
144  Wiadomości Konserwatorskie • Conservation News • 31/2012

PREZENTACJE – RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1950 roku po-
wołujące do życia Przesiębiorstwo Państwowe Pracownie 
Konserwacji Zabytków precyzyjnie określiło zakres dzia-
łalności nowo powstałej placówki, w dziesięciu punktach 
wyszczególniając spis zadań, jakim powinna sprostać, sta-
wiając na pierwszym miejscu tego wykazu badania naukowe 
prowadzone dla potrzeb ochrony i konserwacji zabytków. 
Stąd wzięło się szczególnie ważne miejsce, jakie w strukturze 
organizacyjnej Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie 
Konserwacji Zabytków zajęły Pracownie Dokumentacji 
Naukowo-Historycznych. Ta uprzywilejowana pozycja 
PDNH nie była jedynie konsekwencją decyzji administracyj-
nych. Wynikała przede wszystkim z przyjętego powszechnie 
i  sprawdzonego w procesie konserwatorskim programu 
działań, w którym wyodrębnić można trzy następujące po 
sobie fazy. Pierwszą z nich są badania naukowo-historyczne, 
w tym również badania terenowe, będące podstawą sformu-
łowania wniosków i wytycznych konserwatorskich. Drugą 
– prace projektowe konkretyzujące te wytyczne w postaci 
planów i rysunków (w odniesieniu do zabytków urbanistyki 
i architektury), a także szczegółowych programów działań 
konserwatorskich dla zabytków ruchomych (malarstwo, 
rzeźba, rzemiosło artystyczne i sztuki zdobnicze). Wreszcie 
faza trzecia, najważniejsza – obejmująca realizacje konserwa-
torskie. Ten rygorystycznie przestrzegany tryb postępowania 
stał się w Pracowniach Konserwacji Zabytków normą bez-
względnie obowiązującą, gwarantował bowiem prawidłowy 
przebieg zabiegów konserwatorskich i osiągnięcie zamierzo-
nego celu, jakim było przywrócenie zabytkowi pierwotnej 
postaci. Dlatego też PDNH były jedyną w PKZ pracownią 
istniejącą we wszystkich oddziałach Przedsiębiorstwa, a ich 
kadrę stanowili fachowcy, głównie historycy sztuki lub ar-
chitektury, a także etnografowie o wysokich kwalifi kacjach 
i sprawdzonym dorobku naukowym. Metodyka prac badaw-
czych stosowana w PDNH nie odbiegała swoim charakterem 
od rutynowych działań historyka sztuki. Jej podstawą była 
kwerenda źródeł historycznych, oględziny obiektu, a nie-
kiedy, w wypadku zabytków architektury, badania terenowe. 
Uzyskanie w wyniku tych badań informacji, poddanych kry-
tycznej analizie weryfi kującej ich wiarygodność i właściwie 
zinterpretowanych, zamykało pierwszy etap działań PDNH. 
Wyliczenie czynności badawczych w porządku określającym 
ich znaczenie dla wyników badań pozwoli ocenić, jak szeroki 
był zakres prac prowadzonych na tym etapie przez PDNH:

– kwerenda archiwalna źródeł rękopiśmiennych 
(zlecenia fundatorów, kontrakty, rachunki, przepisy 
budowlane, dokumentacje cechowe, inwentarze budyn-

ków, pamiętniki, opisy obyczajów – te ostatnie niekiedy 
drukowane – w odniesieniu do architektury sakralnej akta 
wizytacji biskupich);

– kwerenda źródeł drukowanych (traktaty architekto-
niczne, rozprawy, poradniki budowlane, wzorniki itp.);

– kwerenda źródeł ikonografi cznych (rysunki archi-
tektoniczne, a więc abrysy i plany, projekty remontów 
i przebudów, inwentaryzacje architektoniczne, a  także 
obrazy, grafi ki, rysunki – również o charakterze wedut lub 
przedstawiające sceny historyczne albo rodzajowe, mające 
za tło dzieło architektury lub pejzaż miejski; od poł. XIX w. 
niezwykle cennym ze względu na obiektywizm przekazu 
stały się dagerotypy i zdjęcia fotografi czne);

– kwerenda bibliografi czna współczesnej literatury fa-
chowej (wchodziły w jej zakres opracowania monografi czne, 
rozprawy i artykuły w czasopismach naukowych itp., wszel-
kie poradniki, leksykony i encyklopedie tematycznie zwią-
zane z urbanistyką, architekturą i sztukami plastycznymi);

– badania architektoniczne prowadzone in situ, prowa-
dzone przez zespoły specjalistyczne funkcjonujące w ramach 
PDNH lub Pracownie Badań Architektonicznych, a niekie-
dy przez Pracownie Projektowe.

W przypadku skrajnym, kiedy zawodziły wymienione 
wyżej tradycyjne sposoby uzyskiwania informacji o zabyt-
ku, posługiwano się niepewną i z natury rzeczy zawodną 
metodą analogii. 

Wszystkie dokumentacje PDNH powstawały zgod-
nie z obowiązującym w PKZ schematem, ale jest rzeczą 
oczywistą, że złożonemu i  różnorodnemu charakterowi 
zabytków będących przedmiotem badań odpowiadać mu-
siały opracowania różniące się od siebie. Ta odmienność 
dotyczyła w pierwszym rzędzie wniosków i wytycznych 
konserwatorskich, ze zrozumiałych względów różnych dla 
zabytków architektury, malarstwa czy rzeźby. Podstawowymi 
typami dokumentacji naukowo-historycznych PDNH były:

– studia historyczno-urbanistyczne (dotyczyły miejskich 
zespołów zabytkowych). Zawarte w studium wnioski i wy-
tyczne konserwatorskie, które powinny być obligatoryjnie re-
spektowane przez miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, określały strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
w obrębie której niedopuszczalna była żadna działalność 
inwestycyjna, strefę zainteresowania konserwatorskiego, 
w której inwestycje musiały uzyskać aprobatę Urzędu Kon-
serwatora Wojewódzkiego, strefę „K” ochrony krajobrazu 
miejskiego i  strefę „E” ochrony ekspozycji zabytkowego 
zespołu urbanistycznego. W ten nurt działalności PDNH 
wpisują się również opracowania historyczne parków i ogro-
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dów zabytkowych, wykonywane przez wyspecjalizowane 
zespoły funkcjonujące w ramach pracowni;

– dokumentacje naukowo-historyczne zabytku ar-
chitektury lub zespołu architektonicznego. Wnioski 
konserwatorskie dla obiektu architektury i budownictwa 
określały charakter zabiegów konserwatorskich (reno-
wacja, rewitalizacja), zakres dopuszczalnej rekonstrukcji 
fragmentów zabytku, granice kompromisu nieuniknione-
go przy planowaniu adaptacji zabytku do nowej funkcji, 
wymagającej wprowadzenia do budowli współczesnych 
instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania). Zawierały również sugestie dotyczące udziału 
w terenowych pracach badawczych Pracowni Archeologicz-
no-Konserwatorskiej, Pracowni Badań Architektonicznych 
lub Pracowni Konserwacji Malarstwa (badania na obec-
ność polichromii pod warstwami tynków lub pobiały), 
a także uwagi o konieczności przeprowadzenia ekspertyz 
(konstrukcyjnych, mykologicznych itp.). Ze szczegól-
nym naciskiem i nakazem bezwzględnego respektowania 
przekazywane były pracowniom badawczym zalecenia 
Dyrekcji Zarządu PP PKZ dotyczące interdyscyplinarnego 
charakteru prac badawczych Podkreślić należy, że wnioski 
konserwatorskie miały jedynie charakter postulatywny; 
można je było przyjąć w całości, odrzucić lub uzupełnić 
i zmodyfi kować. Dopiero opracowane na ich podstawie, 
po konsultacji z  fachowcami innych specjalności, wy-
tyczne konserwatorskie miały charakter obowiązującego 
nakazu. Istotną częścią dokumentacji był obok ikonografi i 
historycznej bogaty serwis fotografi czny stanu istniejącego 
zabytku przed konserwacją. W niektórych wypadkach (np. 
restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie) PDNH spo-
rządzało dokumentację z przebiegu prac konserwatorskich, 
a także dokumentację powykonawczą. W trakcie realizacji 
prac wykonawczych PDNH pełniło nadzór, czuwając nad 
przestrzeganiem wytycznych i zaleceń konserwtorskich;

– dokumentacje naukowo-historyczne zabytków malar-
stwa, rzeźby, dzieł sztuki zdobniczej i rzemiosła artystycz-
nego ograniczały się do przedstawienia na podstawie źródeł 
archiwalnych dziejów zabytku ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego przekształceń, uszkodzeń i niefortunnych 
renowacji. Wnioski konserwatorskie i programy zabiegów 

konserwatorskich opracowywano wspólnie ze specjalistami 
poszczególnych pracowni konserwatorskich. Dokumentacje 
z przebiegu prac i dokumentacje powykonawcze pracownie 
specjalistyczne sporządzały we własnym zakresie.

Wszystkie opracowania, które powstały w Pracowniach 
Dokumentacji Naukowo-Historycznych, były obowiązkowo 
recenzowane przez wybitnych fachowców, pracowników 
naukowych wyższych uczelni i  Instytutu Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk. Dopiero ich akceptacja kończyła ostatecznie 
działania pracowników PDNH.

W okresie 40 lat istnienia Przedsiębiorstwa Państwowego 
Pracownie Konserwacji Zabytków w Pracowniach Doku-
mentacji Naukowo Historycznych funkcjonujących w 13 
oddziałach wojewódzkich przesiębiorstwa powstało ponad 
6000 tysięcy opracowań naukowych (liczba ta nie uwzględnia 
dorobku PDNH Oddziału PKZ Warszawa; opracowania te 
weszły w skład zbiorów dokumentacji przy Zarządzie PKZ 
i nie da się precyzyjnie określić ich liczby) oraz ok. 500 do-
kumentacji etnografi cznych. Wartość naukowa większości 
z nich do dziś nie straciła na aktualności, będąc podstawą dla 
prowadzonych obecnie prac konserwatorskich lub stając się 
cennym źródłem dla publikacji naukowych. Po rozwiąza-
niu przedsiębiorstwa dokumentacje te w latach 2000-2006 
zostały przekazane Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie (od 2011 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa 
w Warszawie) i jego oddziałom terenowym. 

Niezwykle ważną rolę, wobec rosnącego zagrożenia 
postępem cywilizacyjnym wsi i związanym z tym niebezpie-
czeństwem unicestwienia zabytków architektury drewnianej 
i budownictwa wiejskiego, pełniły działające w  ramach 
PDNH zespoły dokumentacji etnografi cznej, w niektórych 
oddziałach PKZ przekształcone w latach osiemdziesiątych 
XX w. w Pracownie Dokumentacji Historyczno-Etnogra-
fi cznej. Sprządzane przez nie karty ewidencji budownictwa 
wiejskiego, inwentaryzacje pomiarowe, opisowe i fotogra-
fi czne zabytków, wreszcie studia historyczno-ruralistyczne 
stworzyły bazę danych o nieoszacowanej wartości naukowej 
i historycznej. Znaczący był również udział PDHE w two-
rzeniu skansenów budownictwa ludowego (np. skansen 
w Lipowcu – PKZ Oddz. Kraków, skansen Muzeum Wsi 
Lubelskiej – Oddz. PKZ Lublin).

Streszczenie
Pracownie Dokumentacji Naukowo-Historycznej 

zajmowały w  strukturze organizacyjnej powołanego do 
życia w 1950 roku Przedsiębiorstwa Państwowego Pra-
cownie Konserwacji Zabytków miejsce szczególne. Fakt 
ten wynikał ze znaczenia, jakie dla prawidłowego i skutecz-
nego procesu konserwacji zabytków miały dokumentacje 
naukowo-historyczne powstające w PDNH. Stanowiły 
one podstawę do formułowania wniosków i wytycznych 
konserwatorskich, będących punktem wyjścia opracowy-
wanych w Pracowniach Projektowych PKZ projektów 
(dla urbanistyki i architektury) i tworzenia szczegółowych 
programów konserwatorskich.

Niniejsza wypowiedź podsumowuje dokonania PDNH 
w ramach PP PKZ.

Abstract
Scientifi c-Historical Documentation Labs (PDNH) 

had a special place in the organisational structure of the 
State Enterprise Monument Conservation Labs (PKZ) 
created in 1950. The fact resulted from the signifi cance 
which the scientifi c-historical documentation collected 
by the PDNH had for the proper and effective process of 
monument conservation. It constituted the basis for for-
mulating conclusions and conservation guidelines which, 
in turn, were the springboard for the projects prepared by 
the Project Workshops of the PKZ (for urban planning 
and architecture) and for creating detailed conservation 
programmes.

This article summarises the achievements of PDNH 
within the PP PKZ.


