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O

d konferencji pod podwójnym tytułem „Monitoring miast historycznych o najwyższej wartości” i „Kazimierz – miasto zagrożone” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 10, 2006), zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym z inicjatywy tamtejszego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, we współpracy z Krajowym
Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Polskim Komitetem Narodowym
ICOMOS minął już ponad rok. Czy rozwiązała ona któryś z ważnych problemów tego
miasta malarzy, pisarzy, poetów i... turystów, bez których dzisiejszy Kazimierz Dolny nie
może się przecież obyć, ale też którzy przysparzają miasteczku wielu kłopotów? Wydaje się, że nie. Dyskusja jakby zawisła w powietrzu. Tymczasem nakładem Oficyny
Wydawniczej TOnZ ukazały się materiały z kazimierskiej konferencji („Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa”, Warszawa 2007). Warto je przejrzeć i przypomnieć sobie,
o czym w październiku 2006 r. mówiło się w Kazimierzu.
Warto, bo oto nadchodzi już wiosna i tylko patrzeć, jak z jej
nastaniem ruszą w stronę Kazimierza liczne rzesze jego miłośników. A będą wśród nich – jak zawsze – i artyści, i zwyczajni turyści.
Co ich tam ciągnie? Co przyciągało niegdyś? Co zastaną
dzisiaj u celu wędrówki, a co widywano tam przed laty? Jak
napisała Monika Adamczyk-Garbowska, autorka antologii
poświęconej Kazimierzowi Dolnemu, „Od początku dwudziestego wieku miasteczko zyskiwało popularność wśród
malarzy i pisarzy. Dlaczego? Wydaje się, że ze względu na
połączenie cech typowych z wyjątkowymi. Biedne, zanurzone w stagnacji, ale z biedą
kontrastującą ostro z niezwykłym krajobrazem, znów jednocześnie typowym i nie. Podczas gdy lasy i piaszczyste plaże nad Wisłą czynią je podobnym do innych miasteczek,
skaliste brzegi nadają mu śródziemnomorski wygląd. I – jak stwierdza [Jechiel Jeszaja] Trunk [w książce «Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce», Warszawa 1997]
– są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie światło jest tak zróżnicowane i wyjątkowe:
Paryż, Jerozolima i Kazimierz” (Monika Adamczyk-Garbowska, „Kazimierz vel Kuzmir.
Miasteczko różnych snów”, Lublin 2006, ss. 20-21).
Jak zatem widzieli i zapamiętali Kazimierz Dolny wybrani przez nas malarze, przedstawiciele dwóch różnych kultur i narodowości: Teresa Roszkowska i Chaim Goldberg? O tym – w artykułach Waldemara Odorowskiego „Kazimierz Dolny Teresy Roszkowskiej” (ss. 8-11) i Kazimierza Robaka „Kuzmir Chaima Goldberga” (ss. 12-15).
W tym numerze kończymy już publikację wykazu polskich czasopism poświęconych
zabytkom. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to lista kompletna. Brakuje też na niej
czasopism, które przestały się ukazywać (jak np. warszawski magazyn sztuki dawnej
„ANTYKI”, ukazujący się w latach 1997-1998 i krakowska „SZTUKA SAKRALNA”, wydawana w latach 2002-2004). Mamy jednak nadzieję, że nawet w takiej, uproszczonej postaci nasza lista spełni oczekiwania czytelników.
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