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2. Ostatnie doświadczenia wskazują,
że konserwacja w aspekcie fizycznym ,
oparta na określonych ściśle zasadach,
nie jest wystarczająca dla trwałego
zapewnienia reanimacji ośrodków historycznach silnie rozwijających się
m iast. W istocie bowiem nawet staran
na rekonstrukcja budynków nie może
zapobiec przeobrażeniom społecznym,
prowadzącym do nieokreślonego roz
rostu peryferii, co powoduje błędne
koło : wzrost dochodów uzyskiwanych
z budynków z racji ich usytuowania,
przekształcanie danych budynków
w biura i luksusowe mieszkania, prze
mieszczanie słabszych ekonomicznie
m ieszkańców na peryferie i narastanie
obszarów urbanistycznych, które z k o
lei powodują dalsze przekształcanie
w centrum. W konsekwencji zespołom
zabytkow ym grozi sprowadzenie do
roli dekoracji i nawet konserwacja
elem entów architektonicznych staje
się coraz trudniejsza. N ależy więc
podnieść rangę aspektów społecznych.
W ynikająca stąd rozszerzona kon
cepcja konserwacji m usi stać się
punktem wyjścia dla polityki plano
wania przestrzennego.
Ranga społeczna tych założeń jest
uwypuklona w konkretnym przypadku
płanu Bolonii, w którym przewidziane
jest ukierunkowanie rozwoju miasta
w następujący sposób: organizowanie
rozwoju peryferii, polepszanie warun
ków mieszkaniowych i wyposażenie
dzielnic istniejących, zagospodarowanie
ośrodka historycznego — centrum tego
obszaru, celem obsłużenia jego miesz
kańców i reszty miasta. Zakłada się
jednocześnie utrzymanie tkanki archi
tektonicznej i społecznej oraz tradycyj
nych funkcji ośrodka historycznego.

3. Dla ukierunkowania rozwoju urba
nistycznego niezbędna jest bezpośred
nia interwencja władz państwrowych,
które dotychczas popierały głównie
nowe budownictwo. Ta interwencja
odnosić się musi również do ośrodków
historycznych. W tym celu znaczna
część środków finansowych przezna
czona na prace urbanistyczne i bada
wcze musi być przyznawana na rzecz
restauracji i wyposażenia ośrodków
historycznych. W miarę potrzeby
istniejące akty prawne wûnny być
pod tym
względem uzupełniane
i winny przewidywać odpowiedni
rozdział kredytów na rewaloryzację
i nowe budownictwo.
Przykład Bolonii wskazuje, że nawet
mimo braku odpowiedniego ustawodaw
stwa możliwe jest uzyskiwanie p o zy
tywnych rezultatów. W każdym razie
sformułowanie ustaw włoskich, które
dotyczą przede wszystkim nowego budo
wnictwa, utrudnia ich zastosowanie
do rewaloryzacji dzielnic zabytkowych.
4. W ośrodku historycznym, podobnie
jak w dzielnicach nowo budowanych,
sama interwencja władz nie jest w y 
starczająca dla realizacji założnych
programów. Trzeba więc popierać
inicjatywę prywatną, która musi być
jednak utrzymana w ramach okre
ślonych przez władze. W tym celu
powinny one stworzyć podstawy praw
ne i administracyjne oraz wydać
takie dyspozycje finansowe, które
zachęciłyby do zespolenia i koordyna
cji inicjatyw indywidualnych.
Władze miejskie Bolonii podjęły stara
nia, aby osiągnąć ten cel przez wykorzy
stanie budynków stanowiących idasność
miasta dla czasowego lub trwałego

przekwaterowania mieszkańców podczas
prac
konserwatorskich ;
zawieranie
umów z właścicielami na finansowanie
tych prac z zastosowaniem przyjęcia
norm budowlanych i umiarkowanych
czynszów ustalanych przez administra
cję; ewentualne zastosowanie wywłasz
czenia w wypadkach niemożności u zys
kania porozumienia między właścicie
lem a władzami miejskimi.
5. Dzielnice zabytkowe, podobnie jak
wszystkie inne dzielnice miasta, muszą
zapewnić mieszkańcom nie tylko od
powiednie mieszkania, ale również
usługi.
Eksperyment podjęty w Bolonii, gdzie
władze miejskie użytkują obiekty zabyt
kowe (klasztory, kolegia itp .), które
niegdyś obsługiwały mieszkańców, wska
zuje, że możliwe jest zaoferowanie
tych usług bez deformacji historycznej
tkanki miasta.
6. Niezbędne jest informowanie i za
sięganie opinii zainteresowanych na
wszystkich szczeblach planowania oraz
realizacji programu rewaloryzacji i ze
spolenia ośrodków historycznych z n o
woczesnym organizmem miejskim.
Udział mieszkańców musi mieć istotny
wpływ na decyzje dotyczące projek
tów i ich realizacji.
Przykład Bolonii dowodzi, że inter
wencja władz miejskich musi być oparta
na organach zdecentralizowanych, w tym
wypadku na radach dzielnicowych,
które zapewniają bezpośredni udział
obywateli.
Krzysztof Pawłowski

OBJAZD KONSERWATORSKI ZORGANIZOWANY PRZEZ OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
Dnia 16 listopada 1974 r. odbył się
objazd konserwatorski po zabytkach
północnej części woj. łódzkiego, zor
ganizowany przez Ośrodek Dokum en
tacji Zabytków przy współudziale kon
serwatorów ze środowiska warszaw
skiego. Celem objazdu był przegląd
stanu zachowania obiektów zakon
serwowanych przed paru laty i prze
kazanych użytkownikowi, a prze
chowywanych w warunkach pozam uzealnych. Jest bowiem rzeczą w ia
domą, że n iestety wiele zabytków po
dokonaniu bardzo nieraz kosztownych
zabiegów konserwatorskich ulega nie
kiedy dewastacji wtórnej w rękach
użytkownika. Sytuacja taka wynika
najczęściej z braku świadomości, jak
cenne dobro kultury przedstawia dany
obiekt, zaś niedostateczny nadzór kon
serwatorski nie zapewnia odpowied
niego instruktażu ze strony fachow
ców.
W celu sprawdzenia sytuacji w terenie
uczestnicy objazdu zapoznali się
z obiektami na trasie Warszawa —
Łowicz — Domaniewice — Poddębice
— Gostków — Tum pod Łęczycą. Do-

kładne oględziny wykazały, że wiele
obiektów jest eksponowanych w w a
runkach zapewniających im należyty
mikroklimat i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym, dzięki
czemu znajdują się w stanie nie budzą
cym zastrzeżeń, natrafiono jednak
na zabytki z pierwszymi oznakami
zniszczeń. W iele obiektów, niekiedy
wysokiej rangi artystycznej i history
cznej, znajduje się w sytuacji n ie
pokojącej lub po prostu groźnej.
Wymienić tu należy zabytki z kole
giaty tumskiej w Łęczycy, gdzie
znakomite malowidła ścienne niszczo
ne są przez wodę na skutek nieuregu
lowania stosunków wilgotnościowych
w budynku, zaś stalle gotyckie sto 
jące za ołtarzem służą jako wspornik
dla okolicznościowych dekoracji (il. 1).
W zdecydowanie złym stanie zastano
również tynki siedemnastowiecznego
pałacu w Poddębicach — odpadają
one płatam i w górnych partiach
murów, zaś w dolnych pokryte są nie
1. Tum pod Łęczycą— w ten sposób użyt - wybrednymi napisami. Najbardziej
kowane są gotyckie stalle (fot. T. Boja- jednak wstrząsające wrażenie na kon
siński)
serwatorach zrobił stan malowideł
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ściennych w pałacu w Gostkowie.
Wnętrza użytkowane w sposób przy
padkowy były częściowo wykorzystane
na prowizoryozne pomieszczenia h o
telowe dla robotników. Liczne przemurowania i bruzdy od instalacji
elektrycznej pod tynkiem zniszczyły
duże obszary malowideł. Obszerne
zacieki uszkodziły plafony na piętrze.
Obrazu dewastacji dopełnia nowa
instalacja c.o., znajdująca się co
prawda na zewnątrz ścian, a więc
w niewielkim stopniu naruszająca
malowidła, jednakże sposób jej prowa
dzenia pozostaje w jaskrawej sprzecz
ności z jakimkolwiek poczuciem este
tyki (il. 2).
Przy każdym z obiektów przeprowa
dzono szczegółową dyskusję, która
była nagrywana na reporterskim m ag
netofonie. W kilka dni potem uczest
nicy objazdu spotkali się w lokalu
ZPAP, gdzie po kolejnym, wnikliwym
omówieniu obejrzanych obiektów i sze
rokiej analizie sytuacji wysunięto
wnioski, które postanowiono przed
łożyć do wglądu Zarządowi Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS. Ponieważ
obrazują one główne kierunki prze
prowadzonej dyskusji, zamieszczamy
je poniżej.
1. Nie należy wykonywać pełnej kon
serwacji malowideł ściennych dopóki
nie znajdzie się właściwego użytkow 
nika, który mógłby zapewnić obiekto
wi prawidłową opiekę. W wypadku
zagrożenia ujawnionej polichromii
ściennej, która nie ma właściwej opieki
należy przeprowadzić wyłącznie prace
zabezpieczaj ące.

stosowanych w konserwacji. W w y 
padku stwierdzenia niekorzystnych
zmian zachodzących w obiekcie należy
bezwzględnie stwierdzić ich p rzy
czynę.
6. Postuluje się przeprowadzenie b a 
dań nad systomami ogrzewania, w en 
tylacji i osuszania wnętrz zab ytko
wych. Każdorazowe założenie in sta 
lacji należy poprzedzić odpowiednim
studium dla zapewnienia właściwych
warunków konserwatorskich.
7. Konieczny jest nadzór konserwa
torski nad obiektam i już zakonserwo
wanymi, a znajdującymi się w terenie.
Wskazane jest, aby taki nadzór pro
wadzili autorzy konserwacji.
2. Gostków, pow. Poddębice — fra g 
ment nowej instalacji c. o. w polichro 8. Wobec niskiego poziomu uśw ia
mowanych wnętrzach pałacu (fot. T . Bo- domienia użytkowników w zakresie
prawidłowej opieki nad powierzonymi
ja siń ski)
im zabytkam i, należy wszystkim i d o 
stępnymi środkami propagandy (radio,
prasa, TV, odczyty, pogadanki) p o 
2. Do pełnej konserwacji wystroju pularyzować zagadnienia ochrony za
można przystępować dopiero po za bytków.
bezpieczeniu technicznym budynku
(dachy, stropy, fundamenty, okna 9. Niezbędne jest prowadzenie szkole
nia pracowników zatrudnionych przy
itp.).
obiektach zabytkowych, a przede
3. Należy unikać prowadzenia od wszystkim pracowników budowla
krywek wszędzie tam, gdzie nie można nych. Niezależnie od tego prace k on 
niezwłocznie podjąć prac konserwa serwatorskie przy każdym obiekcie
torskich.
winny być poprzedzone informacją
4. Wszelkie odkrywki ujawniające de o jego wartościach historycznych,
koracje powinny być zabezpieczone artystycznych i problemach k on 
w pierwszej kolejności. W wypadku serwatorskich.
nieujawnienia dekoracji wykonawca 10. Konieczne jest wprowadzenie od
obowiązany jest doprowadzić teren powiednich przepisów z U staw y
badań do stanu pierwotnego.
o Ochronie Dóbr K ultury do prawa
5. Konieczne jest systom atyczne b a budowlanego.
danie fizykochemiczne materiałów
M ichał Gradowski

WYMIANA KULTURALNA Z CSRS

W listopadzie ub. roku, w ramach
w ym iany pomiędzy ministerstwami
kultury Czechosłowacji i Polski, go
ścili w Czechach autorzy poniższej
notatki. Program pobytu, uzgodniony
z Państwowym Instytutem Opieki
nad Zabytkami (Stâtni Ü stav pâmât kové pćće a ochrana prirody ) w Pradze,
zakłada poznanie największej liczby
obiektów zabytkowych w Czechach
zachodnich, południowych i wschod
nich wraz z ich problematyką kon
serwatorską oraz nawiązanie kontak
tów z przedstawicielami instytucji
zajmujących się ochroną i konserwacją
zabytków.
W zakresie teorii i praktyki konser
watorskiej na wyróżnienie zasługuje
niewątpliwie ochrona zabytkowych
zespołów miejskich, traktowana w Cze
chach z dużą powagą i zrozumieniem.
N ie brak tu co prawda pewnych kon
serwatorskich odstępstw od wypraco
wanych założeń teoretycznych, ale
związane są one przede wszystkim
z modną w m inionych latach tenden
cją modernizacji, co widać na przy
kładzie przyziemi empirowych budyn
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ków w Karlovych Varach i Mariań
skich Łaźniach, gdzie znajdują się p o 
mieszczenia sklepowe, zbyt kontrastu
jące nowoczesnością z charakterem k a 
mienic. Ich modernizacja naruszyła
substancję zabytkową budynku, np.

1. Cheb, Czechy zachodnie, zrekonstruo
wany i zmodernizowany spichrz gotycki
w rynku

niszcząc sym etrię elewacji. Niekiedy
te pomieszczenia niekorzystnie kon
trastują z charakterem architektury
kurortów. Niemniej jednak są to w y 
jątki, bowiem oglądane przez nas
wyniki zakończonych prac restauratorskich i prace w trakcie realizacji
świadczą o nowoczesnym podejściu
i znajomości właściwego godzenia
starego z nowym. Przykładem może
być m iasto Cheb (Czechy zachodnie)
z zabudową gotycką i renesansową,
która została całkowicie zmodernizo
wana bez naruszenia substancji za
bytkowej budynków.
Miasto-rezerwat Prachatice (Czechy
południowe), otoczone murami m iej
skimi z X IV w., jest z kolei przy
kładem uniezależnienia dawnego cen
trum leżącego w obrębie murów od
nowych dzielnic powstających poza
nimi. Mury obronne stanowią więc
tutaj granicę strefy ochronnej i kon
serwatorskiej. Jednocześnie widoczne
są wzajemne powiązania — dawne
miasto średniowieczne, mimo zagospo
darowania pod kątem turystyki, pełni
ponadto
funkcje
administracyjne,

