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BIULETYN BEZP¸ATNY

Jantarowego z∏ota
ci u nas dostatek
Wystawa „Polskie klejnoty morza”, którà od 10 lipca mo˝na oglàdaç w Ratuszu
G∏ównomiejskim, inauguruje powstanie Muzeum Bursztynu. Ekspozycja skupia prawie 150 eksponatów, których twórcà jest sopocki artysta Lucjan Myrta. WÊród zaprezentowanych zbiorów odwiedzajàcych zadziwi zapewne wykonany z bursztynu a wa˝àcy 80 kg stó∏ oraz 20 cm wielkoÊci jaszczurka zatopiona w ˝ywicy. Prace nad eksponatami wypo˝yczonymi dla potrzeb muzeum poch∏on´∏y prawie 30 lat ˝ycia ich twórcy.
My widzieliÊmy te przedmioty i twierdzimy, i˝ naprawd´ by∏o warto.

Z Lucjanem Myrtà
mistrzem bursztyniarstwa,
który przekaza∏ swojà autorskà kolekcj´
dzie∏ z bursztynu dla powstajàcego
w Gdaƒsku Muzeum Bursztynu,
rozmawia Gra˝yna Pilarczyk
– Dzi´ki Panu powsta∏o w Gdaƒsku d∏ugo
oczekiwane Muzeum Bursztynu. Czy ∏atwo by∏o podjàç decyzj´ o przekazaniu swoich unikatowych zbiorów Muzeum Historycznemu Miasta Gdaƒska?
– Przede wszystkim to nie by∏a wy∏àcznie moja decyzja, by∏o to wspólne dzia∏anie prezydenta Gdaƒska,
dyrekcji muzeum oraz prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Widzàc ich entuzjazm, zafascynowanie tym, co zobaczyli i gotowoÊç do dzia∏ania, przekona∏em si´, ˝e oddaj´ swoje prace w dobre r´ce.
– Mówi∏ Pan podczas otwarcia wystawy, ˝e
wykonanie jednego z eksponatów zabra∏o Panu tyle czasu, ile poch∏ania wybudowanie domu. Ale zapewne trudno by∏o podjàç decyzj´ o oddaniu owoców pracy prawie
ca∏ego ˝ycia.
– Nie chcia∏em tego wszystkiego chowaç d∏u˝ej w pracowni. To, co Paƒstwo mogà teraz oglàdaç, nie by∏o nigdy wczeÊniej udost´pnione szerszej publicznoÊci. Trudno cieszyç si´ czymÊ, co jest
pi´kne, ale czego nikt nie mo˝e obejrzeç. Nie ukrywam, ˝e brakuje mi moich dzie∏, cz´sto wi´c zaglàdam do muzeum, spaceruj´, rozmawiam ze zwiedzajàcymi. Z drugiej strony mam ogromnà satysfakcj´, ˝e bardzo wielu ludziom to si´ podoba. Kilka dni temu podesz∏a do mnie starsza pani
i wyraênie wzruszona ˝yczy∏a mi stu lat, a kiedy to mówi∏a mia∏a ∏zy w oczach. A wi´c ma to tak˝e taki sens. Tu mo˝na zobaczyç sztuk´ takà, jakà by∏a kilkaset lat temu, wykonanà z sercem
i pietyzmem, ogromnym nak∏adem pracy. Taka sztuka, w odró˝nieniu od jej wspó∏czesnej wersji,
jest odbierana jako autentyczny wysi∏ek.
– W Pana kolekcji podziwiamy przyk∏ady r´kodzie∏a, które jest nieobecne w typowych galeriach bursztynu. Pan tworzy przedmioty, pozornie b´dàce sztukà u˝ytkowà, ale przecie˝ nie takie jest ich przeznaczenie, jest to sztuka czysto artystyczna.
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Skàd u Pana takie w∏aÊnie traktowanie bursztyniarstwa, nawiàzujàce w prostej linii do dokonaƒ wielkich mistrzów sprzed stuleci?
– Zacznijmy odwrotnie. Niech bohaterem tej wystawy b´dzie sam bursztyn.
W odró˝nieniu od innych kamieni odznacza si´ ogromnym bogactwem kolorów. Je˝eli si´ go traktuje delikatnie
i z sercem, odwzajemnia to. To bursztyn
sam decyduje, co z niego zrobimy. A dlaczego nawiàzuj´ do sztuki dawnych
epok, renesansu i baroku? Wtedy tworzono dzie∏a autentyczne i jest to wyraz
szacunku i ho∏du dla warsztatu ich
twórców, który mia∏em okazj´ poznaç
bardzo dok∏adnie. Wiele lat temu odnawia∏em spo∏ecznie wielkà bursztynowà
szkatu∏´ Mauhera w muzeum malborskim i wiele si´ wtedy nauczy∏em.
– A wi´c czuje si´ Pan spadkobiercà i kontynuatorem dawnych mistrzów?
– Mog∏em zobaczyç, z jak wielkim sercem wówczas pracowano. Przywiàzywano wtedy wielkà wag´ do proporcji, traktowano je jako odzwierciedlenie kosmicznego ∏adu. Staram si´ to uszanowaç. Jest to jednak pasja nies∏ychanie
kosztowna, cz´Êç dzie∏ musia∏em po prostu sprzedaç. I dlatego jestem bardziej
znany ze swoich wyrobów w Tokio, gdzie
znajduje si´ na przyk∏ad przepi´kny kufel gdaƒski czy ponadkilogramowy s∏oƒ
stojàcy w jednej ze Êwiàtyƒ buddyjskich.

– A jakie cechy charakteru powinien posiadaç cz∏owiek, który zechce poÊwi´ciç si´ tej sztuce?
– Praca musi staç si´ jego pasjà. Musi byç cierpliwy i nies∏ychanie pracowity. Kiedy by∏em m∏odszy, mówiono, ˝e
mam dwa serca. Jedno normalne,
a drugie z bursztynu. Poza tym ustawicznie zmienia si´ ostateczna wersja
dzie∏a. Spoglàdajàc na t´ wystaw´, wiele rzeczy ju˝ chcia∏bym zmieniç i jeÊli
Bóg da, to zmieni´.
– Wróçmy jednak do g∏ównego
wàtku naszej rozmowy. Jak Pan ocenia dotychczasowà wspó∏prac´
z w∏adzami miasta i Muzeum Historycznym?
– Jest ona krótka, bo trwa dopiero
drugi miesiàc, ale oceniam jà bardzo
dobrze. Centrum wystawiennicze

bursztynu chcia∏em wczeÊniej stworzyç
w Sopocie. Zosta∏ ju˝ nawet wybrany
wspania∏y dom na ten cel, niemniej pojawi∏a si´ ludzka zawiÊç i nie uda∏o si´
zrealizowaç pomys∏u. Nie zrezygnowa∏em jednak z idei znalezienia jakiegoÊ
specjalnego miejsca na t´ wystaw´. Od
pierwszej wizyty u mnie prezydenta
Gdaƒska Paw∏a Adamowicza wraz z dyrektorem Adamem Koperkiewiczem
(dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdaƒska — przyp. red.) oraz Zbigniewem Strzelczykiem, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu
wszystko potoczy∏o si´ lawinowo.
W ciàgu zaledwie dwóch tygodni uda∏o
mi si´ sprowadziç specjalne gabloty do
ekspozycji swoich dzie∏. Nie ukrywam,
˝e mia∏em wczeÊniej ró˝ne propozycje
dotyczàce moich prac, zarówno z kraju,
jak i z zagranicy. Ale nie by∏em w stanie
i nie chcia∏em ˝mudnie negocjowaç
wszystkich warunków, a tu stworzono
mi komfortowà sytuacj´. Po prostu czuj´ si´ jak u siebie. Wszystkich moich goÊci mog´ przyjmowaç w muzeum i do
tej nowej sytuacji przywyk∏em ju˝ i ja
i moja ˝ona.
– Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Autorskà wystaw´ Lucjana Myrty mo˝na oglàdaç w salach Ratusza G∏ównego
Miasta w godzinach otwarcia muzeum,
czyli we wtorki i czwartki w godz. 11–18,
w Êrody w godz. 10–16, w piàtki i soboty
10–17, w niedziele 11–17, bilety w cenie 5
i 2,5 z∏., w Êrody wst´p wolny. ■

Ze Zbigniewem Strzelczykiem
prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, o okolicznoÊciach powstania
Muzeum Bursztynu i zawodzie bursztyniarza, rozmawia Gra˝yna Pilarczyk
– Przez wiele lat by∏ Pan wytrwa∏ym
or´downikiem utworzenia w Gdaƒsku
Muzeum Bursztynu. Jak wyglàda∏y
starania majàce doprowadziç do powstania tej placówki?
– O powstaniu tego muzeum mówi∏o si´ w Gdaƒsku przynajmniej od
trzech lat, ale w∏adze miasta nie wykazywa∏y specjalnego zainteresowania tym pomys∏em. Dopiero obecni
rzàdcy miasta, z prezydentem Paw∏em Adamowiczem, ˝ywiej zareagowali na t´ inicjatyw´, widzàc w niej
szans´ promocji miasta i podniesienia
atrakcyjnoÊci turystycznej Gdaƒska.

Nam chodzi tak˝e o podniesienie rangi tego zawodu, który przez wiele powojennych lat traktowany by∏ przez
w∏adze jako z∏o konieczne. Obecny
Zarzàd Miasta decyzjà z lutego tego
roku przeznaczy∏ zabytkowy Zespó∏
Przedbramia, popularnie zwany Katownià, na siedzib´ Muzeum Bursztynu. Zacz´to si´ zastanawiaç, co zrobiç,
by muzeum to powsta∏o szybko, jak
pobudziç Êrodowisko bursztyniarzy,
by przekazywali nieodp∏atnie cz´Êç
swoich zbiorów w depozyt, bo Êrodków finansowych na ich zakup na razie nie ma. Prze∏omem by∏a tu na

pewno decyzja Lucjana Myrty o przekazaniu swej imponujàcej kolekcji
Muzeum Historycznemu.
– Jak wyglàda∏y negocjacje z panem Lucjanem Myrtà? Mia∏ on przecie˝ za sobà nieudanà prób´ powo∏ania do ˝ycia podobnej placówki w Sopocie?
– Rozmowy z panem Lucjanem
Myrtà prowadzi∏em osobiÊcie jako reprezentant Izby Gospodarczej Bursztynu. Poczàtkowo by∏y to niezobowiàzujàce dla obu stron negocjacje. Kiedy
na zaproszenie pana Lucjana dosz∏o
do pierwszego spotkania dyrektora

