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In medio stat virtus 
Wybrane zagadnienia nowoczesnej opieki nad zabytkami
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1. Problematyka opieki nad zabytkami wchodzi 
w zakres szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa 
kultury i jest zjawiskiem społecznym sięgającym 
daleko poza krąg wszelkiej specjalności historyków 
bądź konserwatorów. Konieczne i celowe jest jednak 
ograniczenie niniejszych rozważań wyłącznie do 
płaszczyzny historii sztuki czy szerzej historii kultury. 

2. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 
2003 r. zabytkiem nazywamy „nieruchomość 
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową.” Zabytek 
nie jest zatem wytworem jedynie artystycznej 
działalności człowieka, jednak niniejszy tekst 
poświęcony został wyłącznie zabytkom sztuki,  
a przede wszystkim architektury. 

3. A. Tomaszewski, Ars Perennis: Autor – Dzieło – 
Restaurator [w:] Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały 
LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS Kraków 20-22 
XI 2003, Kraków 2004, s. 14. 

4. Por. I. Szmelter, Ewolucja sztuki wraz z koncepcją 
jej konserwacji – teraz a dawniej [w:] Dzieło sztuki 
a konserwacja, s. 25; Witruwiusz, O architekturze 
ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 
1999, s. 32. 

5. Nie chcę tu szerzej omawiać zjawiska różno-
rodności pojęcia zabytku, gdyż jest to zagadnienie 
zbyt szerokie i wymagałoby oddzielnych rozważań. 
W sposób może już nieaktualny, ale ciekawy i bogato 
nakreślający kontekst historyczny pojęcie zabytku 
omawia A. Karczewski, Problemy i zagadnienia 
opieki nad zabytki w Polsce, Kraków 1947, s. 1-19. 
Kompendium informacji także w B. Rymaszewski, 
Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, s. 9-10. 
O sytuacji na ziemiach polskich traktuje artykuł 
T. Rudkowskiego, Poglądy na zabytek z Polsce lat 
sześćdziesiątych XIX wieku, [w:] Myśl o sztuce. Materiały 
sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia 
SHS Warszawa, listopad 1974, Warszawa 1976, s. 119-
133.

Żyjemy w otoczeniu zabytków. Warto więc wiedzieć, 

skąd wzięła się idea ich ochrony i jak rozwijała się 

na przestrzeni dziejów sztuki.1 Do zabytków rzadko 

odnoszono się z całkowitą obojętnością i choć mogły 

czasem budzić nawet negatywne emocje, to poczucie 

konieczności ich ochrony towarzyszyło człowiekowi odkąd 

tylko mógł zająć jakiekolwiek stanowisko wobec szeroko 

rozumianej działalności artystycznej wcześniejszych 

pokoleń.2 Jak zauważa architekt i specjalista w dziedzinie 

ochrony zabytków, Andrzej Tomaszewski, od tysiącleci 

działali artyści, zajmujący się, oprócz własnej działalności 

twórczej, odświeżaniem, odnawianiem, czy restaurowaniem 

dzieł swoich kolegów, żyjących i tworzących w poprzednich 

epokach lub pokoleniach.3 Działania tych artystów, 

choć miały wspólny cel zachowania w dobrym stanie 

wytworów dawnych czy też współczesnych im mistrzów, 

odznaczały się dość dużą dowolnością zarówno  

w sposobach jak i zakresie prowadzonych prac. Pewne 

konkretne i sprecyzowane sugestie co do zapewnienia 

dziełom artystycznym odpowiednich warunków pojawiały 

się już w starożytności, u Pliniusza czy Witruwiusza.4

 

W sposób świadomy i skodyfikowany idee opieki nad 

zabytkami kształtowały się dopiero na przełomie XVIII  

i XIX stulecia. Nastąpiło to wraz z rozwojem i nasileniem 

badań nad sztuką, formułowaniem kolejnych teorii 

estetycznych i przede wszystkim wyodrębnieniem histo-

rii sztuki jako dyscypliny naukowej. Idee te nie miały 

jednak jednorodnego charakteru i zmieniały się na 

przestrzeni całego stulecia. Wynikało to między innymi  

z różnorodności w definiowaniu samego pojęcia zabytku.5 

Jego systematyzacja konieczna była chociażby ze względu 

na prawodawstwo, gdyż ono właśnie w pierwszej kole-

jności gwarantować powinno ochronę zabytków. 

 

W proces kształtowania się pojęcia zabytku bez wątpienia 

najwięcej wniósł Alois Riegl i jego teoria wartości. 

Przytoczona w drugim przypisie definicja zabytku poja-
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wiająca się w ustawie i ogólnie obowiązująca, stanowi 

wyraźne echo sformułowanej przez Riegla istoty wartości 

zabytkowej6, dla której punktem wyjścia są słowa: 

nazwa pomnik, w najstarszym i pierwotnym znaczeniu, 

oznacza dzieło ręki ludzkiej wzniesione w określonym celu, aby 

utrzymać w świadomości późniejszych pokoleń jako aktualne  

i żywe poszczególne ludzkie czyny lub losy […]. Po dziś dzień 

wcale nie ustało wznoszenie ani opieka nad takimi pomnikami 

wzniesionymi z myślą o przyszłości, co można śledzić wstecz, 

aż po najwcześniejsze czasy ludzkiej kultury – ale gdy 

mówimy o współczesnym kulcie zabytków i ich ochronie, nie 

myślimy przecież o tych pomnikach, lecz o zabytkach sztuki 

i zabytkach historycznych, jak brzmi ich oficjalna nazwa. 

I dalej: według potocznej definicji dziełem sztuki jest każde 

dzieło człowieka, które można dotknąć, zobaczyć lub usłyszeć,  

a które posiada wartość artystyczną, zabytkiem zaś hi-

storycznym jest takie dzieło, które posiada wartość histo-

ryczną7. Na tle wartości artystycznej i historycznej Riegl 

ukazuje najistotniejszą w świetle opieki nad zabytkami 

i najszerszą w zakresie wartość starożytniczą: wartość 

starożytniczą zabytku ujawnia już w pierwszym rzucie oka 

jego nienowoczesny wygląd. Nienowoczesny wygląd łączy 

się jednak nie tyle z nienowoczesna formą stylową, bo 

tę można przecież imitować – a jej właściwe rozpoznanie  

i ocenienie musiałoby być ograniczone do stosunkowo 

wąskiego grona uczonych historyków sztuki – podczas 

gdy wartość starożytnicza ma pretensje oddziaływania 

na szerokie masy. Przeciwieństwo do współczesności, na 

którym polega wartość starożytnicza, zdradza się raczej przez 

niedoskonałość, przez brak zwartości, przez tendencje do 

rozkładu formy i barwy, które to właściwości przeciwstawia 

6. Por. B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, s. 
25; P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura 
zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 
2009, s. 12.

7. A. Riegl, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen 
und seine Entstehung, Wien 1903 (wyciąg, s. 144-
190, tłum. Ksawery Piwocki) za: E. Małachowicz, 
Ochrona środowiska kulturowego, t. 2, Warszawa 
1988, s. 334. 
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się wprost właściwościom dzieł nowoczesnych, to 

jest nowo powstałych. Cała formotwórcza działalność 

ludzi nie jest w swej istocie niczym innym niż łączeniem 

pewnej ilości elementów rozproszonych w przyrodzie  

– ale bezforemnie w niej się rozpływających – w pewną 

całość, zamkniętą w formie i barwie. Z chwilą jednak, 

gdy indywiduum (stworzone czy to przez człowieka,  czy 

przez przyrodę) zostanie uformowane – rozpoczyna się 

niszcząca działalność natury, to jest jej sił mechanicznych 

czy chemicznych, które zmierzają do tego, by indywiduum 

rozłożyć z powrotem na jego pierwotne elementy  

i włączyć w amorficzną całość przyrody. Po śladach tej 

działalności poznaje się, że zabytek nie powstał w okresie 

najnowszym, lecz wcześniej lub później i na wyrazistości tych 

śladów polega wartość starożytnicza zabytku8.

 

Przytoczenie tego obszernego fragmentu było konieczne 

dla nakreślenia czym jest wartość starożytnicza oraz 

dla pełnego zrozumienia jej roli w kształtowaniu się 

nowoczesnej opieki nad zabytkami. Mówiąc jednak 

krócej, wartość ta określa zabytkowość danego obiektu 

wskazując na czas, miejsce i wszelkie warunki jego 

powstania oraz zachowania, stanowi miernik uznania 

danego obiektu za zabytek9. Riegl nie tylko dał podstawy 

nowoczesnej opieki nad zabytkami, ale określił i spre-

cyzował pewne normy, na których opierać powinna 

się szeroko rozumiana działalność konserwatorska. 

Przede wszystkim wprowadził podział na pomniki, zabytki 

historyczne oraz zabytki starożytnicze. Dla pomników 

charakterystyczna jest w pierwszej kolejności wartość 

pamiątkowa i intencja utrwalania pamięci o ludziach 

bądź wydarzeniach. Zabytki historyczne natomiast – jak 

sama nazwa wskazuje – posiadają wartość historyczną 

i z racji, że stanowią dokument swoich czasów mogą  

w razie zniszczenia podlegać wszelkim próbom odnawiania, 

konserwacji, a nawet – w zgodzie z dostępnymi źródłami 

– rekonstrukcji. My sami o tym decydujemy. Tak jak sami 

decydujemy o tym, które obiekty za zabytki historyczne 

uznajemy. Biorąc jednak pod uwagę zabytki starożytnicze, 

czyli każde dzieło rąk ludzkich, niedopuszczalna jest 

jakakolwiek ingerencja w stan zachowania obiektu. Wszelkie 

ślady zniszczenia stanowią świadectwo upływającego czasu 

i nie wolno zatrzymywać żadnego z procesów starzenia, 

gdyż byłoby to swoistym fałszowaniem biegu historii  

i działalności natury. Ponownie oddajmy głos Rieglowi: 

już wartość historyczna, odwrotnie niż starożytnicza, ceniąca 

tylko przeszłość jako taką – wykazywała tendencje do 

utrzymania pewnego momentu rozwojowego przeszłości  

i ukazania go naszym oczom tak wyraźnie, jakby należał do 

współczesności. Przy stawianiu pomnika już od początku, to 

jest od czasów jego powstania, przyświecał cel taki, by dany 

moment nigdy nie uległ zapomnieniu, by pozostał w świa-

domości potomnych jako współczesny i żywy. Ta trzecia 

klasa wartości pamiątkowych stanowi tym samym wyraźne 

9. P. Majewski, Ideologia i konserwacja, s. 12.

8. A. Riegl, s. 338.
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przejście do wartości współczesnych. Podczas gdy wartość 

starożytnicza opiera się wyłącznie na przemijaniu, wartość 

historyczna chce wprawdzie uchronić zabytek przed 

całkowitym rozkładem, ale uznaje zmiany, jakie spotkały 

go do dnia dzisiejszego – pomnik aspiruje wprost do 

stałej nieprzemijalności, do wiecznej współczesności, 

do nieustającego bytu. Rozkładające siły przyrody, 

które przeciwdziałają temu żądaniu, muszą być gorliwie 

zwalczane, ich praca jest wciąż od nowa paraliżowana. 

Kolumna pomnikowa na przykład, której napis zostałby 

zatraty, przestałaby być pomnikiem. Podstawowym więc 

zagadnieniem po wzniesieniu pomnika jest jego restau-

racja. […] Konflikt z wartością starożytniczą jest naturalnie  

z góry nieuchronny. Bez restauracji zabytki te przestałyby 

być pomnikami, wartość starożytnicza jest więc pryncy-

pialnie śmiertelnym wrogiem pomnika. 10

 

Wydawać by się mogło, że idea konserwacji za-

chowawczej stanowi tu swego rodzaju kompromis. 

Zapobiega przed niszczeniem zabytku, pozostawiając 

go w aktualnym stanie zachowania, zatrzymuje więc 

i chroni materialny dowód wspominanego wcześniej 

biegu historii oraz działalności natury. Nie pozwala 

na rekonstrukcję, która wprowadziłaby zupełnie nowe 

jakości i zmieniła zabytkowy charakter obiektu jako 

całości. W tak rozumianej idei opieki nad zabytkami 

nie ma miejsca na odtwarzanie bezpowrotnie 

zniszczonej historii, ale także i na dalsze 

zatracanie pozostałych po niej śladów. 

 

Wiele zabytków – mam tu na myśli obiekty 

architektoniczne – bezpowrotnie zniszczono nim 

prym poczęły wieść idee nowoczesnej opieki 

nad zabytkami, której jedną z podstawowych 

wykładni jest konserwacja zachowawcza. 

Gdy mowa o fali XIX-wiecznych rekonstrukcji 

zabytków w duchu historyzmu i jedności stylowej, 

jako pierwszy przychodzi oczywiście na myśl 

Viollet-le-Duc. Wspomniana jedność stylowa, 

znana także pod hasłem puryzmu wykluczała 

istnienie – podajmy dla przykładu – barokowego 

wyposażenia w gotyckiej katedrze. Konieczne 

było, zdaniem Viollet-le-Duca, usunięcie 

wszelkich późniejszych naleciałości, które psuły jednorodny 

charakter całości. Sam definiował renowację jako słowo 

i pojęcie nowoczesne. Odresaturować budowlę to nie to, co 

utrzymywać ją, naprawić bądź odnowić, ale odtworzyć ją  

w kompletnym stanie, takim, jaki mógł nigdy nie istnieć.11 

Choć dziś takie postępowanie wydaje się czystym bar-

barzyństwem, to nadal zdarza się, że niszczone są dobu-

dowane na przestrzeni wieków elementy, które na trwałe 

wpisały się w bryłę architektoniczną, przekuwane bądź nawet 

– o zgrozo – skuwane detale architektoniczne, polichromie, 

10. A. Riegl, s. 341-342.

11. E. Viollet-le-Duc, Słownik logiczny architektury 
francuskiej od XI do XVI wieku [w:] Zabytek i historia. 
Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w 
XIX wieku. Antologia, wybór i wstęp P. Kosiewski, J. 
Krawczyk, Warszawa 2002, s. 75.
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etc. W ich miejsce pojawiają się rekonstrukcje, które, 

jak pokazuje historia, nie zawsze rzeczywiście oddają 

pierwotny charakter oryginału. Była to chyba jedna  

z największych zbrodni le-Duca i jego naśladowców  

– niegdyś architekt burzył, aby odmładzać. Dziś burzy, 

aby postarzać. Przywraca się zabytkowi stan, w jakim 

znajdował się pierwotnie. Więcej jeszcze, przywraca 

mu się stan, w którym powinien był się znajdować. 

[…] Chciałoby się spytać, czy nasze średniowieczne 

kościoły nie ucierpiały okrutniej od niewczesnego 

zapału dzisiejszych architektów niż od wielu wieków 

obojętności, która pozwalała im przynajmniej starzec 

się w spokoju. Violet-le-Duc wyznawał idę zaiste 

nieludzką, gdy dążył do przywracania jakiemuś za-

mczysku czy jakiejś katedrze jej wyglądu pierwotnego, 

który przecież z biegiem czasu się zmieniał lub nawet  

w ogóle nigdy nie istniał.12 Warto zauważyć, że restaura-

cje były także swego rodzaju narzędziem mitologizacji 

historii, odbudowywane budowle zachwycać miały 

nie tylko swym pięknem, ale i majestatem, potęgą,  

w których odbijała się siła narodu.13 Na szczęście, mimo 

ogólnoeuropejskiej gorączki, praktyki restauratorskie 

szybko spotykać się zaczęły z coraz większa krytyką. 

We Francji otwarcie sprzeciwiał się im między innymi 

Prosper Merimée, który wcześniej sam protegował 

Viollet-le-Duca – renowatorzy są równie niebezpieczni 

jak niszczyciele.14 Merimée, który od 1834 roku pełnił 

funkcję generalnego inspektora zabytków, oddał 

ogromne zasługi dla początków francuskiej 

opieki nad zabytkami.15 Będąc przeciwieństwem 

gabinetowego urzędnika, starał się bezpośre-

dnio uchwycić kontrolę nad ochroną zabytków  

w terenie.16

 

W kształtowanie się nowoczesnej opieki nad 

zabytkami wkład mieli najwięksi teoretycy i hi-

storycy sztuki. Wspominałam o Rieglu, który 

ma na tym polu chyba największe zasługi. Wraz  

z Maxem Dvořakiem sprzeciwiali się odbudowie 

zabytków w stylach historycznych i wszelkim 

ingerencjom konserwatorskim wychodzącym 

poza konieczność. Chronili je przed zakusami 

rekonstrukcyjnymi, traktując je jako fałszerstwa do-

kumentu historycznego.17 Przeciwny praktykom 

rekonstrukcyjnym w rozumieniu Viollet-le-Duca 

był także włoski teoretyk Camillo Boito, który 

zawarł swoje poglądy w ciekawej metaforze 

– „sztuka konserwatora zabytków podobna jest do sztuki 

chirurga. Byłoby lepiej, któż tego nie przyzna, gdyby 

delikatne ciało ludzkie nie potrzebowało nigdy sondy, skal-

pela, noża. Ale nie wszyscy na szczęście sądzą, że lepiej jest 

pozwolić krewnemu lub przyjacielowi umrzeć, niż uciąć mu 

palec lub przyprawić drewnianą nogę. Jak zwykle więc – in 

medio stat virtus. Konserwacja zabytków jest potrzebna  

12. Te słowa A. France’a za: P. Kosiewski, J. 
Krawczyk, Latarnia pamięci. Od Muzeum Narodu do 
katechizmu konserwatora [w:] Zabytek i historia, s. 
19 i 20. 

13. Por. B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, s. 24. 

14. P. Kosiewski, J. Krawczyk, s. 17. 

15. Tamże, s. 13. 

16. Tamże, s. 14. 

17. B. Rymaszewski, s. 25. 
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i słuszna. Jest nawet chwalebna, jeśli tylko prowadzona 

wedle prawidłowych zasad. […] Gdy mam do czynienia  

z pracami restauratorskimi prowadzonymi wedle teorii 

pana Viollet le Duca, […] wtedy powiadam, że wolę 

konserwację złą od dobrej. Bo podczas, gdy ta pierwsza, 

w swej błogosławionej nieświadomości, pozwala mi wy-

raźnie odróżnić cześć autentyczną od dorobionej, ta 

druga, z podziwu godną przemyślnością, podrabia nowe 

na podobieństwo starego, pozostawiając mnie w stanie tak 

całkowitej dezorientacji, że przyjemność oglądania zabytku 

znika i studiowanie go staje się trudem nieznośnym.”18 

Boito stoi zatem na stanowisku przeciwnym do 

poglądów między innymi Johna Ruskina, który 

postulował nieinterwencjonizm konserwatorski19, 

całkowity brak ingerencji w zabytek – nie mamy 

żadnego prawa ich [budynków – K.C.] dotykać. Nie są 

nasze. Należą po części do tych, którzy je zbudowali, po 

części do wszystkich pokoleń, które nadejdą po nas.”20 

Niech pozostawione same sobie niszczeją, tworząc  

w swoim i naszym otoczeniu romantyczne, malownicze 

obrazy. Boito widzi konieczność interwencji, ale 

minimalnej, nie ingerującej w percepcję substancji 

zabytkowej – “zabytek jest więc jak książka, którą 

pragnę czytać bez skrótów, dodatków ani przeróbek. 

Chcę mieć pewność, że wszystko co jest w niej napisane, 

wyszło spod pióra jej autora.21 

Boito słusznie sugeruje zachowanie złotego środka. Prze-

prowadzanie regularnych prac konserwatorskich jest 

konieczne, gdyż pozwala na ocalenie zabytku, a wraz 

z nim niepodważalnego świadectwa przeszłości. Jest 

podstawowym obowiązkiem osób odpowiedzialnych  

w mniej lub bardziej sformalizowany sposób za opiekę 

nad zabytkami. Prace te nie mogą jednak wykraczać 

poza konieczność, a całkowitą już zbrodnią jest niszczenie 
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