
Adam Penkalla

"Zamky ta monastyri Ukrainy", O. V.
Lesyk, L’viv 1993 : [recenzja]
Ochrona Zabytków 48/3-4 (190-191), 375-376

1995



n o -u rb a n is ty c z n e g o , spraw y 
konstrukcji i technologii, ale też 
sugestywnie odsłania kulisy co
dziennych problemów skompli
kowanej „inwestycji budowlanej”, 
toczącej się w środowisku zabyt
kowym nie do końca rozpozna
nym pod względem kulturowym 
(bliskość fortyfikacji miejskich, 
kanały podziemne, relikty zespo
łu szpitalnego Duchaków itp.), przy 
„na bieżąco” pracującym teatrze 
i odbywających się spektaklach.

Książka Andrzeja Kadłuczki 
jest więc swoistym podręczni
kiem prezentującym  dośw iad
czenia konserwatorskie przy du
żych i skomplikowanych realiza
cjach (tę realizację prof. W. Zin 
zwykł nazywać „kliniką konser
w a to rsk ą”). Na tym p rzed e  
wszystkim polega jej wartość. Jest 
godna polecenia ze względu na 
jej w szechstronność w ujęciu 
problematyki. Winien przestu

diować ją każdy konserwator i ar
chitekt.

Powyższe walory publikacji 
Andrzeja Kadłuczki spowodowa
ły, że w dorocznym konkursie na 
najlepszą książkę w dziedzinie 
konserwacji i ochrony zabytków 
Nagrodę Fundacji PRO AUXILIO 
jury Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków spośród kilkuna
stu świetnych opracowań przy
znało jej właśnie.

Kazimierz Kuśnierz
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Pracę opublikowało w języku 
ukraińskim wydawnictwo uni
wersytetu lwowskiego. Jej treść 
dotyczy przede wszystkim prob
lem atyki p rzy sto so w an ia  do 
współczesnych warunków zam
ków i zespołów klasztornych na 
terenie współczesnej Ukrainy.
0  tym, jak sprawa ta jest ważna
1 istotna świadczy podana przez 
autora informacja, że znajduje się 
tu ponad 1,5 tysiąca zabytków 
architektury. Liczba obiektów jest 
jednak istotnie mniejsza w sto
sunku do czasów wcześniejszych. 
W okresie stalinowskim zostało 
zniszczonych około 90% cerkwi 
i kościołów. Po II wojnie świato
wej na terenie Ukrainy było 1516 
obiektów architektonicznych. La
ta rządów Chruszczowa to nowy 
e tap  po lity k i an ty re lig ijnej. 
W efekcie spis z 1963 r. podaje 
861 zabytków architektury. Fak
tycznie ponad  500 obiektów
0 charakterze kultowym i religij
nym przestało być chronionych 
prawem i zostało przeznaczone 
głównie na magazyny i zakłady 
przemysłowe. Aktualnie na tere
nie Ukrainy znajduje się 116 zaby
tków architektury obronnej, prze
de wszystkim zamków i fortec, 
oraz ponad 100 klasztorów.

Dla polskiego czytelnika szcze
gólnie interesujący jest fragment 
dotyczący architektury zamków
1 klasztorów (strony 8-64). Autor 
prezentuje 81 zamków i fortec 
oraz 25 klasztorów. Obiekty te są 
interesujące z racji swej historii, 
jak i możliwości różnorodnego 
wykorzystania, innego niż do nie
dawna. Znaczna ich część była 
związana z dziejami I i II Rzeczy
pospolitej. Ten historyczny as

pekt ich dziejów został właściwie 
pominięty przez autora. Wynika 
to z jego założeń metodologicz
nych, że „opolaczeni” ukraińscy 
magnaci narzucili obcą dla naro
du ukraińskiego kulturę po l
sk o -litew sk ich  feudałów , ni
szcząc język narodowy i zwycza
je. Stąd też informując o historii 
bu d o w lan e j p rezen to w an y ch  
obiektów  podaje podstaw ow e 
daty, pomijając ich genezę, fun
datorów, użytkowników i właści
cieli. W znikomym też stopniu in
formuje o autorach projektów 
i budowniczych, niekiedy tylko 
wspominając osoby pochodzenia 
zachodnioeuropejskiego. Cenne 
dla polskiego czytelnika będą in
formacje o współczesnym stanie 
i wyglądzie obiektów oraz o pro
wadzonych w ostatnich latach 
pracach budowlano-konserw a- 
torskich, jednak w nielicznych 
tylko obiektach. W spom niane 
wiadomości dotyczące dziejów 
poszczególnych zabytków pop
rzedza omówienie XIX i XX-wie- 
cznego stanu badań. Wymieniając 
autorów, pominięto jednak tytuły 
ich prac; także autorów i prace 
w języku polskim wydane w cią
gu ostatnich kilku lat.

Polskiego czytelnika zaintere
suje również fragment dotyczący 
charakteiystyki typów omawia
nych obiektów (strony 65-127). 
Wnioski na ten temat winny być 
zdaniem autora uw zględnione 
w pracach projektow ych, jak 
i w przyszłym wykorzystaniu 
zamków, fortec i klasztorów . 
Zwrócono więc uwagę na miejsce 
obiektu w układzie przestrzen
nym miejscowości oraz na histo
ryczne funkcje poszczególnych

pomieszczeń. Scharakteryzowa
no przy tym stan techniczny za
bytków architektury. Wśród zam
ków — 22% ma stan zadawalają
cy, 34% wymaga remontu, zaś 
44% zachowało się jako ruina. 
Wymieniono także zamki restau
rowane w ostatnich latach. Część 
ich była usytuowana na ziemiach 
I Rzeczypospolitej.

N astępnie scharakteryzow ał 
autor metody restauracji zabyt
ków architektury w XIX i XX wie
ku oraz metodologię współczes
nych prac konserwatorskich. Na 
koniec podaje aktualne wykorzy
stanie om awianych obiektów . 
Między innymi 18,6% zamków 
i klasztorów  to m uzea, 4,2% 
obiekty wypoczynku i turystyki, 
6,4% domy kultury, 4,9% sanato
ria i szpitale, 2,1% magazyny, 
0,7% obiekty sportowe, zaś 39,5% 
oczekuje na zagospodarowanie. 
Ze 145 zamków i klasztorów 
znajdujących się w zadawalają
cym stanie technicznym 56 pozo
staje do odpowiedniego zagospo
darowania.

Te części pracy zilustrowano 
licznym i rysunkam i elew acji 
i rzutów poziomych omawianych 
o b iek tó w . P o zo sta łe  części, 
z uwagi na specyfikę gospodar
czą i kulturalną Ukrainy, mogą 
być przykładem  podejścia do 
spraw restauracji zabytków u na
szych w schodn ich  sąsiadów . 
Omawia bowiem autor zasady 
ekonom icznego wykorzystania 
zamków i zespołów klasztornych 
dla współczesnych potrzeb. Ze
stawia kryteria oceny i klasyfika
cji obiektów, zwracając uwagę na 
ekonomiczne aspekty wykorzy
stania zabytków w gospodarce
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narodowej, głównie w turystyce. 
Mając to na uwadze, ilustruje ma
pami trasę turystyczną liczącą 
3 tysiące kilometrów po zabyt
kach historii i kultury Ukrainy, in
formując przy tym o istniejącym 
zapleczu turystycznym. Proponu
je przy jej realizacji następujące 
szczegółowe tematy: architektura 
dawnego Kijowa, przyroda i za
bytki architektoniczne Krymu,

zamki Podola, historyczna i archi
tektoniczna spuścizna Galicji, 
krajobraz i zabytki Zakarpacia, je
ziora i zabytki Wołynia, dawna 
i współczesna Czernichowszczy- 
zna.

Publikację kończą uwagi na te
mat kryteriów eksploatacji zabyt
ków  arch itek tu ry . Z w rócono 
uwagę na stronę ekonomiczną 
projektowania i restauracji obiek

tu, oraz zaproponowano metody
kę oceny efektywnej eksploatacji 
zab y tk u  a rch itek to n ic zn eg o  
w trakcie jego użytkowania.

Mając na uwadzie zróżnicowa
ną problematykę omawianej pra
cy, jak i historyczną przeszłość 
w ięk szo śc i u w zg lęd n io n y ch  
w niej zabytków przypuszczam, 
że spotka się ona z zainteresowa
niem polskiego czytelnika.

Adam Penkalla
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Archeologię europejską po II 
wojnie światowej cechuje z jed
nej strony znaczna intensyfikacja 
badań planowanych, a z drugiej 
jeszcze większa ilość wykopalisk 
ratunkow ych, podejm owanych 
pod presją. Tendencja ta znalazła 
wyraz w Międzynarodowej Kar
cie Ochrony i Zarządzania Dzie
dz ic tw em  A rcheo log icznym  
(1990), która zdecydowanie zale
ca prow adzenie badań przede 
wszystkim „na obszarach i przy  
zabytkach zagrożonych rozbudo
wą, zm ianą  zagospodarowania 
terenu, rabunkiem lub pogorsze
niem się warunków naturalnych ” 
(art. 5).

W Anglii, gdzie zewidencjono
wano ok. 600 000 stanowisk ar
cheologicznych, a służba konser
watorska jest dobrze zorganizo
wana, kilkadziesiąt lat trwało wy
pracowywanie polityki w stosun
ku do dziedzictwa archeologicz
nego. Najogólniej mówiąc, obec
nie polega ona na selektywnej 
ochronie najważniejszych obiek
tów i prowadzeniu stacjonarnych 
wykopalisk na terenie wybranych 
stanowisk. Równolegle podejmu
je się badania ratunkowe na tylu 
stanowiskach, ile tylko jest możli
we z zapewnieniem odpowied
niego sposobu ich prowadzenia, 
zabezp ieczan ia  i konserw acji 
oraz publikowania.

Sponsorowanie przez rząd bry
tyjski archeologii ratunkowej sta
ło się powszechną polityką jesz
cze przed II wojną światową, 
a w istotny sposób rozwinęło się 
w kolejnych dekadach z uwagi 
na prężny rozwój budownictwa 
oraz wzmożoną eksploatację tere

nów miejskich i wiejskich. Na po
czątku lat 60-ych ponowny roz
wój centrów miast historycznych 
oraz budowa autostrad spowodo
wały nasilenie niszczenia dzie
dzictwa archeologicznego. Rzą
dowy departament odpowiedzial
ny za sponsorowanie wykopalisk 
ratunkowych zmieniał swą nazwę 
kilkakrotnie (od Biura Prac po 
Departam ent Środowiska), jed
nakże nazwa zespołu bezpośred
nio nadzorującego to zadanie po
zostawała stała — Inspektorat Za
bytków (Inspectorate o f Ancient 
Monuments). Na początku  lat 
70-ych, gdy jasne się stało, iż 
wysiłki i środki finansowe należy 
skoncentrować na pracach powy- 
ko p alisk o w y ch , u stan o w io n o  
specjalny Program  Zaległości 
{Backlog Programme). W związ
ku z od dawna wprowadzoną do 
praktyki zasadą porządkowania 
i koniecznego zabezpieczania 
odkrytych reliktów, termin „prace 
powykopaliskowe” związany jest 
z publikowaniem i deponow a
niem materiałów archiwalnych 
w miejscach określonych pra
wem. Celem programu było do
p row adzen ie  do zakończenia 
programów badań ratunkowych, 
opłacanych z funduszy rządo
wych w latach 1938-1972, przez 
opublikowanie ich wyników. Rok 
1938 to data, gdy Główny Inspek
tor Zabytków Brian O ’Neil zaczął 
używać rządowych funduszy na 
opłacenie wykopalisk archeolo
gicznych, podejmowanych z po
wodu budowy nowych lotnisk 
dla potrzeb wojska. Początek lat 
70-ych , w yznaczający cezurę 
końcową publikacji, to data po

wstania regionalnych organizacji 
archeologicznych. Utworzone, by 
stawić czoło rosnącym wymaga
niom  archeologii ratunkow ej, 
zdjęły z rządu ciężar ponoszenia 
bezpośredniej odpowiedzialności 
za te prace. W gorączkowym 
i p ion iersk im  okresie  35 lat 
kształtowania się archeologii jako 
dyscypliny badawczej w Anglii, 
przedsięwzięto ratunkowe prace 
wykopaliskowe na ok. 1100 sta
nowiskach. Zgodnie z przyjętą 
praktyką prace z wyprzedzeniem 
zarządzano w miejscach kryją
cych zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne. Nie ograniczano 
się do działań planowych. Więk
szością prac kierowali archeolo
dzy zatrudnieni na czas określo
ny. Ponieważ wykopaliska były 
dla nich główny źródłem utrzy
mania, a zleceniodawca płacił za 
prace terenowe, a nie publikację 
ich wyników, musieli oni przeno
sić się na kolejne stanowiska, gro
madząc olbrzymie zaległości pu
blikacyjne. Zleceniodawca, którym 
przez wiele lat było Ministerstwo 
Robót, milcząco zakładał, iż kie
rownicy opiszą wyniki w swoim 
wolnym czasie, jak było praktyko
wane w latach 20-ych i 30-ych. 
Niektórzy istotnie spełnili to ocze
kiwanie, innym zabrakło czasu, 
pieniędzy, energii lub chęci.

Opracowany przez S. Butchera 
i P. Garwooda tom Rescue Exca
vations 1938 to 19 72 dokumentu
je osiągnięcia Programu Zaległoś
ci, ustanowionego w 1974 r. przez 
Radę ds. Zabytków. W większo
ści dzięki zasłudze następcy Rady 
— English Heritage, program był 
nie tylko kontynuowany, ale bar
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