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Historia architektury dziewietnastowiecznego Gdanska, dot^d

prawie nieznana, powoli zaczyna wchodzic do naukowego obiegu, glownie

dzieki pracownikom, studentom i doktorantom Instytutu Historii Sztuki

Uniwersytetu Gdanskiego skupionym wokol profesor Malgorzaty

Omilanowskiej. Rozprawa Pani Katarzyny Wojtczak przywraca

swiadomosci spolecznej i badaczom osobe nietuzinkowa^ - architekta

miejskiego miasta, Juliusa Alberta Gottlieba Lichta. Choc nie zostawil on

po sobie spektakularnych budowli, byl - jak wynika z dysertacji - jednym

z glownych pomysiodawcow i niestrudzonych realizatorow modernizacji

Gdanska, dlugoletnim wspolpracownikiem nadburmistrza Leopolda von

Wintera.

Rozprawa podzielona zostala na szesc rozdzialow, poprzedzonych

Wprowadzeniem i zamknietych Zakonczeniem. We Wprowadzeniu p.

Wojtczak umiescila stan badan, uwagi o metodologii i strukturze pracy, a

takze solenne i sympatyczne podziejcowania. Rozdzial pierwszy przynosi

rekonstrukcje^ faktow z zycia Lichta od urodzenia do momentu powolania

na stanowisko architekta miejskiego w Gdansku. Ukazuje on

wszechstronnosc zainteresowan mlodego Lichta, jego wyksztalcenie i

praktyke inzynieryjn^ w zakresie geodezji, budownictwa wodnego,

budownictwa portowego i drogowego, budownictwa kolejowego,

architektury oraz konstrukcji maszyn i urz^dzen - na czele z piecem

kregowym do wypalania cegiel, ktorego projekt opracowal on wespol z

Friedrichem Eduardem Hoffmannem.

Kolejne rozdzialy prezentuj^ dzialalnosc Lichta w Gdansku w

ukladzie rozumowanym. I tak rozdzial drugi przynosi informacje o roli i

zakresie obowi^zkow architekta miejskiego, ktore zdecydowanie
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wykraczaly - jak napisala p. Wojtczak - poza dzisiejsze ,,wyobrazenia o

tym urz^dzie" (s. 26), do obowiazkow szefa Deputacji Budowlanej

nalezalo bowiem zarzaxlzanie i utrzymywanie wszelkiego rodzaju

budownictwa komunalnego i zakladow miejskich, nadzor nad caloscia^

budownictwa komunalnego i prywatnego, a takze przewodniczenie

technicznym komisjom budowlanym. W rozdziale pomieszczono tez

informacje o wspolorganizacji przez Lichta Prowincjonalnej Wystawy

Przemyslowej oraz o projektowaniu iluminacji miasta z okazji roznych

waznych wydarzen. Rozdzial nastejmy, trzeci, ukazuje dzialania architekta

na rzecz modernizacji miasta. Ich niezwykle wazn^, nowatorsk^ i

znakomicie swiadczqc^ o dalekowzrocznosci Lichta zapowiedzia^ byl

opublikowany w 1860 roku memorial o poprawie warunkow zdrowotnych

Gdanska, skierowany w pierwszym rz^dzie do wladz municypalnych.

Zawarte w memoriale postulaty byly nast^pnie - dziejd znakomitej

wspolpracy z nadburmistrzem Winterem - realizowane w kolejnych

dziesiecioleciach, przynosz^c stworzenie pionierskiego na warunki Europy

kontynentalnej sytemu wodno-kanalizacyjnego, regulacj^ systemu

wodnego, osuszanie podmoklych terenow, budowe^ pol^czeri kolejowych i

rzezni miejskiej. Architekt zaangazowany byl tez w reform^ sluzb

komunalnych, m.in. w stworzenie zawodowej strazy pozarnej. Rozdzial

czwarty stanowi kontynuacj^ zagadnien trzeciego ukazuj^c Lichta jako

projektanta licznych szkol miejskich roznego stopnia, jego dzialania na

rzecz wychowania fizycznego poprzez budowe^ sal gimnastycznych,

tworzenie kolonii tanich mieszkan dla robotnikow, a takze budowe^

miejskiego urz^du pozyczkowego, zapewniaj^cego dostep do gotowki na

godziwych warunkach. P. Wojtczak pomiescila w nim takze uwagi o

zaangazowaniu Lichta w dzialalnosc spoleczn^ w roznych towarzystwach

(takich jak Towarzystwo Rzemieslnicze czy Stowarzyszenie Architektow i

Inzynierow), a takze jego dzialania na rzecz powolania do zycia gdanskich

muzeow. W rozdziale pi^tym zaprezentowane zostaly dzialania

konserwatorskie szefa Deputacji Budowlanej, na czele z najwi^kszymi

restauracjami: Ratusza Glownego Miasta (a w szczegolnosci Sali

Czerwonej), zespolu pofranciszkanskiego, przeksztalconego na potrzeby

szkolnictwa i przede wszystkim Muzeum Miejskiego oraz Bramy Zielonej,

Dworu Artusa i Dworu Bractwa sw. Jerzego. Rozdzial ostatni poswi^cony



zostal projektom architektonicznym wykonanym dla prywatnych

zleceniodawcow, a wlasciwie dla innych niz miasto, bo obok osob

fizycznych znalazla sie tarn kaplica szpitalna, gmach poczty oraz Szkola

Wiktorii. Doktorantka wskazala w nim tez na role Lichta w ksztaltowaniu

przestrzeni miejskiej poprzez tworzenie placow i nowa aranzacje wnetrz

urbanistycznych. W ostatnim podrozdziale syntetycznie podsumowala

architektoniczne dokonania Lichta sugerujac znaczenie wprowadzanych

przez niego w kolejnych dziesiecioleciach kostiumow stylowych dla

generalnego krajobrazu architektonicznego miasta, poczynaj^c od

romantycznego Rundbogenstilu i neogotyku, a na renesansie niemieckim

(zaprezentowanym najszerzej) konczac.

W Zakonczeniu znalazly sie uwagi o ostatnich latach zycia Lichta,

podsumowanie jego dokonan ze zwroceniem uwagi na ich

wszechstronnosc, krotka analiza stylistyczna jego projektow

architektonicznych oraz ocena dzialan budowniczego na rzecz

modernizacji gdanska w okresie sprawowanie przez niego funkcji szefa

Deputacji Budowlanej, czyli przez trzydziesci szesc lat.

Pani Wojtczak za glowne cele dysertacji uznala ,,ustalenie faktow

dotyczacych zycia i tworczosci Lichta ,,oraz umiejscowienie ich w

kontekscie historycznym" (s. 9). Pierwszy z owych celow zrealizowany

zostal w sposob budzacy podziw. Doktorantka dokonala imponuj^cej

rekonstrukcji faktow z zycia i dzialalnosci architekta wlasciwie wylacznie

na podstawie wlasnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Ogromu

pracy ze zrodlami pisanymi studiowanymi glownie w Berlinie i Gdansku

nie oddaja^ przypisy - te bowiem odnosza^ sie tylko do tych dokumentow,

ktore na temat Lichta cos mowi^, pomijaja natomiast milczeniem metry

biezace starych papierow wertowanych bez pozytywnego rezultatu.

Podobnie wyglada sytuacja ze zrodlami drukowanymi: sprawozdaniami

magistratu miasta Gdanska oraz dwudziestoma tytulami gazet codziennych

i periodykow fachowych. Zmudne sleczenie w bibliotekach przelozylo sie

na szereg informacji umieszczonych w tekscie rozprawy, ale sporo czasu

musialo zostac tez poswiecone na jalowe kartkowanie pozolklych stron lub

przewijanie mikrofilmow, ogladanie mikrofisz i zdigitalizowanych gazet.

Wyrazajax; sie gornolotnie i troche kiczowato mozna powiedziec, ze dzieki



dysertacji Katarzyny Wojtczak Julius Albert Gottlieb Licht ozyl na no wo

niczym feniks z popiolow.

Gorzej natomiast wyszlo z kontekstem historycznym. Uwagi ogolne

i podsumowuj^ce poszczegolne zakresy dzialalnosci Lichta maja^ charakter

bardzo skrotowy i choc zasadniczo s^ trafne pozostawiaj^ u czytelnika

spory niedosyt. Na dodatek wplecione zostaly w ci^g narracji historycznej i

nigdzie - poza podrozdzialem Kreowanie charakteru architektonicznego

miasta i Zakonczeniem - nie wyodr^bniono ich w osobna^ cze^c rozprawy.

O rodowodzie i specyfice rozwiazan stylistycznych Lichta p. Wojtczak

napisala bardzo skrotowo. Szczegolnie jest to uderzaj^ce w cze^ci

mowi^cej o szkolach. Zakwalifikowanie owych budynkow do

,,szinklowskiego rundbogenstilu" (s. 96) i wskazanie na zwi^zki ze

Stiilerem, ale bez jakichkolwiek analiz jest nie tylko niewystarczaj^ce, ale i

czesciowo bledne, poniewaz szkola na Osieku (s. 94-95) jest utrzymana w

formach Backsteingotik. Trudno tez zrozumiec, dlaczego niewielka kaplica

szpitala Niepokalanego Pocz^cia na Dolnym Miescie mialaby bye

inspirowana wzorami angielskimi (s. 161). Bez blizszego wskazania o jakie

relacje chodzi jest to stwierdzenie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia

naukowego.

Pani Wojtczak wskazala szerzej na znaczenie neorenesansu

polnocnego jako stylu pasuj^cego do czasow ,,swietnosci w historii

hanzeatyckiego portu" (s. 171), dodatkowo sankcjonuj^c popularnosc

owego kostiumu stylowego slowami nadburmistrza Wintera (s. 171-172).

Podobnej - nawet skrotowej analizy - nie doczekaly sie^ budowle

wczesniejsze, przede wszystkim szkolne. Wzmiankowana juz przeze mnie

szkola na Osieku moze zostac uznana za ,,krzyzacka/' w stylu, a bior^c pod

uwag^ zainteresowania Lichta zakonem i jego architektur^, o czym

Doktorantka wzmiankuje przy okazji omawiania restauracji zespolu

pofranciszkanskiego (s. 136), warto bylo taki trop rozwazyc.

Zalowac tez nalezy, ze w rozprawie nie znalazly si$ zadne uwagi na

temat profesji architekta w XIX wieku, ktore pozwolilyby lepiej zrozumiec

fenomen Lichta. Czy jego szerokie zainteresowania inzynierskie byly

czyms niezwyklym? Bior^c pod uwage^ dychotomie w pojmowaniu

architektury w okresie historyzmu, zaliczanej b^dz do dziedziny sztuki,

b^dz techniki raczej nie (choc oczywiscie uderza wszechstronnosc Lichta).



Zagadnienie mozna by z powodzeniem rozwin^c w oparciu o dose juz

liczne publikacje na temat zawodu architekta, rozpoczynajqe np. od lektury

dwutomowej publikacji Der Architekt. Geschichte und Gegenwart eines

Berufsstandes, Koln et al. 2013.

Rozprawa zostala napisana bardzo dobrym, wartkim jezykiem.

Wlasciwie nie spotyka si? w niej zadnych literowek (mozna co najwyzej

wskazac na niekonsekwencje w pisowni nazwiska Clausewitz, raz przez

,,w", raz przez ,,v" - np. s. 31). Natomiast pojawiaja_ sie dose liczne

powtorzenia pewnych stwierdzeh, wynikaj^ce zapewne z pewnego

pospiechu przy ostatecznej redakcji tekstu. Wywody prowadzone s^

logicznie, a opisy architektoniczne s^ prawidlowe. Tylko w dwoch

przypadkach zdarzyly si? pewne niedociajpiiecia. Przy opisie lombardu

dowiadujemy sie najpierw, ze gmach sktada sie z dwoch cz?sci:

frontowego budynku biurowo-mieszkalnego i magazynu, a nastepnie, ze

pomiedzy obiema czejsciami jest jeszcze przeszklony dziedziniec, a takze,

ze budynek frontowy ma boczne skrzydla, podczas gdy chodzi po prostu o

zewnetrzne jego cz?sci znajdujace sie poza ryzalitem srodkowym (s. 101-

102). W opisie sali gimnastycznej na tylach szkoly sw. Piotra czytamy, ze

,,w dolnej partii znajdowal sie cokol kryjacy przejscie do czesci szkolnej"

(s. 99), ale przejscia tego prozno szukac na planach architektonicznych -

cokol jest po prostu dolna^ cz?scia_ sciany sali gimnastycznej.

Dysertacja Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) - architekt

miejski Gdanska powinna ukazac sie drukiem po wprowadzeniu poprawek,

glownie w zakresie analizy porownawczej i stylistycznej, stanowi bowiem

wazne i samodzielne osi^gniecie badawcze zarowno w perspektywie

gdanskiej, jak i szerszej, srodkowoeuropejskiej. Tym samym stwierdzam,

ze spelnia ona wymogi stawiane rozprawom doktorskim przez art. 187

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzaj^ce ustawe Prawo o

szkolnictwie wyzszym i nauce (Sz. U. 2018 nr 1669) i ustawy Prawo o

szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018 nr

1668) i tym samym wnosze o dopuszczenie mgr Katarzyny Wojtczak do

dalszych etapow przewodu doktorskiego.


