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After discussing a programme of lectures on the history of
architecture and monuments conservation the author proposes
to extend studies by means of post-graduate training and
doctor’s theses. A graduate of Architecture Department em
ployed in a state-owned monuments conservator workshop
should, at first, work on a building site (for 1 or 2 years)
and then to have a training course in the Workshop of Archi
tectural Studies (further 1—2 years), and finally in the Design
Workshop. An incentive for creative work should be archi
tectural contests on conservation subjects. Post-graduate studies
were undertaken for the first time in 1971 in the Warsaw
Technological University at the motion of state-owned monu
ments conservation workshops. A few years ago the Post
Graduate Training Centre for the Studies on Architectural

Monuments was brought to life in the Warsaw Technological
University. The studies there last one year, although they
should last 2 years at least. The authors suggests to establish
the Post-Graduate Institute for the Renewal of Historic Towns,
in which studies would last two years.
In conclusion the author puts forward the most important
proposal, namely that incentives should be created for self
training of architects in the field of monuments conservation
by the establishment of appropriate specialization degrees for
conservators, granted by a highly qualified independent com
mission, depending on the attainments of the candidate, his
training and examination result. Attention should also be paid
to a clear specification of degree’s specializations required for
individual posts and due remuneration.
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NAUKI CHEMICZNE A KONSERWACJA ZABYTKÓW
STA N , P O T R Z E B Y I PE R SP E K T Y W Y

Do przeszłości należy pogląd, że konserw acją zabytków
pow inni zajm ow ać się m alarze, rzeźbiarze czy rzem ieśl
nicy parający się rzem iosłem artystycznym . Obecnie
bezdyskusyjne jest stwierdzenie, że aby zachow ać obiek
ty zabytkow e, nie wystarczy je przem alow yw ać, p u n
ktow ać, uzupełniać czy kleić — należy je odpow iednio
konserwować, tzn, w ykonyw ać tak ie działania, które
zabezpieczą przed zniszczeniem. K onserw acja to zespół
czynności, któ re m ogą i powinni wykonywać specjaliści
m ający odpow iednie przygotow anie, na które składają
się m.in. um iejętności plastyczne i m anualne oraz w ie
dza z zakresu historii sztuki, m ateriałoznaw stw a, tech
nologii, technik rzemieślniczych, a także nauk ekspery
m entalnych, np.: chemii, fizyki, m ikrobiologii czy
mineralogii. K onserw acja zabytków , to nie tylko ważne
skądinąd czynności plastyczne, lecz także działalność
chem iczna, fizyczna, techniczna czy biologiczna. K on
serw ator współczesny jest więc specjalistą o w ielokie
runkow ym w ykształceniu.
Jest rzeczą oczywistą, że znajom ość w ym ienionych dzie
dzin wiedzy zwykle zaw ężona bywa przez konserw atora
do zagadnień przydatnych dla praktycznego działania
konserw atorskiego. Z e względów zrozum iałych nie może
on posiąść w ysoko wyspecjalizowanej wiedzy przyrod
niczej, nie m oże być jednocześnie dobrym chem ikiem ,
fizykiem, m ikrobiologiem i petrografem . N atom iast p o
winien mieć dostateczną wiedzę, aby m óc w ykorzystać
pom oc odpow iedniego specjalisty, staw iając m u k o n
kretne problem y do rozw iązania.
O bok dyplom ow anych konserw atorów coraz więcej
przedstawicieli n au k przyrodniczych bierze praktyczny
udział w procesie konserw acji zabytków . W Polsce m oż
na wymienić zaledw ie kilku chem ików , którzy na stałe
związali się z problem atyką konserw acji, stając się ipso
facto konserw atoram i. Z a granicą jednak, szczególnie
w państw ach, w których b rak jest szkolnictw a konser
w atorskiego, udział chem ików w procesie praktycznej
konserw acji jest bardzo duży.
Istotniejszą jednak dziedziną od praktyki konserw ator

skiej jest udział specjalistów nauk przyrodniczych w b a
daniach naukow ych związanych z konserw acją. P roble
m atyką tą zajm ują się duże instytuty (R FN , Belgia,
Z SR R ), m ające do dyspozycji odpowiednio w ykształco
ną kadrę, jak też aparatu rę badawczą. Również w P ol
sce problem atyką badaw czą zw iązaną z konserw acją
zajm uje się duża grupa przedstaw icieli nauk ekspery
mentalnych. Spośród nich na uwagę zasługują chemicy
pracujący zawodowo w różnych instytucjach konserw a
torskich; jest ich obecnie kilkudziesięciu. I tak na przy
kład w Instytucie Z abytkoznaw stw a i K onserw atorstw a
UM K w T oruniu zatrudnionych jest 20 chemików, m i
krobiolog, biochem ik i fizyk. Liczna grupa chemików
pracuje także w L ab o rato riach P K Z oraz w pracow 
niach m uzealnych i A kadem iach Sztuk Pięknych
w K rakow ie i W arszawie.
Z organizow ane w 1980 i 1981 r. ogólnopolskie konfe
rencje chem ików -konserw atorów dowiodły, że stanow ią
oni nie tylko liczną grupę, lecz m ają na swym koncie
pokaźny dorobek badawczy. M ożna powiedzieć, że che
mia stała się bazą konserw atorstw a i bez udziału chem i
ków nie może być obecnie mowy o ochronie, badaniach
i konserw acji zabytków . N ie może być także mowy
o kształceniu k a d r konserw atorskich bez udziału che
mików, fizyków i m ikrobiologów .
Dzięki ich udziałowi w badaniach (obok historyków
sztuki i architektów ) konserw acja zabytków stała się
dyscypliną naukow ą. Potw ierdza to fakt nadaw ania
przez Instytut Z abytkoznaw stw a i K onserw atorstw a
UM K w T oruniu stopni doktorskich za prace konserw a
torskie. U zyskali je dotychczas zarów no konserw atorzy,
chemicy, inżynierowie, jak i historycy sztuki.
O konieczności udziału chem ików w badaniach i p ra 
cach konserw atorskich nikogo dziś w Polsce przekony
wać nie trzeba. Należy natom iast precyzować zakres ich
działalności oraz podjąć starania o jak najlepsze ukie
runkow anie ich pracy, przy m aksym alnym w ykorzysta
niu potencjału kadrow ego, ap aratu ry i m ateriałów .
Chemicy, fizycy, m ikrobiolodzy i przedstawiciele innych
173

nauk — zależnie od specjalności — powinni zajm ow ać
się następującym i zagadnieniam i:
— ad aptacją m etod n auk ścisłych do bad ań dzieł sztuki
i zabytków kultury m aterialnej dla celów poznawczych,
takich jak autentyczność, prom inencja, technika i tech
nologia,
— badaniam i m ateriałoznaw czym i zabytków ,
— badaniam i stanu ich zachow ania,
— określaniem przyczyn zniszczeń,
— typow aniem m ateriałów i środków do odpow iednich
zabiegów konserw atorskich,
— badaniam i właściwości m ateriałów stosowanych do
prac konserw atorskich oraz ich m odyfikacją,
— opracow yw aniem nowych m etod ochrony i konser
wacji zabytków.
W ymieniony zakres głównych kierunków działalności
badawczej jest olbrzym i, gdyż dotyczy bardzo zróżnico
wanych pod względem m ateriałow ym , technicznym
i funkcjonalnym zabytków sztuki, jak też kultury m ate
rialnej.
Biorąc pod uwagę różnorodność obiektów zabytkow ych
oraz fakt w ąskich specjalizacji w ram ach n auk przy
rodniczych m ożna stwierdzić, że polscy chemicy p rac u 
jący zawodowo w służbie konserw atorskiej nie są w sta 
nie realizow ać całego zakresu bad ań i usług. Jest ich
zbyt m ało, a także nie m ają odpow iedniej ku tem u
bazy i środków.
Odpowiedź na pytanie, jak ą problem atyką zajm ują się
polscy chem icy zatrudnieni w placów kach konserw ator
skich, jest niezm iernie trudna, gdyż b rak jest w kraju
odpowiedniej koordynacji badań. Stwierdzenie to jest
kolejnym przykładem polskich paradoksów . W p a ń 
stwie, którego podstaw ą działania naukow ego jest cen
tralne planow anie, trudno jest skoordynow ać działalność
badaw czą na wąskim polu konserw acji zabytków . Brak
jest planu wytyczającego kierunki badań, ustalającego
ich tem atykę itp. O becnie badania nad konserw acją
zabytków prow adzone są w laboratoriach PK Z , w In
stytucie Z abytkoznaw stw a i K onserw atorstw a w T o ru 
niu, w A kadem ii Sztuk Pięknych w K rakow ie oraz
w niektórych instytutach PA N i pracow niach m uzeal
nych. N iewielka część badań prow adzona jest także
w szkołach wyższych i instytutach resortow ych, nie z a j
mujących się kształceniem konserw atorów , na zasadzie
współpracy bądź realizacji prac zleconych.
O pewnym skoordynow aniu badań m ożna mówić w r a 
m ach działalności PP PK Z , gdyż finansuje ono b adania
prow adzone przez własne lab oratoria oraz część b adań
wykonywanych przez Instytut Z abytkoznaw stw a i K on
serw atorstw a w T oruniu. Część b ad ań prow adzonych
w A kadem ii Sztuk Pięknych w K rakow ie oraz In sty tu 
cie Zabytkoznaw stw a i K onserw atorstw a w T oruniu
jest wykonyw ana w ram ach problem u koordynow anego
przez Politechnikę K rakow ską. Ten rodzaj koordynacji,
aczkolwiek pożyteczny, nie rozw iązuje w pełni proble
mu organizacji badań, w ykorzystania potencjału n a u 
kowego i skrom nej bazy m aterialnej. N ie wszystkie b a 
dania m ają znaczenie priorytetow e, często są wręcz
m arginalne, bądź dotyczą problem atyki już rozw iązanej
w innych krajach. W yposażenie w a p aratu rę placówek
konserw atorskich, jak też zaopatrzenie m ateriałow e jest
bardzo skrom ne, niew ystarczające do prow adzenia b a 
dań na poziom ie odpow iadającym obecnem u stanowi
technicznem u, stąd bardziej precyzyjne pom iary w yko
nywane są w wyższych uczelniach bądź instytutach re 
sortowych, na zasadzie prac zleconych.
Należy rów nież podkreślić, że w ym iana kadr, realizacja
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badań poza m acierzystymi placów kam i w środowisku
konserw atorskim , praw ie nie istnieje. B rak kooperacji,
współpracy, wykorzystyw ania aparatury, urządzeń i m a
teriałów prow adzi do m arnotraw ienia potencjału b a
dawczego.
D ziałalność badaw cza i eksperym entalna jest także
ograniczana brakiem literatury zagranicznej, m ateria
łów ze zjazdów m iędzynarodow ych oraz brakiem w łas
nego periodyku na tem at badań eksperym entalnych
i praktycznej konserw acji zabytków. N aw et najw ażniej
szych pozycji literaturow ych nie grom adzi O środek
D okum entacji Z abytków oraz O środek Inform acji PKZ.
Jedynie „O chrona Z abytków ” i O środek Inform acji
P K Z w „Inform acjach Bieżących” podają spis treści
nielicznych periodyków obcojęzycznych. M ateriały
z konferencji m iędzynarodow ych są w zasadzie znane
osobom w nich uczestniczącym oraz ich najbliższym
w spółpracow nikom .
Konieczne jest w ydawanie polskiego czasopism a k o n 
serwatorskiego, aby m óc publikow ać wyniki badań
eksperym entalnych. A u to r artykułu w ielokrotnie wysu
w ał postulaty w tej spraw ie pod adresem M inisterstw a
K ultury i Sztuki, jednak bez rezultatu. W iele interesu
jących prac badaw czych nadal nie jest znanych konser
w atorom . W ymienię tu dysertacje doktorskie i prace
m agisterskie, prace nagradzane w konkursie MKiS oraz
badania w ykonywane w PK Z , publikow ane w zeszytach
przeznaczonych do użytku służbowego.
W tej sytuacji należy zastanow ić się nad dalszym udzia
łem chem ików w pracach konserw atorskich, przeanali
zować ich działalność i możliwości m aksym alnego wy
korzystania ich um iejętności. O kazji do takiej analizy
dostarczyły dwie ogólnopolskie konferencje chem ików
konserw atorów zorganizow ane we W rocławiu (1980)
i T oruniu (1981). Inicjatyw a ich zorganizow ania wysu
nięta została przez pracow ników P K Z we W rocław iu
oraz pracow ników IZiK w T oruniu. Celem konferencji
było nie tylko zapoznanie się z problem atyką prow a
dzonych w Polsce badań, lecz także zjednoczenie dzia
łalności chem ików konserw atorów w ram ach Polskiego
Tow arzystw a Chemicznego, którego Z arząd Głów ny
wyraził zgodę na utworzenie sekcji konserw acji z a 
bytków. Biorąc pod uwagę referaty wygłoszone na kon
ferencjach oraz plany badań P K Z i IZiK w T oruniu,
m ożna określić tem atykę badaw czą realizow aną przez
chemików, fizyków i konserw atorów :
— hydrofobizacja i w zm acnianie kam iennych obiektów
zabytkow ych przy użyciu związków krzem oorganicznych, polim erów i m onom erów organicznych, krze
m ionki i fluorokrzem ianów ;
— uzupełnianie ubytków i rekonstrukcja kam iennych
obiektów zabytkow ych za pom ocą sztucznych kam ieni
o spoiwie krzem oorganicznym i cementowym;
— odsalanie kam iennych obiektów zabytkow ych na
drodze elektroosm otycznej z zastosow aniem selektyw
nych m em bran jonowym iennych;
— zwalczanie glonów na zabytkach kam iennych;
— zastosow anie techniki m ikroskopow ej, a szczególnie
m ikroskopii skaningowej do badań nad wzm acnianiem
kam iennych obiektów zabytkowych;
— zastosow anie m etod nie niszczących do badań zab y t
ków (kamienie, cegła, tynki), a szczególnie techniki
ultradźwiękowej, rezonansowej, emisji akustycznej i m e
tody sklerom etrycznej;
— elektroosm otyczne osuszanie m urów ceglanych;
— określanie składu mineralogicznego i chemicznego
zapraw , tynków i sztukaterii;

— petrograficzne badania kam ieni w budow lach i rzeź
bach Polski północnej;
— określenie struktury i składu fazowego kam ieni
w obiektach zabytkow ych dla potrzeb ekspertyzy k o n
serwatorskiej;
— technologia w ysokoporow atych tynków osuszających
i odsalających dla potrzeb budow nictw a konserw ator
skiego;
— stabilizacja gliny na drodze elektroosm otycznej;
— metody identyfikacji pigm entów i spoiw m alarskich
w obiektach zabytkow ych;
— zastosow anie m etody rentgenostrukturalnej do badań
pigmentów;
— w zm acnianie tynków polichrom ow anych wraz z p o d
łożem;
— konsolidacja obrazów na fabrycznych zapraw ach
olejnych;
— utrw alanie pudrujących się i złuszczających m alow i
deł ściennych;
— określanie odporności farb na działanie ultrafioletu;
— m ateriały i techniki w obrazach niderlandzkich
z I połowy X V I w.;
— określanie odporności na starzenie żywic sztucznych
i polimerów krzem oorganicznych;
— w zm acnianie drew na żywicam i sztucznym i;
— hydrofobizacja drew na olejam i krzem oorganicznym i;
— zastosow anie energii m ikrofalow ej do niszczenia
szkodników w drew nianych obiektach zabytkow ych;
— usuwanie produktów korozji z obiektów metalowych
oraz ich ochrona przed zniszczeniem;
— wykonywanie kopii obiektów m etalow ych za pom o
cą mas plastycznych o spoiwie z żywic sztucznych;
— uzupełnianie ubytków w porcelanie i szkle za pom o
cą żywic sztucznych oraz w ykonyw anie kopii;
— wpływ środków wybielających na właściwości p a 
pieru;
— badanie przyczyn kam ienienia książek;
— badania nad w zm ocnieniem skóry dotkniętej czer
woną korozją.
Przedstawiona powyżej tem atyka, pom im o iż jest nie
kom pletna, w skazuje, że w Polsce realizow ane są prace
interesujące, w ażne ze względów poznawczych, a także
dla praktyki konserw atorskiej. D otyczą one bardzo róż
norodnych zagadnień i są prow adzone w różnych ośrod
kach w kraju.
Duża różnorodność tem atyczna i dublow anie się nie
których tem atów jest wynikiem b raku centralnego p la
nu badaw czego z jednej strony, a z drugiej braku
współpracy i koordynacji pom iędzy poszczególnymi
placówkam i prow adzącym i badania. T akiego planu b a
dań, który obejm ow ałby priorytetow ą problem atykę
konserw atorską, nie m ają ani PK Z , ani też wyższe uczel
nie. D obór tem atyki w ynika zwykle z zainteresow ania
wykonawców, a nie jest w yrazem potrzeb.

R easum ując to, co stwierdzono powyżej na tem at udzia
łu chem ików w badaniach i pracach konserw atorskich,
m ożna sform ułow ać następujące wnioski i postulaty:
— nau k i przyrodnicze odgryw ają dużą rolę w dziedzi
nie konserw acji zabytków um ożliw iając poznanie stru k 
tury dzieł sztuki i kultury m aterialnej, ich technologii,
rodzaju i właściwości m ateriałów , jak też przyczyn ich
niszczenia,
— badania naukow e prow adzone m etodam i ekspery
m entalnym i odgryw ają doniosłą rolę w poznaniu zabyt
ków, jak też w rozwoju m etod i środków konserw acji,
— aby zapewnić racjonalną realizację problem atyki
badawczej, powinien być opracow any centralny wykaz
tem atyczny obejm ujący tem aty najważniejsze z punktu
w idzenia nauki i praktyki konserw atorskiej; w jego
opracow aniu powinny wziąć udział wszystkie placówki
konserw atorskie oraz instytucje w spółpracujące z nimi,
— dążąc do racjonalnego wykorzystania potencjału
badaw czego należy w prowadzić centralną koordynację
wszystkich prac naukow ych; jednostką koordynującą
badania placówek, należących przecież do różnych re
sortów, m ogłaby być Polska A kadem ia N auk, która
z natury rzeczy jest predestynow ana do takiej koordy
nacji; centralna koordynacja powinna uspraw nić wy
korzystanie kadry badawczej, umożliwić racjonalne
gospodarow anie środkam i finansowymi, ap a ra tu rą i m a
teriałam i,
— wykaz aparatury, urządzeń i m ateriałów zn ajdują
cych się w poszczególnych jednostkach realizujących b a
dania powinien być udostępniony wszystkim badaczom ,
— wyniki prac badaw czych powinny być przedstaw ione
do dyskusji na organizow anych konferencjach i sem ina
riach (min. raz w roku), oraz publikow ane w periodyku
posiadającym zbliżony ch arakter do „Studies in C on
servation” lub „M altechnik” ,
— należy stworzyć w arunki dla odbyw ania staży n a u 
kowych w jednostkach posiadających aparatu rę koniecz
ną do realizacji badań,
— należy stworzyć centralny ośrodek inform acji n auko
wej grom adzący literaturę światową, wydający biuletyny
inform acyjne, streszczenia i pełne tłum aczenia w ażniej
szych prac i patentów , jak też udostępniający odbitki
kserograficzne publikacji.
Niniejszy tekst nie wyczerpuje problem atyki, którą n a
zwano „nauki chem iczne a konserw acja” . Problem atyka
ta jest niewątpliwie bardziej złożona, wym aga głębszych
studiów i rozwiązań. Podjęto ją wstępnie, aby zainicjo
w ać dyskusję nad w ypracow aniem modelu, w którym
nauki eksperym entalne znajdą właściwe miejsce i będą
w sposób racjonalny i odpow iedni wykorzystane.
prof, dr Wiesław Domasłowski
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

CHEMICAL SCIENCES A N D M ONUM ENTS CONSERVATION. THE CONDITION, NEEDS A N D PERSPECTIVES
The author presents the problems as he sees them himself as
professor of chemistry, long-time director of the Institute of
Monuments and Conservation, attached to the Copernicus
University in Toruń. For more than twenty years he has been
directing technological studies and conservation o f stone monu
ments in Poland. The author refers to a number of conservation
works undertaken in this field in Europe.

He brings to the fore a research process preceding today’s
conservation practice in the field of monuments of fine arts.
In Poland some dozens of representatives of natural sciences
cooperate on a regular base in the execution of conservation
works. Polish conferences attended by specialists, held in 1981
and 1982, have shown a serious contribution of exact sciences.
It has also been demonstrated that it is not possible to train
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conservators of works of fine arts without the help of chemists,
microbiologists and physicists. Their task is not only to adapt
methods of exact sciences for the examination of works of art
but also to study materials, find out reasons for their de
struction, analyze their condition, choose conservation materials
and means, determine properties of the materials and, when
necessary, to modify them.
The author pays much attention to the coordination of studies.
In view of the non-existence of the institute of conservation,
it is necessary to create possibilités for such coordination in

order to join forces operating in various centres. A lack of
a specialized Polish magazine and limited access to foreign
publications does not facilitate this task.
In the form of thirty detailed theses the author presents main
trends which should be continued in Polish investigations,
basing on the existing higher institutes, state-owned monu
ments, conservation workshops, scientific and research institutes
in different branches. He also puts forward a number of
general postulates, especially in the field of coordination of
studies, programming, information, scientific trial periods etc.

JAN PIOTR PRUSZYŃSKI

POLITYKA — KONSERWACJA — PRAWO
Pod tym nieco kontrow ersyjnym tytułem znalazły się
uwagi dotyczące stanu praw nego ochrony zabytków
w Polsce. Dlaczego w łaśnie ta k d o brane i ta k uszerego
wane pojęcia przyjęto jako podstaw ę rozw ażań — nale
ży pokrótce wyjaśnić.
Wiele napisano ku pochw ale polskiej szkoły konserw a
torskiej, której osiągnięciam i są liczne obiekty zabytko
we podniesione z ruiny i przyw rócone do daw nej św iet
ności, aż niektórzy przedstaw iciele konserw atorstw a
zaczęli z obaw ą zauw ażać, iż konserw atorstw o polskie
zaczyna niepokojąco zm ieniać swój charak ter, a miejsce
zabezpieczania obiektów zabytkow ych przed zniszcze
niem i pieczołowitego uzupełniania ubytków zastępuje
rekonstrukcja, często w praw dzie praw idłow a, lecz jed
nak będąca działaniem kosztow nym , niewłaściwym
i niezgodnym ta k z zasadam i sztuki konserw atorskiej,
jak i z postanow ieniam i aktów o ch arakterze między
narodow ym . K onserw acja zabytków znalazła się w sy
tuacji trudnej organizacyjnie, finansow o i praw nie, a p o 
stępujące niszczenie substancji zabytkow ej nakazuje
poszukiw ać przyczyn tego stanu rzeczy.
Przyjm ując, że przyjęte form y i struktury organizacyjne
ochrony zabytków są właściwe, odpow iedzialnością za
niepow odzenia ochrony obarcza się zazwyczaj prawo:
od chwalonej uprzednio U stawy o ochronie dóbr kultury
i o m uzeach z 1962 r„ przez liczne przepisy związkowe,
aż do praw a budow lanego i podstaw planow ania prze
strzennego. M ożna to oczywiście uw ażać za słuszne
z zastrzeżeniem jednak, iż praw o naw et najlepsze fo r
m alnie, stosow ane tylko do niektórych przypadków , dla
których regulacji pow stało, bądź nie działające wcale,
wywiera na regulow aną dziedzinę jedynie negatywny
skutek, ham ując działania i inicjatyw y zgodne z k ryte
rium rozsądkow ym . Rów nocześnie sam fakt istnienia
przepisu, n a który m ożna się pow ołać, przenosi o dpo
wiedzialność za niewłaściwe działania n a ad resata n o r
my praw nej — dlaczego jej bow iem nie stosuje? Polityka
zaś, to według klasycznej definicji sztuka rządzenia,
um iejętność godzenia wszystkich interesów i potrzeb,
organizacja wszystkich dziedzin życia społecznego. Nie
m a nic wspólnego z tą definicją określenie polityka
konserw atorska, oznaczająca jedynie system priorytetów
i zaniechań uśw ietniających jedne zabytki, a skazują
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cych inne na zagładę, choć źródeł jej należy szukać
w tendencjach politycznych. Nie należy również zapo
minać, że praw o będące w yrażeniem woli państw a
zawsze odzwierciedla jego tendencje polityczne.
Dlatego polityka i praw o obok zasad konserw atorstw a
decydują o jego blaskach i cieniach, zm uszając do pew 
nych refleksji w sytuacji, w której zm niejszeniu n a k ła 
dów na konserwację towarzyszy lawinowy wzrost liczby
obiektów opuszczonych, zniszczonych, zdewastowanych,
skradzionych, wywiezionych poza granice Polski, w k tó 
rej już nie poszczególne zabytki, ale całe ich zespoły
skazane są na zagładę na skutek rosnącego przem ysło
wego zanieczyszczenia środow iska, a zagadnienie ich
w artości i znaczenia dla kultury narodu zdaje się pozo
staw ać nie zauważone.
N a stan ten, w ywierając wpływ na organizację pol
skiego konserw atorstw a, wpłynęły zarów no zniszczenia
wojenne, zm iany terytorialne i ludnościowe, jak i prze
m iany polityczne. Z perspektyw y czasu łatwiej może
o krytyczną ocenę niektórych rozw iązań przyjętych bez
pośrednio po wojnie, które — choć często słuszne lub
uzasadnione politycznie — w sferze ochrony zabytków
spowodowały znaczną część obecnych problem ów kon
serwatorskich.
Zniszczenia wojenne. N ie zapom inajm y, że zniszczenia
nie były spow odow ane wyłącznie działaniam i w ojsko
wymi, ale stanowiły część planu zniszczenia narodu
przez odebranie m u świadectw kultury m aterialnej. Nie
tylko rodzaj zniszczeń, ale uderzenie w w artości szcze
gólnie związane z bytem narodu, w sym bole jego istnie
nia, spowodowało decyzje — politycznie i społecznie bez
precedensow e— odbudow y całych zespołów miejskich
w ich zabytkow ym kształcie. Równocześnie jednak dały
początek przekonaniu, że zrujnow any zabytek zawsze
m ożna odbudow ać. O grom zniszczeń czynił konieczną
selekcję zabytków w ym agających natychm iastow ej k o n 
serwacji, oczekujących na nią lub pozostaw ionych póź
niejszym działaniom . W ybór ten, nie pozbawiony m oty
wów politycznych, stał się wyrokiem skazującym b u 
downictwo drew niane i w ogóle zabudow ę w iejską na
powolne niszczenie, przyspieszane przez przypadkow ych
użytkowników. Techniki i m etody odbudow y podpo
rządkow ane kryteriom ogólnoużytkowym spowodowały,

