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X  PIŚM IENNICTW A OBCEGO

OCHRONA POMNIKÓW ARCHITEKTU
RY W UKRAIŃSKIEJ REPUBLICE RA

DZIECKIEJ

W nr 45 pisma „Sowietskoje Iskusstwo“ 
znajdujemy interesujący artykuł S. Ko- 
stienko o pracach konserwatorskich na te
renie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej.

Olbrzymie obszary radzieckiej Ukrainy 
ucierpiały ogromnie podczas ostatniej woj
ny. Hitlerowscy najeźdźcy zburzyli i spali
l i  w iele bezcennych pomników architektu
ry Kijowszczyzny, Fołtawy, Czernihowa 
i  innych miast i wsi.

U legły zburzeniu średnowieczne cer
kwie zamki i kościoły z XV, XVI i XVII 
wieku na Zachodniej Ukrainie, klasycy- 
styczne budowle Kijowa i Odessy. Szcze
gólnie ucierpiał słynny zespół „Kijowsko- 
Feczerskoj Ławry“, którego najstarsza 
część pochodzi z 1073 r.

Natychmiast po zakończeniu działań wo
jennych Ukraiński Republikański Zarząd 
do spraw architektury przystąpił do opra
cowania planu odbudowy najcenniejszych 
obiektów zabytkowych. Stworzono pra
cownie, mające za zadanie przygotowanie 
dokumentacji naukowej i technicznej dla 
projektów rekonstrukcji historycznych 
obiektów i prowadzenie robót konserwa
torskich. Pracownie („Republikańskie na
ukowo-konserwatorskie pracownie pro
dukcyjne“), prowadzą na szeroką skalę 
prace badawcze i konserwatorskie na te
renie Kijowa, Połtawy, Lwowa i Czerni
howa.

S. Kostienko podaje liczne przykłady 
prac konserwatorskich, prowadzonych na 
Ukrainie — najciekawsze z nich, to m. in. 
mało dotąd zbadany Sobór Borysohlebski 
w  Czernihowie z XII w. W ciągu czterech 
lat prowadzono prace badawczo-naukowe, 
zrobiono dokładne pomiary architektonicz
ne, badania archeologiczne itp. Dzięki tym 
pracom zebrano nie tylko bogaty materiał 
dokumentacyjny dotyczący samego Sobo
ru, ale jednocześnie odkryto na czernihow- 
skim Kremlu nieznane dotąd relikty 
świeckiego budownictwa Kijowskiej Rusi.

W roku bieżącym zostaną zakończone 
prace konserwatorskie przy słynnym ko
legium w  Czernihowie, stanowiącym w y
jątkowy przykład barokowej architektury 
na tym terenie. Obecnie przywraca się 
pierwotny charakter barokowym elemen
tom wystroju architektonicznego, zatraco
nym przez przebudowę w  XIX w.

W r. 1950 zakończono prace konserwa
torskie przy najwspanialszym pomniku 
architektury staro-rosyjskiej soborze św. 
Zofii w  Kijowie, wzniesionym w  1073 r. 
przez Jarosława Mądrego. Również w  Ki
jowie w  rekonstruowanej obecnie cerkwi 
Cyryla (XII w.) zakańcza się konserwację 
polichromii, malowanej przez Wrubla. Za
bezpieczono również resztki konstrukcji 
kamiennej „Złotej Bramy“, będące w  cza
sie Jarosława Mądrego głównym wjazdem  
do Kijowa. Również odbudowano tzw. 
„Bramę Zaborowskiego“ w  zespole soboru 
św. Zofii, wzniesioną w  połowie XVIII w. 
Zakończono prace przy konserwacji jedne
go z najcenniejszych pomników architek
tury XVIII w., dzieła słynnego Rastrel- 
lego — Andrejewskoj Cerkwi w  Kijowie.

Konserwacją objęto również dzieła póź
niejsze, np. polichromie Władimirskiego 
Soboru, wykonane przez Waśniecowa 
i Niestierowa. Przy pracach tych stosuje 
się najnowsze metody radzieckie konser
watorskie malarstwa ściennego.

Obecnie dobiegają końca prace przy do
kumentacji historycznej i technicznej 
projektów rekonstrukcji spalonego przez 
hitlerowców zespołu Kijowsko-Peczerskie- 
go.

W latach 1952—53 Wydział Ochrony Za
bytków przy republikańskim Zarządzie 
dla spraw architektury zamierza wydać 
szereg prac naukowych z zakresu historii 
architektury i najnowszych metod konser
wacji malarstwa monumentalnego.

Podając liczne przykłady konserwacji 
i rekonstrukcji cennych pomników budow
nictwa Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, 
S. Kostienko przytacza również liczne fak
ty, świadczące o braku należytej opieki 
nad zabytkami. Częste są wypadki, gdy 
instytucje, które użytkują obiekty zabyt
kowe, a także władze terenowe, nie doce
niają znaczenia tego zagadnienia. Zdarza 
się, że cenne obiekty zabytkowe używane 
s4 nieodpowiednio, przebudowywane do
wolnie według potrzeb użytkownika lub 
rozbierane na budulec. W wielu wypad
kach użytkownicy nie przeprowadzają 
niezbędnych remontów i zabezpieczeń. 
Winę tu ponoszą władze terenowe, a szcze
gólnie inspekcja Ochrony Zabytków.

Na zakończenie Kostienko apeluje do 
władz konserwatorskich, inspekcji ochrony 
zabytków, do władz partyjnych i admini
stracyjnych, aby dołożyły wszelkich starań 
w  celu należytej i troskliwej opieki nad 
pomnikami kultury swojego narodu.
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