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OCHRONA ZABYTKÓW” -  35 LAT

W czerwcu 1948 r. Józef E. Dutkiewicz — inicjator powołania i pierw szy 
przez 20 lat R edaktor Naczelny — rozpoczął w ydawanie kw artaln ika. Chude 
to, małe, na szarawym, dziś już pożółkłym papierze. Ogromnie nas ucieszył 
ten pierwszy zeszyt... — wspominał profesor Jan  Zachwatowicz przy w yda
niu setnego num eru  w 1973 r. Po J. E. Dutkiewiczu stery  redakcji dzierżyli: 
W ładysław Slesiński (1969—1973) i Olgierd Czerner (1974:—1975).
Nasz periodyk powstał z inicjatyw y Związku Historyków Sztuki i K ultury  
(obecnie — Stowarzyszenie Historyków Sztuki), k tóry  też był pierwszym 
wydawcą. Od 1962 r. Ośrodek D okum entacji Zabytków objął nas swoją 
opieką. „Ochrona Zabytków” jest jedynym  w Polsce naukow ym  periody
kiem poświęconym szerokiemu zakresowi ochrony dóbr ku ltury . P a tro n u 
je mu G eneralny K onserw ator Zabytków z M inisterstwa K u ltu ry  i Sztuki. 
P ierwsza koncepcja pisma wypracowana przez J. E. Dutkiewicza prezen
towała otw arty, w  dużej mierze popularyzatorski charakter. W 1961 r. Re
daktor Naczelny dokonał zasadniczej zmiany, nadając periodykowi zdecy
dowanie specjalistyczny charakter, od tego czasu wydajem y pismo w obec
nym formacie. Przeglądając trzy zeszyty naszej bibliografii (po rok 1977, 
następny w opracowaniu) i sięgając do w ybranych pozycji, można sform u
łować kilka ogólnych refleksji.
Otóż pierwszy etap, gdy pismo ukazywało się w m ałym  formacie, charak
teryzuje się dużą intensywnością dyskusji konserw atorskich, znaczną licz
bą szczegółowych relacji z przeprow adzonych prac; zwłaszcza kapitalnym  
dorobkiem są sprawozdania wojewódzkich konserw atorów  zabytków. D ru
gi etap, zainicjowany w 1961 r., realizuje form ułę prezentowania opracowań 
naukowo-badawczych, liczne są tem aty  związane z metodologią badań i 
kompleksowych realizacji konserw atorskich. W większym stopniu niż dotąd 
wprowadzono zagadnienia natu ry  praw nej, a także problem atykę m iędzy
narodową. Stale poszerzający się zakres ochrony dóbr k u ltu ry  wpłynął zde
cydowanie na tem atykę artykułów  i kom unikatów, poszerzyło się grono 
autorów  i recenzentów. I chociaż w trakcie  dyskusji środowiskowych n iejed
nokrotnie podkreśla się, że istnieje pilna potrzeba wydawania odrębnego 
pisma dla technologów, to póki te słuszne postulaty pozostają w sferze po
bożnych życzeń, „Ochrona Zabytków ” m usi spełniać funkcję wszechstronne
go periodyku. S taram y się w każdym  num erze prezentować taką pełną p ro 
blematykę.
Wśród licznych kłopotów, z którym i usiłujem y dać sobie radę, wyliczyć w y
pada chociażby kilka. Mimo starań  nie jesteśm y w stanie wpłynąć na po
większenie nakładu, stąd pismo dostępne jest jedynie dla prenum eratorów . 
Zbyt mało, naszym zdaniem, jest m ateriałów  dyskusyjnych, które można 
określić m ianem  kry tyki konserw atorskiej. Uważny Czytelnik znajdzie jed 
nakże takie teksty. W tym  względzie pokładam y duże nadzieje w organizo
wanym  obecnie Stowarzyszeniu K onserw atorów  Zabytków. Nie zadowala 
nas poziom obcojęzycznych streszczeń, co ma istotne znaczenie, gdyż n ie
m al 30 procent nakładu dociera za granicę. Jednak największym  naszym 
grzechem jest niesłychanie wydłużony cykl wydawniczy, k tóry  obecnie 
przekroczył rok, co spowodowało edycję łączonych numerów. Decydujemy 
się na ten  krok pod presją w arunków  technicznych, pełni skruchy wobec 
Autorów i Czytelników.
Stan teki redakcyjnej, coraz szersze kręgi autorów  pozwalają sądzić, że w 
następne trzydziestopięciolecie wchodzimy nie tylko z pozytywnym bilan
sem, lecz i z optymizmem.
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