
O  MOŚCIE  PILCHOWICKIM  -  INACZEJ 

„Nikt  nie  cieszy  tym  oka. To nie  ma  wartości  ani  artystycznej, ani 
naukowej, ani  społecznej”. Są  to  słowa  wiceministra  kultury  Pawła 
Lewandowskiego  o  ponad  stuletnim  moście  pilchowickim  na  Dolnym 
Ślasku. Amerykańscy  filmowcy  chcą  użyć  go  jako  gadżetu  do  
widowiskowego   zdetonowania   dla  potrzeb  ich  nakręcanego  filmu. 

   Czytałam  tę  wypowiedź pana  ministra  z  zakłopotaniem. Ale  cóż, 
pomyślałam  sobie, kiedyś  o  wieży  Eiffla  (1889)  też  mówiono, że  nic  nie  
warta i  trzeba  zburzyć, Ale  to  było  dawno, a  w  międzyczasie  nasze  
poglądy  się  zmieniły, wieża  stała  się  znakiem  rozpoznawczym  Paryża. 
Powie  ktoś:  z  Paryża  do  Pilchowic  daleko-  gdzie  Rzym  a  gdzie  Krym, i 
zapyta  przewrotnie :  czy  wolno  dokonywać  tak  skrajnych  porównań ? 
Odpowiem :  wolno, nawet  trzeba.. 

Spróbujmy  zatem  spojrzeć  na  pilchowicki  most  z  szerszej  perspektywy 
aniżeli  urzędnicza  zaściankowość. 

Epoka  końca  XIX  i  początków  XX wieku stały  pod  znakiem  wielkich 
techniczno- inżynieryjnych  dokonań,  wyrosłych  na  bazie wynalazków 
zwanych  Wielką  Industrią.  Pojawiają  się  nowe  maszyny, nowe  materiały, 
nowe  konstrukcje-  a  także  nowa  wrażliwość  i  pojęciowość. W  całej  
Europie , w tym  i  na  naszym Śląsku, także  w  Ameryce powstają  nieznane  
wcześniej  dzieła  odważnych  konstruktorów  -  dzieła  inżynieryjnego  kunsztu, 
ożywiające  wyobraźnię,  niekiedy  prowokujące  swą  nowością. Przypomnę, że  
w  tym  samym  roku co  paryska  wieża  Anglicy  konstruują  słynny  most 
Forth Bridge  projektu    Benjamina  Bakera. Kilka  lat  wcześniej  w  Nowym  
Jorku  powstaje „wiszący” most  Brooklyński (1883). Mnożą  się  
spektakularnie  mosty  żelazne,  potem  stalowe, najpierw  nitowane, potem  
spawane, o  zadziwiających  formach  konstrukcji-  widome  znaki, symbole 
technicznego  postępu,  wiary  w  innowacyjne  ludzkie  talenty. 

Nie  będzie  od  rzeczy  przypomnieć, że  w  tym  samym  czasie  dochodzi  do  
wielkiej  innowacji  w  sztuce :  pojawia  się  sztuka  abstrakcyjna, która  nie  
przemawia  tematem,  fabułą, ale  samą  swoją  formą:  proporcjami, wyrazem 
linii, plam  barwnych, - słowem „czystą  formą”. I  tutaj  drogi  tak  tworzącego  
artysty  i  inżyniera  konstruktora  znajdują  wspólny  mianownik.  Jak  to  się  
dzieje?  Dzieło  kunsztu  inżynieryjnego  jako  dzieło  sztuki ? 
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Dzisiejsza  humanistyka, w  tym  historia  sztuki  posiada  narzędzia  badawcze 
służące  tej  problematyce.  Najpełniej  sformułował  rzecz  angielski  historyk  
sztuki  ze  Szkoły  Warburga,  profesor  uniwersytetu  Yale, Michael  Baxandall 
(1985). To  on  pioniersko  zajął  się  pytaniem, jak  historia  sztuki  może 
analizować  i  oceniać  dzieła  inżynieryjne.  Wyniki  jego  badań  prezentowane  
są  także  na  polskich  uniwersytetach.  Na  czym  rzecz  polega ? Baxandall  
wprowadził  pojęcie  „ekspresyjnego  funkcjonalizmu”.  Co  to  znaczy? Oto  na  
swój  warsztat  badawczy  wziął  właśnie  Forth  Bridge  i  okiem  historyka  
sztuki  potraktował  jego  wyraz  formy, kompozycji, konstrukcji. Wydobył 
wizualne  elementy  wyrazu: ciążenie, podpieranie, lekkość, wrażenie  ściskania 
bądź  rozpierania, efekt  linii  prostych, parabolicznych, spiralnych, proporcje- 
słowem  nazwał  to  dzieło  językiem  nie  technika, lecz  humanisty. Obiekt  
techniczny-  most  stał  się  pełnoprawnym  dziełem  sztuki. Potrzeba  było  do  
tego  estetycznej  wrażliwości. Tylko tyle, i  aż  tyle. 

Z  dorobku  tej  myśli  naukowej o  wielkiej  nośności  społecznej  korzystamy 
nadal-  bo  czymże  jest  nasz  entuzjazm  nad  pięknem  konstrukcji  choćby 
katowickiego  Spodka? 

Ale  wróćmy  do  mostu  pilchowskiego.  Mieści  się  on  bezbłędnie  w  
opisanej  wczesnej  fazie  europejskich  dokonań  kompozycji  inżynieryjnych 
jakie  skrótowo  zostały  tu  naszkicowane.   Ten  most  wysoko  nad  wodą  
zawieszony,  wyłania  się  z  gęstego  nieprzeniknionego  lasu.  W  porównaniu  
z Forth  Bridge  jest  optycznie, ‘niematerialnie”  lekki, jego  konstrukcja  
daleko bardziej  prosta  i  przejrzysta. Składa  się  z  prostej  jak  strzała  linii 
górnej  torów  kolejowych, pod  którą  rozciąga  się  wspierający ją  
paraboliczny  łuk. Obydwa  elementy  łączą  zygzaki  kratownicy, rytmicznie  
rozsuwające  się  po  brzegach, gęstniejące  ku  środkowi. Całość  na  brzegach 
mocowana  jest  na  masywnych  kamienno- betonowych  pylonach. W  całości  
dominuje  minimalizm  zastosowanych  elementów  konstrukcyjnych, 
geometryczna  rytmizacja, czytelność  zamysłu  kompozycyjnego. 

Mamy  podarowany  przez  los  i  historię  cenny  zabytek  dziedzictwa  kultury. 
To  nie  jest  relikt  który  można  przeznaczyć  na  zniszczenie  dla  chwilowych  
potrzeb  filmowych.  Taką  decyzją  wystawilibyśmy  sobie  świadectwo  
ignorancji  i  barbarzyństwa..  Panowie-  nie  tedy  droga. 
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