„Jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy podjęli tę piękną inicjatywę w okresie
międzywojennym, odbudować i restytuować Muzeum Śląskie. Winni to jesteśmy przyszłym
pokoleniom tej ziemi”.
Z apelu Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego w Katowicach, czerwiec 1981

Rok 1945. Nowa władza zaczyna od usuwania śladów niemczyzny na Górnym Śląsku. Najpierw
to, co widać. Na głównych ulicach Katowic wiele reklam było wykonanych tak solidnie, że ich
usuwanie wymaga budowania rusztowań i pokrywania śladów zaprawą. Słupy ogłoszeniowe
i niemieckie szyldy są zaklejane. Niemieckie tablice i drogowskazy zastępowane polskimi.
Do Katowic wraca Tadeusz Dobrowolski, chce ocalić resztki zbiorów przedwojennego
muzeum. Gorzko wspomina:”Kiedy z końcem zimy 1945 r., po zajęciu Śląska przez Armię
Czerwoną otwarły się pewne możliwości ratowania śląskich zbiorów muzealnych, nie można
było skłonić nikogo spośród czynników miarodajnych czy powołanych do wszczęcia
odpowiedniej akcji (...), ale dokonanie przynajmniej próby ratowniczej było naszym
obowiązkiem. Pamiętam dobrze gorzki smak ówczesnych doświadczeń, antyszambowania po
poczekalniach różnych dygnitarzy, odruchy niecierpliwości z ich strony i zbywanie mnie byle
czym jako uciążliwego czy maniackiego petenta. W rezultacie zbiory Muzeum Śląskiego
rozlokowane przez Niemców po folwarkach, klasztorach i rezydencjach wiejskich uległy
w ogromnym procencie zniszczeniu, albo wyszabrowaniu”.
Katowice przypominają wielki dworzec – jedni stąd muszą wyjechać, inni wyjeżdżają sami.
Ich miejsce zajmują repatrianci. Nienawidzą Niemców, zaliczają do nich Górnoślązaków.
Próbują ukulturalniać „dziki Zachód” – w ich pojęciu rezerwat niemczyzny. Miejscowi bronią
się przed oskarżeniami. Denerwuje ich lenistwo przybyszów i słaba orientacja w osiągnięciach
cywilizacji. „Oni tam na Wschodzie często nie znali kanalizacji, elektryczności, telefonów”
– mówią. Jedni i drudzy uważają, że wkrótce wybuchnie kolejna wojna Związku Radzieckiego
z państwami Zachodu. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Wszyscy czują niepewność.

TO TYLKO GADANIE
Muzeum Śląskie, dziedzictwo historii, pamięć przodków... Co to za pojęcia? Partia niemal
codziennie przypomina: „Węgiel jest naszą cenioną walutą zagraniczną. Nasz węgiel znają
wszędzie, nawet w dalekim Pakistanie. Za nasz węgiel otrzymujemy cenne dewizy, potrzebne
na zakup zagranicznych maszyn i sprzętu dla rozbudowujących się gałęzi przemysłu, a przede
wszystkim na zakup obrabiarek i urządzeń energetycznych. Węgiel wyrąbywany w naszych
kopalniach płynie w świat, zdobywając rynki zbytu. Węgla musimy mieć jeszcze więcej”.
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Tylko śląski oddział Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych na jednym z wieczorów
dyskusyjnych dochodzi do wniosku, że „obowiązkiem naszego pokolenia będzie odtworzenie
gmachu Muzeum Śląskiego i to na przekór niemieckiemu barbarzyńcy w takiej samej formie,
jak go zbudował polski robotnik”. Ale to tylko gadanie. Poniemieckie muzeum w Bytomiu jest
mniej zniszczone – tam władze decydują urządzić Muzeum Górnośląskie. A w miejscu, gdzie
przed wojną stało Muzeum Śląskie, zbudować gmach Wojewódzkiej Rady Związków
Zawodowych. Polska Ludowa to państwo unitarne. Ślązacy to Polacy, a Śląsk był zawsze
polski, już od czasu pierwszych Piastów. Niemiecka historia regionu ma zostać zapomniana.
Tadeusz Dobrowolski wraca do Krakowa. Do końca życia będzie wykładał historię sztuki
studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i ani słowem nie wspomni o tym, czego dokonał
przed wojną.

ZNACZKI, CEGIEŁKI, DATKI DO SKARBONEK
Festiwal „Solidarności” budzi dawne tęsknoty. W 1981 roku powstaje Społeczny Komitet Odbudowy Muzeum Śląskiego. – Nikt
nam nie kazał, nie stała za nami żadna partia, sami czuliśmy potrzebę odtworzenia
muzeum. To było autentyczne, społeczne
działanie – wspomina prof. Ewa Chojecka,
historyk sztuki, jedna z działaczek komitetu. Organizują publiczną zbiórkę pieniędzy,
sprzedają okolicznościowe znaczki i cegiełki, zbierają datki do skarbonek, przyjmują
materiały budowlane.
W tygodniku śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” apele: „Nadszedł czas odrodzenia idei
Muzeum Śląskiego. Jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy podjęli tę piękną
inicjatywę w okresie międzywojennym, odbudować i restytuować Muzeum Śląskie.
Winni to jesteśmy przyszłym pokoleniom tej
ziemi”. Dziennikarze przypominają: „całe
lata na ten temat panowało wstydliwe
milczenie. W tym czasie zbudowano szereg
gigantycznych budowli – z osławionym
Pałacem Grudniowym na czele – które
pozostaną
niewątpliwie
świadectwem
rządów autokratów; na koniec, gdy bariera
milczenia została przełamana, o kształcie
przyszłego Muzeum Śląskiego mówi się
w coraz większym gronie. Katowiczanom
ruch na rzecz muzeum kojarzy się
z
odbudową
Zamku
Królewskiego”.
– Potrzeba naprawienia pamięci zerwanej w czasie PRL-u była tak wielka, że nawet stan
wojenny nas nie zatrzymał – mówi prof. Chojecka.

PORTRETY WYSPIAŃSKIEGO WCHODZĄ SOBIE NA GŁOWY
W lipcu 1984 roku po prawie półwiekowej przerwie Muzeum Śląskie wznawia działalność.
Władze oddają placówce jeden pokój, a następnie cały budynek przy ulicy Armii Czerwonej
(dzisiaj al. Wojciecha Korfantego). W budowli z czerwonej cegły, niedaleko rynku, od 1899 r.
działał Grand Hotel Wiener. Po wojnie hotel został zamieniony na zwykłą czynszówkę,
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W 1984 roku Muzeum Śląskie zostało otwarte w budynku dawnego Grand Hotelu Wiener,
przy ul. Armii Czerwonej (dzisiaj Aleja Korfantego)

w której kwaterowano lokatorów. Potem wprowadzili się tutaj urzędnicy Zakładów Drzewnych
Przemysłu Węglowego. Prof. Lech Szaraniec, dyrektor muzeum, już po kilku latach otwiera
pierwsze sale wystawowe.
Budynek jest ciasny, nie pomieści wszystkich eksponatów. Z około 50 tys. przedmiotów
i dzieł sztuki jednorazowo można pokazać tylko kilkaset. Reszta leży w magazynach. Trzeba
budować nowy gmach. Stare miejsce zajęte przez dom związków zawodowych. Władze
wyznaczają nowy teren – naprzeciwko parku Kościuszki. Konkurs na projekt nowego
muzeum wygrywa warszawski architekt Jan Fiszer. Jego gmach ma mieć kształt połączonych
z sobą dwukondygnacyjnych pawilonów. Najwyższy, bo trzykondygnacyjny, ma być budynek
biurowy. Kubatura – do 180 tys. m sześc., dwa razy więcej niż w gmachu przedwojennym.
– Muzeum będzie górować dwie kondygnacje nad ziemią – zapowiada Fiszer. – Wizualnie ma
być na wskroś nowoczesne. Szkło i metal to główne materiały, z których ma powstać fasada.
Budynek będzie podzielony na segmenty. Taki jest wymóg terenu, gdzie występują szkody
górnicze. Kiedy już znajdziemy się w środku, będziemy mogli wybrać to, co nas najbardziej
interesuje. Górne piętro zajmą malarstwo i rzeźba oraz biblioteki Przez olbrzymie okno będzie
można spojrzeć na taras, gdzie pokazana zostanie kolekcja rzeźby plenerowej. Powstanie
kawiarenka z widokiem na malowniczy stawik. Ponadto będzie można spędzić czas
w księgarni, zorganizować konferencję w salach audiowizualnych.
Nic z tego. Władze decydują: najpierw zbudujemy nową siedzibę dla Biblioteki Śląskiej.
Dyrektor Szaraniec nie składa broni. Pokazuje zbiór malarstwa współczesnego – wszystko
w magazynie. Na ścianach nie ma miejsca dla Nowosielskiego, Mikulskiego, Beksińskiego...
W salach wystawowych wielki portret pędzla Józefa Mehoffera przytłacza niewielkie oleje
Teodora Axentowicza. Portrety Wyspiańskiego wchodzą sobie na głowy. Jeden obraz obok
drugiego, jak w XIX-wiecznej galerii.
W 2004 roku Polska staje się częścią unii Europejskiej. Samorządy mogą korzystać z unijnych
pieniędzy. Droga do budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego zostaje otwarta.
Dariusz Kortko
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