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WSPOMNIENIE

charakter konserwatorski, w któ-
rym elementy rekonstrukcji wy-
st´pujà tylko w ÊciÊle okreÊlo-
nych przypadkach. Ich cechy to
powstrzymanie procesów de-
strukcji oraz wydobycia i utrwa-
lenia wszystkich istotnych ele-
mentów architektury i wyposa-
˝enia wn´trz. (…) Jako has∏o na-
czelne przyj´to szacunek dla ory-
gina∏u, uszkodzone elementy mia-
∏y byç ratowane i tylko w osta-
tecznoÊci wymieniane na kopie”. 

Przywo∏any tu fragment sta-
nowi swoiste credo i przes∏anie
dla historyków sztuki i konserwa-
torów. Fischinger wyraênie mó-
wi, ˝e ca∏oÊciowa, oparta na
wszechstronnych badaniach na-
ukowych konserwacja musi byç,
w przeciwieƒstwie do powierz-
chownych, cz´sto tandetnych re-
konstrukcji, sta∏à troskà twórców
i spo∏eczeƒstwa w walce o zacho-
wanie dziedzictwa narodowego. 
I takim w∏aÊnie podejÊciem do
zawodu kierowa∏ si´ w swojej
pracy, którà traktowa∏ jako swe-
go rodzaju misj´ (aby u˝yç tego
zapomnianego, niestety, s∏owa).
Pe∏ni∏ jà przez ca∏e ˝ycie. 

Jego nazwisko zawsze b´dzie
si´ kojarzy∏o z odnowà Wawelu.
Jemu zawdzi´czamy, ˝e w ciàgu
ostatnich pi´tnastu lat po raz 
pierwszy w dziejach królewskiej
rezydencji dokonano ca∏oÊcio-
wej renowacji zamku i katedry.
Jedynie z ˝alem mo˝na skonsta-
towaç, ˝e g∏ówny animator i au-
tor nie doczeka∏ odnowienia na-
grobka Stefana Batorego d∏uta
Santi Gucciego – artysty, którego
twórczoÊç by∏a mu najbli˝sza.
Pisa∏ o nim i jego czasach wie-
lokrotnie. 

W bogatej spuÊciênie Fischin-
gera poczesne miejsce zajmuje
problematyka inwentaryzatorska
i konserwatorska. Wszystkie jego
prace, oparte na g∏´bokiej wiedzy
i rzetelnej znajomoÊci tematu,
pisane sà z pe∏nà odpowiedzial-
noÊcià za s∏owo. Jego dokona-
nia by∏y zauwa˝ane i doceniane.
Otrzyma∏ m.in. krzy˝e: Kawa-
lerski, Oficerski i Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski.
Stowarzyszenie Historyków Sztu-
ki uhonorowa∏o go medalem Me-
rentibus, a w 1997 r. wojewoda
ma∏opolski przyzna∏ mu nagrod´
za opiek´ nad zabytkami. 

OdpowiedzialnoÊç za stan 
i zinwentaryzowanie zabytków
sztuki widoczna by∏a u Andrzeja
Fischingera równie˝ w licznych
dzia∏aniach spo∏ecznikowskich.
Pracowa∏ aktywnie m.in. w Spo-
∏ecznym Komitecie Odnowy Za-
bytków Krakowa, Komisji Hi-
storii Sztuki PAN, Polskiej Aka-
demii Umiej´tnoÊci, Towarzy-
stwie Mi∏oÊników Krakowa oraz
Stowarzyszeniu Historyków Sztu-
ki. Wsz´dzie ceniony by∏ wysoko
za rozleg∏à wiedz´, gruntownà
znajomoÊç problematyki konser-
watorskiej, szerokie horyzonty 
i g∏´bokà kultur´. Jego wielolet-
nie zaanga˝owanie w odnow´ za-
bytków Krakowa pozwoli∏o m.in.
na „odkrycie” i przywrócenie do

„Trzeba te˝ pami´taç, ˝e kon-
serwacja jest procesem ciàg∏ym 
i odnowione zabytki muszà byç
stale poddawane ró˝nym zabie-
gom”. Zdanie to pochodzi z ksià˝-
ki „Zamek Królewski na Wawelu.
Sto lat odnowy (1905-2005)”,
której wspó∏autorem by∏ Andrzej
Fischinger, a która wysz∏a w roku
2005 – roku jego Êmierci. 

Autor podsumowuje w niej
prace konserwatorskie prowadzo-
ne w latach 1939-1989 i 1990-
2005. Szczególnie wa˝ny i zna-
mienny jest ten drugi okres.
Obejmuje on bowiem dzia∏ania
prowadzone wed∏ug projektu i pod
szczególnym nadzorem Andrzeja
Fischingera. Jest te˝ ukorono-
waniem jego 50-letniej pracy 
w Zbiorach Królewskich na Wa-
welu. Rozpoczyna∏ jà jeszcze jako
student historii sztuki na Uniwer-
sytecie Jagielloƒskim, które to
studia zakoƒczy∏ pracà magister-
skà „Kaplica Myszkowskich 
w Krakowie”. Na tej˝e uczelni 
w 1965 r. obroni∏ rozpraw´ dok-
torskà „Santi Gucci, architekt 
i rzeêbiarz królewski XVI w.”
Zestawienie obu tych tytu∏ów
wymownie Êwiadczy o nauko-
wych zainteresowaniach m∏odego
doktora, zafascynowanego archi-
tekturà i rzeêbà Z∏otego Wieku. 

Prac´ na Wawelu zaczyna∏
Fischinger w 1948 r. w Dziale OÊ-
wiatowym, nast´pnie by∏ kusto-
szem Skarbca Koronnego i Dzia∏u
Z∏otnictwa, wreszcie g∏ównym
inwentaryzatorem. W 1990 r.
objà∏ stanowisko wicedyrektora
oraz funkcj´ konserwatora Wa-
welu. Pe∏ni∏ jà do przejÊcia na
emerytur´ w 1997 r., ale nawet
potem czuwa∏ nad przebiegiem
prac renowacyjnych, prowadzo-
nych wed∏ug jego programu. Tak
pisa∏ o tym we wspomnianej wy-
˝ej ksià˝ce: „Prace w zamku mia-
∏y mieç – w odró˝nieniu od in-
nych dzia∏aƒ – przede wszystkim
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Andrzej Fischinger worked for
50 years in the Royal Col-

lection at Wawel. He began his
work while he was still a student
of art history at the Jagiellonian
University. At first, from 1948, 
he worked in the Educational
Section, and later became the
curator of the Crown Treasure
and Goldsmithing Section, and
later the head cataloguer. In 1990,
he assumed the function of vice-
director and the function of 
conservator at Wawel. He fulfill-
ed these duties until his retire-
ment in 1997, but even after that
he watched over the progress of
renovation work, which was be-
ing carried out according to his
program. Thanks to him, a full

renovation of the cathedral and
castle on Wawel were completed.

Fischinger felt that conserva-
tion must be done in its entirety,
based on multi-dimensional 
scientific research, under the
watch of artists and society in 
a fight to preserve national herit-
age, as opposed to superficial and
shoddy reconstruction. He treated
his work as a kind of mission
which he fulfilled all his life.

In Fischinger’s rich legacy,
issues of cataloging and conser-
vation occupy prominent places.
His achievements were recogniz-
ed and appreciated. He received
the Knight’s Cross, the Officer’s
Cross, and the Commodore’s
Cross of the Rebirth of Poland,

and many other orders and
awards. He was active in the
Public Committee for the Re-
storation of Krakow’s Historic
Sites, the Commission of Art
History in the Polish Academy of
Science, the Polish Academy of
Skills, the Association of Lovers
of Krakow, and the Association
of Art Historians, in whose Head
Administration he fulfilled the
function of vice-president several
times. He was also active in
Solidarity. After the illegaliza-
tion of the labor union during
Marshall Law, he made his apart-
ment available for conspiratorial
gatherings.

Andrzej Fischinger died on
the 18th of June, 2005.

dawnej ÊwietnoÊci wielu rene-
sansowych pa∏aców przy ulicy
Kanonicznej. W SHS dzia∏a∏ 
Andrzej Fischinger od czasu
ukoƒczenia studiów, zarówno 
w Oddziale Krakowskim, jak 
i w Zarzàdzie G∏ównym, w któ-
rym niejednokrotnie pe∏ni∏ funk-
cj´ wiceprezesa. W Stowarzysze-
niu najwi´ksze zas∏ugi po∏o˝y∏
dla zamku w Niedzicy, który by∏
jednym z jego ulubionych zabyt-
ków. Sp´dza∏ tu niejedne waka-
cje, podczas których bra∏ czynny
udzia∏ w organizowaniu Muzeum

Sztuki Spisza oraz w pracach nad
odnowà kasztelu. 

Prace spo∏eczne Andrzeja
Fischingera nie ogranicza∏y si´
tylko do spraw konserwatorskich.
W 1980 r. zaanga˝owa∏ si´ ak-
tywnie w organizacj´ NSZZ
SolidarnoÊç. By∏ jej pierwszym
przewodniczàcym w Paƒstwo-
wych Zbiorach Sztuki na Wawe-
lu. W Regionie Ma∏opolska pe∏ni∏
funkcj´ cz∏onka Komisji Rewi-
zyjnej. Po delegalizacji Zwiàzku
w stanie wojennym nadal czynnie
dzia∏a∏, m.in. udost´pniajàc swoje

mieszkanie na konspiracyjne ze-
brania. Patriotyczna s∏u˝ba w sze-
regach SolidarnoÊci by∏a swo-
istym powrotem do walki pod-
j´tej przez m∏odego Fischingera –
„Kub´” podczas wojny w szere-
gach Armii Krajowej, w bata-
lionie Baszta. 

18 czerwca 2005 r. zmar∏
Humanista – nieod˝a∏owany
Andrzej  „Kuba” Fischinger. 

Jerzy Baranowski 
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