownie ukierunkowane działania.
Zatem chroni>c zespół czy budowlC, mocna poddać jego elementy konserwacji, a nawet

Niemniej W jednym byli bezsprzecznie zgodni. Początkiem wszystkich działaM musiała
być zawsze wiedza o zabytku, choć juc jej zastosowanie mogło być rócne _ od ochrony po
rekonstrukcjC.

Poszerzony zakres rozumienia zabytku (dobra kultury) nie jest juc tak prosty, mieWci
bowiem W sobieŚ
_ W sferze pojCciowej zabytki materialne (np. budowle, ich zespoły), jak tec niematerialne

(np. miejsca historyczne, nazwy, Wrodowisko kulturowe),
_ W zakresie przedmiotowym zabytkowe obiekty (np. budynki, dzieła incynierskie),

zespoły (np. miasta, klasztory) oraz krajobrazy kulturowe,
_ W zakresie zaW Współczesnej opieki nad zabytkami rozrócnić mocna obecnie trzy główne

sposoby działania, czyli ochronC, konserwacjC oraz rewaloryzacjC.
Wracając do pragmatyki postCpowania z zabytkiem, zacząć wypadnie od wiedzy na

jego temat. Wiedza o zabytku, zarówno ta dotycząca formy, jak i substancji, jego funkcji
i treWci, mocliwoWci stosowania rócnych metod i Wrodków oddziaływania, wspomnianej
wielowarstwowoWci _ od materialnego obiektu po krajobraz i niematerialnego przekazu
historii po całe Wrodowisko kulturowe _ stworzyła nader szerokie pole poczynaM. Ta
rozmaitoWć pojCć, skal, sposobów działania dała wielki zakres przemieszanych nierzadko
informacji. Wypada siC pokusić o próbC uporządkowania tej wiedzy bodaj W zakresie
głównych pojCć, najogólniej rozumianej ,,pragmatyki” _ kolejnoWci działania. A wiCc
poznanie zabytku (okreWlenie zasobu), potem waloryzacja i wreszcie projekt konserwatorski,
tak W skali budowli, jak krajobrazu.

(I) OkreWlenie zasobu to po prostu poznanie zabytku za pomocą Wszelkich mocliwych
badaM tak historycznych, jak formalnych, dotyczących zarówno substancji, jak i struktury.
To swoiste tak W całoWci, jak W czCWciach okreWlenie jego zasobu materialnego, treWciowego
i ewentualnie fukncjonalnego. Przy tym nieodzowne jest nie tylko poznanie zabytku samego
W sobie, ale tec jego relacji z otoczeniem tak materialnym, W tym i z krajobrazem, jak
i niematerialnym, z charakterem Wrodowiska kulturowego. Za przykład posłucyć moce
zamek Pieskowa Skała, gdzie dopiero właWnie badania doprowadziły do odkrycia wczeWniej
nie znanych elementów obronnych, a takce dziedziMca arkadowego. jest zamek ten
przykładem złoconoWci załocenia, jego czCWć bowiem to Wredniowieczna budowla, partia
wysuniCta przed nią to front baszt artyleryjskich, a przed nim znajduje siC jeszcze jeden
front bastionowy. jeden wiCc zamek W wyniku badaM jakby zamienił siC W trzy rócne. I to
dopiero, wraz z wszelkimi elementami oraz otaczającym krajobrazem, stworzyło niepoWle-
dni obraz „zasobu” zabytkowego.

(II) Waloryzacja to kolejne, niezbCdne, a zarazem nader trudne zadanie. Polega ona
bowiem na skonkretyzowaniu i zhierarchizowaniu danych uzyskanych W ramach okreWlenia
zasobu, a zatem na ustaleniu tak hierarchii wacnoWci elementów, jak i ogółem całoWci
zabytku wzglCdem otoczenia. Na domiar waloryzacja mieWci W sobie dwa aspekty. Z jednej
strony wzglCdnej ,,wartoWci” materialnej zabytku, z drugiej _ jego niekoniecznie material-
nego „znaczenia”ś Przykładowo _ Wawel, zarówno cenny jako zbiór form, jak tec jako
obiekt posiadający ogromne niematerialne znaczenie historyczne, społeczne etc. Moce być
jednak inaczej. Tak wiCc grodzisko W Piekarach to doWć skromna postać formalna.
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niemałe znaczenie dla historii sztuki obronnej.
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_ przy niejednorodnoWci _ po czCWci tec rewaloryzacji. Nie zmienia to jednak przyjCtego
ogólnie kierunku działania, przy dopuszczeniu jedynie lokalnie innego rodzaju interwencji.
Tak właWnie rysuje siC problem prac konserwatorskich zamku Tenczyn. Znalealiby siC tacy,
którzy wbrew mocliwoWci wiarygodnej rekonstrukcji, radzi by odbudować zamek. Tym-
czasem winien on zostać trwał> ruin>, oczywiWcie dobrze zakonserwowan>.

(IV) Wytyczne te staj> siC podstaw> projektu opieki, a W tym ochrony, konserwacji lub
tec rewaloryzacji, po jego zatwierdzeniu nast>pić moce realizacja. Prowadzona pod
odpowiednim nadzorem, obejmuje ustalone prace, przyjmowane przez PSOZ, i po
ukoMczeniu przekazana zostaje ucytkownikowi. Tu znów uwaga. Nawet trwała ruina niesie
ze sob> problem ucytkowaniaŚ jako obiekt udostCpniony dla krajoznawstwa i turystyki,
wymaga stosownych urz>dzeM (Wciecki, balustrady, przewodnicy). Ucytkownik staje siC
zatem odpowiedzialny za utrzymanie zabytku we właWciwym stanie, takce za jego
odpowiedni> dalsz> ochronC i biec>ce prace konserwatorskie.

We wszystkich tych przypadkach nalecy koniecznie uwzglCdnić znaczenie warowni
W skali regionalnej, krajowej czy nawet miCdzynarodowej, jednak bez jego przeceniania.
Podobnie wielk> rolC odgrywa autentycznoWć, a wiCc zabytkowoWć integralnej całoWci dzieła
z krajobrazem, W tym zaW czytelnoWć powi>zania z innymi zabytkowymi budowlami, czCsto
tec obronnymi. Tak wiCc zamku na jurze Krakowskiej nie mocna rozpatrywać W ode-
rwaniu od całego regionalnego systemu obronnego, fortu krakowskiego zaW bez panoramy
miasta i Źoliny Wisły. Źopiero uwzglCdnienie mocliwie Wszystkich przesłanek, przy
wszechstronnej i obiektywnej ocenie wartoWci i znaczenia, stwarza mocliwoWć spełnienia
Warunków właWciwego podejWcia do zabytku. W nastCpstwie zaW pozwala na podanie
rzetelnych potrzeb i zakresu W ramach trzech mocliwych, a podstawowych działaMŚ
W opiece nad zabytkiem, ochronie, konserwacji oraz rewaloryzacji. Tej ostatniej rozumianej
jako konserwatorska adaptacja zabytku na zasadzie integracji (scalania), rekonstrukcji czy
tec rekompozycji.

3. Źzieło sztuki obronnej W jurajskim krajobrazie

Wypadało wiele powiedzieć na temat opieki nad zabytkami, gdyc s> to poczynania,
bez których ani zrozumienie zachowanych do dziW fortyÝkacji, ani poznanie ich problemów
nie jest mocliwe. WłaWnie te bowiem działania decyduj> obecnie o istnieniu i swoistym
współczesnym „cyciu” zabytkowych warowni. Źotyczy to zarówno całych instytucji
muzealno-turystycznych, do jakich nalecy dziW Wawel, jak i mniej znanych obiektów,
czasem ukrytych nieomal W leWnych ostCpach, jak Mników. Przes>dza takce o perce-
pcji _ odbiorze zabytku. Na to ostatnie zaW zasadniczy wpływ ma znajomoWć całokształtu
dzieła obronnego, tak jego niematerialnych treWci historycznych, jak i scalonej z krajob-
razem pełnej formyŚ tak WłaWnie, jak ma to miejsce W przypadku Ojcowa lub TyMca.

Zarówno wiCc samo istnienie, jak i właWciwa percepcja dawnej fortyÝkacji uzalecnione
s> od szeregu rócnych czynników. Te dawne obiekty budz> potrzebC poznawania
i ogl>dania ich jako scalonych z rodzim> histori>, ł>czy nas z nimi szczególny rodzaj
zwi>zku emocjonalnego.

VwiadomoWć odbiorcy kształtuj> przekazane wyniki badaM. One to właWnie poprzez
publikacje, zarówno naukowe, jak tec popularne i przewodnikowe, winny docierać do
społeczeMstwa. Walor ich polega na rzetelnoWci informacji i przystCpnej formie. Im wiCcej
takich wydawnictw, tym wiCksze zainteresowanie zamkami, warownymi miastami i twier-
dzami. Niemal automatycznie tworzy to W odbiorze społecznym nie tylko chCć poznania
obiektów, ale równiec zrozumienie idei ochrony i opieki nad zabytkami. St>d juc przed laty
zrodziła siC godna uwagi myWl stworzenia muzeum polskiej sztuki obronnej, z zamiarem
umieszczenia go wWród autentycznych wiec, baszt i bastionówŚ XIV-wiecznego Ojcowa
i XIX-wiecznego Żortu Łysa żóra. Byłby to dalszy krok W poszerzaniu informacji
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muzealno-turystycznych, do jakich nalecy dziW Wawel, jak i mniej znanych obiektów,
czasem ukrytych nieomal W leWnych ostCpach, jak Mników. Przesądza takce o perce-
pcji _ odbiorze zabytku. Na to ostatnie zaW zasadniczy wpływ ma znajomoWć całokształtu
dzieła obronnego, tak jego niematerialnych treWci historycznych, jak i scalonej z krajob-
razem pełnej formyŚ tak WłaWnie, jak ma to miejsce W przypadku Ojcowa lub TyMca.

Zarówno wiCc samo istnienie, jak i właWciwa percepcja dawnej fortyÝkacji uzalecnione
są od szeregu rócnych czynników. Te dawne obiekty budzą potrzebC poznawania
i oglądania ich jako scalonych z rodzimą historią, łączy nas z nimi szczególny rodzaj
związku emocjonalnego.

VwiadomoWć odbiorcy kształtują przekazane wyniki badaM. One to właWnie poprzez
publikacje, zarówno naukowe, jak tec popularne i przewodnikowe, winny docierać do
społeczeMstwa. Walor ich polega na rzetelnoWci informacji i przystCpnej formie. Im wiCcej
takich wydawnictw, tym wiCksze zainteresowanie zamkami, warownymi miastami i twier-
dzami. Niemal automatycznie tworzy to W odbiorze społecznym nie tylko chCć poznania
obiektów, ale równiec zrozumienie idei ochrony i opieki nad zabytkami. Stąd juc przed laty
zrodziła siC godna uwagi myWl stworzenia muzeum polskiej sztuki obronnej, z zamiarem
umieszczenia go wWród autentycznych wiec, baszt i bastionówŚ XIV-wiecznego Ojcowa
i XIX-wiecznego Żortu Łysa żóra. Byłby to dalszy krok W poszerzaniu informacji



o dziejach naszej architecturae militaris. Muzeum sztuki obronnej w otwartym krajobrazie
jury, a raczej juc jurajskich parków krajobrazowych.

ŻortyÝkacje, podobnie jak inne zabytki, wymagaj> w ogromnej wiCkszoWci przypadków
opieki i utrzymania stanu zachowania. żdy niedostatki w tym wzglCdzie, wynikłe z rócnych
koniecznoWci, s> stosunkowo łatwe do usuniCcia za pomoc> działaM ochronnych i konser-
watorskich, to błCdy popełnione w skali krajobrazu stanowi> niełatwe juc, acz niezbCdne do
naprawienia zaszłoWci. Tak wiCc sporych nakładów wymaga stworzenie bodaj po czCWci
naturalnego przedpola dla kazimierzowskiego zamku W BCdzinie. Powiedzmy raz jeszcze, ic
autentyzm samego historycznego dokumentu, jakim jest dzieło obronne, wymaga równie
autentycznego otoczenia krajobrazowego, jeWli jego wartoWć w całoWci ma być zachowana.
Twierdza bowiem czy zamek zawsze niejako wyrasta ze swego krajobrazu, tak jak
nierozdzielny z zamkiem ojcowskim jest pejzac skalny lub WiWlany z TyMcem.

Krajobraz bowiem to w najproWciej wyraconej deÝnicji po prostu Ýzjonomia Wrodowis-
ka, w historycznym wiCc krajobrazie - Wrodowiska historycznego. Źzieło obronne
eksponowane na tle współczesnego lub, co gorzej, zdewastowanego krajobrazu stałoby siC
zaprzeczeniem własnej wartoWci. Źlatego właWnie np. Żort Łysa żóra w swym starodrzewiu
to harmonijny, właWciwy dla jego ekspozycji krajobraz.

Na jednym znakomitym przykładzie - Wawelu mocna dziW ujrzeć tak walory
konserwacji, jak i niestety skutki dotkliwych, a trudnych do naprawienia błCdów.
źkspozycja bierna (widok ,,na”) to jeden z najWwietniejszych widoków Wawelu na tle
Krakowa, Kazimierza i Podgórza rozpoWcieraj>cy siC z kopca KoWciuszki. I on właWnie
karygodnie naruszony został lokalizacj> elektrociepłowni w ŁCgu, której kominy pojawiły
siC jako nowe, konkuruj>ce z wiecami elementy w tle królewskiej rezydencji. źkspozycja
czynna (widok ,,z”) to znów widok z kleszczowych fortyÝkacji nad Wisł>, poprzez stare
ŹCbniki, skały Krzemionek siCgaj>cy Beskidów, a w¿pogodne dni nawet Tatr. Tymczasem
i tu znów banalna, po prostu szpetna zabudowa blokowiska, jak na ironiC nazwanego
,,Podwawelskim”, z nowym pozbawionym wyrazu mostem tzw. żrunwaldzkim, wreszcie
z przeskalowanym hotelem, natrCtnie nasuwaj>cymi na plan pierwszy sw> przeciCtnoWć lub
dziwacznoWć, zawacyła na degradacji walorów widokowych. Ten krakowski przykład,
wybrany właWnie z uwagi na sw> drastycznoWć, winien stanowić na zawsze przestrogC dla
tzw. planistów przestrzennych, architektów i konserwatorów, którym przychodzi działać
w otoczeniu zabytków.

źkspozycja ma równiec swe rozmiary - skale. Moce być wiCc ,,bliska”, jak
w przypadku ulicy Kanoniczej z Wawelem zamykaj>cym perspektywC ulicy. Moce być
,,panoramiczna”, gdy dotyczy widoku budowli ,,na tle”, jak Wawel nad Wisł>. Wreszcie
moce być ,,daleka”, gdy wi>ce siC z szerokim, otwartym widnokrCgiem krajobrazu, jak Żort
KoWciuszko. źkspozycja to równiec bogactwo krajobrazu miasta. Takie walory posiada
miCdzy innymi Kraków, nie tylko w panoramicznych widokach Wawelu, ale tec tych
z kopca Krakusa.

Aby wiCc nalecycie eksponować zwykle rozegłe z natury dzieła sztuki obronnej, trzeba
w urbanistycznych planach uwzglCdnić je w odpowiednich, właWnie szeroko zakrojonych
studiach architektoniczno-krajobrazowych. W przeciwnym razie groc> trudne do na-
prawienia _ jak w przypadku Wawelu _ błCdy, których usuwania bCd> musiały podj>ć siC
nastCpne pokolenia. BłCdy tym przykrzejsze, ce mocna ich było bez trudu unikn>ć.

Podobnie wiCc, jak w stosunku do samego dzieła sztuki obronnej, niezbCdne staj> siC tu
specjalne studia. Musz> one obj>ć badania nad zasobami zabytkowego krajobrazu, ich
waloryzacjC, wytyczne st>d wynikaj>ce, na koniec projekty konserwatorskie ochrony
ń rewaloryzacji otoczenia oraz panoram. To dopiero moce dać rCkojmiC prawidłowego
postCpowania i gospodarowania w otoczeniu zabytku. Temat ten rozwiniCto w pracach
pŃVWńCconych architekturze krajobrazu w ogóle (por. Bibliografia).

W wiCkszoWci przypadków omawiane dzieła architektury warownej to nie pojedyncze
budowle, lecz ich zespoły. Po raz pierwszy zrealizowano właWnie tak> ochronC krajob-
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razow>, tworz>c jurajskie parki krajobrazowe, dla których pasmo zamków i fortyÝkacji
stanowi, obok ostaMców, ich rdzeM, ich integraln> czCWć.

żrodziska, wielkie twierdze, pasma zamków, dawne obszary ufortyÝkowane, zna-
lazłszy siC w obrCbie parków krajobrazowych lub kulturowych, mog> dopiero uzyskać pełn>
wartoWć dokumentu. W takim to dopiero s>siedztwie i otoczeniu zapewnione być mog>
i ochrona autentyku, i właWciwa jego percepcja. Percepcja - odbiór uWwiadamiaj>cy
zwi>zek z tradycj>, poczucie rodzimoWci, a zatem tocsamoWci z miejscem, regionem,
własnym krajem i tradycj> jego historii. _jeWli wiCc chcemy je zachować, to pamiCtajmy, ic
zalecy to tylko od nas samych, od szacunku dla przeszłoWci i pragnienia przekazania jej
pomników równiec potomnym. Szacunek bowiem dla tradycji - jak pisał _]ean _jaures -- to
,,nie przechowywanie popiołów, lecz utrzymywanie gor>cego płomienia”.
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TABLICA I

W cadnej dziedzinie architektury poza architectum militaris zmiany form nie nastCpowały tak szybko, a przy
tym dzieła obronne nie uzyskiwały tak odmiennych kształtów. Patrz>c na przemiany w dowolnie przyjCtych,
ale takich samych, np. 3ŃŃ-letnich odstCpach (XI, XIV, XVII i XX w.), trudno doszukać siC nawet ogólnych
zwi>zków pomiCdzy kolejnymi Warowniami.

XI w. -- gród z podgrodziemŚ Wrocław, Ostrów Tumski (rys. w oparciu o makietC rekonstrukcji
w Muzeum Archeologicznym)ś

XIV-XVI w. -- zamek. Tenczyn w kolejnych fazach rozwoju od XIV w. (plan po lewej) poprzez XV (a),
XVI basteja i bastiony (b, c). Widok po lewej wg autoraś

XVII w. - CzCstochowa, twierdza jasna żóra (wg Króla)ś
XX w. - Obszar Warowny Vl>sk, fragment grupy warownej Ź>brówka Wlk. (wg Źenkschrift...). Oprac.

J. Bogdanowski.

ńŃ3



źLźMźNTY OBRONYż

sc|ANA ZATOKA wiźzA j BASZTA
A. ń

BASTźJA BASTION KLźSZCZź KOJźC

ŻORT OSTROC ŻORTźCZNY

SPOSOBY OBRONYę

U

Í

I I I

43ęĄ

/

`l

cŚzoźowY czotowv × KLźszczowY ¬ 5›<RZYŹźowY
rŚ>ozńo/vw 5 Ż>|oNowY .¿ Ã

› ń l

-_-_Ÿ W ń,

„„.„i¬¶¬ęi „WlÍ%i¬ W%W\ ną%r~



TABLICA II

ŹziesiCć głównych elementów obronnych, daj>cych podstawC dziejom sztuki obronnej. Vciana i zatoka (A),
typowe dla wczesnoWredniowiecznych dzieł, wieca i baszta (B) dla pełnego Wredniowiecza. Basteja i bastion (C),
charakterystyczne dla czasów nowocytnych, głównie XVI i XVII w., kleszcze zaW i kojec (Ź) dla XVIII i XIX
stulecia. Wreszcie nowoczesne juc elementyŚ fort i ostróg forteczny z przełomu XIX/XX w. oraz z obecnego
stulecia.

Cztery główne sposoby obrony, stanowi>ce zasady zestawiania elementów obronnych, zarówno w proste,
jak tec nadzwyczaj niekiedy złocone narysy dzieł. Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA III

System obronny to najogólniej zestawienie wybranych elementów według okreWlonego sposobu obrony.
Najprostsze siCgaj>ce pierwotnych form systemy (A) toŚ Wcianowy, zatokowy i wiecowy.
Oparte na obronie skrzydłowej, a wiCc bardziej juc złocone, to systemy (B)Ś basztowy, bastejowy

i bastionowy, właWciwe czasom Wredniowiecza i nowocytnym.
Sposób obrony kleszczowy oraz zestawienie go ze skrzydłowym i kojcem daje w XVIII i XIX wieku

systemy (C)Ś kleszczowy i poligonalny.
Na koniec pozbawienie obwodu obronnego tak charakterystycznych dot>d Wcian (kurtyn) wi>c>cych

elementy obronne (fort i ostróg), przy zachowaniu obrony skrzydłowej, stwarza współczesne juc systemy (Ź)Ś
fortowy, zeWrodkowany i grupowy, oraz fortyÝkacji rozproszonej. Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA IV

żłówn> zasadC pierwotnych form obronnych stanowiła (A) sekwencja postCpowaniaŚ od ucieczki
z otwartej przestrzeni (I), poprzez bierne ukrycie (II), do znalezienia z natury bezpiecznego miejsca (III),
spełniaj>cego warunek niedostCpnoWci dla atakuj>cego, a równiec daj>cego mocliwoWć czynnej obrony. Takim
miejscem mogło być nawet stare drzewo, a zwłaszcza w wypadku jury miejsce wWród skał.

Praformy przeszkód drewnianych stosowanych nawet po wiek XX. B. Zachowane do koMca XIX w.
resztki cywopłotu obronnego z XV w. (wg Cohausena, tzw. Rheingauer żebück miCdzy Lorch i źtville). C.
Kozły zwane tec póaniej „hiszpaMskimi” (wg Cohausena). Ź. Osiek z drzew (wg fot. z ńřń4, umocnienia nad
Nid>). ź. Kobyliny złocone z tzw. ostrwi (wg NaroMskiego). Ż. Tzw. „płot polski”, stosowany W Wredniowieczu
jako wacny element obronny (wg Hartmanna Schedla). CzCsto „najecony” przez nadcinanie gałCzi poziomego
przeplotu (wg LeMczyka, Piekary XIII w.) ż. Zaci>ganie bramy w płocie ostrwi> (wg jähnsa). _]ej miejsce być
moce (P) zajCła z czasem wieca drewniana o konstrukcji słupowej w typie póaniejszej dzwonnicy. H. Jedna
z licznych form ostrokołu (wg Bohmanna). Ogrodzenie z tynic _ dartych desek (Hedwicyn k. ZamoWcia).

Rócne formy ogrodzeM zwi>zanych z tradycj> umocnieM wiejskich zachowały siC jeszcze do niedawna
w terenie. K. Pastwisko umocnione kamiennymi Wałami o rócnym proÝlu, z kolíWcie zatoczonym murkiem
otaczaj>cym grzebowisko zwierz>t (wieW Kostrze, stan z ńř55). L. Rekonstrukcja wsi, zapewne okólnicy,
okopanej i otoczonej płotem, przy przeprawie przez rzeczkC (wieW Samborek nad Skawink> opodal żrodziska
w TyMcu, schemat wgŚ planu katastralnego z ń84-8 oraz zachowanych z ńř54 reliktów). Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA V

Cechy systemu Wcianowego. A. Obwód na dowolnym, jednak pozbawionym załamaM wklCsłych
narysie (a), broniony sposobem czołowym (b), w okreWlonym broni> miotaj>c> zakresie (c). B. Pole ostrzału
tworzy wobec braku Ýankowania pierWcieM o jednokrotnym tylko pokryciu (kropkowane) oraz znacznej
wielkoWci potencjalne pole martwe (czarne), co widać na przekroju (e-d). jego wypełnienie wymaga od
obroMców (Í) niebezpiecznego wychylania siC spoza osłony przedpiersia.

C. Schemat dzieła obronnego w systemie czołowymŚ g - przeciwstok, h - dno rowu, - stok rowu,
k - przedpiersie, ń _ wnCtrze grodu.
Vciany drewniane.

Ź. Starszy typologicznie czCstokół (błCdnie z fr. palisada), Wznoszony z dCbowych kołów opalanych do
szpica. W najprostszej postaci (rys. u dołu), wi>zanej dla zabezpieczenia przed wyłamaniem (u góry), oraz
w jednej ze złoconych odmian tzw. „palanki”, o podwójnym układzie z rodzajem strzelnic utworzonych przez
obnicenie co drugiego kołu. Widok od strony wewnCtrznej. CzCWć kołu na styku z ziemi> była szczególnie
zagrocona gniciem, st>d ograniczona trwałoWć nawet przy ucyciu dCbiny (ok. 2Ń-3Ń lat). ź. Młodsza forma
Wciany drewnianej -- parkan był udoskonaleniem czCstokołu, umocliwiaj>cym wykorzystanie rócnych -rodzajów
drewna (słupy, bierwiona, płazy)ś posadowiony na podwalinie, co przedłucało jego trwałoWć.

Wał stanowił podstawowy element obronny dzieł stałych, jakimi były grodziska.
Ż. Narys i proÝl (a) okreWlaj> formy i rodzaj dzieł obronnych. Źopełnienie wału stanowił z reguły rów (b),

nie tylko sam w sobie bCd>cy przeszkod>, ale równiec zwiCkszaj>cy wysokoWć stoku wału.
ż. Typowy proÝl warowny z charakterystyczn> odsadzk> zabezpieczaj>c> stok przed osuwaniem.
H. Poszerzenie odsadzki pozwalało na stworzenie drugiej, zewnCtrznej linii tzw. podwala lub
(J) pogródki wzmacniaj>cej podwalinC i utrudniaj>cej przysuwanie machin oblCcniczych (rekonstrukcja

wału w Poznaniu, wg Kostrzewskiego). Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA VI

Cechy systemu zatokowego. IstotC stanowi obrona bramy, w stosunku do której wprowadza siC
najrócniejsze urz>dzenia maj>ce na celu wzmocnienie jej warownoWci.

A. Obwód na dowolnym narysie (a), jednak opatrzonym, zwłaszcza przy bramie, WklCsłym załamaniem,
powoduj>cym powstanie na tym miejscu obrony kleszczowej, (b), przy zachowaniu poza tym na pozostałym
obwodzie obrony czołowej _ w ograniczonym donoWnoWci> broni zakresie (c).

B. Pole ostrzału nie ulega zatem zmianie w stosunku do czCWci obwodu w systemie Wcianowym (a, b), prócz
miejsca w załamaniu, gdzie powstaje odcinek broniony sposobem kleszczowym (c), zatem umocliwiaj>cy ostrzał
tego samego miejsca z dwóch stron, powoduj>c lokalny zanik pola martwego. _jedynie w samym wierzchołku
załamania pozostaje jego mały fragment. Po prawej _ ideogram dzieła obronnego systemu zatokowego.

Schemat piCciu głównych konstrukcji wałówŚ -
C. „koszowy”, wał ziemny umocniony płotem z obu stronś
Ź. „czCstokołowy”, o podobnej strukturze, lecz dziany kołamiś
ź. „przekładkowy”, układany z kłód w kilku odmianach konstrukcyjnych, zalecnych od sposobu

mocowania bierwion równoległych do obwodu hakami, nachyleniem warstw ku wnCtrzu etc.ś
Ż. skrzyniowy, gdy wnCtrze wypełniono ziemi>, lub izbicowy, gdy pozostawiono pusteś
ż. wał kamienno-drewniany o mieszanej konstrukcji.
Kluczowym elementem grodu była zawsze brama. jej forma mimo wielu badaM i dokonywanych

rekonstrukcji, zwłaszcza w górnych partiach, pozostaje ci>gle trudna do ustalenia,
K. Postać bramy, która wydaje siC być najprostszym rozwi>zaniem w oparciu o powtarzaj>cy siC relikt

dwóch równoległych rzCdów słupów, towarzysz>cych w odstCpie ok. 2_2,5 m przejazdowi w poprzek wału.
L. WysuniCcie przedpiersia nad szyj> to znów proste wzmocnienie obrony, zapewne za pomoc> tzw.

,,samborza”. Rekonstrukcja Bogdanowskiego.
M. Brama o dwóch przejazdach z samborzem (brama zachodnia w Zawadzie LanckoroMskiej, wg

LeMczyka).
N. Wiece bramne stosowane, jak siC wydaje, w póaniejszym juc czasie (XII-XIII w. i potem). jeWli przyj>ć

w ogóle ich wczeWniejsze ucycie, musiały mieć konstrukcje słupowe (WiWlica, rekonstrukcja podana za
ż>ssowskim).

System zatokowy, narysy o układzie szyjowym i przedbramnym.
H. W układzie szyjowym najprostsze rozwi>zanie stanowi odmiana z małym pilastym załamaniem,

tworz>cym krótki „pasac”, zmuszaj>ca do atakowania bramy wzdłuc Wciany grodu (Mników _ Zamkowa
żóra, k. Krakowa, zapewne okres łucycki, wg LeMczyka). W układzie przedbramnym osłona bramy przybiera
juc postać osobnego elementu, zatemŚ b>da pojedynczej tarczy sprowadzaj>cej obronC do podobnego
rozwi>zania jak w odmianie z pił>, b>da jej zwielokrotnienia „błCdnikiem” (Ogrodzieniec-Birów k.
Zawiercia, wg. Bogdanowskiego). Obie te odmiany stanowi> rodzaj jakby protobarbakanu. Oprac.
Bogdanowski.
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TABLICA VII

Cechy systemu wiecowego. IstotC systemu stanowi wzmocnienie obrony za pomoc> Wiecy.
PogłCbiaj>c obronC wprowadza ona jednoczeWnie obronC pionow>.

A. Obwód o dowolnym narysie jak W systemie Wcianowym lub zatokowym (a), opatrzony wiec>, stwarza
dwa po czCWci nakładaj>ce siC pasma obrony (b, c).

B. Pole ostrzału zostaje lokalnie zdwojone (c) na przedpolu oraz po czCWci poszerzone na wnCtrze zawarte
W obwodzie obronnym (b), przy jednoczesnym zmniejszeniu pól martwych (a). Po prawej ideogram dzieła
systemu wiecowego.

Praforma wiecy na grodzisku Okiennik Wielki (k. Zawiercia). żrzebieM skalny (I) wieMczy
ostaniec na kształt jakby naturalnej wiecy (2) z obszernym schroniskiem u szczytu, dostCpnym kominem (3), do
którego wejWcie znajduje siC z przeciwnej strony grzebienia (ok. 4ę m nad poziomem terenu). WejWcie to, wg
tradycji do XVIII W. zamkniCte celaznymi drzwiami, stanowiło jedyny dostCp do wnCtrza grodu (4), bCd>cego
W istocie tarasem osłoniCtym kamiennym wałem (5). Z dziedziMca opatrzonego studni> (6) dojWcie na „wiecC”
było z kolei mocliwe osobn> pochylni> (7). a. proÝl wału.

Układ wielowiecowy Odmiana wiec blianiaczych. Źo tego rodzaju zaliczyć wypadnie
tradycyjne koWcielne zestawienie wiec, których warown> genezC dokumentuje m.in. obrona koWcioła Ww.
Andrzeja (po ńŃ86) wyposaconego W charakterystyczny blok wiecowy, stosowany W źuropie W wielu
postaciach, od W pełni obronnych, jak tu właWnie (tzw. ”westwerk”), po posiadaj>ce tylko cechy warowne.

Pełne Wredniowiecze dodaje do znanych juc elementów obronnych cał> seriC nowych. Vciana (ź), teraz juc
coraz czCWciej jako mur, przybiera liczne formy, od prostej bez strzelnic (a. Białogard), poprzez opatrzone
W chodniki (b. Namysłów, c. Olkusz, d. Kraków), do pozwalaj>cych równiec na obronC pionow> i W tym celu
zaopatrzonych W drewniane hurdycjc (e) lub murowane machikuły Bramy wyposacono W wiece i mosty
zwodzone o rócnych mechanizmach. Z tego zwłaszcza dwaŚ podnoszony (g) i przeciwwacny (h), zyskuj> sobie
szerokie zastosowanie.

Wiec ucywano zarówno W postaci drewnianych, prostych o słupowej konstrukcji (a. rysunek na
pieczCci Nowego Miasta Torunia, wg Thulliego), jak tec o nader skomplikowanych formach (b. Wg
francuskiego malowidła z XV W., za Hoggiem). Jedn> z form stanowi W tym czasie równiec wieca koWcielna (c .
stary widok koWcioła Ww. żertrudy W Krakowie, wg Thulliego). W XV juc wieku powstaj> nowe wiece, tzw.
ogniowe _ wielokondygnacyjne działobitnie artyleryjskie (d. Lipowiec). Oprac Bogdanowski.
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TABLICA VIII

Cechy systemu basztowego. IstotC stanowi obrona kacdego frontu z trzech stron jednoczeWnie
sposobem czołowym i skrzydłowym.

A. Obwód o dowolnym narysie (a) opatrzony basztami dzieli obronC na ,,dalek>” (b) i „blisk>” (c).
B. Przedpole zostaje pokryte potrójnym (d), a miejscami nawet poczwórnym (e) ostrzałem. Miejsca

pokryte podwójnym tylko ostrzałem (c) stanowi> przy ucyciu baszt kolistych zaledwie drobne powierzchnie,
i to na bliskim dystansie. Pola martwe zaW (a) i pojedynczo ostrzeliwane (b) nieomal znikaj> zupełnie. Niemniej
obrona bliska pozostaje słaba.

C. Wystarczy jednak ucyć baszt czworobocznych, by zaskakuj>co zmienić rozmieszczenie tych pól.
Wyraanie silniejsz> staje siC wtedy obrona bliska, niestety bez porównania słabsz> dalsza, na domiar
z nieoczekiwanie ducym wielobokiem bronionym pojedynczym tylko ostrzałem przed sam> kurtyn>. Zapewne
właWnie odkrycie tej prawidłowoWci staje siC W Wredniowieczu przyczyn> zmiennoWci narysów baszt, a takce
całych dzieł, na drodze do uzyskania mocliwie najsilniejszej obrony.

Tak wiCc rócnorodnoWć elementów Þankuj>cych, widoczna na ideogramie dzieła systemu basztowego (Ź),
nie wynika, jakby mocna s>dzić, z dowolnoWci poczynaM twórcy, lecz zdaje siC stanowić z reguły Wynik bardzo
starannych przemyWleM. (LegendaŚ a _ baszty, b - kurtyny, c _ taras czworoboczny przed bram>, d _ taras
podwalny, e - taras przedwałowy). Wobec nich dostrzegana przez nas malowniczoWć stanowi tylko dodatkowy
efekt.

Problemy rozwi>zywania frontów lub ich przCseł.
ź. PrzCsło z ,,kurtyn> biern>”, praktyczne dla bliskiej obrony z uwagi na mocliwoWć skupiania tylko

niewielkich grup obroMców jedynie W wykuszach (lub basztach). Metoda daj>ca słabsz> obronC przedpola, co
wymaga znów zagCszczania elementów Þankuj>cych (wykuszy).

Ż. PrzCsło zwykłe bronione trójstronnie, stwarzaj>ce korzystne ogółem Warunki obrony, jednak wymagaj>-
ce znacznej liczby obroMców.

ż. Obrona Wródkurtynowa, wynikaj>ca zwykle z Warunków terenowych, pozornie prawidłowa, lecz
zwiCkszaj>ca pola martwe wokół baszty.

H. Obrona miCdzykurtynowa pozwala na zmniejszenie iloWci baszt, lecz drog> zwiCkszania pól martwych
(jak W poprzednim wypadku) oraz osłabienia obrony kurtyn (pola kropkowane), co zaznacza siC zwłaszcza
przy ucyciu baszt czworobocznych.

J. _jedyny sposób wypełniania pól martwych dawały W tych wypadkach machikuły lub hurdycje, z natury
niestety wracliwe na ostrzał machin miotaj>cych i dział. Podane przykłady daj> wyraz problemom, z którymi
system basztowy zmagał siC z rócnymi wynikami przez całe Wredniowiecze. Trzeba wiCc pamiCtać, ic
malownicza rócnorodnoWć baszt była wynikiem nie tylko estetycznych zabiegów, lecz twardej rzeczywistoWci.

Baszty (K) stosowano tec W rócnych postaciach, b>da jako proste wykusze (a), b>da jako baszty wysokie,
z poprzedzaj>cym je podwalem (b. Kraków, Baszta Passamoników). Obok baszt duc> rolC odgrywaj> całe
obronne budynki tu nazywane _ ,,kasztelami” (c. podobny jest tec Bydlin k. OgrodzieMca) oraz tarasy (d),
bCd>ce czCsto obwarowanymi stanowiskami ciCckiej broni palnej, a zwłaszcza tzw. bombard (wg Źurdika).

W rócnorodnoWci strzelnic Wredniowiecznych (L, M) wyrócnić mocna dwie podstawowe grupy prze-
znaczone dla broni miotaj>cej i palnej. W nich dopiero mocna dopatrywać siC całej mnogoWci odmian, spoWród
których podano tu W schematycznym ujCciu zaledwie kilka. W pierwszej grupie (L) bCd> toŚ strzelnica
szczelinowa (a), silnie wydłucona, dostosowana do ucycia łukuś dalej krzycowa (c), dla kuszyś wreszcie krenelac
(b) o zCbach opatrzonych równiec szczelinami oraz o wrCbach, zwykle osłanianych tarczami uchylnymi
(pawCce, mantolety), zabezpieczaj>cych zwłaszcza przy bliskiej obronie.

żrupC drug> (M) reprezentuje typ strzelnic z płask> tarcz> (a) z otworem czCsto po prostu kolistym,
wyposaconych zwykle W poprzeczn> beleczkC W rozgliÝeniu wewnCtrznym dla zaczepienia hakownicy oraz
W komin wentylacyjny od góry. Strzelnica o podwójnym rozgliÝeniu (b) stanowi udogodnienie przy grubych
murach. Opatrzona zwykle kluczowym otworem, tworzy formC póaniejsz>, pojawiaj>c> siC od 2 poł. XV W.
Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA IX

Ce chy system u bastej owego. PodstawC stanowi dostosowanie obrony, tak czynnej, jak biernej, do
ucycia artylerii. W znacznej mierze jest to adaptacja baszty W jej odmianie zwanej tu nisk>. Źaje to dalsze jej
obnicenie i ukrycie W przekroju (proÝlu) wału za przeciwstokiem.

A. Ideogram dzieła. Obwód o wielobocznym narysie z bastejami (a, c) dobrze osłoniCtymi przeciwstokiem
fosy (d) i flankuj>cymi kurtynC

B. Kierunki ostrzału nie odbiegaj> od wystCpuj>cych W systemie basztowym (a - obwód obronny,
b _ kierunki ostrzału obrony dalekiej i c _ bliskiej).

C. Pola ostrzału równiec podobne jak w systemie basztowym (a - pole martwe, b - pole ostrzału z jednego
kierunku, c - dwóch, d _ trzech, e _ czterech).

Rócnice pomiCdzy profilem obronnym (Ź) systemu basztowego (u góry) i bastejowego (u
dołu) polegaj> przede wszystkim na osłoniCciu znacznej czCWci murów bastei, uniemocliwiaj>cym ostrzeliwanie
jej Wcian ,,na wprost” z przedpola. Prócz tego na jednoznacznym podziale obrony na blisk> i dalek>.
WielopiCtrowoWć zaW obrony wysokiej baszty zrekompensowana być moce teoretycznie dowoln> Wrednic> bastei.

Rozmaite sposoby rozmieszczania bastei W obwodach obronnych (ź), stosowane b>da W prostych formach,
b>da mieszanych na rócnych frontach, a nawet przCsłach.

Żormy b as tei mu rowanych (Ż, ż). Odmiana półkolista. Ż. Typowa basteja hakownicza (Kraków,
mury miejskie, tzw. ,,rondel I” za koWciołem Ww. Piotra i Pawła, ok. ń585, zapewne żabriel SłoMski, wg autora).

ż. Przykład bastei taraWniczej (Tenczyn, zamek, brama wjazdowa z szyj>, ok. ń57Ń, wg autora).
Żorma strzelnicy (H) staje siC W XV w. przedmiotem szczególnego zainteresowania, W d>ceniu do

mocliwie najdogodniejszego ucycia broni palnej W obronie. W tym tec czasie powstaje wielka liczba ich odmian.
a. Kształtuje siC otwarta strzelnica działowa najpierw osłaniana zarzuconym juc na ogół W XVIII W.

pawCcem (wg ,,Rei tormentariae...” XV/XVI w.).
b. Strzelnica W murze o wczesnej jeszcze formie ze ,,wspiCtym” (podwycszonym) sklepieniem, słuc>cym

łatwiejszemu odprowadzaniu gazów. Po prawej plan, po lewej przekrój pionowy i kształt strzelnicy (Malbork,
basteja od wsch., 2 poł. XV w.ś wg ŹomaMskiej).

c. W pełni uformowane juc strzelnice w głCbokiej wnCce z kominkiem odprowadzaj>cym dymy prochowe
(Krasiczyn, zamek, ok. ń58Ń, wg Żrazika).

d. Poprzeczna belka we wnCce, o któr> zahaczano hakownicC, przejmowała silny odrzut przy strzale. Płaska
zaW tarcza czyniła strzelnicC mało czyteln> od zewn>trz, a zatem i trudniejsz> do ostrzeliwania (Biecz, mury
miejskie, Baszta PlebaMska, XVfXVI w., wg autora).

e. Ucycie płytkiej wnCki wewnCtrznej dawało odprowadzanie gazów do przewietrzanego wnCtrza,
schodkowanie zaW glifów działało przeciwrykoszetowo. Ta prekursorska forma strzelnicy znajduje zreszt> pełne
zastosowanie dopiero W koMcu (ń) XIX W. (Wrocław, wały miejskie, Basteja Hioba, ok. ń53Ń, wg Małachowicza).

f. Strzelnica rozbiecna przy zaletach poprzedniej (por. d) zwiCkszała pole widzenia (PrzemyWl, mury miejskie
przy koWciele Karmelitów, ń poł. XVII w., wg Żrazika).

g. Swego rodzaju standardowa, póana forma strzelnicy, niemniej zachowuj>ca po połowC XVII w.
tradycyjny kluczowy otwór (PrzemyWl, mur klasztoru Benedyktynek, 2 ćw. XVIII W., wg pomiaru autora).
Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA X

Cechy systemu bastionowego. PodstawC stanowi ucycie piCciobocznego elementu Þankuj>cego
(bastionu), eliminuj>cego teoretycznie wszelkie pola martwe.

A. Ideogram dziełaŚ a _ przedpole, b _ przedstok osłaniaj>cy kryt> drogC, c _ plac broni, d _ bastion,
e _ czoło bastionu, f _ bark bastionu, g _ kurtyna. ę

B. Kierunki ostrzałuŚ a _ narys, b _ obrona bliska, c _ obrona daleka
C. Pola ostrzału o ducym nasileniu, pozbawione pól martwychŚ a _ ostrzał z jednego kierunku, b - dwóch,

c _ trzech, cl _ czterech. Widoczne charakterystyczne strefy silniejszej i słabszej obrony.
Najbardziej typowe formy szkół systemu bastionowego, które znalazły szersze za-

stosowanie w Polsce w okresie twierdz klasycznych.
Ź. Szkoła starowłoska, odmiana „beluardów” (Bari, zamek XV/XVI W., wg autora).
ź. Szkoła nowowłoska, klasyczny bastion (Kandia, obwarowanie miasta, Bastion Panigra, XVI w., wg

autora). Ponicej _ szkoła staroholenderska, fragment frontu (Anklam, wg Meriana, ń65Ń).
ŻortyÝkacje polowe rozwinCły siC szczególnie w ramach szkoły staroholenderskiej. Żormy silnie

uproszczone W porównaniu ze szkołami włoskimi. KoniecznoWć Wcisłego dostosowywania siC do terenu szybko
wyzwoliła je spod nacisku sztywnej geometryzacji, otwieraj>c drogC do eksperymentowania w sztuce obronnej.
Tu tec właWnie miały swój pocz>tek nowe systemy obronne. a. Okop półbastionowy, b. Zastosowanie
dwuramiennika zamiast bastionu (rys. teoretyczne wg Naronowicza-NaroMskiego), c. Szaniec, narysy wg
żetkanta (ń635) wraz z rekonstrukcja proÝlu (wg Woaniaka).

Szkoła holenderska z wpływami francuskimi (rozwarte k>ty barkowe bastionów). CzCstochowa (ż),
proponowana przedrozbiorowa modernizacjaŚ przez rozbudowC w „wielk>” twierdzC (schemat wg planu ń78řś
AżAŹ Warszawa, Zbiór KartograÝczny ř4-4).

Szkoła starowłoska. Odmiana beluardów (puntone) to w istocie forma juc nie piCciobocznych baszt, lecz
bastei, o bardzo zrócnicowanych postaciach. H. Tenczyn, zamek, beluard wielokondygnacyjny (pocz. XVII w.?)
o formie nieco zbliconej do baszty, przebudowany w 2 poł. XVII w., opatrzony wtedy oknami i attyk>
(wg Łuszczkiewicza).
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TABLICA XI

Cechy systemu kleszczowego. PodstawC stanowi tu ucycie kleszczowego sposobu obrony
zestawionego w regularny obwód.

A. ń. Ideogram dziełaŚ a. brama, b. przeciwstok, c. rów, d. stok, e. kleszcze, f. narocnik, g. kryta droga, h.
plac broni, i. przedstokś 2. kierunki ostrzałuŚ a. narys dzieła, b. obrona bliska, c. kierunki ostrzałów i obrona
dalekaś 3. wykres pól ostrzałówŚ a. pole martwe oraz b. jedno-, c. dwu-, d. trzy-, e. czterokrotnego ostrzału.
Ogółem widoczne osłabienie obrony bliskiej, a wzmocnienie dalekiej.

Okres twierdz głównych. System kleszczowy. Szkoła staropolska.
B. Przykład wielokrotnego ucycia systemu kleszczowego w rócnych okresach stanowi Kraków, umocniony

tym narysem juc po ń656.
C. W półtora wieku poaniej podobnym narysem opatrzony zostaje Kraków, w tymce systemie wznosi

KoWciuszko (ń7ř-4ńę) fortyÝkacje, dokoMczone potem w prostym narysie jako wał akcyzowy na przełomie stuleci.
Niemniej ciekawe, ic ac do ń867 maj> one znaczenie rdzenia twierdzy.

W okresie twierdz głównych tworzono tec wielkie regionalne załocenia fortyÝkacyjne.
Ź. Wielobok forteczny, uformowany z dzieł polowych przez KoWciuszkC (ń7ř4) jako swoisty Wródszaniec

Insurekcji. Kraków, umocniony kleszczowymi Wałami z obozem wojskowym w Bosutowie, wzmacniaj>
obwarowania w Skale i Krzeszowicach oraz kordon rygluj>cy przejWcia Źoliny Źłubni (wg Herbsta).

Przykłady formowania frontów kleszczowych w polskich pracach z epoki.
ź. Wg Naronowicza-NaroMskiego (poł. XVII w.) kolejno od lewejŚ kleszcze pojedyncze, podwójne, zestaw

dwuramienników, z gwiazdk> (w Wrodku) oraz kurtyna z dwuramiennikiem, ze zdwojonym dwuramiennikiem
oraz bastionem o kleszczowym czole.

Ż. Wg Bakałowicza (2 poł. XVIII w.). Kolejno od góryŚ front bastionowo-pilasty, dwuramiennikowy
z wysuniCtym dwuramiennikiem, podobny kleszczowy.

ż. Wg KoWciuszki (koniec XVIII w.)Ś a _ fort Putman w West Point (wg Kopczewskiego), b _ Rogatka
Warszawska W Krakowie (wg autora) oraz c _ Bateria III w Warszawie (wg Bauera). Oprac. Bogdanowski.
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TABLICA XII

C e chy sy s t em u p oli go n aln e go. PodstawC stanowi ucycie długich kurtyn wieloboku, prostych lub
rócnie, stosownie do terenu załamywanych, przeznaczonych do obrony dalekiej, oraz kaponier lub redit
osłoniCtych przeciwstokiem b>da wałem, przeznaczonych do obrony bliskiej.

A. Ideogram dzieła podano w postaci teoretycznej, uproszczonej, gdyc raczej nie stosowano niewielkich
czworoboków, lecz obszerne wielobokiŚ a _ kaponiera, do obrony bliskiej, ukryta w fosie, b _ boki poligonu,
proste lub płasko załamane, c _ dwuramiennik lub luneta ziemna osłaniaj>ca reditC, d _ fort reditowy,
wzmacniaj>cy obronC przedpola.

B. Kierunki ostrzałuŚ a _ obrona bliska, b _ obrona przedpola, jak widać rócna, W zalecnoWci od formy
załamania boku, oraz forty wypełniaj>ce słabiej bronione kierunki.

C. Ź. ź. Pola ostrzału, formuj>ce siC rozmaicie w zalecnoWci od sposobu załamania boku, od silnej obrony
narocników wieloboku, a słabszej Wrodka kurtyny, poprzez mocniejsz> Wrodka kurtyny, do zrównowaconej, lecz
słabszej obrony obu obszarów przedpola. OznaczeniaŚ a _ pokrycie podwójnym ostrzałem (w tym obrona
bliska) oraz b _ potrójnym. żneisenau (ń83Ń), o wczesnych formach z charakterystyczn> krzycow> redit> (wg
Stankiewicza) .

Okres twierdz głównych. Szkoła austriacka. System poligonalny.
Ż. Kraków, twierdza (ń84ř-78, Caboga) o poligonalnym narysie, nie pozbawiona jednak w rozplanowaniu

rdzenia (noyau) pozoru cech bastionowych (wg autora).
ż. Typowy fort (zwany tec niesłusznie bastionem) Kleparski _ No III (ń856-5ř), o charakterystycznym

dla szkoły narysie, z siln> kaponier> wewnCtrzn> i zewnCtrznymi w formie tzw. ,,kocich uszu” (wg autora).
H. Typowy fort reditowy zmodernizowany (na przykładzie krakowskiego Żortu Pszorna).
J. Typowy szaniec _ fort ziemny, wczesnego typu (ok. ń85Ń), stosowany ci>gle jeszcze masowo jako

polowy lub półstały element pierWcieni zewnCtrznych twierdz poligonalnych tego czasu (wg autora).
K. Żort _ redita, wieloboczny, wg koncepcji rysunku KoWciuszki (West Point, rys. za Bratkowskim).
L. Typowa ,,baszta maksymiliaMska” (lub Montalemberta), w istocie rodzaj redity ucywanej w górskich

lub innych szczególnych warunkach jako oWrodek tzw. ,,fortu nieregularnego”. Plan baszty (redity) Ww.
Benedykta No 3ń w Krakowie. Nazywano te baszty równiec ,,baszty z Linzu” _ Linzenturm (wg autora).
Oprac. Bogdanowski.

25



Ź YTę -
~Ś.\Ń ęÞlłƒiƒg nlę ŸVO ¿_
Ń ę -ir

Ýs 7i`.ńI|lIll¦ńńą,- _ _
ń ń In.. ęNr - _

ł ,. ` wu W ąą\\ ł(ś_f_ü_m Żę U||a||śń|,ă

Ê. ę ._,øę ń Hą. ` ęJu fu ę|I”łlÍ|Í.f.ńwƒ,| ł

~.,¿lI-Ą¿\ _. ę - «...,g\ś-7,-ęffq/,iąńńńń.ńń.m g ńń3 „„ńą ` ęf-ę7ńńs „\ęńń„„,› ąüw„,„¿
/ńń ęO-7 ęęęę ›ąąę*ę/ą ńą“ńHńńląęŁęńęHu _ zą .ą ń. Í * ąę›ąę›ę_› ń ` ńńąęę - ą? ę ~- *-ř ą ._/ ń| - \ .ę \ ‹‹r -fr Ÿ` ąń ¬. /ř ›* Í -Q ń ¬ ř \ ń fin Iś \_..- ,^ę¿.?_ .... ..Cfę,.¿.`ń-.__ l ą\ vu UIQ” \ / Q l>mi,
ęń . ęfę 5+* „J -ę (ńř ę||uąąÃ,„ę _ ę> ,nb \\ ,I -ę25 _i _ ńńńńś, V/\ liją ą f

Pę “|ęl|||ąąę. ąęlę .ń,f\\ ę Ĺ ęń I Hmą 4śś . `\`“ mm 7ń? łę __. ~ęło, n fą I I _ \ hf ` ¶

ąę ą hh ą ąi ° ą ą muuül `- ńń ń ę - .Ł ąń„` ń mlę

\ I›

Š.¦¦Śą-ą==ąę

/I

/r,/ęyI,r,\_
-Êń\ń

ńśń

_“_--_I

ńń ń ąę¦¦¦¦ę ‹-UCń ęńę~ Uę Cń ńńń» ń ń ._
-ą` ń ` ń _I--=ŚŚ_¬`Ś -ą Í ęIII-_ąlą `Ś_¬ lt

`. ń ń ń _øq Q .

I Z//Í ń ńńń ń ,ă .ę b In

/ęI ńń ń ńń ń ę-ń ńń Sę .ń ń Q
III ńń /
I | ń ń 5 `Ś¶- p -- ę=- =ań

ęŠę ę /ń źą¦Ą5¦=ą -f Ê ąę-ń=“ęŚ*\ąąą ą ę~ń*Í 3 uę V ń lę|||,\ ń-, ą-

ę Wę n ą\ -.Ń I øę

O_ ńuń_ń.ę,--= .
K -Í ń.ń ,. ___,p/I \\|ś,Ś¿,|,h ,IJ-L ń,ńńń

`|.,.,¿*›.
› |n.l.I ,

ăęJ
|a a _...›f

b /I/I, ę/- ń3 C źl

e/Q ą.\ę§

zę

/Ń/`ą

,_Q

/.\Ê-B-ś¿`§§`\Ÿ\ą`ń§
.ń

J>,ą/4.-,.,, `__.ę-ęoz-_

ej3ąę

.Śę.›ę\ .=Ś.~ę\.as-Óąfę4ęręŚ.,§ęŸ,,ńś» (Ê

ęffffUU / \

u ęUI p 4ę ę

`ŚŚ_üHęoz„(Mń8ń . Ś._-_ .H _ ą

ą ąą-›íÄŸę-ń-`-.ńńńńńńń ą .~*f›ąT.` `=ą=ń- ńńń .

ęą~ `°~*`~. Ĺ ¬
z il.,. -ę-Ś_Ś ń¦ę,

X Mń* ›ę \
ń LÄ \` ęH ię \¬ `ę- _ a b ń
//ń I ąuk ę , ą› ` ę. - ę ńą _ = f _ f f r f ń

kąWÞiłłęąąą|ęu ńń “li ą ńą ńń) Ż ń W _ , ń Ĺ ń ńę ß - ę ę H ---~-. _____ __ ___ _ _ ,ń

47° ę ą ę-
ąęń.ńńń„ .~\* ęąąüęmŚf ęąń / | ÍÍÍÍÍÍIÍ/Ifę

\\ JC ń i *fe ę øę ii ńA MB c Ż ń,ę . n H

-ę @ń.-ę_í~-Í~ą=T~-ąę

ę OI . Ń _ _ _ _3 »_ ý _ Í _ Í W Ü
a ę_ _śÍ _ ę_ f Í Ś ę Í . _[_

zO - ń
Q

ń

fr.
ń Ń, , ę v

Ń .ŃęÓ.Ń,
Ń oęa.>__fł

-Ś í I Ł _ ë,śř|ę- ` .II I,-Ć-l ` `

O O ą Ń ń ń .åf j ,
\ vo . ń__ ń Q . „ ńń ń- ę ę ę_ę__...._ę ,P ń ßfę ń eeeee ń ă ń_.-. ° 2 . _ ę_ę . Śąń Í ń .ę ę. ń ń

ę-. ę ,ń ~. ` ę -f~-ń ~ i-ąU ę Êę ęÊ ą ńńń ń - ß..-iÞł. ..+_`ń-.ł.. ń
/_ - °°_ . I. . /O _Ś .___ y

`\ ` I ` __ __ ę --Ń ou eløu .‹u ą

ąę, _ sk L ń

ń T IŃ \ I

.Š”

ęÓęŃ.Ń.Ń.Ń,Ó...QŃ.ÓÓÓŰ›oo_ÓÓÓ3Ń%ęĽÓ

źKM (N ę_-un-I 5 M

ń +ńń ńń = ef ~ «~+_~+
ăU ` `

Í ýU Í Í ý ___ý _ ___ _-ń Ną __ ń-Ń- ń-ż* -5ńń



TABLICA XIII

Cechy systemu fortowego_zeWrodkowanego. IstotC stanowi ucycie fortu_przypominaj>ce-
go jakby oddzielony, samodzielny bastion _ rozmieszczanego w pierWcieniu stanowi>cym teraz główn> liniC
obrony w stosunku do zwykle tradycyjnego rdzenia.

A. Ideogram twierdzyŚ a _ rdzeM w istocie dowolnego systemu i narysu, b_ system dróg fortecznych
dojazdowych (promienistych) i c _ rokadowych (obwodowych), d _ forty, e _ prochownie.

B. Kierunki ostrzałuŚ a _ forty i rdzeM, b _ linie obrony bliskiej (przerywane) i dalekiej (ci>głe).
C. Pola ostrzału o ducym nasileniu, teoretycznie bez pól martwych. Pola ostrzałuŚ a _ jedno

i dwukrotnego, b _ trzy i czterokrotnego z rócnych miejsc. Ogółem widoczny wzrost natCcenia w ostrzeliwaniu
dalszego przedpola.

Ź Typowy fort systemu zeWrodkowanego _ artyleryjski (standardowy) na przykładzie Żortu 47 _ Łysa
żóra. A _ dojazdowa droga forteczna, B _ „bastionetka” z placem broni, C _ koszary szyjowe z załamanymi
Ýankuj>cymi barkami na kształt półbastionów, Ź _ główny schron, ź _ wał artylerii z poprzecznicami,
Ż _ kaponiera barkowa, ż _ kaponiera podwójna, H _ główna poterna.

ź Bateria towarzysz>ca starszego typu (ok. ń87Ń) w Zielonkach (ŻB-Vń), A _ miejsce na amunicjC,
B _ kopuła stalowa obserwacyjno-pancerna, C _ wjazd, Ź _ stanowiska dział, ź _ fosa i krzewy kolczaste.

Ż. Żorma poprzecznicy barkowej (a) wydzielaj>cej i osłaniaj>cej czCWć barku (b), broni>ca miCdzypoli
i zapoli, zapowiadaj>ca powstanie tradytora. Typowy element fortyÝkacji austriackiej. Podobne formy
posiadały forty Krakowa (np. Zielonki 4-5, ok. ń88Ń, wg autora).

Twierdze i ich elementy.
H. Kraków. Stan ń878-84. Widoczny obwód stałego rdzenia (tzw. noyau), dalej drugi pierWcieM starych

(ok. ń85Ń) szaMców ziemnych typu „ŻS” z kilkoma tylko fortami reditowymi oraz trzeci _ zewnCtrzny, na
nowo wzniesionych fortów artyleryjskich (wg autora).

źlementy uzbrojenia fortu.
ż.Klasycyzuj>ca brama wjazdowa ze stalowymi wrotami opatrzonymi strzelnicami dla broni rCcznej

i Ýankuj>cym pancernym kojcem minimalnym. Żort 4-5 _ Zielonki. Rys. wg stanu ok. ńř5Ń. Oprac.
_]. Bogdanowski.
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TABLICA XIV

Cechy systemu fortowego _ grupowego. Podstawowym ogólnym załoceniem jest tworzenie
skupisk fortów, baterii oraz szaMców rócnego rodzaju, rozmieszczanych na obwodzie twierdzy.

A. Ideogram czCWci obwodu twierdzy (bez zabudowy miCdzypól dziełami polowymi oraz przeszkodami)Ś
a _ przedpole, b _ fort główny stanowi>cy oWrodek grupy, c _ baterie, d _ drogi rokadowe,
e _ prochownia, f-ę droga dojazdowa, g _ forty miCdzypola, h _ równie tradytorów broni>cych miCdzypola
i zapola.

B. Kierunki ostrzału. Oznaczenia umieszczono w kwadracieŚ fort główny i fort miCdzypola, baterie, linie
obrony dalekiej (ci>głe) i bliskiej (przerywane).

C. Pola ostrzału (w wydzielonym liniami przerywanymi sektorze). Oznaczenia umieszczone w kwadracieŚ
jedno-, dwu-, trzy- i czterokrotne pokrycie ostrzałem z rócnych miejsc.

Ź. Typ ducego fortu pancernego tzw. „źinheitsfort” nowego typu (lata dziewiCćdziesi>te XIX w.)
z wiecami pancernymi na wale artylerii, mieszcz>cym moadzierze ń5 cm i haubice ń5 cm, w tradytorach zaW
działa kań.8 cm. Załoga 3ŃŃ ludzi (wg Steinitza, oprac. autor). Ponicej typowa towarzysz>ca bateria otwarta
z charakterystycznymi schronami pogotowia w krótszych poprzecznicach (oprac. autor).

ź. Typowy mały fort piechoty z koszarami szyjowymi opatrzonymi kojcem, powi>zanymi ze schronem
w wale przelotni>.
System fortowy _ grupowy. Nowe elementy w fortyÝkacji _ pancerze i tradytory.

Ż. Typowa mała wieca pancerna oparta na przedpancerzu, przeznaczona do obserwacji, ewentualnie
z CKM-em.

ż. Żorma płyt pancernych stosowanych przy strzelnicach depresyjnych (Kraków, Żort Borek 52, ń885/86,
kojec szyjowy, wg rys. Wielgusa).

H. Kopuła pancerna ze staliwa (juc nie z płyt), charakterystyczna dla fortyÝkacji górskich, przekrój i plan
(wg Kleczke, WyszyMskiś podobn> zastosowano w Krakowie w forcie Bielany _ KrCpak ńřń2/ń3). Oprac.
Bogdanowski.
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TABLICA XV

Cechy systemu fortyfikacji rozproszonej. KanwC stanowi> kojce i ostrogi forteczne, rócnie
rozmieszczone w postaciŚ pasm, linii oraz skupisk (oWrodków, zespołów), powi>zane sieci> rowów strzeleckich
i zasieków. W okreWlonych warunkach przyjmuj>ce postać krótkich odcinków tworz>cych w ciaWninach zapory
fortyÝkacyjne.

A. Przykład odcinka w pełni uformowanego pasma w najczCWciej stosowanym wariancie półstałym. LinieŚ
I _ pozycji ubezpieczaj>cej, II _ pozycji głównego oporu, III _ stanowisk artylerii, IV _ pozycji tyłowych.
źlementyŚ a _ linie okopów z lekkimi schronami o charakterystycznym gCsto załamywanym przebiegu,
b _ rowy dobiegowe, c _ linie zasieków o prostym, kleszczowym, łatwym do Þankowania narysie,
d _ stanowiska artylerii, e _ główne gniazda CKM-u, przybieraj>ce postać kojców lub ostrogów fortecznych
(Ílankuj>ce przeszkody), f _ oWrodki (jakby forty grupowe) zapasowe i główne, g _ miCdzypola i granice
odcinków (wg Biesiekierski, Kleczke, RewiMski).

B. Kierunki ostrzału. Oznaczenia w kwadracie, u góryŚ linie okopów z zasiekami, obok ostrogi i baterie.
U dołuŚ osie obrony bliskiej (linie ostrzału przedpola i flankuj>ce przeszkody). Obok osie obrony dalekiej.

C. Pola ostrzału tworz> gCsto nakładaj>ce siC powierzchnie. W rozwarstwieniu, upraszczaj>c, mocna je
w schemacie podzielić w zalecnoWci od siły oddziaływania w stosunku do przedpola na polaŚ (I) pozycji
ubezpieczaj>cej, (II) głównej i (III) artylerii (oprac. autor). W przedstawianych wycinkach pokrycie
ostrzałemŚ podwójnym _ pole puste, potrójnym _ szrafowane, potrójnym _ kratkowane, poczwórnym
_ W obwódce. Po nałoceniu powstaje trudna do wykreWlenia iloWć pól pokrytych wielokrotnym ostrzałem.
Oprac. Bogdanowski.

żłówne elementy fortyÝkacji rozproszonej szkoły niemieckiej, wg której wzniesiono fortyÝkacje na jurze
pod Krakowem. I

Ź. Typowy schron bierny z przedsionkiem opatrzonym peryskopem, dalej z pomieszczeniem dla załogi
i wyjWciem awaryjnym. Obok stanowisko typu „tobruk” (por. nicej _ wg Miniewicza).

ź. Typowy tzw. „ringstand”, który mógł mieć rócne zastosowanieŚ jako stanowisko odkryte dla CKM
(Ringstand 58), zwany „tobruk”, jakostanowisko dla moadzierza (Ringstand 6ř), wreszcie mógł być opatrzonyę
wiec> czołgow>, z działem (Panzerstellung 67ś wg Miniewicza).

Ż. Typowy „hangar” (schron) dla działa przeciwpancernego (wg Miniewicza).

lšl
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TABLICA XVI

W ramach opieki nad zabytkami mog> być stosowane rócne jej rodzaje i zakresy. Przykłady
ochrony i konserwacji.

A. Ochrona zabytków w skali regionalno-krajobrazowej, taka, jakiej podlega właWnie jura Krakowsko-
-CzCstochowska. WspółczeWnie ochronC zapewnia zespół jurajskich parków krajobrazowych. Źawne pasmo
obronne od prehistorii po XX w. Tu stroma krawCda jury (ń) i rozlewiska rzek (2) stanowiły naturalne
przeszkody. W oparciu o nie rozwinCły siC zrazu zamki i miasta (3). Tworzyły one po czCWci kordonowe pasmo
obronne. Niemniej i wzdłuc dróg (4) powstawały podobne ci>gi obronne.

B. Ochrona zabytków w skali lokalnej obejmuj>cej okreWlon> strefC ochrony kulturowej (SOK). Przykład
stanowić tu moce czCWć dawnej grupy fortecznej skupionej przy Żorcie 45 _ Zielonki, z całym zespołem małych
fortów, szaMców, baterii, prochowni oraz z systemem dróg fortecznych. CałoWć połocona w obrCbie Parku
Krajobrazowego Źolinki Krakowskie. Oprac. Bogdanowski.

C. Konserwacja zabytków. Przykład projektu konserwacji zachowawczej otoczenia kopca Krakusa
i miejsca po Żorcie 33 _ Krakus (ń84ř-55). W oparciu o rekonstrukcje teoretyczn> (a) opracowano projekt (b).
LegendaŚ l _ d>b posadzony w miejscu dawniej rosn>cego, 2 _ półkoliste grupy głogów w miejscach tarasów
po dawnych kaponierach, 3 _ tarnina ograniczaj>c> dostCp do podnóca kopca, 4 _ zaroWla wiWni stepowej,
5 _ stara aleja dojazdowa, 6 _ głaz pami>tkowy przy wejWciu na kopiec, 7 _ punkty widokowe na północ
i zachód (nad kamieniołomem), 8 _ czCWciowo zachowana podwalina fortu, eksponuj>ca dawne jego
rozplanowanie, maj>ca pomieWcić ekspozycjC muzealn>. Proj. Bogdanowski, ńř67.

Ź. Konserwacja zabytków. Projekt czCWci Plant krakowskich na szkarpie dawnego Okołu. Tzw. Ogród
Stradom. Projekt konserwatorski zachowawczy z uczytelnieniem dawnych murów obronnych i podwala
z bastejami, pokazany w planie (b) i widoku (a) _ z pominiCciem drzew. Proj. Bogdanowski, W. żenga,
Z. Myczkowski, ńř78.
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TABLICA XVII

W ramach opieki nad zabytkami moce być równiec stosowane działanie zwane rewaloryzacj>ś
w jej zakres wchodz>, wraz z konserwacj> i adaptacj> do nowych celów takceŚ integracja, rekonstrukcja
i rekompozycja.

A. Przykład integracji. Źziałania scalaj>ce zabytkowe załocenia. Kopiec KoWciuszki, Żort 2 - KoWciuszko,
wg proj. Ż. KsiCcarskiego, ń85Ń-55. Projekt konserwatorski obejmuje (a) uczytelnienie zniszczonych bastionów
i kaponier od płd. zach. z dalsz> adaptacj> na cele hotelowe (jak czCWć wschodnia), amÝteatr (bastion zach.)
i pawilon eksploatacyjny (bastion płd.-zach.). jedn> z istotnych czCWci załocenia stanowi brama wjazdowa (b).
U góry stan obecny, w Wrodku teoretyczna rekonstrukcja. U dołu projekt uczytelnienia bramy w trwałej ruinie
kurtyny i barku bastionu. Proj. Bogdanowski, ńř8ń.

B. Przykład rekonstrukcji. Lipowiec, słup zamkowy (XIII w.), na którym ok. ń47ř nadbudowano dwa
piCtra mieszcz>ce jedne z najstarszych w kraju działobitnie artyleryjskie, a. stan w ruinie, b. projekt
rekonstrukcji. Proj. Bogdanowski, ńř65.

C. Przykład rekompozycji. Olkusz, ruiny (stan zachowania do linii kropkowanej) baszty w murach
miejskich. Na podstawie dawnych, bardzo uproszczonych widoków (XVII, XVIII w.) oraz głównie w oparciu
o analogie zachowanych, podobnych budowli w regionie odtworzono domnieman> pierwotn> XIV-wieczn>
postać (a) oraz póaniejsza (b) XVI-wieczn>, która posłucyła za podstawC projektu rekompozycji. Proj.
_]. Bogdanowski, ńř72.

l 3 B)
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KATALOż



Opisy w katalogu ułocone s> w kolejnoWci alfabetycznej. Z koniecznoWci nie wyczerpuj> całoWci materiału
(mimo z gór> ńŃŃ pozycji), ograniczaj>c siC do podstawowych informacji. Obszar uwzglCdniony w katalogu (jak
zaznaczono na wstCpie) przekracza nieco na zachodzie i wschodzie granice Krakowskiego Zespołu jurajskich
Parków Krajobrazowych, co wynika z logiki geograÝczno-historycznej. Wobec ujawniania siC coraz to nowych
dzieł czy to jako całoWci, czy jako ich faz rozwojowych lub elementów - przyjCto, ic informacja odpowiada stanowi
wiedzy na rok ńřřŃ.

d.
ŻB
ŻS
IS
N
płd.
płn.
St
wsch.
zach.

Spis skrótów

dawny
Żestung Batterie
Żestung Schanz
Infanterie Schanz
Noyau
południe, południowy
północ, północny
Stellung
wschód, wschodni
zachód, zachodni



ALWźRNIA
Załocenie klasztoru na pół obronne (system mieszany
zatokowo-bastionowy). Klasztor Montis Alverniae
(na wzór toskaMskiej siedziby Ww. Żranciszka) wznosi
siC na wzgórzu żarbu Alwerni wsch.-zach., ci>g-
n>cym siC malowniczym pasmem od Mnikowa do
Zagórza.
Nad lesistym wzniesieniem i miasteczkiem góruje
z dala widoczna wieca koWcioła p.w. Stygmatów Ww.
Żranciszka (ń63Ń-76, ń7Ń8). Klasztor, zbudowany
w obecnej postaci jako fundacja Krzysztofa KoryciM-
skiego w latach ń625-56, otoczony jest kamiennym
murem z charakterystycznymi dwoma załamaniami
przy bramach (zatoki, por. np. Tyniec, Lipowiec).
Od południa mur opatrzony baszt> (klasztoru) i wy-
kuszem. Przebudowa w poł. XVIII i koMcu XIX w.
zapewne zatarła i inne elementy obronne, tak właW-
ciwe dla klasztorów bernardyMskich.
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do dziW dobrze zachowanych w szczegółach, oraz
taras na szczycie wiecy. XVI w. przynosi kolejn>
rozbudowC warowni w postaci tarasu od płn. i zach.,
opatrzonego półbasztami oraz narocnym prostym
bastionem. W XVI i XVII w. podzamcze otoczono
murem ze strzelnicami, z charakterystyczn> zatok>
przy bramie od zachodu. CałoWć stanowi jeden z cie-
kawszych przykładów przemian w systemach obron
nych tego samego dzieła.
2. Szaniec ziemny, zapewne bateria w typie fortu
zewnCtrznego zamku Lipowiec, połocony na s>sied-
nim wzgórzu (od płn.) w lesie. Wg tradycji usypany
przez Szwedów (ń655) lub -- co wydaje siC praw-
dopodobniejsze _ w czasie Konfederacji Barskiej
Załocony na planie czworoboku, otoczony okopem
Y. wałem poszerzonym od płn. Tu mogły mieć stano-
wiska działa. CałoWć zaroWniCta lasem i krzewami.
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BABICź
l. Zamek Lipowiec, wzniesiony przez biskupa Jana
PrandotC w wieku XIV, w miejscu wczeWniejszego,
z poł. XIII w., był własnoWci> biskupów krakowskich
(ac do ń78ř). Od XV w. mieWcił wiCzienie biskupie.
W XVI w. uzyskał nowe obwarowania bastionowe
(nawarstwienie systemów od zatokowego po bas-
tionowy). Połocony na wyniosłym wzgórzu w lesie,
góruje nad dolin> Wisły i starym traktem przez
Bobrek do OWwiCcimia. OWrodek stanowi słup (wieca)
Z pŃł. XIII w. W XIV w. zamek rozbudowano
w czworobok wokół dziedziMca. Ok. poł. XV w.
Wieca, nadbudowana o dwie kondygnacje, miesz-
cz>ce jedne z najstarszych działobitni artyleryjskich,

BBBŁO
bytnia Skała, schron skalny (pierwotne miejsce
obronne). W falistym krajobrazie OstaMców jerz-
manowickich wyniosła skała mieWci niewielk> jaskiniC,
w której odkryto Wlady siedziby ludzkiej z póanego
paleolitu w postaci znalezisk w samym schronie i koło
niego.

BBŹKOWICź
Skała Sokolica, grodzisko wczesnoWredniowieczne (sy-
stem Wcianowy). Na góruj>cej we wnCtrzu Źoliny
BCdkowskiej skale o wysokich pionowych Wcianach
mieWci siC obszerny trójk>tny w planie taras, odciCty
od strony wierzchowiny poprzecznym okopem. Przy-
kład pozostałoWci grodu z tzw. wałem poprzecznym. l 3ř
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BIźLANY
żrupa forteczna III (czCWć płd.). Obejmuje zespół
fortyÝkacji z przełomu XIX i XX w., rozmiesz-
czonych w wyj>tkowym krajobrazie Lasu Wolskiego
(wsch. czCWć Parku Krajobrazowego BielaMsko-Tynie-
ckiego). Składa siC on w obrCbie wsi Bielany z całej
serii fortów (systemyŚ fortowy zeWrodkowany, grupo-
wy i fortyÝkacji rozproszonych). Źalsza czCWć tej
grupy znajduje siC na terenie wsi Olszanica (por.)
ń. Żort 38 _ Vmierdz>ca Skała, tak zwany „główny”
artyleryjski, dwuwałowy, pancerny. jeden z dwóch
zaledwie typu górskiego w twierdzy (por. Skotniki
Żort 53a - Winnica). Wzniesiony w latach ń874-8Ń
(system fortowy zeWrodkowany), opatrzony wielk>
wiec> pancern> żrusona, usuniCt> około ńř64 (ń)
przy przebudowie na obserwatorium. Poza tym dob-
rze zachowany i czCWciowo zadrzewiony.
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Bielany. Żort 38 - Skała (wg Bogdanowskiego ńř54)
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Bielany. Żort KrCpak (wg Bogdanowskiego ńř53)

2. Żort KrCpak to „dzieło rniCdzypola” w nomen-
klaturze fachowej, o nie znanym numerze w pierW-
cieniu. Zbudowany został w latach ńřŃ8-ńřń2 jako
jedyne w twierdzy dzieło typowe dla systemu for-
towego rozproszonego. St>d rozmieszczenie jego czC-
Wci „okrakiem”, od serpentyny bielaMskiej poprzez
szczyt wzgórza do wału nad drog> tynieck>. WWród
zachowanych niemal W całoWci czCWci zwraca uwagC
stalowa obudowa WciCtej ok. ńř65 kopuły tradytora.
Żort ma być zamieniony na park. żdyby nie wcis-
kaj>ca siC tu chaotyczna pseudowillowa zabudowa,
byłoby to miejsce o niezrównanych walorach widoko-
wych.
3. Bateria Srebrna żóra, ŻB 35, z lat ń874-8Ń, typu
górskiego, dla ciCckiej artylerii, dobrze zachowana,
przed wejWciem do klasztoru.
4. Żort piechoty-- żumaMczy Źół IS III ń (usypany
w latach ń8ř6-ńřŃ2), obecnie juc chyba jedyny
z zachowanych tego rodzaju, przetrwał w całoWci jako
ziemny szaniec zarosły starodrzewiem.
5. Bateria Ostra żóra, ŻB 36 (ok. ń864), przebudo-
wana ok. ńřńŃ, dla najciCcszej artylerii fortecznej,
doWć dobrze zachowana, pokryta starodrzewiem.
6. Bateria Sowiniec, ŻB 37 (ń874-8Ń), dziW juc nie
istniej>ca, splantowana przy wznoszeniu kopca na
SowiMcu w latach ńř36-38.

Bonzów s
Żort 53 - Bodzów, z ń884, d. grupa forteczna VIII
(system fortowy zeWrodkowany), podobny do Ol-
szanicy 3ř, lecz z fos> kut> w skale i silniej roz-
budowany. Ok. ńřńŃ wyposacony w prowizoryczny
tradytor nad drog> do TyMca. W otoczeniu kute
w skale kawerny podziemneŚ 2 w Pychowicach,
2 obok w żórze Ława i ń we wzgórzu Wielkanoc.
W sumie oryginalny zespół, niestety zrujnowany
ńř55.

BosUTów
Tzw. Bateria lub Obóz. W czasie Insurekcji KoWciusz-
kowskiej ń7ř4 mieWcił siC tu obóz wojskowy, we
dworze zaW kwaterował KoWciuszko. W ń863 rosły
jeszcze na skraju ogrodu trzy dCby, pod którymi
„KoWciuszko siedział kreWl>c plan”. Nieco dalej znaj-
dował siC kopczyk - mogiła poległych. Na wzgórzu
zaW, ku wsch. od wsi, znać było Wlady ,,baterii”.
W ńřń4 w czasie oblCcenia Krakowa dwór zburzono,
Wlady zostały zatarte. Niemniej do niedawna widocz-
ne były pozostałoWci obozu (baterii?) na wzgórzu
(2ř8) na wsch. od wsi nad Źolin> Źłubni. Roztacza
siC st>d rozległy widok na Kraków i dolinC. Miejsce
połocone we wsch. czCWci Parku Krajobrazowego
ŹłubniaMskiego.

BRONOWICź
ń. Żort 4ń --- Bronowice, d. grupa forteczna IV cz.
Wrodkowa. Połocony w zach. czCWci Parku Krajo-
brazowego TenczyMskiego (system fortowy zeWrod-
kowany) z lat ok. ń884, półstały standardowy, jedyny
z dawnych ziemno-drewnianych w twierdzy.
2. Szaniec piechoty 42, Wrócna żóra, z lat ń874-8Ń,
nie zachowany. Schron ponicej, przy drodze z Kato-



wic do Krakowa, zbudowany ok. ńřńŃ, zachował siC,
lecz został zasypany ziemi>.
3. Żort 43 -- Pasternik (system fortowy zeWrod-
kowany), główny, artyleryjski, jednowałowy, zbudo-
wany w latach ń874-8Ń, zachowany w całoWci, jedyny
o oryginalnym piCciobocznym narysie. Przy forcie
dwie baterie sprzCconeŚ płd., z lat ń8ř6-ńřŃ2, ze
schronami pogotowia w poprzecznicachś płn., ,,ot-
warta”, z lat ńřŃ8-ń4. CałoWć zaroWniCta lasem.
4. Żort 43a _ PodchruWcie (system fortowy grupo-
wy), miCdzypolowy, ,,mały”, pancerny, z lat ń8ř6-
-ńřŃ2. Wysadzony ńř45, ok. ńř55 blok koszar roze-
brany. Zwi>zane z nim dwie baterieŚ zach. z lat
ń8ř6-ńřŃ2, ze schronami pogotowia w poprzeczni-
cachś wsch., otwarta, z lat ńřŃ8-ń4. Obie pokryte
drzewami.
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BRZźZINKA
Tzw. Bunkry. ŻortyÝkacje z ńř44, połocone przy
drodze z Rudawy do Brzezinki na płaskim wzniesie-
niu tarasu Źoliny Rudawy (system fortyÝkacji roz-
proszonej). Znany dziW zespół składa siC z betonowych
schronów, opatrzonych tzw. ,,tobrukami” (Ring-
stand), betonowymi stanowiskami dla ckm, z dosko-
nałym wgl>dem w ŹolinC Rudawy. Źo zespołu
nalecy połocony obok, blicej nie zbadany zbiornik
podziemny, być moce na paliwo. CałoWć stanowi
najwyraaniej czCWć rygla Źoliny Rudawy (por. Koby-
lany, Rudawa, Nielepice, Brzoskwinia).

BRZOSKWINIA (por. tec Nielepice)
Izolowane dziW stanowisko warowne z ńř44, połocone
na wierzchowinie na płd. od drogi żhrosna-Żrywałd.
Pierwotnie czCWć pasma obronnego (system fortyÝka-
cji rozproszonej). Obecnie zachowana w polach przy
bocznej drodze kopuła pancerna dla broni maszyno-
wej ze strzelnic> zwrócon> na wsch. i włazem od
zach. Brak Wladów systemu okopów i odkrytych
stanowisk, które w ńř44 otaczały kopułC.

Bunów

okólnicy. Zapewne wczesnoWredniowieczna, wzmian-
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kowana po raz pierwszy ń42ř, pierwotne cechy
obronne ongiW reprezentuj>ce typ systemu Wcianowe-
go. Połocona w amÝteatralnym zakoMczeniu małej
dolinki żarbu TenczyMskiego wWród lasów. Skupiona
przy niewielkim owalnym placyku, czCWciowo zabu-
dowanym. Wkoło zagrody, a za nimi rozłóg pól
z reliktami promienistego układu. Stary dojazd ulicz-
k> od płd. wsch. doprowadzaj>c> do placu.
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Brzoskwinia. Pasmo obronne (wg Z. Markowiaka i M. HolewiMskiego
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Burów. Plan wsi (wg planu katastralnego ń848)

CZATKOWICź
Bartlowa żóra, ,,okopy szwedzkie”. Źomniemane
grodzisko. Źzieła nie doWć przebadane, st>d czas
powstania trudny do okreWlenia. WieW wzmiankowana
była juc ń254, co z uwagi na kolisty kształt okopu
mogłoby Wwiadczyć, ic mamy do czynienia ze Wladami
grodu. Niemniej nie wykluczone, ce s> to pozostałoWci
polowych XVII-wiecznych oszaMcowaM taboru, a na-
wet i umocnienia z ń7ř4, czasu Insurekcji KoWciusz-
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Czatkowice. żrodzisko (wg ż. LeMczyka)

kowskiej. W Krzeszowicach bowiem miał siC znaj-
dować jeden z punktów krakowskiego trójk>ta waro-
wnegoŚ Bosutów-Krzeszowice-Skała. Źzieła połocone
na tarasie lesistego zbocza nad potokiem MiCkinia,
niedaleko spływu dolin> źliaszówki (Krzeczówki).
Tuc obok przebiega stary trakt przez Now> żórC na
Olkusz. Źzieło stanowi obszerny, niemal kolisty okop,
dobrze czytelny mimo pokrycia lasem. żodne uwagi
połocenie, jakby rygluj>ce wacn> niegdyW drogC na
Kraków przez Krzeszowice i ŹolinC Rudawy.

czźRNIc.Hów ń czń.=ŚaNIoHówźx
_]eden z przykładów starodawnych wsi wielodroc-
nych. Zapewne wczesnoWredniowiecznych, po raz
pierwszy wzmiankowanych ń286 (pierwotne cechy
obronne, mog>ce reprezentować typ systemu Wciano-
wego). Zestaw wsi przyległych, tworz>cych jedn>
całoWć, mimo usytuowania na dwóch wzniesieniach
ostaMca wWród dawnych łCgów i starorzeczy. Połocone
przy tradycyjnej przeprawie (bród, prom) przez
WisłC na dawnym trakcie Kraków-OWwiCcim. Zabu-
dowC wieMcz> dwie budowleŚ w Czernichowie koWciół
paraÝalny (XV w.) o cechach obronnych, w Czer-
nichówku zaW - osobliwa oWmioboczna kaplica Ró-
caMcowa z poł. XVII w. MiejscowoWć do niedawna
jeszcze była tradycyjnym oWrodkiem korabniczym
i Þisackim. CałoWć w swym krajobrazowym układzie,
wraz z góruj>c> w panoramie Chełmow> żór>,
przywodzi na myWl starodawny zestaw grodu i pod-
grodzia, połoconych wWród rozlewisk Wisły. OWrodek
Czernichowa stanowi koWciół paraÝalny p.w. Vw.
Trójcy. żotycki, kilkakroć przebudowywany. Zacho-
wane Wlady inkastelacji widoczne nie tylko w połoce-
niu na wyodrCbnionej skale otoczonej murem, ale tec
w zachowanych do dziW kilku kluczowych strzel-
nicach, być moce z czasów przebudowy w ń62Ń.
OWrodkiem Czernichówka jest wzniesiona ń687, rów-
niec na skale, oWmioboczna kaplica RócaMcowa, wg
tradycji rodzaj latarni wskazuj>cej przeprawC przez
WisłC.

ozUŁówźK
Tzw. Bunkry. ŻortyÝkacje z ńř44, zapewne resztki
odcinka rygluj>cego ŹolinC Sanki (system fortyÝkacji
rozproszonej). Na płd. od drogi Kraków-OWwiCcim,
w polach, schron betonowy z przyległym stanowis-
kiem typu ,,tobruk” i Wladami okopów. Miejsce
połocone u stóp Kajasówki w Parku Krajobrazowym
RudniaMskim.

ŹAMICź (Maszków)
Wzgórze żrodzisko. Zachowały siC tu Wlady osadnict-
wa neolitycznego i wczesnobr>zowego. Niemniej gród
wzniesiono w 2 poł. VIII w., a zamieszkany był do
przełomu X/XI w. (system Wcianowy i forma pierW-
cieniowa). Źawne obwałowania połocone na tarasie
wyniosłego brzegu wysuniCtego w dolinC Źłubni.
Wysokie, zatoczone od płd. wsch. półkoliWcie, nadto
podwójn> lini>, wały przechodz> z pozostałych stron
w czworoboczny układ otoczony głCbok> fos>. Kon-
strukcja wykazuje dwa nawarstwienia z nieustalonego
czasu. Pierwsze to okop ziemny, drugie to struktura
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Czernichów. Plan (wg planu katastralnego ń848)
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ŹCbniki. Żort St. III (wg Plan von Żestung..., ok. ń8řŃ)

drewniane-ziemna. Wewn>trz wprawdzie brak Wla-
dów chat, jednak zachowały siC liczne paleniska
ułocone z kamieni. Ogółem musiał to być potCcny
gród panuj>cy nad dolin> i okolica, na co wskazuje
połocenie, obecna wysokoWć wałów mierz>ca do 3 m,
jak tec jego 7-hektarowy obszar.

ŹBBNIKI
Żortyfikacje w postaci ziemnych wałów i fos w dolinie
Wisły, nalec>ce do przyczółka mostowego Podgórze
(por.), ci>gnCły siC łukiem od Wisły wzdłuc ul.
Szwedzkiej do Matecznego. Umocnione były owal-
nymi W planie szaMcami.
St III ziemny fort piechoty (N) z lat ok. ń888-řŃ, po
którym istniej> Wlady, i cały ci>g fosy z resztkami
wałów wzdłuc ul. Szwedzkiej, układ zatarty przy
budowie koWcioła ok. ńř8Ń.
Brama Zakrzowska pochodzi z lat ok. ń888 i ńřńŃ,
usytuowana była przy ul. Twardowskiego i Szwedz-
kiej. jedyna czCWciowo zachowana stara brama twier-
dzy, wraz z broni>cym ostrogiem i ceglanym proÝlem
wału naprzeciwko, stanowi dziW unikalny zabytek
twierdzy.
St IV przy ul. Biała Źroga, ziemny fort piechoty (N),
podobny do St III, splantowany czCWciowo juc po
wojnie pod parcele na domki jednorodzinne.

ŹŁUBNIA
Żort 4ř8. - Źłubnia, d. grupa forteczna VI (system
fortowy zeWrodkowany), podobny do WCgrzec (47a).
_jeden z dwóch tylko tego typu w Krakowie, wg
projektu Brunnera, zarosły zagajnikiem. Po przyleg-
łym szaMcu ŻS VI/l i baterii zachowane tylko Wlady.
Połocony w Obszarze Krajobrazu Chronionego przy
płn. skraju Parku Krajobrazowego ŹłubniaMskiego.
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Źłubnia. Żort 4řa (wg Broscha)

żARLICA MUROWANA
Tzw. Lamus. Budowla o cechach obronnych. Połoco-
na na wzniesieniu przy drodze W Źolinie Naramy.
Pierwotnie stanowiła wzniesiona W XVII w. bramC
ogrodzenia dworskiego. PiCtrowa, ze sklepion> izba
na parterze. Podobne budowle zachowały siC jako
swoisty Wlad po wiecach mieszkalnych takce w Pisa-
rach, Kamieniu i in.



IIVIBRAMOVVICź (Zagórowa)
żóra Zamczysko, zwana tec Stracnica. żrodzisko
wczesnoWredniowieczne blicej nie datowane (system
Wcianowy, forma pierWcieniowa). Połocone na cyplu
ramowanym stromymi stokami, Źolin> Źłubni (od
płd.) i bocznymi suchymi jarami (od wsch. i zach.),
góruje nad dolin>. Z wierzchowiny niewidoczne.
Silnie spłaszczone wały ziemno-drewniane (Wlady pło-
tu) otaczaj> pierWcieniem płasko WciCtym od strony
Źoliny Źłubni taras. Od strony zaW wierzchowiny ku
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Imbramowicom opatrzone s> fos>. OsobliwoWć stanowi
wysuniCta ku płd. zach. na przedpole samotna skałka
na stoku, niby poł>czona ok. 3Ń-metrowym wałem,
zwana właWnie stracnic>, a stanowi>ca jakby oddzieln>
wiecC skaln>, nieco zblicona w układzie całoWci do
skały Okiennika. Podobnie jak tam i tu takce znalezio-
no okruchy ceramiki, Wlady bytnoWci człowieka. żro-
dzisko niewielkie (ok. ńŃŃ m Wrednicy), niemniej godna
uwagi jest właWnie owa skalna ,,wieca”.
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Imbramowice. żrodzisko (wg ż. LeMczyka)

KLźPARZ
ŻortyÝkacje rdzenia twierdzy na stocku zalewowym
Pr>dnika, osłaniaj>ce Kraków od płn., wzniesione
w latach ń856-67 w miejscu dawnych kleszczowych
fortyÝkacji KoWciuszki. Zachowały siC dwa forty
z wielobocznego obwodu pomiCdzy Rudaw> a Pr>d-
nikiem, oba systemu poligonalnego.
l. Bastion III (ok. ń856-5ř) to jeden z dwóch (,,V”)
najpotCcniejszych fortów rdzenia. jedyny zachowany
niemal w stanie pierwotnym. Typowy reditowy fort
o klasycyzuj>cych formach z potCcnie rozbudowan>
kaponiera i całym asortymentem elementów obron-

nych. ŹziW juc rzadkoWć W skali europejskiej. Zabytek
unikatowy.
2. Luneta Warszawska (po ń856, fort ń2, od ok. ń888
bastion IV a) u zbiegu ul. Kamiennej i Warszawskiej,
najstarsze dziW dzieło obwodu z lat ń845-55, dosko-
nale zachowane, niemal w pierwotnym stanie, o pro-
stym neogotyckim i klasycyzuj>cym wystroju, z ca-
łym zespołem elementów obronnych, w tym i z kapo-
nierami - ,,kocimi uszami”. Klasyk dzieła obron-
nego połowy XIX w. _jedyn> przebudowC stanowi
wzniesiony ok. ńřńŃ w narocniku barku i szyi trady-
tor artyleryjski, wymierzony w perspektywC torowiska
kolei oraz stacjC Krowodrza.
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Kleparz. Bastion IV a,Luneta Warszawska
(wg Bogdanowskiego)

KOBYLANY
Zamczysko. Wg tradycji na skale w Źolinie KobylaM-
skiej miały znajdować siC ruiny nieokreWlonego za-
mku. W zburzonym po wojnie dworze ( z koMca
XVIII w.) znajdował siC rysunek (żustawicza?)
przedstawiaj>cy fragment jego muru. Źo niedawna
zachowany był na skałce na płd. od wsi namalowany
czołg z czasów drugiej wojny Wwiatowej. Zapewne
element nalec>cy do rygla Źoliny Rudawy, słuc>cy
do zmylenia przeciwnika.

KOPCź
Tzw. „pancygraby”, rowy przeciwpancerne (Panzer-
graben) wykopane w ńř44 (system fortyÝkacji roz-
proszonej). W lesie kolo leWniczówki (na płn. od
Żrywałdu) Wlady rowu biegn>cego z płd. na płn.
Podobne odcinki do niedawna zachowane były w kil-
ku miejscach na linii Czernichów-Czubrowice. Miejs-
ce połocone w Lesie Zwierzyniec w obrCbie Parku
Krajobrazowego TenczyMskiego.

KORZKIźW
Zespół obronny złocony z zamku oraz inkastelowane-
go koWcioła (system wiecowy i basztowy).
ń. Zamek po raz pierwszy wymieniony w ń4ŃŃ,
zapewne własnoWć Jana z Syrokomli. W XV w.
własnoWć Piotra Krupki, mieszczanina krakowskiego.
W latach ń553-74 Ługowskich, a od poł. XVII w. do
XVIII Jordanów. NastCpnie Wesslów i Wodzickich.
W poł. XIX w. opuszczony. Połocony na skalistym
wzgórzu w Źolinie Korzkiewki. jego oWrodek stanowi
niedawno odkryty (W. Niewalda) w murach obecnej
budowli czworoboczny słup rycerski (wieca mieszkal-
na), przed którym znajduje siC dziedziniec o nieregu-
larnym narysie. Źo jego muru tarczowego z bram>
(od płd.) dobudowano dwie czworoboczne baszty
w XV w. NastCpne przebudowy w XVI i XVII w.

umocniły dojWcie do bramy dodatkowym murem
i zapadni> (most zwodzony). Poza tym od XVI w.
trwała przebudowa obiektu na dwór o cechach
obronnych.
2. KoWciół parafialny inkastelowany (ń623) stanowi
drugi element obronny, co wyraca siC zarówno poło-
ceniem na wyniosłym wzgórzu i otoczeniem kamien-
nym murem, jak tec opatrzeniem wiecy kluczowymi
strzelnicami. Zespół stanowi typowe załocenie waro-
wne, charakterystyczne dla licznych tego rodzaju
umocnieM powstałych w XVI w., by wspomnieć
Tyniec czy Norbertanki na ZwierzyMcu.
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Korzkiew. Zamek (plan wg W. Niewaldy)
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Korzkiew. Zamek (Rekonstrukcja XV/XVI w., _]. Bogdanowskiego)

KOSTRZź
Tzw. okop. Otoczenie d. dworu (?), dziW willi. Od
XV w. posiadłoWć klasztoru benedyktynów w TyMcu.
Na płd. od drogi Kraków-Tyniec czworoboczny
okop Ń zaokr>glonych narocach, zapewne pozostałoWć
po umocnieniu z XVII w. (?)

KRAKÓW
Hasło z uwagi na ducy obszar administracyjny i roz-
rzut tak terytorialny, jak czasowy podzielono w jego
jurajskim obszarze na hasłaŚ Wawel (z Okołem)
i Zwierzyniec oraz cał> seriC haseł z dawnej Twierdzy
Kraków wg nazw dzielnic, przedmieWć i wsi podmiejs-
kich. Zob. mapC warowni Jury Krakowskiej (na
czwartej stronie okładki).

MARSZOWIźC
Miejsce po dworze. Wzmiankowany Wredniowieczny
zamek Marszowiec miał jakoby znajdować siC tu,
brak jednak po nim Wladów.

MAszKów zob. ŹAMIżź

MNIKÓW
Rócnoczasowe dzieła obronne, jaskinie i zamek.
ń. jaskinia Murek na Łopiankach. jedno ze stano-
wisk epoki br>zu i okresu halsztackiego. Miejsce
głoWne z badaM okresu przełomu stuleci, uwacane
za osłoniCte najstarszym murem na ziemiach pol-
skich, wi>zane ze schyłkowym paleolitem (ok. 8ŃŃŃ
lat p.n.e.). Źatowane współczeWnie na epokC neolitu
(ok. 3ŃŃŃ lat p.n.e.) i br>zu (ok. ńŃŃŃ lat p.n.e.)
pierwotne miejsce obronne. jaskinia w Wcianie bocz-
nego jaru Źoliny Mnikowskiej ze Wladami muru
bez zaprawy, pierwotnie zamykaj>cego wejWcie do
jaskini.
2. Zamkowa żóra. żrodzisko, Wlady kultury łucyc-
kiej (ok. 5ŃŃ lat p.n.e.), jak równiec relikty z wczes-
nego Wredniowiecza VI/VII w. (system złocony Wcia-
nowy i zapewne zatokowy), połocone na grzbiecie
skalistego wzniesienia nad Źolin> Mnikowsk>. Ze-
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ęJO Mników. żrodzisko (wg ż. LeMczyka)
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Kraków. Twierdza (wg Bogdanowskiego)

wsz>d otoczone stromymi zboczami, a _jedynie od
płn. zach. dostCpne w>sk> grzCd>. Zarasta lasem.
Układ grodziska jest dwudzielny, wynikaj>cy
z ukształtowania ok. półkilomctrowej długoWci tara-
su. CzCWć południow> zbliconego do trójk>ta jakby
grodu wydzielono w przewCceniu wykutym w skale
rowem ok. 2Ń m szerokoWci i kamiennym wałem
-- blisko 3Ń m szerokoWci u podstawy. Wał ten wznosi
siC nad dno fosy na 7 m. Wzdłuc krawCdzi tarasu
biegnie niski wał. CzCWć północna zbliconego tym
razem do owalu tarasu (jakby przedgrodzia) została
zamkniCta - równiec wałem i fos> od północy.
KrawCda wału podobnie zachowała Wlady niskiego
wału. Źomniemane usytuowanie bramy przy wscho-
dnim kraMcu nieco wygiCtego tu wału wskazywałoby
na zatokowe jej umieszczenie. żród posiadał znaczny
wymiar, bo przy blisko 3ŃŃ m długoWci ok. ńŃŃ m
szerokoWci.

MORAWICA
Zamczysko. Źawny zamek Toporczyków (TenczyMs-
kich) z XIII w. (?), przebudowany na plebaniC
(ń666). Kaplica, wzmiankowana w ń325-7, prze-
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Morawica. Zamczysko (wg S. Tomkowicza)

kształcona w ń poł. XV w., a z kolei przebudowana
na koWciół paraÝalny w ń743-48 wg projektu Żran-
ciszka Placidiego. Zespół budowli zachowany na
wyniosłym, góruj>cym nad cał> okolic> wzgórzu
jurajskim, W pradolinie Wisły. Źokładniejszych ba-
daM nad reliktami zamku nie przeprowadzono. Nie-
mniej za jego Wlady mocna dziW uznać cały taras
na wzgórzu. ŹalejŚ plebaniC, stanowi>c> niew>t-
pliwie skrzydło mieszkalne dawnego zamku, oraz
znajduj>ce siC pod ni> podziemne korytarze, wyro-
bione w gruncie, o charakterystycznych trójk>-
tnych sklepieniach. W trakcie badaM nad Ołtarzem
Mariackim Wita Stwosza wysuniCto domniemanie,
jakoby przedstawiony tam zamek miał być właWnie
morawickim.

MYŹLNIKI
l. Miejsce d. dworu. Wg tradycji poWrodku wsi miał
znajdować siC zamek. Źawny dwór z koMca XIX w.
z czCWci> XVII-wieczn> (?), być moce z zachowany-
mi wczeWniejszymi murami, wyburzono (ok. ńř8Ń)
pod budowC koWcioła.
2. Żort 4ń a-Mydlniki, d. grupa forteczna IV
(system fortowy grupowy), miCdzypolowy, piechoty,
z lat ń8ř6-ńřŃ2, zachowany w całoWci, pokryty zagaj-
nikiem. Połocony w zach. czCWci Parku Krajobrazo-
wego TenczyMskiego.

NIźLźPICź
Tzw. ,,bunkry”. Rygiel Źoliny Rudawy, wzniesiony
w ńř44 (system fortyÝkacji rozproszonej). Zespół
fortyÝkacji półstałej połocony przy drodze Kra-
ków- Katowice, zwrócony frontem na wsch. Źo dziW
zachowały siC jego trzy czCWci, których niew>tpliwe

Ż \~\-wi-.._... 5 “ f \ r ę
- --ęp/poniŚ

Åę “
Ä.

_ ____ «-sm
ś. Êij Ś.¦.,“} ç¦_.ÞV4ę¿

ęÍ ou ,/ z,-_=__=.......
_.Í _

O

ę
Íšrna. ni

\ °ăLkmfszÞwncz
_ “ź“ę°W-›

°\

\\ ę-ąęHlí

/I/..
Iåę

_lęÍ»
ëāmQ,ęttĄ

\
ĹQ

\ _
í#7

4

c

fa» _
/Í›\>,- fa~ \

I-Ś.|*ś . q. \
Uíllñ Q* ° 5°ą

Nielepice_ ŻortyÝkacje. Wzgórze Werbownia
(wg B. żuzy ij. Miniewicza)
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dopełnienie stanowi> fortyÝkacje w Brzezince i Koby-
lanach, jak równiec Brzoskwini, bCd>ce czCWci> pasma
warownego ci>gn>cego siC od Wisły (w tym Czułó-
wek) po PrzeginiC, fragmentarycznie do dziW za-
chowanego.
ń. Werbownia - izolowane wzniesienie w dolinie
Rudawy na płn. od drogi, na którym umieszczo-
no zwarty punkt oporu, złocony ze schronów betono-
wych, w tym dla działa p.panc., okopów i stanowisk
dla działa p.panc. i broni maszynowej.
2. Podborze, wzniesienie na płd. od drogi, w którym
schrony betonowe.
3. Płn. stok doliny ponicej wsi, na którym taraso-
wo rozmieszczone punkt oporu, opatrzony kilko-
ma schronami betonowymi, kutymi w skale okopa-
mi i stanowiskami dla broni maszynowej typu tob-
ruk.
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ojców
Rócnoczasowy zespół warowny W Źolinie Pr>dnika.
ń. Ogrojec zw. tec Oborzyskiem przy Jaskini Ciem-
nej. Taras skalny, paleolityczna siedziba człowieka,
jedna z najstarszych w Polsce, sprzed ń2Ń-ńń5 tys. lat
p.n.e. Równiec miejsce zwi>zane z kultur> mikocko-
-pr>dnick> (7Ń-54 tys. lat p.n.e.), wykorzystywane
jeszcze W Wredniowieczu (pierwotne stanowisko
obronne). Ogrojec połocony w żórze Okopy, za skał>
RCkawica, w pionowej skale na wysokoWci 85 m nad
Źolin> Pr>dnika. Rodzaj w>skiego tarasu osłoniCtego
skałami RCkawicy od zach. ŹojWcie serpentynow>,
strom> Wcieck>, na której koMcu szczelina wprowadza-
j>ca na oddzielone skalnymi tunelami Ogrojec i ObŃ~
rzyska, sk>d dojWcie do samej jaskini żiemnej. Bodaj
najciekawszy przykład skalnej siedziby obronnej
w kraju.
2. Okopy. żrodzisko. Miejsce osiedleMcze siCgaj>ce
czasów neolitu (ok. 4ŃŃŃ lat p.n.e.). Zachowane
obwałowania zapewne z czasów czterech ac faz
wczesnego Wredniowiecza, w tym z lat Konrada

Mazowieckiego (XIII w.) iŁokietka (XIV W.), który
miał siC ukrywać w pobliskiej jaskini b>da w znanej
ogólnie żrocie Łokietka po drugiej stronie doliny
(system Wcianowy z wałem poprzecznym). Źzieło
połocone na eksponowanym cyplu skalnym, odciCtym
od wierzchowiny okopem. W narysie układ zblicony
do Wydłuconego trójk>ta (ok. 25Ń m na ń2Ń m),
oddzielonego od płn. wsch. dwoma wałami kamien-
nymi ze Wladami drewnianych konstrukcji i fosami.
Źawne dojWcie wyraanie czytelne w układzie zewnC-
trznego wału i przerwie wewnCtrznego, wzdłuc płd.-
-wsch. krawCdzi. Tu wiCc znajdować siC musiały
bramy grodu. W urwiskach skalnych od strony
Źoliny Pr>dnika jaskinie Okopy, Wielka i żórna,
w których zachowały siC Wlady neolitycznych siedzib.
Miejsce o wyj>tkowych walorach tak obronnych, jak
widokowych.
3. Zamek. Istniał zapewne w XIII w., na nowo
wzniesiony w XIV stuleciu przez Kazimierza Wiel-
kiego, w XV w. i XVII rozbudowany. Od ń826
w ruinie. W ń86Ń podjCto tu jedn> z pierwszych
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Ű Ojców. żrodzisko Okopy (wg ż. LeMczyka)

w obrCbie jury prac konserwatorskich, zreszt> nie
ukoMczonych. W XX w. kilkakroć ponawiano lokal-
nie te prace. Od Iřř2 trwaj> badania i działania
konserwatorskie. Ruina połocona na szczycie Piono-
wo wznosz>cej siC skały poWrodku Źoliny Pr>dnika.
jej taras górny poł>czony był pierwotnie mostem ze
stokiem doliny. Na płn. od zamku była ona pierwo-
tnie zalana na kształt jeziora. Źo dziW naprzeciw
zamku widoczny wykuty w skale poziomy upust
wody (system wiecowy i basztowy). Zamek miał
zewnCtrzny narys murów zblicony do prostok>ta.
Żront zach., tarczowy, tworzyła osobna skała z oW-
mioboczn> wiec> (XIV w.?) ílankuj>c> bramC (XV
w.), przed któr> widoczne do dziW kamienne Ýlary
dawnego mostu. We froncie płd. (XIV-XVII w.)
wysuniCte z muru ku dolinie czworoboczne ruiny
,,starostwa”. Żront zach. tworzył wysoki i nie ist-
niej>cy juc budynek (XV w.). Na koniec front płn.
stanowił potCcny mur obronny wielokrotnie przemu-
rowywany, przy którym odkryto (ńřř2) resztki naro-
cnych baszt. PoWrodku dziedziMca zamkowego za-
chowała siC głCboka, kuta w skale studnia.
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Ojców. Zamek (plan wg Katalogu Zabytków. Rekonstrukcja Bogdanowskiego)
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OLSZANICA
żrupa forteczna III (czCWć płn.). Obejmuje zespół
fortyÝkacji z przełomu XIX i XX w., rozmiesz-
czonych w piCknym krajobrazie Źoliny Rudawy
(wsch. czCWć Parku Krajobrazowego BielaMsko-Tynie-
ckiego). Składa siC w obrCbie wsi Olszanica z zespołu
fortów (system fortowy grupowy, po czCWci zmoder-
nizowany w duchu systemu rozproszonego).
Żort 3ř -- Olszanica (miCdzypolowy, piechoty), z lat
ok. ń884, przebudowany ok. ńřńŃ, zachował siC
w całoWci, nie zadrzewiony. Z całego zespołu baterii
(ŻB 4Ńa i 4-Ńb) oraz szaMców piechoty (IS III. 2 i 3)
pozostał tylko jako duca osobliwoWć tradytor w szkar-
pie pradoliny Rudawy, pomiCdzy żhełmem a Ol-
szanic>. Zamaskowany jako skała, broni>cy jedynego
suchego podówczas przejWcia wWród rozlewisk Ruda-
wy.

PBKOWICź
Żort 44a -- PCkowice, d. grupa forteczna IV (system
fortowy, grupowy), miCdzypolowy, mały, pancerny,
zbudowany w latach ń8ř6-ńřŃ2, typowy w swej
kategorii, zachowany czCWciowo, na forcie zagajnik.
Po dawnej przyległej baterii z ń8ř6-ńřŃ2 pozostały
Wlady. Połocony w zach. czCWci Parku Krajobrazowe-
go Źolinki Krakowskie.

PIźKARY
Skała żołCbiec. żrodzisko w miejscu zasiedlonym
w neolicie, datowane jest na okres halsztacki (ok. 5ŃŃ
lat p.n.e.), wczesnolateMski (4ŃŃ lat p.n.e.) oraz XI
i XIII w. W tym okresie miejsce to umocnił na nowo
Konrad Mazowiecki. Tence zapewne zbudował tu
wiecC (system Wcianowy przekształcony na wiecowy).
żrodzisko połocone w przełomie Wisły na wyniosłej
wapiennej skale, naprzeciw żrodziska tynieckiego.
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Piekary. żrodzisko (wg R. _]amki)

ń

Załocone na narysie owalnym, spiCtrzonym stocko-
wato ku płd.-wsch. Szczyt zajmował obwałowany
gród, zamieniony w zamek, po którym zachowały siC
kamienne fundamenty czworobocznej wiecy (XII
w.?). CzCWć tC oddzielała od obszernego podgrodzia
fosa. Owalne w planie podgrodzie zachowało ziemno-
-drewniane wały, oddzielone od wierzchowiny im-
ponuj>cych rozmiarów fos>. CałoWć góruje nad prze-
łomem Wisły podobnie jak po drugiej stronie Wisły
połocony Tyniecfę

PIźSKOWA SKAŁA
Zamek. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z ń3ń5.
W ń422 Władysław Jagiełło nadał zamek królewski
Piotrowi SzafraMcowi z Łuczyc. W poł. XVI w. za
Hieronima SzafraMca zostaje przebudowany przez
żabriela SłoMskiego i Mikołaja Castiglione. Ok. ń578
Stanisław Szafraniec przekształcił zamek w renesan-
sow> rezydencjC. Od ń6Ń8 zmienia ona kilkakroć
właWcicieli, by w ń64Ń stać siC własnoWci> Mikołaja
Zebrzydowskiego, który rozbudowuje zamek kolejny
raz. ń655-7 rezydencje złupili Szwedzi, ń7ń8 kolejny
raz zostaje zniszczona przez pocar, odbudowana
przez Wielkopolskich ń768, odzyskuje dawny splen-
dor. Od połowy XIX w. własnoWć Mieroszewskich.
W ń863 słucy za obóz oddziałem Langiewicza, póa-
niej nastCpuj> kolejne zmiany i przebudowy. W ńř4ř
rozpoczCto prace konserwatorskie (Alfred Majewski),
ukoMczone ńř7Ń (systemy zatokowy, basztowy i bas-
tionowy). Zamek, wzniesiony na skalnym cyplu nad
Źolin> Pr>dnika, posiada nadzwyczaj piCkne połoce-
nie, tak w ekspozycji wnCtrza doliny z Maczug>

ń _
ń

r /ęŸ ~` ~.` 3 ęfę _ąO-ąąę .__ _ `ujĄ _ - _._=~J `¶ - - (
4 \ Q _ _ _ > _ Ł _

.oornuzr `~ `~` _,_ ----ę-ę-ę- `-„ `*~_ ń/ ~` ą_` - ,\__ `-.` ~`_ - _ ńlB`ąą`|| . . ~~
Ń - . . op _ -`¿ _ ` ę-

r_ __ . . ~ _ _

ń . ¿ś|\j.f.Ś.v¿v.v.v v . ø ę ,. - -. _ 5

.Í 4Ó`Q`› _
> .

I ę ` ° 4
` ł Ię =<ę _-ę ę_\ `źś` ` Å

` , Íś Ię \. ~ -z. ge- „ I(ś „ \\ gtę ir ę
li .n ` \ę I \Ąå\ I

¬._`*~.ą` Í “In ę° \\-_
\ę `- /I I „L\\ \ K -. .„` Å

\ QIII i i `ą ą` _ ę_ _». *
` -ń 7 a_ę›śśśŚęśŚ--ńńcc_ę__N _ _-ś`

_ -ę-- _ `¿.`-ęÍę _,__ ńz -~Ś-
r ąJ`/- fę ąå__

=Í.Ű/..§,{¿_Ą¿¿ś,%
Š_`ăÜ

/./I _-H.
Iń

Ń I

Pieskowa Skała. Zamek (wg A. Majewskiego)

Herkulesa na pierwszym planie, jak tec jako punkt
widokowy z renesansowej loggii na dolinC. Źomnie-
manym pocz>tkiem zamku miała być XIV-wieczna,
dziW nie istniej>ca, wieca na skale, Źorotka. Trzon
zamku stanowi zabudowa czworoboczna, skupiona
wokół arkadowego dziedziMca. Uskoki zabudowy
sugeruj> uformowanie w systemie zatokowym. Nowy
front obronny, tarczowy, w systemie basztowym,
artyleryjskim, powstał w koMcu XV w. jako długa
kurtyna z bram> flankowana potCcnymi basztami.
O rozmiarze tych obwarowaM, prawdopodobnie wzo-
rowanych na Wawelu, Wwiadczyć moce baszta płn.-
-wsch., która na ńŃ poziomach posiada blisko 6Ń
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strzelnic. Żront przebudowano w ń57Ń, nadaj>c mu
renesansow> postać. Kolejne wysuniCte fronty, wsch.
z bram> wjazdow> i płd. z tarasem ogrodowym,
tworz> kazamatowe bastiony (ń64-Ń), wzniesione
w duchu włoskim. Na tym koMcz> siC warowne dzieje
zamku. żodny na koniec uwagi jest konsekwentny
sposób rozbudowy warowni, ze stopniowym przesu-
waniem tarczowego frontu ku wschodowi.

PŁAszów
ŻortyÝkacje na Zabłociu w postaci ziemnych wałów
i fos w dolinie Wisły, nalec>ce do przyczółka mos-
towego Podgórze (por.), ci>gnCły siC łukiem od Wisły
wzdłuc ul. Romanowicza do ul. Źekerta. Umocnione
były owalnymi w planie szaMcami.
St I ziemny fort piechoty (N) z lat ok. ń888-řŃ,
zachowany przy ul. Romanowicza.
St II podobny, zniesiony w czasie rozbudowy torowi-
ska kolei w pocz. XX w.

PoŹżóRzź
Krzemionki Podgórskie. Źawny przyczółek mostowy
Twierdzy Kraków. Zbudowany w latach ń85Ń-65
(system poligonalny, szkoła austriacka, maniera górs-
ka). Obejmuje Wrodkow> czCWć II grupy warownej.
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Podgórze. Przyczółek mostowy (wg j. Bogda

Ci>g obwarowaM zamykał półkolem otwarty ku WiWle
obwód obronny na linii Krzemionek. Tworzył go
ci>gły wał z czterema bastionami (,,VII°-°--,,X”),
które _ prócz „VII” -- biegły po linii XVIII-
-wiecznych okopów. Był on wzmocniony dwoma
wiecami maksymiliaMskimi (3ń, 32) oraz póaniejszymi
uzupełnieniami od wsch. i zach., osłaniaj>cymi Pła-
szów i ŹCbniki wałem i fortami (St I-IV).
ń. Linia bastionów obejmowałaŚ
Bastion VII (ń863-65), dziW nie istniej>cy, znajdował
siC przy narocniku wału (po którym obecnie biegn>
tory kolejowe) i ulicy Ww. Kingi. Obok na ul.
Wielickiej mieWciła siC brama Lwowska.
Bastion VIII, zapewne XVIII-wieczny, przekształ-
cony ok. ń8Ńř, zmodernizowany w latach ń863-65,
jedyny w pełni zachowany tu obiekt, opatrzony kut>
w skale fos>.
Bastion IX ziemny (ń863-65), zniesiony ok. ńř4Ń
i ńř55 przy budowie stadionu Korony.
Bastion X ziemny (ń863-65), czCWciowo zniesiony
ńř58, z którego pozostała tylko czCWć od płd. i zach.
strony budynku telewizji wraz z fragmentem wału
i grodz> z pocz>tku XX w.
Brama WiedeMska, w miejscu obecnego ronda na
Matecznym _ nie zachowała siC.
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2. Wieca maksymiliaMska (fort) Ww. Benedykta, No 3ń
(u wylotu obecnej ul. Radockiego), objCta bastionem
VIII, wzniesiona ok. ń85Ń, o neogotyckim wystroju,
dobrze zachowana wraz z mostem zwodzonym w sie-
ni. Jeden z unikatów krakowskiej twierdzy. Blia-
niacza, No 32, stała w miejscu obecnego budynku
TV. Zburzona ńř56.
3. Żort Krakus No 33, wysuniCty na dalekie przed-
pole, został zbudowany ok. ń85Ń, wokół kopca Kra-
kusa, w neogotyckim stylu. Stanowił przykład orygi-
nalnej struktury, niestety, prócz tarasu wokół kopca
i piCknej serpentyny, niewiele z niego na powierzchni
pozostało. Rozebrano go w dwóch etapachŚ wały ok.
ńř34, koszary szyjowe ńř56. W jego fundamentach
tkwi do dziW nie rozwi>zana zagadka Wredniowiecznej
,,białej wiecy”, widocznej na sztychu Meriana.
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Podgórze. Żort 33 _ Krakus
(wg _]. Bogdanowskiego ńř53)

Pózwsna ZWIźRZYNIźżKLź
Cichy K>cik. Szaniec ŻS 4 z lat ń85Ń-55, przekształ-
cony na fort piechoty ok. ńřńŃ, Wysadzony ńř34.
Usytuowany pierwotnie w widłach i starorzeczach

Rudawy na koMcu BłoM. Źo dziW zachował siC tylko
czCWciowo blok koszar. Nieco dalej ku płn. istniał
szaniec ŻS 5 (N) z lat ń85Ń-55 przy Piastowskiej,
u wylotu Reymonta, przebudowany równiec grun-
townie na fort piechoty ok. ńřńŃś do niedawna
zachowany czCWciowo blok koszar i budynek kaponie-
ry szyjowej zniszczono ok. ńř85.

PYcHowńcź zas. Bonzów

Ranwauowlcrz
Tzw. Stracnica. Komora celna austriacka z poł. XIX
w., usytuowana na skraju wsi. Od strony płn.-wsch.
opatrzona rzCdem strzelnic zwróconych w kierunku
dawnej granicy.

RUŹAWA
Źrewniana dzwonnica przy koWciele parafialnym (ok.
ń3ŃŃ, XV w. i XVII w.). KoWciół połocony na
wzniesieniu, otoczony kamiennym murem (sprzed
ń783). Źzwonnica drewniana (ń54ń), zbudowana na
wysokiej podmurówce, posiada charakterystyczn> po-
stać o pochyłych Wcianach z nadwieszon> na kształt
hurdycji izbic>. jest to typowa dla Wredniowiecza
forma obronna, w tym wypadku wykazuj>ca jedynie
tradycyjne cechy obronne systemu wiecowego, znane
w architekturze przynajmniej od XIII w.

RUŹNO
Zamek Tenczyn. Wzniesiony zapewne ok. poł. XIV w.
przez Andrzeja Toporczyka wojewodC krakowskiego.
Przekształcony w XV w., a w ń57Ń przebudowany na
okazał> rezydencjC przez Jana TenczyMskiego. Spalo-
ny przez Szwedów ń656, po czym odbudowany.
W ń733 był juc znów w złym stanie, a w ń768 wrCcz
w ruinie. W tej tec postaci, mimo lokalnych prac
konserwatorskich (m.in. ńř4ř), pozostał do dziW.
Prezentuje kolejno nawarstwiaj>ce siC systemy, od
zatokowego po bastionowy. Połocony na wysokim,
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Rudno. Zamek Tenczyn (wg Wł. Łuszczkiewicza)



wyraanie wydzielonym wzgórzu o stromych stokach,
dominuj>cym nad cał> okolic>. Otoczony od płn.
zach. głCbokimi fosami. OWrodek zamku stanowi
czworoboczny dziedziniec z wiec> bramn> zwan>
„bron>” (XIV w.), bCd>c> jednoczeWnie słupem.
Przylega doM inkastelowana (strzelnice strychowe)
kaplica (XV/XVI w. ?ś system wiecowy). Żronty płn.
i wsch. posiadaj> charakterystyczny pilasty narys
(system zatokowy), dopełniony zapewne póaniej trze-
ma basztami (XV w.?), wWród nich płn.-wsch., zwana
Źorotk>. Żrontu płn.-zach. broni kolista basteja
bramna (ń57Ń P), od której długa galeria strzelnicza
wiedzie na dolny dziedziniec zamku (system bas-
tejowy). Żronty zach. i płd. opatrzone s> wysokimi
kazamatowanymi bastionami (XVI lub pocz. XVII
w.) W typie szkoły włoskiej (system bastionowy). Po
wojnie szwedzkiej opatrzono je attykami. Przed bar-
bakanem bramnym Wlady ziemnego rawelinu z tegoc
czasu. CałoWć stanowi doskonały przykład nieustannej
aktualizacji warownoWci od XIV po XVII w.
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SKAŁA
żrodzisko, ruiny grodu i zamku, zwane tec pustelni>
bł. Salomei. Pierwsze wzmianki o tym miejscu po-
chodz> z pocz. XIII w. ń228 Henryk Brodaty wzniósł
tu gród maj>cy zabezpieczyć Kraków od płn. Zbudo-
wał tu równiec koWciół romaMski. ń243 Bolesław
Wstydliwy nadał całoWć klaryskom, które w ń257
przeniósł tu z Zawichostu. W ń262 jego siostra
Salomea, przełocona klasztoru, zgodnie z zaleceniem,
aby w tym miejscu ,,zamek potCcny i obronny
zmurowała, a przy nim klasztor”, wzniosła obie
budowle. Zalecenie to Wwiadczy, ic istniej>ca budowla
nie była zbyt obronna. W ń32Ń klaryski przenosz> siC
do Krakowa. Zamek i klasztor (zapewne system
Wcianowy) popadaja w zaniedbanie. Źalsze dzieje to juc
budowa sakralnego załocenia w ń642. żodna uwagi
jest podówczas osoba dawnego obocnego koronnego
Soboniewskiego. który zamieszkał tu jako pustelnik.
Z tego to czasu pochodzi polichromia W pustelni.
przedstawiaj>ca rócnego rodzaju fortyÝkacje. CałoWć
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załocenia znajduje siC na cyplu wielkiej skały o piono-
wych Wcianach. Z grodu pozostał poprzeczny wał
i fosa odcinaj>ca od wierzchowiny taras z koWciołem
i pustelniC, z zamku--ruiny murów na skale za
pustelniC. Zespół panuje do dziW połoceniem nad cał>
okohc>.

SKOTNIKI
Źawna grupa forteczna VIII, cz. Wrodkowa, połocona
przy wsch. skraju Parku Krajobrazowego BielaMsko-
-Tynieckiego.
ń. Żorty blianiacze 52 ń/2 N-S, Skotniki (syst-
em fortowy grupowy), główne, pancerne (ń8ř8),
zblicone form> do PCkowic (44fa), lecz o orygina-
lnej konstrukcji obrony. Zwi>zane kryt> drog>, dob-
rze zachowane. Wiece pancerne osłoniCte były do
niedawna jedynymi zachowanymi blaszanymi koł-
pakami.
2. Żort 53a _ Winnica, z r. ń8ř8, podobny do
PCkowic (44-a), lecz o typie górskim, z kut> fos>
i kaponier> rewersow>. Zarosły starodrzewiem.

TONIź
Żort 44 -- Tonic, d. grupa forteczna N (system
fortowy zeWrodkowany), główny, artyleryjski, dwu-
wałowy, z lat ń874-8Ń, rozbudowany ok. ńřńŃ jako
pancerny. Nietypowy w swoim rodzaju, zachowany
niemal w całoWci, jedyny w twierdzy z chowanymi
wiecami pancernymi. W ńř45 wysadzono jedn> z ko-
puł wraz z wielkim tradytorem zachodnim. Zarosły
drzewami, maskowany pozoruj>cymi forty zagajnika-
mi obok. Przyległa bateria, z lat ń8ř6-ńřŃ2, nie
zadrzewiona. Połocony w zach. czCWci Parku Krajob-
razowego Źolinki Krakowskie.

TYNIźC
Klasztor benedyktynów. Benedyktyni, sprowadzeni
tu zapewne w ńŃ44ę przez Kazimierza Odnowiciela,
osiedli na skale w miejscu wczeWniejszego grodziska.
Posiadało ono zapewne owalny kształt, znaleziska
wskazuj> na jego pocz>tki w kulturze łucyckiej (ok.
5ŃŃ lat p.n.e.). Po zniszczeniu załocenia w ń26Ń przez
Tatarów nast>piła odbudowa. W XV w. wzniesiono
koWciół. W XVI w. kolejna rozbudowa, w XVII
umocnienie klasztoru basztami, w dobie Konfederacji
Barskiej zaW bastionami i fortami zewnCtrznymi. Ob-
warowania wykazuj> ucycie kolejno systemów, po-
czynaj>c od zatokowego poprzez basztowy do bas-
tionowo-kleszczowego. Załocenie, na wyniosłej skale
tuc nad Wisł>, stanowi dominuj>c>, a zarazem im-
ponuj>c> bryłC w krajobrazie przełomu Wisły w Bra-
mie Krakowskiej. OWrodkiem załocenia jest koWciół
i dwa dziedziMce z krucgankami, jeden zawieraj>cy
relikty romaMskie, pochodz>cy z XV w., drugi (ku
zach.) z lat ń6ń8-22. Żront płn.-zach. w systemie
Wcianowym. W płn.- zach. narocu brama wjazdowa
(XVI w.) koło opatówki, tworz>ca wraz z płn.
murem klasztornym ze strzelnicami charakterystycz-
n> obronn> zatokC (system zatokowy). Żront płd.-
-zach. u podnóca klasztoru, rozbudowany w XVII w.,
opatrzony jest trzema basztami (system basztowy).
W dobie Konfederacji Barskiej fronty płd.-wsch.
i płn.-wsch. obudowano fortyÝkacjami bastionowo-
-kleszczowymi, umacniaj>c drogC dojazdow> zapew-
ne trzema bastionami z nadbudowanymi bateriami
- nadszaMcami. żórny taras uzyskał dodatkowo
przy narocachŚ od płd. wsch. bastion, od płd. zach.
dwuramiennik. Po tych umocnieniach zachowały siC
do dziW Wlady. Natomiast trudno siC ich doszukać po
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Tyniec. Klasztor benedyktynów (wg Plan von Thaníz, ń772,
oprac. Bogdanowski)



dwu zewnCtrznych fortach, bodaj pierwszych na
naszym terenieŚ Żorcie Winna żóra (od płd.wsch.)
i Szpitalka (od płd.) Pierwszy z nich, czworoboczny,
miał postać zblicon> do póaniejszego (2 poł. XIX w.)
typu fortu standardowego z dwoma jakby kaponiera-
mi zewnCtrznymi i wewnCtrzn> w postaci czCsto-
kołowego przedbramia. Źrugi Żort _ Szpitalka,
wieloboczny, usypany został na kształt baterii z blok-
hauzem. CałoWć fortyfikacji godna dokładnego prze-
badania z uwagi na unikatowy charakter załocenia.

TYNIźC-żROŹZISKO
żóra żrodzisko. żrodzisko, być moce refugium
(miejsce ucieczki okolicznej ludnoWci na wypadek
zagrocenia) siCgaj>ce czasów okresu halsztackiego
(ok. 5ŃŃ lat p.n.e.), niemniej ucytkowane tec we
wczesnym Wredniowieczu (system zatokowy). Stanowi
zach. czCWć geograficznej Bramy Krakowskiej, wraz
z s>siednimi skalistymi wzgórzami, grodziskami
w TyMcu i Piekarach, a takce tradycyjny obszar
przeprawowy przez rozlewiska Wisły. Wyniosłe
wzgórze, zarosłe lasem, na którym kamienne wały
o nieregularnym narysie tworz> obwód warowny.
W nim od południa charakterystyczne załamanie na
kształt kleszczy, osłaniaj>ce miejsce bramy.
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Tyniec. żrodzisko (wg ź. Ź>browskiej)

WAWźL
Zamek królewski. Połocony na skalistym wzgórzu,
tworz>cym czCWć przełomu Wisły przez JurC. Miejsce
wyj>tkowo eksponowane w krajobrazie, jednoczeWnie
stanowi>ce element przejWcia ( z płd. na płn.) przez
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Wawel. Zamek królewski (wg Z. Pijanowskiego)



pradolinC rzeki. Z biegiem stuleci stosowano tu
kolejno wiele systemów obronnych, st>d nawarst-
wienie od systemu Wcianowego po poligonalny.
ń. Okres grodowy (system Wcianowy, zapewne tec
zatokowy). Vlady grodu VII-X w., prawdopodobnie
jednoczłonowego, o narysie owalnym. Otaczał go wał
o konstrukcji kamienno-drewniano-ziemnej w postaci
czCstokołowej (IX/X w.) i skrzyniowej (XI-XIII w.).
W jego obrCbie zachowała siC rotunda NPMarii
(Żeliksa i Adaukta), być moce obronna, dalej Wlady
palatium (?), jak tec zabudowy mieszkalnej. Od
strony płn. domnieman> brama Ń układzie być moce
zatokowym, od płd. zapewne druga brama.
2. CałoWć jako gród posiada zwi>zek z przyległym od
płn. Okołem _ warownym podgrodziem (IX-XI w.),
którego oWrodek stanowił koWciół Ww. Andrzeja. Ota-
czał je czCstokół dCbowy, miejscami podwójny. Osob-
ny element obronny stanowił inkastelowany koWciół
Ww. Andrzeja (XI w.), z charakterystycznym ,,west-
werkiem” opatrzonym dwoma wiecami. W koniecz-
nym uproszczeniu mocna podać, ic w okresie Wrednio-
wiecza oWrodek zamku stanowiły wiece mieszkalne.
Pierwsza (romaMska), siCgaj>ca ń poł. XII w., która
była wolno stoj>cym słupem z przedpolem umoc-
nionym wałami. Przy niej wzniesiono drug>, gotyck>,
zwan> Łokietkow> (XIV w.), a wraz z ni> powstały
mury otaczaj>ce dziedziniec (system wiecowy).
W XIV i XV w. powstał z kolei obwód obronny
opatrzony licznymi basztami, jakŚ jordanka, TCczyM-
ska, Szlachecka, PanieMska, Złodziejska. Nieco póa-
niej załocono przedmurze z kilkoma wykuszami od
strony Wisły oraz basztami przy bramie dolnej, od
północy (system basztowy).
Kolejna faza to budowa frontu płd. (2 poł. XV w.)
imponuj>cej postaci, z wielkimi artyleryjskimi basz-
tamiŚ Senatorsk> i Sandomierska.
Wiek XVI i XVII przynosi budowC bastei (tzw.
Władysława IV) i całego na wpół bastionowego
frontu na tarasie od północy.
W XVIII w. powstał bastion i dwuramiennik od płd.
zach. jako czCWciowotylko zrealizowane zamierzenie
ufortyfikowania zamku przez Augusta Mocnego.
Schyłek XVIII w. przynosi fortyÝkacje kleszczowe,
od strony Wisły (wg proj. Bakałowicza? i Mehlera).
Co ciekawe, miały one swego poprzednika w postaci
kleszczy załoconych od południa juc przez Włady-
sława IV.
Wawel był pierwszym ufortyfikowanym na nowo (wg
planu Cabogi?) w latach ń84ř-52 elementem XIX-
-wiecznej twierdzy, jako jej oWrodek (system poligo-
nalny). Oryginalne te fortyÝkacje, w pełni dostosowa-
ne do połocenia, zachowały siC do dziW nieomal bez
zmian. Od płd. znacz> je półbastionowo załamane
mury z bramami w barku, od wsch. i zach. adap-
towane kleszczowe fronty, od płn. na koniec dwie
regularne kaponiery z bramami, przeznaczone
_ w sytuacji blisko tu podchodz>cej zabudowy _ do
bliskiej obrony. W sumie jeden z ciekawszych ob-
wodów obronnych XIX w.
W najogólniejszym układzie fortyÝkacje te przypomi-
naj> fort wielki poligonalny, w którym czCWć płd.

stanowi jakby reditC, czCWć od płn. _ czoło z kaponie-
rami, tworz>cymi basteje od strony miasta.
Wyj>tkowe bogactwo narastania fortyÝkacji Wawelu
we wszystkich systemach, ac po poligonalny, uzyskało
juc sw> monografiC (Pijanowski), choć zostało jeszcze
wiele do wyjaWnienia.

WBżRZCź
Źawna grupa forteczna V, czCWć wsch. połocona
w obszarze krajobrazu chronionego.
ń. Żort 47a _ WCgrzce (system fortowy grupowy),
główny, dwuwałowy, pancerny, z lat ń8ř6-ńřŃ2,
wzniesiony w miejscu szaMca Łysa żóra z lat ok.
ń86Ń. Źzieło typowe, zarosłe drzewami.
2. Żort 47 _ Łysa żóra (system fortowy zeWrod-
kowany), główny, artyleryjski, jednowałowy, z lat
ń874-8Ń. Źobrze zachowany, powi>zany kryt> drog>
z s>siednim szaMcem i bateri>.

VVINNICA zob. SKOTNIKI

WOLA IUSTOWSKA
Źawna willa Źecjusza. Zbudowana w miejscu XV-
-wiecznej siedziby rycerskiej z wiec> (jak zaznaczono
w dokumentacji z epoki) przez sekretarza królews-
kiego justusa Źecjusza (arch. żiovanni Cini i Żieso-
le). Przebudowana na pocz. XVII w. przez Lubomir-
skich (cechy obronne systemu bastejowego), a póaniej
jeszcze wielokrotnie, jednak w charakterze wył>-
cznie pałacowym. Budowla połocona na stoku wzgó-
rza nad płytkim jarem na skraju Lasu Wolskiego.
Sama „willa” posiada charakterystyczne narocne
ryzality-alkierze (pocz. XVII w.), na wzór obronnej
siedziby, co jakby podkreWla jeden z portali na
piCtrze, ze zwieMczeniem sugeruj>cym istnienie tu
zbrojowni. Niemniej s> to tylko cechy obronne.
Ponicej, przed fasad>, znajduje siC taras z dwoma
narocnymi czworobocznymi, zapewne raczej dekora-
cyjnymi, bastejami (podobnymi jak na Łobzowie).
PoWrodku kurtyny resztki llankowanego przez nie
mostu.

WYSOCICź
KoWciół inkastelowany (p.w. Ww. Mikołaja). Zbudo-
wany w XII/XIII w. jako fundacja zapewne Od-
row>ców (system wiecowy). Przebudowany póaniej
w XVIII i XIX w. Połocony na płaskim wzniesieniu
nad Źłubni>. Wieca obronna _ słup, czworoboczna
w planie, z kostki wapiennej, bez dostCpu od ze-
wn>trz, zachowała w Wcianach strzelnice. Najwycsza
kondygnacja opatrzona nieobronnymi juc biforiami.

zAżóRowA zob. IMBRAMOWIżź

zAKRzówźK
Krzemionki Zakrzowskie to czCWć płd.-wsch. Parku
Krajobrazowego BielaMsko-Tynieckiego. Zachowały
siC tu czCWciowo fortyÝkacje dawnej Twierdzy Kra-
ków z połowy XIX w. Obejmowały one zespół
szaMców i baterii (ŻS 26-2ř) wraz z uzupełniaj>cymi
dziełami. S> to dzieła systemu poligonalnego pół-
stałego.
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Zakrzówek. Szaniec ŻS 2ř (wg Bogdanowskiego)

ŻS 26 i 27, u zbiegu ul. Pychowickiej i Ww. Jacka oraz
ul. Ruczaj i Wyłom, z tego samego czasu, zostały
zniwelowane przy rozbudowie kamieniołomu, po czC-
Wci juc w okresiemiCdzywojennym.
ŻS 28 został wzniesiony około ń866, zachowały siC
jednak Wlady po nim na skale nad ul. SalezjaMsk>.
ŻS 28, bateria w stoku wzgórza nad ul. Ruczaj, z lat
po ń87Ń, Wlady po niej istniej> do dziW.
ŻS 2ř, szaniec na szczycie Skał Twardowskiego z lat
ń84-ř-54, zachował siC doskonale niemal w pierwot-
nym stanie, otoczony fosami kutymi w skale, w ń86Ń
opatrzony poprzecznicami, modelowy przykład dzie-
ła tego czasu.
IS 2ř ń/2, połocony na przedpolu poprzedniego, z lat
ń888-řŃ, po którym zachowały siC tylko Wlady.

ZIźLONKI
Żort 45 _ Zielonki, d. grupa forteczna (system
fortowy zeWrodkowany), główny, artyleryjski, jedno-
wałowy z ok. ń884-. Klasyczny przykład w peł-
ni zachowanego dzieła tego czasu, niestety juc
bez sponsonu przy bramie. Wzmocnienie konstruk-
cyjne z lat ok. ńřńŃ. Towarzysz> mu ac trzy baterie.
Stara od zach. z czasu budowy fortu, dobrze
zachowana (ŻB V-ń). Obok nowa ze schrona-
mi pogotowia w poprzecznicach z lat ń8ř2-ńřŃ2 oraz
druga od wsch., otwarta, tylko czCWciowo zachowa-
na, ok. ńřńŃ. CałoWć tworzy znacznych rozmia-
rów zagajnik na szczycie góry. Połocony w zach.
czCWci Parku Krajobrazowego Źolinki Krakow-
skie.

ZWIźRZYNIźC
Wzgórze bł. Bronisławy stanowi wsch. czCWć Par-
ku Krajobrazowego BielaMsko-Tynieckiego. Od naj-
dawniejszych czasów miejsce siedzib człowieka, pale-
olityczna osada łowców mamuta (4-Ń-ń2 tys. lat
p.n.e.). Przynajmniej od wczesnego Wredniowiecza
miejsce nieustannie obwarowywane. St>d zachował
siC tu cały zespół dzieł obronnych, obejmuj>cy dziW
romaMskie załocenia na wzgórzu Ww. Salwatora i kla-
sztor Norbertanek oraz unikatowy zespół siedmiu ac
dzieł fortyÝkacji XIX/XX w., godny szczególnej
uwagi jako „górskie” obwarowania na jurze Krako-
wskiej.
ń. Wzgórze Ww. Salwatora. juc w IX/X _w. wzgórze
było umocnione. Ok. poł. X w. wzniesiono koWciół,
a z kolei takce zapewne palatium. Konrad Mazowiecki
inkastelował go, zakładaj>c tu kontr-zamek w stosunku
do Wawelu.
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Zwierzyniec. Klasztor Norbertanek (wg S. Tomkowicza)

2. Klasztor Norbertanek, załocony -ń ń62, z koWciołem
Ww. Augustyna. żruntownie przebudowany ń5ř6-
-ń626 przez ksieniC K>ck> (arch. jan Trevano i_]an
Petreni), uzyskał obronny charakter. Zniszczony
przez Szwedów, ponownie odbudowany. Żront zach.
opatrzony małymi bastejami, płd. w typie klesz-
czowym.
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3. Kopiec KoWciuszki, Wzgórze bł. Bronisławy. Żort
KoWciuszko (n.2), załocony wokół kopca na szczycie
wzgórza. _jest tu równie oryginalny jak i unikalny
w swej formie szeWcioboczny fort cytadelowy (systemu
poligonalnego o cechach bastionowego) w neogotyc-
kim stylu z lat ń85Ń-56. Zachowany niemal w całoWci
do dziW, z wysadzonymi tylko w latach ńř45-47
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Zwierzyniec. Kopiec KoWciuszki. Żort No 2 _ KoWciuszko (wg Archiwum Budownictwa UrzCdu Miasta Krakowa, plan ńřńń)



bastionem płd.-zach. i przyległymi kaponierami. Jest
to najwycszej klasy „majstersztyk” ówczesnej for-
tyÝkacji, bCd>cy dziełem Żeliksa KsiCcarskiego. Sta-
nowił oWrodek zach. czCWci I grupy warownej, umiesz-
czony okrakiem na wzgórzu miCdzy Źolin> Wisły
i Rudawy, ponicej, od płd. wsch. resztki bramy
warownej przy ul. Waszyngtona, bCd>ce pozostałoW-
ci> nowego rdzenia modernizowanej (ok. ńřńŃ) twie-
rdzy.
4. Szaniec piechoty IS 2 I/2, szaniec piechoty z ń866-
-67 (system poligonalny), po którym zachował siC
tylko splantowany taras. Osłaniał on fort 2 od zach.
5. Źzieło ŻS 3 natomiast to doskonale zachowany
szaniec (system poligonalny) z lat ń866-67 (podów-
czas 3 l/2)ś osłaniał on fort 2 od płn., podobnie jak
ŻS 2 od płd. Wzmacniały go trzy ostrogi z ok. ńřńŃ,
powi>zane wałem i opatrzone bramami, usytuowane
na serpentynie ulicy Spadzistej. Pierwszy dolny (przy
ul. Królowej Jadwigi) jak i Wredni w latach ńř66-67

postradały bramy, natomiast górny utrzymał je do
dziW w całej okazałoWci, wraz z przyległymi murami
i galeriami strzelnic.
6. ŻS 2 to stary szaniec ziemny z ok. ń85Ń, został
w ńřńŃ przebudowany na fort piechoty (N), dziW
radiostacja (system fortowy grupowy), powi>zany
u zbiegu ul. KsiCcia Józefa i Malczewskiego z bram>
BielaMsk> nowego noyau (rdzenia), po której istnieje
do dziW charakterystyczny ostróg przy drodze, opa-
trzony stalowym sponsonem.
7. Miejsce po szaMcach ŻS ń i 3Ń, które zaczynały
i koMczyły obwód drugiego pierWcienia fortyÝkacji
w ąlatach ń866-67 jako czCWć ducego szaMca. Przed
ń885 został on podzielony na dwie czCWci, otrzymuj>c
numeracjC 3Ń w czCWci płd. i l w czCWci płn. ŹziW
pewnym Wladem po nich s> łuki ulic żontyny i An-
czyca oraz załamania w stoku ponicej, ku ul. KsiCcia
Józefa. Vlady po pierwotnym szaMcu ŻS ń (ul.
WioWlarska) juc nie istniej>.
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janusz Bogdanowski

ŹźŻźNSIVź ART IN THź LANŹSCAPź OŻ THź CRACOW JURA
Summary

”Show me the landscape in
which you live and ń”ll tell

you who you are”.
Jose Ortega y żasset (ńř26)

In a very general outline the Jurassic region, stretching from Cracow to CzCstochowa,
appears as a large plateau, inclining eastwards and rising to form a steep clilfy edge in the
west. Wide flood-plains of the rivers Przemsza, in the south, and Warta, in the north,
spread alongside the edge. And so when looked at from the undulate Silesian Upland, they
present themselves, in military respects, as a wide half-inundated fosse, beyond which the
high slopes and ridge of the edge of Jurassic cliffs rise steeply. If, in addition, their forest
cover, existing from time immemorial, is taken into account, all these elements make up
a natural strategie obstacle, which must have protected the cities, towns and villages of
Little Poland from the west. Likewise, the preglacial Vistula valley demarcating this area
on the south, complements the geographical-military image.

ń. żeographical-military features

It was once hard to traverse that natural defensive fosse of swamps from the west and
to get over the rocky scarp covered by impenetrable forests, to mention only the Źulowa
Żorest, which name is still in use today. In consequence, the question arises how it was
possible ages ago to overcome these obstacles and to reach Cracow from the then main
settlement regions, namely, from Silesia, and so from Wrocław and Opole, or from
Moravia, and then from Ostrava and Cieszyn, via OWwiCcim. While the main roads,
whether further to the east or to the north of the country, through barnowiec or Sieradz,
stood open across the undulate, almost flat area behind the Jurassic ridge, each passage
crosswise was a ve-nture of no mean importance.

Till the modern times there were only two such natural transverse passages in the
Southern or Cracovian part of the Jurassic region (in approximation, the present area of the
Jurassic Landscape Parks in the Cracow Province). They coincided with a kind of big
cracks in the Jurassic plateau.

The Southern one was formed by the preglacial Vistula valley, the entire old valley, for
it was just along its higher terraces, above the Þood-plains of the river that two subparallel
routes extended. The northern route came out of the city of Cracow through Zwierzyniec,
Liszki and Babice. Having passed through the geographical Cracovian żate, it turned at
Liszki so as to avoid the elevation at the Vistulaside and ran along the depression of the flat
Sanka. valley to reach a place bearing the signiÝcant name of Brodłoś hence, it led on the
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here Þat edge of the Vistula valley, protected by the castles at Lipowiec and Bobrek, up to
the OWwiCcim stronghold, where it joined the other, southern, route.

This latter route stretched also near the Cracovian żate and Tyniec, along the edge of
the Vistula valley, and passing by the castle walls of Skawina and Brzeanica Malowana
approached the same ancient OWwiCcim. Next, from this very knot at the confluence of three
riversŚ the Vistula, Przemsza and Sola, so to say, from a corner of the Jurassic region, the
road headed without any more obstacles for the Moravian żate.

The other, this time single, route was the so-called medieval Wysoka Źroga (High
Road), extending, unlike the previous roads, along the convenient Þat-topped divide,
through Biały KoWciół, Przeginia and Olkusz towards Bytom, Opole and further to the
western parts of źurope. The Pr>dnik valley forms a kind of natural, though not very easy,
valley Variant of this part of the route _ by way of Zielonki, Ojców and Sułoszowa to
Sławków.

It is worth while now to reflect on the signiÝcance of the overcoming of those natural
water and rock barriers for later, notably the nineteenth and twentieth, centuries. Żor
nowadays the main road to the west runs along the Rudawa valley, the so-called
Krzeszowice Trench, although till the nineteenth century this seemingly easy route ended
almost blindly in the Źulowa Żorest and in the flood-plains of the Przemsza. Nevertheless,
here too, the difficult and inconvenient road to Mysłowice was guarded by the motte at
Jaworzno and later by the now nonextant castle at Źługoszyn. It was not before the
industrialization of Trzebinia, Chrzanów and Jaworzno and the construction of the main
railway line that those obstacles could be surmounted. Moreover, this very area has become
the most heavily urbanized region of the Southern part of the Jura so that now it may be no
longer remembered that still in the nineteenth century it was almost a desolate wilderness,
an area of nearly natural landscape.

Let us have a general glance at this region again. We are confronted with an area,
clearly strategical by nature, a foreÝeld spreading to the front and protecting Cracow from
the west. It constitutes a specific feature of the Jurassic plateau, a ,,manoeuvering area”, as
it would be termed in the present century. It is distinctly bounded by the preglacial Vistula
valley on the south, the Przemsza valley on the west and, partly, on the north. On the other
hand, to the north-east of this area, on the Olkusz side, the northern part of the Jurassic
Ridge stretches further, up to CzCstochowa and WieluM, protected, as has already been
mentioned, by the Przemsza and Warta earrs.

It should be remembered also that, arching from the south northwards, the wooded
Tyniec hills, the horst of Sowiniee with the Wolski Wood, and the big hillock of Wróca
żóra - now called Pasternik -- form still another obstacle built ofJurassic formations at
the very threshold of Cracow. Between them Vistula broke through the Cracovian żate,
guarded by the strongholds of Tyniec and Piekary. In the north was the breakthrough of
the Rudawa near Skała Kmity (Kmita°s Rock), defended by a nonextant stronghold at
Mydlniki.

Starting from prehistoric times, through the centuries, the defensive systems of the
whole Cracow foreÝeld were developing, taking advantage of the land relief, valley pattern,
water obstacles and forests, and~ retaining their signiÝcance till World War II.

2. Landscape with Works of Źefence

To begin with, let us eonsider the background of the entire history of defensive art, for
it is against that background that mottes, castles and fortifications emerge from the darkness
of history. At present we have to raise such a landscape to the status of monument, since
together with those structures it forms an integral monumental whole. Such monumental
landscapes still abound in the Cracow Jura despite the invasion of urbanization with its
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water and rock barriers for later, notably the nineteenth and twentieth, centuries. Żor
nowadays the main road to the west runs along the Rudawa valley, the so-called
Krzeszowice Trench, although till the nineteenth century this seemingly easy route ended
almost blindly in the Dulowa Żorest and in the flood-plains of the Przemsza. Nevertheless,
here too, the difficult and inconvenient road to Mysłowice was guarded by the motte at
Jaworzno and later by the now nonextant castle at Długoszyn. It was not before the
industrialization of Trzebinia, Chrzanów and Jaworzno and the construction of the main
railway line that those obstacles could be surmounted. Moreover, this very area has become
the most heavily urbanized region of the southern part of the Jura so that now it may be no
longer remembered that still in the nineteenth century it was almost a desolate wilderness,
an area of nearly natural landscape.

Let us have a general glance at this region again. We are confronted with an area,
clearly strategical by nature, a foreÝeld spreading to the front and protecting Cracow from
the west. It constitutes a specific feature of the Jurassic plateau, a ,,manoeuvering area”, as
it would be termed in the present century. It is distinctly bounded by the preglacial Vistula
valley on the south, the Przemsza valley on the west and, partly, on the north. On the other
hand, to the north-east of this area, on the Olkusz side, the northern part of the Jurassic
Ridge stretches further, up to CzCstochowa and WieluM, protected, as has already been
mentioned, by the Przemsza and Warta carrs.

It should be remembered also that, arching from the south northwards, the wooded
Tyniec hills, the horst of Sowiniec with the Wolski Wood, and the big hillock of Wróca
żóra _ now called Pasternik _ form still another obstacle built ofJurassic formations at
the very threshold of Cracow. Between them Vistula broke through the Cracovian żate,
guarded by the strongholds of Tyniec and Piekary. In the north was the breakthrough of
the Rudawa near Skała Kmity (Kmita°s Rock), defended by a nonextant stronghold at
Mydlniki.

Starting from prehistoric times, through the centuries, the defensive systems of the
whole Cracow foreÝeld were developing, taking advantage of the land relief, valley pattern,
water obstacles and forests, and~ retaining their signiÝcance till World War II.

2. Landscape with Works of Defence

To begin with, let us consider the background of the entire history of defensive art, for
it is against that background that mottes, castles and fortifications emerge from the darkness
of history. At present we have to raise such a landscape to the status of monument, since
together with those structures it forms an integral monumental whole. Such monumental
landscapes still abound in the Cracow Jura despite the invasion of urbanization with its



harmful consequences. Therefore, for their preservation a whole system of Jurassic Parks,
including the part lying in the Cracow Province, has been founded.

And so at the present time the most interesting landscapes of the Jura, both those
resembling natural scenery and the historical as well as cultural landscapes have been
ranked, in accordance with their qualities, among the lanscape parks (PK) or protected
landscape areas (OKCH). The grouping of parks and areas (PK, OKCH), thus laid down,
is expected to give as full protection as possible to the Jurassic region against unfavourable
changes induced mainly by post-war industrialization and a real Ýood of urbanization
following it. Żor in the last three decades catastrophic changes have occurred in places here
owing to what is euphemistically called ,,the ineffectiveness of town and country planning”
and to the lawlcssness of both various institutions and private proprietors. Besides,
unfortunately, how very often it results from the indolence of architects, engineers and
builders. On the whole, the greatest chaos and destruction of landscape affect the Cracow
surroundings _ so beautiful still not long ago _ advancing in the wake of urbanization up
the valleys of the rivers Vistula, Rudawa, Pr>dnik and Źłubnia. ń

The northern part of the Jurassic Landscape Parks has resisted that process relatively
effectively. Similarly, the wooded hilly areas west of Cracow, resistant by nature to any
transformations, have maintained their uncommon park-landscape qualities to a con-
siderable extent, but only in the form of enclaves.

And so it remains to get to know and next to save all these larger or smaller areas that
have retained their appearance of native landscape and preserved nearly thousand-year-old
local traditions till now. Żor villages, small towns and old boroughs are, as Bronish has
rightly stated, history written down in landscape and, in conformity with the Latin maxim,
resembling an open book given us to read and reÞect on. Ańń that, it should be added, is to
help us keep up our identity and continue good traditions of the formation of our landscape
architecture.

In spite of the above-mentioned mosaic nature of the Jurassic landscapes, not
excluding cultural ones, we can isolate a number of areas which represent monumental
landscapes or their elements univocally connected with one or another epoch or even style.
It is therefore worth while to pay attention to at least some monumental landscapes,
selected from fairly many whose features still visualize old historical periods.

It is seemingly hard to speak about prehistorical landscapes at present. What has
survived from remote millennia naturally exists merely as vestiges of manęs cultural
activities in the form of only small enclaves surrounded by landscapes from quite different
epochs. However, particularly the defensive so-called ,,ogrojce” _ solitary, romantic rocky
places, not to mention the caves in two areas, in the Ojców and Mników valleys, actually
represent dignified relics of human abodes so remote in time. To appraise them properly, it
sufÝces to pace the rock ledges and gates of the ,,Ogrojec” by Ciemna Cave at Ojców, that
by Kopcowa Cave at Pr>dnik Czajowski or, lastly, Murek by Miłoszówka at Mników. The
impression created by these micro-landscapes, in singularity and weirdness, equals that of
ruins of medieval castles.

But even more do the peculiar ruins of early medieval hillforts _ earthworks _ appeal
to imagination, both by their historical content and by extensiveness as well as unusual
form, to mention only the embankments on the rocks of Sokolnica at BCdkowice, Okopy at
Maszyce and those, imposing in size and creating their own speciÝc landscape at Piekary. It
is above all around these very areas that other relics of ancient settlement are grouped.
They are, first, villages of the circular, oval or irregular type of layout from the times
preceding the grant of the location charter and so from before the Tartar raids. Some
monumental, semidefensive Romanesque ediÝces _ churehes have also survived, e.g. St
Andrew”s at the foot of the Wawel cliff and churehes at Wysocice or further, outside the
Jura, at Czaple and Prandocin. This eastward shift ofRomanesque sacral buildings was due
just to the protection given by the Little-Polish Jurassic Range. And so were also still partly
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sufÝces to pace the rock ledges and gates of the ,,Ogrojec” by Ciemna Cave at Ojców, that
by Kopcowa Cave at Prądnik Czajowski or, lastly, Murek by Miłoszówka at Mników. The
impression created by these micro-landscapes, in singularity and weirdness, equals that of
ruins of medieval castles.

But even more do the peculiar ruins of early medieval hillforts _ earthworks _ appeal
to imagination, both by their historical content and by extensiveness as well as unusual
form, to mention only the embankments on the rocks of Sokolnica at BCdkowice, Okopy at
Maszyce and those, imposing in size and creating their own speciÝc landscape at Piekary. It
is above all around these very areas that other relics of ancient settlement are grouped.
They are, first, villages of the circular, oval or irregular type of layout from the times
preceding the grant of the location charter and so from before the Tartar raids. Some
monumental, semidefensive Romanesque ediÝces _ churches have also survived, e.g. St
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Jura, at Czaple and Prandocin. This eastward shift of Romanesque sacral buildings was due
just to the protection given by the Little-PońishJurassic Range. And so were also still partly



fortiÝed Romanesque convents on the Vistula, of Benedictines at Tyniec and Premonst-
ratensian nuns at Zwierzyniec, or the church at Salwator.

We may venture the statement that the late Middle Ages (l4th-ń5th centuries) were
for the most part responsible for the present shape of the landscape in the middle and
southern parts of the Jura. Żor it was then that the old Jurassic valleys of the rivers Vistula,
Rudawa and Źłubnia as well as the mouths of small valleys became peopled. A new
network of settlements developed, displaying an uncommon wealth of village layouts.

In the landscape panorama these agricultural and pastoral areas are accompanied by
still characteristic and large, though isolated, forests and defensive complexes, safeguarding
the neighbourhood, grouped mainly along the old routes. Some of these castles, apart from
the loosely scattered strongholds of the chain in the west, namely, at Piekary, Morawica
and Rudno, accompany the High Road, the main trade route. Źisposed along it are the
castles of Pieskowa Skała, Ojców, Biały KoWciół, Korzkiew, Łobzów and others at Przeginia
and Marszowice, whose vestiges have not been discovered yet, and, Ýnally, at Kobylany,
the importance of which was acknowledged by King Casimir the żreat as early as the
fourteenth century. The castles protecting the trade routes predominated in these upland
parts of the Jurassic landscape. On the other hand, a still legible landscape of industry
based on water-power from mill-races, with ponds and dams, throve in the valleys in the
shadow of the castles.

The modern times bring successive, new and characteristic elements of the scenery.
Palaccs (e.g. Balice, Aleksandrowice _ 2nd half of the ń6th century) and then
mansion-houses and famous villas (e.g. Wola Justowska, ń54Ńś Pr>dnik, mid-ń6th century)
appear in the vicinity of villages, whereas the castles and monastcries receive new
fortifications, to mention only the bastioned fronts at Tenczyn and Pieskowa Skała or at
Tyniec, Alwernia and the Premonstratensian convent at Zwierzyniec. These and other new
ediÝces contribute superbly to the embellishment of the landscape. Żor now they not only
make use of its qualities, but also create so highly esteemed cultural values of new landscape
dominants, bringing together the beauty of stylish architecture and the green of gardens
and landscape.

The nineteenth century is a period of landscape formation still visible amidst the
Jurassic hills at the pressent time. In the northern part of the region it was being shaped
almost afresh at that. Żrom the mid-nineteenth century onward and particularly in the
post-uprising period of the punitive partial parcelling of manor estates, a new spatial
order based on classicizing rectilinear patterns was here introduced. The country landscape
with old, compact villages grouped in the midst of the expanse of fields and forests
was enriched with green clusters of manor-houses in parks and with man-composed
landscapes.

Similarly, not only nonconflictingly but, on the contrary, diversifying the landscape
beauty now, tens of forts, entrenchments and batteries have been set into it in the form
of a green arch from WCgrzce to Skotniki. Żurthemore, there are strategie roads connecting
the forts and clumps of trees round the forts of the now already historical Cracow
Żortress (about ń85Ń-ńřń4). Żinally, the Second World War, too, left behind, this time
not signs of destruction, but the last defensive line in the history of this region. Ruins,
even though concrete ones, of the latest fortifications, excellently Ýtted into the landscape,
are encountered between Przeginia and Czernichów, especially near Nielepice and
Rudawa.

And so today, looking, for instance, from under the Zielonki fort towards the Pr>dnik
valley, we can readily read the history of the region in the landscape as in that
above-mentioned open book. At a glance we can take in the old rocky valley, a village with
a żothic church and field parchwork rising above it, further scattered clusters of trees of the
former manors and granges, interlacing green mill-race beds and, lastly, alleys and bridges
of the fort-connecting roads.
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3. Żrom Ancient Mottes to Modern Area of Źefence

While getting acquainted with literature on the history of defensive art, even at the
stage of perfuntory familiarity with it, we are astonished at differences in determinations of
time divisions. However, it is not difficult either to notice that they are caused by different
angles from which this history is looked at, which besides has already been mentioned.
Consequently, the historical-military approach often boils down to a glance from a strictly
technical point of view, if one is inclined to see the general division as the almost plain
function of the development of artillery.

It will therefore be expedient to make an attempt to put in order the matter of periods
in defensive art so as to be able to approach the subject as accurately as possible, for
eventually it is the Jura that provides a survey of this art.

And so following this course of reasoning, not contradictory besides with a majority of
divisions applied so far, we may distinguish Ýve main periods of development of defensive
art (adjusting them chronologically also to our, Polish, conditions), whose works we shall
observe in the Jura.
_ Period of ”mottes”, corresponding with primitive civilizations and tribal structures,

when a simple throwing weapon was an instrument of Ýghting and motte constituted
a full form of defensive work. It is assumend that it lasted from tlíe appearance of the
Ýrst known mottes till about the ń3th century. It was followed by the period of

_ ”medieval castles and walled towns”. This period was connected with feudalism,
both in its disintegrated form, expressed above all by single castles, and in the
consolidated form represented chieÞy by the king”s cities. The weapons were
enriched with the crossbow, so formidable at that time, and the slowly improved
Ýrearms. This period lasted from the ń3th to ń5th century to give way to that of

_ ”classic fortresses”, that is to say, towns and castles-fortresses, erected at great
expense in accordance with the already codiÝed principlesś because of the high cost
of Ýrearms then in general use and the corresponding expense on building defensive
works, these charges had to be taken over by the state authorities, partly central, but
still often also by the territorial ones. This period includes the ń6th-ń8th centuries.
The beginnings of the next period fell in this last centuryś here it is referred to as the
period of

_ ”main fortresses”. Their apperance was associated with the origin of national
societies in the modern sense of the term and with the complete takeover of defence
by the centralized state authorities on account of the vastness of expenditures
necessary to carry on a war with the mass use of increasingly improved artillery.
This period began towards the end of the ń8th century and continued to around
ńřŃŃ. Żinally, the last of the periods discussed here is that of

_ ”areas of defence”, which developed as the result of the utter and mass application
of both the improved traditional means of Warfare (exploding missiles, known
besides since ń88Ń) and new Warfare devices (aviation, tanks, machine guns). They
led to the formation of, no longer closed defensive girdles, but whole fortified
regions. This period began towards the end of the nineteenth century and it is
seemly to close it in this place, and so conventionally, at the Second World War.
It is only the division delineated in that way that permits its proper and consistent

with the subject reference to history. Żurthermore, this division permits also its univocal
reference not only to weapons but also to systems of defence (ef. illustrations), schools
and manners, thus gaining its own coherent grounds and logical structure. It is only
then that both the medieval castle and the modern „area of defence” Ýnd their own
right places in the history of fortiÝcation art, which is presented in the following table.
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ŻortiÝcation art Systems TÍITIC lÍITńięĽS
period

I. of mottes _ primitive system
_ wall system
_ gulf system/beginnings till ń3th century

of tower system

II. of castles and _ tower system
walled towns _ flanking-tower system/ ń3th _ ń5th c.

beginnings of round-bastion
system

III. of classic _ round-bastion system
fortresses _ bastion system/beginnings ń6th _ ń8th c.

of tenaille system

IV. of main _ tenaille system
fortresses _ polygonal system/beginnings

of concentrated fortiÝcation ń8-th _ ńřth c.

V. of areas of _ concentrated fortiÝcation system
defence _ grouped fortiÝcation system ńřth _ 2Ńth c.

_ dispersed fortiÝcation system

Anyway, there is still one problem which sometimes complicates this virtually simple
system. It consists in the overlapping and sometimes even the interpenetration of the
periods in dependence on local conditions. This however can be explained only by the
speciÝcity of the trends and developmental cycles of the art of fortiÝcation.

4. A Work of Źefensive Art in the Contemporary Jurassic Landscape

It is impossible to get to understand the extant fortiÝcations and to become familiar
with the problems connected with them without extensive studies followed by their
protection and conservation. Żor these activities are now decisive of the existence and
peculiar contemporary ”ńife” of historical defences. This refers to a wide range of problems,
from tourist-museum institutions, such as the Wawel complex has become, to less renowned
examples, sometimes hidden in places next to backwoods, like that at Mników. This also
determines the perception of a monument, which again is essentially inÞuenced by the
whole of the defensive work, both the understanding of its nonmaterial historical content
and the entire form coalesced with the landscapeŚ just as it occurs in the case of the Ojców
castle in the Pr>dnik valley and the Tyniec monastery on the Vistula.

And so the very existence and the adequate perception of a past fortiÝcation are
dependent upon a number of various factors, which arouse the direct awareness of need to
get acquainted with it and to look on it as on one of our own works or those united with our
native history, to which we are linked by a special kind of emotional relationship with both
history (e.g. Morawica) and the architectonic form (e.g. Korzkiew).

It is only the reported results of studies that mould the observer”s awareness. These
Ýndings should reach him in a genuine, incorrupted form through publications and then
not only scientific, but also popularizing and those in the nature of guides. Their value lies
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peculiar contemporary ”life” of historical defences. This refers to a wide range of problems,
from tourist-museum institutions, such as the Wawel complex has become, to less renowned
examples, sometimes hidden in places next to backwoods, like that at Mników. This also
determines the perception of a monument, which again is essentially inÞuenced by the
whole of the defensive work, both the understanding of its nonmaterial historical content
and the entire form coalesced with the landscapeŚ just as it occurs in the case of the Ojców
castle in the Prądnik valley and the Tyniec monastery on the Vistula.

And so the very existence and the adequate perception of a past fortiÝcation are
dependent upon a number of various factors, which arouse the direct awareness of need to
get acquainted with it and to look on it as on one of our own works or those united with our
native history, to which we are linked by a special kind of emotional relationship with both
history (e.g. Morawica) and the architectonic form (e.g. Korzkiew).

It is only the reported results of studies that mould the observer”s awareness. These
Ýndings should reach him in a genuine, incorrupted form through publications and then
not only scientiÝc, but also popularizing and those in the nature of guides. Their value lies



in the reliability of information and lucidity of presentation. The more numerous are such
publications, the more grows the interest in castles, walled towns and fortresses. In the
public reception this interest almost automatically arouses a desire not only to become
familiar with the idea of protection and preservation of monuments but also to sympathize
with this idea. Hence, some years ago a noteworthy conception was created to found
a museum of Polish defensive art and to place it amidst authentic towers, bastilles and
bastions, perhaps even divided into parts housed in the fourteenth-century Ojców castle
and the nineteenth-century fort at Łysa żóra. They would contribute to a further widening
of the information on the history of our military architectureŚ the museum of defensive art in
an open Jurassic scenery or rather in the Jurassic Landscape Parks at present.

Like other relics of the past a huge majority of fortiÝcations require, above all, care and
the maintenance of their state of preservation. If some shortcomings in this respect might be
explained by various deÝciencies and regarded as relatively easy to repair by protection and
conservation, then the errors made in the Ýeld of landscape are not so easy to rectify at all,
nevertheless, needing correction very badly. Thus, for instance, a large outlay of money is
necessary to create an at least partly natural foreÝeld for King Casimir”s castle at BCdzin.
Let us emphasize once again that the authenticity of a historical document such as a work
of defence is, requires an equally authentic surrounding landscape, if its full quality is to be
preserved. Żor a fortress or castle always, as it were, grows from its landscape and thus the
rocky scenery is unseparable from the Ojców castle and the Vistulan landscape from the
Tyniec monastery.

According to the most plainly redacted deÝnition, landscape is simply the physiog-
nomy of an environment, a historical landscape is therefore the physiognomy of a historical
environment. A defensive work exposed against the backround of a contemporary or, still
worse, devastated landscape would become a contradiction of its own quality. That is why,
for instance, the stand of old trees in which the fort at Łysa żóra is situated makes
a harmonious landscape, suitable for its exposure.

The Wawel Castle, brought into prominence in its landscape on the Jurassic rocky
outlier makes an excellent example, exhibiting now both its qualities and simultaneously,
unfortunately, the effects of grievous errors hard to correct. One of the most splendid views
of Wawel against the background of old Cracow and the former towns of Kazimierz and
Podgórze unfolds itself from the KoWciuszko Mound. And yet this view has been
unpardonably marred by the location of a thermal-electric power station at ŁCg, with its
tall stacks appearing in the background of the Royal residence as new elements competing
with its towers. On the other hand, the panorama from Wawel Hill consists chiefly of a view
from the tenaille fortiÝcation on the Vistula side, embracing, over Old ŹCbniki and the cliffs
of Krzemionki, the Beskids and on Ýne days even the Tatra Mts. However, here too, its
superb scenic qualities have been degraded owing to the building of a commonplace and,
simply, ugly housing estate called, to make things worse, Podwawelskie (at the foot of
Wawel Hill), with a new, expressionless bridge, called the żrunwald Bridge, and, lastly,
a disproportionately big hotelś all of them importunately push themselves in their
mediocrity and oddity to the foreground. This Cracovian example, picked out just because
of its drastic nature, should forever be a warning for town and country planners, architects
and conservators who are engaged in activities amidst monuments, until the landscape has
recorvered its lost dignity.

An exposure has also its size - scale. And so it may be ”near” as in the case of
Kanonicza St., with the round bastions of the Wawel Castle closing the vista of the street. It
may be ”panoramic”, when it presents a building against its background, e.g. the Wawel
artillßry towers and tenailles on the cliffy rock on the Vistula. Żinally, it may be ”distant”,
when it comprises a wide horizon of landscape, like the KoWciuszko Żort.

In order to expose works of defence, usually extensive by nature, in a proper way, they
should be first taken into consideration in broadly conceived, appropriate landscape-
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architectonic studies for the purposes of town and country planning. Otherwise, we are
threatened with hardly reparable errors as in the case of the Wawel complex, the removal of
which will have to rest with future generations. The more vexatious the errors, the easier
they could have been avoided.

As in the case of the works of defensive art themselves, it becomes indispensable to
carry out special studies, which would include an inquiry into the monumental landscape
resources, their valorization, resulting directives and, eventually, conservational designs of
protection and renewal of the surroundings and panoramas. These studies are also
indispensable to guarantee the correctness of decisions and management within the range of
the protective zone surrounding a monument and necessary for everybody. This subject has
been developed in papers given to general landscape architecture (cf. References).

Most works of fortiÝcation architecture under discussion are not single buildings but
their complexes. Here therefore such adequate landscape protection has been for the first
time carried into effect by setting up the Jurassic Landscape Parks, in which a range of
castles and fortiÝcations constitutes, besides rocky outliers, their core and integral part.

źarthworks, big fortresses, ranges of castles and formerly fortiÝed areas cannot gain
their full value of documents before being incorporated into the landscape or culture parks.
Only in such neighbourhood and surroundings the protection of an authentic monument
and its proper perception can be ensuredś the perception which allows a relationship with
tradition, a feeling of homeliness and, at the same time, of the communion with the place,
region, native country and the tradition of its history. If therefore we want to keep them up,
let us remember that this depends only on ourselves, on the respect for and care of the
monuments of our past and the desire to pass them down to our descendants.
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Í. Ojców. Skała RCkawica (miejsce obronne z natury), kryje za sob> jedna z najstarszych na naszych ziemiach, bo licz>ca
2 gür> 5Ń ŃŃŃ lat warownie, tzw. ogrojec skalny przy _jaskini Ciemnej (kultura mikocko-pr>dnicka, 7Ń-54 tys. lat p.n.e.).
Ojców. Rçkztwirfa Rock íplace clefelisive by naturef., screening from view one of the earliest defences in lhe terriliory of Poland t`śńbo\ęe 5Ń ŃŃŃ yCşuzs olrliŚ the .so-rzilled

rocky ąOgńęojecą by Ciemna Cave (Micoquo-Pęr>dnician Culture, 7Ń OOO _ 54 OOO B.C.).
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ll. BCdkowicc (system Wcianowy). Skala Sokolica, na której szczycie zachowało siC grodzisko z wałem poprY.eczn_x_ęm i fos>.
odcinaj>cymi cypel skalny od wierzchowiny. PozostałoWć wczcsnoWredniowiecznego grodu.

Bçdkowice (wall system). Sokolica Rock with an earthwork preservetl on its top. formed by a transversc emhankment and ditch. culting śń rocky spur oÍl` from the
acljacent upland. Remains of an early medieval defensive work.
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Ill. Piekary (system Wcianowy i wiecowy). jedno z wiCkszych grodzisk o całym nawarstwieniu przemian, od grodu kultury
łucyckiej (ok. VI w. p.n.e.) poprzez wczesnolatcnski (ok. IV w. p.n.e.) ac po XI i XIII w., z zamkiem z czasów Konrada

Mazowieckiego.
Piekary (wall and towerecl sysńem_Ś. One ofthe large earthworks, showing a complete series oftranslbrmations from a hillfort of the Lusatian Culture [` about 6th century

B.CI.), through an early La Tenc fort [about 4th century B.C.) up to the llth- and ń3th-century castle from the times of Źuke Konrad Mazowiecki.



IV. Czernichów i Czernichówek (załocenie o cechach obronnych). VVieW wielodrocna (XII-XIII w.) skupiona na skałach to
jakby dalekie echo formy grodu i podgrodzia (pierwsza wzmianka o wsi z ń286 r.).

Clzerníchów ancl Czernichówek (layout of defensive nature). A village of the irregular type (l2th-ń3th centuries) clustered on rocks, as if a remote echo of the
motte-and-bailey form (the earliest record from ń286).
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V. l\/Iorawica (zapewne system Wcianowy). Miejsce po jednej z najstarszych siedzib rycerskich (XIII w.?) w Małopolsce, roclu
Toporczyków. I-ą\-I XVIII w. miejsce zaj>ł koWciół barokowy (ń743-ń748), góruj>cy odt>d nad cał> okolica.

Nlorawica Ĺuntlouhtcdly wall system). In the place left after one of the oldest knightly seats in Little Poland, belonging to the Toporczyk family Ś_ę_l3th ccnturyÍą,ę,
a Baroque tzhurch was built [ń743-ń748) and since then it has been comrnancling the whole neighbourhood.

l
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VI. Morawica. W tym prostym budynku plebanii kryje siC zachowane do dziW skrzydło Wredniowiecznego zamku
Toporczykow (XIII w., przebud. ok. poł. XVI w., od ń666 plebania).

.\lo¦ęśńv\ęitęŚt. Ĺęńńtler the tlisgttise ufa plain preshytery is hidden the preserxęed wing ufthe ęl`oportęzyks` medieval castle llišth centtlry, reconstructed about the micl-ń6th
century, presbytery since ń666,2-_
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VII. \-Nlysocicc (system wiecowy). Wieca romaMskiego koWcioła (XII-XIII w.) to w istocie warowny, opatrzony strę/.elnicami
słup (wieca obronna) inkasteluj>cy sakraln> budowlC.

Wysowicc [tower system J. The tower ofthe Romanesque church ęfl2th-l3th centuries) is in fact a keep (defensive tower) íitterl out with loophr.~l‹-.« and ińńrasI‹ęl|Śńtint¿ the
.sacral building.



VIII. Ojców (system wiecowy). Przykład okazałego słupu zamku królewskiego stanowi wieca zamkowa (2 poł. XIV w.),
wzniesiona dla zwiCkszenia obronnoWci na wysokiej skale.

Ojców (tower system). Castle tower (2nd half of the ń4th century), erected on a high rock to increase its height and defensive power exemplifies the stately keep ofthe
royal castle.
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IX. Rudawa (forma o cechach obronnych). źcho dawnych hurdycji (drewniane nadwieszone ganki obronne) stanowi izbica
wiecy koWcioła (ń54ń).

R\lCl2ń\\ęŻl ętower form with defensive feattiresf. The upper room of the church tower ęśl54l. etihoes early hoartls ędeftęnsive. o\ęerhańńgińńgę_ \\oodeu _galleries _
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X. żarlica Murowana. Lamus, dawna brama dworska 2 ń poł. XVTÍ w. (forma Ń cechach obronnych). Miejsce słupów
ry-ęccrskicll W miarC zanikania warownoWci siedzib rodowych zajCły lamusy - skarbczyki, Wlad po dawnej obronnoWcl.
Ĺł¦ńńęÍÍ‹.ęzń ÄIń.|ńęL›\vnńńa. (}ńęzńnary, lhc Íb¦ęnńcęńę manor house galaę from [hc lst ha]I`Ńf`ńhc ń7th ccmury [tower form with dcfłczlsive í`catLńrcę.s_]. As the family |ęcsidcńęńccs xx-ęcęńęc

lnsing their dcI`cnsi\`e nature, the I-mightlş-ę keeps were replaced by g|ąańńaries _ dcpositoricsŚ 2ń vesiigeę of old cle[`emŚcs.



XI. Wawel (system basztowy). Baszta Sandomierska wraz z drug> - Senatorsk> (poł. XV w. ) to znakomity przykład
zespołu potCcnych baszt ogniowych, broni>cych zamku od południa, a przystosowanych do rócnorodnych rodzajów broni

palnej.
\\ęawcń fÝankilig-towc|ęs system}. The SŚuńdomitę.ńęska and Senatorska To\\ęeńęs (mid-ń5ńńń century) are au exœilcllt cxzlrilpltę of śń set of po\xęeńęl`u] towtęńęs dtę[lęn‹|ing ńńńńę

casticę from the south and adapted to various kinds of`[ińę‹_ęarms.
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XII. Tyniec, klasztor benedyktynów (system basztowy). Zapóaniona forma na wpół obronnych basztek z XVII W. (lub
ń578?), chroni>cych klasztor od zachodu.

ęl`)ńńi(ęc. ßeneclittine mo|ńa.¬t‹_ę|*şę -llanl-tingę louers systemŚ. The belatcd form of senńi(le¦eńńsi\ęe small llanking towers from the líth century .or l578Í°Ś, proteetillg the
m()n2ństeń`y lirum the west.
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XIII. Zamek Tenczyn (system bastejowy). Wielki barbakan zamkowy (2 poł. XVI w.) to klasyczny przykład artyleryjskiej
rondeli (rodzaj bastei) strzeg>cej wjazdu do warowni.

Tę=`ąĹ`2Yęl castle ię ńęound-bastion systemt. The big castle barbican (2nd half of the ń6th century) is a classic example ofa kind of artillery round bastion guardiug the
entrance to the stronghold.
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XIV. Zwierzyniec. Klasztor Norbertanek (system bastejowy). Podobnie jak mała baszta w TyMcu, tak tu mała z kolei basteja
(ń6ŃŃ-ń62Ń?) broni dostCpu do obronnego załocenia.

7.wierzyniec. Clonvent ol`Premonstratensiatń nuns (round-bastion system). As the small Ilanking tower at ęIąynie‹Ś, here in turn a small round bastion (ń6ŃŃ-ń62Ń ?.=
defends the entrance to the clei`ensive work.
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XVI. Pieskowa Skała (system bastionowy). Obrone zamku stanowi front bastionowy kazamatowany, w cluchu szkoły włoskiej
(PŃ ń64Ń ń2), w manierze, któr> nazwać by mocna „jurajsk>”, z okazała bram> poWrodku kurtyny.
Pieskowa Skala (bastion system). The defence of the castle consists in the casemated bastion front in the spirit of the Italian school ę.a[`t_ręr Iż-I-ŃąŚ and represe|ńt.in_f=__,ę the

manner that might be named ,Jtńtęassicą, with an imposing gate in the middle of the curtain wall.
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XVII. \ę\›ęawel (system kleszczowy, szkoła polska). „żwiaadziste” fortyÝkacje od strony \ęVisły stanowi> znakomite dzieło
obronne, które osłoniło front wiWlany (zachodni) zamku królewskiego w koMcu XVIII w. (ń7řń).

\\ęil\\tęI tenaille syst(ęnt_ Polish scltoołt. The star-like Ii›rtiIitęation mi the \`istula side constitutes an cxcełlent work. clelhtttlittg the \-ęistulatt śwest‹ąńęńń front of the Roş al
Castle towards the end of the ń8th century flíUłłł.
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XVIII. Zwierzyniec. Żort KoWciuszko-2 (system poligonalny, szkoła austriacka). jeden z najpotCcniejszych swego czasu
fortów Twierdzy Kraków, rozbudowanej w poł. XIX w. wokół rdzenia fortyÝkacji koWciuszkowskich miasta. Żort o cechach
systemu bastionowego wzniesiony (ń85Ń-56) na skałach wg planów krakowskiego architekta, a zarazem incyniera wojskowego

Żeliksa KsiCcarskiego.
Ĺwierzyniüü- KŃŠĹ`ł““Zkąę2 ŻŃą ąęPUłYgüńńań system, .-ękustrian school). One of the once most powerful forts of the Cracow Żortress, developed around the core of the
iioWciuszko ń`ŃńętiÝcations of the town in the micl-ńřth century. The fort, bearing features of the bastion system, was built on rocks tń85Ń-ń856Ą according to the design

by the Cracovian architect and military engineer Żeliks KsiCcarski.



XIX. Zwierzyniec. Szaniec ŻS3 (system poligonalny). Pocz>tek, a potem dopełnienie obwodu potCcnych tortów stanowiły
W Twierdzyę Kraków ziemno-drewniane szaMce artyleryjskie, jak ten połocony u stóp skał Sikornika (ń866-67).

7¿_t_t-imy-tń_iet-. źntń~e|ń‹~łtnń‹±|tt PS3 (polygonal system). źarth-and-timber artillery entrenchments, like that situated a_t the foot of the
btkormk cliífs (ń866-6?), gave rise to a girdle of powcrful forts of the Cracow Żortress and next formed its complement.
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XX. Podgórze. Żort No 3ń Ww. Benedykta (system poligonalny). żórskie warunki skał krakowskich Krzemionek spowodowały
wprowadzenie tu szczególnej formy ,,baszt artyleryjskich”, tzw. maksymiliaMskich (ok. ń85Ń).

Podgórze. St Benedict Żort No 3ń [polygonal system). The mountain conditions of the Cracovian Islrzemionki rocks induced the application of it peculiar lbrm. the
so-called ś\«Ia.\śitnilianian artillery tower (about ISÜOJ.



XXI. \NęCgrzcc. Żort 47 - Łysa żóra (system fortowy zeWrodkowany). Tradycyjne miejsce obronne (był tu szaniec
w XVIII w.), strzeg>ce Krakowa od północy, zaj>ł mocny fort artyleryjski, którego koszary szyjowe uformowano celem

zwiCkszenia obronnoWci na kształt półbastionów (wzniesiony ń874-8Ń).
Wfå§ńąĄ-Ĺ_fę- ńąort ę-I? - Łysa żóra {cont_ęentrated fortiiication system). This traditional place ofdelence [_ there was an entrenchment here as early as the ń8th century),
|7l`fęńI(*LęfĄIl§B (bracow from the north, has been oceupied by a strong artillery fortś its gorge barracks was built in the form of semibastions to increase its defensihility -fbuilt

in ń874-8Ń).



XXII. \ę*\-ąCgrzce. Żort 4-7 a (system fortowy grupowy). Znaczenie Łyscj żóry jako swoistego „klucza” do miasta od północy
zostało podkreWlone przez zbudowanie (ń8ř6-ńřŃ2) jako oWrodka grupy warownej V potCcnego pancernego fortu scalonego

z bateriami dział haubic w Wiecach pancernych. Plan wg koncepcji znanego fortyfikatora Maurycego Brunnera.
Wqfglą/.ce. Żort 47a tgrouped IiJńętiIicatio|ń system). The signiÝcance of Łysa żóra as a specific „key” to the city from the north was stressed bt the tęon.st|ęutętio|ń of
8 rllighty armoured fort t_ń8ř6-ńřŃ23 as the centre of Ibrt group V, eontbined into one willi the batteries of ltovt-ęitzers in steel rtipolas. Its design was based on

a conception of the well-known fortilier Mattrycy Brunner.



zbudowano (ń8ř8) W Bramie Krakowskiej fort pancerny jako łówny rygluj>cy od płd. zach.dŃstCp do twicnlzy.
Krńsuą¿cę. \ę\`inńńífŚń lhrt 44ńń ęgroupccl íłartiíicłxtion .~¬›y.~atfęmń. _-\n armoured fort was built on a rock outlier amidst the ÞŃŃd~plaíns ufthc \-ęistuln in [hc CIńęśńcn\ęiśńn (Íian

_ -ęń8ř8fń as the main fon barring the access ńŃ the i`r›rtr‹Śęss from the south-west.

UQ

XXÍÍÍ. Kostń¬Y.c. Żort 44 a - Winnica (system Íbrtowvę gńąupŃ\«vy). Na samotnej skale _ ostaMcu wWród rozlewisk \-ęVisły



XXIV. Rudawa _ Nielepice. Jeden z ostrogów fortecznych (polska nazwa ,,bunkra”) ze stanowiskiem zwanym tobruk
(System fortyÝkacji rozproszonej). To ostatni akord w dziejach warownoWci jury. Żragment rygla forlylikowancgo z clnigicj

wojny Wwiatowej (ńř44).
Rudawa - Nielepice. One of the bunkers with an emplaccmcnt called „Tobruk” (dispersed fortilicatiori system). It is the Iinal vłiord ni`ńlęń‹ę IńisIo|ęy ń›[`cI‹_ęíŁę|uęvs ul`ńh‹ę

Cracow Jura. A fragment of the Í`ońętiIicd barrier-line built during the Seconcl World War rńř44ś¬.



KRAJOBRAZ NATUR= WAROWNY
Natural definsibility of landscape

„.-

I. Skalne ostaMce, wznosz>ce siC wapiennymi Wcianami wWród wzgórz, juc swym wygl>dem nasuwaj> myWl Ń obronnoWci.
bytnia Skała W Jerzmanowicach.

The very appearance of rocky outlicrs with limestone cliffs rising amidst hills suggests defensibility. bytnia Rock at _]crę¿manowicc.
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2. Ogrojce - to swoiste labirynty wapiennych skał, zagubione zaW w nich groty stanowiłyjuc przed dziesi>tkami tysiCcy
lat naturalne refugia, miejsca schronienia dla człowieka. żóra Zborów W Kroczycach.

ąOgńęojceą (Sing. ąogńęojcc”) are peculiar mazes among limestone rocksś caves hidden amidst them were used as rcfuges _ man`s shelters -- as early as tens of
thousands years ago. Zborów Mt. at Kroczyce.

3. Zawieszone nad przepaWcistymi dolinami cyple skalne stanowiły po odciCciu ich okopem od
wierzchowiny znakomite miejsca obronne. Skała Kocica w Sułoszowej.

Rocky spurs jutting out over precipitous valleys made perfect places of defence after their being cut oíf from the upland by
embankments and ditches. Kocica Rock at Sułoszowa.
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4. Pierwszy trwały materiał do budowy warowni jurajskich to najpierw łamany, a potem ciosowy kamieM
wapienny_ Sredniowieczny kamieniołom na Krzemionkach Zakrzowskich.

The earliest clurable material used to build Jurassic strongholds was limestoneŚ first broken rock, later ashlar. Medieval quarry at Zakrzówek.
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5. Warownyę Kraków powstał właWnie w przełomie Wisły przez JurC _ w geograficznej Bramie Krakowskiej.
Miejsce warowne wod> i skałami, a jednoczeWnie dogodne dla osadnictwa. Widok wg drzeworytu z ok. ń87Ń

(wg Chociszewski, Mafownžczy opis Polski, PoznaM ń8řń).
ęlihÝę wallÝd town of Cracow originated just where the Vistula breaks through the jura _ in the geographical Cracovian żate. The place was defended
ll? WÝfę?l` Ýnd rocks and at the same time convenient for settlement. View after a woodcut from about ń87Ń [l`rom_]. Chociszewsl-ti`s il/Ialuztinicgę Ń/śis Polski.

PoznaM ń8řń).



NAJSTARSZź ŻORMY OBRONNź
The earliest forms of defence

6. Jedna z wielu ukrytych warownych siedzib człowieka W pradziejach -Jaskinia Ciemna. Około ń2Ń-l ń5 tys. lat p.n.e. była
juc miejscem zamieszkanym, 7Ń-54 tys. lat p.n.e. zaW _ jedn> z siedzib człowieka kultury pr>dnickiej. jeszcze
w Wredniowieczu wykorzystywano j> jako refugium. Widok z oborzyska (skalna brama) na ogrojec (taras miCdzy skałami).
One of many hidden fortiÝed habitations of man in prehistory _ Ciemna Cave, It was inhabited as early as ń2ŃŃŃŃ-ńń5ŃŃŃ B.C. and a seat of man of the Pr>dnician
Culture in ?Ń ŃŃŃ-54ŃŃŃ B.C. lt was still in use as a refuge in the Middle Ages. A view of the ”ogńęojecą (terrace among rocks) from the rocky gate side.



7. Tradycja kamiennych murów budowanych bez zaprawy siCga pocz>tków osadnictwa na obszarze jury. Taki najstarszy
znany mur, grodz>ey wejWcie do jaskini Murek (Mników), ma siCgać czasów paleolitu (7řŃŃ lat p.n.e.). Niewiele rócnił sie od

tego z przełomu XIX/XX w. przy zagrodzie w Zelkowie.
The tradition ofstone walls built without mortar goes back to the beginnings ofsettlement in the Jurassic area. The olclest known wall of this type, closing the cntrance
to Murek Cave (Mników), is believed to come from the Paleolithic (7řŃŃ B.C.). It little diífered from the wall on a farm at Zelków from the turn of the century.

8. Zasiek to jedna z najstarszych form obronnych. jeszcze w ńřń4 znalazł on zastosowanie w walkach nad Nid> (wg Unsere
Kraeger, Wien ńřń5).

Abatis is one of the Oldest forms of defence. According to Unsere Íüifger (Wien ńřń5) it was still found useful in the battle on the River Nida in ńřń4.
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ř. Nie brakło tec na jurze umocnieM z drewna, jak najprost-
szy ostrokół, dziW juc tu nie spotykany. Przykład bardzo

obecnie rzadki z okolic Zagrzebia (Chorwacja).
There was no lack of timber strengthenings in the jura, e.g. a very simple
palisade. no longer met with here. An example, very rare at present, from the

region of Zagreb (Croatia).
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ńŃ. R_ekonstruowany ezestokół daje pewne wyobrace-
nie, jak wygl>dały sciany najprostszych grodów.
Lutowiska, makieta do filmu (nie istniej>ca, fot.

ńř84-).
The reconstruction of a stockade illustrates to a certain degree what the
walls of very simple mottes looked like. A mock-up on the location at

Lutowiska (nonexistent, phot. ńř6Ń).



jastrzCbnik, wieW zaginiona, mury zagród (XV w. P).

ńń. _jako ilustracja konstrukcji wału przekładkowego słucyć
moce przyblicona do niej struktura jazu. Poznachowice żórne,

pocz. XX w. (nie istniej>cy, fot. ńř6Ń).
The dam structure more or less closely repesents the construction of the earth-ancl-
-timber sandwich-type rampart. Poznachowice żórne, beginning of the twentieth

century (nonexistent, phot. ńř6Ń).

ń2. TrwałoWei kamiennych wałów dawnych grodów
na _jurze dowodz> nie tylko grodziska, ale i zwykłe
mury zagród wsi zaginionych juc przed wiekami.

The durability of stone ramparts of the early mottes in the _jura is
ex-ęidenced not only by extant earthworks but also by ordinary farm
walls of villages abandoned centuries ago. jastrzebnik, nonexiÞent

village, farm walls (ń5th (P) century).

Atízr



WAROWNIź SYSTźMU Wc.IANowńŚżo
Wall-system defences
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ń3. Po grodach pozostałyę grodziska. Charakterystyczn> ich form> na jurze s> tarasy naskalne, odciCte od wierzchowiny
głCbokimi wałami i rowami. żrodzisko koło Skały to jedno z wiCkszych grodzisk nad Pr>dnikiem. ń228 Henryk Brodaty
wzniósł tu gród maj>cy strzec Krakowa od północy. Bardzo rócne były potem dzieje tego miejsca. Znajdował sie tu wiec
klasztor klarysek bł. Salomei (XIII w.), potem pustelnia (XVII w.). ŹziW pozostało tu osobliwe załocenie barokowe wWród

wałów i ruin murów (widok wg j.N. żłowacki, 24 widoki Krakowa í jego okolic, Kraków ń836).
źarthworks are remains of ancient mottes. Their characteristic forms in the jura are rocky terraces cut off from the upland by deep embankments and ditehes.
żrodzisko near Skala is one of the large earthworks on the Pr>dnik. In ń228 Źuke IęIenryk the Bearded built a stronghold here, which was to protect Cracow from the
north. The later history of the place was very varied. Here was the Blessed Salomea Convent of Poor Clares (l3th century) and a hermitage (l7th century). Now
peculiar Baroque relics have survived here amidst the embankments and ruined walls (View after j.N. żłowacki, 24 wirfoków Krakotvct zę jego okolic. Kraków ń836).
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ń4- \/Varownie na skałach miewały rócne dzieje. Od prehistorii po czasy nowocytne nawarstwiały siC tu kolejne umocnienia.
Tak tec w TyMcu na skale istniał i w dobie kultury łucyckiej, i we wczesnym Wredniowieczu gród w miejscu obecnego opactwa.
Various was the history of some defences on top of rocks. There are cases in which successive strengthenings were superimposed one upon another from prehistory to the
modern times. This is exempliíied by Tyniec, where on a cliffy rock defensive structures existed both in the period of the Lusatian Culture and in the early Middle Agesś

now this place is occupied by the Benedictine Abbey.
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ń5. Żantastyczne formy ostaMców - niby baszt _ poł>czo
ne kamiennymi murami, tworz> obwody obronne wielu
jurajskich warowni Wredniowiecza. Ogrodzieniec, pod-

zamcze.
Rocky outliers ol` fantastic shapes, resembling towers, connected by stone wall~
formed defensive girdles of many medieval _jurassic strongholds OgrodzienieŚ

outer bailev.
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ń6. ObjCcie naskalnego tarasu dookoła mocnym murem to najprostsza postać zamku na jurze. Biały
KoWciół, Zamkowa Skała (XIV w. ?), ruina zamku. Usypiska i odcinki murów widoczne s> na szczycie

skały.
The enclosing of a rocky terrace with a strong wall is the simplest type of a castle in the jura. Biały KoWciół, Zamkowa Rock, ruined castle

lń4th _í?`Ą century). Heaps of rubble and wall fragments are visible on top of the rock.
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WAROWNIź SYSTźMU ZATOKOWźżO
żulf-system defences
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ń7. Charakterystyczne cofniCcie muru z bram> w ob-
wodzie obronnym dawało mocliwoWć flankowania.
Żorma stosowana od prehistorii. Ojców, brama (XV

w.), broniona z lewej z muru na skale.
A cliaracteristitally reccssecl gate in the wall of the tlefensive girdle.
offering the possibility ofits llanking. This form was commonly applied
starting from prehistoric times. Ojców, the lifteenth-century gate

defended from the left side from the wall on the rock.
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ń ą” XVI T Żl kń8. Zatoka mogła posiadać znaczn> ,,g Cbokosc° , takjak ta przy bramie ( w.) W yMcu. an owana
z lewej długim murem obronnym.

A gulf indentation in the wall was sometimes of considerablc depth, like that by the gate (ń6ńńń century) at Tyniec. Żlanked from the left by
a long defensive wall.
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ńř. Zatoki mogły być stosowane tec we frontach nie posiadaj>cych bram, umocliwiały bowiem po prostu, maj>c
kształt pilastych załamaM, obronC Wciany. Zwierzyniec, klasztor Norbertanek (XII-XVII w.), widok od strony Wisły.
żulfindentations were also applied in fńęonts devoid of gates, for, similarly to toothlike turns, they simply made the defence of the wall possible. Zwierzyniec,

Premonstratensian convent (l2th-ń7th centuries)ś view from the Vistula side.
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2Ń. Zatoka mogła przybierać równiec postać k>towego załamania Wcian zamku, ułatwiaj>c obronC. Korzkiew, zamek
(XIV-XVII w.), widocznego załamania Wcian (XVI w.) broniły odpowiednio umieszczone strzelnice.

The gulf could also have the form ofan angular turn in the castle walls, facilitating defence. Korzkiew, castle (ń4th-ń7th centuries)ś the presented turn in the
walls (l6th century) was defended from. suitably situated loopholes.



WAROWNIź SYSTźMU WIźbOWźżO
Tower system od defensive works
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2ń. Poszukuj>c praformy wiecy, mocna by za ni> uznać _ _ _ =›
skały Okiennika Źucego (Piaseczno k. Zawiercia). jest to
bodaj jedyny przykład skały wykorzystanej jako naturalna
wieca. Slady jej bez w>tpienia obronnego ucytkowania _
siCgaj> ac Wrodkowego paleolitu (6Ń ŃŃŃ lat p.n.e.). W XII- ą ą ą°ą`i` i
-XIII w. mieWcił siC tu gród, nad którym górowała owa _-__.-_-._.
skalna jakby wieca z zachowanymi do dziW Wladami po

drewnianych konstrukcjach.
Seeking a primary form of tower, one might recognize the rocks of Okiennik
Źucy as such (Piaseczno, near Zawiercie). It is perhaps the only extant
example of a rock utilized as a natural tower. The traces of its undoubtful
defensive function go back to the Middle Paleolithic (6ŃŃŃŃ B.C.). In the ń2th
and ń3th centuries there was a motte here, above which that rocky tower, with

vestiges of wooden constructions preserved till today, rose.

af

22. _jeden z w>tków tradycji wiec obronnych stanowi>
wiece koWcielne. Wysocice (XII/XIII w.) właWnie posiadaj>

tak> wiecC opatrzon> strzelnicami.
Church towers constituted a peculiar element in the tradition of defensive
towers. At Wysocice there is such a tower (ń2th/ń3th century) Ýtted out with

loopholes.
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23. Po jednej z najstarszych czworobocznych wiec zamkowych - słupie rycerskim (XII w.), pozostała do dziW ruina na
szczycie grodziska w Piekarach. Zwi>zana jest ona z działalnoWci> militarn> Konrada Mazowieckiego.

Ruins of One of the earliest rectangular castle towers -- a keep (l2th century) _ have survived on top of the earthwork at Piekary. I t was connected with the mititary
activities of Źuke Konrad Mazowiecki



24. Autentyczne wizerunki Wredniowiecznych zamków na
skałach przekazał nam mistrz Wit Stwosz na scenach
mariackiego poliptyku (koniec XV w.). Mocna załocyć, ic
choć s> to na poły fantastyczne zamki, to przeciec posiada-
j> cechy podkrakowskich zamków na _jurze z tej epoki (fot.

S. Kolowca).
Master Veit Stoss bequeathed us the authentic images of medieval castles in
the scenes which make up the polyptych in St ;/Iary`s church in Cracow
(decline of the ń5th century). It may be assumed that, being rather imaginary
presentations, they after all show castles typical of the epoch in the Cracow

Jura (phot. S. Kolowca).

26. Inny klasyczny rodzaj wiecy to słup na planie koła.
Lipowiec (k. Babie), wieca zamku biskupiego (ń243 ?),
nadbudowana (ok. ń473) i opatrzona unikatowymi działo-

bitniami na dwóch górnych kondygnacjach.
A keep circular in plan is another classic example of tower. Lipowiec (near
B3l3ÍCUńl= tower of episcopal castle (ń243 ?), with its upper storeys added (about
ń473) and furnished with unique gun-emplacements on ĽWO upper fłŃŃl`S.

\
¬_f_

.v

25. Czworoboczna wieca zamkowa - zwana ongiW w Ma-
łopolsce „słupem” - wi>ce siC nieodł>cznie z prawzorem

zamku rycerskiego, Rudno, zamek Tenczyn
(XIV w.), rzadki przykład słupa bCd>cego jednoczeWnie

bram>.
The retttangular castle tower is inseparaliily associated with the archetype nl
knightly castles. Rudno, Tenczyn castle. |4th centuryŚ a rarc example of the

keep that was at the same time a gate-lower.
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27. Rzadka postać wiecy-słupa w jej oWmiobocznej formie. Na dawnym widoku Ojcowa dominuje nad wnCtrzem doliny
- podobnie jak i dziW - słup rycerski o tej właWnie postaci (widok wg ].N. żłowackiego, 24 zvždo/czę Krokowa ńę jego okolic,

Kraków ń836).
The rare oetagonal shape of a tower-keep. The old keep of this very shape - extant at present- dominates the valley in an old view ofOjców (after_]_N. żłowacki, 24

widoki Krakou=a í okolifr. Kraków ń838).
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28. Osobna karta w dziejach systemu wiecowego to ucycie go do obrony miast, gdzie tylko mury i wiece bramne stanowiły
o warownoWci. Przykładem moce być Kazimierz krakowski wg sztychu ż. Brauna i Ż. Hoghenberga w T/teamę j}raecz°ƒmorum

totaus munda wębz`um..., Kolonia ń6ń8).
A separate chapter of the tower system is its application to the defences of towns, in which only walls and gate-towers were decisive of clefensibility, as exemplifiecl hş

Cracovian Kazimierz. (After an engraving by ż. Braun and Ż. I-loghenberg in T/mamę proerip-z‹aięum toiíus mzmdí mę.bz`um.__ Clolonia ń6ń8ń



h-I

I-

ą-¬-_f

uę-<-\_

śV

2ř. System wiecowy trwa nawet po wiek... XX, choć ma
juc marginalne znaczenie. Przykładem z XVII w. - Ko-
rzkiew, koWciół (ń623), gdzie oWmioboczna wiecC opa-

trzono strzelnicami kluczowymi.
The tower system persisted even to the 2Ńth century, although then its
signiÝcance was already marginal. źxample from the ń7th centuryŚ Korz-naŃ .¬ę,*›.\Ł_t › °“

ę-ą kiew, church (ń623)ś its octagonal tower was Ýtted out with key-typeIę 4`I|\ą I ‹ Ź-“I I lU

\ę_ - - ` -, ` gunloops.
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3Ń. W na wpół obronnym klasztorze bernardynów w Alwerni (poł. XVII w.) wieca nie pełni juc bezpoWrednio funkcji
obronnej, ale obok tego, ce jest dzwonnica i znakiem w krajobrazie, utrzymuje sw> prastar> rolC punktu obserwacyjncgo.
In the semi-IbrtiÝed Bernardine monastery at Alwernia (mid-ń7th century) the tower no longer serves directly as a defensive structure but, apart from its being a belfry

and a landmark, it retains its very old function of an observation post.



WAROWNIź SYSTźMU BASZTOWźżO
Żlanking-tower system
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szt> zgodnie z prawda, przedstawiony został na.
nim system basztowy broni>cy Krakowa. Widać wzajemnie ilankuj>ce siC baszty i wykusze oraz krótkie kurtyny pomiCdzy
nimi. W górze Wawel na skałach, a W tle jura_jskie wzgórza i skały (fragment drzeworytu l-I. Schedla z C/zroaicon mzmdí,

Norymbega ń4ř3).
zälthough this view from the end of the ń5th century is in part imaginary, it illustrates the llanking-tower system of the Cracow defences very well and besides in
‹ęoufmęmity with the real state. lt shows the llanking towers and bays, llanking each other, and short curtains between them. High up, the Wawel buildings on the rock

and, further, _]urassic hills and cliffs in the background. A fragment of a woodeut by H. Shedell from (I/zronírun mundi, Nurnberg ń4ř3.
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32. żodny uwagi jest fakt, ic właWnie z systemem basztowym
ł>cz> siC pierwsze teoretyczne rozwacania z epoki, zwi>zane
z obwarowywaniem zamków. Rysunek z rCkopisu pochodz>-
cego zezbioru znanego w poł. XVII w. architekta _ in-
cyniera wojskowego Krzysztofa Mieroszewskiego (wg „Rei
tormentariae...”, rkps Biblioteki JagielloMskiej, XV/XVI w.).
It is noteworthy that the first theoretical considerations on castle fortifications
carried on in that epoch concerned just the llanking-tower system. The drawing
from a manuscript (now in the _Iagiellonian Library) from the collection of the
architect and military engineer Krzysztof Mieroszewski, enjoying some renown
about the middle of the ń7th century. After ąRei Tormentariae...ą (MS.

l5th_.*`l6tlęń centuries).
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33. NajczCWciej stosowano baszty czworoboczne w planie,
przybieraj>ce postać to zamkniCt> (co widoczne u góry), to
wykusza otwartego od tyłu (widoczny z dołu). CzCsto
tworzyły one układy W dwóch liniach obrony, właWnie tak
jak w Lipowcu. Żront zachodni. Obwód zewnCtrznych

murów zamkowych (zapewne 3 ćw. XVI w.).
Żlanking towers quadrangular in plan were most frequently applied. They
occured either in a closed form (in the upper part of the photograph) or as a bay
open at the back (in the lower part). They often formed systems in two lines of
defences, as at Lipowiec. Western front of outer wall girdle (prob. 3rd quarter of

the ń6th century).
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34. CzCsto wznoszono równiec podkowiaste lub okr>głe baszty.
Tyniec, front basztowy od zachodu (XVI w.?).

I-Iorseshoe-sliaped and round llaiikiiig towers were also frequent. Tyniec. western
llanking-tower front, ń6th ą?} century.
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36. Typowa strzelnica „kluczowa” przeznaczona
dla broni palnej. Pieskowa Skała (XVI w.).
A typieal key-type guiiloop_ Pieskowa Skala. lßtli tęeiili|r_\ę.
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3h. Wraz z rozwojem broni palnej pojawiaj> siC baszty artyleryjskie, zwane tec ogniowymi. Znakomity przykład wczesnego
ucycia takich baszt stanowi front południowy obwarowaM Wawelu, Ýankowany wspaniałymi basztami Sandomierska

i Senatorsk> (poł. XV w.).
fhe development of fireariris was accompanied by the appearance of artillery llarikirig towers. The southern front of the Wawel defences, llaiikecl by the niagiiilieeiii

Sandomierska and Senatorska towers fmid-lâth centiiryi is an excellent example of the early use of these striictńire.ę¬ę.



ŻORTYŻIKAQIź SYSTźMU BASTźJOWźżO
Round bastion system of fortiÝcations

| Í

, .¬\.

_pf 7ę

J` A-

ęnruwęiz

_.y\ęÅ“ą5___L\-.._,_ę-ę_ ¿,‹_Śśąę_ąę-Śę-*>.BUłÝf-ă M ę_.rą_ ęH=-eäe*

-ąąę _. .r.

ø

zyęŻę Í

---ę-ęí-ń .Ĺ _

B -_ Wę\

..„.,_/ ., _

ńń I-`
. -.`-.\ ..__,n.-

ę ` 37. Przełom XV i XVI w. przynosi szerokie zastosowanie
bastei, takich właWnie,jak przedstawiono je na niemal współczes-
nym rysunku jako wskazanie do modernizacji starych zamków,
wzniesionych w systemie wiecowym (u góry) i basztowym (u

7-- ¬ dołu) (wg „Rei tormentariae...”, rkps Biblioteki JagielloMskiej,
ę /_ y XV/XVI w.).

¿»¿ Í`„`_ Round bastiens found wide application around ń5ŃŃ. They looked exactly like those
-~ ¬-- › _ z = shown in an almost contemporary drawing which was an indication for the

` ę ę ` ą modernization ofcastles built according to the tower (at the top) and llankitig-towerń ._¬ _ę-¬.,_ . .`\
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7nš3lŚlāIÊŜJiÍŚmÍåł§í<łPāZ)fęl3ń@ńąĘC_Bjodohnle Jak haszty rozne w sníym narysńe postacńŚ_c_zwŃro- ń wieloboczne oraz koliste.
~ ş p y a s anowi asteja w typie koliste) „rondeh (ok. ń57Ń?), osłanńa]>ca zamek Tenczyn od północy.

Simęńń~ś[},kę ę. , Y. __ . _ _ń arş o ęńńń mg towers astides eould xaiy ńn shape, being quadranguiar, polyginal oi iound in plan. The roundel-type bastide (about ń5/O P), protecting the
Tenczyn castle from the north ńs a splendid example.
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3ř. Basteja o narysie podkowiastym, bCd>ca jak to czCsto bywało, jednoczesme bram> Ŝiewterz (XVI w)
A round bastion, horseshoe-shaped in plan, which, as it often happened then, was at the same time a gatehouse (Siemeiz, ń6th centun”

4Ń. Basteje mogły być równiec budowlami ziemno-
-drewmanymi, i takich było bez w>tpienia najwiCcej.
Niestety nie zachowały siC do dziW, ale w XVI w.
zwłaszcza były prawie przy kacdym zamku i stanowi-
ły tecobwarowania miast, jak np. Krakowa. Wskazó-
wkC, jak budować tak> bastejC, daje stary podrCcznik
fortyÝkacji, przedstawiaj>c konstrukcjC takiej właWnie
czworobocznej bastei (wg „Rei tormentariae...”, rkps

Biblioteki JagielloMskiej, XV/XVI w.).
Round bastions could also be earth-and-timber buildings and no doubt
ĽhÝS@ Were most numerous. Unfortunately, none of them has survived
till füday- They occurrecl by almost each castle, notably in the sixteenth
century, and also went to the making of the fortiíications of towns, e.g.
Cracow. An old manual of fortiÝcation shows by example how to build
5ń-lCh 2ń ńęŃl-md bastion and presents the construction of a quadrangular

l3U=\SÊńŃH (after “Rei Tormentaria...ą, MS l5thƒl6th century).
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ŻORTYŻIKACJź SYSTźMU BASTIONOWźżO
Bastion system of fortiÝcations
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Bf kacji bastionowej ukazuje wynik przemian
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_Í .., / I \ l( - piCciobocznych bastionówę Í (rysunek
ję , z „Architectura l\/Ithtaris” Ixrzysztola
Í ńń-nu-› ą- ` | Ä , ,_ _ . _ _- Mieroszewskiego, XVII vi., zapewne szki-

ę I /_,_\ i cownlk Afíatłego, rkps_BńblńotekńJagiellon-
. If /Ÿ aŚśJ--. Ś_- 4 __¿ę__... lx 3kńCj)_

/Í ą_ ń _I I ę~„m ( The theoretical, regular plan of a bastion-type for-
‹ J» .Ä ę_ą_ąę-› ę ą ą - . . \\_ ( tiíication shows the effect of the transformalion of Yarletl
ę f ą round bastions into a new formŚ pentagonal bastton.

j I \ |\ A drawing from the se\-ęenteenth-century Cracovian
I. ,ę ` ę collection oflšrzysztof l\ęńicroszewski. ”.~\ńętęlęńitcctLńńęa Mili-
ś ę tarisą. prob. Alfati`s sketchbook (MS, in tlńe_]agńellonńan
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42. Żortyfikacje bastionowe, obok regularnych, opartych na umiarowych, geometrycznych figurach, narysach, stosowane
były jako rneregularne dopełnienie wczeWniejszych obwarowaM. Na jednym z najstarszych planów Krakowa widać bastiony
otaczaj>ce skalne wzgórze Wawelu, Kazimierz oraz miejscami wzmacniaj>ce umocnienia miasta (wg A. Buchowskiego żlomŚ

Źomana super ćempłum suum, Cracovia ń7Ń3).
Bastion-type lhrtiíitiationsę were applied beside the fortiÝcations based on regular geometrical plans, as irregular supplements to the earlier deiiuxces. One of the earlicst
maps of(Iracow shows the bastions surrounding the rocky Wawel hill, Kazimierz., and, in places, strengthening the town walls. [After A. Buchowski, żloria Í)r›nziŚrž .rzzpfw

remplun .sęu.zrm. Cłrarovia ń7Ń3].



_ ›.+
_ę-__

_ś- y _ ..._.,._._

-
Í __ .Êf- \ę-ę-

ręłę

\|ą“r ę_ę
7-Aę .

ą~›ę.ąę_„ę›
ę I

ą-ęI-`.ę.

f--.›,.,___,

.-r

f

V.I -ń._x.ą?._*_

53ń

. ..sxlsâ-ą -_ .,.
I
\\

4-ę_ę-.\-hęęLfąę?s¦‹_`.Í- ,¿,.._¬.r.-¬__.-ęąą
ę¬._f_ V_.

ąQę.ęs

`¿ŚČ..ę

¬..
`‹`..

ęne

43. \Nczesne bastiony posiadały proste piCciobo-
czne narysy, w wypadku zaW usytuowania na
wzgórzach _ niesymetryczne plany i w miarC
potrzeby bardzo wysokie Wciany. Tenczyn (ok.
ń57Ń), bastion południowo-zachodni, nadbudo-
wany i opatrzony attyk> w pocz. XVII w.

źarly bastions were regular pentagons in planŚ when situated oii
hills they were assymetięitęal in trace and. where it was necessary.
had very high walls. ęfenczyn ń_` about ń57Ń,ń, soutli-western bastion,
with the upper part added and supplied with an attic al the

beginning of the l7th century.
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44. W górzystym terenie wielkoWć bastionu zalecała od rozmiaru _miejsca._ Tak wiCc _całym kunsztem
fortyÝkatora stawało siC wpasowanie dzieła obronnego w teren. Lipowiec, bastion zachodni (zapewne 3 cw.

XVI w.).
In nioumşiinous regions the size of bastions depended on available space. (Jonsequently, the fortilier needed all his mastery skill to [it a work of

defence into the area. at his disposal. Lipowiec, western bastion íprob. 3rd quarteię of the lßth century).
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45. W pełni rozbudowane bastiony z kazamatami, tarasami dla dział i kawalierami (wiecyczkami narocnymi)
dla obserwacji to potCcne, masywne budowle. Pieskowa Skała, front wschodni, bastion południowy (ok. ń64-O).
Żully expanded bastions with easemates, terraces for cannons and bartizans (corner turrets) used as observation posts, were powerful, solid

buildings. Pieskowa Skala, eastern front, southern bastion (about l64Ń).
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46. Tradycyjna ozdob> prostych w swej istocie fortyÝkacji bastionowych były bramy wjazdowe, umieszczane
w kurtynach pod dobr> osłon> dział bastionów. Pieskowa Skała (ń64Ń).

lŚ`.ntranee gates placed in the curtain and well defended by cannon fire from the bastions were traditional decorations of the simple, in principle,
bastion fortiÝcations. Pieskowa Skala (ń64Ń).
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47. Bastiony, po utracie ich wa-
rownego znaczenia, czCsto ad-
aptowano na inne cele. Kra-
ków, klasztor Bernardynów
u stóp wawelskiego wzgórza.
Narocnik dawnego bastionu,
zapewne wg planu Krzysztofa
Mieroszewskiego (ok. ń66Ń).

Having lost their defensive signiÝcance,
bastions were very often adapted to other
purposes. Cracow, Bernardine monastery
at the foot of Wawel Hill. The corner of
a former bastion, probably designed by
Krzysztof Mieroszewski (about ń66Ń).
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48. Żorma bastionu z czasem stała siC tec architektonicznym elementem, zachowuj>cym jedynie pozory obronnoWci.
Podobnie jak wiece i baszty, stała siC czynnikiem nadaj>cym splendoru pałacowym siedzibom. Na Woli justowskiej narocne

alkierze wzniesiono na cokołach pozorowanych bastionów (pocz. XVII w.).
In course of time the bastion form became also an architectonic element, retaining only an appearance of a defensive work. Like towers and ílanking towers it became
a structure adding splendor to residential palaces. The palace at Wola justowska has its corner alcoves resling on the bastion-simulating soeles (beginning of the ń7th

century).
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Tenaille system of fortiÝcations
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5Ń. Regularny front kleszczowy (ń7řŃ) stanowi monumentaln> podbudowC sylwetv Wawelu
Regular tenaille front fl7řŃl forms a monumental suhstructnre of the Vhmel silhouettc
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5ń. Obok regularnych frontow, kleszcze stosowano tec tam, gdzie trudnosci topograliczne powodowały niemoęcnosc
zastosowania frontów bastionowych. Podgórze, szaniec na Krzemionkacli. Na płaskim tarasie widoczny bastion, przy

skalistych urwiskach kleszcze (wg ,,Plaii Krakowa Mosano i Chavanne” (kopia), ń7ř5, WAP, Kraków).
Tenailles were applied beside the regulaię fronts where the topograpbíe conditions made il impossible to use bastioned fronts. Podgórze. em_ięeiichmcni on Kręz.enęiioiiki.
with a bastion on the flat tcrraee and tenailles by the steep rock face. Map of Cracow by Mosario and Clia\ęaii|ęie (copyŚ ń7ř5. {ęPro\ę. Braiicli of the State Aięclii\ęes.
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52. W dobie Konfederacji Barskiej Tyniec uzyskał fortyÝkacje o nader złoconym układzie. Wokół samego opaetwa 7. uwagi
na trudnoWci, jakie stwarzało skaliste wzgórze, załocono fortyÝkacje kleszczowo-bastionowe (ń77ń). Zupeln> zaW nowoWci>
były bodaj pierwsze forty na przedpoluŚ Szpitalka (po lewej) i Winna żóra (po prawej), zapowiadaj>ce powstanie systemu

poligonalnego (wg „Plan de Thiniz”, koniec XVIII w., WAP, Kraków).
At the time of the Bar Confederation Tyniec was provided with fortiÝcations ofa fairly complicated arrangement. A tenaille-bastion fortificatioii was put up round the
Abbey itself because of dillicult conditions on the rocky hill (ń77ń). The first forts in the forelielcl - Szpitalka (on the left) and Wiiiiia żóra ion the rightś -- were
presumably a complete novelty, foreshadowing the polygonal system. Map of de Thiniz, end of the ń8th century (Prov. Branch of the Stale .‹\ięc}ii\ęes, CI|ęacowś_
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53. KoWciuszko byłę tym, który załocył klasyczne fortyÝkacje kleszczowe (choć polowe) wokół Krakowa (ń7ř4) jako
umocnienia oWrodka Insurekcji. Odcinek od strony Pr>dnika, którego Wladem jest trójk>tny placyk przy Politechnice na ul.

\fVarsz_awskiej (wg „Situations Plan der Stadt Krakau”, po ń7ř4-, \/VAP, Kraków).
KoWcittszko wag the Une who l`ou|ńtle(l the classic tenaille foń*ti[itŚatiotńs {e\feńń though Ýeld ones) around Cracow {l7ř4-`} as the strettgthening of the centre ol` the
In_<Śurrection_ A segment on the Pr>dnik side, a veŚ-Śtige of which is the small triangular area by the Polytecltnic building in Warszawska St. [After ąSituations Plan der

Stadt Krakauą, after ń7ř4. Prov. Branch of the State Archives, Cracow)



ŻORTYŻIKACJź SYSTźMU POLIżONALNźżO
Polygonal system of fortiÝcations
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54ę. IstotC systemu poligonalnego stanowiły forty wysuniCte na przedpole ci>głych obwałowaM rdzenia twierdzy. Typowyę fort
poligonalnyę w widoku od wnCtrza twierdzy niemal przypomina Wredniowieczne warownie. Żort IV a - Luneta Warszawska

(ń85Ń), najstarsze dzieło rdzenia twierdzy, maj>ce pierwotnie na celu ryglowanie Źoliny Pr>dnika.
liorts pushed forward in the foreÝeld of the continuous embankments of the fortress centre were the esscntial element of the polygonal system. A typical polygonal fort
viewed from the interior of the fortress practically resembles medieval strongholds. ląort IV a _ Warsaw Lunette (ń85Ń), the oldest work of the fortress centre.

Originally designed for harring the Pr>dnik valley.
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55. System poligonalny zachował wiele elementów z bastionowego. Żort KoWciuszko (No 2, ń85Ń-56, wg proj. Ż.
KsiCcarskiego), ze swymi na przemian umieszczanymi bastionami i kaponierami, doskonale wtopionymi w skaliste wzgórze,

stanowi dowodny tego przykład (fot. lotnicza ńřń4-, ze zbioru R. Stützensteina w Wiedniu).
The polygonal system retained many elements of the bastion type. KoWciuszko Żort (No 2, ń85Ń-56, designed by K. KsiCcarskiĹń, with its alternating bastions and

caponiers excellently set into the rocky hill, is a conclusive example of that. Air photograph from ńřń4, from R. Stützetisteirfs collection in \ąicrńna.
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56. Wzgórze wawelskie miało stanowić cy-
tadelC nowej twierdzy. St>d opatrzono je
charakterystycznymi dla systemu poligo-
nalnego szkoły austriackiej kaponierami na

kształt bastei (ń84ř-52).
Wawel Hill was to constitute the citadel of the new
fortress. Żor that reason it was furnished with round-
-bastion-like caponiers characteristic of the polygonal

system of the Austrian school (ń84ř-52Ś.

57. Szczególny element systemu stanowiłyę
tzw. „baszty maksymiliaMskie”, stosowane
w warunkach górskich. Tak> właWnie basz-
t>jest fort Ww. Benedykta (nr 3ń, ok. ń85Ń),
broni>cy jurajskiego wzgórza Krzemionki.
The so-called “Maximilianian tower” was a peculiar
element ofthis system applied in mountain conditions. St
Benedict Żort (No 3ń, about ń85Ń), defending the

Jurassic hill of Krzemionki. is such a structure.

›8 Zwraca uwagC statannosc wykonania fortyÝkacji poligonalnych. PiCkna
neogotycka btama fortu sw Benedykta, dzieło być moce Ż. KsiCcarskiego.

(onspuuous ts the catefulness with nhich the polygonal fortiÝcations were constructed. The beautiful
neogothtt gate of St Benedtct fort, perhaps designed by Ż _ KsiCcarski.



ŻORTYŻIKACJź SYSTźMU ŻORTOWźżO ZźŠROŹKOWANźżO
Concentrated fortiÝcation system

5ř. „Żort standardowy”, zwany tec artyleryjskim, stanowi synonim systemu. Koszaryę fortu jednowałowego.
Zielonki 45 (ok. ń884). Żort umieszczony na wierzchowinie miCdzy dolinami Pr>dnika a Sudołu.

ąStandard fortą called also artillery fort is synonymous with this system. Barracks of a one-rampart fort. Zielonki 45 (about ń884]. The fort is
situated on the Þat-topped hill between the valleys of the Pr>dnik and Sudol.
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6Ń. Żosa fortu Zielonki z omurowanym przeciwstokiem i broni>ca jej kaponiera.
The moat of the Zielonki fort with its counterscarp walled, defended by a caponier.



6ń. Osobnym rodzajem fortu artyleryjskiego jest jego górska odmiana. Źo
niej właWnie nalecy dwuwałowy fort Skała 38 (ń874-8Ń), opatrzony
pierwotnie potCcn> wiec> pancerna, tzw. wiec> żrusona, niestety juc po

wojnie zdemontowan> (fot. ńř48).
Another kind of the artillery fort is its mountain variety. This variety is represented by
double-rampart fort Skala 38 (ń874-8Ń), furnished with a powerful cupola, the so-called żruson

cupola, unfortunately, demounted in the post-war times (phot. ńř48).



ŻORTYŻIKACJź SYSTźMU ŻORTOWźżO żRUPOWźżO
żrouped fortiÝcation system
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62. OWrodkiem grupy fortecznej był z zasady fort pancerny. jego rdzeM stanowiły koszaryę
obronne, na których znajdowały siC wiece pancerne (na zdjCciu osłoniCte blaszanymi
pokrywami) oraz galeria strzelecka (widoczna po prawej). CałoWć otaczał wał ziemny.
Żort Skotniki (5ń ń/2-S, ń8ř8) wraz z drugim (5ń ń/2-N) tworzył rdzeM obrony od stronyę

Podgórek Tynieckich.
The centre ofa fort group was as a rule an armoured fort. Its core consisted of fortiÝed barracks with armoured rupolas
on them (in the photograph screened with a shcet iron coverś and a gallery (on the right). The whole was surrounded
tt ith an emńę›ankment.Skotniki Żort No 5ń, ń{2-S (ń8ř8) together with another one (No 5ń. ńń2-Nt formed the eentrtę of
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63. \ęViece pancerne ze staliwa (odkryte) fortu Winnica (53 a, ń8ř8) broniły ze skalistego
ostaMca pradoliny Wisły przy drodze do TyMca.

The steel cupolas íuncovered) of Winnica Żort 53a (ń8ř8) protected the old valley of the Vistula from a rocky ou tlier
ht- the road to Tyniec.

±



o4. VViCksze grupy lortecznt
szkoły austriackiej posiadały
duce forty scalone (źžn/zet`lę5-
fort), wyposacone juc w kil-
kanaWcie wiec pancernych.
tradytory _ broni>ce miC-
dzypól (czyli odstCpów miC-
dzy fosami), głCbokie fosy
wyposacone W potCcne (wi-
doczne na zdjCciu) przeciw-
stokowe kaponiery. Żort
WCgrzce 47a, dwuwałowy
(ń8ř6-ńřŃ2), wzniesiotty na
Łysej żórze pomiedzy juraj-
skimi dolinami Pr>dnika

i Źłubni.
Big united forts (źinheitsfort) of the
Austrian school included fairly large
fort groups, supplied with a dozen or
so steel cupolas, “traditorsą to defend
the interspaces (between moats_} and
deep moats furnished with powerful
counterscarp caponiers (visible in the
photograph). Źouble-rampart WCg-
rzce Żort No 47a, built on Łysa żóra
between the Jurassic valleys of the
Pr>dnik and Źłubnia (ń8ř6-ńřŃ2).
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oo. Źo grup warownych
nalecały tec miCdzypolowe
tzw. ,,małe forty” piechoty.
Żort 3ř - Olszanica (ok.
ń884, modernizowany ok.
ńřńŃ). Widok koszar obron-
nych (fot. Iř44, ze zbioru R.
Stützensteina w Wiedniu).
Small infantry forts in the inter-fort
area 3ń5Ń belonged to fort groups.
Olszanica Żort No 3ř (about ńř84,
modernizecł about ńřńŃ). Viet-tt ni
fortiÝed barracks. (Phot. ńř44, from
R. Stiitzcnsteinfs collection in Viennaę
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65. jednym z zasadniczych elementów grup fort_ecz-
nych były baterie dla ciCckiej artylerii. W ot_oczeniu
wału i fosy miCdzy schronami pogotowia widoczne
stanowiska dla ciCckich dzial fortecznych. Bateria
B (ń8ř2-ńřŃ2) w grupie warownej V. opodal Żortu

Zielonki (45).
Batteries of heavy artillery were one of the essential elements of litrĄ
groups. The emplacemeuts of heavy eannons of the fort, enclosed with
embankments and moats are visible between the shelters for servieetnen.
Battery B ~ęń8ř2-ńřŃ2ę in fort group V. near Zielonki Żort No 45.

it



ŻORTYŻIKACJź SYSTźMU ROZPROSZONźżO
Źispersed fortiÝcation system
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67. System fortyfikacji rozproszonej polegał w przededniu pierwszej wojny Wwiatowej na rozrzuceniu na ducej powierzchni
rócnych elementów obronnych. jedynie oWrodek obrony -- rdzeM twierdzy, zachowywał jeszcze ci>gły obwód wałów. Brama
SkawiMska na Zakrzówku (ŹCbniki, ok. ń888 i ńřńŃ). Na pierwszym planie fosa (dziW zasypana), przy niej po prawej proÝl

wału (dziW rozebrany) oraz dobrze zachowany ostróg bramny ze strzelnicami (fot. ńř68).
On the eye ofthe Second \ę\`orld War the system ofdispersed fortiÝcations consisted in the scattering ofvarious defensive elements over a large area. Only the centre of
defence -- the core ofthc fortress still retained a cotttinttousę line of embankments. The SkawiMska żate at Zakrzówek (ŹCbniki) from about ń888 and ńřńŃ. The moat
-ę now ftlled npąę in the foregronnd. close to it on the right the profile ofan embankment ęfnow removed) and the well-preser\ęed guard-ltouse with openings for guns

tphot. ńř68).
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68. W skład oWrodka wchodziły rócne organa obrony, koszary, schrony, tradytory, stanowiska obserwacyjne, CKM etc. Żort
Bielanyę (ńřŃ8-ń2), jedyny w swoim rodzaju w twierdzy. Bronił ze skalistego stoku doliny Wisły i starej drogi do OWwiCcimia.

Wał forteczny zakoMczony pancernym stanowiskiem CKM (czCWciowo zachowanym) i schronem betonowym.
The fort centre consisted of various elements of defence, barracks, shelters, ,,traditorsą, obsert-ęation posts, .t\‹í.ż.-s, etc. Bielany Żort -(ńřŃ8-ń2) unique in its category in
the fortress. Żrom the rocky slope it defended the Vistula valley and the old road to OWwiCcim. The fort emhankment ends with an armoured ś\.‹I.ż. emplacement

(partly preserved) and a concrete shelter.
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6ř Żort Blelany, pancerne stanowisko obserwacyjne (ok ńřńŃ)
Bielany Żort, I-lrmourecl observatiun post ąnh(n.ńŁ lřńŃ)
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7Ń. Tradytor Żortu 3ř -- Olszanica
(ok. ńřńŃ), umieszczony W skalistym
stoku, stosownie zamaskowany, broni>-
cy drogi na skraju Źoliny Rudawy.
ąęTraclitorą ofOlszań|ica Żort No 3ř (about ńřńŃś,
suitably maskecl on a rocky slope, guarcling the road

along the edge of the Rudawa valley.
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7ń. Ostatni> seriC fortyfikacji na jurze przyniosła druga wojna Wwiatowa. W latach ńř44/45 powstały długie pasma rowów
przeeiwpancernych (tzw. tu „pancygrabów”), umocnione wCzłami obronnymi złoconymi z okopów, schronów, baterii

i stanowisk bojowych dla CKM-u typu tobruk. Rudawa-Nielepice, widok na jedno z takich właWnie stanowisk.
The last series of fortilications in the Cracow _jura was brought by the Second World War. In lř4ę4_ƒ45 long lines of antitank ditelies were here constructed and
strengthened with nodes ofdefence coznposecl of trenehes, shelters, batteries and M.ż. ernplaeements of active clefenee of the ”Tohruk” type. Rudawa -- Nielepiee,

view of one of stttli pŃ.~śitions.



PROCźS ŹźżRAŹACJI
Źegradation process

72. Pozorowane stanowisko czołgu namalowanego
na skale przy Źolinie KobylaMskiej. SkutecznoWć tej
ł ę I I I __ l n ń„atrapy widac w sladach wojennego ostrzeliwania
na wiezy malowidła (fot. M. Kornecki, ńř5ř).

A simulated tank statioii paiiited on a rock near the KobylaMska
Valley. Ílie elfectiveness of this ądttmmyą is evidenced by the traces of
shooting on the paintecl tank turret left after the war (phot. M.

Kornecki, ńř5ř).
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73. Nawet najpotCcniejsze warowne mury przy braku ucytkownika
i stałej opieki z biegiem wieków zamieniaj> siC w ruinC, wymagaj>c
konserwacji. Tenczyn, baszta i ganek stracy ze strzelnicami. Brak
zadaszenia lub bodaj zabezpieczenia korony murów powoduje
postCpuj>cy ich rozpad (por. górn> czCWć Wciany). Ciekawe, ic
najprostsze zabezpieczenie korony murów ruiny powstaje czCsto
samorzutnie. Stanowi je warstwa mchów i roWlinnoWci trawiastej
(lecz nie krzewy i drzewa), co widać na uskoku muru nad oknem.
źven the most powerful walls of loriifications, left without a user and incessant care, turn
into ięuiiis in the course of ages and need niaiiitaining. Tericzyn, llanking tower and
wall-walk with einhrasures. Tlie lack ofroofing or, at least, of some protection of the wall
erown causes its progressi\ęe breakup (ef. the upper part of the wall). It is interesting that
the simplest protection of the erown of ruined walls often takes place spontaneoiisly. lt is
given here by a layer of mosses and grasses ( but not shriihs and trees) which can be seen on

the wall offset over the window.
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74-. NajwiCksze jednak zniszczenia moce przynieWć działalnoWć człowieka, rujnuj>ca i dewas-
tuj>ca dawne budowle. Przykład stanowić mog> Mydlniki, gdzie na skale istniał do
niedawna stary XVII-wieczny dwór, stoj>cyę zapewne w miejscu wczeWniejszej budowli

obronnej. Nieopatrznie został on rozebraiiy w ostatnim dziesiCcioleciu (fot. ńř6Ń).
The greatest destruction is however caused by manęs activity, which ruins and de»-ęastates old buildings. This may he
exeinplilied by Mydlniki, where an old seventeeiith-century manor house stood presumably in the place of an earlier

tlelensive building till not long ago. Last decade it was recklessly pulled down (pliot. from lř6Ń`}.



75 Prawdziw> klCskC przynosi zywiołowa jakze czCsto urbanizacja Bodzów, żóra Ława, poeksploatacyjny
teren Wapiennika ZniknCły tu po czCsci dawne fortyÝkacje i podziemne kawerny.

I-Iow often unrestrainecl urbanization brings about a true calamityę Bodzów, żora Ława, the site of a worked-out limestone quarry. Old
fortiÝcations and undergiound caverns have been partly destroyed.
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I)76. Równiec „planowa” działalnosc,
maj>ca na celu pozyskanie cegły, do-
prowadziła W ńř54 do rozbiórki jed-
nego z najstarszych i najciekawszych
fortów, Żortu Krakus No 33 (ń84ř-53).
The systematic action of brick recovery also led to
the demolition of one of the oldest and most
interesting forts - Krakus Żort No 33 (ń84ř-53) in

ńř54.



KONSźRWACJA
Conservation
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77. Konserwacja, jak wiadomo, stanowi działania zmierzaj>ce do ratowania zabytków, lecz wymaga pieczołowitoWci w myWl
zasady Pržmum non zzocere _ przede wszystkim nie szkodzić. Mury miasta Kazimierza (XIV w.) wymagały podjCcia prac
konserwatorskich (u góry widok od strony ogrodu oo. paulinów). NieprzemyWlana, doraana realizacja, miast zabezpieczyć
cenny zabytekę (u dołu), przyniosła jego „odmowC” drog> przemurowania i utraty zabytkowego charakteru (widok murów od

strony ul. Podgórskiej).
Admittedly, conscrvation consists in activities aiming at the saving of historical monuments, but it requires much solicitude in accordance with the principle ”primuni
non nocere” - “above all not to do harm”. The walls of the former town of Kazimierz (l4th century) badly needed conservation work (above - a view from the
Paulite Żathersę garden side). The inconsiderate hasty realization, instead of preserving the valuable monument brought about its ”restorationą through rebuilding

and, as a result, a loss of its monumental nature (below - a view from the Podgórska St side).
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78. W wyniku prac przeprowadzonych na zamku w Lipowcu otrzymaliWmy dzieło prawidłowo zabezpieczone jako trwała
TUIIń3..

As a result of work carried out at the castle at Lipowiec it has been correetly preserved as a permanent ruin.



ř. Zamek w Pieskowej bkale po rewaloryza-
cji i adaptacji na muzeum stał siC jedn>
z najlepiej przedstawiaj>cych siC warowni ju-

rajskich.
After its |ęenewal and adaptation for a museum the castle at
Pieskowa Skala became. oiie of the most attractíve Jurassic

strongholds.
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8Ń. Źawne drogi rokadowe i dojazdowe Twierdzy Kraków tworz> wraz z fortami cał>
krajobrazow> sieć komponowanej zieleni. Obecnie, przy właWciwej adaptacji i opiece,
stanowi> potencjalny system zieleni miejskiej. Aleja Waszyngtona, dawna droga fortecz-

na, dziW jeden z głównych ci>gów spacerowych miasta.
fhe former strategie and access roads of the Cracow Żortress, together with the forts, form a wliole of the composed
landsca e network of reen. Nowada s, if ro erl ada Jted and maintained, thev make a otential system of urbanP Y P P Y I . P .
green areas. Washington Avenue, formerly a fort road, is one of the main promenacies of the town at present.
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