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Z E W  S P C )  M N 1 E Ń  
K O N S E R W  A T O R A

F E L I K S  K O P E R A

W latac-h 1905— 1918 byłem kon
serwatorem na okręg tarnowsko-rze- 
•szQwski, a zatem dla powiatów: B o
chnia, Brzesko, Dąbrowa, Kolbuszo
wa, Mielec, Nisko, Pilzno, Ropczyce, 
Rzeszów, Tarnobrzeg i Tarnów.

K iedy obejmowałem opiekę nad 
zabytkam i tych okręgów odrazu za
uważyłem  brak zrozumienia dla idei

09. M adonna z Krużlowej, rzeźba gotycka 
pocz. w.  zabezpieczona przez Dyr. K o

perę  dla Muzeum N arodow ego w Krakowie.

■ochrony zabytków i to głównie w za
kresie rzeźby i malarstwa. B yło to 
w ynikiem  braku starań i zabiegów  
w kierunku rozszerzania w społeczeń
stw ie zam iłowania i znajomości daw
nej sztuki w Polsce i uw ydatniania  
jej znaczenia dla dziejów naszej kul
tury. Również dal się odczuwać brak 
starania, alty społeczeństwo zająć 
działalnością konserwatora i pozy
skać tegoż społeczeństwa pomoc.

Społeczeństwo nie zdawało sobie 
spraw y w wielu wypadkach z w ar
tości naszych zabytków, zwłaszcza 
obrazów i rzeźb. K iedy niejeden pro
boszcz widział jak się żywo zajmuję 
zabytkowym  obrazem czy rzeźbą 
i polecam go opiece, wyrażał zdziw ie
nie, a jeden nawet oświadczył m i: 
,,o co to chodz-i, przecież to jest mało 
wartościowe dzieło sztuki, gdyby to 
był R afael, albo M ichał Anioł, to co 
innego...“ Zauważyłem  wtedy, że gdy
byśm y mieli książkę bogato ilustro
waną o zabytkach polskich i gdyby 
w uczelniach uczono nie tylko histo
rii sztuki obcej, ale także polskiej, 
zabytki nasze nabrałyby odrazu w ar
tości i zyskały  opiekę. N ie by i oby te
go co się działo wtedy z zabytkam i 
wycofanym i z kultu i podniszczony
mi: umieszczano je na strychach ko
ściołów i wieżach kościelnych, gdzie 
bardziej niszczały, a wtedy nie chcąc 
ich profanować jako przedmiotu kul
tu, palono je. Opowiadano mi o ta 
kim zniszczeniu całej grupy pierw 
szorzędnych dzieł sztuki: proboszcz 
zebrał podniszczone zabytki na zew
nątrz kościoła ułożył z nich stos i wo
bec parafian spalił.
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To też akcją moją było ratować 
jak najrychlej i najradykalniej za
bytki średniowiecza i XVI w., prze
de w szystkim  dążyć, aby zostały  
w kościele, o ile to nie dało się prze
prowadzić, żeby odesłane były do 
muzeów, a jeżeli były  tak zniszczo
ne, że w ym agały  natychm iastowej 
kosztownej odnowy, oddania ich do 
Muzeum Narodowego, które miało 
możność um iejętnej restauracji, 
i konserwacji.

Poza obrazami cechowymi i rzeź
bami, najbardziej narażone były  na 
zniszczenie i  zagładę kościoły drew
niane.

Te stare kościoły były  przeważ
nie małe, parafie zaś powiększały się  
i pragnęły dużych nowoczesnych, 
m urowanych kościołów, toteż często 
wbrew konserwatorowi rozbierano je.

Zabytki te ginęły w zastraszają
cym  tempie mimo starań i zabiegów  
konserwatorów, toteż wychodząc 
z założenia, że publikacja zabytku  
podnosi jego wartość i pom aga nieraz 
go uratować, postawiłem  już w r. 
1907 wniosek na posiedzeniu Grona, 
■aby zabrać się do inw entaryzacji ko
ściołów drewnianych. W niosek ten 
przeszedł i jako referent tej sprawy 
zaprosiłem  do współpracy konserwa
tora Leonarda Lepszego. U zyskali
śm y pomoc moralną i finansową K o
m isji Centralnej i Sejmu G alicyj
sk iego i zaczęliśm y wraz z architek
tem Stefanem  W ąsem inwentaryzo- 
wać. Pochłonęło to dużo pracy i cza
su. Wreszcie, już podczas wojny w y 
sz ły  z druku w r. 1916 „K ościoły  
Drewniane Galicji Zachodniej“. Zin
wentaryzowano 59 kościołów- 

Poza tym  starałem  się, o ile można 
w  granicach skromnych środków po

magać w konserwacji zabytków i bro
nić je od zniszczenia, czy zeszpece
nia.

W tym kierunku, mimo wszelkich  
starań nie można było uniknąć za
targu. I tak w Niepołom icach sprze
ciw ienie się i przeciwstawienie roz
szerzeniu kościoła i ułożeniu nowej 
cementowej posadzki, w m iejsce sta 
rej kamiennej, wywołało nawet lis t  
otwarty proboszcza, w którym narze
ka ,ąia przesadę pp. K onserwato
rów i  innych Opiekunów zabytków“.

Druga walka odbyła się w Czcho
wie. Poinformowano mnie, że są tam  
ślady średniowiecznych fresków  
w prezbiterium, które proboszcz za
mierza usunąć, usunąwszy już po
przednio ślady fresków w nawie 
głównej. Udałem się natychm iast do 
Czchowa w tej sprawie do probosz-

70. Niepołomice, wnętrze kościoła  z XIV w.
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71. Czciów , kościół, malowidła z XIV w.

cza, który przyjął mnie wprost nie
grzecznie, ignorując mnie zupełnie 
i nie chcąc ze miną nawet rozmaxviaé, 
zdawało się, że losy fresków będą 
przesądzone. W yjechałem, ośw iad
czywszy, że musi się zrobić fotogra
fię i freski zabezpieczyć.

Ksiądz zaraz po moim wyjeździe 
napisał do m nie w czerwcu 1913 r., 
żebym natychm iast przybył i zrobił 
zdjęcia fotograficzne „jeżeli w ogóle 
są jakie freski, bo takowych nie moż
na się dopatrzyć, a ściany trzeba 
skrobać i wyrównać“.

W obec tego poprosiłem na komi
sję do Czchowa dr St. Turczyńskie- 
go, jako delegata To w. Opieki nad 
zabytkami sztuki i kultury i malarza 
Juliusza Makarewicza jako rzeczo

znawcę. Komisja w dniu 23. VI. 1913 
roku uznała freski za bardzo cenne 
i konieczność szybkiej ich restaura
cji za najhardziej wskazaną.

Fundusz udało się uzyskać i prof. 
Makarewicz przystąpił do roboty. 
Z września tegoż 1913 r. posiadani 
dwa listy : M akarewicza o skończe
niu ściany za ołtarzem : „znalazły się 
rzeczy o jakich się nie śniło! — ma
lowidła z XIV w. kiedy kościół fun
dowano (1349 r.) — więc w spółcze
śnie m alowane!“. Drugi list też 
z września 1913 r. od proboszcza: 
„Nadspodziewanie freski piękne po
kazały się za ołtarzem “. Odkrycie 
dalszych fresków wzbogaciło nasze 
średniowieczne malarstwo może n aj
cenniejszym  zabytkiem.
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D ziałalność moja jako konserwa
tora pełna była tego rodzaju zatar
gów i walki o dzisiaj już zdawałoby 
się nie ulegające w ątpliwości zrozu
mienie dla spraw ochrony zabytków. 
W iele cennych i zasługujących na 
zachowanie zabytków przepadło 
w tym  czasie i to nie tylko kościo

łów, lecz także zabytków św ieckich: 
zamków, dworów, baszt i gospodar
czych zabudowań.

W rzadkich tylko wypadkach spo
łeczeństwo przychodziło z pomocą, 
pomagając konserwatorowi w speł
nianiu jego obywatelskiego obowią
zku.

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TRASIE W SCHÓD-ZACHÓD  
W  WARSZAWIE 1948 R.

T ADEUSZ Ż U R O W S K I

G igantycznych rozmiarów roboty 
przy budowie trasy WSCHOD-ZA- 
CHÓD w W arszawie zainteresowały  
w iele działów nauki. Trasa W - Z  
przechodzi od Pragi przez W isłę, w ia
dukt Pancera, pl. Zaimkowy, dalej u
kosem przez Krakowskie Przedm ie
ście, Senatorską, Miodową, wzdłuż 
K apucyńskiej do Hipotecznej i na 
Leszno.. Teren najgłębiej ryty zaczy
nał się  pod Pałacem Pod Blachą 
a kończył koło Hipoteki, z racji są
siedztwa Zamku Królewskiego i ob
ronnych murów miejskich krył wiele 
zagadek dla historyka W arszawy.

Energiczne tempo robót ziem nych  
prowadzonych sposobem m echanicz
nym  uniem ożliwiło system atyczne  
badania, kierownictwo budowy zaś 
nie mając jeszcze opracowanego 
szczegółowo harmonogramu budowy 
nie dopuszczało' do rozkopywania rę
cznego w arstwy kulturowej. Do robót 
■ziemnych używano dwu rodzajów ko
paczek m echanicznych: szczękowych  
i łyżkowych. Podczas gdy kopaczki 
szczękowe spadając od góry w dół

wyryw ają ziem ię i pozostawiają na 
powierzchni niezmiernie chaotyczne 
spustoszenie, porywają zabytki a tło 
kulturowe wyniszczają — to znowu 
kopaczki łyżkowe podbierają od dołu 
w górę odkrawując system atycznie  
ziemię, pozostawiają jednak przekrój 
pod względem stratygraficznym  dość 
czytelny, jeżeli chodzi o kwestie geo
logiczne. Czytelności archeologicznej 
niema żadnej, wszelkie bowiem  
twardsze zabytki, jak drewno, ka
mień, cegła i ceramika zostają łyżką  
wyrywane i przenoszone wprost do 
wagonu kolejowego. Okazało się, że 
obserwacje nie dawały żadnego w y
niku, kopaczki bowiem współdziałały  
ze sobą, szczękową niszczyła warstwę 
kulturową od góry, resztę zgarniała  
od dołu kopaczka łyżkowa. Propozy
cja kierownictwa budowy, by arche
ologowie warstwę kulturową badali 
po jej wywiezieniu nad W isłę — jako 
niezgodną z naukowymi metodami 
badań odrzucono. Pod naciskiem  m i
nistra kultury i sztuki oddano frag
ment Krakowskiego Przedm ieścia
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