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The Association passed the test; meetings were held 
every two weeks for nearly two years and decisions 
were made jointly. It was for the first time in Montreal 
that so different social groups cooperated for such a 
long time and achieved a common goal. The most 
important input of the society in this undertaking is 
the idea of gradual changes, evolutional but not revo
lutionary, as are often introduced by architects. The 
Association proposed strategies, and not the Master 
Plan. For the time being they supported a maintenance

of functions combined with the port itself and suggested 
to commence a reneval in the most suitable unused 
parts. They specified in detail priorities, but just as a 
renewal process will go on for some time, the Asso
ciation envisaged only elementary guildelines thinking 
that it should not be decided today what people of 
1995 would like to have. The Association has proved 
that there is a possibility of a sound and creative co
operation of inhabitants in controlling the development 
and transformation of their own town.
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PARTYCYPACJA SPOŁECZEŃSTWA W REWALORYZACJI I OCHRONIE ZABYTKÓW 
NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Moja znajomość tego tem atu  w ynika z rozmów i 
poznania efektów działań w trakcie odbytej w 
1978 r. podróży po Stanach Zjednoczonych, jak też 
z lek tu ry  niektórych późniejszych publikacji. P rze
de wszystkim chciałbym  wskazać na pewne przy
zwyczajenia, ich zm iany w ostatnim  czasie, odręb
ności oraz praw ne możliwości działania.
W USA istnieje ogromne poczucie osobistej wol
ności i pryw atnej własności, k tóre wyraża s:ię m. 
in. w wyłącznie indyw idualnym  dysponowaniu tą 
własnością i określaniu  stopnia dbałości o nią. Dla
tego w m iastach można spotkać sąsiadujące ze so
bą bardzo różne w w yrazie i wielkości domy, róż
ne też w  stopniu zadbania. I w zasadzie n ik t nie 
ma praw a w trącać się do sposobu użytkow ania do
m u pryw atnego. Daw niej w ystępowały odrębności 
grup społecznych w ynikłe z ich etnicznego pocho
dzenia. Rzadkie były w ypadki ich wzajemnego 
przenikania. Teraz odrębności te nieco zanikają. 
Istn ieją  w ielkie tradycje dem okratycznego w yła
niania przez całe grupy  społeczne ich przedstaw i
cieli, przede wszystkim  na drodze pozyskiwania 
przez kandydatów  indyw idualnych zwolenników, 
dla spełniania takich  lub innych obowiązków, okre
ślania program ów  działań i sposobów ich realizo
wania. Istnieją więc kom itety  szkolne, parafialne, 
przym uzeałne, osiedlowe, gminne, itd., dla nas czę
sto niew yobrażalne. Ludzie powoływani w wybo
rach do pełnienia urzędów  są przez wyborców dro
biazgowo rozliczani. Władze czynią w ielkie wysiłki 
w k ierunku  znalezienia sposobów pozyskania spo
łecznego poparcia i czynnego współdziałania w re 
alizacji zadań.
Od la t siedem dziesiątych, przede wszystkim w okre
sie obchodów 200-łecia istnienia USA, narasta  po
czucie narodow ej tożsamości narodu am erykańskie
go, poczucie odrębności, jednolitości i narodow ej du
my. Jednym  z dowodów narodow ej tożsamości jest 
istnienie w łasnej ku ltu ry , własnego dziedzictwa za
bytkowego, a wobec tego w ynikająca z tego kon
sekw entnie dążność do jego zachowania.
Społeczne współuczestnictwo w ochronie zabytków 
w yraża się w organizow aniu i funkcjonow aniu ró 

żnych społecznych grup zajm ujących się tą  p roble
m atyką w sensie stw arzania w arunków  zachowa
nia zabytków, jak  też we w ciąganiu obyw ateli w 
konkretne prace, k tórych efekty są korzystne za
równo dla mieszkańców, jak  i gmin czy m iast, na 
terenie k tórych znajdują się zabytki bądź ich zes
poły. _
Urzędową opiekę nad zabytkam i, znajdującym i się 
w Narodowym  Rejestrze Historycznych Miejsc, za j
m ują się organy skupione w federalnym  D eparta
mencie Spraw  W ew nętrznych1. Dla kongresu i p re
zydenta istn ieje też federalny K om itet Doradczy 
Ochrony Zabytków, składający się z sekretarzy : 
spraw  w ew nętrznych, m ieszkalnictwa i rozw oju u r 
banistycznego, handlu, skarbu, transportu , ro ln ic
twa, obrony, zdrowia, oświaty, opieki społecznej, 
Insty tu tu  Sm ithonian i dw unastu nie będących fe
deralnym i urzędnikam i pryw atnych osób m ianow a
nych przez prezydenta. Ten 25-osobo.wy kom itet 
zbiera się regularn ie  raz na kw arta ł w W aszyngto
nie; okazjonalnie może się zebrać również i w  in 
nym mieście. Ponadto zobowiązany jest osiem razy 
w ciągu roku opublikować raport dla potrzeb pu
blicznych, rządu i kongresu.2
Poza tym  oczywiście istn ieją i działają różnorakie 
organizacje szczebla stanowego lub kom unalnego. 
Przykładem  może tu być pracująca w San F ran 
cisco Fundacja dla Architektonicznego Dziedzictwa 
San Francisco. (The Foundation for San Francisco’s 
Heritage), nazyw ana w skrócie „Dziedzictwo” (He
ritage).® Jest to pow stała w 1971 r. organizacja osób 
nie zajm ujących się zawodowo ochroną zabytków , 
będąca niejako pryw atnym  partnerem  M iejskiego 
Doradczego Zespołu dla Ochrony Zabytków. Roz
różnia ona osiem kategorii członkostwa, płatnego

1 The National Register, U.S. Department of the Inter
ior, Washington, D.C., 1978.
2 Advisory Council on Historie Preservation, Washing
ton, D.C., b.d.
3 Heritage, The Foundation for San Francisco’s Archi
tectural Heritage, San Francisco, b.d.
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w zależności od tego kw artaln ie  od 7,50 do 1000 doi. 
„Dziedzictwo” jest zarazem  członkiem zbiorowym 
Narodowego Trustu Ochrony Zabytków. 
Organizacja ta  prowadzi różnoraką działalność. Po
przez organizowanie wycieczek, odczytów, poka
zów upowszechnia wiedzę o zabytkach i sposobach 
ich ochrony. W ykorzystując m iejscowy przepis p ra 
wny, zm uszający właściciela nieruchom ego zabyt
ku do rocznego odczekania na akceptację wniosku
0 zgodę na jego zburzenie, szuka w tym  okresie 
alternatyw nego sposobu ura tow ania historycznej 
budowli. W tym  zakresie ma niem ałe osiągnięcia, 
ra tu jąc naw et zespoły w iktoriańskich domów. 
K orzystając ze specjalnego, m iejskiego Program u 
Pożyczki Konserwatorskiej, u łatw ia właścicielom o 
m niejszych dochodach uzyskiwanie dotacji, poży
czek czy obniżenie obow iązujących podatków.4 
„Dziedzictwo” prowadzi własne zawodowe biuro, 
które wspomagane jest przez praw ie 200 w olunta
riuszy: dyrektorów , księgowych, ekonomistów, a r 
chitektów , inżynierów, grafików , badaczy, itd. Po
przez to biuro, w ram ach miejskiego progiramu po
życzkowego, może pomóc w przygotow aniu doku
m entacji, w ybraniu  właściwych wykonawców, ko
ordynow aniu i nadzorow aniu budowy, w ra tow a
niu elementów dekoracyjnych i przyw racaniu im 
dobrego stanu.
Znacznie starsze tradycje społecznego działania 
istn ieją w Nowym Orleanie. Tam  już w 1921 r. 
przy radzie m iejskiej powołano Kom isję „Starego 
K w arta łu ” ,5 a więc m ającą się zająć ochroną hisz
pańskiej i francuskiej tradycji najstarszej części 
stolicy Luiz j any. Członkowie tej Kom isji pow oły
wani są przez prezydenta m iasta na zasadzie: je 
den z listy  dwóch wskazanych przez dyrektora sta
nowego m uzeum  Luizjany, jeden z listy  dwóch 
zgłoszonych przez Stow arzyszenie Kupców Nowego 
Orleanu, trzej architekci z listy sześciu zapropono
wanych przez miejscowy oddział A m erykańskiego 
Insty tu tu  A rchitektów , itd., łącznie 9 członków. 
M ają więc prawo wyborcze organizacje społeczne
1 prezydent, tyle że ten  ostatni też jest w ybiera
ny. Z upływ em  lat zakres działania Kom isji „S ta
rego K w arta łu ” rozszerzał się, szczegółowo określa
ny  podejm ow anym i uchw ałam i. Dżiś praktycznie 
nie można bez niej niczego uczynić w obrębie n a j
starszej dzielnicy. * Właściciele domów, sklepów 
zgłaszają do Komisji swoje prośby, te zaś rozpa
tryw ane są przy konsultacji specjalistów , a następ
nie pow stają odpow iedzi-raporty. M ają one bardzo 
szczegółowe historyczne uzasadnienia i zalecenia, 
jak  w łaściciel zobowiązany jest postąpić.
Na przykład w raporcie z 16.VI.1976 г., o tym  jak  
wykańczać drewno napisano m. in.: „K ultury grec
ka, chińska i arabska często m alow ały drewno i 
kam ień od zew nątrz dla zw iększenia ich s truktura l
nego piękna. Idea malowania jako ochrona i ele
m ent dekoracji w  budynku  aż do X X  w. nigdy nie 
opuściła zachodniej filozofii architektonicznej. A ż

do tego czasu malowanie było używane dla kontra
stowania okiennic i stolarki z płaszczyznam i ty n 
ku  lub cegły”, i następnie „Ta kró tka  historia este
ty k i jest konieczna dla zrozum ienia dlaczego bu
dowle Starego K w artału  z okresów francuskiego i 
hiszpańskiego kolonializm u, kreolskie, klasycystycz- 
ne, w iktoriańskie historycznie używ ały malowanej 
stolarki jako dekoracyjnego kontrastu”. Dlatego w 
sentencji „Komisja «Starego Kwartału» uznaje po
malowaną stolarkę za w artościowy elem ent d ystyn 
kcji zew nętrznych fasad budynków  Starego K w ar
tału*’, z zastrzeżeniem , że pom alowaną na kolory 
określone przez Komisję.
Dla zapoznania się z efektam i bardziej bezpośred
nich działań ludności w arto przytoczyć doświadcze
nia z Baltim ore. W następstw ie rozrostu osiedli 
podm iejskich i rozbudowy tra s  kom unikacyjnych, 
ułatw iających dóstęp do nowych satelitarnych  dziel
nic m ieszkalnych, po drugiej wojnie światowej w 
Baltim ore, podobnie jak w innych starych m iastach 
am erykańskich, zaczęto odczuwać szybki spadek 
ludności o średnich i wyższych dochodach. Suma 
podatków m alała, podczas gdy koszty usług pań
stwowych wzrastały, ponieważ należało pokrywać 
potrzeby uboższych i starszych mieszkańców, k tó
rzy pozostali w mieście. W efekcie zmian w stru k 
turze zaludnienia wiele dzielnic zaczęło podupadać, 
zarówno w  sensie m aterialnym , jak i społecznym. 
S tare budynki niszczały, a podm iejskie ośrodki h an 
dlowe powodowały ru inę sklepów w śródmieściu. 
Dla ratow ania m iasta sform ułowano wielopłasz
czyznowy program  postępowania, opierając go czę
ściowo na dotacjach federa lnych8. W т ат с и  1975 r. 
rozpoczęto realizację tego program u. Spośród wie
lu różnorodnych działań organizacyjnych, budow la
nych i społecznych zwróćmy uwagę na to, które 
odnosi się do rew aloryzacji starej zabudowy, a szcze
gólnie rewaloryzacji skupisk domów szeregowych; 
najstarsze, w O tterbein, pochodzą z początku XIX w. 
Podjęto wpraw dzie również rewaloryzację śródmie
ścia i — co najważniejsze — połączoną z przebudo
wą dzielnicy portowej, ale bezpośredni udział oby
w ateli najlepiej widać w rewaloryzacji osiedli mie
szkaniowych.
Jest to tak  zwany Program  Rozwoju Własności Do
mów — The Home Ownership Development P ro
gram. Miasto sprzedaje za 1 dolara istniejący (lecz 
opuszczony) dom chcącemu go odrestaurow ać. No
wy właściciel zobowiązany jest przywrócić dom do 
stanu um ożliwiającego zamieszkanie w nim przed 
upływ em  6 miesięcy, a następnie skompletować go, 
odnowić i mieszkać w nim przez 18 miesięcy. Ze 
specjalnego program u pożyczkowego na rew alory
zację udzielana jest takim  osobom pożyczka rozło
żona na 20 lat, a oprocentow ana 6—-7°/o rocznie. 
Pożyczka ta zabezpieczona jest na hipotekach b u 
dynków.
W latach 1975—1977 wyznaczono 439 domów sze
regowych do rew aloryzacji, z te j liczby w 1978 r.

4 The Heritage Preservation Loan Program, San Fran
cisco, b.d.

5 Kserokopie uchwał miasta Nowy Orlean uzyskane w
Komisjii Starego Kwartału, w posiadaniu autora.

* Baltimore’s Housing and Community Development 
Programs, Department of Housing and Community De
velopment, Baltimore 1977; Community Development in 
Baltimore, Department of Housing and Community De
velopment, Baltimore 1978.
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110 ukończono, 121 było w trakcie prac, 197 na 
ukończeniu, a 11 czekało na kupców.
Dla ułatw ienia prowadzenia prac w nowo przeję
tych domach W ydział M ieszkalnictwa i Rozwoju 
Komunalnego w Baltim ore prowadzi szerokie po
radnictwo w zakresie przygotow ania dokum entacji, 
jej zatw ierdzenia, doboru wykonawców i dostaw 
ców m ateriałów  oraz nadzoru. Dla potencjalnych 
właścicieli i restaurato rów  wydał b ro szu rę7, która 
zawiera wiadomości na tem at podstawowych ele
m entów budowli, funkcjonalnego rozplanowania, o
pracowania planu działania, oceny kosztów, prow a
dzenia pracy, spisywania kontraktów , itd. We w stę
pie do niej zamieszczono w ystąpienie prezydenta 
m iasta W. D. Schaefera: „Marmurowe stopnie fa 
sad iszeregowych dom ów  osiedli ptaczających cen
trum  Baltim or (należą do najbardziej dystyngow a
nych sym boli naszego miasta. Jestem  |zachwycony 
znajdując pak w ielu  <obyw ateli, k tórzy dla obrony  
tego dziedzictwa chcą osobiście restaurować dom y  
w mieście. Ochrona  ,domóu; i krajobrazu Baltim or 
będzie miała dwa w ażne efekty . Z p u n ktu  widzenia  
korzyści dla miasta zagospodarowane własności 
przyniosą pieniądze płynące  |do kasy m iejskie j z 
podatków i tchną nowe życie w osiedla. Indyw i

7 Home Rehabilitation, Department of Housing and 
Community Development, Baltimore 1977.

dualnym  fobyw atelom , k tó rzy  Idokonują rehabilitacji 
przyniesie po satysfakcję, wygodne, ękonom iczne 
i zindyw idualizow ane, unikalne miejsce do życia. 
D ziękuję {wam za (ponowne m yślenie o naszym  m ie
ście i uczestniczenie w jego odradzaniu”.

Władze m iejskie sprzyjały pow staniu aktyw nych 
grup osiedlowych, tzw. Komitetów P ro jek tow ania 
Terenu, oficjalnie reprezentujących mieszkańców o
siedli. W 1978 r. było ich szesnaście. Aby ułatw ić 
ludziom pracę przy restauracji domów, specjalne 
służby m iejskie opiekują się ich m ałym i dziećmi, 
uczęszczającymi do szkół, em erytam i, chorymi, po
m agają w dostaw ach m ateriałów  budowlanych, za
pew niają rozryw ki ku ltu ralne, itp.

Przedstaw ione tu  inform acje nie w yczerpują oczy
wiście tem atu  w skali tak  rozległego k ra ju , jakim  
są S tany Zjednoczone Am eryki Północnej. Chodzi
ło raczej o w skazanie m etod działania, k tóre mo
głyby stać się dla nas wzorem w spełnieniu spo
łecznego celu u ra tow an ia  naszych m iast i m iaste
czek i w ielorakich w artości w nich tkw iących. 
Szczególnie teraz, gdy w inniśm y postępować osz
czędnie i m aksym alnie wykorzystać społeczny za
pał i obyw atelskie um iejętności.

prof. dr hab. arch. Olgierd Czerner 
M uzeum  A rch itek tury  we W rocławiu

THE PARTICIPATION OF THE SOCIETY IN THE RENEWAL AND PRESERVATION OF MONUMENTS 
IN THE UNITED STATES OF NORTH AMERICA

A unique love of freedom, and thus an exclusive right 
to dispose of one’s own property as well as a tradition 
of a group determination of the conditions of any ac
tivity influence also programmes of monuments pro
tection in the United States of America. At the same 
time a sense of national distinctness has got increased 
recently to such a degree that there appeared strong 
tendencies for the necessity to rescue own heritage. So
me of the actions are undertaken by federal bodies; 
still, to a bigger extent they are done on a state level 
and smaller territorial units, mainly towns. They are 
initiated and organised by various groups, associations

and municipal authorites. The latter wish to recover tax 
payments from temporarily abandoned buildings and 
also to revive complexes often situated in the centre 
of towns.

An example of such action is Baltimore, while an illu
stration of joint ventures of municipal authorities and 
social organisations are New Orlean and San Francisco. 
The author discussed them thinking that to some degree 
they may be helpful in organising the participation of 
the society in works on behalf of the preservation of 
monuments in .Poland.

BARBARA ŻUCHOWSKA

PARTYCYPACJA SPOŁECZEŃSTWA W REWALORYZACJI I OCHRONIE ZABYTKÓW 
— NIEKTÓRE DOŚWIADCZENIA BRYTYJSKIE

W W ielkiej B ry tan ii silnym  dążeniem ze strony 
państw a jest zachęcanie i zabezpieczanie m aksy
malnego uczestnictw a społeczeństwa brytyjskiego w 
rew aloryzacji i ochronie licznych w tym  k ra ju  za
bytków. Bierze się to nie tylko z dużych w tym  
zakresie potrzeb oraz ograniczonych środków  rzą

dowych, ale przede wszystkim  z czynników u stro 
jowych pozw alających pryw atnym  właścicielom, 
użytkownikom  czy inw estorom  podejmować po
trzebne prace bądź całkowicie we w łasnym  zak re
sie, bądź przy pew nym  — zazwyczaj nie decydują
cym — w spółudziale funduszy lub innych zachęt
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