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NAUKA SCIENCE

WPROWADZENIE

Podstawowe założenia teoretyczne ochrony i kon-
serwacji zabytków ukształtowały się w wieku XIX 
i pierwszej połowie XX wieku i były następstwem re-
fl eksji nad ówczesnym postrzeganiem „monumentów 
historycznych” oraz wyrazem aktualnych tendencji 
w procesie rozwoju nauk historycznych. Początkowo 
przyjęte powszechnie w Europie poglądy oscylowały 
pomiędzy purystyczną restauracją w stylu „naukowym” 
(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc) a  romantyzmem 
rozsypujących się ruin i  zasadą nieiterwencjonizmu 
(John Ruskin)1. Znaczącym wydarzeniem w procesie 
kształtowania doktryn konserwatorskich była publikacja 
w 1903 r. rozważań Aloisa Riegla, wybitnego austriac-
kiego historyka sztuki i klasyka konserwatorstwa pt. Der 
moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung2. 
Przełomem dla późniejszego rozwoju teoretycznej 
myśli konserwatorskiej okazało się przeniesienie przez 
Riegla oraz jego ucznia i następcę Maksa Dvořáka 
zainteresowań z przedmiotu na podmiot działalności 
konserwatorskiej. Przyczyniło się to niewątpliwie do 

INTRODUCTION

The fundamental theoretical assumptions of the 
protection and conservation of historic structures were 
formulated in the 19th century and the fi rst half of the 
20th century, and they were a consequence of a refl ec-
tion on the then perception of ‘historic monuments’ 
and an expression of current tendencies in the process 
of development of historic sciences. The views ini-
tially commonly adopted in Europe oscillated between 
a purist restoration in a  ‘scientifi c’ style (Eugène Em-
manuel Violler-le-Duc), and the romanticism of ruins 
falling apart and the principle of non-interventionism 
(John Ruskin)1. An important event in the process 
of formulating of the conservation doctrines was the 
publication in 1903 of the contemplations of Alois 
Riegl, a distinguished Austrian art historian and classic 
of conservation, entitled Der moderne Denkmalkultus. 
Sein Wesen und seine Entstehung2. A breakthrough for the 
subsequent development of the theoretical conservation 
thought proved to be the shift of interest by Riegl and 
his disciple and successor, from the object to the subject 
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powstania koncepcji ochrony i opieki nad dziedzictwem 
kulturowym, które nadal uznawane są za wiodące3.

Konieczność odbudowy ruin i usunięcia uszkodzeń 
dokonanych w zabytkowej substancji obiektów w cza-
sie trwania I wojny światowej, a także mozolny proces 
tworzenia w  całej Europie służb konserwatorskich 
odpowiedzialnych za ochronę nienaruszonych zabyt-
ków oraz za trudny wybór odpowiednich postępowań 
restauratorskich lub rekonstrukcyjnych, doprowadziły 
w  środowisku konserwatorskim do prób nawiązania 
stałej współpracy międzynarodowej. Sądzono, że 
podczas podjętej współpracy będzie możliwe ustalenie 
wspólnych zasad postępowania. Po raz pierwszy podjęto 
taką próbę na Kongresie w Atenach w ostatnich dniach 
października 1931 r. Kongres został zwołany przez Mię-
dzynarodowe Biuro Muzeów przy Międzynarodowej 
Komisji Współpracy Intelektualnej, która była organem 
Ligi Narodów. Postanowienia końcowe Konferencji, 
zwane „Deklaracją” lub „Kartą Ateńską”, były adreso-
wane – po raz pierwszy i ostatni – wprost do rządów 
państw, w ówczesnej sytuacji do członków Ligi Naro-
dów4. Podkreślono w nich między innymi konieczność 
uwzględniania interesu społecznego w ustawodawstwie 
dotyczącym zabytków i właściwego ich użytkowania. 
Zaapelowano o respektowanie dzieł historycznych i ar-
tystycznych z przeszłości przy zachowaniu stylu każdej 
z epok oraz zwrócono szczególną uwagę na obowiązek 
przyuczania dzieci i młodzieży do wielkiego zainteresowania 
ochroną świadectw każdej cywilizacji5.

Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej 
pierwszym ważnym spotkaniem środowiska konserwa-
torskiego był I Międzynarodowy Kongres Architektów 
i Techników Zabytków w 1957 r. w Paryżu i stąd zwany 
Kongresem Paryskim. Kongres został zorganizowany 
przez Związek Architektów Konserwatorów Zabytków 
Francji. Pomimo wielkiego rozmachu organizacyjnego, intere-
sującej wymiany myśli konserwatorskiej oraz prezentacji wielu 
szkód w dziedzictwie kulturowym Europy i metod ich usu-
wania – jak pisał Alfred Majewski, jeden z uczestników 
Kongresu – nie przyniósł on jednak trwałych instytucjonalnych 
skutków dla świata konserwatorskiego6.

Dopiero na II Międzynarodowym Kongresie Archi-
tektów i Techników Zabytków obradującym w 1964 r. 
w Wenecji została uchwalona Międzynarodowa Karta 
Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabyt-
kowych, tzw. Karta Wenecka. Zawarto w niej ustalone 
w wyniku dyskusji i postulowane do stosowania podsta-
wowe zasady ochrony zabytków oraz założenia działal-
ności konserwatorskiej. Zapisy te zostały sformułowane 
w oparciu o doświadczenia ekspertów przede wszystkim 
europejskich i były odbiciem ówczesnego układu spo-
łeczno-politycznego oraz odpowiadającej mu pozornie 
stabilnej sytuacji podziału stref wpływów i zakończenia 
okresu wychodzenia z ran powojennych na kontynencie 
europejskim7.

Część środowiska konserwatorskiego od chwili 
redakcji weneckiego dokumentu była świadoma jego 
ograniczoności, o czym świadczy zapis w preambule, że 
zasady ustalono wspólnie, ale przy całkowitym pozostawie-

of conservation activities. It undoubtedly contributed to 
the establishment of the concepts of the protection of 
and care over cultural heritage, which are still recognized 
as the leading ones3.

The need to reconstruct the ruins and eliminate the 
damage of the historic substance of structures during the 
World War I, as well as the laborious process of creating of 
the conservation services in Europe, responsible for the 
protection of undamaged historic structures and for the 
diffi cult choice of appropriate restoration or reconstruc-
tion measures, led to attempts at establishing international 
cooperation in the conservation circles. It was believed 
that within the scheme of the cooperation it would be pos-
sible to defi ne common principles of conduct. For the fi rst 
time such an attempt was made at the Congress in Athens 
during the last days of October, 1931. The Congress had 
been convened by the International Museum Offi ce at the 
International Commission on Intellectual Cooperation, 
which was an organ of the League of Nations. The fi nal 
provisions of the Conference, referred to as the ‘Declara-
tion’ or ‘Charter of Athens’, were addressed – for the fi rst 
and last time – directly to governments of states, in the 
then reality to members of the League of Nations4. The 
provisions emphasized – without limitations – the need 
to take the social interest into account in the legislation 
pertaining to monuments and their appropriate use. They 
called for respecting historic and artistic works from the 
past, maintaining the style of each of the epochs, and 
special attention was turned to the obligation of each them 
to take a greater and more general interest in the protection of these 
concrete testimonies of all ages of civilization5.

After the tragic events of the World War II, the fi rst 
important meeting of the conservation circles was the 
1st International Congress of Architects and Specialists 
of Historic Buildings in 1957 held in Paris, and hence 
referred to as the Paris Congress. The Congress was 
organized by the Association of Architects Historic 
Monuments Conservators of France. Despite a great swing 
of the organization of the congress, an interesting exchange of the 
conservation thought, and presentation of many damages in the 
cultural heritage of Europe and methods of eliminating them’, 
as Alfred Majewski, one of the Congress participants, 
wrote, ‘it did not bring any institutional effects for the world of 
the monument conservation6.

Only at the 2nd International Congress of Architects 
and Specialists of Historic Buildings, convened in 1964 
in Venice, an International Charter for the Conserva-
tion and Restoration of Monuments and Sites, the 
so-called Venice Charter, was resolved. It contained the 
basic principles of the protection of monuments and the 
assumptions of conservation activities, defi ned as a result 
of discussions and postulated to be applied. These pro-
visions were formulated on the basis of the experience 
of experts, most of all European ones, and constituted 
a refl ection of the then socio-political system and the 
seemingly stable situation of the distribution of zone of 
infl uence corresponding to it, as well as the completion 
of the period of recovering from the post-war wounds 
on the European continent7.
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niu każdemu narodowi troski o zapewnienie ich zastosowania 
w ramach jego własnej kultury i rodzimych tradycji8. Pomimo 
takiego zapisu przyjęte w Karcie Weneckiej zasady od 
początku wywoływały skrajne opinie, a powoływanie 
się na przyjęte w niej zapisy prowadziło i często nadal 
prowadzi do nieporozumień i sporów9. Jednakże, gdy 
na VI Zgromadzeniu Generalnym ICOMOS w Rzymie 
w 1981 r. zaproponowano modyfi kacje Karty poprzez 
dodanie nowych paragrafów do niektórych artykułów, 
zmian tych nie dokonano. Postanowiono wówczas, że 
pierwotny tekst weneckiego dokumentu nie będzie 
modyfi kowany i należy go traktować jako świadectwo 
epoki10.

W 2000 roku przyjęto w Krakowie, który wówczas 
był stolicą kulturalną Europy, dokument zwany Kartą 
Krakowską 2000, defi niującą podstawowe cele, metody 
i środki, służące ochronie dziedzictwa architektoniczne-
go w czasach współczesnych11. Myślą przewodnią Karty 
Krakowskiej, której przyjęcie poprzedzono trzyletnim 
okresem przygotowań i dyskusji w gronie ekspertów, 
zakończonych podczas obradującej w Krakowie Mię-
dzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej, było 
przekonanie, że „dziedzictwo historyczne może być 
fundamentem nowoczesnej cywilizacji”12. Należy 
jednakże zaznaczyć, że zapisy Karty Krakowskiej 2000, 
a także późniejszej Rezolucji I Kongresu Konserwatorów 
Polskich z 2005 r. nie odnosiły się wprost do zapisów 
dotyczących zasad postępowania konserwatorskiego 
zawartych w Karcie Weneckiej13.

IDEA ZINTEGROWANIA PRZESZŁOŚCI 
W PRZYSZŁOŚCI W KONCEPCJACH 

PIERA GAZZOLI
Jednym z pierwszych, którzy dostrzegli niedoskonało-

ści Karty Weneckiej, był Piero Gazzola (1908–1979), jeden 
z jej głównych inicjatorów i współautorów, wybitny wło-
ski historyk architektury urodzony w Piacenzie, absolwent 
Politechniki i Uniwersytetu w Mediolanie, wykładowca 
akademicki oraz konserwator zabytków i zespołów za-
bytkowych14. O dynamicznym podejściu Gazzoli do 
form ochrony zabytków świadczą słowa, które wypo-
wiedział po roku od uchwalenia Karty, podczas pobytu 
w Warszawie 21 czerwca 1965 roku: Trzeba, aby bardziej 
rozpowszechniła się świadomość, że szacunek dla zabytków nie 
jest jedynie wyrazem nostalgii wobec przeszłości, lecz pozyskaniem 
świadomości nowoczesnej określonej historycznie, która wykracza 
poza jednostkowe pojęcie zabytku, aby znaleźć wyraz w urbani-
styce i sposobie życia zbiorowości15. Wkraczając tym samym 
w dziedzinę życia społecznego, zwrócił uwagę, że na 
szczęście w ostatnich kilku latach we wszystkich krajach 
świata zrozumiano, że dla każdej nowoczesnej społeczności, 
która pragnie doskonalić swoje człowieczeństwo konieczne jest 
zachowanie dóbr kultury. (…) Niemniej, tragedia miejskich 
ośrodków zabytkowych, zagrożonych rozwojem urbanistyki 
i brakiem odpowiedniego przygotowania w planowaniu stanowi 
problem dnia dzisiejszego na całym świecie16.

Profesor Piero Gazzola przybył wówczas do Warsza-
wy jako sekretarz generalny Tymczasowego Komitetu 

Some of the conservation circles were aware of the 
limitations of the Venice document since the moment it 
was formulated, which could be confi rmed by a provision 
made in the preamble, that the principles had been defi ned 
together, but with each country being responsible for applying the 
plan within the framework of its own culture and traditions8. De-
spite such a provision, the principles adopted in the Charter 
of Venice evoked extreme opinions right from the start, and 
references made to the provisions adopted in it has lead and 
still lead to misunderstandings and disputes9. Nevertheless, 
when at the 6th General Assembly of ICOMOS in Rome 
in 1981 it was proposed to modify the Charter by adding 
new clauses to some of the articles, the changes were not 
introduced. It was decide then that the initial text of the 
document from Venice would not be modifi ed and that it 
should be treated as a testimony of the epoch10.

In 2000 in Cracow, which at the time was a cultural 
capital of Europe, a document called the Charter of Cracow 
2000 was adopted, defi ning the basic goals, methods 
and means aiming at the protection of the architectural 
heritage in the contemporary times11. The keynote of the 
Charter of Cracow, the adoption of which was preceded 
with a 3 years’ period of preparations and discussions 
among experts, completed during the International 
Conservation Conference held in Cracow, was the 
opinion that ‘historic heritage can be a  foundation of 
contemporary civilization’12. Nevertheless, it should be 
pointed out that the provisions of the Charter of Cracow 
2000, as well as the subsequent Resolution of the 1st Con-
gress of Polish Conservators from 2005, did not refer 
directly to provisions pertaining to the principles of the 
conservation activities contained in the Charter of Venice13.

THE IDEA OF INTEGRATING THE PAST 
IN THE FUTURE IN THE CONCEPTS 

OF PIERO GAZZOLA
One of the fi rst scientists to notice the imperfections 

of the Charter of Venice was Piero Gazzola (1908–1979), one 
of the main initiators and co-authors, distinguished Ital-
ian historian of architecture, born in Piacenza, graduate 
from the Milan University of Technology and University 
of Milan, academic lecturer and conservator of historic 
monuments and complexes14. The dynamic approach of 
Gazzola to forms of the monument protection could be 
confi rmed with the words he uttered one year after the 
resolution of the Charter, during his stay in Warsaw on 
21 June 1965, It is necessary for the awareness that respect for 
monuments is not merely an expression of nostalgia towards the 
past, but obtaining a modern awareness defi ned historically, which 
goes beyond an individual notion of a historic monument in order 
to fi nd its expression in urban planning and the way of life of the 
community, to be widespread15. Thus entering the domain 
of the social life, he pointed out that fortunately over the 
previous years it had been understood in all countries 
of the world that for each modern community which wishes to 
improve its humanity it is necessary to preserve its assets of culture. 
(…) Nevertheless, the tragedy of historic urban centres, threatened 
by the development of urban planning and the lack of appropriate 
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Organizacyjnego Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków ICOMOS, w celu przeprowadzenia zało-
życielskiego zgromadzenia Rady, w której utworzeniu 
odegrał fundamentalną rolę. Po dwu dniach obrad 
(21 i 22.06.1965 r.) uczestnicy zgromadzenia przejecha-
li do Krakowa i 24 czerwca – przed pięćdziesięcioma 
latami – w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na 
Wawelu nastąpiła uroczysta inauguracja działalno-
ści Międzynarodowej Rady, podczas jej pierwszego 
Zgromadzenia Generalnego17. Gazzola został wówczas 
pierwszym przewodniczącym ICOMOS-u. Po sied-
miu latach ponownie był w Krakowie i w gościnnej 
Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego 
18 września 1972  r. odebrał doktorat honoris causa 
Politechniki Krakowskiej, nadany na wniosek Instytutu 
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK. 
Doktorat był nie tylko uznaniem dla wielkich zasług 
Gazzoli na polu zawodowym na arenie międzynarodo-
wej18, ale także dla szczerej przyjaźni, jaką Profesor zawsze 
Polsce okazywał19.

Obok przedstawionych już fragmentów wystąpienia 
Piero Gazzoli podczas Zgromadzenia Założycielskiego 
ICOMOS-u w Warszawie, również zdania zawarte 
w opublikowanym wykładzie promocyjnym, który 
wygłosił w Krakowie, dowodzą, że Profesor w miarę 
zdobywanych doświadczeń kładł nacisk na inne aspek-
ty związane z problematyką ochrony dziedzictwa niż 
zawarte w  zapisach Karty Weneckiej. W krakowskim 
Collegium Maius powiedział między innymi, że w cza-
sach najnowszych Polska przeszła do najbardziej dobitnego 
potwierdzenia, czym w życiu i tradycji narodu jest dobro kul-
tury. Mam tu na myśli odbudowę Warszawy ze zniszczeń 
drugiej wojny światowej – mówił – kiedy cały naród zgodnie 
wykazał, co czuje i rozumie, gdy w grę wchodzi ocalenie jego 
własnej kultury. Dzięki tej bohaterskiej akcji Polska pokazała 
całemu światu, czym są dla narodu korzenie jego własnej cywi-
lizacji20. Przechodząc do omówienia głównych przyczyn 
niszczenia zabytków, nawiązując do podanego przykładu 
odbudowy stolicy Polski, stwierdził, że jedną z nich 
jest brak odpowiedniego przygotowania kulturalnego 
przeważającej części ludzkości. Większość osób uważa, że 
percepcja wizualna następuje błyskawicznie, że obraz, rzeźba, 
architektura, zespół – środowisko naturalne, są rozumiane 
w samym momencie postrzegania. Tymczasem wielowiekowa 
renoma artystów (…), działa czasem jak bodziec reklamowy. 
Nieprzygotowany turysta spogląda okiem biernym, posłuszny, 
zahipnotyzowany pod wpływem powtarzanych przez całe po-
kolenia opinii. (…) Podporządkowuje się konwencjom, pada 
ich ofi arom21. Jedynie wychodząc od wychowania podsta-
wowego – mówił Gazzola – podróżowanie i poznawanie 
zabytków może stać się czynnikiem wychowawczym, 
doskonałym instrumentem kształcenia, dopełnienia 
osobowości człowieka oraz korzystnie wpłynąć na 
ochronę dziedzictwa kulturowego i  jego prawidłowe 
użytkowanie. Problem ten nie zostanie rozwiązany w sposób 
realistyczny, jeżeli nie obejmie wszystkich szczebli struktury 
szkolnej w skali całego społeczeństwa22.

W pracy pod znamiennym tytułem The Past in the 
Future (Przeszłość w przyszłości)23, opublikowanej w Rzy-

preparation in the planning process constitutes a problem of today 
all over the world 16.

Professor Piero Gazzola arrived then to Warsaw 
as Secretary General to the Provisional Organiza-
tional Committee of the International Council of on 
Monuments and Sites ICOMOS, in order to convene 
a founding assembly of the Council, in the establishment 
of which he played a key role. After two days of talks 
(22 and 22 June 1965) the assembly participants went to 
Cracow, and on 24 June – fi fty years ago – in the Senate 
Hall of the Wawel Royal Castle there was a celebration 
of the inauguration of the operation of the International 
Council, during its fi rst General Assembly17. Gazolla was 
appointed the fi rst chairman of ICOMOS. After seven 
years he visited Cracow again and in the welcoming Hall 
of the Collegium Maius of the Jagiellonian University, 
on 18 September 1972 he was granted a title of Doctor 
Honoris Causa of the Cracow University of Technol-
ogy, conferred upon the application of the Institute of 
History of Architecture and Monument Preservation of 
the Cracow University of Technology. Not only was the 
title the expression of recognition of great professional 
merits of Gazzola on the international arena 18, but also of 
the sincere friendship that Professor has always had for Poland19.

Besides the aforementioned parts of the address of 
Piero Gazzola to the Founding Assembly of ICOMOS 
in Warsaw, also sentences contained in the published 
promotional lecture he delivered in Cracow bear witness 
to the fact that the more experience Professor was gain-
ing, the stronger he emphasized other aspects connected 
with the problems of the heritage protection than the 
ones contained in the provisions of the Charter of Venice. 
In Collegium Maius in Cracow he said, inter alia, that 
in the modern times Poland has moved to the most explicit con-
fi rmation what the welfare of culture is in the life and tradition 
of a nation. What I mean here is the reconstruction of Warsaw 
from the destruction of the war’, he said, ‘when the entire nation 
unanimously proved what it feels and understands when saving 
its own culture is at stake. Thanks to this heroic action Poland 
showed the entire world what the roots of the nation’s civiliza-
tion are for the nation20. Moving on to the discussion of 
the main causes of destruction of historic monuments, 
referring to the example of the reconstruction of the 
capital of Poland, he stated that one of them is the lack 
of appropriate cultural preparation of a vast majority of 
mankind. Most people believe that visual perception happens 
instantly, that a painting, a sculpture, architecture, a complex, 
natural environment, are understood in the very moment they are 
perceived, whereas a long-term fame of artists (…), sometimes 
acts as an advertising stimulus. An unprepared tourist perceives 
with a passive eye, he is obedient, hypnotized by the infl uence 
of the opinions repeated by entire generations. (…) He complies 
with conventions, he falls their victim21. According to Gaz-
zola, only by going beyond the basic upbringing, can 
travelling and getting familiar with historic structures 
become an educational factor, a perfect tool of education, 
completing the man’s personality, and have a positive 
effect on the protection of the cultural heritage and 
appropriate use thereof. This problem will not be solved in 
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mie – niemal w tych samych czasach, gdy uczestniczył 
w krakowskiej uroczystości – profesor Gazzola przekazał 
większość swoich przemyśleń fi lozofi cznych i koncepcji, 
które należy jego zdaniem zrealizować, aby przeszłość 
zintegrować w przyszłości. Omówił między innymi takie 
problemy, jak znaczenie dziedzictwa kulturowego we 
współczesnym świecie, czynniki społeczne i  ekono-
miczne wpływające na waloryzację wartości tegoż 
dziedzictwa, a także warunki niezbędne przy realizacji 
i fi nalizacji projektów urbanistycznych i ruralistycznych, 
uwzględniających problemy ochrony oraz prawidłowego 
użytkowania zabytkowych obiektów i zespołów24.

Już we wstępie zaznaczył, że przemyślenia i rozważania 
opisane w książce, inspirowane są żarliwą nadzieją, że nasze 
środowisko i codzienność będą kreowane w racjonalnej harmonii, 
a poszanowanie wkładu naszego dziedzictwa będzie inspirowa-
ło współczesnego człowieka. Zawartość książki – nadmienił – 
jest wyrazem wielu dekad przeprowadzonych badań w różnych 
okolicznościach i środowiskach, ale zawsze z uwzględnieniem 
najistotniejszego celu, mianowicie odkrywania korzeni naszej 
cywilizacji i jej rozwoju.

Pięć lat po przyjęciu Karty Weneckiej, na której osta-
teczny kształt wywarł niewątpliwie duży wpływ, Gazzola 
doszedł do przekonania, że na ówczesny moment dys-
kusje na tematy realnej ochrony zabytków, a zwłaszcza 
planowania przestrzennego i ochrony dziedzictwa urba-
nistycznego są rozczarowujące. Rozpoczynając ponownie 
dyskusję nad problemem dziedzictwa, musimy użyć języka 
bardziej zrozumiałego i akceptowalnego. Należy sięgnąć argu-
mentami głębiej, zaczynając od szczerego pytania: co oznacza 
dla nas przeszłość? Jak zabytki mogą służyć ludzkości w teraź-
niejszości? Czy starożytne miasta mają nadal być użytkowane 
z ich wąskimi uliczkami i czy ich mieszkania mogą być nadal 
naszym domem, pomimo że są już niewygodne? Są to pytania, 
które należy zadać. Problem należy rozstrzygać z  obecnego 
punktu widzenia, a nie jak to miało miejsce w przeszłości, 
kiedy to świadectwa dziedzictwa kulturowego dla ogółu były 
najczęściej ciężarem, przede wszystkim dla rozwoju gospodarki.

Stając odważnie wobec wyzwań współczesności 
i przyszłości Piero Gazzola podjął próbę obiektywnego 
spojrzenia jak dziedzictwo można wykorzystać, bowiem 
jego zdaniem obcowanie z zabytkiem jest ze społecznego 
punktu widzenia kojące i wyciszające. (…) Ponadto, powstająca 
przez wieki struktura historycznego miasta, jaki i pojedynczy 
zabytkowy budynek mogą inspirować do innego sposobu myśle-
nia i ogólnej refl eksji. Przy okazji ruchu turystycznego przedsta-
wiciele odmiennych kultur obcując z zabytkami w namacalny 
sposób poznają siebie nawzajem.

Nie można negować ekspansji ludzkości – pisał 
architekt konserwator z Piacenzy – ale dochodzenie 
do dobrobytu, który nieustannie dociera do różnych 
grup społecznych ludzkiej populacji musi prowadzić 
poprzez uczciwe ścieżki. Co w tej dotychczasowej drodze 
jest nie tak? Mianowicie to coś co zawsze tkwiło w człowieku 
i jego osobowości. Poszukiwanie ogromnych korzyści z moż-
liwości, które daje postęp. Nasze „ego” musi osiągnąć realną 
kontrolę nad nowymi możliwościami i tylko wtedy będziemy 
godni postępu i umiarkowanego, racjonalnego przekształca-
nia go w aktywa. Jeśli człowiek ma możliwość realizowania 

a realistic way unless it covers all levels of the school structure in 
the scale of the entire society22.

In his work bearing a signifi cant title The Past in the 
Future23, published in Rome nearly at the same time when 
he participated in the celebration in Cracow, Prof. Gazzola 
communicated most of his philosophical contempla-
tions and concepts which – in his opinion – should be 
implemented for the future to be integrated with the past. He 
also described such issues as the meaning of the cultural 
heritage in the contemporary world, social and economic 
factors that infl uence the valorization of the values of this 
heritage, as well as conditions necessary for the imple-
mentation and completion of urban and rural projects, 
taking into account the issues of protection and appro-
priate utilization of historic structures and complexes24.

Already in the preface he noted that the refl ections and 
considerations described in the book are inspired by an ardent 
hope that our environment and everyday lives will be created in 
a rational harmony, and the respect for the contribution made by 
our heritage will inspire the contemporary man. The content of 
the book, he added, is an expression of many decades of research 
done in different circumstances and environments, but always 
taking into account the most important goal, namely the discovery 
of the roots of our civilization and its development.

Five years after the resolution of the Charter of 
Venice, the fi nal form of which was undoubtedly infl u-
ence by him, Gazzola became convinced that as of then, 
discussions devoted to the realistic protection of historic 
monuments, especially spatial planning and protection 
of the urban heritage,were disappointing. Re-commencing 
the discussion devoted to the issues of heritage, we must use a more 
comprehensible and acceptable language. We should reach deeper 
with our arguments, starting with a sincere question: What does 
the past mean to us? How can historic monuments serve human-
ity today? Are ancient towns and cities to be still used, with their 
narrow streets, and can their fl ats be still our homes, despite the 
fact that they are no longer comfortable? These are the questions 
which should be posed. The problem should be solved from the 
current point of view, and not as it used to be in the past, when 
testimonies of the cultural heritage most often were just a burden 
for the general public, most of all for the development of economy.

Boldly facing the challenges of today and of the fu-
ture, Piero Gazzola attempted to take an objective look 
at how heritage could be used, because in his opinion the 
communion with a historic monument is soothing and calming 
from a social point of view. (…) furthermore, the structure of 
a historic city emerging throughout ages, as well as an individual 
historic building, can inspire to adopt a different model of think-
ing and general refl ection. Representatives of different cultures 
during their travels get to know each other by communing with 
historic monuments in a tangible way.

As the architect and conservator from Piacenza wrote, 
one must not negate the expansion of humanity, but 
obtaining prosperity, which incessantly reaches differ-
ent social groups of human population, must lead along 
honest paths. What is wrong with the path taken so far? This 
something that has always been there in man and his personality. 
Searching for immense benefi ts from the options offered by progress. 
Our “ego” has to achieve a realistic control over new possibilities, 
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marzeń o  przyszłości, musi nauczyć się równocześnie jak 
zachować równowagę pomiędzy duchem a materią. Jest to 
trudne, ale najistotniejsze, bo bez poniesienia tej ceny trudno 
będzie przetrwać wraz z postępem.

Jak napisał wiele lat później wybitny polski fi lozof, 
ks. Józef Tischner: Kultura to jakby zwierciadło duszy. Gdy 
w życiu człowieka nie ma kultury, to nikt nie widzi duszy, 
a gdy duszy nikt nie widzi, to dusza marnieje. Człowiek traci 
pamięć tego, kim jest25.

Omawiając ekonomiczne czynniki mające wpływ na 
ocenę wartości dziedzictwa, Autor Przeszłości w przyszłości 
przyznając, że z pozoru restauracja obiektu zabytkowego 
lub rewitalizacja całego historycznego zespołu może 
wydawać się kosztowna, udowadnia, że korzyści wynika-
jące z ożywienia zabytku, a w perspektywie rewitalizacji 
całego obszaru urbanistycznego czy ruralistycznego są 
opłacalne. Warunkiem jest wpisanie do obiektów historycz-
nych funkcji niezbędnych do właściwego działania obiektu czy 
miasta26.

Z przeglądu rozważań i koncepcji Piera Gazzoli, 
zawartych a książce Przeszłość w przyszłości, które za-
chowały swoją aktualność, bowiem znaczna ich część 
nie doczekała się realizacji, jasno wynika przesłanie, iż 
dziedzictwo nie jest statycznym i niezmiennym bytem, 
a problemem projektantów jest stworzenie z udziałem 
dziedzictwa przestrzeni egzystencjalnej, w której współczesny 
człowiek w dużym stopniu wyręczany przez maszyny będzie 
mógł spędzić zaoszczędzony czas (…). Przywrócenie utra-
conej harmonii jest możliwe poprzez powyższe dzia-
łania rewitalizacyjne. Wówczas osoba preferująca życie 
w zabytkowym budynku lub w zabytkowym mieście, 
ma szansę zaspokoić potrzeby życia w środowisku nie 
wykreowanym jedynie przez aspekty ekonomiczne, ale 
przez takie, które rzeczywiście na przełomie lat odpo-
wiadały jego potrzebom.

WOBEC ZABYTKU – PROPOZYCJA 
AKTUALIZACJI ZASAD NIEZBĘDNEJ 
INTERWENCJI KONSERWATORSKIEJ

Nadrzędnym warunkiem podjęcia, właściwego 
prowadzenia i pomyślnego zakończenia niezbędnej 
interwencji konserwatorskiej przy obiektach i zespołach 
zabytkowych jest intelektualne przygotowanie całego 
społeczeństwa, które jak zapisał już ponad czterdzieści 
jat temu Piero Gazzola, należy prowadzić na wszystkich 
szczeblach struktury szkolnej27. Rozpoczynając od wycho-
wania przedszkolnego28.

W bardzo licznych dyskusjach na temat pespektyw 
ratowania i przyczyn niszczenia zabytków w XXI wieku, 
cała uwaga skoncentrowana jest na aspektach prawnym 
i administracyjnym. Natomiast zbyt małą uwagę przy-
wiązuje się do aksjologicznych problemów ochrony 
dziedzictwa kulturowego, w zasadzie nieodnawialnego. 
Jednym z obszerniejszych tekstów na ten temat, z któ-
rym się spotkałem, jest praca sprzed piętnastu lat Marii 
Łojewskiej-Krawczyk, fi lozof z Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej29. Autor-
ka zwróciła uwagę, że obecnie formułowany w naszej 

and only then will we be worthy of progress and of its moderate, 
rational transformation into assets. If man has a possibility of 
fulfi lling his dreams about the future, he must learn at the same 
time how to maintain balance between spirit and matter. It is dif-
fi cult, but most essential, because without paying this price it will 
be diffi cult to survive together with the progress.’

As a distinguished Polish philosopher, Rev. Józef 
Tischner, wrote later, Culture is as if a mirror of soul. When 
there is no culture in man’s life, nobody can see his soul; and if 
nobody sees his soul, the soul withers. Man loses the memory 
of who he is25.

When discussing the economic factors infl uencing the 
evaluation of the value of heritage, conceding that the res-
toration of a historic structure or revitalization of an entire 
historic complex may seem to be costly, the author of The 
Past in the Future proves that the benefi ts resulting from 
the revival of the site, and in the time perspective from 
the revitalization of the entire urban or rural area, pay 
off. The condition is to inscribe in the historic structures functions 
that are necessary for the facility or the city to function properly26.

The review of Piero Gazzola’s refl ections and con-
cepts contained in his book The Past in the Future which 
are still valid (most of them have not been implemented) 
implies that there is a clear message, according to which 
heritage is not a static and unchangeable entity, and it 
is a problem of designers to create existential space with 
the participation of heritage, where contemporary man, largely 
helped out by machines, will be able to spend the time he has 
saved (…). Restoration of the lost harmony is possible 
by the revitalization measures referred to above. Then 
a person who prefers living in a historic building or 
a historic city has a chance to satisfy their needs con-
nected with living in an environment created not only 
by economic aspects, but the ones which over the years 
have addressed their needs.

TOWARDS A HISTORIC MONUMENT 
– PROPOSAL OF UPDATING THE 

PRINCIPLES OF A NECESSARY 
CONSERVATION INTERVENTION
The paramount condition for undertaking, proper 

execution and successful completion of a necessary 
conservation intervention on historic structures and 
complexes is intellectual preparation of the entire soci-
ety, which – as over forty years ago Piero Gazzola wrote 
– should be conducted at all levels of the school structure27. 
Starting from the pre-school education28.

In numerous discussions devoted to the prospects 
of saving of and causes of the destruction of historic 
structures in the 21st century, the entire attention is fo-
cused on the legal and administrative aspect. Too little 
attention, on the other hand, is paid to axiological issues 
of the protection of cultural heritage, which is actually 
unsustainable. One of the more extensive texts on this 
subject I have encountered is a paper written fi fteen 
years ago by Maria Łojewska-Krawczyk, philosopher 
from the Faculty of Administration and Social Sciences 
of the Warsaw University of Technology29. The author 
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współczesnej kulturze, odnoszony do wszystkich ludzi 
i kultur uniwersalny imperatyw ochrony dziedzictwa 
wyrasta z przyjmowania obiektywistycznej teorii war-
tości. Jest z nią związana akceptacja poglądu, że wartości 
wyznaczają sferę obiektywnego dobra i zła. Ochrona dziedzic-
twa kulturowego odniesiona do różnych kultur oznacza, iż 
kultura (bez względu na jej swoisty charakter) zawiera dobra, 
które są cenne nie tylko dla członków danej kultury, ale i dla 
całej ludzkości. Poznając historię, a w jej ramach różne kultury, 
człowiek współczesny może głębiej zrozumieć siebie, albowiem 
wiedza o różnych wymiarach przeszłości stanowi istotny element 
jego tożsamości.

A zatem na gruncie obiektywistycznej koncepcji aksjolo-
gicznej może być formułowany postulat powszechnie akcep-
towanej ochrony kulturowego dziedzictwa, której brak tworzy 
zło. W świetle innych rodzajów teorii wartości i związanych 
z nimi teorii etycznych, również i w naszej współczesnej 
kulturze obecnych, nie mogą być formułowane takie uni-
wersalne i  bezwzględne nakazy (jak m.in. w kolejnych 
ustawach o ochronie zabytków – A.G.)30. I w  tym – 
moim zdaniem – leży główna przyczyna trudności 
z prawno-urzędniczym utrzymaniem dobrej kondycji 
zabytków oraz z ich prawidłową konserwacją i adaptacją 
do współczesnych potrzeb31.

Wzorem społecznego ruchu, który określił się przed 
kilku latami mianem „Obywatele Kultury” proponuję 
przygotować i poddać pod dialog społeczny dokument, 
który roboczo można nazwać: PAKTEM dla OCHRO-
NY ZABYTKÓW.

Postanawia się przyjąć następujące uzgodnienia i za-
łożenia programowe, planowane na 15 lat (podobnie jak 
w Pakcie dla Kultury):
1. Reforma szkolnictwa, w której należy uznać za 

priorytet kształcenie myślenia krytycznego, opar-
tego na trwałości tradycji polskiej myśli, w  tym 
także w zakresie estetyki oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Jest to zgodne z dyrektywami Unii Eu-
ropejskiej, w których wymagane jest wykształcenie 
u dzieci i młodzieży myślenia twórczego opartego 
na umiejętności do własnej krytycznej oceny rze-
czywistości. Obywatel musi być tak wychowany, aby 
potrafi ł wykorzystać w najlepszy sposób swój kontakt 
z wybranymi miejscami i ludźmi dla doskonalenia 
własnej kultury i stylu życia.

2. Stworzenie szkolnych programów wymagających 
nauczania podstawowych pojęć z zakresu historii 
dziedzictwa kulturowego, które elementarnie wy-
kształconemu człowiekowi wypada znać.

3. Dążenie do nadania młodemu człowiekowi takiego 
elementarnego wykształcenia, które powinno dawać 
przyszłemu decydentowi (radnemu, posłowi, senato-
rowi) z jednej strony, a inwestorowi – właścicielowi 
i  zarządcy nieruchomości z drugiej, umiejętność 
prawidłowego podejścia i zrozumienia racjonalnej 
formy ochrony zabytków i ich prawidłowego, a przy 
tym ekonomicznie uzasadnionego utrzymania 
i przynoszącego korzyści użytkowania.

4. Rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji o dobru wspól-
nym w kształtowaniu teorii i praktyki konserwator-

pointed out that the universal imperative of heritage 
protection, formulated in our contemporary culture, 
referring to all peoples and cultures, stems from the 
adoption of an objectivistic theory of values. It is connected 
with the acceptance of a view that values determine the sphere 
of the objective good and evil. Protection of the cultural heritage 
referring to different cultures means that culture (irrespective of 
its specifi c nature) contains assets which are valuable not only for 
members of this specifi c culture, but also for the entire humanity. 
Learning history, and within this scheme getting to know dif-
ferent cultures, contemporary man can understand himself more 
profoundly, because the knowledge on various dimensions of the 
past constitutes an essential element of his identity.

Therefore, on the ground of the objectivistic axiological con-
cept a postulate can be formulated concerning commonly approved 
protection of cultural heritage, the lack of which causes evil. In 
light of other types of theories of values and ethical theories con-
nected with them, present also in our contemporary culture, such 
universal and absolute orders cannot be formulated (like e.g. in 
consecutive versions of the act on the monument protec-
tion – A.G.)30. And this is where – in my opinion – the 
main cause of diffi culty with legal and administrative 
maintenance of a good condition of historic monuments 
and their appropriate conservation and adaptation to the 
contemporary needs resides31.

Following the model of a social movement which 
several years ago described itself as „Citizens of Cul-
ture”, I propose to prepare and suggest for social dia-
logue a document which would be called PACT FOR 
MONUMENT PROTECTION.

It is decided to adopt the following programme 
arrangements and assumptions, planned for 15 years 
(similarly to the Pact for Culture):
1. Educational reform, in which the priority should 

be the teaching of critical thinking, based on the 
durability of the tradition of the Polish thought, 
also in the fi eld of aesthetics and protection of the 
cultural heritage. It is consistent with the directives 
of the European Union, which require that children 
and young people are taught creative thinking based 
on the ability to provide a critical evaluation of the 
reality. A citizen must be brought up so as to make 
the most of his contact with selected sites and people 
for improving his own culture and lifestyle.

2. Preparation of school syllabuses which require to 
teach basic terms from the scope of history of cul-
tural environment which an elementarily educated 
person should know.

3. Aiming at providing a young person with elementary 
education which should give to the future decision 
maker (councillor, representative, senator) on one 
hand, and to the investor/ owner and administrator of 
a property on the other, an ability to adopt a correct 
attitude and understanding of the rational form of the 
protection of historic monuments and their correct 
maintenance, justifi ed from the economic point of 
view, and generating benefi ts from their use.

4. Launching and conducting discussions on the com-
mon good in formulating the conservation theory 



92  Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 43/2015

skiej. Dopóki dominuje myślenie o dobru prywatnym, cała 
reszta to chaos. A w chaosie można wszystko32.

Propozycje zmian w zakresie metodologii 
działań związanych z niezbędną interwencją 
konserwatorską:

Z  jednej strony badania nad historią architektury, 
a z drugiej dokonujący się w miarę upływu lat rozwój hi-
storii sztuki wpłynęły na możliwość głębszego wnikania 
w motywacje skłaniające do zachowania materialnych 
reliktów przeszłości dla przyszłości, a także do inicjowa-
nia przedsięwzięć zmierzających do ich współczesnego 
wykorzystania i  adaptacji. Wiedza ta umożliwia także 
dokładniejsze prześledzenie przemian w doborze metod 
i środków mających tym celom służyć33.

Zasada primum non nocere zakładająca nieinterwencję 
w  stosunku do zabytku w  rozumieniu Johna Ruskina 
okazała się utopią niemożliwą do zrealizowania34, może 
poza widzeniem zabytków przez pryzmat krajobrazu. Po-
dziwianie rzeczywistych „trwałych ruin” było możliwe do 
spełnienia w czasach Ruskina czy Turnera, Goethego czy 
Słowackiego, których między innymi można uznać za jed-
nych z ostatnich przedstawicieli elitarnej, romantycznej 
turystyki, wyrosłej w epoce romantyzmu. Podróżowali bez 
pośpiechu, bez bicza upływających dat, w ramach wewnętrznej 
wolności, pozbawieni trosk o stronę fi nansową wypraw i spraw-
dzali trwałość wrażeń wyniesionych z młodzieńczych lektur – 
pisał Piero Gazzola – kierowani pragnieniem odkrycia złotej 
miary rzeczy, według których spadkobiercy świata klasycznego 
porządkowali i harmonizowali formy natury oraz wizję rze-
czywistości35. Współczesne koncepcje turystyki masowej 
oraz aktualne oczekiwania wobec nowych możliwości 
wykorzystania czasu wolnego są absolutnym zaprzecze-
niem istoty turystyki romantycznej36. Nastąpiło radykalne 
przesunięcie akcentów z romantycznej interpretacji za-
bytków ku podstawowym koncepcjom, które powstając 
we współczesnych nam czasach powszechnej globalizacji, 
w swym założeniu mają za zadanie perfekcyjne zintegro-
wanie przeszłości z teraźniejszością i przyszłością.

Rewizja wybranych przesłanek, stanowiących 
podstawę działania służb konserwatorskich 
w  trakcie niezbędnych interwencji wobec za-
bytków:

Z uwagi na fakt, że do dzisiaj w wielu przypadkach 
przywoływane są nawiązania do zapisów Karty Wenec-
kiej, istotne jest spojrzenie na moc tejże Karty od strony 
prawnej37. Należy przypomnieć, że kanony szkoły wiedeń-
skiej (…) i wszystkie późniejsze uchwały międzynarodowych 
organizacji konserwatorskich (w tym zapisy Karty Weneckiej – 
A.G.), wyznaczające granice postępowania konserwatorskiego 
nie były i nie są normami prawa obowiązującego. Nie jest to 
nawet tzw. soft law, czyli zespół norm uchwalanych przez 
rządowe organizacje międzynarodowe, będących w istocie rze-
czy zbiorami tylko zaleceń, rekomendacji pod adresem państw 
członkowskich. (…) Aby można było uznać normy zachowania 
za normy prawne, muszą one pochodzić od organów upraw-
nionych przez Konstytucje do stanowienia prawa oraz zawierać 
tzw. treść normatywną38.

and practice. Until ‘thinking about the private good 
dominates, all the rest is chaos. And everything can be done 
in chaos32.

Proposals of changes in terms of the method-
ology of activities connected with the necessary 
conservation intervention:

On one hand, research into the history of architec-
ture, and on the other the development of the history 
of art progressing over the years, have infl uenced the 
possibility of having a deeper insight into motivations 
inducing to maintain the relics of the past for the future, 
as well as to initiate projects aiming at their contempo-
rary use and adaptation. This knowledge also allows to 
investigate in more detail the changes in the selection of 
methods and means that are to serve these purposes33.

The principle primum non nocere that assumes 
non-intervention towards a historic monument in 
the understanding of John Ruskin has turned out to 
be a utopia, impossible to be implemented34, perhaps 
apart from perceiving historic monuments through the 
prism of landscape. Admiring the true permanent ruins 
was possible at the times of Ruskin or Turner, Goethe 
or Słowacki, who could be recognized as ones of the 
last representatives of the prestigious romantic tourism 
that occurred in the epoch or romanticism. They trav-
elled with no rush, without the whip of escaping dates, within 
the frames of internal freedom, deprived of concerns connected 
with the fi nancial dimension of their voyages, and they tested 
the durability of impressions they had from the books they had 
read in their youth, Piero Gazzola wrote, urged by the wish 
to discover a golden measure of things, according to which heirs 
to the classical world arranged and harmonized the forms of na-
ture and the vision of the reality35. Contemporary concepts 
of mass tourism and the current expectations towards 
new leisure opportunities constitute an absolute denial 
of the essence of romantic tourism36. There has been 
a radical shift of emphasis from romantic interpretation 
of historic monuments to fundamental concepts, which 
coming into being in our times, the times of common 
globalization, face a task of a perfect integration of the 
past with the present and the future.

Revision of selected premises constituting the 
foundation for activities of conservations ser-
vices during necessary interventions on historic 
structures:

Due to the fact that to date references are made to 
the Charter of Venice in numerous cases, it is important 
to have a glance at the power of this Charter from a legal 
point of view37. It should be reminded that the canons of 
the Viennese school (…) and all subsequent resolutions of inter-
national conservation organizations (including the provisions 
of the Charter of Venice – A.G.), determining the limits of the 
conservation procedure, have never been and are not norms of 
the legal regulations in force. It is not even soft law, that is a set 
of standards resolved by governmental international organiza-
tions, which in fact are sets of mere recommendations addressed 
to member states. (…) For norms of conduct to be recognized as 
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Powoływanie się na zapisy Karty Weneckiej, i to także 
w decyzjach władz konserwatorskich, jest dopuszczalne, 
bowiem organ władzy konserwatorskiej, oceniając fakty, może 
sięgać do kryteriów również pozaustawowych, wyznaczających 
kierunek swobodnego uznania. Takimi kryteriami są właśnie 
omawiane kanony. – wyjaśnił wybitny prawnik, profesor 
Stanisław Waltoś i dodał: już nadeszła pora zrewidowania 
Karty Weneckiej39.

W opisanej powyżej sytuacji do czasu jej zrewido-
wania należy bezwzględnie zwracać uwagę na sytuację, 
w jakiej powstała przed pięćdziesięciu latami, bowiem 
już od samego początku było wiadomo, że wokół Karty 
narosło dużo fałszywych interpretacji, a wielu przypad-
kach przytaczane obiegowe opinie na znajdują uzasad-
nienia w treści dokumentu.

Dowodem na to jest między innymi fakt, że tłu-
maczenie angielskiej wersji fragmentu Karty Weneckiej, 
pochodzące ze strony www.icomos.org, różni się od 
tłumaczenia tegoż fragmentu wykonanego z  francu-
skiego tekstu Karty (dostępnego na stronie ICOMOS). 
Pierwsze zdanie art. 9 w tłumaczeniu z wersji angielskiej 
brzmi: Proces restauracji jest wysoce wyspecjalizowanym 
zabiegiem (The proces of restoration is a highly specialized ope-
rations). Natomiast w tłumaczeniu z wersji francuskiej: 
Restauracja jest zabiegiem, który powinien zachować charakter 
wyjątkowy (La restauration est une opération qui doit garder 
un caractère exceptionnel)40.

Ponadto należy pamiętać, że Karta Wenecka nie 
wymienia słowa odbudowa, dając argumentum ex silentio 
tezie, że odbudowa (rekonstrukcja – A.G.) zniszczonego 
zabytku nie należy do dziedziny konserwacji41. Prof. Pietro 
Gazzola, jak pamiętamy jeden ze współtwórców wenec-
kiego dokumentu, w pierwszej części swojego wykładu 
promocyjnego w Collegium Maius 18 września 1972 r. 
dobitnie powiedział, że podczas bohaterskiej akcji jaką była 
odbudowa Warszawy ze zniszczeń drugiej wojny światowej 
(…), Polska pokazała całemu światu czym są dla narodu 
korzenie jego własnej cywilizacji42.

Z dokonanego przeglądu myśli zawartych w zapre-
zentowanych pracach P. Gazzoli w zakresie integracji 
dziedzictwa, w następstwie analizy aktualnych poglą-
dów w  zakresie fi lozofi i ochrony oraz doświadczeń, 
wynikających z długoletniej praktyki, wynika wniosek: 
kryteria ochrony i  konserwacji zabytków powinny 
być rozpatrywane indywidualnie w drodze dialogu, 
uwzględniającego wymogi konserwatorskie i specyfi kę 
wynikającą ze współczesnych wymogów użytkowania. 
DIALOG JEST DROGĄ KOMPROMISU43.

Powodzenie w dziedzinie ochrony zabytków kryje 
się w wytrwałych próbach zrozumienia delikatnych 
związków między ideami epoki a społecznymi pożyt-
kami z konserwacji zabytków. Teoria ochrony zabytków to 
sztuka osiągania optymalnej równowagi między teraźniejszością 
a przyszłym rozwojem (…)44. To sztuka kompromisu.

Z problemem tym spotykamy się także w  trakcie 
oceny koncepcji zachowania „trwałych ruin” w po-
łączeniu z wprowadzeniem nowych struktur, wyko-
nanych w  technologiach współczesnych. Zestawienie 
historycznych konstrukcji murowych z konstrukcjami 

legal norms, they must derive from organs which are authorized 
by Constitutions to establish laws, and they must contain the 
so-called normative contents38.

It is admissible to refer to the provisions of the 
Charter of Venice, also in decisions issued by conservations 
services, because the conservation service while evaluating facts 
may reach to extra-statutory criteria, determining the direction of 
free recognition. Such criteria are the canons discussed, as Pro-
fessor Stanisław Waltoś, distinguished lawyer, explained, 
adding, it is time the Charter of Venice was revised39.

In the situation described above, until the time of 
the revision, it is absolutely necessary to pay attention 
to the circumstances that occurred fi fty years ago, as 
since the very beginnings it was certain that a lot of false 
interpretations would arise around the Charter, and in 
many cases commonly shared opinions do not fi nd any 
justifi cations in the contents of the document.

The evidence of the above is also a fact that the English 
version of a fragment of the Charter of Venice coming from 
the website www.icomos.org differs from the translation 
of the French version of the Charter (available on the 
website of ICOMOS). The fi rst sentence of art. 9 in the 
English version reads, The process of restoration is a highly 
specialized operation. The translation from the French ver-
sion, on the other hand, reads, Restoration is an operation 
which should maintain the unique character (La restauration est 
une opération qui doit garder un caractère exceptionnel)40.

Furthermore, it should be remembered that the 
Charter of Venice does not use the word ‘reconstruction’, 
offering an ex silentio argument to the thesis that reconstruction 
of a destroyed historic monument does not belong to the fi eld of 
conservation41. Prof. Pietro Gazzola, as we remember one of 
the co-authors of the document from Venice, in the fi rst 
part of his promotional lecture in Collegium Maius on 18 
September 1972 explicitly stated that during the heroic action 
which was the reconstruction of Warsaw from the destruction of the 
World War II (…), Poland showed to the entire world what the 
roots of a nation’s civilization are for this nation42.

The review of thoughts contained in the works by 
P. Gazzola presented herein, devoted to the heritage 
integration, as a consequence of an analysis of current 
views in the fi eld of the protection philosophy, and the 
experience resulting from a long-term practice, points 
out to one conclusion; the criteria of monument protec-
tion and conservation should be considered individually 
in a dialogue, taking into account conservation require-
ments and the specifi city resulting from the contempo-
rary utilization requirements. DIALOGUE IS A PATH 
OF COMPROMISE43.

Success in the fi eld of the monument protection 
hides in persistent attempts at understanding delicate 
relations between concepts of the epoch with the social 
benefi ts resulting from the conservation of historic 
structures. Theory of the monument protection is an art of 
obtaining an optimal balance between the present and the future 
development (…)44. It is an art of compromise.

We encounter this problem also during the evalua-
tion of a concept of maintaining ‘permanent ruins’ in 
connection with the introduction of new structures, 
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systemowymi otwarło drogę dla bezkolizyjnego dosto-
sowania obiektów zabytkowych do współczesnych wa-
runków użytkowych, przy minimalnym uszczerbku dla 
autentycznej substancji45. Jest to działanie prowadzące 
do najbardziej skutecznego opanowania fali pseudore-
konstrukcji rodem z Disneylandu, często realizowanych 
bez stosownych zezwoleń.

ZAKOŃCZENIE

Dziedzictwo kultury jest następstwem ciągłego 
procesu, który trwa stale i trzeba stale szukać mądrego 
kompromisu pomiędzy zachowaniem tych wartości, 
które są autentycznymi wartościami historycznymi 
i zabytkowymi, a nowymi formami architektury czy 
sztuki. Formy te należą dzisiaj do sztuki i architektury 
współczesnej, ale wkrótce będą już należeć do dziedzic-
twa kultury.

Teoria restauracji została określona jako metodologia 
i proces krytyczny – pisał prof. Jukka Jokilehto, absol-
went Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki 
w Helsinkach, były doradca dyrektora generalnego 
ICCROM oraz członek misji doradczych w  imieniu 
UNESCO, ICCROM i ICOMOS, autor książki „Hi-
storia konserwacji architektury” (1990) – W  ramach 
tego procesu nie można z  góry zakładać jakie zabiegi będą 
niezbędne – muszą one wynikać z poznania zabytku, jego 
znaczenia i stanu zachowania Chodzi o kształt nowoczesnej 
kultury przejawiający się w ocenie krytycznej, o kształt kultury 
restauracji zabytków46.

made using contemporary technologies. Juxtaposition 
of historic wall structures with systemic structures have 
opened the path to a collision-free adjustment of historic 
facilities to contemporary usability conditions, with minor 
harm to the authentic substance45. It is a direction leading 
to the most effective control over the wave of pseudo-
reconstructions deriving straight from Disneyland, often 
performed without any relevant permits.

CONCLUSION

The heritage of culture is a consequence of a constant 
ongoing process, and it is necessary to look for a wise 
compromise between maintaining the values which are 
authentic historic values, and new forms of architecture 
or arts. Today, these forms belong to the domain of 
contemporary art and architecture, but soon they will 
belong to the heritage of culture.

The theory of restoration has been defi ned as methodology 
and a critical process, wrote Prof. Jukka Jokilehto, graduate 
from the Faculty of Architecture and Urban Planning 
in Helsinki, former advisor of Director General of RC-
CROM, and member of advisory missions on behalf 
of UNESCO, ICCROM and ICOMOS, author of the 
book “History of Architecture Conservation” (1990). 
Within the scheme of this process, one must not assume in ad-
vance what measures will be necessary; they need to result from 
getting to know the historic monument, its signifi cance, and the 
condition of its preservation. It is about a form of modern culture, 
manifesting itself in a critical assessment, it is about a form of 
culture of the monument restoration46.

Translated by: Marta A. Urbańska
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43 Na ten problem zwracał uwagę prof. Jacek Purchla, pisząc: 

Tylko umiejętne i harmonijne włączenie dziedzictwa do wielkiej 
zmiany cywilizacyjnej, jakiej jesteśmy dziś świadkami, daje gwa-
rancję jego skutecznej ochrony. Trzeba przy tym podkreślić szerokość, 
złożoność i  interdyscyplinarność problematyki ochrony zabytków 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz postępującej globalizacji. 
Ta nowa sytuacja zmusza do zmiany dotychczasowej – pasywnej – 
fi lozofi i ochrony. Nowoczesna ochrona dziedzictwa musi w istocie 
oznaczać skuteczne zarządzanie potencjałem dziedzictwa i ciągłe 
poszukiwanie kompromisu miedzy doktryną konserwatorską a nie-
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dziedzictwa kulturowego w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, 
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46 J. Jokilehto, Wyznania filozoficzne w  ochronie dziedzictwo 
kulturowego w XXI wieku, (w:) Dziedzictwo kulturowe w XXI 
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Streszczenie
Nawiązując do faktu, że II Kongres Konserwatorów 

Zabytków odbył się w  roku jubileuszowym, bowiem 
w czerwcu 2015 r. minęło 50 lat od dni, w których od-
było się zgromadzenie założycielskie Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, autor zwrócił 
uwagę na postać profesora Piera Gazzoli, (1908–1979) 
jednego z jej głównych inicjatorów i współtwórców, wy-
bitnego włoskiego historyka architektury, wykładowcy 
akademickiego oraz konserwatora zabytków i zespołów 
zabytkowych, szczerego przyjaciela Polski.

W  artykule przypomniano, że proces tworzenia 
w całej Europie służb konserwatorskich i trudny wybór 
odpowiednich postępowań restauratorskich lub rekon-
strukcyjnych, prowadziły w  środowisku konserwator-
skim do prób nawiązania stałej współpracy międzyna-
rodowej już od 1931 r., a po tragicznych wydarzeniach 
II wojny światowej – do uchwalenia w 1964 r. w Wenecji 
Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 
Zabytkowych zw. Kartą Wenecką. Zwrócono jednakże 
uwagę, że sformułowania zawarte w tym dokumencie 

Abstract
Alluding to the fact that the 2nd Congress of Monu-

ment Conservators was held in the jubilee year, because 
in June 2015 50 years had passed since the founding 
meeting of the International Monument Protec-
tion Council ICOMOS, the author drew attention 
to Professor Piero Gazzola (1908–1979), one of its 
initiators and co-creators, an eminent Italian historian 
of architecture, a university lecturer, a conservator of 
monuments and historic complexes, and a true friend 
of Poland.

The article recalls that in the whole Europe the 
process of creating conservation services and a diffi cult 
choice of appropriate restoration or reconstruction 
procedures led, in the conservation milieu, to attempts 
at establishing constant international cooperation 
already in 1931, and after the tragic events of World 
War II – to drafting in Venice in 1964 the Charter for 
the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites, known as The Charter of Venice. It was, however, 
pointed out that the phrasing used in the document 
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były odbiciem ówczesnych układów społecznych oraz 
podziału stref wpływów na kontynencie europejskim.

Autor stara się poszukiwać niezbędnej równowagi 
w odniesieniu do podejmowanych aktualnie interwencji 
konserwatorskich, które zawsze powinny wychodzić 
od zasady primum non nocere, ale zarazem zgodnie z no-
wym rozumieniem dziedzictwa umiejętnie integrować 
jego wartości z potrzebami współczesnego człowieka. 
Znakomicie wyrażał to Piero Gazzola już w autorskim 
wstępie do eseju „The Past in the Future” (Przeszłość 
w przyszłości), opublikowanego w Rzymie w 1969 r.: 
przemyślenia i rozważania opisane w książce, inspiro-
wane są żarliwą nadzieją, że nasze środowisko i codzienność 
będą kreowane w racjonalnej harmonii, a poszanowanie wkładu 
naszego dziedzictwa będzie inspirowało współczesnego czło-
wieka. (…) Jednym z zasadniczych warunków jest wpisanie 
do obiektów historycznych funkcji niezbędnych do właściwego 
działania obiektu czy miasta.

W następstwie analizy powyższych słów Gazzoli, 
aktualnych poglądów w zakresie fi lozofi i ochrony oraz 
doświadczeń, wynikających z długoletniej własnej prak-
tyki, autor artykułu formułuje tezę: kryteria ochrony 
i konserwacji zabytków powinny być rozpatrywane indy-
widualnie w drodze dialogu, uwzględniającego wymogi 
konserwatorskie i specyfi kę wynikającą ze współczesnych 
wymogów użytkowania. Dialog jest drogą kompromisu a teo-
ria ochrony zabytków to sztuka osiągania optymalnej równowagi 
między teraźniejszością a przyszłym rozwojem.

Artykuł kończy się stwierdzeniem, że zbyt małą 
uwagę przywiązuje się współcześnie do aksjologicznych 
problemów ochrony dziedzictwa kulturowego, czyli 
do stworzenie naturalnej relacji – więzi emocjonalnej 
pomiędzy społeczeństwem i  jego zabytkami oraz do 
edukacji całego społeczeństwa w  tym zakresie oraz 
propozycją stworzenia „Paktu dla ochrony zabytków”, 
czy szerzej dla ochrony dziedzictwa.

refl ected the social relations of the times and the divi-
sion of zones of infl uence in Europe.

The author tries to fi nd a necessary balance in 
relation to the currently undertaken conservation in-
terventions which should always start from the primum 
non nocere principle; but at the same time, according to 
the new understanding of heritage, skilfully integrate 
its values with the needs of the modern man. It was 
already expressed by Piero Gazzola in his preface to the 
essay “The Past in the Future”, published in Rome in 
1969: the refl ections and considerations described in 
the book are inspired by an ardent hope that our environment 
and everyday lives will be created in a rational harmony, and 
the respect for the contribution made by our heritage will inspire 
the contemporary man. (…) The condition is to inscribe in the 
historic structures the functions necessary for the facility or the 
city to function properly. 

Having analysed the above words of Gazzola, cur-
rent views concerning the protection philosophy and 
personal experience resulting from years of practice, 
the author of the article formulates a thesis: criteria of 
monument protection and conservation should be con-
sidered individually by means of a dialogue taking into 
account conservation requirements and the specifi city 
resulting from contemporary utilisation requirements. 
Dialogue is a path of compromise and the theory of monument 
protection is the art of obtaining an optimal balance between 
the present and the future development.

The article ends with a statement that too much 
attention is currently paid to axiological problems of 
cultural heritage protection, namely to creating a natu-
ral relation – an emotional bond between the society 
and its monuments, and to education of the whole 
society in this respect, as well as a proposal of creating 
a “Pact for monument protection”, or more widely for 
heritage protection.


