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należy się nikomu zwierzać.

Po drugie − po analizie

stanu posiadania następuje

ocena ryzyka projektu re−

konstrukcyjnego i dyskusja

nad kwestiami etycznymi,

to znaczy na ile jesteśmy w

tym co czynimy wiarygod−

ni i czy nie popadniemy w

niebezpieczeństwo zafałszo−

wania obrazu przeszłości. Są

to problemy ciągle nurtujące

archeologa, rzadko rozwiązy−

wane w pełni zadowalający

sposób i stale skłaniające uczo−

nego do nieustającej czujnoś−

ci. Po trzecie − projekt reali−

zujemy dopracowując genera−

lia i szczegóły techniczne z

architektami i cieślami, nie

zapominając o ważnej roli

Głównej Księgowej.

Nasuwa się od razu pyta−

nie − tyle mają wątpliwości,

a jednak budują rekonstruk−

cje i to nawet całych osiedli!

Otóż, jeśli powstawać będą

wyłącznie rekonstrukcje

“stuprocentowe”, wówczas

dojdzie do głosu krańcowa

asekuracja i bojaźń w poszu−

kiwaniach istoty i ducha na−

szego kulturowego dziedzic−

twa. Można wznosić rekon−

strukcje otoczone domnie−

maniami i dozą niepewności,

jednakże trzeba wykazać od−

wagę, aby zwiedzającemu ja−

sno wyłożyć, iż w tym to i

innym miejscu rzecz mogła

wyglądać pierwotnie inaczej.

Jeśli za repliką bramy bisku−

pińskiej staną przynajmniej

graficzne propozycje innego

kształtu jej wieży, wtedy z

pewnością symbol Biskupi−

na nie spadnie z piedestału, a

i archeologia nie straci wiele

na dotychczasowym uznaniu.
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Z reguły wyobraźnia pod−

powiada fantastyczne wizje

oparte na potocznych wyob−

rażeniach, stąd więc brały się

arkadyjskie sielanki, mające

oddawać dusze i nastrój sta−

rożytnej Grecji oraz baro−

kowe widoki Rzymu, zamie−

nionego w V w. n.e. w jeden

wielki kamieniołom przez

kolejne fale wojowniczych

barbarzyńców. Jeszcze w

XIX stuleciu dramatyczna

poetyka romantyzmu two−

rzyła wzniosłe obrazy prze−

szłości, w celu uzmysłowie−

nia ogromu współczesnego

rozkładu i dekadencji − w

porównaniu z dawną, szla−

chetną prostotą życia.

Archeolodzy tak napra−

wdę podjęli problemy reko−

nstrukcyjne dopiero po od−

kryciu w 1854 r. nad jeziora−

mi: Bodeńskim i Zurichs−

kim drewnianych szczątków

osad sprzed kilku tysięcy lat.

Konstrukcje wielu budyn−

ków znajdowały się tam czę−

sto poprzemieszczane, lecz

ogólnie w dobrym stanie,

dlatego zaczęto stopniowo

wypracowywać metodykę

projektów rekonstrukcyj−

nych. Potem przyszły kolej−

ne odkrycia w bagnach, je−

ziorach i nad brzegami rzek

całej Europy. Wreszcie na−

stał ów szczególny dla pol−

skiej archeologii rok 1933,

gdy zaistniał fenomen pra−

dziejowego Biskupina.

Badacze Biskupina, prof.

J. Kostrzewski i jego asys−

tent Z. Rajewski, korzystali

w trakcie podejmowania de−

cyzji o budowie pierwszych

rekonstrukcji biskupińskich

w 1936 r., a następnie dru−

gich w końcu lat czterdzies−
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lecz bez istotnych ubytków

− nie będzie sprawiała kłopo−

tu jej rekonstruktorom. W

sytuacji pośredniej − jak w

przypadku Biskupina − gdy

odsłaniamy podwaliny klu−

czowych obiektów: wejścia

do grodu, wału obronnego,

ulic i domostw − ale często−

kroć bez elementów wień−

czących bramę lub chaty −

robi się szczegółowy spis te−

go, co daje podstawy do

wzniesienia rekonstrukcji i

tego, co rodzi li tylko pew−

ne sugestie. W sytuacji eks−

tremalnej, np. po znalezieniu

ułamka belki i jednej skoru−

py, można snuć marzenia sen−

ne, z których absolutnie nie

namiętych dyskusji w gronie

archeologów i architektów. A

mimo to jest obecnie w wielu

punktach krytykowana, i to w

punktach wrażliwych − jak cho−

ciażby wieża bramna, motyw

tak chętnie powielany w pod−

ręcznikach i encyklopediach.

I w tym miejscu docho−

dzimy do zagadnienia klu−

czowego. W jaki sposób ba−

dacze kreują projekt rekons−

trukcji? Po pierwsze − bazą

wnioskowania pozostaje stan

zachowanych oryginałów

oraz ich budowlana i archite−

ktoniczna różnorodność. W

sytuacji idealnej, a w prakty−

ce wyjątkowo rzadko wystę−

pującej, spłaszczona chata,

tych, z doświadczeń szkoły

niemieckiej i szwajcarskiej.

Rzecz jasna, świadomi byli

wyjątkowego, wręcz unikal−

nego charakteru zabudowy bi−

skupińskiego grodu − a co za

tym idzie zdawali sobie spra−

wę ze złożoności i niezwykle

delikatnej natury problemu

tworzenia rekonstrukcji, któ−

re zaczynają w pewnym mo−

mencie funkcjonować w po−

wszechnej świadomości jako

wiarygodne repliki.

Obecna rekonstrukcja

części grodu kultury łużyc−

kiej w Biskupinie jest efek−

tem kompromisów i wypad−

kową wielu pomysłów, for−

mowanych podczas długich i

Na okładce:

Na półwyspie powstaje

nowa chata biskupińska

fot. Paweł Dobies


