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ARTUR BATA

JESZCZE O BIESZCZADZKIM SKANSENIE CERKIEWNYM 
(GŁOS W DYSKUSJI)

Poruszona przez Ryszarda Brykowskiego kw e
stia  bieszczadzkiego skansenu cerkiewnego 
(„Ochrona Zabytków ” XXII (1969), n r 2, s. 
134— 143) przerw ała niepokojąco długie m il
czenie w spraw ie m ającej doniosłe znaczenie 
d la  k u ltu ry  i historii te j części k raju , a prze
de w szystkim  dla właściwego rozw oju tu ry 
styki. Czas po tem u najw yższy, bo jeśli na
stępnych kilkanaście lat zastanie nas na bezo
wocnych, teoretycznych rozw ażaniach problem  
przestanie być aktualny, ponieważ nie będzie 
czego ratować. Do tego jednak dopuścić nie 
wolno; trzeba zespolić w szystkie możliwości 
organizacyjne, wszelkie środki finansowe 
i przystąpić do energicznego działania według 
jednej, ostatecznie zatw ierdzonej w ersji pro je
k tu  skansenu. Pośpiech jest potrzebny choćby 
dla zapobieżenia nieuchronnem u w ykruszaniu 
się tych cennych reliktów  daw nej sztuki, dla 
ratow ania przed rozbiórką i zniszczeniem rze
czy pięknych i wartościowych.

P ro jek t przew idujący zgrom adzenie zespołu 
obiektów na wyznaczonym, niew ielkim , zam 
kniętym  obszarze traci obecnie zwolenników 
i oczywiste fak ty  podważają celowość jego rea 
lizacji. Przem aw iają za nim  jedynie względy 
organizacyjno-personalne. Pom ijając zupełny 
bezsens tego przedsięwzięcia z punk tu  widze
nia interesów  w ystaw ienniczych (przecież nie
bagatelnych) oraz z pozycji przeciętnego tu ry 
s ty  zwiedzającego z konieczności i niechętnie 
wiele bliźniaczo — w edług niego — podob
nych do siebie obiektów, w yrw anie cerkw i z na
turalnego otoczenia, dla którego były  pro jek
towane, w które je niejako wkomponowano po
zbawia je wszelkich cech indyw idualnych, 
wszelkich efektów estetycznych a częściowo 
i artystycznych. W yrw ane z pięknego otocze
nia, pozbawione natu ralnych  akcentów otacza
jącej przyrody cerkwie przestaną być subtel
nym  dziełem a rty sty  i staną się dziwacznym  
„osiedlem cerkiew nym ”. W ażny wzgląd finan
sowy ostatecznie unicestw ia ten  projekt.

Niewątpliw ie dobre, choć nie najłatw iejsze or
ganizacyjnie wyjście proponuje R. Brykow-

ski — szlak tu rystyczny  od cerkwi do cerkwi, 
ogromny, rozczłonkowany skansen. Rozrzuce
nie cerkw i na znacznym  obszarze zmusza jed
nak do zatrudnienia dużej liczby pracow ników 
czuw ających nad całością powierzonych im 
zabytków, pełniących funkcje przewodników, 
opiekunów, adm inistratorów . W obecnych w a
runkach trudno  m arzyć o uruchom ieniu takiej 
liczby nowych etatów  w bądź co bądź n ieren
townej dziedzinie. Pod każdym  jednak  innym  
względem koncepcja ta  jest słuszna i zbliżona 
do ideału współczesnego światowego w ysta
w iennictw a tego typu zabytków. Kusząco w y
gląda ten system  połączonych szlakiem  tu ry 
stycznym  cerkw i, zabezpieczonych i zakonser
wowanych, ożyw iających poszczególne m iej
scowości.

P roponuję sięgnąć do cudzych, ale udanych 
eksperym entów , choćby do prób czynionych 
w tym  zakresie w ostatnim  dziesięcioleciu w 
jugosłowiańskiej Macedonii. K lasa tam tejszych 
zabytków nie wym aga dziś żadnej reklam y. 
Ale nim  doszło do spopularyzow ania wśród 
szerokiej rzeszy turystów  zarówno krajow ych, 
jak też zagranicznych, cerkw i św. Sofii, K li- 
m enta w Ohridzie, św. Naum a, cerkwi w Mo- 
nastyrcu, na Treskavcu i w Prilepie były one 
dostępne jedynie dla elity  naukowców nie w a
hających się odbyć długiej, męczącej w ędrów 
ki po górach dla poznania tych bezcennych pe
reł a rch itek tu ry  słow iańsko-bizantyńskiej. 
Obecnie M acedonia ma kilkanaście szczególnie 
cennych zabytków  sakralnych rozrzuconych na 
dużym  obszarze, z k tórych każdy jest odrębną 
całością, a w szystkie tworzą zw arty kom pleks, 
sprężyście k ierow any przez ośrodek konserw a
torski w Skopje.

Jak  uporano się z problem am i personalno-or- 
ganizacyjnym i, finansowym i, z udostępnieniem  
zw iedzającym  św ietnie zakonserwow anych, 
cennych lecz najczęściej leżących w odosobnie
niu cerkwi? Otóż stworzono w arunki koegzy
stencji nauki i tu rystyk i. Zabytki klasztorno- 
cerkiewne, np. na Treskavcu czy św. Naum  
nad jeziorem  Ohridzkim , w ykorzystano adap
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tu jąc  daw ne pomieszczenia niesakralne na ho
tele i restauracje , dzięki czemu każdy z obiek
tów przynosi poważny dochód, powiększony 
o dość wysokie opłaty ze wstępów. W ydawać 
się może dziwne, że ukry te  wysoko w górach 
(np. Treskavec 1400 m n.p.m.), daleko od ludz
kich siedzib, trudno dostępne, pozbawione 
wszelkiej kom unikacji obiekty te znajdują chę
tnych  do zwiedzania, a przede wszystkim  do 
pozostania w  nich dłużej. Cywilizacja jednak, 
ze swym i ubocznymi skutkam i, wypędza latem 
ludzi z m iast, zmusza do poszukiw ania miejsc 
ustronnych, cichych, gdzie system  nerwowy 
człowieka w kontakcie z na tu rą  odradza się na 
nowo. Organizow ane tu  od czasu do czasu zbio
rowe wczasy środowisk twórczych lub plenery 
dla m alarzy zapew niają rentowność przez więk
szą część roku. Zimą cerkwie zam ierają, redu
kuje się personel, jednak dostaw cy i obsługa, 
m ając gw arancję zatrudnienia w następnym  
sezonie nie rezygnują ze współpracy. Niekiedy 
poszczególne związki twórcze, opiekujące się 
system atycznie w ybranym  zespołem, delegują 
tam  kilku w łasnych pracowników, zm niejsza
jąc w ten  sposób koszt u trzym ania obiektu.

N iew ątpliw ie tego typu rozwiązanie byłoby dla 
nas najlepsze, lecz w w arunkach bieszczadz
kich nastręcza zasadniczą trudność. Nasze 
obiekty są z reguły  małe, nie posiadają zaple
cza, nie m a mowy o w ykorzystaniu ich na bazę 
noclegową i wyżywieniową dla turystów . Ta 
trudność jest jednak do pokonania. Skoro bo

wiem Macedończycy odbudowują, rekonstruu ją  
nieistniejące dziś najczęściej cele mnichów, sta
w iają nowe pawilony dostosowane kompozy
cyjnie do obiektów zabytkowych, możemy z po
wodzeniem to samo robić u nas. Należy przeto 
lokować w pobliżu cerkw i pawilony, w k tó
rych znajdą się pokoje noclegowe, restauracje, 
bary  — jeden pawilon na kilka obok siebie po
łożonych cerkwi. W skład obsługi wejdzie prze- 
wodnik-osoba odpowiedzialna za opiekę nad 
dwiema czy trzem a cerkwiami. Pow inien się 
tam  również znajdować punkt sprzedaży bile
tów wstępu, pam iątek, folderów, zdjęć. Kom 
pleks hotelowo-cerkiew ny może być jednostką 
sam ow ystarczalną, przynoszącą dochód — 
z uwagi na w alory Bieszczadów — przez cały 
rok.

Zam ierzenie to w ym aga ścisłej w spółpracy in
sty tucji zajm ujących się tu rystyką, konserw a
cją i oczywiście adm inistracji państw owej. Ma
m y wówczas pewność, że nie zm arnuje się ża
den grosz w ydany z kiesy konserw atorskiej 
i cały wysiłek finansowy można będzie obró
cić na konserw ację sensu stricto, bez kłopota
nia się o nowe etaty. Całość w ym aga oczywiś
cie szczegółowego przem yślenia, uw zględnienia 
różnych czynników, w ydaje się jednak, że przy
szłość bieszczadzkich cerkwi leży w takim  w łaś
nie pojęciu skansenu.

mgr Artur Bata
Powiatowy Konserwator Zabytków  
Sanok

SOME SUPPLEMENTARY REMARKS TO THE PROBLEM OF THE SKANSEN OPEN-AIR MUSEUM  
OF ANCIENT ORTHODOX UNIATE CHURCHES IN THE BIESZCZADY AREA

The author makes comments on the article by R. Bry- 
kowski published on pages 134 — 143 ,in „Ochrona 
Zabytków”, iss. 2, 1969 and shares the opinion that 
such an open-air collection of ancient orthodox unia- 
te churches as suggested by R. Brykowski would be 
much more attractive version with regard to their 
ingenious beauty. However, the version suggested in

volves substantially higher cost of maintenance. Ac
cording to the author’s viewpoint this problem could 
be solved basing on example furnished by Macedonia 
where architectural monuments are being closely lin 
ked with the tourist and recreational building com
plexes.

ROLF DIETER-BLECK

MUZEUM PREHISTORII I WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA TURYNGII 
DZIAŁ KONSERWACJI I DZIAŁ CHEMII ARCHEOLOGICZNEJ

M uzeum Prehistoryczne wyodrębniło się stop
niowo z powstałego w 1889 r. M uzeum Przy
rodoznaw stw a m iasta W eim aru, które w trzy 
lata  później osiadło w obecnym swym  gmachu, 
zbudow anym  w r. 1790. Do 1945 r. m uzeum  to

zatrudniało jednego tylko preparatora. O udzia
le nauk przyrodniczych w badaniu i konserw o
waniu obiektów archeologicznych trudno  było 
w tedy mówić. Pierw sze niemieckie laborato
rium  m uzealne, utworzone przez prof. R ath-
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