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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
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Adama Koperkiewicza i prezydenta
Paw∏a Adamowicza w pracowni pana
Myrty, potwierdzi∏ on wszystko to, co
ustaliliÊmy wczeÊniej.
– Wtedy po raz pierwszy obaj panowie mieli okazj´ obejrzeç eksponaty
z autorskiej kolekcji pana Myrty?
– Tak, i nie ukrywajà, ˝e a˝ do tego
momentu sceptycznie odnosili si´ do
pomys∏u obejrzenia ca∏ej kolekcji.
W drodze dyrektor Koperkiewicz g∏oÊno rozwa˝a∏ pomys∏ zakupu sejfu dla
ca∏ej kolekcji. Ja odpowiedzia∏em, znajàc skal´ przedsi´wzi´cia, ˝e raczej potrzebne b´dà drzwi skarbcowe. Kolekcja wywar∏a niema∏e wra˝enie na obydwu panach i wówczas wszystko zacz´∏o si´ krystalizowaç.
– Czyli sztuka obroni∏a si´ sama?
– Tak, a wymiernym efektem tych
rozmów jest dzisiaj prezentacja kolekcji pana Lucjana Myrty w Ratuszu
G∏ównomiejskim.
– Podczas otwarcia tej wystawy
pad∏y s∏owa mówiàce o tym, ˝e
Gdaƒsk mo˝e ju˝ nazywaç si´ europejskà stolicà bursztynu. Czy w innych miastach Europy i Êwiata istniejà podobne placówki?
– Funkcjonujà rzecz jasna
wystawy, szumnie nazywane
muzeami bursztynu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Europie Zachodniej. Wsz´dzie majà za
zadanie przyciàgnàç klientów i zach´ciç do zakupów
bi˝uterii ze srebra i bursztynu, w znacznej cz´Êci wykonanej w Polsce, szczególnie
na Wybrze˝u. Nie ukrywamy, ˝e cenne przedmioty
z bursztynu, zarówno sztuka
u˝ytkowa, bi˝uteria jak

i cenne inkluzje fauny i flory sà sprzedawane za granic´. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e nie by∏o dotàd w Polsce placówki zainteresowanej zatrzymaniem
w kraju szczególnie wartoÊciowych
przyk∏adów sztuki bursztyniarskiej.
– Czy nie uwa˝a Pan, ˝e teraz, po
powstaniu Muzeum Bursztynu, wykszta∏ci si´ swoista moda na podobne kolekcje prywatne, na Êledzenie
i kupowanie pi´knych okazów i w rezultacie oka˝e si´ to niezwykle korzystne dla Êrodowiska bursztyniarzy, a ich dzie∏a pozostanà w kraju?
– By∏oby to znakomite prze∏o˝enie
i jeÊli tylko tak si´ stanie, b´dzie to kolejny sukces odniesiony przez nasze
Êrodowisko w dziele promocji bursztynu. B´dzie to równie˝ promocja naszego zawodu, który do dzisiaj nie jest
uwzgl´dniony w oficjalnym spisie rzemios∏ i zawodów.
– Jak Pan sobie wyobra˝a przysz∏oÊç bursztyniarstwa? Czy b´dzie
coraz bardziej sztukà, czy pozostanie
wierne idei rzemios∏a u˝ytkowego?
– Jak ka˝dy zawód, b´dzie podlega∏
dzia∏aniom rynkowym. W zale˝noÊci
od zapotrzebowania rynku, b´dzie
kszta∏towa∏a si´ jego produkcja. A zapotrzebowanie jest g∏ównie na bi˝uteri´, i to tanià, wykonywanà maszynowo przez du˝e firmy.
– A wi´c obecnie na rynku króluje
produkcja masowa?
– Tak i jest to produkcja wzorniczo
powielana. Ale jest równie˝ zapotrzebowanie na bi˝uteri´ jednostkowà,
którà zarówno od strony projektowej
i wykonawczej zupe∏nie inaczej si´
przygotowuje, jest ona tak˝e du˝o
dro˝sza. Jak sàdz´, b´dzie ros∏o zainteresowanie takà w∏aÊnie sztukà u˝ytkowà. Nie jesteÊmy w stanie szybko
wykreowaç w Polsce mody na bi˝uteri´ artystycznà z bursztynem, ale
w Êwiecie taka moda ju˝ jest.

– Co sprawi∏o, ˝e bursztyn sta∏ si´
dla Pana czymÊ tak wa˝nym, ˝e poÊwi´ci∏ mu Pan ca∏e ˝ycie?
– Jak to cz´sto w ˝yciu bywa, spowodowa∏ to przypadek, a mi∏oÊç przysz∏a póêniej. Sta∏o si´ tak chyba przez
sam bursztyn, jego pi´kno, ciep∏o
i wcià˝ na nowo odkrywane walory,
które w ka˝dym kawa∏ku sà inne.
Bursztyn przez to w∏aÊnie uczy pokory. Ka˝dy jego kawa∏ek trzeba umieç
odkryç, wyeksponowaç jego tajemnic´
i wszystkim jà pokazaç.
– Du˝o mówi si´ ostatnio o leczniczych w∏aÊciwoÊciach bursztynu. Podobno przynosi on ulg´ w ró˝nych
chorobach. Co Pan sàdzi na ten temat?
– W mojej rodzinie od wielu lat stosowana jest nalewka bursztynowa
przy przezi´bieniach, stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, reumatyzmie. Lecznicze w∏aÊciwoÊci
bursztynu sà prawie nieograniczone.
Jest on te˝ materia∏em, którego
radiesteci u˝ywajà dla odpromieniania budynków. Wahade∏ka wykonane
z bursztynu zachowujà si´ w sposób
fantastyczny, a kilka kawa∏eczków
tej skamieliny wrzuconych do wody
powoduje, ˝e zachowuje ona Êwie˝oÊç
znacznie d∏u˝ej ni˝ normalnie.
O tych w∏aÊciwoÊciach bursztynu
wiedziano ju˝ dawno temu. Osoby
szlifujàce bursztyn sà odporne na
choroby dróg oddechowych, gdy˝ tak
dzia∏ajà olejki eteryczne wydobywajàce si´ z niego podczas obróbki. Poza
tym ma on tak˝e, nie do koƒca zbadane, w∏aÊciwoÊci elektrostatyczne.
Nie na darmo Rzymianie ochrzcili go
mianem elektronu. Marzy mi si´, by
jednym z dzia∏aƒ Muzeum Bursztynu by∏y badania naukowe nad jego
wielorakimi w∏aÊciwoÊciami, tak˝e
leczniczymi. Mo˝na by je prowadziç
przy wspó∏pracy z Akademià Medycznà. MyÊl´ te˝ o badaniach nad historià handlu
bursztynem i dzia∏aƒ osób,
które si´ tym bursztynem
w przesz∏oÊci zajmowa∏y.
Taka interdyscyplinarnoÊç
placówki muzealniczej znakomicie
odpowiada∏aby
oczekiwaniom wspó∏czesnego odbiorcy i nie zaw´˝a∏aby jej dzia∏alnoÊci wy∏àcznie do zadaƒ ekspozycyjnych.
– Dzi´kuj´ bardzo za
rozmow´.

