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OTWARCIE KONFERENCJI

Michai J a g ie ł ło

Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie 
Polska

Panie i Panowie!
Witam Was wszystkich w gmachu Biblioteki Narodowej.
Mam zaszczyt powitać naszego głównego gospodarza, bo ja 

jestem gospodarzem tylko tego miejsca, Pana Ryszarda Mikliń- 
skiego, który występuje tu w trzech rolach — Wiceministra Kul
tury RP, Generalnego Konserwatora Zabytków i Przewodniczą
cego Komitetu Organizacyjnego tej konferencji.

Witam Pana, Panie Ministrze.
Panie i Panowie, jesteśmy w polskiej Bibliotece Narodowej 

w miejscu realnym a zarazem symbolicznym.
Realność to miliony egzemplarzy książek, czasopism, map, 

rycin gromadzonych przez pokolenia i nieustannie wzbogacają
cych nasze zbiory.

Symbol to świadomość, że gromadzimy tu dorobek nie tylko 
Polaków, nie tylko naszych najbliższych sąsiadów, ale że jest to 
żywy pomnik refleksji nad człowiekiem w ogóle i nad relacjami, 
które można ułożyć w opozycję; ja i ten drugi, mój naród, moja 
kultura i inne narody, inne kultury ja i moja narodowa kultura 
czy religijna wspólnota i ci inni, o innej niż moja tożsamości.

To właśnie w bibliotece można znaleźć niezliczone dowody 
naszej ludzkiej homo sapiens, sapiens agresji, ale także i naszej 
ludzkiej zdolności do współpracy do pokojowego współżycia.

Panie i Panowie, dostojni goście -  jesteście w miejscu, w któ
rym polskość bezkonfliktowo spotyka się z wartościami ogólno
europejskimi.

Skrótowo mówiąc, polska Biblioteka Narodowa to wielki dom 
polskości otwartej, nie polono-centrycznej, to jedno z ważnych



miejsc Europy, Europy nie ograniczonej do UE w jej obecnym 
jakże świeżym kształcie, ale obejmującej cały kontynent Euro
py, jeśli wolno tak powiedzieć nie eurocentrycznej. Jestem za
szczycony jako polski pisarz i od 6 lat dyrektor tej niezwykłej 
placówki, że możemy Was u nas gościć.

Panie i Panowie pozwólcie, że niemal w trybie roboczym za
rekomenduję Wam wystawy specjalnie przygotowane na tę kon
ferencję: „Wojna największym zagrożeniem dla dóbr kultury Polska 
1939-1945” i druga wystawa „Konserwacja zniszczonych podczas 
powodzi zbiorów bibliotecznych Polska 1997”. Obie te wystawy 
przygotowała Biblioteka Narodowa, natomiast Naczelny Dyrek
tor Archiwów Państwowych przygotował wystawę „Utracona pa
mięć -  destrukty ze zbiorów archiwów polskich”.

Miło mi także poinformować, że nasi koledzy z Chorwacji przy
gotowali specjalną prezentację, którą pokażą w odpowiednim 
momencie. A teraz serdecznie proszę Pana Ministra Ryszarda Mi- 
klińskiego o oficjalne otwarcie konferencji.

Dziękuję bardzo.



R yszard  MiKLiŃSKi

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
Generalny Konserwator Zabytków 
Polska

Szanowni Państwo!
Jest dla mnie wielkim zaszczytem i radością móc przywitać 

w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej uczestników konfe
rencji poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego.

Konferencja odbywająca się pod patronatem Dyrektora Gene
ralnego UNESCO jest wydarzeniem szczególnym i podniosłym. 
Oto dla uczczenia 50. rocznicy podpisania Konwencji Haskiej 
z 1954 r. o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbroj
nego mamy zaszczyt gościć w Warszawie przedstawicieli życia 
kulturalnego i naukowego z 20 krajów świata.

Gorąco witam:
• Przedstawiciela Dyrektora Generalnego UNESCO, Kierow

nika Sekcji Norm Międzynarodowych w Sektorze Kultury 
UNESCO, Pana Guido Carducci

• Ministra ds. Mediów i Dziedzictwa Wielkiej Brytanii, Lorda 
Andrew Mcinntosh

• Pierwszego Zastępcę Ministra Kultury Republiki Czeskiej, 
Pana Zdenka Novaka

• Dyrektora Generalnego ICCROM, Pana Nicholasa Stanleya- 
-Price’a

• Szefa Delegatury Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na 
Europę Środkową, Pana Patricka Zahnda

• Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bogusława Zaleskiego

• Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Rzeczypospo
litej Polskiej, Pana Macieja Górskiego

• Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Panią Darię 
Nałęcz



• Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar
nej, Pana nadbrygadiera, Piotra Buka.
Serdecznie witam wybitnych ekspertów oraz pracowników 

nauki na czele z przedstawicielem ICOM, Panem profesorem 
Patrickiem Boylanem z Wielkiej Brytanii.

Gorąco witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą konferencję.

Szanowni Państwo!
Obchody upamiętniające 50. rocznicę podpisania Konwencji 

Haskiej z 1954 r. sprzyjają zadumie i refleksji. Stają się okazją 
do ponownego zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej 
na znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wzrastająca liczba konfliktów zbrojnych, terroryzm stały się 
powodem szczególnej troski o los dziedzictwa kulturowego. Inten
cjonalne niszczenie bezcennych symboli ludzkiej kultury napawa 
smutkiem i przerażeniem. Pomimo istniejących międzynarodo
wych uregulowań prawnych ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia, 
aby poprawić skuteczność ich stosowania.

Głęboko wierzę, że nasza konferencja, odbywająca się w tym 
tak podniosłym dla międzynarodowego prawa ochrony zabyt
ków czasie, wniesie istotny wkład w umocnienie świadomości 
narodów dla bezpieczeństwa naszego wspólnego kulturowego 
dziedzictwa. Życzę Państwu miłego pobytu w Warszawie, owoc
nych obrad i żywej wymiany poglądów.

Proszę o zabranie ^osu Pana Bogusława Zaleskiego -  Podse
kretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.



Bogusiaw Z a le s k i

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Polska

Szanowni Państwo!
Chciałbym wyrazić swoje uznanie dla organizatorów konfe

rencji za podjęcie tak niezwykle ważnego i aktualnego tematu, 
jakim jest dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. 
Ostatni fakt systematycznego niszczenia światowego dziedzictwa 
kulturowego podczas konfliktów zbrojnych z całą siłą uświadamia 
nam o tym, że dziedzictwo kulturowe w czasach barbarzyństwa 
wojny jest szczególnie narażone na utratę tych wartości dla na
stępnych pokoleń. Niszczenie dziedzictwa kulturowego jest ściśle 
związane z upadkiem samej kultury. To upadek kultury sprawia, 
że jej dziedzictwo staje się bezużyteczne, niepotrzebne, w końcu 
niezrozumiałe. Upadek kultury w czasie pokoju sprawia, że 
dziedzictwo ginie pod warstwami ziemi na skutek zapomnienia, 
a w czasie wojny -  wskutek świadomego niszczenia w imię wą
sko pojętych interesów polityczno-religijnych, przeprowadzania 
czystek etnicznych, osiągnięcia religijno-moralnej poprawności, 
obrażania uczuć religijnych i narodowych innych grup narodo
wościowych.
Szanowni Państwo!

W  trakcie dyskusji na temat światowego dziedzictwa kultury 
ścierają się dwa wielkie obozy. Więcej -  dwie kultury, dwie men
talności. Jeden obóz to ludzie, dla których światowe dziedzictwo 
kultury nie stanowi żadnej wartości. Jeśli wartości wyrażane przez 
wspólne dziedzictwo kulturowe nie wzmacniają wyznawanych 
przez nich wartości, to nie potrzeba ich chronić. Co więcej, jeśli są 
one sprzeczne -  trzeba je zniszczyć. To jest droga wybrana przez 
dyktatorów, religijnych fanatyków, nacjonalistów, lokalnych satra
pów i terrorystów. Drugi obóz to ludzie, dla których wspólne 
dziedzictwo przeszłości nie jest po prostu najzwyczajniejszą pozo
stałością z czasów przeszłości, ale czymś innym. Jest czymś, co 
definiuje nasze pochodzenie. Jeśli pozostawiono nam coś w dzie
dzictwie, to musi zostać zachowane dla potomnych. Człowiek 
nie pojav/ia się znikąd. Wyrasta z przeszłości. Niszcząc przeszłość



-  unicestwia część samego siebie. Oto sedno pojęcia -  światowe 
dziedzictwo kultury.

Nieodwracalne zniszczenie światowego dziedzictwa kultu
rowego jest szczególnym przewinieniem. Społeczność międzyna
rodowa do dziś nie może się otrząsnąć z szoku, jaki wywołała 
wstrząsająca deklaracja afgańskich Talibów, że wszystkie posągi 
w Afganistanie muszą zostać zniszczone. Ofiarą tej barbarzyń
skiej, głupiej decyzji padły dwa wyrzeźbione w skale gigantyczne 
posągi Buddy w Bamiyan, którym udało się szczęśliwie prze
trwać do naszych czasów aż 1500 lat pomimo niszczycielskiej 
działalności przyrody, najazdów barbarzyńców. Decyzja Talibów, 
słusznie określana jako zbrodnia przeciwko kulturze, została po
tępiona przez cały cywilizowany świat od Tokio po Nowy Jork; 
przez zwykłych ludzi aż po międzynarodowe organizacje, jak ONZ 
i jej wyspecjalizowana agenda UNESCO; przez wyznawców re- 
ligii -  buddystów, muzułmanów, hinduistów i szyitów.

Świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego musi być 
przedmiotem nieustannej troski międzynarodowej społeczności. 
Wojny są okresem, w którym szczególnie objawia się kryzys 
świadomości, jak i kultury ogólnie. Następuje wzrost czynnika 
irracjonalnego w życiu jednostki, jak i społeczeństw. Fundamenta
lizm, nacjonalizm, sekciarstwo znajdują wtedy swoje ujście. Nastę
puje upadek wartości komunikacji międzynarodowej. Wartości 
tradycyjnych -  wyrozumiałości, tolerancji, solidarności. W mię
dzynarodowym dialogu następuje przerwa. Jest monolog, który 
zaczyna dominować nad białym niebem. Świat pogrąża się we 
władzy propagandy, uprzedzeń i stereotypów.

Szanowni Państwo!

My Polacy bardzo dobrze wiemy co to znaczy utracić dużą część 
dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. Tylko podczas II wojny 
światowej utraciliśmy około 75 proc. polskich księgozbiorów, w tym 
około 1,2 min zabytków piśmienniczych o szczególnej wartości. 
Nie można ich dzisiaj ani odtworzyć, ani odzyskać. Według ostroż
nych szacunków straciliśmy ponad 516 tys. pojedynczych dzieł 
sztuki, choć zgodnie ze stanem badań tę liczbę należałoby po
dwoić. Należy mieć świadomość, że poza obiektami wartości arty
stycznej czy pamiątkami historycznymi, zniszczeniu lub grabieży 
uległy materiały o znaczeniu dokumentacyjnym, w tym część



spisów inwentarzy muzealnych, co znacznie utrudniło bądź wręcz 
uniemożliwiło sporządzenie pełnego rejestru polskicłi skarbów.

Zrozumiałe jest więc, że Polska przywiązuje tak wielką wagę 
do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Zarówno na forach organizacji międzynarodowych 
-  w szczególności UNESCO -  jaki w stosunkach dwustronnych. 
Unia Europejska, której członkiem jesteśmy od 1 maja, już daw
no rozszerzyła ofertę działań związanych z ochroną światowego 
dziedzictwa kulturowego poza granice państw członkowskich. 
Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego jest wielkim wy
zwaniem dla społeczności międzynarodowej. Sukces takich in
strumentów, jak międzynarodowa wymiana wiedzy w zakresie 
ochrony dziedzictwa, zarówno technicznej, jak i związana z poli
tyką kulturalną; wzmacnianie lokalnej świadomości wspólnoty 
dziedzictwa kulturowego; poznawanie wspólnego dziedzictwa, na 
przykład poprzez katalogowanie jego dokonań -  wszystko to za
leży od politycznej woli i zaangażowania się wszystkich państw. 
Działania te powinny mieć charakter długofalowy i wykraczać 
poza jednostkowe, spektakularne akcje ratowania zagrożonych 
obiektów. Musi przybywać nieustannego wysiłku w formie szko
leń, konferencji -- takich, jak ta dzisiejsza, wymiany badawczej 
i wspólnych projektów badawczych.

Wspólna polityka społeczności międzynarodowej wobec dzie
dzictwa kulturowego nie istnieje w pustce. Jest nierozerwalnie 
związana z politykami poszczególnych państw, oraz narodową 
polityką ochrony dziedzictwa kulturowego, ale nie tylko. Także 
narodową polityką kulturalną oraz międzynarodową polityką 
kulturalną. W pewnym zakresie wspólna międzynarodowa poli
tyka dotycząca dziedzictwa kulturowego jest kształtowana po
przez cele i zasady tych narodów i rządów skupiane w kierunkach 
działania państwa i wybranych przez siebie priorytetach geo
graficznych. Narodowe priorytety mogą i powinny uzupełniać 
wspólne działanie międzynarodowej społeczności, w szczególności 
UNESCO, wzmacniając jej działania.

Panie i Panowie!

Stopień, w jakim uchronimy światowe dziedzictwo kulturowe 
jest miernikiem naszej zdolności do ochrony bogactwa duchowego 
każdego człowieka. Dlatego też tak istotna jest odpowiedź na



pytanie: jak chronić dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu 
wojny i pokoju? Jestem głęboko przekonany, że odpowiedź na 
powyższe pytanie i wiele innych pytań, które padną podczas 
trwającej konferencji, posłużą później zarówno naukowcom, jak 
i politykom za inspirację i drogowskaz dla ich działań na rzecz 
coraz lepszej ochrony naszego wspólnego dziedzictwa.

W  imieniu Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Włodzimierza 
Cimoszewicza i własnym życzę Państwu owocnych obrad.



M a c ie j G ó r sk i

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Polska

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt powitać Państwa w imieniu kierownictwa 

Mmisterstwa Obrony Narodowej na konferencji poświęconej 
obchodom 50. rocznicy podpisania Konwencji Haskiej. Polska 
jest sygnatariuszem konwencji haskiej od 1954 r. Jednocześnie 
nasi żołnierze od 50 lat uczestniczą w misjach pokojowych. Można 
więc powiedzieć, że mamy odpowiednie doświadczenie, co daje 
niezbędne impulsy do podejmowania nowych rozwiązań w silach 
zbrojnych na rzecz ochrony dóbr kultury i wypełniania zobowią
zań wynikających z podpisanej konwencji i traktatów międzyna
rodowych.

W kontekście aktualnych wydarzeń i pojawiających się no
wych zagrożeń ludzkości, dyskusja i wymiana doświadczeń w dzie
dzinie ochrony dóbr kultury wydaje się potrzebna i bardzo 
aktualna. To doskonała sposobność do zastanowienia się dziś nad 
istniejącymi instrumentami i uregulowaniami prawnymi. Skłania 
to także do refleksji nad możliwościami walki z nowymi zagroże
niami. Polska świadoma wartości i znaczenia dóbr kultury od 
dawna uczestniczy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego. Tak się dzieje zarówno na 
terenie kraju, jak i w sferze międzynarodowej. Wszelkie starania 
polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej są szeroko konsulto
wane, zarówno z Ministerstwem Kultury, jak i Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych oraz fundacjami i organizacjami pozarzą
dowymi. Takie konsultacje i zaangażowanie ekspertów są dla 
naszych działań niezwykle istotne. Nasza praca pod auspicjami 
ONZ pokazuje, że misje pokojowe muszą obejmować wszystkie 
obszary, także te związane z kulturą i nauką. Obecnie, w dobie 
rozstrzygania problemów w wymiarze globalnym nie wystarczy 
już ustalanie priorytetów państwowych. Należy je przenosić pod 
skrzydła organizacji międzynarodowych tworzonych do nowych 
celów.



Takie spotkanie, jak dzisiejsze jest dobrą okazją do przypo
mnienia osiągnięć ostatniego półwiecza, a jednocześnie dosko
nałą sposobnością do wymiany szerokicłi doświadczeń.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej jak i własnym, chcia
łem życzyć Państwu -  wszystkim uczestnikom tej konferencji 
owocnych! obrad i wypracowania rozwiązań pozwalających! udo
skonalić w przyszłości międzynarodowe prawo ochrony dziedzic
twa kulturowego.
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Guido C a r d u c c i

Kierownik Sekcji N orm  M iędzynarodow ych  
w Sektorze Kultury U N E S C O

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY 
NA WYPADEK KONFLIKTU 

ZBROJNEGO Z PERSPEKTYWY 
50. LAT FUNKCJONOWANIA 

KONWENCJI HASKIEJ

Panie i Panowie!
W  imieniu dyrektora generalnego UNESCO mam 

ogromną przyjemność powitać Państwa na tej niezmiernie waż
nej konferencji, poświęconej 50-leciu podpisanej w 1954 r. 
Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kultury na wypadek 
konfliktu zbrojnego. Przede wszystkim chciałbym serdecz
nie podziękować władzom Polski za zorganizowanie tego 
spotkania w Polsce, kraju o tak bogatym dziedzictwie i tra
dycjach kulturowych. Przyjęcie na siebie tego zobowiąza
nia oznacza, że władze polskie przykładają ogromną wagę 
do ochrony dziedzictwa kulturowego. Pięćdziesięciolecie 
obowiązywania to w „życiu” każdego traktatu międzyna
rodowego „1шгшеп milowy”, to okaga do obchodów i refleksji.

ZNACZENIE KONWENCJI I PROTOKOŁU 
Z ROKU 1954

Znaczenie Konwencji Haskiej jest czytelne -  jest ona 
pierwszym międzynarodowym, wielostronnym układem, 
który dotyczy wyłącznie ochrony dóbr kultury w wypadku 
konfliktu zbrojnego (i okupacji). Do 1954 r., co wiemy z hi



storii i doświadczeń, znacznie mniej uczyniono dla prawnej 
ochrony dziedzictwa kulturowego w wypadku konfliktu 
zbrojnego:

-  w 1863 r. pojawiły się pewne zapisy w prawie krajo
wym -  Kodeks Liebera, znaczący zespól zasad, fundament 
przyszłego „prawa humanitarnego”,

-  w 1874 r. wprowadzono pewne postanowienia do nie- 
ratyfikowanej Deklaracji Brukselskiej,

-  w 1880 r. i później w 1913 kolejne zapisy w tej sprawie 
znalazły się w oksfordzkich podręcznikach akademickich,

-  rzeczywista poprawa stanu prawnego dotyczącego za
kresu i zasięgu geograficznego postanowień dotyczących 
ochrony dóbr kultury nastąpiła pod koniec X IX  wieku: 
Konwencja (IV) dotycząca praw i zwyczajów wojny lą
dowej (rok 1899 i 1907), będąca ważnym wielostronnym 
instrumentem prawnym, zawierała w artykułach 267 i 56 
Regulaminu umieszczonego w aneksie jasne zapisy w tej 
kwestii, a w roku 1935, niemal dwie dekady przed przyję
ciem Konwencji Haskiej, wynegocjowano i wprowadzono 
w życie Pakt Roericha, niestety tylko w 11 krajach.

Silne pragnienie społeczności międzynarodowej i prze
konanie o konieczności zapobiegania za wszelką cenę 
ogromnym zniszczeniom dóbr kulturowych, których 
byliśmy świadkami podczas II wojny światowej, to 
podstawowa przyczyna opracowania i przyjęcia w roku 
1954 Konwencji i Protokołu. Przypomnijmy w skrócie ich 
podstawowe zasady.

KONWENCJA Z ROKU 1954:

a) w ramach „ochrony ogólnej” Wysokie Układające się 
Strony podejmują się: zabezpieczenia dóbr kultury przed 
przewidywalnymi skutkami konfliktu zbrojnego i przestrze
ganie go zarówno na terenie własnego kraju, jak i innych 
państw -  stron konwencji, poprzez unikanie jakiegokolwiek 
używania tych dóbr i ich najbliższego sąsiedztwa lub urzą
dzeń ich ochraniających dla celów, które mogą narażać te 
dobra na zniszczenie lub uszkodzenie w przypadku kon



fliktu zbrojnego; a także przez unikanie jakichkolwiek dzia
łań wrogich wobec nich. Za wyjątek od tej reguły, znany 
z prawa humanitarnego, uznaje się „sytuacje gdy koniecz
ność zbrojna wymaga odstąpienia od jej przestrzegania”;

-  zakazu, zapobiegania, a w razie konieczności powstrzy
mania jakiejkolwiek formy kradzieży, rabunku lub grabie
ży, jakiegokolwiek aktu wandalizmu skierowanego wobec 
dóbr kultury. Powinny one powstrzymać się od zajmowa
nia ruchomych dóbr kultury umieszczonych na terytorium 
innego państwa -  strony Konwencji, a także od jakiegokol
wiek działania odwetowego skierowanego przeciw dobrom 
kultury;

-  w razie okupacji całego lub części terytorium innego 
państwa -  strony Konwencji, powinny wspierać odpo
wiednie władze kraju okupowanego w zabezpieczaniu 
i ochronie jego własności kulturowej;

-  powinny podejmować „środki zapobiegawcze” w czasie 
pokoju: wprowadzać do regulacji prawnych i instrukcji 
wojskowych postanowienia, które zapewnią przestrzeganie 
zapisów niniejszej Konwencji, planować lub tworzyć w swo
ich siłach zbrojnych służby lub personel specjalistyczny, 
którego celem ma być zabezpieczenie ochrony dóbr kultury 
i współpraca z władzami cjrwilnymi odpowiedzialnymi za 
ich ochronę;

-  ponadto dobra kulturowe powinny być odpowiednio 
oznakowane, aby ułatwić ich rozpoznanie (osobne, specjalne 
oznakowanie jest obowiązkowe dla dóbr kultury podlega
jących szczególnej ochronie).

b) „szczególna ochrona” dotyczy tylko dóbr kultury 
„szczególnego znaczenia”, usytuowanych w odpowiedniej 
odległości od dużych ośrodków przemysłowych i obiektów 
ważnych pod względem wojskowym, stanowiących dla nich 
zagrożenie, a nie wykorzystywanych dla celów militarnych. 
Wysokie Układające się Strony zabezpieczają nietykalność 
takich dóbr poprzez powstrzymanie się, od chwili ich wpisu 
do rejestru międzynarodowego, od jakiegokolwiek aktu



wrogości wobec takich dóbr  ̂ oraz jakiegokolwiek użycia 
ich lub ich otoczenia dla celów wojskowych.

PROTOKÓŁ Z 1954 ROKU

Protokół „pierwszy” jest zazwyczaj mniej znany niż sama 
Konwencja, tym niemniej spośród 109 państw stron Kon
wencji 88 podpisało również Protokół. Przypomnijmy 
w skrócie podstawowe zasady w nim przyjęte. Każda Wy
soka Układająca się Strona:

a) zapobiega wywozowi z terytorium przez siebie okupo
wanego dóbr kultury podczas konfliktu zbrojnego, a także 
przyjmuje na siebie opiekę nad tymi dobrami, które już 
zostały przewiezione -  pośrednio lub bezpośrednio -  z tery
torium okupowanego na terytorium danego kraju, automa
tycznie w chwili ich wwiezienia lub -  jeśli tego nie dopełniły -  
na żądanie władz kraju okupowanego;

b) po zakończeniu walk zwraca odpowiednim władzom 
kraju uprzednio okupowanego dobra kulturowe, które zo
stały z niego wywiezione;

c) której obowiązkiem było zapobieżenie wywiezieniu 
dóbr kultury z terytorium przez siebie okupowanego, po
winna zapłacić osobom posiadającym te dobra, w dobrej 
wierze, odszkodowanie za każdą własność kulturową, któ
ra musi być zwrócona; oraz

d) nigdy nie traktuje dóbr kultury jako reparacji wo
jennych.

Wszystkie te podstawowe zasady wymagają dalszego 
uszczegółowienia, ponieważ każda z nich w swoim zakresie 
precyzuje postanowienia prawa międzynarodowego, które 
w ówczesnym czasie nie zawierało odpowiednio jasnych 
zapisów w tej sprawie.

Pierwsze lata istnienia Konwencji i Protokołu to okres 
dużego zainteresowania państw członkowskich UNESCO

 ̂ z  wyjątkiem sytuacji opisanych w Art. 8 par. 5 Konwencji. 
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ich ratyfikacją i konsekwentnym wdrażaniem na szczeblu 
krajowym. Już dwa lata później, w 1956 r., Konwencja 
weszła w życie. Później jednak zainteresowanie państw 
Konwencją stopniowo spadało. Wynikało to prawdopodob
nie z sytuacji geopolitycznej i narastania zimnej wojny, 
z coraz słabszego oddziaływania tragicznych wspomnień II 
wojny światowej, a także braku aktualnych wydarzeń po
wodujących zniszczenia dóbr kulturowych na dużą skalę.

Dużo później bodźcem do przebudzenia stały wydarzenia 
i zniszczenia związane z wojnami w byłej Jugosławii i kon
fliktami zbrojnymi w innych regionach.

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA NORMATYWNE

Działania normatywne wiązały się z pojawieniem się 
dwóch nowych zagrożeń, nie do końca rozpoznanych i zde
finiowanych w sferze ochrony prawnej w 1954 r.:

a) coraz częściej pojawiały się konflikty nie sięgające skali 
międzynarodowej, a więc pozostające poza obszarem ure
gulowań dotyczących konfliktów międzynarodowych lub 
tylko częściowo nimi objęte. W  tym aspekcie Konwencja 
przyjęła podejście „minimalistyczne” proponowane przez 
Konwencje Genewskie z roku 1949 (art. 3): „minimum” 
stosowane w konfliktach wewnętrznych to postanowienia 
dotyczące „poszanowania własności kulturowej” (art. 19, 
par. 1); w rozumieniu dosłownym to wyrażenie odnosi się 
tylko do art. 4 Konwencji. Konwencja jednak wymaga 
również od Państw-Stron „podjęcia starań o wprowadze
nie w życie, na mocy specjalnych umów, wszystkich lub 
części innych postanowień” (art. 19 par. 2, w podstawo
wym wymiarze identyczny z art. 3 par. 2 tiret 2 Konwencji 
Genewskich z 1949 r.), oraz

b) konflikty mają coraz częściej charakter etniczny; 
w niektórych wypadkach dziedzictwo kulturowe staje się 
bezpośrednim celem ataków i zniszczeń, nawet jeśli nie jest 
wykorzystywane do celów militarnych.



Rosnąca świadomość tych zagrożeń oraz pewne znaczące 
zmiany w międzynarodowym prawie humanitarnym dopro
wadziły UNESCO, dzięki silnemu poparciu rządu holender
skiego oraz innych zainteresowanych państw, do rewizji 
Konwencji Haskiej. To ważne i trudne przedsięwzięcie 
rozpoczęto w roku 1991, zakończyło się ono zaś opracowa
niem i przyjęciem Protokołu II Konwencji Haskiej, na 
Haskiej Konferencji Dyplomatycznej w marcu 1999 r.

Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 
9 marca 2004 r. Protokół II wszedł w życie. W  tej sytuacji 
wszystkie trzy instrumenty prawne (Konwencja i Protokół 
z 1954 r. oraz Protokół z 1999 r.) są obecnie aktami prawny
mi obowiązującymi w Państwach-Stronach Konwencji.

Protokół II uzupełnia i wzmacnia postanowienia Kon
wencji. Jego szczegółowa analiza wymaga jeszcze wiele 
czasu, ale warto zwrócić uwagę na jego podstawowe zasady:

a) jeśli chodzi o „ochronę ogólną” dóbr kultury iл^er alia \
-  szczegółowo określono sytuacje, w których z powodu 

konieczności zbrojnej możliwe jest odstąpienie od reguły 
ochrony, co uzupełniło braki z Konwencji,

-  podczas ataku należy podjąć szczególne środki ostrożności,
-  bezprawny wywóz, przeniesienie własności i prace ar

cheologiczne są zakazane,
-  w odróżnieniu od „podejścia minimalistycznego” wspo

mnianego powyżej, a znanego z Konwencji Genewskich 
1949, Protokół II rozszerza zastosowanie wszystkich po
stanowień także do konfliktów o zasięgu niemiędzynaro- 
dowym,

b) w zakresie „ochrony wzmocnionej” -  została ona za
gwarantowana tylko do wyjątkowych okoliczności, jako że 
ma zastosowanie tylko do dóbr kulturowych „największego 
znaczenia dla ludzkości”, będących przedmiotem pracy Ko
mitetu Międzyrządowego.

Tych kilka elementów i przykładów pokazuje, w jaki 
sposób Protokół II wzmacnia ochronę dóbr kultury prze
widzianą w roku 1954, zwłaszcza w obszarze odpowiedzial
ności karnej.



Wreszcie -  należy wspomnieć o instrumencie nowym, 
prostym i o niezbyt dużej mocy prawnej (ze względu na 
jego charakter deklaratywny), dotyczącym dziedzictwa 
kulturowego zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Jest to 
przyjęta na Konferencji Ogólnej w październiku 2003 r. 
Deklaracja UNESCO dotycząca celowego niszczenia 
dóbr kultury. Nadaje ona wartość moralną sprawie ochro
ny dóbr kultury przewidzianej przez Konwencje UNESCO.

KILKA UWAG I SUGESTII

Konwencję Haską ratyfikowała już znaczna liczba 
państw, nadal jednak nie można jej uznać za akt o zasięgu 
uniwersalnym. Dotyczy to zarówno strony ilościowej (109 
państw stron konwencji i 88 -  Protokołu z 1954 r.), jak 
i jakościowej, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że 
dwaj stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ (Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania) wciąż Konwencji nie ratyfi
kowali. Mam jednak przyjemność powiedzieć, że władze 
Wielkiej Brytanii poinformowały ostatnio sekretariat 
UNESCO o swoim zamiarze ratyfikowania zarówno Kon
wencji, jak i obu Protokołów.

Niestety ostatnie konflikty wykazały, że dobra kulturowe 
nadal ulegają niszczeniu. Często wynika to z niezastosowa
nia odpowiednich środków zabezpieczających, niewypełnia- 
nia obowiązku konserwacji, czasami również z niewiedzy 
co do dokładnego umieszczenia ważnych (ruchomych) dóbr 
kulturowych na danym terytorium. Jeśli te podstawowe 
środki nie będą odpowiednio wdrażane w czasie pokoju, 
nie dziwmy się, że w sytuacji wybuchu konfliktu, kiedy 
ujawniają się wszelkie możliwe trudności i obowiązują inne 
priorytety, ochrona dóbr kultury i przestrzeganie Konwen
cji często są spychane na dalsze pozycje.

Należałoby zwrócić większą uwagę na wdrażanie 
postanowień Konwencji i Protokołów na szczeblu krajowym. 
W  prawie międzynarodowym każdy traktat obowiązujący 
na zasadzie autonomicznej decyzji państw stron musi być



przestrzegany w dobrej wierze. Takie państwa nie mogą 
traktować postanowień prawa jako usprawiedliwienia dla 
ich zaniedbań w realizacji traktatów^. Tym niemniej 
wdrażanie ich na szczeblu krajowym nie zawsze jest tak 
skuteczne, jak być powinno.

Rolą UNESCO jest bycie sekretariatem technicznym 
Konwencji i Protokołów. Na żądanie Państw-Stron może 
ono udzielać pomocy technicznej i pomagać w pracach 
odpowiednich władz krajowych. Poza tym Sekretariat wciąż 
promuje instrumenty prawne (także na naszej stronie inter
netowej: unesco.org/culture), regularnie publikuje sprawoz
dania z realizacji Konwencji i jej Protokołu I, komentarze 
poszczególnych artykułów oraz materiały informacyjne 
(w języku francuskim, angielskim i hiszpańskim) kierowane 
do całego społeczeństwa, dotyczące już także Protokołu II.

Sekretariat zorganizował 14 maja 2004 r. w siedzibie 
UNESCO sympozjum z okazji 50. rocznicy Konwencji 
Haskiej, w którym wzięli udział eksperci z dziedziny huma
nitaryzmu międzynarodowego oraz prawa dotyczącego 
dziedzictwa kultury.

Podsumowując należy stwierdzić, że nasze osiągnięcia 
są nie do podważenia -  109 państw ratyfikujących to ponad 
połowa społeczności międzynarodowej. Jednak dla ochrony 
dóbr kultury i historii, którą one reprezentują, należałoby 
zrobić dużo więcej. M y wszyscy, na różnych szczeblach, 
musimy dbać o to, aby Konwencja Haska i oba Protokoły 
były powszechnie znane i przestrzegane na szczeblu 
krajowym, a także -  przede wszystkim -  przez strony po
zostające aktualnie w konflikcie.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Tłum . M K

 ̂ Zob. art. 26 i 27 Konwencji W iedeńskiej o przestrzeganiu traktatów (1969)



Giovanni P a s t o r e

Zastępca Szefa K om en dy  G łów nej K arabinierów  
W łochy

KARABINIERZY W  OCHRONIE 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 

STRUKTURA I DZIAŁANIA 
PRZECIWKO MILITARNYM 

I TERRORYSTYCZNYM AKTOM
SKIEROWANYM DO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO

1. STRUKTURA

W  1969 r. w obliczu wzrastających kryminalnych aktów 
skierowanych przeciwko dziedzictwu narodowemu, utwo
rzony został Korpus Karabinierów którego zadaniem jest 
ochrona dziedzictwa kulturowego. Dzięki stosownemu de
kretowi Korpus został podporządkowany bezpośrednio 
Ministerstwu Dóbr Kultury. Siedziba Korpusu mieści się 
w Rzymie (Plac Świętego Jerzego).

Zgodnie z zarządzeniami Ministerstwa oraz porozumie
niem z Regionami posiadającymi swoje własne statusy, 
Kwatera Główna troszczy się o zabezpieczenie narodowego 
kulturowego dziedzictwa poprzez zapobieganie lub tłumie
nie działań kryminalnych.

Obecnie struktura Kwatery Głównej jest następująca:
-  Centralne Biuro, w którym działa także sekcja opera

cyjna, która opracowuje analizy zdarzeń kryminalnych;
-  Departament Operacyjny, podzielony jest na trzy 

sekcje zajmujące się odpowiednio: antykami, archeologią 
i fałszerstwem;



-  Jedenaście jednostek jest rozmieszczonych na terytorium 
kraju (Milan w Monza, Wenecja, Torino, Bolonia, Genua, 
Florencja, Neapol, Cosenca, Bari, Palermo i Sassari).

2. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I POMOCOWE

a. Działania realizowane w sytuacji nagłych potrzeb
w Iraku
Po upadku reżimu Saddama Husejna notoryczna kra

dzież w Irackim Muzeum w Bagdadzie oraz podobne wyda
rzenia w wielu ważnych archeologicznych obszarach Iraku, 
zwróciły uwagę społeczności międzynarodowej. Pojawiła się 
nagła potrzeba podjęcia pilnych działań, żeby utrudnić od
pływ zabytków archeologicznych z Iraku i ich handel na 
rynku sztuki.

Wśród różnych inicjatyw. Sekretarz Generalny INTERPOL 
oraz UNESCO zorganizowali Konferencję (5-6 maj 2003 r.). 
W  wyniku konferencji dyrektorzy największych muzeów 
na świecie, ministrowie kultury oraz służby policyjne pod
jęli następujące środki:

-  stworzenie banku danych dla zabytków archeologicznch 
skradzionych z Iraku;

-  utworzenie Grupy Eksperckiej INTERPOL dla skra
dzionego dziedzictwa kulturowego;

-  stworzenie Specjalnej Jednostki INTERPOL dla od
zyskania skradzionego dziedzictwa kulturowego.

b. Działania w Bagdadzie (Tymczasowy Rząd Koalicyjny)
W  ramach włoskiego projektu współfinansowanego przez 

Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Kultury, zatrud
niono dwóch oficerów w Bagdadzie (od 12 lipca 2003 r. do 
31 stycznia 2004 r). Zostali oni podporządkowani Wyższe
mu Doradcy w Ministerstwie Kultury w Bagdadzie i reali
zowali następujące obowiązki:

-  pomoc dla personelu muzeum w Bagdadzie w katalo
gowaniu skradzionych zabytków archeologicznych (około 
3000);



-  opracowanie kart opisowych (z rysunkami) skradzio
nych obiektów. Zostały one później wysłane do Rzymu do 
Banku Danych Karabinierów zajmujących się ochroną 
dziedzictwa kulturowego. Dane te zostały tam skomputery
zowane a następnie uruchomiono poszukiwania na między
narodowym poziomie przez Biuro Łącznikowe INTERPOL;

-  pomoc dla zagranicznej służby policyjnej oraz INTER
POL poprzez tworzenie Irackiego Biura Łącznikowego 
INTERPOL;

-  prowadzenie dochodzenia na temat skradzionych za
bytków oraz dróg nielegalnego wywozu wykorzystywanych 
do wyprowadzania zabytków z Iraku.

c. Misja Pokojowa „Stary Babilon” w An Nasiriyah
Zatrudnienie czterech wyspecjalizowanych jednostek 

w ramach włoskiego Korpusu Ekspedycyjnego, których 
zadaniem było:

-  kontrola wydawania (wykonywana przez policję iracką) 
Czasowych Kart Broni (TW C) dla personelu chroniącego 
archeologiczne obszary;

-  wybór strażników dla zabytków o wysokim stopniu ry
zyka oraz ich uzbrojenie;

-  zaopatrzenie w samochody pracowników lokalnego 
Departamentu Archeologii;

-  budowanie wież obserwacyjnych dla kontrolowania za
bytków archeologicznych;

-  spisywanie najważniejszych zabytków archeologicznych 
poprzez powietrzne inspekcje oraz zdjęcia (obecnie 60);

-  aresztowanie ludzi winnych prowadzenia nielegalnych 
prac wykopaliskowych (obecnie 46) oraz zatrzymywanie 
zabytków archeologicznych (obecnie 302);

-  identyfikacja ludzi prawdopodobnie związanych z niele
galnym przemytem zabjrtków archeologicznych (obecnie 94);

-  katalogowanie i komputeryzacja danych zabytków bę
dących w muzeum w Nasiriyah;

-  utworzenie mapy archeologicznej dla okręgu Dhi-Qar.



płk Krzysztof SAŁACINSKI 
Ministerstwo Kultury 
Polska

mgr Marek LEMIESZ
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Polska

REALIZACJA PRZEZ POLSKĘ ZADAN 
NA RZECZ OCHRONY 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
IRAKU W RAMACH MISJI 

STABILIZACYJNEJ

(a^flWNE MOTYWY PODJĘCIA MISJI

aktywność Polski na arenie międzynarodowej na rzecz ochrony 
zagrożonego dziedzictwa kultury
realizacja zobowiązań, wynikająca z aktów prawno-międzynarodo
wych, których Polska jest stroną
zagrożenie działaniami wojennymi dziedzictwa narodowego Iraku 
-  terenu o szczególnym i bezcennym znaczeniu dla dziejów cywili
zacji i kultury światowej

PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI MISJI

mandat do działań stabilizacyjnych wynikający z rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 z 22 maja 2003 r.
Polska i Irak stronami konwencji międzynarodowych:
1. Konwencja z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych 

w razie konfliktu zbrojnego
2. Konwencja z 14 listopada 1970 r. w sprawie zakazu i przeciw

działania nielegalnemu wywozowi, przywozowi i przenoszeniu 
własności dóbr kultury

3. Konwencja z 16 listopada 1972 r. o ochronie światowego dzie
dzictwa kulturalnego i naturalnego



DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE NA RZECZ 
REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZ

ICTWA KULTUROWEGO IRAKU 
MAJ -  WRZESIEŃ 2003 R.

» zdefiniowanie zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kultury 
w „Koncepcji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w powojennej 
odbudowie Iraku” ;

» przygotowanie założeń programu działań oraz wystosowanie przez 
Ministra Spraw Zagranicznych listu do Dyrektora Generalnego 
UNESCO;

* wystąpienie Ministra Kultury do Ministra Obrony Narodowej 
o uwzględnienie w składzie c}^vilnych etatów dywizji międzynaro
dowej stanowiska eksperta do spraw ochrony dziedzictwa kultury 
Iraku;

* przygotowanie planu działań krótkoterminowych oraz długofalo
wych i omówienie go na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa 
Kultury;

» przygotowanie eksperta do realizacji zadań (we współpracy 
z Ośrodkiem Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie).

PRZEDSIĘWZIĘCL\ REALIZOWANE NA TERENIE
POLSKI

list Ministra Kultury do antykwariuszy w sprawie wzmożenia 
działań na rzecz zakazu nielegalnego handlu dziełami sztuki 
pochodzącymi z Iraku;
spotkanie przedstawicieli służb celnych, straży granicznej i policji 
w celu przeciwdziałania próbom wwozu na terytorium Polski 
zabytków ruchomych i dzieł sztuki pochodzących z Iraku; 
utworzenie „Banku danych personalnych” o kandydatach zgłasza
jących gotowość udziału w realizacji zadań w dziedzinie ochrony 
kultury w ramach misji stabilizacyjnej;
przyjęcie w Warszawie przez Ministra Kultury grupy intelektuali
stów irackich oraz rektora Akademii Sztuk Pięknych w Bagda
dzie;
podjęcie działań na rzecz odnowienia dwustronnych kontaktów 
pomiędzy Polską a Irakiem w dziedzinie kultury; 
oficjalna wizyta Ministra Kultury Tymczasowej Rady Zarządzają
cej Iraku Pana Mufida Al-Jaza’iriego w Warszawie - spotkanie 
z Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim.
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ZADANIA REALIZOWANE 
PRZEZ POLSKIEGO EKSPERTA 

W RAMACH MISJI STABILIZACYJNEJ 
W IRAKU

pazdziemik 2003 r. -  maj 2004 r.
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PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY POLSKI I IRAKU 
W  SFERZE KULTURY DO KOŃCA 2004 ROKU

• ufundowanie trzech stypendiów dla Irakijczyków -  ab
solwentów uczelni artystycznych (6-miesięczne staże 
w Polsce od października);

• zorganizowanie dwóch stypendiów dla irackich arche
ologów (pobyty 3-miesięczne od września br.);

• wskazanie eksperta, który służyć będzie pomocą mery
toryczną przy tworzeniu struktury Ministra Kultury Ira
ku;

• podjęcie działań na rzecz przygotowania wspólnej pol- 
sko-irackiej umowy dwustronnej w dziedzinie kultury;

• intensyfikacja współpracy kulturalnej oraz kontaktów 
środowisk twórczych.

PODSUMOWANIE

• wykonując zadania w ramach misji wojskowej rząd RP 
przeciwdziała zagrożeniom dla dziedzictwa kultury 
Iraku;

• w chwili obecnej -  zadania realizowane przy udziale 
trzech specjalistów przeb3^vających w Iraku;

• rząd RP pragnie podejmować wysiłki na rzecz ochrony 
miejsc historycznych Iraku, odbudowy i wsparcia dla 
struktur irackiej służby starożytności oraz wspólnych pro
jektów działań ratowniczych i konserwatorskich;

• zgodnie z intencją przedstawioną na forum UNESCO  
rząd RP pragnie realizować dalsze projekty polsko- 
irackie w dziedzinie kultury;



List Ministra Kultury, Pana Waldemara Dąbrowskiego do Dyrektora 
Generalnego UNESCO, Pana Koichiro Matsuura

M IN IS T E R  K U LTU R Y Warszawa. 17 marca 2004 r.
Waldemar Dąbrowski

Pan Koichiro Matsuura 
Dyrektor Generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla Wychowania, Nauki i Kultury

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze Generalny,

Znając osobiste Pańskie zaangażowanie i Organizacji, którą Pan kieruje, w sprawy Iraku, a zwłaszcza 
dotyczące ochrony jego dziedzictwa narodowego oraz starania o unormowanie sytuacji wewnętrznej i stabi
lizację życia jego mieszkańców, w nawiązaniu do posłania ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza skierowanego do Szanownego Pana Dyrektora w lipcu 2003 r., pragnę 
ze swej strony przedstawić Panu polskie stanowisko i dokonania w zakresie, który jest związany z szeroko 
pojętą ochroną kultury w polskiej strefie stabilizacyjnej w Iraku i w naszym kraju.

Na obszarze odpowiedzialności wojskowej pod polskim dowództwem w strefie operowania Międzynarodo
wej Dywigi Centrum Południowe, obejmującej prowincje: Karbala, Babil, An Najaf, Wasit i Al. Qadisiyah -  
wykonano doraźne prace zabezpieczające wykopaliska archeologiczne wokół zabytkowych obiektów Babilonu 
-  Pałacu Południowego i Pałacu Centralnego, wytyczono trasy dla zwiedzających. Uruchomiony został monito
ring archeologiczny prac ziemnych na terenie obozu wojskowego, zabezpieczono ogrodzeniami stanowiska ar
cheologiczne w prowincjach Babil i Wasit oraz zorganizowano ich ochronę przy pomocy patroli wojskowych.

Nawiązana została współpraca z Muzeum Archeologicznym w Babilonie, której rezultatem jest między 
innymi opracowanie i uruchomienie -  ze środków pozostających w dyspozycji dowódcy Międzynarodowej 
Dywizji -  projektu odbudowy dachu i części zniszczonych pomieszczeń wystawienniczych, wyposażenie mu
zeum w sprzęt komputerowy oraz przygotowanie stałej ekspozycji. Zadanie to jest wykonywane przy współ
udziale irackich specjalistów i finansowane z funduszy polskiego Ministerstwa Kultury. Wspierany jest też, 
przy naszym udziale, proces odtwarzania struktur irackiej Służby Starożytności.

Koordynacja tych przedsięwzięć odbywa się na miejscu przez polskiego eksperta Marka Lemiesza, 
akred3rtowanego przy Polskim Kontyngencie Wojskowym na stanowisku specjalisty do spraw kultury i dzie
dzictwa narodowego Iraku -  doradcy dowódcy. Warto dodać, że w drugiej zmianie polskiego kontyngentu 
sprawami koordynacji ochrony dziedzictwa kulturowego będzie się zajmowało trzech naszych specjalistów -  
archeologów: Agnieszka Dolatowska, Grzegorz Galbierc^k i Łukasz Olędzki.

W aśnie z inicjatywy M . Lemiesza -  doradcy dowódcy do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego Iraku 
wprowadzony został program edukacyjny dla wszystkich oficerów i żcdnierzy kontyngentów narodo
wych wchodzących w skiad Międzynarodowej D ywiqi, obejmujący zagadnienia prawne z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego w warunkach wojennych.

W  ramach działań prewencyjnych przygotowano dla żołnier^ specjalną broszurę zawierającą podstawo
we wiadomości o zabytkach Babilonu, zasady zachowania się na terenie zabytkowym oraz niezbędne informa
cje na temat odpowiedzialności karnej za próby nielegalnego zakupu i wywozu przedmiotów zabytkowych 
z Iraku. Wydana została również instrukcja wyjaśniająca obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w wywo
zie przedmiotów o wartości historycznej. Podczas zmiany kontyngentu prowadzona jest ścisła kontrola bagaży.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia podejmowane w celu współpracy kulturalnej, nasza oferta kulturalna zo
stała przedstawiona tymczasowym władzom irackim w czasie p>odróży polskiej delegacji rządowej do Iraku 
w styczniu br. Zadeklarowaliśmy stronie irackiej wsparcie w zakresie odbudowy infrastruktury Iculturalnej 
poprzez różnego rodzaju ekspertyzy, wymianę specjalistów, organizację programów stypendialnych dla arche
ologów i absolwentów uczelni artystycznych, a także dwustronne kontakty instytucji kulturalnych oraz przy
gotowanie wspólnych imprez kulturalnych.

Wynikiem dwustronnych rozmów była robocza wizyta ministra kultury Irackiej Rady Zarządzającej 
Mufida Al-Jaza’iri w Polsce 22 lutego 2004 r. Iracki gość z uznaniem odniósł się do naszych działań w sferze 
ochrony dziedzictwa na terenie polskiej strefy stabilizacyjnej w Iraku oraz kompleksowej propozycji współ
pracy w dziedzinie kultury. Obie strony uznały potrzebę reaktywowania oficjalnych kontaktów w dziedzinie 
kultury opartych na dwustronnej umowie, która otworzy Polsce możliwości jeszcze szerszego włączenia się 
w odbudowę infrastruktury kulturalnej Iraku. Wizyta przyspieszyła wymianę specjalistów oraz skorzystanie 
ze stypendiów ufundowanych przez polskie uczelnie artystyczne i instytucje kultury.

Kończąc, pragnę podkreślić, że strona polska przywiązuje dużą wagę do wypełniania deklaracji i zobo
wiązań złożonych na forum UNESCO. Przedstawiając zatem. Wielce Szanownemu Panu Dyrektorowi, synte
tyczne sprawozdanie z już zrealizowanych zamierzeń, pozwalam sobie wyrazić przekonanie, iż zgłoszone 
projekty, jeśli proces stabilizacji sytuacji w Iraku na to pozwoli, zostaną w pełni zrealizowane, o czym pozwolę 
sobie poinformować Szanownego Pana Dyrektora w oddzielnym raporcie. Będę również wdzięczny za prze
kazanie informacji o naszych działaniach członkom Rady Wykonawczej UNESCO.

Z wyrazami najwyższego szacunku i poważania



Z d e n e k  N o vak

Pierwszy Zastępca M inistra Kultury 
Republika Czeska

OCHRONA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

W  REPUBLICE CZESKIEJ

Panie i Panowie!
Pozwólcie, że moje wystąpienie rozpocznę od siów Olavi 

Elo, dyrektora sekretariatu IDNDR^ UNESCO, który po
wiedział: Niestety, większość ludzi na świecie ma do klęsk 
żywiołowych podejście fatalistyczne. Uważają, że nic 
w tej sprawie nie można zrobić. Taka postawa jest być 
może zrozumiała, ale całkowicie niewłaściwa. Otóż wła
śnie musimy coś w tej sprawie zrobić. I  tak naprawdę 
zrobić można wiele -  dla ratowania życia i ograniczenia 
wielkości zniszczeń.

Chciałbym krótko przedstawić działania na rzecz ocłiro- 
ny dziedzictwa kulturowego prowadzone w Republice Cze- 
slciej, w aspekcie, który jest tematem głównym naszych 
obrad. W  moim wystąpieniu krótko przedstawię historię 
ochrony zabytków narodowych, rozwój i bieżące koncepcje 
ochrony dziedzictwa narodowego, wreszcie -  nasz „Zinte
growany System Ochrony” ruchomych dóbr kultury. Po
wiem również o zniszczeniach spowodowanych powodziami 
z 2002 r. oraz o tym, jak walczyliśmy ze skutkami tej 
katastrofy. Chciałbym jednocześnie wyjaśnić podstawowe

 ̂ International D ecade for Natural Disaster Reduction -  M iędzynarodowa 
Dekada Ograniczania Klęsk Żyw iołow ych.



regulacje prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowe
go oraz praktyczną stronę realizacji Konwencji Haskiej 
w Republice Czeskiej.

Na ziemiach czeskich od wielu już lat powstają piękne 
budowle, cudowne dzieła sztuki, idee i wynalazki. Tym 
osiągnięciom towarzyszą jednak nadchodzące fale przemocy, 
zniszczeń, wojen. Na każdym etapie historii okresy szczęścia 
i spokoju prędzej czy później są „wyrównywane” przez lata 
niepokojów i zamieszek. A dobra kulturowe rzadko 
w takich sytuacjach bywają oszczędzane.

W  X V  wieku podczas rewolucji husytów spalono wiele 
klasztorów czeskich. Dwa wieki później rozpoczęła się woj
na trzydziestoletnia, która spowodowała nie tylko konfi
skatę kolekcji możnych, ale pozbawiła kraj niezliczonych 
dóbr kultury, rozproszonych dziś po całej Europie. Później 
nastąpił okres panowania cesarza Józefa II, a wraz z nim 
liberalizacja religijna i zniesienie pańszczyzny, ale również 
zamknięcie i grabież wielu klasztorów. W  wieku X X  nastąpi
ły ogromne straty ludzkie w wyniku obu wojen światowych, 
próbowano zniszczyć całkowicie nasz naród, nazistowskie 
władze okupacyjne skonfiskowały tysiące naszych dzieł 
sztuki, należących przede wszystkim do obywateli pocho
dzenia żydowskiego. Po II wojnie światowej, po wydarze
niach komunistycznych z lutego 1948 r. nastąpiły znów 
konfiskaty własności i kolejna fala grabieży dóbr kultury. 
Konfiskaty dotknęły właścicieli ziemskich, dworów i zam
ków. Zamknięto zgromadzenia religijne i zakony. Łupem zło
dziei padły dobra klasztorne i wiele kościołów, zwłaszcza przy 
granicy niemieckiej, po wysiedleniu ludności niemieckiej.

Z drugiej strony należy wspomnieć, że ochrona dóbr kul
tury w Czechach ma długie tradycje zarówno in situ, jak in 
fondo. Początek romantyzmu w końcu X V III wieku 
i w pierwszej połowie X IX  wieku, hamowany przez indu
strializację i rozwój miast, a także negatywny wpływ tych 
ostatnich trendów na sytuację ówczesnych zabytków, po
wodowały powszechne zainteresowanie przeszłością i dzie
dzictwem kulturowym. Pod koniec 1830 r. na ziemiach



czeskich, będących wówczas częścią Cesarstwa Austriac
kiego, przyjęto własne regulacje prawne dotyczące ochrony 
zabytków. Specjalne rozporządzenia wprowadzono -  po
dobnie jak w całej Europie — na początku X X  wieku. 
W  1918 r. zinstytucjonalizowano opiekę nad zabytkami hi
storii i kultury. Obecnie opieka nad zabytkami in situ jest 
zorganizowana przez rozwinięty i dobrze przygotowany 
system administracji państwowej, obejmujący również 
administrację nad wybranymi zabudowaniami reprezen
tatywnymi i pomnikami kultury narodowej.

Większość ruchomych dóbr kultury dostępnych publicz
nie jest przechowywana in fondo w muzeach i galeriach. 
Muzealnictwo w Czechach, na Morawach i Śląsku ma już 
200 lat tradycji. Na ziemiach historycznie czeskich pierw
sze muzea zakładano w pierwszej ćwierci X IX  wieku, jako 
typowy wyraz naukowo-badawczego podejścia człowieka 
do świata. Były one organizowane przede wszystkim przez 
różne towarzystwa, izby handlowe i niewielkie środowiska 
lokalne miejskie i wiejskie. W  pierwszej połowie X X  w. 
istniała już dość gęsta sieć muzeów, zazwyczaj historycz
nych i geograficznych; przetrwały one nawet okres nacjona
lizacji po 1948 r., kiedy to administrację większości z nich 
przejęły władze państwowe. Obecnie, po ostatniej reformie 
administracyjnej państwa, tylko 20 muzeów narodowych 
i regionalnych pozostaje pod administracją państwową, inne 
są finansowane i zarządzane przez inne podmioty.

Duża część dziedzictwa kulturowego sektora in fondo 
jest także przechowywana w bibliotekach i archiwach. 
Pierwsze biblioteki pojawiły się na ziemiach czeskich i mo
rawskich wraz z początkiem chrześcijaństwa (X  wiek), przy 
kościołach i klasztorach. W  wieku XVI pojawiły się pierw
sze biblioteki o charakterze świeckim -  przy uniwersyte
tach, zamkach i pałacach oraz w miastach. W  roku 1773 
założono Bibliotekę Uniwersytecką w Clementinum, 
w 1777 r. -  rozszerzono ją o bibliotekę karolińską, otwarto 
również publiczną bibliotekę uniwersytetu cesarsko-kró
lewskiego, poprzedniczkę dzisiejszej Biblioteki Narodowej.



Pierwsze biblioteki i czytelnie publiczne pojawiły się w la
tach siedemdziesiątych XVII wieku. Zainteresowanie wiadz 
czechosłowackich rozwojem bibliotek doprowadziło do przy
jęcia w roku 1919 ustawy o bibliotekach publicznych oraz 
kolejnych aktów prawnych w roku 1959 i 2001. Obecnie 
Czechy mogą się pochwalić jedną z najgęstszych sieci bi
bliotek publicznych na świecie, posiadających również ko
lekcje historyczne.

Okres po upadku muru berlińskiego w 1989 r. zaznaczył 
się transformacją całego społeczeństwa, w tym również 
dziedzictwa kulturowego. Większość z zabytków nieru
chomych sprywatyzowano lub zwrócono właścicielom. 
W  wyniku reformy administracyjnej kraju większości mu
zeów i bibliotek zmieniono formę własności -  w 2001 r. 
przekazano je władzom lokalnym. Muzea stają obecnie 
wobec problemu zwrotu kolekcji ich prawowitym właścicie
lom, często muszą oddawać zbiory na podstawie decyzji 
sądów niwelujących wcześniejsze decyzje o konfiskacie pry
watnej własności oraz łagodzących skutki holokaustu. Dobra 
kulturowe są wciąż narażone w naszym kraju na klęski 
żywiołowe oraz gwałtowny wzrost przestępczości, także 
w sferze kultury.

Mając na celu systematyczną opiekę nad czeskim dzie
dzictwem kulturowym, zgodnie z państwową polityką 
kulturową. Ministerstwo Kultury poparło ideę stworzenia 
funduszu dla lepszej opieki nad dziedzictwem kulturowym, 
związanego z kilkoma programami pomocowymi wspiera
jącymi utrzymanie i renowację pomników kultury, oraz ideę 
skuteczniejszej opieki nad ruchomymi dobrami kultury 
w Republice Czeskiej w latach 2003-2008 (projekt rozwoju 
administracji muzealnej). Nieodłączną częścią tego drugiego 
projektu jest program „Zintegrowany system ochrony 
ruchomych dóbr kultury” (ZSO), który jest najstarszym 
programem tego rodzaju w najnowszej historii Czech. Jest 
on oparty o rezolucję rządu z 1991 r. o funduszach celowych 
na ochronę dóbr kultury. Pierwszym impulsem do jego 
stworzenia był dramatyczny wzrost liczby kradzieży dzieł



sztuki i innych dóbr kultury po roku 1989, spowodowany 
otwarciem granic i całkowitą liberalizacją handlu antykwa
rycznego. Dla przykładu -  w 1989 r. policja czeska zareje
strowała 51 przypadków kradzieży obiektów o wartości kul
turowej, w 1990 r. -  611 ,aw 1991 r. -  996 (zob. diagram).

Zgłoszone i wykryte kradzieże 
dóbr kultury
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Były to głównie kradzieże w kościołach, ale również 
w zamkach i pałacach, muzeach i galeriach. Kilka przy
kładów ukradzionych obiektów można zobaczyć na slajdach.

Jeśli chodzi o liczbę obiektów ukradzionych od 1990 r. 
do końca 2003, są to dane jedynie szacunkowe, ze względu 
na braki w rejestrach obiektów kościelnych, braki w reje
strach małych obiektów eksponowanych na zewnątrz 
budynków oraz bardzo ograniczone rejestry obiektów cmen
tarnych. Szacuje się, że całkowita liczba obiektów ukradzio
nych jest bliska 40000 przedmiotów. „Zintegrowany system 
ochrony ruchomych dóbr kultury” obejmuje także policyj
ną bazę danych ukradzionych dzieł sztuki i innych obiek
tów kultury, o których policja została poinformowana 
i dokumentację fotograficzną otrzymała. Ta baza danych 

zawiera ponad 20000 rekordów. Wersja tej bazy ograni
czona, zgodnie z wymogami ochrony danych jest dostępna 
od 2001 r. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw



Wewnętrznych, od roku 2002 także w wersji niemiecko- 
i angielskojęzycznej.

Walka z przestępczością zawsze zaczyna się od zapobie
gania, w tym przypadku zaś przede wszystkim od za
bezpieczania obiektów, w których ruchome dobra kultury 
są przechowywane, a także od ich właściwej dokumentacji. 
Dlatego właśnie pierwsze dotacje ZSO były to inwestycje 
w elektroniczne systemy zabezpieczeń obiektów, systemy 
komunikacji, bariery mechaniczne, a także w dokumentację 
ruchomych dóbr kultury będących własnością kościoła 
rzymskokatolickiego, uprzednio całkowicie zaniedbaną. 
Dotacje na zabezpieczenia obiektów przyznano właścicie
lom obiektów i zbiorów kultury niezależnie od ich statusu 
prawnego. W  1994 r. program pomocowy rozszerzono 
o finansowanie zakupu obiektów kultury do zbiorów mu
zeów i galerii pozostających w administracji publicznej oraz 
przez narodowy fundusz zabytków. W  roku 1996 dołączono 
kolejną kategorię -  dotacje na zapobieganie szkodliwym 
wpłjrwom środowiska. Ta część grantów jest przekazywana 
muzeom i galeriom na zakup sprzętu do pracowni konserwa
torskich, muzeów i pomieszczeń wystaw stałych, a także 
urządzeń poprawiających warunki przechow3rwania. Można 
również przeznaczyć środki na wysoce specjalistyczne prace 
konserwatorskie i renowacyjne.

Między rokiem 1992 a 2003 roczna wysokość środków 
przeznaczanych przez program na ochronę ruchomych dóbr 
kultury wahała się między 60 a 100 min CZK. W  2002 r. 
spadła dramatycznie do historycznego minimum 52 min 
CZK, ale już w 2003 r. wzrosła z powrotem do 90 min 
CZK. Ułatwiło to prace nad zabezpieczaniem znacznej 
liczby budynków oraz modernizacją niewydolnych już syste
mów bezpieczeństwa instalowanych na początku lat dzie
więćdziesiątych. Pozwoliło to także na zakup dużej liczby 
wartościowych dzieł sztuki i innych obiektów kultury do 
muzeów i galerii. Tegoroczna sytuacja finansowa jest niemal 
optymalna -  program otrzymał 153 min CZK z budżetu 
centralnego.



Myślę, że warto przyjrzeć się bliżej dotacjom na zakup 
obiektów o szczególnej wartości kulturowej. Podstawową 
przyczyną ich przyznawania jest ochrona obiektów o war
tości szczególnej, które należą do dziedzictwa kulturowego 
Republiki Czeskiej, przed wywiezieniem, a także odku
pienie zwróconych dóbr szczególnej wartości od ich pier
wotnych właścicieli, którzy byli ich pozbawieni w wyniku 
II wojny światowej i represji komunistycznych. W  ten spo
sób przywróciliśmy zbiorom muzeów i galerii dużą liczbę 
obiektów ogromnej wartości. Można je zobaczyć na slaj
dach. Zeby wspomnieć choć kilka z nich -  obraz Cranacha 
„Święty Krystian”, Ravensteyna „Portret sędziego Nicho
lasa Crombhouta”, „Krajobraz z Belwederem” klasycznego 
malarza czeskiego z X IX  wieku Josefa Manesa, obrazy i ry
sunki Frantiśka Kupki czy zbiory obrazów artystów cze
skich z przełomu X IX  i X X  wieku -  Jakuba Schikanedera 
i Antonina Slavicka. Ta lista mogłaby być jeszcze kontynu
owana. W  tym kontekście chciałbym wspomnieć o wydarze
niu nadzwyczajnym, jakim było odkupienie dla Państwowej 
Galerii Praskiej zbioru najważniejszych obrazów Frantiśka 
Kupki i kolekcji prac dziewiętnastowiecznych artystów cze
skich ze znanej kolekcji Jindricha Waldesa, przeprowadzone 
w roku 1999 za sumę 100 min CZK, przekazaną przez rząd 
czeski na mocy specjalnej rezolucji.

Fundusze ZSO zostały również wykorzystane do zakupu 
dziel sztuki i obiektów kultury związanych z czeskim środo
wiskiem kulturowym za granicą. Na przykład na aukcji 
w Amsterdamie zakupiono kilka rysunków znanego czes
kiego projektanta Ladislava Sutnara, które niegdyś wisiały 
w zamku w Valtice-Lednice, a następnie w latach trzydzie
stych zostały wywiezione przez ich właścicieli. W  2004 r. 
sfinalizowano jeden z ważniejszych zakupów o tym cha
rakterze, tzn. nabycie wspaniałej, unikatowej rzeźby go
tyckiej „Madonna na lwie” , wystawionej na sprzedaż 
w Wiedniu, a także rysunku Hansa von Aachena z kolekcji 
Feldmanna -  dla Galerii Morawskiej w Brnie.



A teraz drugi aspekt naszej działalności, związany z klęska
mi żywiołowymi. W  sierpniu 2002 roku Republikę Czeską 
dotknęła powódź, znacznie poważniejsza niż wszelkie do
tychczas znane z historii naszego kraju.

Pomimo nadzwyczajnych wysiłków wszystkich pracowni
ków muzeów, którzy ryzykowali zdrowie podejmując środki 
niezbędne dla zmniejszenia skali zniszczeń, przygotowania 
do sytuacji klęski żywiołowej, w tym współpraca z „Zinte
growanym Systemem Ratownictwa” okazały się nie
wystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o przepłjrw informacji. 
Stało się tak pomimo znaczącej poprawy po 2000 r. komuni
kacji między instytucjami odpowiedzialnymi za dobra naro
dowe a jednostkami wykonawczymi ratownictwa, dzięki 
pracy wykonanej przez Czeski Komitet Błękitnej Tarczy 
(reprezentujący ważniejsze instytucje pozarządowe zajmu
jące się dziedzictwem narodowym, w tym muzea, galerie, 
biblioteki, organy państwowe i archiwa).

Gwałtowne powodzie zdarzyły się w Czechach w ostat
nich kilku latach już dwukrotnie. Biorąc to pod uwagę oraz 
przewidując wzrost prawdopodobieństwa występowania 
zmian w globalnych warunkach klimatycznych, aktualny 
poziom przygotowania muzeów czeskich do sytuacji kata
strofalnych wydaje się wciąż nieadekwatny. To samo doty
czy przygotowania na wypadek innych niebezpieczeństw, 
występujących nawet częściej, tzn. zorganizowanej prze
stępczości i terroryzmu. Zniszczenia kolekcji zwróciły rów
nież uwagę na fakt, że wiele z nich było przechow3rwanych 
w bardzo złych warunkach, w całkowicie nieprzygotowa
nych do tego pomieszczeniach. Często zdarza się też tak, 
że przedmioty o ogromnej wartości są przechowywane tak 
samo jak te o marginalnym znaczeniu, a nawet wspólnie 
z takimi, które należałoby usunąć.

Całość zniszczeń spowodowanych przez zaledwie pięć 
dni powodzi w Czechach w sierpniu 2002 roku oszacowano 
na 70 mld CZK (ok. 2 mld euro). Poważnie zniszczone zo
stały dobra kultury, ze względu na dużą koncentrację za
bytków, budynków i muzeów wzdłuż rzek, które wystąpiły



z brzegów. Łącznie ucierpiało 21 muzeów, w tym najważ
niejsze, takie jak Muzeum Narodowe i Galeria Narodowa, 
Narodowe Muzeum Techniki i Obóz Pamięci Teresin. Woda 
zniszczyła także poważnie dwa zabytki znajdujące się na 
liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO -  
miasto Cesky Krumlov i historyczne centrum Pragi. 
Natychmiast po ustąpieniu powodzi przedstawiciele wszyst
kich zawodów zgrupowanych w Błękitnej Tarczy, wspólnie 
z ministrem kultury, ogłosili podjęcie wspólnych działań. 
Przy pomocy znacznych środków z budżetu państwa 
i z zagranicy podjęto podstawowe prace mające na celu 
odnowienie budynków i zbiorów zniszczone przez wodę. 
Prace renowacyjne wciąż trwają, udział państwa w odno
wie muzeów, pomników i budynków zabytkowych stanowi 
około 95%  całości kosztów, szacowanych na 7 mld CZK -  
jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Największym prob
lemem jest osuszanie, dezynfekcja i renowacja około 2000 m̂  
materiałów papierowych, które są przechow3rwane w stanie 
głębokiego zamrożenia. Z tej liczby ponad 500 m  ̂to mate
riały o ogromnej wartości, głównie książki z bibliotek zam
kowych, zbiory architektoniczne oraz dotyczące historii 
awiacji z Narodowego Muzeum Techniki.

Częściowo dzięki pomocy rządu, udzielonej przez Minister
stwo Kultury, większość uszkodzeń usunięto. Dotyczy to 
zwłaszcza stanu budynków. Tym niemniej wiele lat potrwa 
jeszcze, zanim uszkodzone kolekcje, zwłaszcza książki i do
kumenty papierowe, odzyskają swój stan pierwotny. Takie 
prace konserwatorskie i renowacyjne są obecnie prowadzo
ne w pracowniach muzealnych. I znów -  powodzie z 2002 r. 
zmusiły nas do rozważenia pomysłu stworzenia centralnej 
instytucji konserwatorskiej. Zaplanowano otwarcie Naro
dowego Centrum Konserwacji, będącego częścią Muzeum 
Techniki w Brnie, którego celem będzie osuszanie i konser
wacja wspomnianych materiałów. Kiedy skończą się prace 
polegające na „ratowaniu”. Centrum będzie wykorzystywa
ne jako ośrodek badawczy i konserwatorski, wypełniający 
także ważne zadania związane z przygotowywaniem i ochro



ną muzeów w całym kraju, a być może także w regionie 
Europy centralnej.

Wkrótce zakończone zostaną działania związane z analizą 
zagrożenia instytucji kultury w przypadku wystąpienia 
różnorodnych klęsk żywiołowych. Instytucje pracują rów
nież nad aktualizacją lub opracowaniem planów działania 
w sytuacji nagłego zagrożenia. Prace te mają się skończyć 
w 2005 r. Zgodnie z Konwencją Haską Minister Kultury 
wskazał te obiekty kultury, które należy chronić w razie 
konfliktu zbrojnego. W  ministerstwie trwa także proces 
wyboru miejsc, gdzie ruchome obiekty kultury (wymieniane 
w rejestrach krajowych i międzynarodowych) byłyby ukry
wane, zgodnie z postanowieniami Konwencji. Może to za
brzmieć jak paradoks, ale za główne takie miejsce schronie
nia uznano zabudowania pierwotnie przeznaczone dla armii, 
ale obecnie opuszczone i nieużywane, ze względu na refor
mę naszych sił zbrojnych i związaną z nią redukcję liczby 
żołnierzy.

A teraz kilka słów o naszych aktach prawnych. Nasze 
państwo chroni dziedzictwo kulturowe na podstawie dość 
rozbudowanego systemu prawnego. Oto wybrane, najważ
niejsze ustawy:

-  ustawa nr 71/1994 oraz zmiany wprowadzone ustawą 
nr 80/2004, dotycząca sprzedaży i wywozu obiektów kultu
rowych -  najważniejszy standard prawny chroniący dobra 
kulturowe. Reguluje wywóz wszelkiego typu dóbr kultury 
(z wyłączeniem wpisanych na listę budynków i zbiorów mu
zealnych) oraz sprzedaż obiektów kulturowych o charakterze 
religijnym lub pochodzących z wykopalisk archeologicznych;

-  ustawa nr 20/1987 dotycząca opieki państwa nad 
zabytkami, określa odpowiedzialność właściciela i państwa 
za opiekę nad dziedzictwem kulturowym, a także system 
rejestrowania ruchomych i nieruchomych dóbr kultury;

-  ustawa nr 122/2000 o ochronie zbiorów Muzeum Natu
ry oraz zawierająca poprawki do niektórych innych ustaw. 
Ta nowa ustawa, w powiązaniu z umowami wdrożeniowymi



zawartymi w dekrecie nr 275/2000 oraz instrukcjami meto
dycznymi wydanymi przez Ministerstwo Kultury, stwarza 
podstawowe wymagania racjonalnej administracji, doku
mentowania i inwentaryzacji zbiorów muzeów i galerii;

-  ustawa nr 257/2001 z 29 czerwca 2001 o bibliotekach 
oraz warunkach działania bibliotek publicznych i publicz
nych usług informacyjnych (tzw. ustawa biblioteczna) defi
niuje i chroni dokumenty biblioteczne (książki itp.).

Część dóbr kultury jest chroniona na mocy ustawy 
nr 97/1974 o archiwach (materiały archiwalne).

Do czeskiego systemu prawnego włączono również 
Dyrektywę Rady (EHS) nr 93/7 o zwrocie nielegalnie wy
wiezionych dóbr kultury oraz Regulację Rady (EHS) 
nr 3911 o wywozie dóbr kultury.

Republika Czeska jest sygnatariuszem większości waż
nych konwencji międzynarodowych, jak na przykład Kon
wencji UNESCO o środkach ochrony i zabezpieczenia 
przed nielegalnym importem, eksportem i przeniesieniem 
prawa własności dóbr kultury. Europejskiej konwencji 
o ochronie dziedzictwa archeologicznego, Konwencji 
o ochronie światowego dziedzictwa kultury. Konwencji 
o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego 
(Konwencji Haskiej)... Nie podpisała jednak Protokołu II 
Konwencji Haskiej ani Konwencji UIDROIT o ukradzio
nych i nielegalnie wywiezionych dobrach kultury. Trwają 
działania prawne, które -  mamy nadzieję -  doprowadzą 
do ich ratyfikacji w 2004 r.

Nasz kraj aktywnie uczestniczy w pracach organizacji 
międzynarodowych, od chwili zburzenia muru berlińskiego. 
Współpracujemy w zakresie ochrony dóbr kultury z ICOM, 
ICOMOS, IFLA, członkami Komitetu Błękitnej Tarczy 
(Komitet czeski założono w roku 1999, z inicjatywy Czeskie
go Komitetu ICOM. Aktualnie zrzesza on przedstawicieli 
archiwów z czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
-  przedstawiciela Czech w ICA, Czeskiego Towarzystwa 
Archiwalnego, Czeskiego Towarzystwa Informacji przy



Centralnym Archiwum Państwowym, Czeskiego Komite
tu ICOMOS, Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników 
Informacji (reprezentanta Czech w IFLA), Stowarzyszenia 
Muzeów i Galerii Czeskich, Rady Galerii Republiki Cze
skiej oraz Czeskiego Komitetu ICOM). Część naszych 
ekspertów zasiada w komitetach międzynarodowych tych 
organizacji.

WNIOSKI

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zarówno ruchome
go jak i nieruchomego, może być zarządzana na szczeblu 
centralnym tylko w sposób kompleksowy. Okoliczności 
nadzwyczajne, powodowane przez wojny, zamieszki, zmiany 
sytuacji politycznej, rosnący wskaźnik przestępczości, ale 
także zmiany środowiskowe zachodzące tam, gdzie obiekty 
są przechowywane, prywatyzacje i zwroty -  chciane czy 
niechciane -  wszystko to się ze sobą łączy. Jeśli nie docenimy 
należycie któregokolwiek z tych elementów systemu ochro
ny dziedzictwa kulturowego, cały system może przestać 
działać. Dlatego między innymi budowa takiego komplekso
wego systemu wymaga współpracy różnych sektorów na 
szczeblu narodowym (nasz projekt ZSO) i międzynarodo
wym.^

2. Środki zapobiegawcze, mające na celu wyeliminowa
nie niekorzystnych skutków nadzwyczajnych wydarzeń, są 
znacznie tańsze niż środki niezbędne do podjęcia już po 
wystąpieniu zniszczeń.

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego powinna być zako
rzeniona w krajowej polityce kulturalnej, jako podstawa 
działań na poszczególnych polach, ze szczegółowo zdefinio
wanymi celami i harmonogramem. Brak takich kluczowych 
dokumentów poważnie utrudnia możliwości państwa w za
kresie wspierania projektów prewencyjnych.

To tyle o Republice Czeskiej i dynamice działań w ob
szarze ochrony dóbr kultury.

Tłum . M K
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DZIEDZICTWO KULTUROWE 
w  ZAGROŻENIU -  PRZYKŁAD 

MACEDONII

PRZEBIEG WYDARZEŃ

Macedonia to takie miejsce na ziemi, w którym kultura, 
religia i cywilizacja są ze sobą nierozerwalnie związane. 
Wyjątkowość takiego zróżnicowanego środowiska przetrwa
ła, odzwierciedlając wieloetniczny, wielokulturowy i wielo- 
religijny charakter kraju.

Na początku roku 2001 Macedonię dotknęła fala dzia
łań terrorystycznych, prowadzonych przez różne siły i grupy 
interesu. Byliśmy świadkami wandalizmu i zniszczeń dzie
dzictwa kulturowego, wykorzystywanego często dla celów 
militarnych. Pozwolę sobie podać kilka przykładów.

W  marcu 2001 r. zbrojne grupy ekstremistów zajęły 
Cytadelę Tetovo (miejsce wykopalisk archeologicznych) 
i wykorzystały ją jako bastion, z którego prowadziły walki 
z siłami zbrojnymi Macedonii.

W  maju 2001 r. grupy terrorystyczne zajęły klasztor 
Najświętszej Marii Panny na terenie wioski Matejche. 
Kościół ten ma największą w całej Macedonii ilość fresków 
z XIV  wieku, jest drugą pod tym względem budowlą na 
całych Bałkanach, jednym z najważniejszych pomników 
malarstwa bizantyjskiego, dziełem sztuki stylu królewskie
go. Kompleks klasztorny potraktowano jak twierdzę i pro



wadzono z niej ostrzał. Freski wewnętrzne zostały bardzo 
poważnie uszkodzone, a w jednej części kościoła kompletnie 
zniszczone. Obrazy zamalowano zieloną farbą i czarnym 
tuszem, które wniknęły głęboko w warstwy fresku. Celem 
takich zniszczeń był także mały kościół św. Jerzego z XIV  
wieku, znajdujący się w tej samej wiosce.

Poza tymi obiektami, które znajdowały się na obszarze 
objętym działaniami wojennymi, w sierpniu 2001 rozwście
czeni mieszkańcy Prilepu, którzy stracili 10 współobjrwateli 
podczas starć z terrorystami w miejscu zwanym Karpalak 
przy drodze Skopje -  Tetovo, spalili w Prilepie meczet 
Charshi z X V  wieku. Dziesięć dni później, 21 sierpnia, 
celem ataku terrorystycznego został klasztor św. Atanazego 
i Łazarza, zbudowany w okresie dwudziestolecia między
wojennego. Na skutek waśni etnicznych zniszczono pomnik 
kultury architektonicznej.

Podczas konfliktu zbrojnego kilkakrotnie niszczono me
czet w Tetovo, zbudowany w roku 1833. W  wyniku strzela
niny uszkodzeniu uległa fasada południowo-wschodnia oraz 
transept i obramowania okien fasady wschodniej. Arabati 
Baba Teke (Sersem Ali Baba Teke) to unikatowy kom
pleks zachowany w Macedonii. Został zbudowany w XVI 
wieku, w XVIII i X IX  wieku był kilkakrotnie naprawiany 
i modernizowany. Podczas konfliktu zbrojnego znalazł się 
w ogniu wojny, był obiektem walki. W  jego ścianach wykuto 
dziury, przez które prowadzony był ostrzał. Znaczne uszko
dzenia stwierdzono między innymi w części mieszkalnej. 
Fasady i okna pozostają wciąż nieodrestaurowane.

To tylko kilka przykładów zniszczeń pomników kultury 
w wyniku działań zbrojnych. Całkowitemu lub częściowemu 
zniszczeniu uległo także wiele obiektów religijnych -  prawo
sławnych i muzułmańskich.

KONTROLA

Nie było możliwe sprawdzenie stanu dóbr kultury pozo
stających na terenach okupowanych. Wiadomo jednak, że



wiele z nich zostało celowo zniszczonych. Od początku wojny 
Ministerstwo Kultury oraz Instytut Ochrony Dóbr Kultury 
Republiki Macedonii informowały społeczność krajową 
i międzynarodową o nielegalnym wykorzystywaniu dzie
dzictwa kultury do celów militarnych. W  akcji informacyjnej 
uczestniczył również Macedoński Komitet ICOMOS. 
Zaowocowało to apelem skierowanym do Misji kontrolnej 
UNESCO, żądającym podjęcia natychmiastowych działań 
w sprawie stanu dziedzictwa kulturowego w Macedonii.

Podczas konfliktu zbrojnego Instytut Ochrony Dóbr Kul
tury Republiki Macedonii, zgodnie ze swoimi obowiązkami 
oraz wspólnie z Misją Kontrolną UNESCO i NATO, stale 
monitorowały zabytki znajdujące się w regionach objętych 
kryzysem i zagrożonych działaniami zbrojnymi.

Głównym celem Misji było doprowadzenie do poprawy 
zaufania międzyetnicznego, będącego podstawą udanej re
konstrukcji zniszczonych zabytków. Konflikt zakończono. 
Przy poparciu społeczności międzynarodowej rozpoczęto 
działania przygotowujące propozycję pilnych interwencji 
(renowacja i rekonstrukcja) w zniszczonych budynkach, 
nieustannie trwają również starania o odbudowę wzajemne
go zaufania. Na przykład odbudowa monasteru Leshok 
i meczetu w Neproshteno są finansowane ze środków 
Europejskiej Agencji Odbudowy. Ambasada Królestwa Ho
landii i Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii 
sfinansowały odnowę cerkwi NMP w Matejche. Ta odnowa, 
jak również renowacja malowideł w meczecie w Tetovo, 
były prowadzone przez ekspertów z Instytutu Ochrony. Jak 
dotąd nie podjęto żadnych działań renowacyjnych ani 
w Arabati Baba Teke w Tetovo, ani w meczecie Charshi 
w Prilepie.

WARSZTATY REGIONALNE -  DEKLARACJA OHRID

Po przygotowaniu propozycji pilnych interwencji budow
lanych i podpisaniu umowy o pomocy finansowej renowacji 
kościoła NMP we wsi Matejche przez ambasadę Króle



stwa Holandii w Skopje, przyjęto i sfinansowano w ramach 
tego samego projektu propozycję M NK ICOMOS szybkie
go zorganizowania warsztatów regionalnych „Dziedzictwo 
kulturowe podczas zagrożenia konfliktem zbrojnym -  
przypadek macedoński”. W  lutym 2002 r. warsztaty prze
prowadzono, przy ścisłej współpracy i udziale: UNESCO, 
ICCROM, ICOMOS, ICOM, ICA, IFLA, Rady Europy, 
NATO, KEBS, EU, EU M M , przedstawicieli krajów Eu
ropy zachodniej oraz południowo-wschodniej, a także 
uczestników z różnych ministerstw, organizacji i instytucji 
pozarządowych.

Przypomnijmy, że Konwencja Haska z 1954 r. i ochrona 
dóbr kultury w wypadku konfliktu zbrojnego stanowią kom
pleksowy system środków, działań i procedur, jego 
wdrożenie jest uwarunkowane wieloma czynnikami we
wnętrznymi i zewnętrznymi. Biorąc pod uwagę fakt, że 
międzynarodowy model ochrony militarnej i humanitarnej 
nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, jako dokument 
końcowy na warsztatach przyjęto tzw. Deklarację Ohrid, 
która wymienia 4 podstawowe zagadnienia: działania przed 
wystąpieniem konfliktu zbrojnego, działania podczas 
konfliktu zbrojnego, działania po zakończeniu konfliktu 
zbrojnego oraz tzw. przypadek macedoński. Podczas warsz
tatów utworzono również Macedoński Komitet Błękitnej 
Tarczy. Jego głównym celem jest ochrona zagrożonego dzie
dzictwa kulturowego.

KONWENCJA HASKA A „PRZYPADEK MACEDOŃSKI”

Niewłaściwe wykorzystywanie pomników kultury w Re
publice Macedonii do celów wojskowych i jako cele terrorys
tyczne, ich świadome niszczenie, postępowanie cechowane 
chęcią zemsty i wandalizmem -  to udokumentowane działa
nia sprzeczne z prawem i zwyczajami nawet wojennymi. 
Stwierdzamy również całkowite zaniedbanie przez władze 
państwowe ich obowiązków nakładanych przez Konwencję



Haską z 1954 г., brak środków ochrony dóbr kultury przed 
przewidywalnymi skutkami starć zbrojnych, niewłaściwe 
przygotowanie edukacyjne, improwizowane zarządzanie 
ochroną w warunkach kryzysu militarnego itp.

Ale, jeśli wydarzenia w Macedonii uznamy za konflikt 
zbrojny nie mający zasięgu międzynarodowego, zastosowa
nie Konwencji Haskiej będzie tu ograniczone. Konwencja 
ta nie definiuje bowiem pojęcia zbrojnego konfliktu o za
sięgu niemiędzynarodowym. Jeśli chodzi o realizację art. 
19 Konwencji w odniesieniu do Macedonii, nie została ona 
przeprowadzona właśnie częściowo z powodu faktu, że na 
początku wojna ta nie była uznawana za międzynarodowy 
konflikt zbrojny.

Jeśli mówimy o ochronie dóbr kultury w sytuacji we
wnętrznego konfliktu zbrojnego, postanowienia Konwencji 
mogą być stosowane wyjątkowo tylko, jeśli spełniony jest 
warunek zawarcia przez strony konfliktu odpowiedniej 
umowy (art. 19, par. 2.). W  „przypadku macedońskim” 
oznacza to, że państwo może odwoływać się do Konwencji 
Haskiej tylko w sytuacji podpisania umowy z grupami terro
rystycznymi sprzeciwiającymi się jego władzy. Inaczej za
stosowanie ma tylko art. 4 Konwencji. Minister Kultury 
Republiki Macedonii oraz szef Misji UE w Macedonii 
włożyli wiele wysiłku w to, by macedoński kościół prawo
sławny, społeczność muzułmańska, kościół katolicki 
w Macedonii oraz społeczność żydowska podpisały dekla
rację poszanowania budowli religijnych i pomników kultu
ry na terytorium Macedonii. Dokument został ostatecznie 
podpisany.

W  przypadku niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego 
jego strony są zobowiązane do zastosowania co najmniej 
postanowień Konwencji dotyczących poszanowania 
dziedzictwa kulturowego (oznacza to zobowiązanie do 
przestrzegania art. 4 Konwencji). Takiej definicji nie ma 
również w Protokole Haskim z 1999 r., dotyczącym ochrony 
dziedzictwa kulturowego w przypadku konfliktów zbroj
nych. Z drugiej strony w przypadku zamieszek wewnętrz



nych, sporadycznych i jednostkowych aktów przemocy itp. 
prawo międzynarodowe jest bezużyteczne. Oznacza to prak
tycznie, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe, że nie możemy 
mówić o stosowaniu ani Konwencji Haskiej, ani jakiejkol
wiek innej międzynarodowej ochrony prawnej.

Podczas konfliktu zbrojnego Protokół II z 1999 r. nie zo
stał ratyfikowany przez Republikę Macedonii ani nie był 
w niej przestrzegany. Jakiekolwiek odniesienia do Proto
kołu II w „przypadku macedońskim” wydają się bezuży
teczne.

W  każdym przypadku realizacja Protokołu II wymaga 
tak naprawdę świadomości zapotrzebowania na ochronę, 
rzeczywistej i realizowanej w praktyce, ale także świadczy 
o wysokim poziomie kultury ogólnej i militarnej. To rzeczy
wista przyczyna faktu, że Protokół Haski z 1999 r. sam 
z siebie nie może zapewnić lepszej ochrony dóbr kulturo
wych w wypadku konfliktu zbrojnego, zwłaszcza tam, gdzie 
cała ludność i władze państwowe nie mają odpowiedniej 
wrażliwości, warunkującej jego rozumienie i przestrzeganie.

WNIOSKI

Kończąc -  co możemy zrobić, jak chronić nasze dzie
dzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe jest materialnym świadectwem 
historii każdego narodu, świadkiem ciągłości i zwrotów losu. 
Niszczenie dóbr kulturowych dowolnego narodu jest trakto
wane jak niszczenie dziedzictwa całej ludzkości.

Zniszczenia dóbr kulturowych w sytuacji konfliktu 
zbrojnego można ograniczyć lub ich uniknąć, zmieniając 
ludzkie zachowania. Zmiany te wymagają odpowiednich 
podstaw prawnych, powszechnie akceptowanych i prze
strzeganych. Skuteczna ochrona i podejmowanie środków 
zapobiegawczych w wyjątkowych okolicznościach zależą od 
wcześniejszego prowadzenia odpowiedniej edukacji i szko
leń. Chciałbym wspomnieć, że w 1999 r. zarejestrowano 
pierwszą Macedońską Organizację Pomocy w Sytuacjach



Katastrof w Ochronie Pomników Kultury. Głównym jej 
celem jest udostępnianie zagrożonych budynków, pomni
ków kultury, ochrona dóbr ruchomych, porządkowanie 
zniszczonych obszarów i budynków itp.

Warunkiem koniecznym ochrony dziedzictwa jest wła
ściwa dokumentacja. Jest to ważne w czasach pokoju, ale
0 wiele ważniejsze w sytuacji zagrożenia konfliktem zbroj
nym. Pełna dokumentacja zdjęciowa, pisemna, techniczna
1 naukowa to podstawa odbudowy i renowacji zabytków 
w przypadku ich zniszczenia.

Ostatnie konflikty zbrojne, zwłaszcza te w Macedonii, 
Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji, podczas których nisz
czenie dziedzictwa kulturowego stanowiło integralny ele
ment polityki tzw. czystek etnicznych, zmusiło społeczność 
międzynarodową do rewizji istniejącej Konwencji i poprawy 
ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek konfliktu 
zbrojnego.

Zrozumienie i akceptacja różnic między ludźmi i osiąg
nięć ich kultury to najlepsza obrona przed zagrożeniem 
czystkami etnicznymi.

Konieczne jest permanentne monitorowanie stanu 
pomników kultury.

Zaleca się, aby wszyscy członkowie agend militarnych 
i bezpieczeństwa znali lokalizację i historię dóbr kultury, 
zwłaszcza tych o szczególnym znaczeniu międzynarodo
wym, krajowym i regionalnym.

Współpraca z krajami sąsiadującymi powinna zapewnić 
ochronę dóbr kulturowych na zasadach wzajemności.

Nie będę zajmował Państwu czasu szczegółowymi opo
wieściami o zniszczeniach dóbr kultury, chciałbym za to 
zwrócić uwagę, że dziedzictwu kulturowemu Macedonii 
należy się lepsza, profesjonalna ochrona -  jako że jest ono 
częścią światowego dziedzictwa kultury.

Powyższe uwagi to podstawowe zalecenia, które należy 
jak najszybciej wprowadzić w życie, aby zapobiegać wszel
kim zagrożeniom dla dóbr kultury.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Tlum . M K



Kathryn Z e d d e

Starszy Analityk Polityki Kulturalnej
Departam ent K andyjskiego D ziedzictw a Kulturalnego
Kanada

OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTURALNEGO W  KRYTYCZNYCH 
SYTUACJACH -  PODEJŚCIE KANADY 

DO TWORZENIA BAZY ŚRODKÓW 
ZARADCZYCH

Niniejsze opracowanie analizuje gamę wysiłków podej
mowanych przez Rząd Kanady w zakresie budowy bazy 
środków zaradczych, tak w ramach struktur rządowych jak 
też w kolach ludzi kultury, w celu ochrony dziedzictwa kul
turalnego w krytycznych sytucjach spowodowanych dzia
łalnością człowieka, bądz też przez siły przyrody. Starania 
takie są podejmowane na trzech płaszczyznach. Po pierw
sze, naszkicuję strategie ochrony dziedzictwa narodowego 
jako krytycznego elementu infrastruktury państwowej ujęte 
w ramach narodowych planów Kanady przygotowanych 
na wypadek zagrożenia. Po drugie, przedyskutuję wysiłki 
rządu federalnego mające na celu ochronę federalnych in
stytucji kulturalnych i zbiorów [muzealnych]. Na koniec 
wreszcie dostarczę Państwu informacji na temat budowy 
bazy środków zaradczych dla ludzi kultury poprzez szkole
nia i pomoc w obliczu zagrożenia.

Mimo że Kanada doświadczyła w okresie ostatniej deka
dy pokaźnej liczby klęsk żywiołowych i krytycznych sytuacji 
w rodzaju powodzi w Manitobie z 1997 r., burz śnieżnych 
i oblodzeń w 1998 r., oraz straszliwych pożarów lasów w Ko
lumbii Brytyjskiej i huraganu Juan w 2003 r., nasze dziedzi
ctwo kulturalne nie poniosło istotnych szkód lub zniszczeń.



Mieliśmy, trzeba przyznać, trochę szczęścia. Na przykład 
pożary lasów w Kolumbii Brytyjskiej wystąpiły na tere
nach w dużej mierze odludnych i chociaż 250 ООО ha lasu 
uległo zniszczeniu, największą stratą było częściowe znisz
czenie odcinka historycznej linii kolejowej sklasyfikowanej 
jako zabytek kultury narodowej. Nie mniej jednak podczas 
powodzi w Manitobie muzea, galerie i inne ważne elementy 
dziedzictwa kulturalnego stolicy Manitoby z archiwami tej 
prowincji włącznie, zostały uratowane dzięki masowo 
zbudowanym w tym celu licznym upustom powodziowym, 
które zmieniły bieg rzeki i odwróciły falę powodziową od 
miasta w stopniu do 60 ООО stóp sześciennych (1700 m )̂ 
na sekundę. Inne mechanizmy ochronne, choć budowane 
na mniejszą skalę, okazały się nie mniej skuteczne. Na 
przykład przerwy w dostawacli prądu podczas burz śnież
nych i oblodzeń trwały do tygodnia, ale odpowiedni ekwi
punek oraz awaryjne systemy zasilania zapobiegły jakimkol
wiek poważniejszym stratom w zbiorach kanadyjskich 
muzeów narodowych.

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE JAKO
„KRYTYCZNA INFRASTRUKTURA NARODOWA”

Biuro Rządu Kanady ds. Ochrony Krytycznej Infrastruk
tury i Przygotowań na Wypadek Krytycznych Sytuacji 
(Canada’s Office of Critical Infrastructure Protection and 
Emergency, w skrócie OCIPEP) zapewnia centralne 
kierownictwo w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruk
tury Kanady. Jest ono również podstawową agencją odpo
wiedzialną za ogólnonarodowy stan gotowości cywilnej. 
Obecnie OCIPEP jest częścią nowo utworzonego Kana
dyjskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 
i Przygotowań na Wypadek Krytycznej Sytuacji. Departa
ment ten został utworzony w celu lepszego, niż w przeszłości 
nadzoru nad wszystkimi aspektami ochrony krytycznej 
infrastruktury Kanady tak w jej fizycznym, jak też cyberne
tycznym wymiarze, bez względu na źródło zagrożeń i sła
bych punktów.



Definicja terminu „krytyczna infrastruktura narodowa” 
ogranicza się dla wielu ludzi do fizycznej i tzw. cyberne
tycznej infrastruktury w rodzaju przesyłowych sieci ener
getycznych, sieci komputerowych, wodociągów oraz syste
mów komunikacyjnych i transportowych uważanych przez 
społeczeństwo za niezbędne do podstawowego przeżycia, 
a zakłócenia w ich działaniu lub zniszczenie mogą mieć 
poważny wpływ na ludzkie zdrowie, bezpieczeństwo i po
myślność gospodarczą. Można sobie z łatwością wyobrazić, 
że w tym kontekście infrastruktura dziedzictwa kulturalnego 
i jego skarby zostały historycznie wyłączone z takich dys
kusji i są coraz częściej określane mianem tzw. delikat
nej (soft) infrastruktury w celu zdefiniowania odmiennej 
rangi ważności w porównaniu z innymi rodzajami infrastruk
tury. Historyczne dzedzictwo musiało stawić czoła 
poważnym wyzwaniom, jeśli chodzi o zdobycie prawa do 
zasiadania jako partner przy narodowym stole dyskusyj
nym.

Jak na ironię, wypadki z 11 września 2001 r. zmieniły 
powyższą percepcję wśród osób zaangażowanych w ochronę 
krytycznej infrastruktury Kanady. Przez ostatnie dwa lata 
OCIPEP jest w trakcie procesu opracowywania, wspólnie 
z partnerami tak rządowymi jak spoza rządu, programu 
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla krytycznej 
infrastruktury naszego kraju. Celem tego programu jest 
utworzenie bieżącego, dynamicznego narodowego partner
stwa między właścicielami i zarządami [przedsiębiorstw] 
oraz rządem w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjono
wania krytycznej infrastruktury Kanady. Niemniej jednak 
w stadiach wczesnego rozwoju, jednym z wyzwań podczas 
tworzenia takiego programu pozostaje identyfikacja kry
tycznej infrastruktury oraz zdefiniowanie kryteriów czynią
cych poszczególną część infrastruktury krytyczną. I to jest 
właśnie dziedzina, w której Canadian Heritage (Minister
stwo Kultury) odnotowuje zmianę w podejściu do problemu.

Wiele krajów, które miały nieszczęście doświadczyć 
w ostatnich latach zbrojnych konfliktów zbyt dobrze rozu



mie symboliczną ważność dziedzictwa kulturalnego i, z tego 
powodu, łatwość jego unicestwienia, szczególnie w konflik
tach o podłożu etnicznym. Spostrzeżenie to stało się jednym 
z podstawowych argumentów wiodących do opracowania 
Drugiego Protokołu do Konwencji Haskiej. Musiało jed
nak dojść w Stanach Zjednoczonych do tragicznych wy
padków z 11 września 2001 r., a z którym to państwem 
Kanada ma najdłuższą nie bronioną granicę, abyśmy zdali 
sobie sprawę z konieczności zdefiniowania tzw. symbolicz
nej infrastruktury w narodowych planach tego rodzaju, 
ponieważ jej symboliczna wartość dla ludności kraju czyni 
taką infrastrukturę potencjalnym celem bezpośredniego 
ataku. W  rezultacie dowiadujemy się, że po raz pierwszy 
coś określane mianem „kluczowych symboli narodowych”-  
wiele z nich to dziedzictwo kulturalne -  ma być włączone 
do nowego planu.

Departament Kanadyjskiego Dziedzictwa [Narodowe
go], który jest wiodącą jednostką Rządu Kanady w dziedzi
nie spraw związanych z dziedzictwem narodowym, będzie 
współpracował z OCIPEP nad ustaleniem kryteriów 
niezbędnych do zdefiniowania dziedzictwa kulturalnego, 
którego symboliczna wartość czyni go częścią naszej krytycz
nej narodowej infrastruktury, ale to zadanie jest wciąż w po
wijakach. Dla nas, ludzi kultury, koncept zidentyfikowania 
„kluczowych symboli narodowych” nasuwa liczne, intere
sujące pytania.

Wiele rzeczy, które Kanadyjczycy określiliby mianem 
„kluczowych symboli narodowych” nie zostało wytworzo
nych przez człowieka, ani też nie należy do kategorii „do
tykalnych”. Dla przykładu, ostatnie sondaże opinii publicz
nej na temat stosunku Kanadyjczyków do ich dziedzictwa 
narodowego wskazują na to, że czują się oni mocniej zwią
zani z naszym naturalnym dziedzictwem -  jako symbolem 
narodowym tak dla Kanadyjczyków jak też nie-Kanadyj
czyków -  niż naszym dziedzictwem kulturalnym. Co wię
cej, wiele czynników budzących w Kanadyjczykach dumę 
narodową nie wywodzi się ze sfery rzeczy dotykalnych, tylko



ze świata idei w rodzaju przekonania o słuszności naszego 
poparcia dla idei powszechnej opieki zdrowotnej, badź też 
Karty Praw i Wolności [Obywatelskich]. Na zakończenie 
należy także dodać, że jesteśmy stosunkowo młodym kra
jem, który zaistniał nie w wyniku konfliktu czy rewolucji -  
gdzie w obu przypadkach można by zaobserwować ten
dencję do stawiania pomników lub tworzenia ikon kultu
ralnych -  więc nie obserwujemy tu skłonności do stawiania 
pomników naszym przywódcom. Wszystkie rozważania 
tego rodzaju będą miały bezpośredni wpływ na sposoby, 
w jakie identyfikujemy nasze „kluczowe symbole narodo
we”, które mamy nadzieję ochraniać. Chociaż dyskusje 
wciąż trwają, prawdopodobnie na czołowych miejscach listy 
takich symboli znajdą się obiekty w rodzaju Wieży Pokoju 
(the Peace Tower) znajdującej się w kompleksie budynków 
Parlamentu -  nazwanej tak na cześć tysięcy kanadyjskich 
mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie za kraj podczas 
I wojny światowej, a w Izbie Pamięci której znajdują się 
Księgi Pamięci z nazwiskami Kandyjczyków poległych na 
polach bitewnych. Możemy się również spodziewać, że 
dwa spośród naszych najbardziej prominentnych monumen
tów narodowych, również nie poświęconych przywódcom 
czy monarchom, ale przeciętnym Kanadyjczykom dokonu
jącym nadzwyczajnych poświęceń, zostaną określone 
mianem kluczowych symboli narodowych: Narodowy Po
mnik Poświęceń Wojennych Kanady (Canada’s National 
War Memorial) i Kanadyjski Pomnik na Cześć Sił Pokojo
wych (Canadian Peacekeeping Monument).

Choć dialog nad tym, co stanowi „kluczowe symbole 
narodowe” wciąż trwa, wygląda na to, że dziedzictwo naro
dowe wreszcie doszło w Kanadzie do równoprawnego głosu 
przy narodowym stole dyskusyjnym w kontekście uznania 
go za krytyczną strukturę narodową.



W S P Ó Ł P R A C A  W E W N Ą T R Z  R Z Ą D U  K A N A D Y  
M A J Ą C A  N A  C E L U  O C H R O N Ę  D Z IE D Z IC T W A  

N A R O D O W E G O

Wysiłki zmierzające do ochrony w sytuacjach zagrożenia 
walorów dziedzictwa narodowego będących w posiadaniu 
rządu Kanady mają nieco dłuższą historię.

Przed 1966 r. różne agencje rządu federalnego odpowie
dzialne za dziedzictwo narodowe podchodziły indywidualnie 
i w sposób nieskoordynowany do kwestii przygotowań i re
akcji na sytuacje kryzysowe.

Po Pierwszym Narodowym Szczycie na Temat Dzie
dzictwa Narodowego i Gotowości w Szczególnych Sytua
cjach z września 1996 n, został utworzony ad hoc międzyde- 
partamentowy komitet ds. przygotowań do ryzykownych 
sytuacji i ochrony skarbów dziedzictwa narodowego. Ozna
czało to pierwszy wysiłek tego rodzaju na polu współpracy 
wewnątrz rządu federalnego przyznający, że skala wielu 
sytuacji kryzysowych może przekraczać zdolności działania 
pojedynczej instytucji kulturalnej. Komitet ten składa się 
z przedstawicieli czterech narodowych muzeów Kanady, 
Biblioteki i Archiwów Kanady, Kanadyjskiej Agencji ds. 
Parków [Narodowych], Stołecznej Komisji Narodowej i Ka
nadyjskiego Instytutu Konserwacji Zabytków, który jest 
agencją Departamentu Kanadyjskiego Dziedzictwa Naro
dowego. Na mandat tego komitetu składają się liczne 
funkcje:
• Opracowanie, wcielenie w życie i wypróbow3^vanie róż

nych wariantów ochrony dóbr kulturalnych, tak rucho
mych jak nieruchomych;

• Czuwanie nad współpracą i spieszenie z pomocą w sytua
cjach kryzysowych;

• Zapewnienie forum do rozpowszechniania informacji na 
temat przygotowań do i przeciwdziałań w sytuacjach kry
zysowych;

• Ustanowienie łączności tak z rządem federalnym jak też 
z innymi organami rządowymi różnych szczebli zainte
resowanymi ochroną zasobów kulturalnych; oraz



• Ustanowienie łączności z organizacjami i służbami po
wołanymi do przygotowań do i działania na wypadek 
kryzysu.

Tradycyjnie większość sytuacji kryzy sowy cłi, którym 
federalne agencje ds. dziedzictwa narodowego muszą stawić 
czoła, to pożary, powodzie i przerwy w dostawacłi prądu, 
ale w ostanich czasach ryzyko terroryzmu nasunęło dodat
kowe strategie. Na przykład Galeria Narodowa Kanady 
poinformowała Komitet o szczegółach planu opracowanego 
w celu poddania zewnętrznej szklanej powłoki budynku 
specjalnemu procesowi w celu zapobieżenia jej roz
pryśnięciu się na drobne kawałki w przypadku ataku 
terrorystycznego na nowo budowaną Ambasadę Amery
kańską położoną po drugiej stronie ulicy od Galerii [Naro
dowej]. Ostatnio współpraca ta została sformalizowana mię
dzy różnymi instytucjami i agencjami komitetu w ramach 
Memorandum o Porozumieniu sfinalizowanego w lutym 
2000 r. Memorandum to określa szczegóły organizacji 
i realizacji przyszłych wspólnych wysiłków i może z powo
dzeniem służyć jako model takich wspólnych starań między 
różnymi stronami, zainteresowanymi narodowym dziedzic
twem. Tekst tego Memorandum jest dostępny w Interne
cie na stronie Kanadyjskiego Instytutu Konserwacji Za
bytków (Canadian Conservation Institute); ja również dys
ponuję pewną liczbą egzemplarzy Memorandum dla osób, 
które chciałyby się dowiedzieć więcej o tym wspólnym 
wysiłku.

TWORZENIE POTENCJAŁU I REAKCJA 
W  SYTUACJI KRYZYSOWEJ -  ROLA KANADYJSKIEGO 

INSTYTUTU KONSERWACJI ZABYTKÓW

Kanadyjski Instytut Konserwacji (CCI) jest, jako jedna 
z agencji Departamentu Kanadyjskiego Dziedzictwa Naro
dowego, narzędziem pomagającym rządowi Kanady budo



wać wśród ludzi zajmujących się narodowym dziedzictwem 
Kanady potencjał w dziedzinie przygotowań na wypadek 
zaistnienia sytuacji kryzysowej. Jest on również integral
ną częścią ogólnokanadyjskich wysiłków na polu reakcji 
kryzysowej w wypadku, gdy dziedzictwo narodowe jest 
zagrożone lub dotknięte kryzysami.

W  celu poinformowania tych, którzy nie mieli do tej pory 
okazji do zapoznania się ze szczegółami pragnę oznajmić, 
że Instytut został utworzony w 1972 r. w celu promowania 
odpowiedniej opieki nad całością kulturalnego dziedzictwa 
Kanady, jak też udoskonalenia praktycznych działań i bazy 
naukowo-technologicznej jego konserwacji. CCI ściśle 
współpracuje z kanadyjskimi muzeami, galeriami sztuki, 
instytucjami akademickimi i innymi organizacjami z branży 
ochrony zabytków w celu konserwacji zbiorów, a także 
reklamuje ich usługi i produkty na całym świecie i jest 
uznawany za narodowego, jak i światowego lidera w dzie
dzinie konserwacji zabytków.

Instytut oraz jego personel jest w ogromnym stopniu za
angażowany w ochronę zabytków Kanady w krytycznych 
sytuacjach.

Pierwszym aspektem starań CCI w dziedzinie przygoto
wań i reakcji na krytyczne sytuacje jaki przedstawię, jest 
wysiłek podejmowany z wyprzedzeniem i zmierzający do 
utworzenia wśród społeczności konserwatorów zabytków 
Kanady bazy pozwalającej na ochronę dziedzictwa kultu
ralnego w sytuacjach kryzysowych. Przez wiele lat Instytut 
otwierał szeroki wachlarz możliwości dokształcania dla kon
serwatorów zabytków i fachowców w branży ochrony dzie
dzictwa narodowego w Kanadzie i za granicą poprzez staże 
naukowe, szkolenia praktyczne, publikacje i konferencje.

Spomiędzy ponad 20 tematów szkoleń praktycznych 
oferowanych przez CCI dla ludzi kultury Kanady przytoczę 
szkolenie „Gotowość w Sytuacjach Zagrożenia i Klęski dla 
Instytucji Kulturalnych”. Szkolenie to jest oferowane przez 
CCI od 1987 r. i około 300 osób i instytucji wzięło do tej 
pory udział w tym dwudniowym kursie. Spośród instytucji



w nim uczestniczących tylko około jednej trzeciej zgłosiło 
się na kurs z gotowymi planami działania na wypadek za
istnienia krytycznej sytuacji. Szkolenie to oferuje wstęp 
do planowania działań w odpowiedzi na zagrożenie i in
strukcje, jak opracowywać takie plany oraz kroki, które 
należy podejmować w celu oceny i redukcji ryzyka. Rato
wanie eksponatów w sytuacjach zagrożenia lub katastrofy 
jest przedstawione w kategoriach obchodzenia się z nimi 
podczas akcji ratowniczych, stabilizacji ich stanu fizycznego 
i udzielania „pierwszej pomocy” podczas ratowania uszko
dzonych eksponatów. Ratowanie eksponatów na dłuższą 
metę jest również włączone do programu, włącznie z mini
malizacją zagrożenia spowodowanego działalnością ludzką, 
stabilizacją otoczenia i różnymi sposobami konserwacji tak 
poszczególnych eksponatów, jak też całych zbiorów. Kurs 
ten uczy czterech umiejętności i uczestnicy po jego ukoń
czeniu potrafią:
• Obmyślić, opracować i wcielić w życie plan reagowania 

w sytuacjach zagrożenia.
• Podjąć odpowiednie kroki w celu zredukowania i/albo 

uniknęcia/wyeliminowania ryzyka.
• Prawidłowo ocenić sytuację, ustalić priorytety oraz rato

wać eksponaty i zbiory.
• Podjąć odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w przypadku zagrożenia.
Innym, oprócz szkolenia, aspektem zaangażowania CCI 

na tym polu jest promocja gotowości do reakcji na zagroże
nia. Dzięki doświadczeniu oraz kluczowej ważności dla ludzi 
kultury Kanady, CCI jest często pierwszą agencją, do której 
zwracają się instytucje kulturalne kraju podczas konfrontacji 
z naturalnym lub spowodowanym działalnością ludzką za
grożeniem. Wachlarz sytuacji zagrożenia i katastrofy, w któ
re Instytut został aktywnie zaangażowany lub proszony 
o konsultacje w ciągu ostatniej dekady rozciąga się od takich 
katastrof na znaczną skalę, jak powódź w Manitobie z 1997 r., 
która zatopiła 2000 mil kwadratowych (ponad 5000 km^) 
podczas fali szczytowej do instytucjonalnych zagrożeń spo



wodowanych indywidualnymi aktami wandalizmu. Przy
kładami takich incydentów mogą być; pożar, który w 2001 r. 
uszkodził (drugi najstarszy w Ameryce Północnej) kościół an
glikański w historycznym mieście Lunenburg i podpalenie 
w tym samym roku hinduskiej świątyni w Hamilton, On
tario.

W  takich przypadkach nawiązuje się kontakt z CCI -  
pracownicy Instytutu pełnią dyżury 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku -  i Instytut natychmiast reaguje sugerując 
sposoby działania, w zależności od szczegółów danej sytuacji. 
Pomoc Instytutu może sięgać od porady na temat, jak się 
skontaktować z lokalnymi lub rejonowymi konserwatora
mi, do wysłania zespołu specjalistów w celu bezpośrednie
go włączenia się do akcji. W  sytuacjach, gdy CCI włącza 
się do lokalnej akcji, nie przejmuje odpowiedzialności za 
akcję ratowniczą, ale pomaga w jej koordynacji i kierowa
niu, pomaga miejscowym załogom brać pod uwagę najważ
niejsze kwestie i ustalać priorytety w wyborze ratowanych 
eksponatów. W  przypadkach, gdy ma się do czynienia 
z pewnymi materiałami o charakterze religijnym lub tu
bylczym, wybór podjętych kroków może być dyktowany 
przez względy tradycji, a nie priorytety konserwacji zabyt
ków. I tak na przykład w przypadku pożaru hinduskiej 
świątyni w Hamilton, wybór obiektów, które powinny być 
ratowane i poddane restauracji został zdeterminowany fak
tem, że, zgodnie z hinduską religią, jakikolwiek obiekt kul
tu religijnego w rodzaju ikony, posągu lub części ołtarza, 
który doznał jakichkolwiek, nawet nieznacznych uszkodzeń 
nie mógł być ponownie użyty. Tak więc pewne obiekty, 
które w innych okolicznościach mogłyby zostać odrestauro
wane przez konserwatorów, zostały, zgodnie z hinduskim 
obyczajem, wyrzucone.

Oprócz uznania Instytutu przez ludzi kultury za cen
tralny punkt kontaktowy ze względu na doświadczenie 
i zdolność udzielania informacji w odpowiedzi na sytuacje 
zagrożenia, CCI stał się w oczach różnych departamen
tów rządu Kanady źródłem pomysłów, nawet w sytuacjach



nie związanych z zabytkami, jak na przykład zalanie wodą 
składnic dokumentów rządowych.

Na arenie międzynarodowej zaangażowanie CCI w odpo
wiedzi na katastrofy i zagrożenia w innych krajach ogranicza 
się tylko do sytuacji, w których oficjalne władze danego 
kraju zwrócą się z formalną prośbą o pomoc. Często per
sonel CCI zostaje zaangażowany w poszczególnych przy
padkach poprzez udział w międzynarodowych organizacjach 
konserwacji zabytków lub muzealnych w rodzaju ICCROM  
lub przez udział rządu Kanady w takich organizacjach, jak 
UNESCO.

Tak więc, w podsumowaniu, rząd Kanady posiada wielo
płaszczyznową strategię w dziedzinie ochrony dziedzictwa 
kulturalnego w sytuacjach zagrożenia i wciąż poszukuje 
nowych sposobów na rozbudowę tego potencjału tak we
wnątrz rządu, jak też w środowisku kanadyjskich ludzi 
kultury.
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SKUTKI DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

LIBANU
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Ostatnie sto lat historii Libanu może być dla innych lekcją 
zniszczeń dziedzictwa kulturowego spowodowanych konflik
tami zbrojnymi oraz trudnej drogi ich ratowania i odbudowy. 
Chciałabym przedstawić Państwu trzy projekty, które za
częto realizować w ciągu ostatniego dziesięciolecia: odbu
dowy Biblioteki Narodowej, Archiwów Narodowych oraz 
Muzeum Narodowego w Bejrucie.

Kiedy w 1975 r. wybuchła wojna cywilna, walki odby
wały się przede wszystkim w centrum miasta, w okolicach 
biblioteki i muzeum. Ta część miasta mieści się na tzw. 
zielonej linii lub linii demarkacyjnej, która dzieli Bejrut na 
zachodni i wschodni, a która była świadkiem ciężkich starć 
między milicją chrześcijańską a muzułmańską.

Biblioteka stała się praktycznie niedostępna nie tylko 
dla czytelników, ale również dla bibliotekarzy. W  muzeum 
ulokowano ostatni punkt kontrolny w podzielonym mieście. 
Było więc ono nie tylko świadkiem, ale też ofiarą wojny, 
a ulicę, przy której stało, nazwano ironicznie „pasażem mu
zealnym”, ponieważ w trakcie wojny stała się głównym 
szlakiem łączącym obie części Bejrutu.

Libańska wojna cywilna trwała niemal 20 lat. Państwo 
i wszystkie jego agendy były w tym długim czasie całkowicie 
sparaliżowane, niezdolne do wykonywania swojej władzy



ani w mieście, ani w całym kraju. Biblioteka Narodowa 
i Muzeum Narodowe, jako instytucje państwowe, również 
nie funkcjonowały właściwie. Poza bezpośrednimi skutkami 
walk zbrojnych już sam fakt zamknięcia takich placówek 
powodował ich poważne zniszczenia. Intensywność walk 
była różna, zależnie od okresu i regionu -  czasami wyda
wało się, że nastąpił koniec, czasami starcia narastały. Była 
to wojna bez zaznaczonej wyraźnie linii frontu, bo choć „zie
lona linia”, biegnąca przez centrum miasta, była miejscem 
wybuchu walk, pozostała opuszczona przez całą wojnę.

Należy również zaznaczyć, że klimat w Bejrucie jest 
bardzo wilgotny i gorący w lecie, co stwarza w mieście wyjąt
kowo trudne warunki do przechowywania zbiorów biblio
tecznych i archeologicznych, zwłaszcza w pomieszczeniach 
niewyposażonych w odpowiednie urządzenia kontrolne. 
Długie przechowywanie w niewłaściwych warunkach po
woduje poważne uszkodzenia zbiorów.

Budowa muzeum rozpoczęła się w 1930 r., zakończono 
ją w 1937 r. Kurator Muzeum w Bejrucie zadeklarował, że 
w budynku zmieszczą się wszystkie zbiory archeologiczne 
zebrane z terytorium Libanu. Po wybuchu wojny w 1975 r. 
sytuacja w sąsiedztwie muzeum i zarządzie archeologicznym 
gwałtownie się pogorszyła. Władze zadecydowały o czaso
wym zamknięciu muzeum w nadziei, że wkrótce sytuacja 
się uspokoi. Nikt nie wyobrażał sobie, że wkrótce muzeum 
narodowe zostanie przekształcone w magazyn uzbrojenia.

Niewielkie, najbardziej narażone na uszkodzenie obiekty 
ukryto w piwnicy. Wejście do niej zamurowano, blokując 
w ten sposób wszelki dostęp do nich. Na parterze mozaiki, 
które były wmontowane w podłogę, pokryto warstwą be
tonu. Workami z piaskiem obłożono duże i ciężkie obiekty, 
rzeźby i sarkofagi. Kiedy sytuacja stała się dramatyczna 
w 1982 r., worki z piaskiem zastąpiono betonem.

Kiedy w roku 1991 ogłoszono rozejm, muzeum i zarząd 
archeologiczny były poważnie zniszczone, muzeum było za
lane wodami deszczowymi cieknącymi przez uszkodzony 
dach i otwarte okna. Fasada zewnętrzna była cała zryta 
pociskami, a ściany pokryte napisami zostawionymi przez 
milicję, która korzystała z muzeum w celach wojskowych.



Jeśli chodzi o zbiory, sytuacja okazała się krytyczna: przed
mioty w magazynach przez ponad piętnaście lat trzymano 
w zupełnie nieodpowiednich warunkach. Duże obiekty 
kamienne pozostawiono w skrzyniach, bez wentylacji. 
Muzeum Narodowe zbudowano na terenie o bardzo wyso
kim poziomie wód gruntowych, co spowodowało niebez
pieczny wzrost poziomu wilgotności, a sytuacja pogorszyła 
się jeszcze, gdy poziom wód podniósł się i sięgnął magazy
nów w przyziemiu. W  ogniu walki spłonęła część dokumen
tów (mapy, zdjęcia, dokumentacja...) oraz 45 pudeł z wy
kopaliskami archeologicznymi.

Wszystko trzeba było zacząć od nowa.
Prace renowacyjne rozpoczęto w 1995 r., koncentrując 

się najpierw na budynku. W  1997 r. muzeum ponownie 
otwarto, ale publiczności udostępniono tylko poziom par
teru i część pomieszczeń przyziemia. Pracownia konser
watorska została w roku 1991 ponownie wyposażona, dzięki 
funduszom prywatnym i pomocy technicznej różnych orga
nizacji krajowych i międzynarodowych, takich jak 
UNESCO i Fundacja Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem pracowni jest ochrona i konserwacja 
dziedzictwa archeologicznego kraju. Natomiast głównym 
problemem pozostawał brak zatrudnionego na stałe, 
wykwalifikowanego personelu. Planując otwarcie nowych 
wystaw, zatrudniono kilku konserwatorów wykopalisk spoza 
Libanu, w celu przygotowania obiektów oraz wyszkolenia 
nowych członków personelu libańskiego.

Cieszę się, że odbudowa Muzeum Narodowego udała 
się — czego nie można powiedzieć o Bibliotece Narodowej.

Biblioteka powstała w 1921 r. w budynku parlamentu. 
W  pierwszych latach wojny budynki te zostały poważnie 
zniszczone. Prawdopodobnie właśnie wtedy ukradziono 
kolekcję rękopisów. Przez wybite okna i dziury w dachu 
lała się woda, niszcząc inne obiekty. Dziś trudno powie
dzieć, które rękopisy były zniszczone już przed wojną, pew
ne jest jednak, że złe warunki przechowywania w trakcie 
wojny spowodowały pogorszenie ich stanu. Książki były 
pokryte kurzem i pleśnią, pogryzione przez insekty.



w  1979 г. rząd libański zdecydował oficjalnie o zawiesze
niu pracy biblioteki i ewakuacji zbiorów. Kolekcję podzielono 
i przetransportowano w trzy różne miejsca: do ministerstwa 
obrony, archiwum krajowego w zachodnim (wówczas stosun
kowo spokojnym) sektorze miasta oraz budynku UNESCO.

Pracownicy Centrum Archiwów Narodowych i Biblioteki 
Narodowej zostali zobowiązani do podziału i przetransporto
wania wybranych obiektów. Najpierw spakowano kolekcję 
rękopisów w kartonowe pudla i przewieziono do budyn
ków ministerstwa obrony, znajdujących się na obrzeżach 
miasta. Budynki te zajmowała armia syryjska, stacjonują
ca w Libanie od 1977 r. Kilka pudeł otwarto, a rękopisy 
wyrzucono na podłogę. Później, w 1992 r., kiedy wojna się 
skończyła, rękopisy przewieziono ostatecznie do Archiwów 
Narodowych i dołączono do pozostałych części dużej ko
lekcji historycznej.

Archiwiści i bibliotekarze wchodzili do budynku parla
mentu rankiem, kiedy milicja wstrzymała ostrzał. Nie par
kowali swoich samochodów przed budynkiem, aby nie 
zwracać na siebie niepotrzebnie uwagi. Ponieważ katalog 
był niedostępny, wybierali książki na „chybił trafił”, wyj
mując te, które uznawali za najbardziej wartościowe. Prze
wozili je w niewielki pudłach, prywatnymi samochodami. 
Ta procedura trwała całymi miesiącami.

Centrum Archiwów Narodowych -  instytucja stworzona 
tuż przed wybuchem wojny -  do dziś mieści się w tymczaso
wej lokalizacji, budynku komercyjnym w centrum Bejrutu 
zachodniego. Co prawda magazyn podziemny nie był bez
pośrednio narażony na działania wojenne, ale przez długi 
czas pozostawał bez odpowiedniego nadzoru. Co gorsza, 
w pobliżu, na poziomie parteru, zainstalowano kilka dużych 
generatorów prądu. Do pomieszczeń magazynowych przez 
lata przedostawały się szkodliwe gazy, pokrjrwając zbiory 
cienką warstwą kurzu i sadzy. Kolejną przyczyną poważ
nych uszkodzeń zbiorów bibliotecznych były akty wandali
zmu. Wiele portretów z kolekcji malarstwa zniszczyli mili
cjanci, dziurawiąc je nożami.



Trzecie miejsce lokalizacji zbiorów też okazało się nie
bezpieczne. Podczas ostrzału wybito okna na parterze, 
książki pozostawały narażone na działanie kurzu, wody i wil
goci przez niemal siedemnaście lat. Natychmiast uszkodzi
ła je pleśń i zmasowany atak insektów.

Jeszcze gorsze zniszczenia spowodowały zaniedbania 
i długie przechowywanie w złych warunkach. Można by 
zapytać, dlaczego zbiorów nie przeniesiono w inne miejsce. 
Odpowiedzi mogą być różne. Często miejsca, które wyda
wały się bezpieczne, w ciągu kilku tygodni -  w wyniku zmian 
politycznych — znajdowały się w centrum walk. Podczas 
przedłużającego się konfliktu słabe władze miały inne prio
rytety niż ochrona książek, m.in. oszczędności energii elek
trycznej i wody.

Proces powracania do równowagi po wojnie, to jak za
czynanie wszystkiego od początku. Infrastruktura Libanu 
była całkowicie zdewastowana. Instalacje elektryczne i wo
dociągowe -  o ile działały -  były w złym stanie, linie telefo
niczne — jeśli ich nie zerwano — rzadko działały poprawnie, 
większość budynków rządowych była częściowo lub całko
wicie zniszczona. W  instytucjach państwowych brakowało 
wszystkiego: w większości z nich dostępny był tylko chime
rycznie działający telefon i maszyna do pisania. Sytuacja 
Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego też była trud
na -  praktycznie rzecz biorąc, nie istniały one. Zbiory znisz
czono, brakowało pomieszczeń i personelu.

W  1993 r. Centrum Archiwów Krajowych zażądało od 
ONZ pomocy technicznej w renowacji zbiorów historycz
nych, także tych uratowanych z Biblioteki Narodowej. 
W  odpowiedzi na to zapotrzebowanie w roku 1994 do Bej
rutu przyjechała jako wolontariuszka do pracy przy rato
waniu zbiorów Anna Czajka, konserwator z Biblioteki Na
rodowej w Warszawie. Jej zadaniem była pomoc Archiwom 
Narodowym w odnowie i zachowaniu zbiorów historycznych 
oraz organizacji pracowni konserwatorskiej. Ponieważ nie było 
wolnych środków na przygotowanie pomieszczeń i wyposa-



żenią -  prace rozpoczęto od wyposażenia małego magazynu 
rękopisów w system kontroli warunków klimatycznych.

Pod koniec 1997 r. pomieszczenie dla pracowni było go
towe, a środki na jej wyposażenie przyznała Arabska Or
ganizacja Rozwoju. Prace celowe rozpoczęto pod koniec 
1998 r. Ponieważ pracownia była pierwszą tego typu 
w kraju, zaplanowano mały „projekt pilotażowy”, który 
miał pomóc nie tylko w renowacji zbiorów historycznych 
Biblioteki Narodowej, ale we wdrożeniu profesjonalnej 
konserwacji papieru w Libanie. Głównym celem było usta
bilizowanie stanu całej kolekcji. Do 2003 r. ja i moi koledzy 
współpracowaliśmy z A. Czajką przy renowacji kilku ręko
pisów, jednocześnie ucząc się konserwacji papieru. Do dziś 
ważną sprawą pozostaje zapewnienie wykształconych pra
cowników do działu konserwacji, jako że żaden uniwersytet 
libański nie kształci w tym kierunku.

Obecnie współpracuję tylko z jednym libańskim kolegą. 
Niestety, ze względu na brak środków finansowych, nie 
mamy szans na udział w szkoleniach ani na dalsze kształ
cenie za granicą.

Pierwsze działania w celu przywrócenia Biblioteki Na
rodowej libańskie Ministerstwo Kultury podjęło w roku 
1994. W  kolejnym -  książki przeniesiono z przyziemia, gdzie 
były przechow3^vane przez siedemnaście lat. Niestety, nowe 
pomieszczenie również znajdowało się w przyziemiu, 
w budynku komercyjnym wynajmowanym przez minister
stwo. Pierwszy zespół pracowników był zbyt mały i nieprzy
gotowany zawodowo do realizacji tego skomplikowanego 
zadania. Przeprowadzona dezynfekcja nie przyniosła spo
dziewanych rezultatów.

Po konsultacjach z ekspertami z Biblioteki Narodowej 
z Francji oraz z Unii Europejskiej Ministerstwo Kultury 
zatrudniło na stanowisku dyrektora projektu profesjonalistę, 
który miał przygotować i nadzorować odbudowę biblioteki. 
Do końca roku 1999 zbiory przeprowadzono w miejsce 
bardziej odpowiednie do tego celu, choć jeszcze nie osta
teczne. Dezynfekcja kolekcji książek nowszych przed otwar



ciem pudel była absolutną koniecznością, potem książki 
dokładnie czyszczono i katalogowano. Mikrobiolog z Mię
dzynarodowego Centrum Konserwacji Książek w Arles 
(Francja) pomagał w wyborze najodpowiedniejszych i naj
tańszych metod działania. Zespół przeszkolono w zakresie 
katalogowania, naprawy i zabezpieczania uszkodzonych 
książek w specjalnie zaprojektowanych pudłach.

Na lokalizację Biblioteki Narodowej wybrano ostatecz
nie centrum Bejrutu, co zaakceptował oficjalnie parlament 
libański w 1999 r.

Fundacja Biblioteki Narodowej i Ministerstwo Kultury roz
poczęły kampanię poszukiwania środków finansowych. Unia 
Europejska zaoferowała poważne wsparcie finansowe projektu, 
dołączył się również rząd francuski. Niestety, ze względu na 
zmiany polityczne, realizacja projektu znów się opóźniła.

Renowacja biblioteki jest niełatwa i z pewnością czaso
chłonna, międzynarodowa pomoc finansowa może przyspie
szyć zakończenie tego procesu, ale nie zapewni regularnego 
funkcjonowania tak kompleksowej instytucji, jaką jest Bi
blioteka Narodowa. Sukces projektu zależy niestety bardziej 
od okoliczności politycznych i możliwości budżetu libań
skiego niż od zgody narodowej, co do znaczenia tej instytucji 
dla życia kulturalnego i intelektualnego kraju.

W  ciągu ostatnich 10 lat w Libanie rozpoczęto różne 
projekty, których celem była renowacja dziedzictwa kulturo
wego. Powoli Liban odzyskuje swoją „utraconą pamięć”. 
Dzięki środkom z Banku Światowego w ciągu ostatnich 
dwóch lat rozpoczęto projekt renowacji kilku miast histo
rycznych. Nadal jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Na 
przykład -  zarówno Biblioteka Narodowa, jak i Archiwa 
Narodowe, nie mają stałej lokalizacji, która pozwalałaby 
im na funkcjonowanie zgodnie z podstawowymi zasadami 
zawodowymi. Różne stanowiska archeologiczne wciąż nie 
mają odpowiedniego zabezpieczenia. Personel instytucji 
kulturalnych potrzebuje specjalistycznych szkoleń w zakre
sie ochrony i konserwacji.

Zniszczenia spowodowane 17 latami wojny cywilnej są 
trudne do naprawienia bez odpowiednich środków i wiedzy 
zawodowej.

Tium . M K
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Daria N a ł ę c z

N aczelny D yrektor A rchiw ów  Państw ow ych 
Polska

OCHRONA ZBIOROW 
ARCHIWALNYCH PRZED ZALANIEM

Nie tylko wzrastająca ilość przypadków powodzi w Euro
pie, ale także brytyjski raport sir Davida Kinga, nad którym 
pracowało 60 ekspertów, wskazują na wzmagające się 
niebezpieczeństwo coraz częstszego występowania tego 
kataklizmu. Uczeni wiążą to zjawisko z efektem cieplarnia
nym. Brytyjski raport zakłada nie tylko konieczność 
budowania nowej sieci kanałów odprowadzających nadmiar 
wody, ale nawet liczy się z niechybnością ewakuacji wielu 
terenów dotąd zasiedlonych.

Ogólne zagrożenie powodziowe oznaczać też musi wzrost 
zagrożenia dla wszelkich dóbr kultury, w tym zbiorów archi
walnych. Dla archiwaliów właśnie powodzie stanowią 
statystycznie najczęściej występujące niebezpieczeństwo. 
Nie stanowią takiego zagrożenia ani pożary, ani trzęsienia 
ziemi, ani ataki terrorystyczne, które na szczęście dotąd 
w ogóle archiwów nie dosięgnęły. Stanowią niemniej takie 
zagrożenie wojny, ale to jest osobny temat dyskusji.

Z zagrożeniem spowodowanym przez powodzie archiwi
ści liczyli się zawsze, nie zawsze jednak potrafili skutecznie 
przeciwstawić się lokowaniu zbiorów poniżej poziomu 
gruntu, czy na terenach stwarzających groźbę podtopie- 
nia. Ostatnio jednak, pod wpływem doświadczeń polskich, 
czeskich i niemieckich, całe międzynarodowe środowisko 
archiwistów podjęło wspólne i metodyczne działania. Re
zultaty dyskusji i będącego jej efektem projektu raportu



przedstawione zostały na forum dwóch ostatnich spotkań 
dyrektorów archiwów narodowych państw Unii organizo
wanych w czasie prezydencji greckiej i irlandzkiej oraz na 
forum Oddziału Europejskiego MRA.

Raport jest efektem współpracy archiwistów polskich, 
czeskich i niemieckich. Autorem tekstu jest prezydent Bun- 
desarchiv Hatmund Weber. Raport koncentruje się na 3 
zagadnieniach: działaniach zapobiegawczych, akcji ratun
kowej i usuwaniu konsekwencji zalania zbiorów.

Wskazuje na potrzebę starannego wyboru miejsca dla 
przechowywania zbiorów, nie tylko zresztą przez archiwa 
historyczne, ale przede wszystkim przez archiwa bieżące 
(zakładowe) instytucji. Zbiory nie mogą być przechowywa
ne w obiektach położonych w dolinach rzek, na terenach 
zalewowych. Nie powinno się też lokować zbiorów w piwni
cach, bowiem również ulewy, czy większe awarie wodo
ciągowe mogą grozić katastrofą. W  przypadku, gdy obiekt 
położony jest niekorzystnie, należy wziąć pod uwagę możli
wość przeniesienia zbiorów na wyższe kondygnacje, 
a przynajmniej pozostawienie pustych najniższych półek 
w regałach. Nie można liczyć, iż w warunkach kataklizmu, 
który rozwija się w tak dużym tempie, jak powódź, będzie 
dość czasu na ewakuację akt. Ewakuacji z reguły podlegają 
już zbiory poddane działaniom żjrwiołu.

Niezwykle ważne z punktu widzenia skuteczności prze
prowadzania potencjalnej akcji ratunkowej jest jej uprzed
nie przygotowanie. Improwizacja w warunkach kataklizmu 
występującego na większą skalę nie udaje się. Przygotowa
nia w postaci konferencji, warsztatów i ćwiczeń należałoby 
uzupełnić przez wydanie precyzyjnych instrukcji postępo
wania dla załóg (też tych w archiwach zakładowych), od
powiednie oznaczenie akt, zaznaczenie kolejności ich ewa
kuacji, wyznaczenie zadań poszczególnym członkom załogi. 
Żywioł, który dotyka nie tylko przecież zbiory, ale także 
i ludzi, ich najbliższe otoczenie, wprowadza znaczną nerwo
wość w zachowaniach. Liczyć można zatem bardziej na 
mechaniczne, wytrenowane wypełnianie zaleceń, niż po



dejmowanie skomplikowanych analiz i głęboką refleksję nad 
zaistniałą sytuacją.

Niezbędne jest też określenie warunków współpracy ze 
służbami odpowiedzialnymi za działania w warunkach kry
zysów i katastrof. Ekipy ruszające na pomoc muszą mieć 
archiwa wpisane na listę swoich zadań, a nawet preferencji. 
Musi być jasne, jakie ekipy, w jakich sytuacjach są zobo
wiązane do jakich działań. Archiwa nigdy nie zgromadzą 
tyle sprzętu, ludzi i środków by samodzielnie podjąć dzia
łania wobec szalejącego żywiołu. Dlatego też potrzebny jest 
stały kontakt archiwów ze służbami odpowiedzialnymi za 
działania kryzysowe i opisany sposób kontaktowania się 
w warunkach wystąpienia katastrofy. I w tym przypadku 
nie można liczyć na spontaniczność reakcji pozytywnych, 
bowiem naturalnym zachowaniem jest ratowanie przede 
wszystkim ludzi i ich mienia, niż zbiorów archiwalnych.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest sporządzanie kopii 
bezpieczeństwa zbiorów. Archiwalia można porównać tylko 
do dzieł sztuki, są absolutnymi unikatami, jednostkowymi 
egzemplarzami. To różni je od większości zbiorów bibliote
cznych. Tylko przechowywana w innym miejscu kopia 
materiałów oryginalnych może zagwarantować przynaj
mniej dostęp do informacji zapisanej w aktach, które mogą 
stać się ofiarą żywiołu.

Wskazane wyżej elementy tworzą grunt pozwalający na 
podjęcie skutecznych działań w warunkach wystąpienia 
powodzi i ograniczyć mogą skalę strat.

Międzynarodowy raport, sumując zebrane doświadcze
nia, przedstawia również zalecenia odnoszące się do technik 
czyszczenia i suszenia zabrudzonych i zamoczonych akt, 
na których w ciągu 48 godzin z reguły pojawia się pleśń. 
Ten proces można przerwać bądź mrożąc akta (początkowo 
w temp. ok. -30° C), bądź susząc od razu, choćby na świeżym 
powietrzu, bądź lepiej w próżniowych komorach analogicz
nych do tych, jakich używa się do suszenia drewna. Ten 
ostatni proces jest najmniej kosztowny, pozwala też jedno
cześnie przeprowadzić dezynfekcję akt, wpuszczając gaz



(пр. rotanoks) w ostatniej fazie suszenia. Najbardziej cenne 
akta można po zamrożeniu poddać liofilizacji w specjalnych 
urządzeniach, które cechuje jednak mała wydajność, a więc 
proces ten nie może być stosowany na skalę masową. Nie 
wspominam w tym miejscu o jego ogromnych kosztach.

Raport w swej ostatniej części zwraca uwagę, iż ze 
względu na ogromną skalę zniszczeń i wielkie obszary ob
jęte ostatnimi powodziami, niewystarczające okazały się 
siły i możliwości poszczególnych państw. Kataklizmy tego 
rodzaju zazwyczaj też z dużą łatwością przekraczają granice 
podziałów administracyjnych i politycznych. Stąd zachodzi 
potrzeba objęcia szczególnym programem nie tylko każdego 
kraju z osobna, ale i całej Europy. Potrzebna jest ściślejsza 
współpraca ekspertów i stworzenie Ogólnoeuropejskiej Sieci 
Współpracy. Ta sieć mogłaby podjąć działania już obecnie, 
posługując się Internetem, w którym pod jednym adresem 
winny znaleźć się takie elementy, jak:

-  lista ekspertów wraz z adresami kontaktowymi,
-  informacja na temat najlepszych metod postępowania 

na wypadek wystąpienia katastrofy,
-  informacja na temat dostępności niezbędnych do akcji 

urządzeń, jak zamrażalnie, suszarnie, liofilizatory, komory 
do suszenia i dezynfekcji, które znajdowałyby się najbliżej 
poszkodowanych.

Niezbędne są też dalsze badania nad najlepszymi sposo
bami tak suszenia zamoczonych, jak i restauracji zniszczo
nych materiałów. Chodzi przede wszystkim o znalezienie 
rozwiązań jak najbardziej efektywnych, a jednocześnie 
możliwie najtańszych.

By osiągnąć te cele dyrektorzy wszystkich archiwów 
państw UE (i wtedy jeszcze kandydatów) opowiedzieli się 
za możliwie jak najszybszym utworzeniem Europejskiego 
Programu Ochrony i Ratowania Zbiorów. Przygotowano 
nawet jego wstępny kosztorys, który w ciągu 4 lat przewidu
je wydatki rzędu 2,8 min euro, co pozwoliłoby na przygoto
wanie założeń całego programu, utworzenie i wyposażenie 
czterech centrów kompetencyjnych (odpowiadających po



działowi na 4 zagrożone występowaniem żywiołu regiony 
Europy) i 1 centrum koordynującego działania, zatrudnie
nie po jednym specjaliście w każdym z czterecłi centrów, 
przeszkolenie załogi, utworzenie internetowego systemu 
informacji, kontaktów i koordynacji działań.

Jak zatem widać dla ochrony zbiorów przed groźbą ich 
zniszczenia przez zalanie niezbędne jest spełnienie kilku 
podstawowych warunków: odpowiednia lokalizacja magazy
nów, szkolenie załóg i przygotowanie zawczasu instrukcji 
postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia, zaplano
wany również zawczasu system współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju w warunkach 
występowania podobnych zagrożeń i pomoc transgraniczna.



Karim P e l t o n e n

Sekretarz Krajow ej G rupy  R oboczej ds. W drożen ia  K onw encji 
Haskiej z 1954 r., N arodow a Rada Sztuki A ntycznej,
Finlandia

WDRAŻANIE KONWENCJI HASKIEJ 
Z 1954 ROKU W  FINLANDII

Panie i Panowie!
Mam przyjemność reprezentować dziś na tej konferencji 

Finlandię. Chciałabym podziękować naszym polskim gospo
darzom za stworzenie okazji do podzielenia się doświadcze
niami dotyczącymi zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego 
w czasie wojny i pokoju. W  swoim wystąpieniu zajmę się 
przede wszystkim stanem wdrożenia Konwencji Haskiej 
z 1954 r. w Finlandii, opowiem o już stosowanych i plano
wanych metodach i środkach działania.

Finlandia ratyfikowała Konwencję Haską i jej Protokół I 
w1994 r., a Protokół II podpisała w 1999 r. Trwają przygo
towania do ratyfikacji tego ostatniego — mamy nadzieję, że 
procedura zostanie zakończona w 2004 r.

Główna odpowiedzialność za wdrożenie Konwencji 
spoczywa na ministrach kultury i obrony, ale pewne środki 
wymagają współpracy również z innymi sektorami. Prace 
nadzoruje specjalna krajowa grupa robocza, pod kierownic
twem ministra kultury. Jest ona także pewnego rodzaju 
informatorem dla różnych zainteresowanych władz. Wśród 
pozostałych członków tego zespołu wymienić należy: 
ministra spraw zagranicznych, ministra obrony, ministra 
środowiska naturalnego, ministra spraw wewnętrznych, 
przedstawicieli sektora pracy, Narodowej Rady Sztuki 
Antycznej, Fińskiej Komisji UNESCO, Galerii Narodowej,



Archiwów Narodowych oraz Biblioteki Narodowej. Ka
dencja członków trwa trzy lata, jest to więc już trzeci zespól 
pracujący od 1994 r.

Wdrażanie Konwencji Haskiej jest obecnie oparte
0 zalecenia zespołu drugiego, z roku 2001. Zalecenia te do
tyczą przede wszystkim podziału odpowiedzialności, sposo
bu definiowania dóbr kultury podlegających ochronie oraz 
sposobów ich rejestracji. Większość z przyjętych postano
wień dotyczy ministra kultury i ministra obrony. Narodowa 
Rada Sztuki Antycznej^ odgrjrwa również jedną z głównych 
ról, zarówno jako agenda ekspercka, jak i koordynator 
działań o charakterze zapobiegawczym, a także właściciel 
dóbr kulturalnych o znaczeniu krajowym (np. Muzeum 
Narodowego i jego zbiorów).

OCHRONA DÓBR KULTURY

Jeśli chodzi o ochronę ogólną, w Finlandii opracowano 
wstępny rejestr około 800 obiektów, obejmujących obszary 
zabudowane, pojedyncze budynki, stanowiska archeologicz
ne i zbiory dóbr ruchomych -  czyli kolekcje archiwalne, 
biblioteczne i muzealne. Zgodnie z zaleceniami przygotowa
nymi przez drugą Krajową Grupę Roboczą, inwentarze dóbr 
kultury objętych ochroną na mocy Konwencji Haskiej są 
przygotowywane przez Krajową Radę Sztuki Antycznej
1 akceptowane przez rząd -  aby były obowiązujące we 
wszystkich sektorach.

Obecnie przyjęto założenie, że pierwszy rejestr zostanie 
zrewidowany i uzupełniony do 2006 r. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zabytki narodowe, pamiętając jednak, 
aby nie powiększać nadmiernie liczby obiektów uwzględ
nionych w rejestrze. Wymaga to kompromisu, ale pomaga

 ̂ N R SA, pod auspicjami ministra edukacji, to zespół ekspertów zajmujący się 
krajowym dziedzictwem kulturowym. Jest odpowiedzialna za zachowanie dzie
dzictwa materialnego i naturalnego, gromadzenie i przekazywanie informacji 
na ten temat.



skoncentrować się na pewnych konkretnych działaniach, 
unikając nieuzasadnionego wydłużania listy. Tak przygoto
wany zestaw może służyć także jako lista przykładów 
dobrych praktyk, ma pozytywny wpływ na zarządzanie 
obiektami nie uwzględnionymi w rejestrze. Mimo takich 
ograniczeń rejestr pozostaje otwarty -  można go uzupeł
niać.

OCHRONA SZCZEGÓLNA I OCHRONA WZMOCNIONA

Mimo rewizji Konwencji przeprowadzonej pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych, Finlandia zamierzała zażądać 
włączenia obiektów objętych ochroną szczególną, w ramach 
poparcia dla żądania dyrektora generalnego UNESCO  
z 1997 r. Wszystkie pięć fińskich obiektów wpisanych na 
listę światowego dziedzictwa i dwa obiekty przechowujące 
kolekcje dóbr ruchomych poddano w latach 1999-2000  
szczegółowym badaniom. Cztery z nich spełniały wymogi 
Konwencji, pozostałe trzy, niestety, nie, głównie ze wzglę
du na swoje położenie geograficzne. Realizacja Protokołu 
II wstrzymała jednak te działania i obecnie wydaje się uza
sadnione poczekanie i sprawdzenie, która kategoria ochrony 
dodatkowej zostanie wdrożona oraz czy zastąpi ona kate
gorię ochrony szczególnej czy nie.

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW KULTURY

Jak dotąd nie wprowadzono w Finlandii oficjalnej 
ochrony dóbr kulturalnych zgodnej z postanowieniami Kon
wencji Haskiej, nie podjęto więc decyzji dotyczącej oznako
wania takich obiektów. Zamiar jest taki, aby obiekty 
ochrony szczególnej -  jeśli ta kategoria będzie utrzymana -  
oraz obiekty własności publicznej objęte ochroną ogólną 
były w czasie pokoju oznakowane. Jeśli chodzi o obiekty 
będące własnością prywatną, ich oznakowanie pozostanie 
do decyzji właścicieli.



UPOWSZECHNIANIE ZASAD KONWENCJI

Finlandia wypełnia obecnie w miarę dobrze zobowiąza
nia dotyczące upowszechniania treści Konwencji. Zasady 
te stanowią element szkolenia żołnierzy służby zawodowej 
i zasadniczej sił zbrojnych. Planujemy także szkolenia bar
dziej szczegółowe, dla grup kluczowych, takich jak oficero
wie (od stopnia porucznika do majora) oraz personel misji 
międzynarodowych. Planowane są również szkolenia dla 
wskazanych grup cywilnych, przede wszystkim pracowni
ków związanych z ochroną dóbr kultury oraz członków służb 
ratowniczych.

Nie mamy obecnie planów włączenia treści Konwencji 
do edukacji publicznej, dyskutowano natomiast nad prowa
dzeniem specjalnych kampanii informacyjnych oraz nad 
możliwościami udziału zwykłych obywateli w ochronie dóbr 
kultury. Rozbudowa kanałów komunikacji i przygotowywa
nie materiałów szkoleniowych odbywa się przy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Czerwonym 
Krzyżem i ICOMOS.

AKTUALNE ZAGROŻENIA I ZAPOBIEGANIE IM

Nie wydaje się, aby zagrożenie wojną w Finlandii było 
obecnie wysokie, nie stanowi to jednak wytłumaczenia dla 
rezygnacji z podejmowania odpowiednich działań zabezpie
czających. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego 
powinna być traktowana jako jeden z elementów systemu 
obrony, ważne jest więc aktywne i poważne planowanie tejże 
przez cały czas. Takie działanie pomaga promować dobra 
kultury i rozwijać szacunek wobec nich. Wdrażanie Kon
wencji Haskiej jest ściśle związane z ogólnym zapobiega
niem ryzykom, a przygotowanie na wystąpienie konfliktów 
zbrojnych ułatwia właściwe postępowanie w sytuacjach 
mniejszych kryzysów, takich jak poważne wypadki, 
katastrofy, zapobieganie ryzykom i ich skutkom w okresie 
pokoju.



Dobra kulturowe są bardzo narażone na ryzyko -  pożary, 
zalania i kradzieże uszkodziły lub zniszczyły nasze dzie
dzictwo narodowe w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat bar
dziej, niż zrobiła to wojna. Ważne jest więc podejmowanie 
działań zabezpieczających, pamiętanie o zagrożeniu ryzy
kiem tak w czasie wojny, jak i pokoju. Pełna gotowość po
winna być jednym z celów narodowych.

W  możliwej sytuacji kryzysowej zawsze podejmowane 
są dostępne praktyczne środki zabezpieczania i ochrony, 
ale wymaga to właściwej koordynacji i wcześniejszych 
przygotowań. Obrona wojskowa i cywilna Finlandii są 
dobrze zorganizowane, ale odpowiedzialność za ochronę 
dóbr kultury rozdzielono między różne agendy. Krajowa 
Rada Sztuki Antycznej odgrywa tu rolę koordynatora, ale 
nie ma właściwie wpł3rwu na działania archiwalne czy biblio
teczne -jej rola w tym aspekcie nie jest dobrze zdefiniowana. 
Mamy nadzieję, że ta sytuacja w przyszłości się poprawi, 
dzięki reorganizacji podziału odpowiedzialności i wdrożeniu 
metody delegacji obowiązków. Zabezpieczanie dóbr kultu
ry wymaga także współpracy z ich właścicielami, z obroną 
wojskową i C3^vilną oraz służbami ratowniczymi. Praktyka 
wykazała, że rośnie świadomość konieczności utrzym}^vania 
kontaktów poziomych między tymi podmiotami. Seminaria 
organizowane przez fiński ICOMOS i kursy z prawa hu
manitarnego prowadzone przez Fiński Czerwony Krzyż 
zgromadziły ludzi z różnych sektorów i poprawiły wzajemne 
zrozumienie spraw dotyczących ochrony dóbr kultury, 
a także pozwoliły na opracowanie kilku praktycznych po
mysłów związanych z ich zabezpieczaniem.

Ochrona dóbr kultury to zagadnienie nie tylko admini
stracyjne. Wymaga odpowiedniej postawy i motywacji 
działania poszczególnych osób. Muszę przyznać, że niestety 
profesjonalistom w dziedzinie kultury brakuje wiary w sku
teczność działania, dużo większą motywację wykazują 
przedstawiciele wojska i służb ratowniczych. Prawdą jest, 
że lista okropności ostatniej wojny jest długa, a współcze
sne konflikty stanowią dla ochrony kultury prawdziwe



wyzwanie, to jednak stanowi potwierdzenie znaczenia reali
zacji Konwencji Haskiej w skali kraju. Warto również pa
miętać, że działania krajowe w tym zakresie mają także 
wymiar międzynarodowy, czerpią z moralnego poparcia 
społeczności międzynarodowej i służą za przykład innym 
narodom.

FIŃSKA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową związaną 
z Konwencją Haską, Finlandia ma tu status obserwatora. 
Wdrażanie Protokołu II stwarza jednak możliwości nowycłi 
form udziału w tej współpracy, wymusza naszą aktj^vizację, 
w tym poprawę wymiany informacji.

Ostatnio fiński ICOMOS zaproponował, aby Finlandia 
stworzyła i wyszkoliła grupę dokumentacyjną nazwaną 
FINNDOC, która miałaby stanowić wsparcie w misjacli 
pokojowycli i humanitarnycłi. Pod koniec roku będziemy 
badać polityczne poparcie dla tej inicjatywy, będzie ona 
także przedmiotem interpelacji sejmowej. W  przyszłości 
mogłaby ona stanowić podstawę tworzenia podobnej agendy 
w skali międzynarodowej -  europejskiej lub globalnej.

PRZYSZŁOŚĆ

Wdrażanie postanowień Konwencji Haskiej jest proce
sem długim. Środki podjęte dotycłiczas przez Finlandię 
mają cłiarakter wstępny, przygotowawczy. W  ciągu najbliż
szych trzech lat okaże się, czy przejdziemy do konkretów. 
Pod koniec roku zostanie zorganizowane seminarium z okazji 
50-lecia Konwencji. Mamy nadzieję, że pomoże ono w pro
mocji jej treści.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Tłum . M K



Hana K l iz a n o v a

M uzeum  H istoryczne 
Słowacja

ZBIORY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO W  ZAGROŻENIU

Muzeum Historyczne obecnie jest jednym ze składników 
ważnej instytucji państwowej -  Słowackiego Muzeum 
Narodowego. Siedzibę posiada na Zamku Bratysławskim, 
w stolicy Słowacji. Już sam obiekt, nadaje mu ważnego 
znaczenia. Na jego poddaszu znajdują się bogate zbiory 
sztuki, ceramiki, szkła, materiałów i odzieży, twórczości 
ludowej, rzemiosła, historii, numizmatyki itp. Zbiory te 
zawsze były pod dokładną kontrolą, jednak nastąpiły 
sytuacje, które im zagrażały. Byt to okres II wojny światowej 
oraz zagrożenie zbiorów w czasie pokoju.

Dla nas Muzeum Historyczne jest ważną instytucją rów
nież dlatego, że w jego zbiorach jest udokumentowana dzia
łalność muzealna w Bratysławie, ściśle związana z powsta
niem pierwszej Republiki Czechosłowackiej (1918 r.). Jest 
bezpośrednim kontynuatorem organizacji muzealnych, 
które w tamtym okresie tu powstawały. Już w 1929 r. została 
dla tych zbiorów zaprojektowana przez architekta M. M. Har- 
minca nowa budowla Muzeum, usytuowana na nabrzeżu 
Dunaju. Zbiory dokumentujące kulturę nowo powstałego 
państwa, wspierane były przez sponsorów, dzięki którym 
otrzymały przestrzeń dla swojego rozwoju. Zostało zainsta
lowanych 3200 m  ̂ powierzchni wystawowych. Te bardzo 
raźnie rozwijające się czynności ratowania dziedzictwa 
kulturalnego zostały jednak przerwane podczas II wojny 
światowej.

Już w 1943 r. zaczęto ewakuować najcenniejsze zbiory. 
I gdy wszyscy wierzyli, że budowla Muzeum w konflikcie



wojennym zostanie zaoszczędzona, już podczas pierwszego 
bombardowania Bratysiawy, 16 czerwca 1944 r. została 
trafiona. W  materiałach arcliiwalnychi czytamy: „Najpierw 
trafiły w nią cztery bomby zapalające. Muzeum zaczęło 
płonąć. Nie można było gasić, ponieważ w liydrantach 
spadło ciśnienie i nie było wody, którą musieliśmy nosić 
z pobliskiego Dunaju. Za kilka sekund spadły dalsze bomby 
rozrywające -  zrzuciły część poddasza, strychu, na frontonie 
tympanon z Reliefem Uprkovym. Uszkodzona została rów
nież sala wystawowa, gdzie zostały porozbijane gabloty, 
spłonęły windy i niektóre magazyny muzealne -  tak zwane 
depozytarze” . Zaraz po nalocie zaczęto organizować 
rekonstrukcję Muzeum. Organizowano środki finansowe 
w celu ratowania tego obiektu. Ale 14 października tego 
samego roku Muzeum zostało ponownie zbombardowane. 
Następnym niszczącym wydarzeniem był pożar, który 
żołnierze niemieccy wzniecili przed ewakuacją w kwietniu 
1945 r. Jak możemy się doczytać w ówczesnych wiado
mościach i raportach zakres szkód w Muzeum był olbrzymi 
i nie można było tego obiektu już dalej wykorzystywać. 
Liczne zbiory zostały ewakuowane, lecz zostało znisz
czonych ponad 11 tysięcy eksponatów muzealnych, głównie 
mebli historycznych i innych większych przedmiotów, 
których nie można było wywieźć. Duże straty nastąpiły 
również w ewakuowanych zbiorach. W  niejasnych 
sytuacjach wojennych nie można było w pomieszczeniach 
zastępczych zapewnić wystarczającej ochrony. Liczne, 
rzadkie zbiory muzealne zostały skradzione i znikły na 
zawsze lub zostały zniszczone. Według końcowego raportu 
powojennego Muzeum należało do najbardziej uszkodzo
nych muzealnych obiektów w całym państwie. Przez sześć 
lat trwała rekonstrukcja kosztem 45 min koron ówczesnej 
waluty. Przez siedem lat specjaliści porządkowali zbiory 
sztuki, żeby pierwszego lutego 1952 r. można było je 
przedstawić ogółowi społeczeństwa.

I gdy wielu niezainteresowanym praca w Muzeum 
wydaje się być spokojna, być może nawet i nudna, jest to



jednak tylko ich opinia. W  rzeczywistości pracownicy 
i specjaliści z Muzeum, oprócz ich specjalistycznego opraco
wania, ewidencjonowania i prezentowania, często codzien
nie walczą z naturalną degradacją materiałów. Są określone 
ścisłe reżimy magazynowe, wymagane jest stworzenie 
i przestrzeganie jak najbardziej idealnych warunków 
klimatycznych. Co jednak w sytuacji klęsk żywiołowych? 
Powodzie, trzęsienia ziemi lub ewentualne ataki wojenne 
czy terrorystyczne. Zbiory muzealne są zbyt delikatne, żeby 
mogły bez problemów to wszystko wytrzymać.

W  podobnej sytuacji, prawie że klęski żywiołowej, 
znalazło się Muzeum Historyczne w połowie lat dziewięć
dziesiątych X X  wieku. W  bardzo deszczowym roku i w nie
odpowiednim stanie technicznym zamku (głównie dachy), 
gdzie zbiory były przechowywane od lat sześćdziesiątych 
X X  wieku, budynkiem Muzeum wstrząsnęła katastrofa. 
Niezbędne było jak najszybsze działanie. Należało 
ewakuować 250 tys. eksponatów do odpowiednich pomie
szczeń i je zakonserwować. Pół roku trwała przeprowadzka 
zbiorów. Nie istniała żadna firma, mająca doświadczenie 
w spedycji rzadkich przedmiotów. Wszystko odbywało się 
wspólnymi siłami. Zbiory musiały zostać ustabilizowane, 
zapakowane i w określonym systemie przeniesione do innego 
miejsca -  nikt nie wiedział na jak długo. W  pomieszczeniach 
Muzeum odbywały się prace budowlane. Po odnowieniu 
dachu zaczęto budować nowe magazyny muzealne. Aby 
w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom, wszystkie 
zbiory zostały rozdzielone, nie według zawartości, ale 
według materiałów, aby im został zapewniony odpowiedni 
klimat. Pięć lat trwało powtórne układanie zbiorów 
w nowych magazynach muzealnych. Wszystkie zbiory 
przechodziły przez ręce restauratorów i konserwatorów, 
zostały specjalistycznie zakonserwowane. Dopiero potem 
mogły zostać umieszczone w nowym magazynie muzealnym 
według konkretnego materiału. Później rozpoczęliśmy ocenę 
-  co zostało zniszczone, które dzieła wymagają kompletnej 
renowacji restauratorskiej, które eksponaty przeżyły ka
tastrofalne warunki bez większego uszkodzenia.



Podobnie jak podczas II wojny światowej, dzisiaj 
w Muzeum również istnieją ewakuacyjne plany, dyrektywy 
i metody ratunku. Mamy opracowany cały system zabez
pieczania przed sytuacjami kryzysowymi. Jednym z nich 
jest Obrona Cywilna, zarządzana przez sztab, na czele 
z dyrektorem, który prowadzi ewentualną akcję ratowniczą. 
Jej statut jest jednak rozumiany szerzej: jako system zadań 
i środków zaradczych w ochronie życia, zdrowia i mienia. 
Z tego powodu w Muzeum zgodnie z ustawami słowackiego 
Sejmu przepisami prawnymi i umowami międzynarodo
wymi opracowane są następne konkretniejsze dyrektywy: 
specjalna Dyrektywa Ochrony Systemu Informacyjnego 
Muzeum, Zadania Ochrony Poufnych Faktów, Główne 
Zadania Muzeum w Zakresie Obrony, Bezpieczeństwa 
i Ochrony, które corocznie są aktualizowane. Plany Środ
ków Zaradczych w Obiektach Muzeum w Przypadku 
Pożarów i Napaści, są przygotowane i określone sposoby 
ogłaszania poziomów stanu gotowości w sytuacjach wyjąt
kowych. Nawet gdy sam obiekt Muzeum w Zamku 
Bratysławskim podlega ochronie międzynarodowej, pomi
mo tego w Muzeum są przygotowane pomieszczenia do 
ewentualnej ewakuacji zbiorów muzealnych, które spełniają 
wszystkie wymagania w sensie Konwencji Haskiej. Miejsce 
to jest oddalone ponad 20 kilometrów od granic państwa, 
nie jest składnikiem systemu komunikacyjnego, kolei lub 
lotniska itp. Z tego powodu, że nasze zbiory, jak już wspom
niałam na wstępie, są bogate, fachowcy w przypadku ewen
tualnej ewakuacji, określili te najcenniejsze. Czy te działania 
są wystarczające?

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nawet gdy w Muzeum 
istnieją opracowane ewakuacyjne plany, dyrektywy i me
tody ratowania -  które były również podczas II wojny 
światowej -  należy zawsze rozstrzygać wiele sytuacji 
bieżących, które zawsze zostają na barkach konkretnego 
kuratora.W materiałach archiwalnych z II wojny światowej 
czytamy: „Pracownicy -  mężczyźni zostali przydzieleni do



pracy. Nie było materiału budowlanego, nie było samo- 
cłiodów, niczego nie było. O wszystko musieliśmy walczyć. 
Powinni nas lepiej zrozumieć, zwłaszcza, gdy na coś innego 
możliwości się znalazły” . Do podobnego wniosku doszli 
również pracownicy Muzeum, ratujący zbiory w czasie 
pokoju.

Wychodząc z podanych faktów, doświadczonych osobiście 
lub opisanych w materiałach archiwalnych, musimy tylko 
skonstatować, że do tej pory wszystkie wysiłki, aby 
przygotować się ustawodawczo do nieprzewidzianych nie
bezpiecznych wydarzeń dla zbiorów, są teorią. Zawsze 
w wyjątkowej sytuacji, pomyślne wykonanie leży na bar
kach bezpośrednich pracowników, na ich podejściu oso
bistym i cechach charakteru, na chęci poświęcenia się.

Z tego powodu należy o tym mówić, przekazywać sobie 
informacje i doświadczenia, przyjąć wzajemnie respekto
wane porozumienia, które byłyby pomocne przy ochronie 
dziedzictwa kulturalnego każdego narodu, ponieważ w osta
tecznym efekcie to jest kultura każdego z nas.



p p łk  dr Ryszard B z in k o w s k i

M inisterstw o O brony N arodow ej 
Polska

OCHRONA DOBR KULTURY 
W  DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RP

Rząd Polski podpisał Konwencję Haską w 1954 г., a ra
tyfikował w 1956 r. Jednak jej realizacja w sferze Sił Zbroj
nych ograniczała się -  do czasu transformacji społeczno- 
politycznej jaką przeszedł nasz kraj -  jedynie do wąskiej 
ścieżki informacyjnej realizowanej ze słuchaczami szkół 
oficerskich i akademii wojskowych -  w zakresie międzyna
rodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Dzisiejsze uroczyste obchody 50-lecia podpisania Kon
wencji Haskiej, których współorganizatorem jest Minister
stwo Obrony Narodowej najlepiej świadczą o istotnym prze
wartościowaniu w podejściu do tego zagadnienia i wadze jaką 
przykładamy do realizacji zapisów zawartych w konwencji.

Od 1998 r. w strukturze resortu Obrony Narodowej 
istnieje komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami 
ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. 
Po ostatnich przemianach restrukturyzacyjnych, które zrea
lizowano w 2002 r. za przedsięwzięcia realizowane w tej 
sferze odpowiada Oddział Kształcenia Obywatelskiego 
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Mini
sterstwa Obrony Narodowej.

Nasze działania zmierzają konsekwentnie do ukształ
towania kompleksowych, systemowych i skutecznych 
rozwiązań gwarantujących ugruntowanie wśród wszystkich 
grup żołnierzy znajomości międzynarodowego prawa huma
nitarnego konfliktów zbrojnych i nawyków dowódców do 
uwzględniania jego postanowień w procesie decyzyjnym.



Podstawą skutecznego systemu ochrony dóbr kultury jest 
znajomość uregulowań prawnych obowiązujących w tym 
zakresie i kształtowanie świadomości działań żołnierzy zgod
nych z ich postanowieniami.

Stąd też w sferze edukacyjnej realizujemy:
-  zajęcia dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej z za

kresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych w ramach obowiązkowych zajęć kształcenia oby
watelskiego;

-  usystematyzowany cykl wykładów z zakresu międzyna
rodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla 
słuchaczy wszystkich poziomów szkolnictwa wojskowego;

-  kursy międzynarodowego prawa humanitarnego kon
fliktów zbrojnych pod auspicjami M KCK dla dowódców 
i operatorów szczebla batalion oraz brygada w grupach 
rodzajów wojsk;

-  kursy dla wszystkich żołnierzy zawodowych udających 
się do wykonywania zadań w misjach pokojowych i stabili
zacyjnych;

-  specjalistyczne kursy dla oficerów pilotujących pro
blematykę ochrony dóbr kultury w jednostkach wojskowych 
wszystkich szczebli wspólnie z Ministerstwem Kultury 
w oparciu o Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury 
MSWiA w Krakowie;

-  cykl przedsięwzięć wydawniczych wspierających pro
ces dydaktyczny.

j  Uczestnicy kursu
г  w zakresie ochrony

dóbr kultury dla 
oficerów C IM IC  
w czasie zajęć na 
W awelu -  maj 2003 r.



Proces ten odbywa się na każdym poziomie nauczania, 
również w jednostkach i szkołach wojskowych.

Doświadczenia historyczne dowodzą, że zniszczenia do
robku kulturalnego państw i narodów na skutek działań 
zbrojnych, były zawsze i można przypuszczać, że będzie 
tak nadal. Ograniczoną skuteczność Konwencji Haskiej, 
przejawiającą się nagminnym łamaniem jej ustaleń, szcze
gólnie jaskrawo można było zauważyć w konfliktach zbroj
nych, jakie miały miejsce w ostatnich latach na terenach 
byłej Jugosławii, w Czeczenii, w Kuwejcie czy obecnie 
w Iraku.

Kiedyś udział naszych wojsk, w działaniach poza grani
cami kraju, ograniczał się do uczestnictwa w misjach poko
jowych. Dziś, gdy w ramach Sił Sojuszu lub wzajemnych 
zobowiązań, zadania poza granicami kraju mają bojowy 
charakter i praktycznie stanowimy jedną ze stron konfliktu, 
automatycznie wymusza to, by żołnierze byli w pełni przy
gotowani do respektowania praw i obowiązków zawartych 
w prawie wojennym, w tym również obowiązków wynika
jących z zapisów Konwencji Haskiej.

Mając na względzie powyższe, realizowane jest przygoto
wanie członków Sił Zbrojnych RP, a więc kadry i żołnierzy 
zasadniczej służby z tej tematyki, już w czasie szkolenia 
i ćwiczeń w okresie pokoju. W  programach nauczania szkół 
i akademii wojskowych znalazły się tematy z zakresu prawa 
konfliktów zbrojnych. Prowadzone są również działania by 
programy szkolenia wojsk uwzględniały problemy ochrony 
dóbr kultury w ramach zajęć z międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych nie tylko w aspekcie 
teoretycznym, ale i praktycznym. Tematyka prawa humani
tarnego konfliktów zbrojnych, w tym ochrony dóbr kultury 
coraz częściej znajduje się w programach ćwiczeń sztabów 
i jednostek wojskowych. Szczególnie ważne jest ćwiczenie 
umiejętności i procedur współpracy z władzami samorzą
dowymi oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za 
ochronę dóbr kultury.



Kurs prawa 
humanitarnego 
konfliktów zbrojnych 
dla oficerów  
11 DjTwizji Kawalerii 
Pancernej z Zagania 
-  kwiecień 2004 r.

W  1995 Г. został wydany i wznowiony w 1998 Podręcznik 
prawa wojennego dla sił zbrojnych. Wydano także Mate
riały do nauczania międzynarodowego prawa Iconffilctow 
zbrojnych dla podoficerowi szeregowych, a wszystkim jed
nostkom wojskowym przekazano zbiory dokumentów zawie
rające Konwencją Haską otrzymane z PCK. Najnowszymi 
publikacjami są:

Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego i Rola i zadania sił zbrojnych w zakresie ochrony 
dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, wyda
ne przez Oddział Kształcenia Obywatelskiego, a także wy
dane przez AON Międzynarodowe prawo konfliktów zbroj
nych.



Kształfenic nbwatelskie 
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Podjęto też szereg działań w sferze organizacyjnej. Od
powiednie zapisy znajdą się w opracowywanym obecnie 
projekcie Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji dotyczącej przestrzegania przez 
Siły Zbrojne RP zasad ochrony dóbr kulturalnych w razie 
konfliktu zbrojnego. Instrukcja określa zadania i kompe
tencje w zakresie ochrony dóbr kulturalnych. I tak:

1. Podsekretarz Stanu ds. Społecznych:
a) określa kierunki działań w zakresie przygotowania sił 

zbrojnych do ochrony dóbr kulturalnych na wypadek kon
fliktu zbrojnego,

b) reprezentuje resort Obrony Narodowej w kontaktach 
sojuszniczych, z UNESCO, ICOMOS (Międzynarodowa 
Rada Zabytków i Obiektów Kultury), ICOM (Międzyna
rodowa Rada Muzeów) i innymi organizacjami rządowymi 
i pozarządowymi zajmującymi się problematyką ochrony 
dóbr kulturalnych,

c) koordynuje współpracę resortu Obrony Narodowej 
z jednostkami administracji państwowej i samorządowej 
oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie 
ochrony dóbr kulturalnych w razie zagrożeń czasu wojny 
i pokoju.

d) wypracowuje we współpracy z Ministerstwem Kul
tury projekty dokumentów regulujących wdrażanie posta
nowień Konwencji Haskiej w resorcie Obrony Narodowej,

e) tworzy warunki funkcjonowania społecznego ruchu 
ochrony dóbr kulturalnych w środowisku wojskowym.



2. Szef Sztabu Generalnego WP:
a) ustala procedury zapewniające uwzględnienie posta

nowień Konwencji w procesie decyzyjnym do działań bo
jowych przez wszystkie szczeble dowodzenia i zapewnia 
ich wprowadzenie do regulaminów i instrukcji wojskowych,

b) zapewnia warunki współdziałania podległych sobie 
służb w opracowaniu niezbędnych materiałów w zakresie 
ochrony dóbr kulturalnych w razie zagrożenia czasu wojny 
i pokoju,

c) tworzy warunki do wyposażenia wojsk w mapy topo
graficzne z naniesionym specjalnym, międzynarodowym 
znakiem topograficznym najważniejszych dóbr kulturalnych 
w kraju i na ewentualnym teatrze działań wojennych,

d) zapewnia warunki działalności w zakresie ochrony 
dóbr kulturalnych w ramach Sztabu Kryzysowego M ON  
i współdziałania ze Sztabem Kryzysowym Kraju.

3. Dowódcy rodzajów sił zbrojnych:
a) zapewniają wprowadzenie problematyki ochrony dóbr 

kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego do progra
mów szkolenia podległych wojsk oraz nadzorują realizację 
procedur, dotyczących ochrony dóbr kulturalnych w trakcie 
działań,

b) zapewniają wprowadzenie problematyki ochrony dóbr 
kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego do programów 
ćwiczeń i koordynują ich przebieg z jednostkami samorzą
du terytorialnego i c}Avilnymi służbami specjalistycznymi.

4. Komendanci-rektorzy Akademii Wojskowych zapew
niają wprowadzenie problematyki ochrony dóbr kultural
nych na wypadek konfliktu zbrojnego do programów szkole
nia kierowanych przez siebie uczelni.

5. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji 
Obronności:

a) organizuje i nadzoruje całokształt przedsięwzięć 
związanych z upowszechnieniem i popularyzacją zagadnień 
ochrony dóbr kulturalnych w środowisku wojskowym,

b) aktualizuje rejestr zabytków oraz sporządza ich kata
logi dla potrzeb decyzji operacyjnych w trakcie prowadzenia 
działań bojowych dla wojsk własnych i sojuszniczych (teren 
Polski),



c) przygotowuje bazy danych dotyczące dóbr kultural
nych dla komputerowych stanowisk dowodzenia,

d) opracowuje we współdziałaniu z szefem Sztabu Ge
neralnego V/P projekty instrukcji i dyrektyw dotyczących:
• sposobów identyfikacji obiektów kulturalnych znajdują

cych się w pasie działania wojsk oraz zasad prowadzenia 
działań operacyjnych zgodnie z postanowieniami kon
wencji międzynarodowych;

• ochrony dóbr kulturalnych podczas operacji wojskowych
0 charakterze pokojowym;

• sytuacji szczególnych okresu pokojowego (katastrofy
1 klęski żywiołowe);
e) organizuje przeszkolenia w zakresie ochrony dóbr kultu

ralnych żołnierzy zawodowej służby wojskowej, pracowników 
wojska i rezerwy, prowadzi rejestr osób przeszkolonych;

f) opracowuje materiały szkoleniowe i organizuje szkole
nie dla żołnierzy biorących udział w operacjach orga
nizowanych w ramach NATO, ONZ i innych zobowiązań 
sojuszniczych w zakresie:
• prezentacji przykładów ukazujących, że ataki na dziedzic

two kulturowe stają się w wojnach regionalnych i etnicz
nych jednym z podstawowych celów walczących stron;

• zapoznania z lokalnymi religiami, kulturami, zwyczaja
mi, historią i dziedzictwem kulturowym jako czynnika 
lepszego zrozumienia lokalnej sytuacji i lepszej współ
pracy ze społeczeństwem na terenie objętym regional
nym konfliktem zbrojnym;

• podstaw wiedzy o zabytkach oraz znajomości stosowa
nych oznaczeń obiektów podlegających szczególnej 
ochronie.
6. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:
a) organizuje, koordynuje i nadzoruje zadania związane 

z obowiązkami resortu wynikającymi z funkcji właściciela 
i użytkownika ruchomych i nieruchomych obiektów zabyt
kowych w czasie pokoju -  na ogólnych zasadach,

b) nadzoruje przygotowanie planów ochrony i zabezpie
czenia obiektów kulturalnych będących w użytkowaniu lub 
posiadaniu wojska, na wypadek szczególnych zagrożeń.



c) organizuje szkolenia specjalistyczne w zakresie ochro
ny dóbr kulturalnych i ich zabezpieczenia na okres szcze
gólnych zagrożeń czasu wojny i pokoju dla pracowników 
organów terenowych infrastruktury i użytkowników obiek
tów. Zapewnia wydzielenie odpowiednich sił i środków do 
realizacji planu ochrony,

d) prowadzi rejestr nieruchomych obiektów zabytkowych 
będących w gestii resortu.

Oprócz zapisów charakteryzujących zadania i kompe
tencje poszczególnych ogniw decyzyjnych Sił Zbrojnych, 
zarówno na czas pokoju jak i wojny. Instrukcja obejmuje 
zakres tematyki obowiązującej w procesie szkolenia żoł
nierzy, jak też podstawowe zasady działania rodzajów sił 
zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego.

Warunkiem prowadzenia działań wojennych, tak by były 
one zgodne z normami międzynarodowego prawa konflik
tów zbrojnych, jest dostarczenie dowódcy, prowadzącemu 
daną operację, odpowiednich informacji o przeciwniku i oto
czeniu. Stąd też podjęto prace mające na celu przygotowa
nie informacji obejmujących istnienie ważnych obiektów 
cywilnych, w tym szczególnie chronionych obiektów kul
turalnych. Efektem zebranych informacji jest podjęcie 
właściwych środków ostrożności, jak też odpowiednich, za
pewniających ochronę dóbr kultury, decyzji -  tak w obronie 
jak i natarciu. Punktem wyjścia jest niewątpliwie możliwie 
pełna wiedza o rejonie działań bojowych. Jest to szerokie 
pole do działania m.in. dla komórek Współpracy Cywilno- 
Wojskowej (CIMIC). W  zakresie ich kompetencji znajduje 
się przygotowanie i opracowanie bazy danych o środowisku 
cywilnym od władz lokalnych począwszy, poprzez ludność 
miejscową, organizacje międzynarodowe i pozarządowe, 
uwarunkowania historyczno-kulturowe, a na obiektach 
dziedzictwa narodowego skończywszy. W  Wojskach Lądo
wych powołano na szczeblach dowodzenia od Dowództwa 
Wojsk Lądowych do brygad włącznie komórki Współpracy 
Cywilno-Wojskowej. Kadra oficerska stanowiąca ich obsadę



posiada wszechstronne wykształcenie i przygotowanie, 
w tym także zdobyte na uczelniach cywilnych.

Istotną sprawą jest tu tworzenie bazy-katalogu obiektów 
chronionych, z ich charakterystyką, na wypadek konfliktu 
zbrojnego, zarówno w układzie zwartego wydawnictwa jak 
i w systemie komputerowej informacji funkcjonującej na 
stanowiskach dowodzenia. Przygotowano w Departamencie 
Wychowania i Promocji Obronności, przy pomocy Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie, wojewódzkie bazy 
zabytków, które przekazano do Wojewódzkich Sztabów 
Wojskowych i Sztabu Generalnego WP. Uwzględniono 
w nich najważniejsze obiekty kulturalne podlegające 
ochronie:

I. Polskie zabytki wpisane na Listę Światowego Dzie
dzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO.

II. Obiekty uznane za pomnik historii przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Obiekty chronione na podstawie Ustawy z dnia 
7 maja 1999 r, o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady -  Pomniki Zagłady.

IV. Obiekty i zespoły zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków prowadzonych przez wojewódzkich konserwato
rów zabytków.

Zwrócono również uwagę na podlegające ochronie pol
skie zasoby kultury:
• biblioteki tworzące narodowy zasób biblioteczny,
• najważniejsze instytucje kultury w tym muzea,
• zasoby archiwalne państwa,
• najważniejsze stanowiska archeologiczne,

oraz
zabytkowe założenia parkowe i krajobrazowe, w tym 

cmentarze.
Praktycznym sprawdzianem działalności CIMIC stała 

się misja stabilizacyjna Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Iraku. Warto nadmienić, że na potrzeby polskich żołnie
rzy przygotowano m.in.: Vademecum żołnierza — Irak,



W ykazy obiektów  podlegających ochronie, 
obejm ujące wszystkie 16 województw, 
przekazano do W ojewódzkich Sztabów 
W ojskowych, Sztabu G eneralnego WP, 
oraz poszczególnych jednostek w ojskow ych.

Informator dotyczący praw i obowiązków żołnierzy 
uczestniczących w działaniach wojennych, informację 
o procedurach zachowania się i możliwościach identyfi- 
kacji charakterystycznych dla tego rejonu zabytków rucho
mych oraz Słowniczek podstawowych zwrotów arabskich.
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Materiaiy te, które otrzymał każdy żołnierz, przybliżają 
historię Iraku, omawiają wierzenia i zwyczaje jego miesz
kańców, cliarakteryzują stosunki społeczne, a także zawie-



rają praktyczne wskazówki zachowań wobec ludności cy
wilnej. Opublikowano również, w języku polskim, angiel
skim i arabskim, fragmenty wystąpienia Prezydenta Rze
czypospolitej, Aleksandra Kwaśniewskiego, charakteryzu
jącego zadania i cele misji stabilizacyjnej.

SŁOWNICZEK
podstawowych 

zwrotów arabskich

Kierownictwo resortu obrony narodowej dostrzega ko
nieczność wspierania działań związanych z umacnianiem 
tożsamości narodowej, oraz przekazywania tych wartości 
i tradycji w procesie wychowania żołnierzy, jak też propa
gowania ich w społeczeństwie. W  tym celu zorganizowano 
m.in. konkurs fotograficzny i filmowy „Budowle obronne”, 
którego szósta edycja odbędzie się w tym roku, oraz kon
kurs fotografii turystycznej.
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Zorganizowane zostały one przy współudziale m.in. 
Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. Głównym zadaniem konkursów jest udoku
mentowanie zachowanych zabytków poprzez zainteresowanie 
nimi fotografików i filmowców, a tym samym upowszechnie
nie wiedzy o budowlach i obiektach obronnych Rzeczypo
spolitej.

Corocznie odbywają się sesje naukowe poświęcone ochro
nie zabytków architektury obronnej. Szereg konferencji 
i sympozjów naukowych poświęconych polskiej tradycji 
orężnej organizowane jest także przez Centralną Bibliotekę 
Wojskową i Muzeum Wojska Polskiego. Pokłosiem sesji są 
wydawnictwa zawierające treść referatów, wzbogacone 
materiałem fotograficznym, kartograficznym oraz schema
tami umocnień i fortyfikacji. Pierwsza sesja odbyła się w Gi
życku 12-14 września 1997 r. i poświęcona była Twierdzy 
Boyen. Sesja druga przeprowadzona w Gdyni i Helu, 
w dniach 2-4 października 1998 n, związana była z 80. 
rocznicą Marynarki Wojennej. Kolejna poświęcona była 
Twierdzy w Przemyślu, a ostatnia, w roku 2003, Twierdzy 
Kraków.

Przystąpiono również, staraniem Domu Wojska Pol
skiego, do realizacji cyklu monografii filmowych poświęco
nych zabytkowym twierdzom i zespołom warownym zacho
wanym w Polsce. Zrealizowano filmy o: Twierdzy Boyen 
w Giżycku, Twierdzy Osowiec, Twierdzy Częstochowa, 
Twierdzy Przemyśl oraz o Twierdzy Grudziądz. W  następ
nej kolejności planowana jest dokumentacja twierdz: 
Srebrna Góra i Dęblin, a także zespołów obronnych na 
Helu, w Nysie, Kłodzku. Przedsięwzięcie to ma za zadanie 
dokumentowanie obiektów reprezentujących wiodące 
szkoły fortyfikacyjne Europy, przybliżenie wartości archi
tektonicznych i krajobrazowych -  w tym związanych z ewo
lucją wojskowych technik obronnych.

Sprawie poznania i propagowania wiedzy o zabytkach 
militarnych, w tym sztuki i architektury obronnej, służy 
w dużym stopniu działalność Wojskowych Oddziałów



PTTK. Nie mniej ważnym jest fakt podnoszenia proble
matyki ochrony dóbr kultury i jej popularyzacji na lamach 
prasy wojskowej oraz w działalności klubów i wojskowych 
ośrodków kultury.

MILITARNA ŁOMŻA
KOMPtUlHOM

.

Й И Ш Л Л » ^  ,

Żołnierze poznając historię, zabytki i zwyczaje 
terenu stacjonowania swojej jednostki, odbywają 
zajęcia z kształcenia obywatelskiego

Realizowany jest także program pozwalający żołnierzom 
służby zasadniczej na dokładniejsze poznanie rejonu stacjo
nowania ich jednostki. Nie sposób pominąć również działal
ności struktur społecznych, czego przykładem jest działal
ność Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji, w których działa wielu obecnych 
i byłych wojskowych.

Szczególne uznanie należy się dowódcom jednostek, na 
terenie których znajdują się obiekty zabytkowe. Potrafili 
oni w oparciu o te obiekty zainicjować programy szkolenia 
obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku 
minionych pokoleń.

Pomocą dla tych przedsięwzięć stała się wydana w tym 
roku, przez Departament Wychowania i Promocji Obron
ności płyta CD-ROM, zawierająca prezentacje szkoleniowe 
przeznaczone dla żołnierzy i kadry Wojska Polskiego.



Obejmują one materiał poświęcony przygotowaniu do 
prowadzenia działań zgodnie z międzynarodowym prawem 
konfliktów zbrojnycłi, przykłady realizacji zadania przez 
batalion w konkretnej sytuacji bojowej, jak też doświad
czenia jednostek CIMIC w warunkach wykonywania misji 
w Bośni.

Waśnie te tematy, a głównie przygotowanie jednostek Sił 
Zbrojnych RP, sztabów i szkolnictwa wojskowego do wdrożenia 
i realizacji ustaleń zawartych w Konwencji Haskiej z 1954 r. 
wraz z protokołami dodatkowymi, oraz wypracowanie wnio
sków do dalszych działań, były tematem zorganizowanej, 
25 października 2002 r. w Warszawie, przez Departament 
Wychowania i Promocji Obronności, M ON, przy współ
udziale Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury, 
konferencji poświęconej działaniom Sił Zbrojnych RP w za
kresie ochrony dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny 
i pokoju. Do udziału w spotkaniu Dyrektor Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności Krzysztof Sikora zapro
sił m.in.: przedstawicieli kierownictwa resortu Obrony 
Narodowej, Sejmowej Komisji Obrony oraz Senackiej 
Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego, Biura Bez
pieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Kultury, Minister
stwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu, Komendy Głównej Państwo
wej Straży Pożarnej i Obrony C3rwilnej, Sztabu Generalnego 
WP, attaches akredytowanych w Polsce, dowódców jedno



stek ze wszystkich rodzajów sil zbrojnych, szefów Woje
wódzkich Sztabów Wojskowych, reprezentantów wojewódz
kich konserwatorów zabytków, pracowników organizacji 
państwowych i działaczy organizacji społecznych zajmują
cych się opieką nad zabytkami, a także reprezentantów 
mediów. Podkreślając tym samym konieczność ściślejszej 
współpracy wojska w dziedzinie ochrony dóbr kultury ze 
wszystkimi środowiskami.

Niezwykle ważnym dla prawidłowego wdrożenia w re
sorcie programu ochrony dóbr kulturalnych w wypadku 
działań zbrojnych jest możliwość przeszkolenia dużej grupy 
oficerów i pracowników wojska na zorganizowanym w Cen
trum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury MSWiA  
w Krakowie. Szkolenia organizowane są z inicjatjrwy Mi
nistra Kultury na tygodniowych kursach. Merytoryczną 
opiekę z ramienia MON sprawuje Oddział Kształcenia Oby
watelskiego DWiPO.

1. Współczesne zagrożenia dóbr kultury.
2. Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym 

i polskim.
3. Strategia państwa i priorytety działań w zakresie 

ochrony dóbr kultury.
4. Planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony dóbr 

kultury na wypadek zagrożeń czasu pokoju i na wypadek 
konfliktu zbrojnego.

5. Zadania obrony cywilnej w ochronie dóbr kultury, sy
tuacjach kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Rozwiąza
nia prawne.

6. Ewidencja i dokumentacja zabytków.
7. Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych.
8. Ochrona dóbr kultury w zadaniach Sił Zbrojnych RP
9. Ochrona obiektów kultury jako stały element ćwiczeń 

wojskowych.
10. Praktyczne ćwiczenia w zakresie ochrony dóbr kultu

ry czasu wojny i pokoju.



Kursy ukończyło ponad 180 oficerów i pracowników 
wojska reprezentujących wszystkie większe jednostki sit 
zbrojnych. Spotkania krakowskie stały się forum dyskusji 
i wymiany poglądów na temat praktyki w realizacji ochrony 
dóbr kultury w siłach zbrojnych jak też kierunków i zakresu 
działań.

Wszystkie te prace rokują, że cel, jakim jest ochrona na
szego wspólnego dziedzictwa, w Siłach Zbrojnych RP, jest 
należycie zauważony i doceniony.



Prof. Bonawentura Maciej P a w l ic k i

Politechnika Krakowska 
Polska

NOWE TECHNOLOGIE DLA 
ROZPOZNANIA, DIAGNOSTYKI 
I MONITORINGU W  OCHRONIE 

ZABYTKÓW

Słowo i obraz -  widoki i teksty, oto fenomeny współcze
snej kultury, w której społeczeństwa poszukują informacji 
na temat swej tożsamości. Te współczesne zjawiska przeka
zywane są codziennie nowym językiem ideologii tabloidów 
i bilboardów. Dzisiaj stawiamy ustawiczne pytania: Jaka 
jest rzeczywistość współczesnej kultury? Ile jest w niej 
świata realnego, istniejącego w materialnych przekazach 
dziedzictwa historii, a ile świata wirtualnego, przekazywane
go raz po raz w ustawicznym przyspieszeniu technologicz
nym? Jaką w niej rolę odgrywa tradycja? Jaka jest tradycja 
zawarta w literaturze, ta wielka opisana w pieśniach, muzyce, 
sztuce, architekturze, przekazywana w obrazach i dźwiękach, 
wirtualna -  mogąca zaistnieć jedynie poprzez zgłębienie jej 
idei, lecz niedostępna dla nas w doświadczeniu potocznym, 
wymagająca często tytanicznej pracy w celu jej poznania, 
a także staranności i sumienności doświadczenia filozoficznego 
i naukowego, oraz ta dostępna wszystkim, lecz jakże zubożona, 
ginąca na co dzień -  autentyczna materia świata realnego. 
Z jaką rzeczywistością pragniemy obcować? Jaką rzecz3rwi- 
stość winniśmy chronić? Muzea światowe i Biblioteki Naro
dowe, tak jak największa zbiornica świata antycznego -  
Biblioteka Aleksandryjska gromadząca piśmiennictwo zapi
sane pismem klinowym, czy też hieroglifami na tabliczkach



glinianych i zwojach papirusów, raz po raz niszczone, odbu- 
dow3Avane i odczytywane od czasów Jana Gutenberga i Jean 
Franęois Champolliona, potrafią gromadzić i rejestrować oca
lałą część światowej spuścizny kultury. Jak wykorzystywać 
współczesną wiedzę i przyspieszenie technologiczne w och
ronie dziedzictwa kultury? Temu celowi ma służyć prezen
tacja autorskiego projektu: „Nowe technologie dla rozpoz
nania, diagnostyki, monitoringu i zarządzania w ochronie 
zabytków”. W  tym przypadku ochrony zabytków architek
tury. W  innym przykładzie działania te mogłyby traktować
0 zabytkach piśmiennictwa, sztuki, muzyki i literatury.

Zanim przystąpimy do jej prezentacji zastanówmy się 
chwilę nad kolejnym pytaniem. Czy wiemy jakie kierunki 
rozwoju dzisiejszego świata utrzymują bieg spraw zgodnie 
z interesem międzynarodowym, są zgodne z interesem pań
stwa, lokalnej społeczności, są równie przyjazne dla dobra 
ogólnego jak jednostkowego? Partnerstwo publiczne -  spo
łeczne i indywidualne -  prywatne ukazuje wciąż zmienne 
relacje, poszukuje innowacyjnych rozwiązań dla ochrony 
środowiska, a wraz z nim dla zadań rozpoznawania, diagno
styki i monitoringu stanu zachowania dóbr kultury o randze 
światowej, narodowej i lokalnej. Podejmowanych jest wie
le prób, jesteśmy świadkami coraz to nowych doświadczeń, 
w których wszystkie aspekty ochrony dziedzictwa kultury 
wobec znanych od tysiącleci zagrożeń czasu wojny i pokoju 
-  stanowią zaledwie tło zmagań ludzkości z nowymi wy
zwaniami czasu, w którym żyjemy. Ochrona i zarządzanie 
światowym dziedzictwem kulturalnym i naturalnym, a tak
że komputerowe systemy wspomagania nowoczesnych 
metod systematyki, aktualnej klasyfikacji, ankietyzacji
1 archiwizacji w rozpoznaniu dziedzictwa historycznego 
uzależnione są od pełnej oceny ich wartości, ujawnienia 
stopnia autentyzmu, tożsamości oraz stanu zachowania. 
Komputerowe modelowanie zjawisk pozwala symulować 
bieg życia zabytków oraz rekonstruować proces powstawa
nia i rozwoju dzieł architektury. Nowe dzieła w momencie 
powstania przekształcały środowisko kulturowe. Dokony



wało się wówczas przeobrażenie świata i jego relatywnych 
skojarzeń ówczesnej klasy form. Idealny w'zorzec nowej 
klasy dawnych form, określany terminem prime object 
(G. Kubler) tworzył zawsze nową tradycję i pociągał za sobą 
długi ciąg powtórzeń (J. Białostocki). Badanie rozwoju 
nowych generacji kształtów i form otwiera także dzisiaj 
nowy horyzont badawczy w poznawaniu szeregów ewolu
cyjnych historii rzeczy (A. Rapoport, J. Rykwert, S. Kent, 
A. Miłobędzki).

Czy pojemność i moc komputerów potrzebna do tych 
interpretacji jest dziś w pełni osiągalna przy wieloczynni- 
kowej złożoności opisywanej materii? Systemy informacji 
wspomagają tworzenie bazy danych, modeli relacyjnych, 
atrybutów i reprezentacji faz rozwojowych, zapewniając 
multimedialność i temporalność zastosowań. Umożliwiają 
też selekcję, agregację danych, specyfikację, wyszukiwanie, 
zapytania o wartość oraz monitorowanie zmiennych warun
ków środowiskowych. Zezwalają na uzyskiwanie raportów 
stanu zagrożenia. Technologia informacyjna (IT) pozwala 
na rozwój wiedzy w zróżnicowanym zakresie przestrzeni 
geograficznej, ekologii, ekonomii i prawa na bazie do
świadczeń Geographical Information Systems -  GIS. Roz
poznawanie, ochrona i zarządzanie dziedzictwem kultury 
w Polsce jest dziś przedmiotem weryfikacji poglądów z cza
sów Karty Ateńskiej i Karty Weneckiej. Nawiązuje do po
stanowień Karty Kraków 2000.

Podejmuje próbę uzyskania odpowiedzi na pytania na 
temat przyszłości dziedzictwa kulturowego na bazie 
osiągnięć globalnej infrastruktury informacyjnej (D. John
son), poszukujemy nowości w dziedzinie sztucznej inteli
gencji i to nie (...) komputerowych sieci neuronowych, 
czy też algorytmów genetycznych (...) ale tzw. inteligencji 
roju (Polański). Technologia informacyjna może i powinna 
przyczynić się do równomiernego i synergicznego rozwoju 
zarówno nauk ścisłych jak i zarządzania. Informatyka 
określa złożoność obliczeniową problemów i daje narzędzia 
do ich rozwiązania. Nauki humanistyczne — historia po



wszechna, historia rzeczy, sztuka i architektura, a także 
wielowątkowe studia — badania i śledzenie, generują pro
blemy i modele. Model bazy danych umożliwia generowa
nie danych temporalnych. Pozwala to ukazywać negatyw
ne oddziaływania na zabytki ze strony użytkowania, jak 
również od strony wpływu zanieczyszczeń i degradacji śro
dowiska na dziedzictwo kultury. Baza Danych pozwala na 
opisywanie zjawisk dynamicznych. Jest to szczególnie przy
datne dla wszelkich procesów decyzyjnych, wspomagają
cych zadania ochrony i konserwacji obiektów i zespołów 
zabytkowych. Problemy te omówione zostały w licznych 
wystąpieniach z referatami na konferencjach Geographical 
Information Systems m. in.: „GIS Polonia 2001” w War
szawie, „GIS Odyssey 2002” w Splicie, „Pionier 2002” 
w Poznaniu, „GIS Silesia 2003” w Sosnowcu oraz na 
obecnej konferencji „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń 
czasu wojny i pokoju” w 2004 r. w Warszawie.

Projekt badawczy pt. „Monitoring stanu zachowania 
obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu współczesnych 
systemów informatycznych” jest próbą budowy systemu 
Baz Danych Zabytków Architektury dla potrzeb diagnozy 
dziedzictwa kulturowego. Realizowany jest on w Zakła
dzie Studiów i Badań Konserwatorskich Instytutu Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architek
tury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Zakładem 
Technologii Informacyjnych Instytutu Informatyki Stosowa
nej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
Celem pracy jest utworzenie multimedialnego systemu doty
czącego zabytków, który znalazłby praktyczne zastosowanie 
w pracach konserwatorskich, we wspomaganiu podejmo
wania decyzji oraz w udostępnianiu informacji dla profe
sjonalistów i szerokiego grona użytkowników. System ma 
przechowywać i umożliwiać efektywne wyszukiwanie da
nych dotyczących zabytków, szacowanie zagrożeń oraz uzy
skiwanie raportów o ich aktualnym stanie. Projekt ma być 
także użyteczny podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków, da



jąc możliwość tworzenia ankiet dla wybranych obiektów. 
Systemy informacji wspomagają tworzenie bazy danych, 
modeli relacyjnych, atrybutów i reprezentacji faz rozwojo
wych, zapewniając multimedialność i temporalność zastoso
wań. Umożliwiają też selekcję, agregację danych, specyfika
cję, wyszukiwanie, zapytania o wartość oraz monitorowanie 
zmiennych warunków środowiskowych. Zezwalają na 
uzyskiwanie raportów stanu zagrożenia. Prezentowany 
w tej pracy system ma wspomóc prace konserwatorów 
w szacowaniu zagrożeń środowiskowych i konstrukcyjnych 
na podstawie monitoringu stanu zachowania obiektów za
bytkowych.

Baza danych monitoringu stanu zachowania zabytków 
dla celów konserwatorskich stanowić może kompletny 
system do opisu materiałowego razem z mechanizmem de
dukcyjnym warunków zachowania poszczególnych obiek
tów. Kompletny system więc daje klasyczną informację 
o obiektach zabytkowych i szczegółowe porady konserwa
tora planującego zadania konserwatorskie. Wszystkie in
formacje dostępne będą na stronach internetowych, oprócz 
tego administrator może monitorować dane środowiskowe 
oraz dodać algorytm ze szczegółowej strony internetowej 
DBA. Połączenie historycznego opisu obiektu i algorytmu 
dedukcyjnego do oceny niebezpieczeństw i zagrożeń dla 
budowli zabytkowych jest ważnym wyznacznikiem aktyw
nej bazy danych dla oceniania zagadnień konserwatorskich. 
Dzięki konstrukcji modularnej, modyfikacja i rozwój jest 
względnie prosty. Po wtóre, nurt nakładania haseł i zespo
łów przywilejów, zabezpieczenie i kontrola dostępu do da
nych jest wielka. Ostatni lecz nie mniejszy, jest dostęp do 
informacji nagromadzonych przez Internet umożliwiający 
osiąganie przez każdego użytkownika aktualnych danych 
o zabytkach, kompletowanie bieżącej informacji, a także 
danych na temat otoczenia, środowiska i innych wiadomo
ści.

Problematyka diagnozowania i monitoringu obiektów za
bytkowych prezentowana jest przez ogół zagadnień wielu



dziedzin nauki. Wiodące zagadnienia diagnostyki to: Baza 
danych; Dedukcja; Przegląd zabytków; Style; Formy; 
Struktury; Objaśnienia obrazowe; Klucz obrazowy; Słownik 
kontekstowy (repozytorium); Ścieżka dostępu. Wiodące 
terminy bazy danych to: Zabytek; Oryginał; Kopia; Forma 
artystyczna; Autentyzm; Znaczenie naukowe; Znaczenie 
artystyczne; Znaczenie historyczne; Ewidencja ilościowa; 
Ewidencja wartościująca. Rodzaje zabytków wg polskich 
katalogów rozróżniają takie obiekty i ich zespoły jak: Ko
ściół; Klasztor; Kaplica; Inny sakralny; Zamek; Fortyfika
cja; Ratusz; Budowla publiczna; Budowla przemysłowa; 
Pałac; Dwór; Dom mieszkalny; Budowla gospodarcza. 
Ewidencja wartościująca -  określająca ilość zabytków w te
renie oraz ich wartość: Światowa; Z listy światowego dzie
dzictwa; Europejska; Ogólnonarodowa; Ponadregionalna; 
Regionalna; Lokalna. RAZEM na terenie Polski szacowano 
występowanie 36 ООО obiektów zabytkowych (wg: Zabytki 
architektury i budownictwa w Polsce 1971-73). Obecnie 
określa się ich ilość na około 2 min wraz ze znaleziskami 
archeologicznymi. Przegląd zabytków zawiera dane nt.: 
Style -  sposoby; kroje; mody; zwyczaje; Formy -  kształty; 
postaci; Struktury -  Anatomia mas sztywnych; Objaśnie
nia obrazowe; Klucz obrazowy; Słownik kontekstowy, (wg: 
Wstęp do historii sztuki, 1973). Klucz obrazowy zabytków 
dotyczy takich elementów budowli jak: Ściany; Dach; Ele
menty połączeń dachu; Okna na poddaszu; Obramienia 
wejść; Obramienia okien; Krużganki; Portyki; Wnętrza. 
Słownik kontekstowy ujmuje: Wiodące terminy; Rodzaje 
struktur budowli; Formy budowli; Detale budowli; Morfe- 
my; Ścieżki dostępu modułu słowników kontekstowych: (od 
ogółu do szczegółu -  od szczegółu do ogółu). Monitorowanie 
zabytku dotyczy dziewięciu grup zagadnień: Stan technicz
ny -  od bardzo dobry do zły; Technologiczna ocena materia
łu; Klasyfikacja grupy zagrożeń; Oddziaływania geologiczne; 
Oddziaływania klimatyczne; Oddziaływania atmosferyczne; 
Oddziałjrwania fizyko-chemiczne; Zanieczyszczenia środo
wiska; Ektotoksyny. Struktura i oprzyrządowanie opiera



się na takiej aparaturze i programach jak: Serwer bazy 
danych Oracle 8i; Serwer aplikacji W W W  Apacze; Narzę
dzia: SQL, PL/SQL, PHP, HTM L, JAVASCRIPT, C +  + , 
Flash, AutoCAD, Whip itp. Zasoby sprzętowe i programo
we ulokowane są w Krakowskim Centrum Akademickim 
Cyfronet -  AGH oraz Centrum Systemów Informacyjnych 
Politechniki Krakowskiej. Główna struktura systemu mie
ści trzy zagadnienia: Klient -  zainteresowany użytkownik 
poprzez W W W  Internet Explorer; Serwer aplikacji -  wspo
magający system zarządzania i konfiguracji systemu; Ser
wer bazy danych -  grupujący informacje multimedialne i 
rozproszone. Główny schemat bazy danych zawiera pięć 
kwestii: Ogólne: tj. Implementacja zapytań -  słownik kon
tekstowy i klucz obrazowy; Repozytorium: tj. Definicja 
danych w bazie dla opcjonalnych rozszerzeń; Monitoring: 
tj. Informacja na temat oddziaływań środowiskowych; Style: 
tj. Metody, sposoby, mody, zwyczaje; oraz Grupy zagrożeń: 
tj. Szacowanie różnorodnych szkodliwości.
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Chorwacja

NOWE TECHNOLOGIE 
W  REKONSTRUKCJI DZIEDZICTWA 

KULTURY W  OKRESIE POWOJENNYM. 
„MACHINA BIS” -  NOWOŚĆ 

W  ZARZĄDZANIU DZIEDZICTW EM  
KULTUROWYM

ABSTRAKT

Metoda „machiny BIS” to nowe rozwiązanie stosowane 
w rekonstrukcji i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. 
Ten wysoce zaawansowany, zintegrowany system nowo
czesnych technologii jest użyteczny w produkcji, repro
dukcji, badaniach naukowych i ochronie zabytków kultury 
i natury.

Podczas konferencji w York w roku 1994, poświęconej 
powojennej odbudowie Sarajewa, miałem okazję przed
stawić moje doświadczenia z zakresu stosowania nowo
czesnych technologii w chorwackich projektach rekon
strukcji. Powiedziałem wtedy, że w najbliższej przyszłości 
w ochronie zabytków wykorzystywane będą komputery 
i roboty. Co prawda ówczesna publiczność potraktowała 
to jak żart albo fantazję, ale -  po 10 latach okazało się, 
że miałem rację.



WPROWADZENIE

Opieka społeczeństwa i osób prywatnych nad zabytkami 
i dziełami kultury -  dziś bardziej niż kiedykolwiek -  
odzwierciedla postawy wobec naszej własnej i światowej 
tożsamości kulturowej. Odziedziczone, tradycyjne wartości 
materialne, zarządzane przez nas w imieniu własnym 
i przyszłych pokoleń, reprezentują wytrzymałość narodo
wych, artystycznych i innych formacji twórczych będących 
swoistą „składanką” narodowego ducha i czasu.

Zarządzanie dziedzictwem kultury w sensie jakościowym 
to zadanie zachowania duchowej substancji narodu i kli
matu. Jednocześnie jednak jest to problem zarządzania 
wieloma elementami w przestrzeni, będącymi przedmiotem 
zainteresowania, np. celem wycieczek turystów, odwiedzin 
naukowców, gości i zwykłych obywateli. W  tych krajach, 
miastach i regionach, w których można znaleźć wiele zabyt
ków z czasów starożytnych, średniowiecza, renesansu 
i kolejnych epok historycznych, rozwija się dziś nowoczesna, 
dochodowa turystyka. Centra twórczości artystycznej, 
muzea, galerie, zamki, świątynie, skarbce dzieł sztuki i wiele 
innych ośrodków przyciągają miliony turystów. Poza 
oczywistymi korzyściami finansowymi może to jednak 
powodować problemy związane z tak masowym ruchem 
ludzi i zarządzaniem przepływem środków finansowych. 
Stawia to nowe zadania pracom konserwatorskim i reno
wacyjnym.

REKONSTRUKCJA I PROBLEMY 
OCHRONY ZABYTKÓW SZCZEGÓLNYCH

Renowacja zabytków kultury i historii to proces długo
terminowy, nadzwyczaj skomplikowany, bardzo wymagający 
i bardzo drogi. Często zdarza się tak, że mimo widocznej 
konieczności i szczerych chęci, nie jesteśmy w stanie prze
prowadzić pewnych projektów, zwłaszcza dotyczących 
obiektów szczególnej wartości, zabudowań czy rzeźb.



Brak pieniędzy, czasu i specjalistów z różnych dziedzin 
począwszy od rzemieślników, a skończywszy na ekspertach 
z historii sztuki, nie pozwala na szybsze prowadzenie prac 
o szerszym zasięgu. Aby tym brakom zaradzić, m.in. 
prowadzono w ośrodkach kształcenia specjalistów ds. 
odnowy zabytków warsztaty dotyczące renowacji arrasów, 
ornamentów architektonicznych, drewna, dokumentów 
papierowych itp., co miało często decydujący wpływ na 
jakość prac renowacyjnych.

Niestety, poza brakiem specjalistów częstą przyczyną 
uniemożliwiającą podjęcie prac jest nieznajomość techno
logii wytwarzania materiałów, z których zostały one 
zbudowane, czy też procedur ich stosowania. Problemy 
z rekonstrukcją stały się bardziej dotkliwe po II wojnie 
światowej, w której wiele miast utraciło całkowicie lub 
częściowo liczne ruchome i nieruchome dobra kultury. 
Niektóre miasta zrównano z ziemią. Pamiętając o tych 
tragicznych doświadczeniach, rozwinięto badania specja
listyczne dotyczące szczególnie niektórych rodzajów zabyt
ków kultury. W  latach 1991-1995 Republika Chorwacji 
poniosła wiele strat w obszarze kultury. Renowacja i opieka 
konserwatorska konieczna jest tam, gdzie prowadzono walki 
zbrojne, gdzie wystąpiły klęski żywiołowe, odnotowano akty 
wandalizmu, ale też na skutek zwykłego, niszczącego 
działania upływającego czasu. Chorwacja, bogata w dzieła 
sztuki, począwszy od czasów starożytnych, poprzez średnio
wiecze, renesans, aż do X X I wieku, potrzebuje nowo
czesnych metod zapobiegania, poprawy warunków finan
sowych i renowacji obiektów -  a te warunki spełnia metoda 
„machiny BIS”.

SYSTEM „MACHINA BIS”

Współpraca na styku geoinformatyki, informatyki oraz 
nowoczesnych technologii pozwoliła na stworzenie rozwią
zania nazwanego nową metodą restauracji zabytków 
„machina BIS”, którą przedstawimy w tym wystąpieniu.



Jest ona wynikiem współpracy i badań wielu ekspertów 
z zakresu konserwacji z Polski, Chorwacji, Wielkiej Brytanii 
i wielu innych krajów. Szczególne podziękowania należą 
się zwłaszcza partnerom z Politechniki Krakowskiej, 
krakowskiemu Instytutowi Historii Architektury i Ochrony 
Zabytków, AGH, Politechnice Warszawskiej, Bibliotece 
Narodowej z Warszawy oraz wydziałom i instytucjom 
z Sosnowca, Katowic, całego Śląska i Gdańska.

Historia „machiny BIS” zaczęła się w roku 1994, kiedy 
jej autor zaproponował podział geoinformatyki na trzy 
poziomy, według precyzyjnego kryterium:

-  poziom makro: dane graficzne w skali 1:100.000, 
1:200.000 oraz innych, do analiz obejmujących kraje 
i regiony,

-  poziom mezo: dane graficzne w skali od 1:5000 do 
1:50.000 i podobnych, do analiz miast i niewielkich 
obszarów,

-  poziom mikro: dane graficzne w skali 1:1000, 1:100 
i innych do analiz jednego budynku lub jednego obiektu 
(nawet skala 100:1 lub większa), zwane Systemem Infor
macji o Budynkach (Building Information System -  BIS).

Machina BIS to nowy system stosowany zarówno dla 
wybranych elementów, jak i całości ruchomych i nieru
chomych pomników kultury i natury, a także dla innych 
obiektów naturalnych, części i organów ciała ludzkiego oraz 
środowiska produkcyjnego i badawczego. Te wszystkie ele
menty, części itp. w dalszej części tekstu będą nazywane 
umownie „obiektami”.

Problem
Częściowa lub całościowa rekonstrukcja zabytków lub 

tworzenie nowych dzieł sztuki, czyli obiektów z kamienia, 
materiału syntetycznego, drewna, soli, metalu, materiałów 
naturalnych itp. wymaga długiego czasu, pracy głównie 
ręcznej, specyficznej kreatywności i ogromnej precyzji. Taka 
praca jest często niemożliwa ze względu na brak artystów, 
kamieniarzy, rzemieślników itd., albo brak wiedzy, czasu 
i środków na rekonstrukcję.



Stan obecny
Rekonstrukcja i tworzenie obiektów, mając na uwadze 

renowację pomników kultury, jest dziś oparta o pracę 
ręczną, z minimalnym wykorzystaniem prostych narzędzi 
ręcznych. Kształtowanie kamienia, metalu, drewna lub mas 
syntetycznych ograniczone jest jeśli chodzi o prędkość, 
precyzję i cenę.

Opis systemu i procesu działania

F a z a I
1. Wybór obiektu.
2. Pomiar dostosowany do wymogów i możliwości na

rzędzi: skanowanie, fotogrametria, cyfrowo lub 
analogicznie, lub stosowanie kombinacji tych metod.

3. Przetwarzanie pobranych danych ilościowych.
4. Przygotowanie raportów ilościowych.
5. Stworzenie obiektu wirtualnego, np. plik cyfrowy.
6. Uporządkowanie danych.

F a z a  II
7. Przygotowanie projektu komputerowego.
8. Opracowanie modelu komputerowego.
9. Weryfikacja i skalowanie.
10. W  razie konieczności -  poprawa modelu.
11. Opracowanie prototypu (szybki prototyp -  wydruk 

trójwymiarowy itp.).

F a z a  III
12. Przygotowanie programu do projektu komputerowego.
13. Wybór materiału.
14. Wybór narzędzi.
15. Przygotowanie symulacji komputerowej.
16. Produkcja obiektu za pomocą odpowiedniej maszy

ny lub urządzenia.
17. Weryfikacja obiektu.
18. Zakończenie programu -  w razie potrzeby.



19. Porządkowanie i zapisanie wszystkich danych 
w sposób uporządkowany w bazie danych.

20. Dostarczenie i dopasowanie obiektu.

Korzyści z zastosowania machiny BIS
1. Precyzja.
2. Znaczne skrócenie czasu.
3. Prostota.
4. Transparentność wszystkich faz realizacji projektu.
5. Niższe koszty.
6. Możliwość przygotowania wysokiej jakości obiektów, 

np. odtworzenie części nieistniejących.
7. Stworzenie bazy danych i nieskończona możliwość 

powtórzeń
8. Możliwość zgromadzenia danych bez fizycznego 

uszkadzania powierzchni obiektu.
Dziś już możemy tę metodę przedstawić w szczegółach 

oraz przjrwolać dwie jej realizacje. Pierwszy przykład po
chodzi z projektu odnowy kościoła Najświętszej Maryi 
Panny z Voćin (wschodnia Sławonia), zniszczonego podczas 
ataku wojennego w roku 1991. W  ramach tego projektu 
przygotowano już model trójwymiarowy i część portalu 
projektowanego przez maszynę w skali 1:2. Ten projekt 
pokazał nam kolejne dylematy i problemy, które wymagają 
rozwiązania także przy innych zastosowaniach tej metody.

Drugi przykład jest znacznie bardziej skomplikowany. 
Dotyczy starożytnej rzezby o nazwie „Apoxiomenos”, wy
dobytej z morza w roku 1999 niedaleko wyspy Losinj, na 
północnym Adriatyku. Rzeźba ta ma 192 cm wysokości, 
pochodzi z okresu między greckim klasycyzmem a helle
nizmem, IV w. p.n.e., reprezentuje jedno z dzieł sztuki nale
żących do światowego dziedzictwa kulturowego. Po reno
wacji i konserwacji rzeźbę tę udostępniono publiczności, 
a zespół „machiny BIS” miał okazję zweryfikować możli
wości zastosowania tejże do prac na bardzo skomplikowanym 
materiale. Nasz Apoxiomenos, przepiękne dzieło sztuki grec
kiej, był dla nas prawdziwym wyzwaniem. Czy nam się 
udało — proszę ocenić.



NOWY OBSZAR GEOINFORMATYKI -  
MIKROGEOINFORMATYKA

Przedstawione projekty odwoływały się do całkowicie 
nowej dziedziny geoinformatyki, jaką jest mikrogeoinfor- 
matyka, nowe pole badawcze i praktyczne zastosowania 
geodezji, arcłieologii, łiistorii sztuki i informatyki łącznie, 
z wykorzystaniem icłi wiedzy i tecłinologii.

Po eksperymencie z głową Apoxiomenosa, w którym prze
twarzaliśmy dane punktowe i graficzne z precyzją 0,10 mm 
i większą, można zaproponować nowe rozwiązania mikro- 
geoinformatyczne. Proszę zauważyć, że tylko do tej rzeźby 
wykorzystaliśmy „chmurę punktów” większą niż 1 min 
zebranych punktów x, у i z.

Aby zilustrować multidyscyplinarność będącą podstawą 
tej metody, połączyliśmy doświadczenia i wiedzę nastę
pujących zawodów i sfer działania:

-  archeologia, konserwacja,
-  produkcja samochodów, statków i samolotów,
-  przemysł metalowy -  ogólnie,
-  kowalstwo,
-  kamieniarstwo,
-  ciesielstwo,
-  modelowanie komputerowe,
-  materiałoznawstwo,
-  geodezja stosowana,
-  fotogrametria,
-  cyfrowe metody przetwarzania danych,
-  fotografia cyfrowa,
-  przemysł maszynowy,
-  robotyka,
-  przemysł narzędziowy,
-  historia sztuki,
-  architektura itd.
Należy jeszcze raz podkreślić, że w stworzeniu tej metody 

ogromną rolę odegrali zwykli ludzie, ciężko pracujący 
rzemieślnicy, mistrzowie w swoim zawodzie, którzy wcześ
niej zupełnie nie znali się na konserwacji. Dziękujemy im 
wszystkim!



PS. Projekt Apoxiom enos był realizowany jako eksperyment 
naukowo-technologiczny dzięki pomocy Chorwackiego Instytutu Kon
serwacji z Zagrzebia oraz Topomatika Sp. z o.o. z Zagrzebia. Eksperyment 
trwał 2 miesiące, przeprowadzono go wyłącznie ze środków własnycłi 
autorów „machiny BIS” . Machina BIS jest chroniona prawem autorskim.

Diagram procesu BIS

Tłum . M K
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C z ę ś ć  II

UROCZYSTA SESJA NA ZAMKU 
KRÓLEWSKIM W  WARSZAWIE

z  OKAZJI 50. ROCZNICY 
PODPISANIA KONWENCJI Z 14 MAJA 1954 r.

O OCHRONIE 
DÓBR KULTURALNYCH 

W  RAZIE KONFLIKTU ZBROJNEGO



Prowadzący: Ferdynand В. R u s z c z y c



Andrzej R o t t e r m u n d

D yrektor Zam ku K rólew skiego w  W arszawie — 
Pom nika Historii Kultury N arodow ej 
Polska

Szanowni Panowie Ministrowie,
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo

Jest dla mnie wielkim zaszczytem przywitać Państwa 
w tym historycznym miejscu na konferencji „Dziedzictwo 
kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”. Naszym go
ściem honorowym jest Lord Andrew McIntosh, Minister 
ds. Mediów i Dziedzictwa Wielkiej Brytanii. Witam Pana 
Ministra bardzo serdecznie.

Witam Prezydenta Miasta Warszawy, Pana Lecha Ka
czyńskiego.

Witam Pana Ministra Ryszarda Miklińskiego, Podsekre
tarza Stanu w Ministerstwie Kultury.

Witam Państwa w Zamku Królewskim w Warszawie, któ
ry pełnił funkcję oficjalnej rezydencji królów polskich, ale 
był też siedzibą polskiego parlamentu. To w tych murach 
miały miejsce doniosłe wydarzenia naszej historii.

Właśnie ścisłe związki Zamku z naszą historią, powodują 
że zajmuje on bardzo szczególne miejsce w sercu każdego 
Polaka.

To właśnie dlatego w ciągu tak długiej historii tak często 
rabowany, niszczony przez najeźdźców, aż ostatecznie legł w 
gruzach i przestał istnieć w 1944 r. Stanowi smutny przy
kład, do jakiego stopnia może być zagrożone dziedzictwo 
kulturalne w wyniku działań wojennych i okupacji.

Jednak Zamek został odbudowany i w 1984 r. oddany do 
użytku, jako pomnik Polskiej Kultury i Historii.

Mimo ogromnego wysiłku odbudowa Zamku nie została 
zakończona. Pozostały do rewaloryzacji i restauracji budynki 
sąsiadujące z Zamkiem oraz ogrody zamkowe.



w  dniu 1 maja przeżyliśmy wielki dzień i to nie tylko ze 
względu na nasze wejście do Unii, ale też dlatego, że zakoń
czyliśmy ważny etap rewaloryzacji Zamku. Połączyliśmy 
Zamek z budynkiem u stóp wzgórza zamkowego, tworząc 
nowe wejście do Zamku od strony Wisły. Już niedługo tędy 
będzie wchodzić do Zamku przynajmniej 70%  naszej 
publiczności, która znajdzie tam wszystkie niezbędne w no
woczesnym muzeum urządzenia.

Zamek Królewski w Warszawie stara się łączyć tradycję 
i historię z potrzebami współczesnej publiczności, przypomi
nając poprzez swe wszystkie ekspozycje, działalność eduka
cyjną oraz wydarzenia naukowe i artystyczne o doniosłej 
roli dziedzictwa kultury i potrzebie jego ochrony. Jestem 
zaszczycony, że Zamek Królewski w Warszawie wybrany 
został jako miejsce obrad konferencji, zorganizowanej 
z okazji 50-lecia konwencji haskiej. Dokładnie bowiem 50 
lat temu 14 V  1954 roku uchwalona została konwencja 
o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, za
warta z inicjatywy UNESCO w wyniku tragicznych do
świadczeń II wojny światowej.

Raz jeszcze serdecznie Państwa witam, życząc owocnych 
obrad.



E w a  N e k a n d a -T r e p k a

Stołeczny K onserw ator Zabytków  
Polska

Szanowni Państwo!
Przypadł mi zaszczyt powitania Państwa w imieniu Pana 

profesora Lecłia Kaczyńskiego, Prezydenta Miasta Stołecz
nego Warszawy oraz swoim własnym.

Znamienne jest, że Międzynarodowa Konferencja, po
święcona zagrożeniom, szczególnie tym, jakie stwarza dla 
dziedzictwa kultury wojna, odbywa się w Warszawie, która 
była tak okrutnie doświadczona i poniosła tak ogromne straty 
w wyniku II wojny światowej. 80% substancji materialnej 
przedwojennej zabudowy stolicy legło w gruzach. Szacowa
nie wartości tych strat szczególnie w zakresie dziedzictwa 
kultury oraz restytucja zagrabionych dzieł sztuki nie są do 
tej pory zakończone. Upór i determinacja warszawiaków 
przyczyniła się do decyzji o odbudowie i pozostawienia sto
licy w Warszawie, a więc utrzymania ciągłości dziedzictwa 
fundamentalnego dla tożsamości narodowej. Odbudowa 
zniszczonej Warszawy wymagała ogromnych poświęceń ca
łego społeczeństwa. Polskie doświadczenia w likwidacji szkód 
powstałych w wyniku wojny poprzez rekonstrukcję history
cznego miasta oraz znaczących zabytkowych budowli wyty
czyły nowy kierunek w doktrynie konserwatorskiej i zostały 
docenione przez międzynarodowe gremia. Rekonstrukcja 
zabytków warszawskiego Starego Miasta, przeprowadzona 
w latach pięćdziesiątych X X  w. pod nadzorem konserwato
rów zabytków i architektów, zwieńczona odbudową Zamku 
Królewskiego została uhonorowana w 1980 r. przez Mię
dzynarodowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO wpisem na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego.

Wielka katastrofa, jaką dla światowego dziedzictwa kul
turowego stała się II wojna światowa, wyłoniła potrzebę 
ujawnienia szkód poniesionych w tej dziedzinie i określenia



na przyszłość zasad ochrony dóbr kultury. Ważną zasadą 
ochrony jest identyfikacja i dokumentacja zabytków i dóbr 
kultury oraz określenie ich wartości dla dziedzictwa narodo
wego i światowego. W  międzynarodowych konwencjach 
zostały wypracowane podstawowe zasady prawne, związa
ne z ochroną dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trzy 
kolejne niezależne międzynarodowe konwencje określiły te 
zasady: Konwencja Genewska z 1949 r., Konwencja Haska 
z 1954 r. i Konwencja Paryska z 1972 r. Wszystkie kon
wencje w swych generalnych celach prowadzą do ochrony 
człowieka w jego naturalnym i kulturowym środowisku 
przed skutkami konfliktów zbrojnych i kataklizmów. Dzisiaj 
mija 50 lat od podpisania Konwencji Haskiej. Gdy była 
podpisywana -w  Warszawie trwała odbudowa miasta. 
Może warto przypomnieć, że międzynarodowy znak ochrony 
dziedzictwa -  błękitna tarcza -  usankcjonowany konwencją 
i używany obecnie w wielu krajach dla oznakowania zabyt
ków zaprojektował prof. Jan Zachwatowicz, który prowadził 
dzieło odbudowy zabytków Warszawy po wojnie.

W  okresie kilkudziesięciu lat nastąpiła znaczna ewolucja 
poglądów wobec ochrony dziedzictwa kultury na wypadek 
konfliktu zbrojnego i klęsk żywiołowych, rozszerzając je na 
całe środowisko człowieka. Ochronie podlega nie tylko histo
ryczne środowisko kulturowe, lecz też historyczne środowi
sko naturalne, jako spójny i jednolity system środowiskowy, 
w którym żyje i pracuje człowiek. Ochrona tego dziedzic
twa w oparciu o wysiłki poszczególnych państw wymaga 
zaangażowania wielkich sił: gospodarczych, naukowych 
i technicznych, których żadne państwo nie ma w nadmiarze. 
Współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń, po
szukiwanie optymalnych technologii i koordynacja w tym 
zakresie jest konieczna na każdym etapie działań.

Obrady Konferencji, którą gościmy w Warszawie, mają 
służyć kształtowaniu świadomości istniejących zagrożeń dla 
dziedzictwa kulturowego oraz metod przeciwdziałania po
wstawaniu szkód i ich likwidacji. Jesteśmy zaszczyceni, że 
odbywa się ona właśnie w naszym mieście. W  imieniu pana 
Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Miasta Stołecznego War
szawy oraz swoim, życzę owocnych obrad.



Ryszard M iK L iŃ S K i

Podsekretarz Stanu, G eneralny K onserw ator Zabytków
M inisterstwo Kultury
Polska

Szanowne Panie,
Szanowni Panowie,
Uczestnicy Uroczystej Sesji!

Czuję wzruszenie i zaszczyt, że mogę spotkać się z Pań
stwem w tym wyjątkowym dla Polski i Polaków miejscu — 
Zamku Królewskim w Warszawie. Właśnie to miejsce tak 
boleśnie dotknięte przez historię wydaje się być szczegól
nie uprawnione do uczczenia 50. rocznicy przyjęcia w dniu 
14 maja 1954 roku w Hadze -  Konwencji o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego.

Wojna jest nie tylko wrogiem człowieka, jest również wro
giem tego wszystkiego co jest jego najdoskonalszym wy
tworem a więc sztuki, kultury, zabytków. Parafrazując 
stwierdzenie wybitnego znawcy problematyki ochrony 
zabytków, profesora Stanisława Nahlika, można powiedzieć 
że niszczenie i grabież zabytków, dzieł sztuki to fakty tak 
stare jak instytucja wojny. Dwie wielkie wojny światowe 
w X X  wieku spowodowały największe zniszczenia w dzie
jach ludzkości.

Wobec niepowetowanych zniszczeń, jakim uległy dobra 
kultury w czasie ostatniej wojny, zarówno skutkiem bezpo
średnich działań wojennych, jak również prowadzonej na 
olbrzymią skalę grabieży dzieł sztuki i burzenia pomników 
historii -  przyjęcie kodyfikacji regulującej międzynarodową 
ochronę zabytków wydawało się dziejową koniecznością 
i budziło w środowiskach kulturalnych całego świata ogro
mne nadzieje.

Konwencja Haska stanowi punkt zwrotny w dziejach 
międzynarodowej ochrony zabytków. Po raz pierwszy zosta



ła ona potraktowana jako problem międzynarodowy sui 
generis, wymagający odrębnego uregulowania.

W  czasie trwającej z górą trzy tygodnie konferencji aktyw
ny udział w jej obradach miała również delegacja polska. 
Nawiązując do tragicznych doświadczeń II wojny świato
wej, w tym ogromu zniszczeń w dziedzictwie narodowym, 
Polska dostarczyła konferencji bogatego i przekonywującego 
materiału ilustracyjnego. Warto wspomnieć, iż autorem 
przyjętego projektu znaku ochrony zabytków był prof. Jan 
Zachwatowicz.

Ostatnie konflikty pokazują jak wciąż ważna jest kwe
stia zapewnienia ochrony dobrom kultury.

Z powodu utraty kulturowego dziedzictwa cierpi nie tylko 
społeczność, na której terenie toczy się wojna, to również 
my wszyscy stajemy się biedniejsi z chwilą jego zniszczenia. 
Warto odnieść się do preambuły Konwencji haskiej z 1954 r. 
(...) zniszczenie dziedzictwa kulturowego należącego do 

jakiegokolwiek narodu stanowi uszczerbek w dziedzic
twie kulturowym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma 
swój udział w kształtowaniu kultury światowej.

Chcąc zachować dziedzictwo zarówno w skali międzyna
rodowej, narodowej, regionalnej czy lokalnej w czasie kon
fliktów zbrojnych potrzeba działań dwutorowych:

-  po pierwsze trzeba podnieść rolę i znaczenie Między
narodowego Prawa Humanitarnego. Wciąż cierpimy na 
brak jego właściwego międzynarodowego uznania i skutecz
nego wdrażania, szczególnie na poziomach narodowych,

-  po drugie, i co ważniejsze, musimy zmieniać umysły 
i serca ludzi, aby zrozumieli, że to co zaniedbują lub rozmyślnie 
niszczą w czasie konfliktu zbrojnego, to nie są po prostu kul
turalne symbole wroga innej narodowości, rasy, grupy etni
cznej lub religijnej żyjącej w sąsiedniej wiosce czy nawet domu.

Szanowni Państwo!
Dzisiejsza Uroczysta Sesja odbywająca się pod patrona

tem Dyrektora Generalnego UNESCO z okazji 50. rocznicy 
podpisania Konwencji Haskiej z 1954 roku staje się do



skonałą okazją do ponownego zwrócenia uwagi społeczno
ści międzynarodowej na znaczenie ochrony dziedzictwa 
kulturowego.

Głęboko wierzę, że dorobek naszej konferencji, odby
wającej się w tym tak podniosłym dla międzynarodowego 
prawa ochrony zabytków dniu, wniesie istotny wkład w umoc
nienie świadomości narodów dla bezpieczeństwa naszego 
wspólnego kulturowego dziedzictwa.



Prof. Patrick B o y l a n

IC O M ,U N E S C O  -  ekspert 
W ielka Brytania

ZNACZENIE KONWENCJI HASKIEJ 
Z 1954 ROKU I JEJ II PROTOKOŁU DLA 

OCHRONY ZABYTKÓW NA 
WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO

Panie Przewodniczący, Panowie Ministrowie,
Dostojni Koledzy, Przyjaciele!

To wspaniała okazja móc świętować 50. rocznicę 
powstania Konwencji Haskiej i 5. rocznicę II Protokołu. 
Pozwólcie w związku z tym, że podzielę się z wami osobis
tymi wspomnieniami.

Urodziłem się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
II wojny światowej. Całą wojnę spędziłem w mieście, które 
w czasie wojny zostało bardzo zniszczone. To nie było 
Coventry lecz Kingston upon Hull w hrabstwie Yorkshire. 
O bombardowaniu Hull nie wolno było głośno mówić, 
mówiło się tylko o bliżej nieokreślonym mieście na północ
no-wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Z 108 ООО 
budynków uszkodzonych zostało 89 i pół tysiąca, a znisz
czono 10 ООО, choć rozmiar zniszczeń oczywiście jest nie
porównywalny do tych, jakich doświadczyła Warszawa. 
Dwadzieścia lat po ostatnim nalocie na miasto w 1944 r. 
znalazłem swoja pierwszą pracę w miejskim muzeum, 
a właściwie w tym co z niego zostało. Mogę zatem powie
dzieć, że jestem związany z ochroną dóbr kultury od same
go początku.

Wiem, że Brytyjczycy są często postrzegani jako osoby 
ukrjrwające starannie swoje emocje, ale dzisiaj nawet ja



nie jestem w stanie ich nie okazać: jestem poruszony 
i zaszczycony, że organizatorzy tej wspaniałej konferencji 
poprosili właśnie mnie, abym wystąpił z pierwszą prezen
tacją. Jak wielu zapewne wie, żyję dzień po dniu zagad
nieniami ochrony dóbr kultury. Byłem członkiem zarządu 
Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w czasie toczącej 
się pierwszej wojny w Zatoce Perskiej i w czasie wojny 
w Jugosławii w 1992 r. Moje doświadczenia spożytkowałem 
później pisząc na zlecenie UNESCO krytyczne studium 
dotyczące słabych stron Konwencji Haskiej, które ujawniły 
wspomniane konflikty zbrojne. Przyznam, że byłem zasko
czony propozycją napisania takiego materiału ponieważ 
sądziłem, że jest to przede wszystkim problem dla praw
ników. I rzeczywiście ich pomoc okazała się bardzo cenna. 
Z pomocą moich kolegów zaczęliśmy rozgryzać problem. 
Nie bez znaczenia okazała się również pomoc Adriaana 
Bosa, wtedy głównego doradcy holenderskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zdołał zebrać 
odpowiednie fundusze na ten cel. W  końcu w 1993 r. blisko 
300-stronicowy raport wydany przez UNESCO ujrzał świa
tło dzienne. Należy powiedzieć, że dostało się wszystkim: 
Narodom Zjednoczonym, UNESCO, państwom -  stronom 
Konwencji, państwom, które nie podpisały Konwencji, 
ekspertom, organizacjom charytatywnym, wszystkim -  z 
wyjątkiem samej Konwencji, którą uważam za bardzo 
dobrą. Myślę, że raport uderzał bardzo mocno i wiem, że 
przysporzył mi wielu wrogów, ale dla równowagi stwierdzał 
również, że jest możliwe dalsze korzystanie z Konwencji 
po wprowadzeniu odpowiednich zmian. Nie wspomnę ile 
przez te lata odbyłem spotkań, zjazdów sympozjów i 
wykładów. Na pewno było tego kilka tuzinów na wszystkich 
sześciu kontynentach. W  końcu nadszedł marzec 1999 roku 
i dwa bardzo ciężkie tygodnie konferencji dyplomatycznej 
w Hadze. Myślę, że po ich upływie wyglądaliśmy na zna
cznie starszych niż byliśmy. Szczególnie utkwił mi w pamięci 
moment kiedy spacerowaliśmy w przerwach naszych 
posiedzeń po dziedzińcu Międzynarodowego Trybunału



sprawiedliwości do spraw byłej Jugosławii oddycłiając z 
ulgą i jednocześnie mając świadomość wielkiej 
niestosowności tych odczuć w tym miejscu.

Konferencja dyplomatyczna w Hadze, świetnie prowa
dzona przez Adriaana Bosa, przyjęła w końcu II Protokół, 
który naprawił wszystkie uchybienia wskazane w tzw. 
Raporcie Boylana. Na zakończenie poproszono mnie 
o podpisanie ostatecznego dokumentu konferencji. Trzej 
światowej sławy eksperci od prawa traktatowego powie
dzieli mi, że pierwszy raz są świadkami, że pozwolono na 
to przedstawicielowi pozarządowemu. I dzisiaj po raz drugi 
zostałem uhonorowany w podobny sposób, prosząc mnie 
o wygłoszenie paru słów na rozpoczęcie tej doniosłej 
konferencji. Bardzo za to dziękuję organizatorom. Cieszę 
się, że mój przyjaciel Adriaan Bos ma możliwość, pomimo 
złego stanu zdrowia, uczestniczyć w analogicznej konferencji 
w siedzibie UNESCO w Paryżu. Chciałbym jeszcze raz 
podziękować za ten zaszczyt, a w szczególności pułkowni
kowi Krzysztofowi Kalińskiemu.

No cóż, chyba nie zostałem tu jednak zaproszony, aby 
wspominać dawne dzieje, więc teraz spójrzmy w przyszłość. Jakie 
są implikacje uaktualnionej Konwencji Haskiej, „ożywionej” 
przez II Protokół, któiy wszedł w życie 67 dni temu.

Pierwsza rzecz jaką należy podkreślić to ta, że w odnie
sieniu do Konwencji pozostało jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia. Musimy sprawić, aby pierwotna Konwencja 
Haska została zaakceptowana jako międzynarodowy instru
ment prawny w o wiele większym stopniu niż jest obecnie. 
Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy Konwencja stanie się 
instrumentem zwyczajowego prawa międzynarodowego. 
Myślę, że ten cel jest całkiem realny. Od 1992 r. o 46%  
wzrosła ilość państw -  stron Konwencji i są wśród nich 
ważne kraje szczególnie zaangażowane w utrzymaniu 
pokoju na świecie, będące członkami NATO, jak np. 
Kanada i Dania, choć pozostało jeszcze 109 państw, które 
pozostają poza Konwencją. Szczególnie miło mi było widzieć 
Chiny, które w 2000 r. ratyfikowały Konwencję, bo kiedy



w 1993 roku rozpoczynaliśmy rozmowy na ten temat nie było 
łatwo, mówiąc oględnie. Powinniśmy położyć większy nacisk 
w staraniach o zachęcanie państw do ratyfikacji zarówno 
Konwencji z 1954 roku, jak i II Protokołu. Myślę, że miesiąc, 
w którym Unia Europejska powiększyła się o nowych 
członków jest dobrą okazją aby podkreślić, że powinniśmy 
szczególnie mocno zabiegać o zacieśnienie współpracy w 
obszarze międzynarodowych zagadnień obronności. 
Dwudziestu jeden członków EU jest już stroną Konwencji, 
ale mamy też Irlandię, Litwę, Maltę i Wielką Brytanię, które 
stroną nie są. Jak dotąd zaledwie 5 państw ratyfikowało II 
Protokół: Austria, Cypr, Słowacja, Słowenia i Hiszpania. 
Zatem pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Innjnn ważnym problemem oczekującym na rozwiązanie 
jest możliwość wprowadzenia międzynarodowych sankcji 
karnych. Jest to bardzo trudne zagadnienie. Wiem, że wiele 
krajów musiałoby w związku z tym wprowadzić poprawki do 
konstytucji, aby móc poddawać swoich ob3^vateli ekstradycji.

Czas mija szybko. W  październiku odbędzie się pierwsza 
konferencja państw, które ratyfikowały II Protokół. To 
bardzo ważne spotkanie ponieważ zapadną na nim istotne 
decyzje. Sformułowane zostaną zalecenia proceduralne co 
do wdrażania II Protokołu, ustanowiony zostanie fundusz 
na ochronę dóbr kulturalnych w przypadku konfliktu 
zbrojnego, a nade wszystko utworzony zostanie stały komi
tet wzorowany na komitecie ds. światowego dziedzictwa, 
składający się z członków wybranych na czteroletnią 
kadencję. Jeśli wasz kraj nie przedłoży do końca września 
ratyfikacji II Protokołu Dyrektorowi Generalnemu UNESCO  
to najprawdopodobniej nie będzie mógł brać udziału w spot
kaniu jako pełnoprawny członek, a tylko jako obserwator.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na inne sprawy zwią
zane z Konwencją. System ochrony specjalnej (special pro
tection) wciąż jest dostępny, jeśli ktoś sobie życzy z niego 
korzystać, choć jak wszyscy wiemy z różnych przyczyn 
zupełnie się nie sprawdził. Pod specjalną ochroną znajduje



się sześć czy siedem schronów i jeden obszar -  miasto 
Watykan. Przedłożono swego czasu również propozycję objęcia 
ochroną specjalną kompleksu świątynnego Angkor w 
Kambodży, ale nie została ona zaakceptowana; nie dlatego, 
że nie spełniała warunków, ale z powodów czysto politycznych 
-  państwom-stronom nie podobał się reżim jaki wówczas 
panował w Kambodży. W  przyszłości chcielibyśmy uniknąć 
takich sj^uacji, chcielibyśmy stosować zasady jakimi posługują 
się państwa przy wpisywaniu na światową listę dziedzictwa 
gdzie względy polityczne nie mają wpłjrwu na podejmowane 
decyzje.

Oprócz ochrony specjalnej mamy również ochronę wzmo
cnioną (enhanced protection). Istnieje całkiem pokaźna lista 
obiektów oczekujących na objęcie ochroną wzmocnioną. 
Przede wszystkim, trzeba stwierdzić, że wciąż pokutuje 
przekonanie, że Konwencja Haska dotyczy tylko zabytków 
oraz obszarów zabytkowych. To jest prawdą w odniesieniu 
do Konwencji o Światowym Dziedzictwie. W  rzeczywistości 
Konwencja z 1954 roku dotyczy wszystkich ważnych obiektów 
zabytkowych: bibliotek, archiwów, muzeów. One również 
mogą się ubiegać o objęcie statusem ochrony wzmocnionej 
co jak sądzę, stawia przed nami nowe problemy.

Inny problem ochrony wzmocnionej to ten, że każda pro
pozycja musi zostać zaakceptowana w kategoriach wojs
kowych. Jestem wielkim entuzjastą Konwencji o Ochronie 
Światowego Dziedzictwa, lecz proszę zauważyć, że jeśli 
Komitet wpisze obiekt na listę kierując się błędnymi prze
słankami to w wyniku takiej decyzji ucierpi tylko jego 
wiarygodność. Jeśli natomiast decyzja o objęciu ochroną 
wzmożoną zapadnie w podobny sposób: nieprawidłowo, 
niesprawiedliwie, to konsekwencje są o wiele gorsze, 
mówimy tu o sytuacji, w której personel wojskowy i cywilny 
prawdopodobnie stanie wobec sankcji karnych. Dlatego 
jestem przeciwny tendencji automatycznego nadawania 
statusu ochrony wzmocnionej obiektom wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa. Widzę tu wiele trudności, chociaż
by przy dokładnym wskazaniu dla celów wojskowych, gdzie 
taki obiekt się znajduje. Muszę stwierdzić, że wiele cennych



zabytków trudno byłoby odnaleźć na bardzo dokładnych 
mapacli wojskowych, a z pewnością jeszcze trudniej byłoby 
je ominąć dowódcy wojslcowemu walczącemu w ciemnoś
ciach czy strzelającemu z pocisków typu Cruise z odległości 
3000 mil! W  moim regionie, we wschodnio- północnej Anglii 
mamy wiele zabytków, które mogłyby być wpisane na listę 
światowego dziedzictwa, ale których nigdy nie obejmie 
ochrona wzmocniona, np. XV-wieczne zabytkowe doki 
w Hull znajdują się w pobliżu portu, gdzie wciąż wpływają 
łodzie o napędzie atomowym. Mam kilka propozycji 
odnośnie praktycznego rozwiązania tego problemu, które 
przygotowałem dla UNESCO, ale nie są one jeszcze 
całkowicie gotowe.

Ostatnie zagadnienie, na które pragnę zwrócić państwa 
uwagę to środki karne.

Konwencja Haska w swojej oryginalnej postaci zawiera 
zapisy dotyczące stosowania środków karnych za zbrodnie 
wojenne w odniesieniu do umyślnego niszczenia dóbr 
kultury, lecz pozostawiono je w gestii państw. Ten system 
nie działa, dlatego należy stworzyć nowy, dwustopniowy. 
Pierwszy poziom, w obrębie cywilnego prawa karnego 
i wojskowego, danego kraju. Drugi poziom -  międzyna
rodowego jak w przypadku ścigania zbrodni przeciw 
ludzkości: każde państwo może aresztować każdą osobę 
winną ich popełnienia i postawić przed sądem, co jest 
ogromnym krokiem naprzód w tej dziedzinie.

Na koniec jeszcze jedno zagadnienie. Konwencja Haska 
nałożyła obowiązek szkolenia personelu wojskowego, 
a w szczególności personelu ochrony zabytków. To zadanie 
jest w wielu krajach wypełniane bardzo dobrze, ale niestety 
nie we wszystkich, a przecież naszym głównym celem jest 
osiągnięcie stanu powszechnego zrozumienia, że kulturowe 
dziedzictwo jest własnością wszystkich ludzi.

Dziękuję bardzo za uwagę. Wierzę, że nasze spotkanie 
przyczyni się w znacznym stopniu do ożywienia zasad 
Konwencji Haskiej i II Protokołu.

T łum . B D



Nicolas S t a n l e y -P r ic e  

D yrektor G eneralny IC C R O M

INICJATYWA MIĘDZYNARODOWEGO 
KOMITETU DO SPRAW ZACHOWANIA 

I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW (ICCROM)

W  ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

Panie Przewodniczący, Panowie Ministrowie,
Przyjaciele i Koledzy!

Jestem niezmiernie zaszczycony zaproszeniem na sesję 
plenarną konferencji w dniu 50. rocznicy Konwencji Ha
skiej. Moje wystąpienie będzie się trochę różniło od po
przednich. Będziemy mówić o niektórych problemach 
przygotowania się na wypadek zagrożeń z punktu widzenia 
międzynarodowej organizacji utworzonej przez UNESCO 
w 1956 roku, a do której Polska dołączyła w 1958 r.

Rolą ICROM-u jest podniesienie poziomu ochrony 
zabytków na świecie poprzez prowadzenie działań szkole
niowych i informacyjnych. Dziś będę mówić o jednym 
szczególnym aspekcie jakim jest przygotowanie na wypadek 
zagrożeń. Z wielu czynników przygotowania na wypadek 
zagrożeń wymienię dwa najważniejsze.

Pierwszy “  to wciąż niewystarczająca współpraca insty
tucji gromadzących ruchome dobra kultury takie jak: muzea, 
biblioteki, archiwa z instytucjami i służbami specjalistycznymi 
odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo. Uważamy, że ści
ślejsza współpraca tych instytucji jest bardzo istotna.



Drugi -  to działania zapobiegające tzw. efektowi wtór
nemu klęsk żywiołowych np. pożarom, trzęsieniom ziemi, 
które często powodują więcej zniszczeń niż pierwotne ka
tastrofy czy także efekt uboczny walk cywilnych w Czeczenii 
w 1991 Г, kiedy to zniszczono państwowy instytut arty
styczny -  jego zbiory i archiwum.

Często spotykamy się ze zjawiskiem, że zarządzający kry
zysem nie zawsze korzystają z pomocy służb ochrony za
bytków. Wiem, że jest to stwierdzenie uogólniające, bo 
w wielu krajach ten system działa świetnie, ale w wielu 
niestety nie. Niekorzystanie z usług tych służb prowadzi 
do dalszego gwałtownego pogarszania się stanu budynków, 
do czego nie musiałoby dojść. Mówię tu również o ekono
micznym aspekcie -  zamiast burzyć stare budynki i sta
wiać nowe trzeba lepiej konserwować stare, tak było 
w Edynburgu, gdy kilka lat temu pożar strawił część bu
dynków. Inna sprawa to jakość materiałów, z których się 
buduje. Pamiętamy trzęsienie ziemi w Ban w Iranie, gdzie 
mnóstwo budynków zawaliło się z powodu, nie jak mówio
no, złych materiałów budowlanych, ale złego rozplanowania 
architektonicznego miasta. Nie zgodzę się z tymi, którzy 
mówią, że jest to sprawa jakości konstrukcji, a nie rozplano
wania urbanistycznego. Jak podają badania, 76% zabitych 
w Banie mieszkało w budynkach o stalowej konstrukcji.

Problemem jest fakt, że często ludzie zajmujący się ochro
ną zabytków nie potrafią szybko zdefiniować priorytetów, 
dobrze doradzić tym, którzy muszą szybko podejmować 
decyzję np. w wojsku i obronie cywilnej. Kolejny problem 
dotyczy umyślnego niszczenia dóbr kultury, o którym już 
słyszeliśmy na obecnej konferencji, a które jest bardzo po
wszechne. Całe rejony zachodniej Afryki cierpią z powodu 
wojen domowych, z niewiarygodnymi wprost zniszczeniami 
kulturowego dziedzictwa, np. w Gwinei Bissau muzeum 
etnograficzne zostało przemienione na obóz wojskowy. 
W  następstwie bombardowania muzeum zostało ograbione, 
a jego archiwa prawie kompletnie zniszczone.

Zeszłoroczna konferencja zorganizowana dla państw tego



regionu wykazała nieprawdopodobną ilość zniszczeń z po
wodów konfliktów etnicznych. Warto wspomnieć o działal
ności ICROM-u na ich rzecz. Staramy się śledzić losy nie
legalnie wywiezionych dzieł z Afryki i publikować informa
cje o nich.

Co zatem robi ICROM aby zachęcić państwa do lepvSzego 
przygotowania się na wypadek zagrożeń? Pamiętajmy, że 
klęski żywiołowe i sytuacje zagrożenia spowodowane przez 
człowieka są bardzo istotnymi czynnikami, ale należy rów
nież pamiętać, że zwykłe zaniedbanie w czasie pokoju, brak 
troski, brak nadzoru i kontroli nad dziedzictwem kultural
nym itp. kumuluje się z czasem i przyczynia się do pogar
szania ich stanu. To też trzeba mieć na uwadze. Próbuje
my integrować codzienne działania służb konserwatorskich 
z innymi służbami np. z wojskiem, obroną cywilną. Zachęca
my, by z nami współpracowali, brali udział w przedsięwzię
ciach, które jeszcze 10-15 lat temu były wykonywane tyl
ko przez służby konserwatorskie. Chcemy, aby specjaliści 
od muzeów, bibliotek i archiwów współpracowali ze spe
cjalistami od zabytków i stanowisk archeologicznych, 
aby wypracowali wspólny język.

Inna sprawa — dokumentowanie. To zagadnienie było 
studiowane wiele lat temu. Dziś wiemy, że nowe technolo
gie trzeba wykorzystywać, ale też nie należy zapominać 
o starych sposobach dokumentowania, które powinny być 
łatwo dostępne przed zagrożeniem, a także bezpośrednio 
po nim. Ważne, aby w działania angażowali się nie tylko 
specjaliści od ochrony zabytków, ale też właściciele dóbr 
kulturalnych oraz osoby zajmujące się oszacowywaniem ry
zyka. Przyczyniamy się do rozpowszechniania idei ochrony 
w publikacjach.

Dzielimy się zdobytą wiedzą, np. na zlecenie Centrum 
Światowego Dziedzictwa UNESCO przygotowujemy pakie
ty szkoleniowe (training kids) pt. Przygotowanie do za
grożeń. Zawsze testujemy te materiały na różnorodnych 
kursach i w różnych sytuacjach zanim udostępnimy je szer
szemu gronu, takiemu np. jak OWHC -  organizacji zrze



szającej burmistrzów miast wpisanych na Listę Światowe
go Dziedzictwa. Prowadzimy liczne kursy dla specjalistów 
z dziedziny ochrony zabytków, a także dla obrony cywil
nej, policji i wojska. Ponadto przeprowadzamy kursy re
gionalne np. dla państw regionu Karaibów na wypadek 
huraganów, trzęsień ziemi i pożarów. Wciąż służymy po
mocą w wyjątkowych sytuacjach np. takich jak trzęsienia 
ziemi w Tbilisi w 2002 r., dostarczając pomocy technicznej 
aż do chwili obecnej przy odbudowie ich starego miasta. 
Mamy też kursy dla ekspertów od zbiorów. Chciałbym 
dodać, że widzę też ciągłe wyzwania dla nas. Zastanawiam 
się jak to wszystko będzie się rozwijało w przyszłości. M y
ślę, że przyszłość nie leży przede wszystkim w rozwoju 
możliwości technicznych ochrony zabytków, ale także 
w problemach kulturowego zrozumienia. Działajmy na 
rzecz racjonalnego odpowiadania na zagrożenia działając 
w obszarze któremu często towarzyszy irracjonalne zacho
wanie się ludzi. Dążąc do zmian poglądów ludzi, próbujmy 
zmienić ich patrzenie na dziedzictwo kulturowe. Tu jeszcze 
raz podkreślę, że ważne jest dokumentowanie dziedzictwa 
szczególnie tego najbardziej narażonego na zniszczenie.

Dążąc do międzynarodowej konsolidacji naszych wysił
ków korzystajmy z przepisów Konwencji Haskiej i Kon
wencji Genewskich, które są dla nas podstawą i które 
zmuszają do określenia tego co jest ważne, co chcielibyśmy 
zachować dla przyszłych pokoleń. Dobrze, że istnieją takie 
organizacje jak Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy 
choć uważam, że istnieje potrzeba większego zacieśniania 
współpracy między nimi. Nasze działania możemy wzmoc
nić poprzez komunikację wzajemną, czemu służy i ta kon
ferencja.

Dziękuję bardzo.

Tłum . BD



Lord Andrew M c I n t o s h

M inister ds. M ed iów  i D ziedzictw a 
W ielka Brytania

INICJATYWY WIELKIEJ BRYTANII 
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA

KULTURY

Zagadnienie ochrony dóbr kultury podczas konfliktów 
zbrojnych zyskało znaczenie międzynarodowe, rośnie także 
zainteresowanie potrzebą ochrony dóbr kultury nie tylko 
poszczególnych krajów, ale ludzkości w wymiarze globalnym.

Mam przyjemność poinformować dziś Państwa, że rząd 
brytyjski podjął decyzję o ratyfikowaniu Konwencji Haskiej 
z 1954 r. oraz przyjęciu jej dwóch Protokołów. Decyzja ta 
wyraża nasze silne przekonanie o słuszności zasad zawar
tych w tych dokumentach oraz znaczeniu, jakie dziedzictwo 
kulturowe odgrywa w życiu każdego narodu i jego członków. 
Wspólnie z pozostałymi ministerstwami, postaramy się 
znaleźć najskuteczniejsze i najbardziej odpowiednie metody 
działań prawnych związanych z wdrożeniem postanowień 
Konwencji.

Wielka Brytania uważa ratyfikację Konwencji i jej 
Protokołów za nadzwyczaj ważną, zarówno dla ochrony 
bezcennego dziedzictwa światowego, jak i promowania 
znaczenia międzynarodowego prawa humanitarnego. 
Wszyscy dziś wiemy, że w razie konfliktu zbrojnego 
priorytetem jest ochrona życia ludności cywilnej, a ochrona 
ich domów przed zniszczeniem -  podstawową zasadą prawa 
humanitarnego. Poszanowanie dla godności człowieka jest 
również poszanowaniem dla jego kultury. Obrona kultury 
danego narodu i jej wytworów odzwierciedla procesy globa



lizacji świata, w którym żyjemy: zniszczenie dóbr kulturo
wych oznacza zubożenie życia cywilnego i cywilizowanego.

Odpowiednie przygotowanie do działań praktycznych, 
wymagane przez Konwencję i Protokół II, są właściwe dla 
zarządzania w każdej sytuacji kryzysowej, nie tylko konflik
tów zbrojnych, ale innych zagrożeń -  począwszy od klęsk 
żjTwiołowych, a skończywszy na atakach terrorystycznych. 
Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju jest warunkiem jej 
przestrzegania także w czasie trwających walk. W  sytua
cjach militarnych, w których uczestniczymy, poważnie 
traktujemy potrzebę ochrony dóbr kultury. Staramy się 
przestrzegać postanowień Konwencji Haskiej; podczas 
szkoleń wojskowych i w polityce operacyjnej naszych sił 
zbrojnych zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony dóbr kultury.

Mam przyjemność poinformować, że przygotowywany 
jest wstępny projekt wdrożenia zasad tych dokumentów, 
co -  po dyskusji we wszystkich ministerstwach brytyjskich 
-  ma doprowadzić do ratyfikacji przez Wielką Brytanię 
Konwencji i przyjęcia Protokołów. Poza szeroką konsultacją 
wewnętrzną, skorzystamy oczywiście także z doświadczeń 
i wiedzy tych, którzy już tego obowiązku dopełnili.

W  naszym rządzie mamy długą i dobrą historię współ
pracy z Brytyjskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża 
oraz Brytyjską i Irlandzką Organizacją Błękitnej Tarczy, 
które pomogły nam w naszych dyskusjach nad Konwencją 
Haską i Protokołami. Dzięki tej współpracy w grudniu 2003 r., 
na 28. Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, rząd brytyjski i Brytyjski Czer
wony Krzyż przedstawiły wspólne stanowisko w tej sprawie. 
Departament Kultury, Mediów i Sportu ma także cenne 
kontakty i dobre relacje z innymi organizacjami i osobami 
ze środowiska kultury Wielkiej Brytanii, prowadzono rów
nież konsultacje wewnątrzrządowe.

Tak jak i inne kraje reprezentowane tu dzisiaj, Wielka 
Brytania jest dumna ze swojego unikatowego dziedzictwa 
kulturowego, jesteśmy zdecydowani chronić je dla przy-



sztych pokoleń. Ratyfikacja Konwencji i przyjęcie Proto
kołów zapewni także prawny wymiar tej ochrony.

Zasady Konwencji w dzisiejszym zmieniającym się 
świecie coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wielka Bry
tania jest o ich słuszności przekonana. Siła tej Konwencji 
pochodzi z połączonych sił tych, którzy ją stworzyli i przyjęli. 
Im większa liczba krajów jej przestrzegających, tym większe 
zabezpieczenie przyszłości naszego wspólnego dziedzictwa 
kulturowego.

Tłum . M K



John O ’R o u r k e

Przedstawiciel Kom isji Europejskiej w  Polsce 
Unia Europejska

DZIEDZICTWO KULTURY 
W  ZJEDNOCZONEJ EUROPIE -  

DZIAŁALNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ 
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 
PRZED ZAGROŻENIEM

Chciałbym Państwu przekazać najlepsze życzenia udanej 
konferencji w imieniu Komisarz Viviane Reding, odpowie
dzialnej za sprawy edukacji i kultury, która niestety nie 
mogła osobiście do nas dołączyć.

Moje krótkie wystąpienie podzieliłem na 4 części:
-  kompetencje Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa 

kulturowego -  ogólne omówienie,
-  cele polityczne UE w odniesieniu do dziedzictwa kul

turowego,
-  kilka programów realizowanych przez różne Dyrekto

riaty Generalne, a pokrewnych tematycznie,
-  działania w ramach programu Kultura 2000.

KOMPETENCJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Na początku należy stwierdzić, że największym wkładem 
Unii Europejskiej w ochronę dziedzictwa kulturowego na 
wypadek zagrożeń czasu wojny i pokoju jest usuwanie tych 
zagrożeń, poprzez nieustanne działania na rzecz pokoju,



stabilności i dobrobytu na naszym kontynencie. Tym nie
mniej UE ma również pewne szczególne kompetencje w tym 
obszarze zagadnień.

Dwanaście lat temu, w 1992 r., w Traktacie z Maastrich 
umieszczono artykuł dotyczący kultury. W  tym momencie 
otrzymaliśmy podstawę prawną do działań w obszarze kul
tury na szczeblu europejskim.

Artykuł ten mówi m. in.:
Działania UE powinny mieć na celu zachęcanie do 

współpracy Państw Członl<owslcicł2, a — w razie łconiecz- 
ności -  wspieranie i uzupełnianie ich działań w następu
jących polach...:

Konserwacja i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowe
go o znaczeniu europejskim... UE i Państwa Członkow
skie powinny rozwijać współpracę z państwami trzecimi 
i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi 
w sferze kultury, zwłaszcza z Radą Europy.

UE powinna uwzględniać sprawy kultury również 
w obszarach regulowanych innymi postanowieniami ni
niejszego Traktatu, zwłaszcza w odniesieniu do posza
nowania i promowania różnorodności kulturowej.

CELE POLITYCZNE UE W  ODNIESIENIU 
DO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Na szczeblu europejskim realizowanych jest kilka 
inicjatyw, które tematycznie odpowiadają tej konferencji.

Kluczowym od czasu tragicznych wydarzeń z 11 września 
2001 r. pojęciem jest „dialog międzykulturowy”. Unia Euro
pejska podkreśla rosnące znaczenie dialogu międzykulturo
wego przy różnych okazjach: w rezolucji z czerwca 2002 r. 
Rada ustaliła harmonogram, którego celem jest umieszczenie 
kultury w samym centrum działań związanych z integracją 
UE. Aspekty „horyzontalne” tego planu wiążą się z zapew
nianiem synergii między różnymi obszarami i kierunkami 
działań Unii, takimi jak kultura, edukacja i szkolenie, młodzież,



rozwój regionalny, badania naukowe i informacja oraz tech
nologie komunikacyjne. Plan działania wymienia także:

-  dialog międzykulturowy w celu promocji i upowszech
niania różnorodności kulturowej i językowej Europy,

-  współpraca Państw Członkowskich dotycząca udziału 
nowych Państw Członkowskich w różnych obszarach za
rządzania kulturą, np. dobrami kultury,

-  promocja współpracy kulturalnej z krajami trzecimi.

Cytując Komisarz Viviane Reding: dialog międzykultu
rowy, projekty wymiany, spotkania i inne formy współ
pracy, działania promujące tolerancję, zrozumienie i po
szanowanie dla innych, oraz projekty zwalczające rasizm 
i ksenofobię zyskały w ten sposób większe niż dotychczas 
znaczenie w Komisji Europejskiej, zwłaszcza zaś w D y
rektoriacie Generalnym Edukacji i Kultury.

Praktycznie rzecz biorąc, położyliśmy większy nacisk na 
priorytet programu Kultura 2000 dotyczący współpracy 
z krajami trzecimi. Do działań DGEK wrócę jeszcze w ostat
niej części mojego wystąpienia.

KILKA PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ 
RÓŻNE DYREKTORIATY GENERALNE

Jak już wspomniałem, sprawy ochrony dziedzictwa kultu
rowego mieszczą się w obszarze działań kilku Dyrektoriatów 
Komisji Europejskiej.

Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne obejmują większość wydatków 

Unii na działalność kulturalną. Nie znamy co prawda do
kładnych danych procentowych dotyczących wydatków na 
działania kulturalne z całego budżetu Funduszy, są one 
jednak z pewnością kilkakrotnie większe niż cały budżet 
pięcioletniego programu Kultura 2000. Fundusze te są 
zdecentralizowane -  podzielone na programy lokalne, dlatego 
nie są bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską.



Dla przykładu: Portugalia finansuje w ramach Funduszy 
realizację dużego programu kulturalnego w latach 2000- 
2006, z budżetem 237 min euro.

VI Program Ramowy
Ten ogromny i kompleksowy program jest podzielony 

na kilka typów działalności i dalej — na działania prioryteto
we i celowe. Stosunkowo niewielki budżet przewidywany 
jest na realizację programów dotyczących dziedzictwa na
rodowego w latach 2002-2006. Komisja ma nadzieję, że 
większe środki na te projekty znajdą się w kolejnym Progra
mie Ramowym, który rozpocznie się w roku 2007.

Inna gałąź VI PR jest zarządzana przez Dyrektoriat Spo
łeczeństwa Informacyjnego -  jest to program „Technologie 
społeczeństwa informacyjnego”. Jeden z obszarów tema
tycznych tego programu dotyczy technik związanych z edu
kacją i dostępem do dziedzictwa kulturowego. Jego celem 
jest tworzenie zaawansowanych systemów i usług poprawia
jących dostęp do europejskich źródeł wiedzy. Koncentruje 
się on szczególnie na wspieraniu i rozwijaniu roli bibliotek, 
muzeów i archiwów w Europie.

Pomoc nagła
Można również wspomnieć o udziale Unii w programach 

pomocy nagłej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. 
Przykładowo -  pomoc dla dotkniętej powodzią Pragi. Z takich 
środków skorzystało ostatnio wiele krajów Europy 
Centralnej.

DZIAŁANIA W  RAMACH PROGRAMU KULTURA 2000

Program Kultura 2000 jest jednym z podstawowych reali
zowanych przez Dyrektoriat Edukacji i Kultury w latach 
2000-2004, z budżetem zaledwie 167 min euro na pięć lat. 
Jednym z jego głównych celów jest wymiana i rozpowszech
nianie, na poziomie europejskim, informacji o wspólnym



dziedzictwie kulturowym o znaczeniu europejskim, upo
wszechnianie know-how, promocja dobrych praktyk w za
kresie konserwacji i zabezpieczania zbiorów.

Stworzenie nowego programu o takim wymiarze to bar
dzo długa procedura. Jesteśmy obecnie w trakcie jej reali
zacji. Aby zapewnić ciągłość pomocy unijnej dla tego sek
tora, Komisja proponuje przedłużenie obecnie trwającego 
programu na kolejne dwa lata -  do 2006 r. Wierzymy, że 
otrzymamy na czas potwierdzenie pozwalające zapropono
wać zainteresowanym składanie wniosków na 2005 r. W  ta
kiej sytuacji nowy program rozpocznie się nie wcześniej niż 
w 2007 r. Chciałbym podkreślić, że priorytet Komisji doty
czy obecnie rozwijania współpracy z krajami trzecimi.

A oto kilka krótkich informacji o innych działaniach podej
mowanych w ramach programu Kultura 2000, a dotyczą
cych dziedzictwa kulturowego:

-  „Laboratoria dziedzictwa europejskiego” -  pomoc dla 
projektów dotyczących konserwacji i zabezpieczania 
dziedzictwa kulturowego szczególnego znaczenia, służąca 
tworzeniu i rozpowszechnianiu w skali europejskiej innowa
cyjnych pomysłów, metod i technik. Projekty należy składać 
przez odpowiednie władze krajowe, zgodnie z corocznie po
dawanymi harmonogramami.

-  W  ścisłej współpracy z Radą Europy w Strasburgu UE  
wspiera program „Zabezpieczanie dziedzictwa kulturowego 
w Europie południowo-wschodniej”. Inicjatywa obejmuje 
„Plan zintegrowanej renowacji” (Rehabilitation Project Plan) 
badania stanu dziedzictwa architektonicznego i archeolo
gicznego oraz ustalenia listy priorytetowej zabytków i miejsc 
wymagających natychmiastowej konserwacji lub renowacji. 
Program rozpoczął się w 2003 r. i potrwa do 2005. Obejmuje 
on następujące kraje: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułga
rię, Chorwację, Macedonię, Serbię i Czarnogórę (łącznie 
z Kosovem) oraz Rumunię.

-  I wreszcie -  od 2003 r. Unia Europejska, za pośredni
ctwem federacji Europa Nostra, przyznaje doroczną nagrodę



Dziedzictwa Kulturowego. Jest to nagroda indywidualna 
dla osób lub organizacji, przyznawana za projekty ochrony 
i renowacji szeroko rozumianego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego.

Panie i panowie,
Chciałbym Państwu pogratulować inicjatywy zorganizo

wania tej konferencji. Z mojej strony, przedstawię jej wyniki 
w Brukseli. Życzę sukcesów w dalszych obradach.

Tłum. M K



p p łk  M a r k  P a y n e  

NATO, SH APE

OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO W E 

WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTACH 
MILITARNYCH, OPERACJACH 

POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH

W  moim wystąpieniu przedstawię Państwu działania 
W  zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego realizowane 
przez NATO podczas interwencji zbrojnych, operacji 
pokojowych i stabilizacyjnych. Materiał ten podzieliłem 
wstępnie na trzy części:

-  przeszłość -  dokumentacja wojskowa (od zniszczeń do 
odbudowy),

-  odpowiedzialność -  przepisy prawne, planowanie,
-  realizacja -  metody działania.
Patrząc w głąb historii, od czasów starożytnych po dzień 

dzisiejszy, wszystkie armie dokonywały ogromnych, 
niewybaczalnych zniszczeń dziedzictwa kulturowego — 
budynków, infrastruktury, gospodarki. Kolaż pokazany na 
slajdzie przypomina kilka zaledwie przykładów -  most 
w Mostarze, rzeźby w Bamiyan.

Z drugiej strony trzeba jednak powiedzieć, że wiele 
zabytków uratowano, a nawet że pozostawały one pod 
ochroną sił zbrojnych. Ten slajd pokazuje żołnierzy 
brytyjskich z kontyngentu NATO KFOR, którzy pilnują 
niewykończonego kościoła serbskiego w Pristinie (Kosowo), 
zaraz po swoim przyjeździe do miasta w sierpniu 1999 roku. 
NATO opracowało własną politykę i doktrynę nakazującą 
współpracę cywilno-wojskową, realizowaną przez CIMIC



(Civil Military Cooperation). Przyjęto założenie, że 
działania sil NATO mają charakter nie tylko militarny, ale 
wymagają uwzględniania w podejmowanych akcjach 
różnorodnych czynników społecznych, politycznych, 
kulturowych, religijnych, gospodarczych, środowiskowych 
i humanitarnych. Mówi o tym dokument NATO CIMIC 
MC 411/1.

Z kolei doktryna CIMIC AJP Nr 9 dotyczy świadomości 
kulturowej, odnosi się do podstawowego znaczenia 
wrażliwości na lokalne obyczaje, kulturę, dziedzictwo i styl 
życia we wszystkich pełnionych misjach. W  trudnych 
warunkach, w środowiskach wrażliwych na najdrobniejsze 
błędy polityczne czy kulturowe, bezmyślne naruszanie 
prawa czy zwyczajów lokalnych może być przyczyną bardzo 
niekorzystnych wydarzeń i poważnie ograniczyć szanse 
powodzenia misji. Świadomość tego jest wśród żołnierzy 
rozwijana poprzez system działań edukacyjnych CIMIC.

Od współczesnych dowódców wymaga się uwzględniania 
w planowaniu działań wielu kompleksowych czynników, do 
czego z kolei niezbędne są umiejętności z zakresu 
planowania i doradztwa. Spoczywa na nich odpowie
dzialność prawna i moralna wobec cywilów w zajmowanym 
przez nich obszarze, odpowiedzialność realizowana 
praktycznie we współpracy z władzami i organizacjami 
cjAvilnymi. W  jej zakresie mieszczą się także miejsca ważne 
pod względem kultury w skali krajowej i międzynarodowej.

Nie można powiedzieć, że NATO zawsze działa bez
błędnie. Niestety, my również popełniamy błędy; zdarza 
się, że w ich wyniku zniszczeniu ulegają także dobra kultury. 
NATO jest jednak świadome swojej odpowiedzialności, aby 
w miarę sił i środków zrobić wszystko dla ochrony obiektów 
kultury.

Personel CIMIC uczestniczy w przygotowywaniu głów
nego planu operacji. Dba także o zapewnienie udziału 
cywilów w tych przygotowaniach. Ich działania są w miarę 
możliwości oparte o wcześniej przeprowadzone szczegółowe 
badania, dotyczące świadomości politycznej i kulturowej, in



frastruktury cywilnej, wykorzystujące informacje od or
ganizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Badania i raporty dotyczące spraw kultury zawierają 
dużo wiedzy historycznej, demograficznej, kulturowej, 
dotyczącej struktury społecznej, języków, religii, sztuki, 
pomników i archiwów -  w tym ogólnego stanu i problemów 
oraz ich znaczenia dla sił NATO. Zbieranie informacji nie 
odbywa się w próżni. Tworzenie jak najpełniejszego i czy
telnego obrazu sytuacji wymaga współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i pozarządowymi.

Wspominałem o polityce i doktrynie NATO. Te doku
menty mają charakter wytycznych dla dowódców wszyst
kich szczebli. Ponadto NATO opracowało zestaw pod
ręczników taktycznych, które mają pomagać żołnierzom 
w wykonywaniu operacji. Zawierają one m.in. listy kon
trolne, wyjaśnienia, wzory raportów.

Szkolenia prowadzone przez NATO CIMIC obejmują 
m.in. sprawy kultury i dziedzictwa, poza teorią zawierają 
również element praktyczny.

NATO jest świadome swojej odpowiedzialności i -  
wspólnie z innymi organizacjami krajowymi i międzyna
rodowymi — działa na rzecz zapobiegania zniszczeniom 
i usuwania przyszłych i teraźniejszych zaniedbań, aby za
chować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Tłum . M K



nadbryg. Piotr Вик
Zastępca K om endanta G łów nego 
Państwowej Straży Pożarnej 
Polska

STAN ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW 
KULTURY W  POLSCE PRZED 

ZAGROŻENIEM POŻAROWYM ORAZ 
KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

Szanowni Państwo!
Z dużą satysfakcją przyjąłem zaproszenie pana ministra 

do wspólnego zorganizowania międzynarodowej konferencji 
nt. dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i po
koju. Odbywa się ona w momencie, gdy w naszym kraju 
cały czas trwa proces integracji zadań ratowniczych, ochro
ny przeciwpożarowej, obrony cywilnej, czy też szeroko poję
tej ochrony ludności.

Zmiany te, co do zasadności których jesteśmy wszyscy 
wspólnie przekonani, mają za zadanie kompleksowe spojrze
nie na sprawy bezpieczeństwa naszego kraju, w szczególności 
kładąc nacisk na jednoznaczne uregulowanie zakresu odpo
wiedzialności kompetentnych władz publicznych za działania 
w sytuacjach nadzwyczajnych. W  systemie tym nie może 
zabraknąć miejsca na problemy ochrony dóbr kultury.

Każdego roku jednostki ochrony przeciwpożarowej inter
weniują przy kilkudziesięciu zdarzeniach -  pożarach, innych 
miejscowych zagrożeniach, awariach technicznych -  które 
powstają w obiektach kwalifikowanych do dóbr kultury.

W  wyniku pożarów, klęsk żywiołowych a także np. 
awarii, osunięć ziemi utracone zostają bezcenne świadectwa 
naszej przeszłości.

Państwowa Straż Pożarna od wielu lat aktywnie uczestni
czy w realizacji zadań w zakresie zapobiegania pożarom



w szczególności w obiektach zabytkowych. Wspólnie z Ge
neralnym Konserwatorem Zabytków ustaliliśmy listę naj
ważniejszych obiektów zabytkowych przewidzianych do 
zainstalowania w nich automatycznych systemów wykry
wania i sygnalizacji pożaru i podłączenia ich do najbliższej 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Pion kontrolno-rozpoznawczy przeprowadza ok. 2 tys. 
kontroli rocznie w obiektach zabytkowych egzekwując usu
nięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a jednocześnie 
wyjaśniając i doradzając właścicielom najlepsze oraz naj
bardziej ekonomiczne środki zabezpieczenia przeciwpożaro
wego obiektów i zbiorów.

Przedstawię teraz stan zagrożenia obiektów kultury 
w Polsce przez pożary oraz klęski żywiołowe.

STATYSTYKA POŻARÓW I ICH PRZYCZYNY

Pożary są jednym z najpoważniejszych elementów zagro
żenia dóbr kultury. Z tego też względu zgromadzone zasoby 
dzieł sztuki wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. 
Struktura polskich zabytków sprawia, że zniszczeniu 
wskutek pożaru ulegają najczęściej drewniane obiekty kultu 
religijnego -  rocznie kilkadziesiąt. Realne zagrożenie 
pożarowe występuje również w skansenach, gdzie zwykle 
w jednym miejscu, na ograniczonej przestrzeni, zgroma
dzone są znaczne ilości łatwopalnych budynków i budowli.

Wśród najczęściej występujących przyczyn pożarów 
można wyróżnić podpalenia, nieostrożne obchodzenie się 
z otwartym ogniem, brak konserwacji urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe i gazowe oraz przewodów kominowych, 
zwarcia w instalacji i urządzeniach elektrycznych.

W  strukturze przyczyn pożarów szczególnie niepokojący 
jest znaczący udział podpaleń umyślnych. Niepokój ten 
wynika z faktu, że o ile liczbę i rozmiary pożarów powodowa
nych nieostrożnością ludzką, czy brakiem dbałości o spraw
ność wyposażenia technicznego obiektów można w drodze 
planowych przedsięwzięć prewencyjnych znacząco ograni



czyć, о tyle przeciwdziałanie świadomemu postępowaniu 
sprawców przestępstw pożarowych jest o wiele trudniejsze. 
Wymaga to zintegrowania różnych systemów np. monito
ringu pożarowego, antywlamaniowego, wprowadzenia służb 
dozoru itd.

Mając świadomość, że całkowite wyeliminowanie wszy
stkich przyczyn powodujących powstawanie i rozprzestrzenia
nie się pożarów jest niemożliwe, należy dą^ć w uzasadnion}^! 
zakresie do ograniczania poziomu zagrożenia pożarowego. 
Pożar jest zjawiskiem wielowymiarowym, w związku z tym 
podawanie uniwersalnych recept mających na celu zmniej
szenie strat pożarowych jest niezwykle trudne, tym bardziej 
jeśli w centrum zainteresowania znajdują się obiekty zabyt
kowe -  wymagające uwzględnienia specyficznych wymagań 
dotyczących zachowania estetyki, nienaruszania oryginalnej 
konstrukcji itd.

W  zasadzie każdy obiekt wymaga indywidualnej analizy 
sposobu zabezpieczenia przed pożarem i opracowania syste
mu ochrony przeciwpożarowej. Najczęściej podejmowane 
działania techniczne i organizacyjne w tym zakresie spro
wadzają się do:

1) uodpornienia konstrukcji środkami chemicznymi za
pewniającymi trudną zapalność drewna,

2) obudowy elementów łatwopalnych materiałami nie
palnymi (np. płytami gipsowymi),

3) podziału obiektu na strefy pożarowe,
4) eksploatowania urządzeń technicznych zgodnie z prze

znaczeniem i instrukcją obsługi oraz zapewnienia bieżącej 
ich konserwacji,

5) zapewnienia badań okresowych instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz urządzeń grzewczych,

6) zapewnienia właściwej ochrony odgromowej,
7) opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

i skutecznego egzekwowania jej postanowień np. z wyko
rzystaniem służb dozoru,

8) zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi 
i mienia, w tym oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnjnni,



9) zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia 
akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej (m.in. wy
konanie i utrzymanie drożności dróg pożarowych, zapew
nienie wody do gaszenia pożaru),

10) przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie w zakresie moż
liwości ewakuacji ludzi i mienia oraz działań gaśniczo-ra- 
towniczych,

11) wyposażenia obiektu w:
• automatyczne instalacje wykrywania pożaru, w tym pod

łączone bezpośrednio do jednostki straży pożarnej,
• stale urządzenia gaśnicze, 

gaśnice, hydranty wewnętrzne.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W  ZABEZPIECZENIACH 
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Z uwagi na występujące zagrożenia oraz znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego narodu, obiekty zabytkowe zo
stały objęte przez Państwową Straż Pożarną szczególnym 
nadzorem prewencyjnym. Corocznie kontrolowanych jest 
ponad 500 tego typu obiektów.

W  ramach przeprowadzonych przez komendy powiato
we Państwowej Straży Pożarnej czynności kontrolno- rozpo
znawczych dokonano oceny przestrzegania przepisów prze
ciwpożarowych w obiektach zabytkowych. Celem kontroli 
było sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciw
pożarowych w omawianej grupie obiektów, gównie w zakresie 
zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, wyposaże
nia w instalację sygnalizacji alarmowej, doboru i wyposaże
nia obiektów w sprzęt i urządzenia gaśnicze oraz urządzeń 
i instalacji użytkowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia 
wodnego i dojazdów pożarowych.

W  wyniku przeprowadzonych działań w latach 1999- 
2003 skontrolowano ogółem 3819 obiektów, w których 
stwierdzono szereg nieprawidłowości (około 2 na jeden 
obiekt), dotyczących m.in.:
• niezapewnienia właściwych warunków ewakuacji,

-  instalacji sygnalizacyjno-alarmowych,



-  okresowych badań instalacji użytkowych,
— instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
— przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego i dróg prze

ciwpożarowych,
W  ramach działań pokontrolnych komendy powiatowe 

PSP podjęły różnego rodzaju działania mające na celu 
egzekucję stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidło
wości, m.in.:

-wydały decyzje administracyjne, w tym o zakazie użyt
kowania obiektów lub ich części,

-  skierowały wystąpienia do innych organów (np. Gene
ralnego Konserwatora Zabytków, itp.).

Zarówno ilość, jak i charakter stwierdzonych nieprawi
dłowości wskazują na konieczność podjęcia ze strony użyt
kowników i właścicieli obiektów pilnych działań zmierzają
cych do wyeliminowania istniejących zaniedbań. Dotyczy 
to zwłaszcza obiektów, w których stwierdzono zagrożenie 
życia ludzi oraz obiektów zabytkowych o dużej wartości 
historycznej. Struktura nieprawidłowości wskazuje, że 
w wielu przypadkach dotyczyły one zagadnień nie mają
cych wpływu na zmiany w materii budowlanej obiektów 
i nie wymagały działań inwestycyjnych (np. właściwa orga
nizacja ochrony przeciwpożarowej).

Należy również stwierdzić, że często usunięcie stwierdzo
nych nieprawidłowości nie wiąże się z ponoszeniem dużych 
kosztów, a jedynie potrzebna jest świadomość zagrożenia 
i należyta troska ze strony użytkowników, właścicieli, bądź 
zarządzających obiektami zabytkowymi. Szczególnie doty
czy to konieczności badań stanu technicznego instalacji użyt
kowych (elektrycznych, ogrzewczych i odgromowych 
w obiektach) oraz wyposażenia w gaśnice. Do usuwania 
ww. usterek nie są wymagane duże nakłady finansowe, 
a wpływają one w zdecydowanym stopniu na stan bezpie
czeństwa pożarowego tych obiektów.

MONITORING POŻAROWY

Spośród 738 muzeów i zabytków budowlanych, wy
znaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków



w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej 
Straży Pożarnej (lista znak B O D K M -37/96  z listopada 
1996 r.), w których wymagany jest system sygnalizacji 
pożarowej (SSP), według stanu na 31.12 .2003  r., po
siada go 469 obiektów (63 ,6% ), w tym 285 muzeów, 87 
obiektów kultu religijnego oraz 65 inne obiekty. Podłą
czenie do PSP ma 315 muzeów i zabytków budowla
nych (42 ,7% ).

Liczba obiektów wymieniona w wykazie muzeów i zabyt
ków budowlanych Generalnego Konserwatora Zabytków 
z 1996 r. (znak BODKM-37/96) została do dnia dzisiejszego 
zmniejszona o następujące 4 obiekty.

1. Kościół Świętego Jakuba w Sandomierzu (pozycja 
602 z listy GKZ).

2. Zespół Klasztorny oo. Dominikanów w Sandomierzu 
pozycja 603 z listy GKZ -  ta sama instytucja kościelna (ko
ściół i klasztor).

3. Kościół pod wezwaniem św. Anny w Długiej Kościelnej 
w powiecie mińskim, gm. Halinów (województwo mazowiec
kie) -  uległ całkowitemu spaleniu w wyniku pożaru, jaki 
miał miejsce w dniu 9.09.2000 r. Z zabudowań ocalała 
jedynie drewniana dzwonnica (pozycja 1 z listy GKZ).

4. Muzeum Okręgowe — Oddział Literatury im. J. Iwasz
kiewicza w Sandomierzu (pozycja 610 z listy GKZ).

Aktualnie 25 obiektów (3,4%) jest w trakcie wyposaża
nia w SSP, a w 23 obiektach (3,1%) trwają zaawansowane 
prace nad przystąpieniem do wyposażenia ww. instalacje.

STRATY W  ZABYTKACH PODCZAS POWODZI
W  1997

Na skutek długotrwałych i wyjątkowo obfitych opadów 
atmosferycznych w rejonie północnych Czech, Słowacji 
i południowej Polski wystąpiły gwałtowne i narastające 
spiętrzenia wód w górnych biegach Odry i Wisły oraz w ich 
dorzeczach. Tereny południowej i zachodniej Polski zostały 
dotknięte powodzią o nie notowanej dotychczas skali. Znisz
czeniu uległo ok. 1200 obiektów zabytkowych, zwłaszcza 
na terenie: Kłodzka, Barda Śląskiego, Bystrzycy Kłodz
kiej, Lądka-Zdroju, Międzylesia, Radkowa, Opola, Nysy,



Lewina Brzeskiego, Wrocławia, Oławy, Urazu, Brzegu 
Dolnego, Wlenia, Cieplic, Jeleniej Góry, Głogowa, Ścinawy, 
Legnicy, Prochowa (woj. legnickie). Nowej Soli, Krosna 
Odrzańskiego, Sulechowa, Szprotawy i Zagania, Raciborza, 
Siewierza i innych.

Znaczne straty odnotowano także w zabudowie histo
rycznej licznych osiedli wiejskich, zespołach parkowo- 
ogrodowych, cmentarzach i zespołach klasztornych oraz 
stanowiskach archeologicznych. Najbardziej gwałtowna 
i największa fala wody uderzyła na historyczny zespół mia
sta Kłodzka. W  zespole urbanistycznym Starego Miasta 
ucierpiało 140 historycznych budowli i kamienic. Zalane 
zostały wartościowe obiekty położone między korytami 
rzek: Nysy Kłodzkiej i Młynówki. Szczególnie ucierpiała 
zwarta zabudowa ulic: A. Grottgera, Braci Gierymskich, 
J. Matejki, Z. Stryjeńskiej, L Daszyńskiego, gdzie zostało 
uszkodzonych trzynaście XVIII-wiecznych zabytków 
architektury. W  tym zespole ok. 80%  zabudowy wymagało 
gruntownych zabiegów konserwatorskich. Restauracji po
winno być też poddanych kilkadziesiąt domów z końca XIX w. 
i początków X X  w., zlokalizowanych na Wyspie Piaskowej.

W  omawianym zespole miejskim najpoważniejsze straty 
poniósł niedawno odnowiony kościół i klasztor oo. Francisz
kanów, pochodzące z XVII i XVIII w. Woda zalała kościół 
do wysokości 4 m, niszcząc ołtarz główny, ołtarze boczne 
i inne zabytkowe wyposażenie świątyni. Pod wodą znala
zła się barokowa polichromia zakrystii. Naruszona została 
stabilność podłoża i podmyty mur fundamentowy przy wie
żach klasztornych. Woda zniosła niemal doszczętnie mury 
otaczające klasztor. W  sumie w okolicach Wałbrzycha na 
skutek powodzi ucierpiało 360 obiektów, z tego 70 wpisa
nych do rejestru zabytków. Bardzo poważne straty w powo
dzi 1997 r. poniosły obiekty okolic Wrocławia (ok. 200 
obiektów zabytkowych zwłaszcza budynków mieszkalnych, 
kościołów, obiektów użyteczności publicznej, a także zam
ków, pałaców, dworów oraz parków). Poza Wrocławiem 
znaczne straty poniósł zespół urbanistyczny w Brzegu Dol-



nym oraz wysokiej klasy zespół pocysterski w Lubiążu, 
w piwnicach którego przez wiele tygodni zalegała woda. 
Ilościowo dwukrotnie większe straty zanotowaliśmy w oko
licach Opola, gdzie woda zalała ok. 500 zabytków i zespo
łów zabytkowych -  głównie w Opolu, Nysie, Brzegu oraz 
na terenie gmin Lubsza i Popielów. W  okolicach Jeleniej 
Góry najbardziej ucierpiało miasto Wleń, gdzie w ponad 
100 obiektach woda zalała piwnice, a często również par
tery obiektów zabytkowych. Z cennych zabytków uszko
dzone zostało Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, pałace 
w Biedrzychowicach, Ciechanowicach, Wojanowie i kościół 
w Szklarskiej Porębie.

W  okolicach Legnicy powódź zalała 4 zabytkowe obiekty: 
kolegiatę NMP w Głogowie, park i pałac w Czernej, kościół 
św. Jadwigi w Kwiatkowicach i mury miejskie w Ścinawie.

W  województwie zielonogórskim szczególnie dużo strat 
odnotowano w Krośnie Odrzańskim, gdzie zostało zalanych 
86 kamienic. Woda dostała się do zamku, spichlerza i 20 
budynków. Zniszczone też zostały zabytki w Brzeźnicy, 
Klenicy, Otyniu, Sulechowie i Bj^omiu Odrzańskim.W okoli
cach Katowic woda poważnie zdewastowała kilkanaście par
ków, a z zespołów miejskich najbardziej ucierpiał Racibórz. 
Kościół św. Jana Chrzciciela na Ostrogu, mury miejskie 
i zamek zostały zalane do wysokości 1 m. Duże straty zanoto
wano też w kilku pałacach, m.in. w Chałupkach, Gorzycach, 
Kończycach Małych, Krzyżanowicach oraz w drewnianej 
kapliczce różańcowej z 1770 r. w Bukowie. Na terenie połud
niowej Polski najbardziej ucierpiały drewniane, gotyckie 
kościoły w Harklowej, Łopusznej i Lipnicy Murowanej.

Należy zwrócić uwagę, że tego typu unikalne, średnio
wieczne obiekty drewniane wymagają zupełnie innych 
działań konserwatorskich niż zamki, pałace czy kamienice 
mieszczańskie. Mocno zawilgocone zabytkowe drewno jest 
narażone na szybką korozję biologiczną, którą powodują 
rozwijające się w tych warunkach pleśnie i grzyby domowe. 
Powódź na Lubelszczyźnie przyniosła straty głównie 
w Kazimierzu nad Wisłą. Tu woda wdarła się do piwnic 
kilku kamienic i spichlerzy renesansowych.



Biuro Generalnego Konserwatora Zabytków PSOZ, 
w ramach realizacji akcji niesienia pomocy zabytkom do
tkniętym powodzią w lipcu 1997 r., podjęło szereg działań 
zmierzających do usunięcia skutków tragedii:

1. Powołano zespół koordynacyjny ds. niesienia pomocy 
zalanym zabytkom. Przewodniczący zespołu współpraco
wał ze sztabem powodziowym utworzonym w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki.

2. Generalny Konserwator Zabytków wystosował listy 
do wojewodów w sprawie podjęcia natychmiastowych 
działań przy ratowaniu zabytków oraz zastosowania wła
ściwych zaleceń konserwatorskich w postępowaniu ze znisz
czonymi obiektami.

3. Przeanalizowane zostały możliwości finansowe 
budżetu w dziedzinie ochrony zabytków. Wygospodarowano 
środki na ich ratowanie i przelano je na subkonta woje
wódzkich konserwatorów zabytków.

4. Opracowano harmonogram działań wojewódzkich 
konserwatorów zabytków i Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, mający być pomocą w procesie weryfikacji da
nych i określania stanu zagrożonych obiektów.

5. Zorganizowano zespoły ekspertów z różnych ośrod
ków i środowisk konserwatorskich, które we współpracy 
z wojewódzkimi służbami konserwatorskimi analizowały 
stan poszczególnych zabytków w województwach dotknię
tych powodzią.

6. Zebrano materiał dotyczący skali szkód i szacunko
wych nakładów potrzebnych do podjęcia działań ratowni
czych w poszczególnych województwach.

7. Przystąpiono do ratowania najbardziej zagrożonych 
obiektów. Opracowano „Wytyczne konserwatorskie i eks
pertyzy dotyczące ratowania polichromii i zabytków rucho
mych”.

8. Generalny Konserwator Zabytków zorganizował w So
bótce pod Wrocławiem konferencję z wojewódzkimi konser
watorami zabytków na temat stanu zagrożenia zabytkowych 
obiektów, form współpracy i niesienia pomocy jednostkom 
terenowym.



9. Wszystkich zainteresowanych informowano o możli
wościach podejmowania prostych prac zabezpieczających 
oraz na temat pomocy, jakiej może udzielić Państwowa 
Służba Ochrony Zabytków (PSOZ).

10. Przekazano terenowym służbom konserwatorskim 
sprzęt komputerowy oraz wyposażenie techniczne daro
wane przez firmy pragnące pomóc w akcji ratowania 
obiektów zabytkowych. Na podstawie raportu prof. Miro
sława Przyłęckiego oraz zebranych przez nas informacji 
opracowano „Wstępny raport na temat zniszczeń obiektów 
zabytkowych w powodzi 1997 r.” . Dokument ten wskazuje 
m.in. na bezpośrednie i pośrednie skutki powodzi w zabyt
kowych obiektach.

A. Skutki bezpośrednie
Do najważniejszych uszkodzeń zabytków architektury 

i budownictwa, a niejednokrotnie także zabytków rucho
mych stanowiących ich wystrój lub wyposażenie (np. ołtarze, 
stalle, rzeźby wolno stojące), dochodziło najczęściej tam, gdzie 
raptowny przybór wód powodował powstawanie fali ude
rzeniowej o dużej masie i szybkości przepływu. Fala ta po
wodowała różnej wielkości naprężenia dynamiczne w struk
turach obiektu, jak uderzenie czy wstrząs. Na skutek takich 
właśnie uderzeń zawaliło się szereg budynków w Kotlinie 
Kłodzkiej, a niektóre ule^y znacznej destrukcji mechanicznej 
(np. zawalenie się narożnika, ubytki i wyrwy w ścianach, 
destabilizacja więźby dachu czy rozpad połaci dachowych). 
W  wielu przypadkach uderzenia fali powodziowej potęgo
wane były niesionymi przez nią drzewami, belkami i inny
mi obiektami o znacznych rozmiarach, masie i twardości. 
Kolejną, bardzo poważną przyczyną były deformacje grun
tu i podłoża powodowane szybkim przepływem spiętrzonych 
wód, którego skutkami było obrywanie brzegów, zmiany 
koryta rzek, obsuwanie i zapadanie gruntu.W wyniku tego 
procesu dochodziło do obsuwania i przemieszczania podło
ża budynków, uszkodzenia lub przemieszczania fundamen
tów, pękania, a nawet zawalania się murów nośnych, ścian 
działowych, konstrukcji, dachów, schodów itp.



в . Skutki pośrednie
Na skutek spiętrzenia wód powodziowych doszło do rozle

wisk i zalania terenów o różnym stopniu chłonności i przepu
szczalności gruntu, a także o różnych strukturach i wy- 
trzymałościach naprężeniowych. W  szeregu przypadków kilku
tygodniowe zaleganie rozlewisk doprowadziło do uplastycznie
nia podłoża, rozmycia i rozrzedzenia gruntu, co spowodowało 
osłabienie, a nawet utratę nośności gruntu pod budowlami, 
destabHizację partii fundamentowych, murów piwnic i przy
ziemia, przesuwanie poziome, obsuwanie pionowe i moment 
obrotowy ław fundamentowych. Reakcje te powodowały z kolei 
pękanie murów, ich rozspojenia, a czasem nawet rozpad.

Straty powodziowe w obiektach zabytkowych, oszaco
wane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i ze
społy ekspertów, wynoszą około 43 min zł. Problematyka 
usuwania skutków powodzi dominowała w działalności 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków w II półroczu 1997 r. 
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz ich przedsta
wiciele i eksperci odwiedzili wszystkie obiekty zabytkowe, 
które ucierpiały na skutek powodzi. Dla niektórych histo
rycznych zespołów miejskich i poszczególnych obiektów, 
które zostały tylko częściowo zniszczone opracowano 
ekspertyzy techniczno-konserwatorskie. Zostały one opła
cone ze środków Generalnego Konserwatora Zabytków. Dla 
innych budynków i niektórych zabytków ruchomych 
opracowano program prac konserwatorskich zmierzających 
do wyeliminowania niekorzystnych skutków zniszczenia 
i zawilgocenia obiektów.

W  czasie licznych konsultacji w oddziałach wojewódz
kich PS OZ i w Biurze Ochrony Zabytków PS OZ ustalono 
zakres pomocy, jakiej właścicielom i użytkownikom obiek
tów zabytkowych mogłyby udzielić służby konserwatorskie. 
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków zostali poinformo
wani, którzy specjaliści z dziedziny konserwacji zabytków 
oraz innych specjalności mogą udzielić pomocy w ratowaniu 
zabytkowych obiektów przed zniszczeniem. Przygotowano 
również szczegółowe ankiety dotyczące obiektów, które 
powinny być objęte monitoringiem ze względu na zmiany 
mogące się ujawnić w przyszłości.



Podsumowując chciałbym stwierdzić, że doświadczenia 
ostatnich powodzi nauczyły nas bardzo wiele. Nasuwają 
się następujące wnioslci:

1. W  Icażdym zabytkowym obiekcie powinna się znajdo
wać przeszkolona grupa ludzi, którzy będą odpowiedzialni 
za jego zabezpieczenie i ratowanie w razie szczególnych 
zagrożeń.

2. Służba konserwatorska musi utrzymywać stały kon
takt ze specjalistycznymi jednostkami dysponującymi 
sprzętem do ratowania obiektów zabytkowych na wypadek 
pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych kataklizmów.

3. Państwowa Służba Ochrony Zabytków powinna stale 
dokon}Avać przeglądu planów ratowania obiektów zabytko
wych na wypadek szczególnych zagrożeń, aby móc zarea
gować na każdą istotną zmianę sytuacji. Każdy wojewódzki 
konserwator zabytków, a także konserwator samorządowy 
powinien mieć szczegółowe wykazy wszystkich zabytków 
państwowych i prywatnych. Konieczne jest sporządzenie 
szczegółowych planów zabezpieczenia obiektów nierucho
mych oraz planów ewakuacji obiektów ruchomych.

4. Służby ochrony zabytków powinny mieć bezpośredni 
dostęp do planów hydrologiczno-geologicznych terenu, na 
którym stoi obiekt zabytkowy, aby przeciwdziałać ewentual
nym zagrożeniom i podjąć działania adekwatne do zbliżają
cego się niebezpieczeństwa.

5. Niezbędne jest rozszerzenie obowiązujących przepi
sów wykonawczych, tj. zarządzenia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki nr 23 w sprawie ochrony dóbr kultury na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego 
o uregulowania dotyczące ochrony tych dóbr przed szcze
gólnymi zagrożeniami czasu pokoju i uchwalenie nowej 
ustawy o ochronie dóbr kultury.

6. Konieczne jest wprowadzenie ustawowego obowiązku 
trwałego oznakowania wszystkich zabytkowych obiektów, 
zespołów i obszarów tablicami urzędowymi spełniającymi 
funkcje informacyjne i ostrzegawczo ochronne.

7. Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia jednolitego, 
zintegrowanego i powszechnego systemu monitorowania 
nadzwyczajnych zagrożeń dla dóbr kultury, a zwłaszcza



najbardziej wartościowych zabytków oraz obowiązku doku
mentowania i rejestrowania strat w razie wystąpienia nie
bezpiecznych zdarzeń. Należy zanalizować i ocenić wkład 
organizacji pozarządowych i społecznych oraz samych spo
łeczności lokalnych w ratowanie zagrożonych dóbr kultury 
i wyciągnąć wnioski dotyczące lepszego wykorzystania tych 
podmiotów w przyszłości.

8. Ostatecznym celem powyższych działań powinno być 
stworzenie zintegrowanego systemu zabezpieczenia obiek
tów zabytkowych przed zagrożeniami naturalnymi i cywi
lizacyjnymi.

Pamiętać należy, że choć technika ma niebagatelne zna
czenie, to w procesie ratowania zabytków o wiele większą 
rolę należy przypisać człowiekowi. Czy jednak człowiek 
mając do dyspozycji technikę może powstrzymać siły na
tury? Przykłady ostatnich powodzi w Europie i w Chinach 
wskazują, że może on jedynie ograniczyć negatywne skutki 
niebezpiecznych zdarzeń.

WNIOSKI -  ZAKOŃCZENIE

Widząc znaczący udział podpaleń umyślnych w struktu
rze przyczyn pożarów, najwłaściwszym systemem ochrony 
przeciwpożarowej, o czym już wspominano wcześniej, wyda
je się taki system, w którym wykorzystuje się monitoring 
pożarowy, często równolegle z antywłamaniowym. Jednak 
należy mieć świadomość, że stanowi on tylko jedno z ogniw 
systemu ochrony przeciwpożarowej, mające na celu szybkie 
wykrycie pożaru i zaalarmowanie służb ratowniczych, 
a więc zaczynające działać dopiero na etapie, gdy pożar 
już powstał. Z pożarniczego punktu widzenia, przy 
specyficznych właściwościach palnych drewna, priorytetem 
powinno być niedopuszczenie do powstania pożaru. Co 
więcej, system ochrony przeciwpożarowej będzie także nie
skuteczny, a obiekt ulegnie spaleniu pomimo prawidłowego 
zadziałania monitorowanej instalacji sygnalizacyjno-alar
mowej, jeśli np. nie będą zapewnione warunki do pro- 
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wadzenia skutecznej akcji gaśniczej (brak dostępu do 
obiektu, niedostateczna ilość wody gaśniczej itd.). Nasuwa 
się więc generalny wniosek, że każdorazowo system ochro
ny przeciwpożarowej obiektów zabytkowych powinien być 
rozpatr3Twany indywidualnie i kompleksowo (szczególnie 
ze względu na specyficzne wymagania dotyczące zacho
wania estetyki, nienaruszania oryginalnej konstrukcji itd.), 
tak aby możliwa była identyfikacja newralgicznych jego 
punktów oraz zaprojektowanie przedsięwzięć, które zmniej
szą prawdopodobieństwo powstania pożaru, a w przypadku 
powstania zarzewia ognia spowodują szybkie jego wykry
cie i ugaszenie.

Szanowni Państwo!
Wyrażam przekonanie, że przygotowany program kon

ferencji, jak również wydarzeń towarzyszących, spełni 
Państwa oczekiwania, a wypracowane wnioski końcowe 
konferencji posłużą dalszemu doskonaleniu ochrony 
dziedzictwa narodowego. Mam również nadzieję, że bez
pośrednia wymiana doświadczeń między ekspertami 
różnych dziedzin będzie dalszym krokiem we wdrażaniu 
optymalnych form i metod zabezpieczania bezcennych dóbr 
kultury, na miarę potrzeb i oczekiwań.

Dziękuję za uwagę.



Patrick Z a h n d
S zef D elegatury Regionalnej
M iędzynarodow ego K om itetu C zerw onego Krzyża 
na E uropę Środkow ą

ROLA MIĘDZYNARODOWEGO 
KOMITETU CZERWONEGO KRZYŻA 

(MKCK) W  ZAPEWNIENIU OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTURY W  CZASIE 

KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele!
Chciałbym i ja dołączyć swój głos do wszystkich tych, 

którzy już wcześniej podziękowali organizatorom.
W  imieniu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 

Krzyża chciałbym pogratulować Rządowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności Ministerstwu Kultury, Minister
stwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Obrony Narodo
wej, którzy podjęli cenną inicjatywę zorganizowania kon
ferencji w dniu 50. rocznicy podpisania Konwencji Haskiej 
i zaprosili moją instytucję, która zajmuje się promowaniem 
międzynarodowego prawa chroniącego dobra kulturalne 
w czasie konfliktów zbrojnych, prawa będącego częścią 
międzynarodowego prawa humanitarnego. Łączę się rów
nież myślami z moimi kolegami w Paryżu, którzy biorą 
udział w podobnej uroczystości. Dzisiejsza inicjatywa 
odzwierciedla głębokie zaangażowanie Polski i jej bogate do
świadczenie we wcielaniu Konwencji z 1954 r Tragiczne 
doświadczenie Polski w czasie wojny, zniszczenie Warszawy 
z pewnością miały znaczenie w rozbudzaniu świadomości 
dramatycznych konsekwencji niszczenia dóbr kulturalnych 
narodów w czasie wojny. Chciałbym podziękować Polsce



za lata dynamicznego i bogatego doświadczenia we wciela
niu Konwencji Haskiej.

Ostatnie lata pokazały jak istotna jest ochrona dóbr kul
tury w czasie konfliktu zbrojnego. Wzrastająca ilość konflik
tów na tle religijnym i etnicznym powoduje, że nie tylko 
osoby cywilne są zagrożone, ale także dobra kulturalne będą
ce ich wytworem. Wandalizm i inne akty niszczenia dóbr 
kulturalnych, które prezentowano i o których mówiono pod
czas tej konferencji, są szczególnie typowe dla takich kon
fliktów. Wczorajsze wystąpienia wysokich urzędników z Ma
cedonii, Chorwacji jak i z Bejrutu mówią same za siebie.

Ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego 
jest główną troską MKCK, międzynarodowej, bezstronnej 
i niezależnej organizacji, która stoi na straży międzynarodo
wego prawa humanitarnego. Organizacji, której celem jest 
ochrona życia i godności ofiar wojen i przemocy oraz do
starczenie im pomocy. W  ostatnich latach dyskusje na te
mat zagadnień humanitarnych wydają się koncentrować 
nie tylko na sposobach zapewnienia przetrwania ludziom 
z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi, ale także 
na zapewnieniu poszanowania ich godności. Jak wielu mów
ców przede mną zauważyło -  poszanowanie dóbr kultural
nych zawsze było i jest coraz bardziej warunkiem niezbęd
nym, jeśli chcemy mówić o poszanowaniu godności. W  pełni 
zgadzam się z panem B. Zaleskim, Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy mówił wczo
raj, że rosnąca nietolerancja, nienawiść i brak dialogu po
między ludźmi różnych kultur prowadzi do zbrodni prze
ciw kulturze. To zjawisko odczuwamy dzisiaj boleśnie ma
jąc świadomość, że zagraża ono pokojowi i bezpieczeństwu 
świata. Wzmaga ono naszą potrzebę jeszcze lepszej ochrony 
dóbr kulturalnych. Stało się oczywiste, że wiele jeszcze 
należy zrobić, aby zapewnić efektywne wcielanie zasad 
ochrony dóbr kultury w przypadku konfliktów zbrojnych 
zawartych w traktatach i prawie zwyczajowym. Czerpanie 
z bogatego doświadczenia państw takich jak np. Polska czy 
Słowenia może także przyczynić się do realizacji tego celu.



Ochrona dóbr kultury, jak wspomniałem, mieści się w ob
szarze międzynarodowego prawa humanitarnego, którego 
strażnikiem jest MKCK. Jej reguły zawarte zostały także 
w I Protokole Dodatkowym z 1977 r. do Konwencji Ge
newskich z 1949 Г, kiedy to zauważono, że ochrona dóbr 
kultury nie może być odseparowana od innych zagadnień 
związanych z ochroną w czasie konfliktu zbrojnego.

Mówiliśmy wiele o działaniach w czasie pokoju i o wcie
laniu zasad ochrony w czasie wojny. Zapobieganie łamaniu 
prawa humanitarnego dokonuje się poprzez stosowanie 
różnych środków, przede wszystkim poprzez uniwersalną 
ratyfikację wszystkich traktatów prawa humanitarnego 
i oczywiście Konwencji Haskiej z jej dodatkowymi proto
kołami. Zatem uniwersalna ratyfikacja wszystkich 
traktatów M PH i pełne ich wcielanie na poziomie narodo
wym, podobnie w odniesieniu do Konwencji Haskiej i jej 
Protokołów -  z pełnym ich upowszechnieniem w siłach 
zbrojnych i siłach bezpieczeństwa, upublicznienie zasad 
MPH w mediach i uświadomienie społeczeństwa są naj
efektywniejszymi środkami zapobiegającymi łamaniu praw 
człowieka, a przez to również konfliktom zbrojnym.

M KCK poprzez sieć swoich delegatur, której jednej 
z nich mam zaszczyt przewodniczyć, ma ambicję prowadze
nia dialogu i współpracy ze wszystkim krajami. Głównym 
celem M KCK jest promocja i wzmacnianie humanitarnej 
dyplomacji pomiędzy państwami, świadcząc prawne usłu
gi doradcze w celu uzyskania pełnej ratyfikacji i wcielania 
zasad zawartych w traktatach MPH i Konwencji Haskiej 
oraz jej dwóch protokołów dodatkowych oraz w celu stoso
wania ich w praktyce także w siłach zbrojnych. Celem jest 
ochrona dóbr kultury, ale nade wszystko celem jest, aby 
wszystkie ofiary wojny były chronione, a to oznacza prowa
dzenie wojny zgodnie z zasadami MPH. Realizacja zasad 
MPH i ustaleń Konwencji oznacza konieczność współpracy 
pomiędzy różnymi instytucjami. Wymienię tylko kilka: mi
nisterstwa kultury, ministerstwa obrony, a jeśli mówimy 
o sankcjach za zbrodnie wojenne to także ministerstwa spra
wiedliwości i ministerstwa edukacji.



МКСК promuje w Europie Środkowej i wszędzie na 
świecie, ideę tworzenia stałych, międzyministerialnych, na
rodowych komitetów, zajmujących się upowszechnianiem 
MPH. Współpracujemy już z takimi komitetami. Kilka dni 
temu, w Bratysławie miało miejsce doroczne spotkanie tych 
organizacji. Miło mi poinformować Państwa, że w ciągu 
najbliższych tygodni powstanie taki komitet także w Polsce. 
Miło mi również poinformować, że kraje takie jak Wielka 
Brytania i Czechy wyraziły zamiar ratyfikowania II Proto
kołu. Gratulujemy i zapraszamy innych, aby podjęli tę ini
cjatywę.

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że 
konferencje takie jak ta, w której obecnie uczestniczymy 
uświadamiają, że szacunek dla drugiej osoby oznacza 
również poszanowanie jej dóbr kulturalnych. Dlatego mu
simy przekonywać opinię publiczną, że ochrona dóbr kultu
ralnych nie jest zagadnieniem o wtórnym znaczeniu, lecz 
stanowi fragment większej całości jaką jest MPH, którego 
wszyscy ludzie muszą przestrzegać.

Dziękuję za uwagę.
T łum . B D



Prof. Wojciech K o w a l s k i

M inisterstwo Spraw  Zagranicznych 
Polska

RESTYTUCJA DÓBR KULTURY 
Z PERSPEKTYWY POWSZECHNEJ 

EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ

Restytucja dóbr kultury jest jednym z podstawowych 
sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego. Służy prz3^vra- 
caniu dóbr na miejsce skąd zostały one bezprawnie usunięte 
zarówno w okresie konfliktów zbrojnych, jak i w czasie poko
ju. Jako instrument prawny jest więc już restytucja jedno
znacznie zdefiniowana i w tym znaczeniu występuje w wielu 
dokumentach UNESCO i innych organizacji międzynaro
dowych. Ostatnio pojawiła się także, aczkolwiek w nieco 
innym kontekście, w naszej nowej ustawie o ochronie zabyt
ków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

W  świetle tych stwierdzeń być może niektóre osoby 
zdziwi stwierdzenie, że w Konwencji Haskiej z 1954, któ
rej rocznicę przyjęcia od wczoraj obchodzimy, nie znajdzie
my słowa o restytucji. Mówi się tam wiele o ochronie za
bytków przed zniszczeniem, ale nie wspomina się o obo
wiązku zwrotu obiektów wywiezionych z naruszeniem pra
wa. Stało się tak mimo iż Konwencja była w istocie swoistą 
reakcją na zniszczenia i grabieże dziedzictwa kulturowego 
dokonane w czasie II wojny światowej, a celem jej uchwa
lenia było wzmocnienie i rozwinięcie środków ochronnych 
zawartych w obowiązującym dotychczas prawie wojennym, 
szczególnie w IV Konwencji Haskiej z 1907 r. i załączo
nym do niej regulaminie praw i zwyczajów wojny lądowej. 
Na skutek pewnych trudności politycznych oczywiste



w świetle świeżych wówczas doświadczeń oraz obowiązu
jącego stanu prawa zwyczajowego klauzule poświęcone re
stytucji zawarte zostały dopiero w specjalnym protokole 
przyjętym razem z Konwencją. Nie muszę także dodawać, 
że przez długi okres protokół ten miał znacznie mniejszą 
niż sama Konwencja liczbę ratyfikacji.

Zwracając uwagę na te obecnie już historyczne okolicz
ności chciałem podkreślić, że akceptacja, a tym bardziej 
stosowanie zasady restytucji dóbr kultury, chociaż dla wielu 
od dawna oczywiste, nigdy nie przychodziły łatwo. Wystar
czy wspomnieć długą historię zmagań, które doprowadziły 
w końcu do powszechnego zaakceptowania norm zakazują
cych grabieży i nakazujących zwrot, jeżeli się ona jednak 
dokonała. Głosy potępiające ją odnajdujemy już przecież 
w tekstach biblijnych, a także u różnych autorów starożyt
nych. Przez kilka wieków autorytet swój angażował rów
nież w tej sprawie Kościół katolicki, ale wysiłki te przez 
całe stulecia przegrywały z przemożną chęcią zachowania 
pięknych i wartościowych łupów wojennych. Ich zwrot na
potykał na trudności nawet wtedy, kiedy obowiązek taki 
wynikał wprost z podpisanych traktatów pokoju. Dopiero 
racjonalizm osiemnastego wieku usunął wszelkie teoretyczne 
wątpliwości, a punktem zwrotnym w wymiarze praktycz
nym stało się zakończenie wojen napoleońskich. Zwycięska 
koalicja doprowadziła bowiem do odzyskania większości 
dzieł sztuki zgromadzonych w trakcie licznych wojen pro
wadzonych przez Napoleona. Fakt ten wywołał wówczas 
entuzjazm w całej Europie, a rok 1815 przyjęto za początek 
obowiązywania powszechnego obowiązku restytucji. Był to 
niewątpliwie wielki sukces, ale nie był on jeszcze pełny, 
gdyż przyjęta w ten sposób zasada międzynarodowa miała 
charakter normy prawa zwyczajowego. Na zapisanie jej 
w formie prawa traktatowego trzeba było poczekać jeszcze 
kolejnych prawie 150 lat, do roku 1954, kiedy uchwalony 
został wspomniany przed chwilą I Protokół do Konwencji.

Mimo podkreślonej ułomności dokument ten ma ogrom
ne znaczenie. Wyznacza bowiem globalne standardy w za
kresie restytucji dóbr kultury przemieszczonych w trakcie 
konfliktów zbrojnych. Jego tekst jest bardzo krótki, a istotę



sprowadzić można do czterech podstawowych obowiązków, 
które państwa podjęły stając się stronami protokołu.

Po pierwsze, zobowiązały się one skutecznie zapobie
gać wywozowi dóbr kultury z terytoriów okupowanych przez 
siebie w trakcie konfliktu zbrojnego.

Po drugie, zobowiązały się zabezpieczyć dobra kultury 
wywiezione, mimo tych starań, na swoje terytorium, a po
chodzące bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek te
rytorium okupowanego.

Po trzecie, zobowiązały się zwrócić po zakończeniu dzia
łań wojennych dobra kultury wywiezione z terytoriów oku
powanych.

Po czwarte, jeżeli dobra kultury podlegające restytucji 
zostały skutecznie nabyte przez osoby trzecie za granicą, 
państwo zobowiązane do zapobieżenia w3tvvozu musi wy
płacić nabywcy zwracającemu te dobra, stosowne odszko
dowanie.

Jak łatwo zauważyć, wymienione obowiązki sformułowa
ne zostały jednoznacznie i nie wymagają specjalnego 
komentarza. Można jedynie dodać, że ich wykonywaniu 
towarzyszą pewne wypracowane przez długotrwałą prak
tykę traktatową zasady szczegółowe, a mianowicie zasada 
identyfikacji, terytorializmu, prawa publicznego i braku li
mitu czasowego. Najkrócej rzecz ujmując oznaczają one, 
że restytucji podlegają tylko te dobra, które bezspornie zi
dentyfikowano jako pochodzące z zakazanego wywozu. 
Restytucji dokonuje się wyłącznie w ramach stosunków 
między państwami, a nie drogą indywidualnych starań za
interesowanych osób i instytucji. Następuje on zawsze na 
ter3Ttorium, z którego dokonano wywozu, niezależnie od do
konanych na tym obszarze ewentualnych zmian politycz
nych, czy innych wydarzeń. Ostatnia zasada oznacza brak 
przedawnienia roszczeń restytucyjnych. Można z nimi za
tem wystąpić mimo upływu znacznego okresu czasu.

Opisany model restytucji dotyczy rozwiązywania proble
mów wynikających z konfliktów zbrojnych. Niewątpliwie 
ma on zasięg powszechny. Stronami Protokołu jest dzisiaj 
już 88 państw, pozostałe winny przestrzegać go jako normy 
międzynarodowego prawa zwyczajowego. Ponieważ temat



naszej konferencji obejmuje me tylko zagrożenia czasu woj
ny, należy uzupełnić go o informację o prawie dotyczącym 
restytucji dóbr kultury skradzionych w okresie pokoju.

Już na wstępie trzeba wyjaśnić, że tutaj problem jest 
bardziej skomplikowany i międzynarodowe porozumienie 
osiągnięte zostało w tym zakresie dopiero bardzo niedawno. 
Kwestia restytucji skradzionego dzieła sztuki jest bowiem 
elementem szerszego zagadnienia, z którym prawnicy zma
gają się praktycznie już od czasów starożytnych. Jego isto
ta sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy 
bardziej chronić powinniśmy prawo własności, godząc się 
jednocześnie na pewne ograniczenia wolnego obrotu han
dlowego, czy też chcemy bezwarunkowo sprzyjać rozwojowi 
tego obrotu, nawet za cenę ograniczenia czasem prawa 
własności. W  zakresie nas interesującym pytanie to brzmi: 
czy zawsze winniśmy stanąć po stronie okradzionego wła
ściciela i zwrócić mu jego dzieło sztuki nawet wtedy, kiedy 
zostało już kupione przez nieświadomego kradzieży 
nabywcę, czy jednak będziemy chcieli chronić tego nabyw
cę, jeżeli jego zachowanie było nienaganne i nie miał on 
powodu do jakichkolwiek podejrzeń w trakcie dokonywania 
zakupu. Jak wiadomo, dylemat ten jest różnie rozstrzygany 
przez ustawodawstwa różnych krajów, a powody tych różnic 
najczęściej wynikają z ugruntowanej od wieków tradycji 
prawnej każdego państwa. Prawo niektórych z nich bardziej 
chroni właściciela, na przykład prawo angielskie i amery
kańskie, prawo włoskie opowiada się zdecydowanie za 
ochroną nabywcy, a większość ustawodawstw opiera się 
na rozwiązaniach pośrednich, które często nie zadowalają 
nikogo. Właśnie to bogactwo odmienności tradycji storpe
dowało w głównej mierze pierwszą, jeszcze przedwojenną, 
inicjatywę Międzynarodowego Związku Muzeów przyjęcia 
jednolitych dla wszystkich państw zasad restytucji kradzio
nych dzieł sztuki. Nie udały się też zabiegi powojenne i do
piero ^ośne procesy restytucyjne, przegrane przez okradzio
nych właścicieli na skutek wykorzystania wspomnianych 
różnic ustawodawczych, utorowały drogę do sukcesu ini



cjatywie UNESCO w postaci przyjęcia w 1995 roku tak 
zwanej konwencji UNIDROIT o restytucji skradzionych 
obiektów kultury. Akt ten po raz pierwszy wprowadzii zasa
dę bezwzględnej restytucji obiektów skradzionych, uznając 
za takie również zabytki pozyskane z nielegalnych wykopa
lisk. Przyznał zatem pierwszeństwo ochronie pokrzjrwdzo- 
nego, a patrząc szerzej, także ochronie dziedzictwa kultu
rowego jego kraju. Nabywca musi się w tej sytuacji zadowolić 
słusznym odszkodowaniem, ale otrzyma go jeśli spełnił 
surowe warunki dobrej wiary, w tym przede wszystkim 
sprawdził pochodzenie nabywanego obiektu. Konwencja 
wydłużyła, a dla niektórych kategorii zabjrtków nawet zniosła 
w ogóle, terminy przedawnienia roszczeń restytucyjnych.

Mając na względzie rzeczywiście rewolucyjny charakter 
tych postanowień musimy uznać ją za wielki krok w ochronie 
dziedzictwa kulturowego, aczkolwiek stwierdzenie to nie po
winno jednocześnie przesłaniać istotnego ograniczenia zakresu 
jej działania. Obejmuje on tylko tak zwane kradzieże mię
dzynarodowe, to znaczy nie dotyczy sytuacji, kiedy zarówno 
kradzież jak i roszczenie o zwrot mają miejsce na terenie tego 
samego kraju. Należy może dodać, że w wymiarze europej
skim poszkodowanych wspiera w niektórych przypadkach 
dyrektywa z 1993 roku w sprawie zwrotu dóbr kultury, nie
legalnie wywiezionych z kraju członkowskiego Unii.

Przyjęcie scharakteryzowanej ŵ łaśnie konwencji UNI
DROIT zamknęło proces formułowanie podstawowych 
aktów prawnych dotyczących restytucji. Ujęte łącznie sta
nowią one swego rodzaju światowy kodeks w omawianym 
zakresie. Brak więc miejsca na wątpliwości, że niezależnie 
od możliwości udoskonalania przyjętych już rozwiązań, sta
nowią one dla poszkodowanych mocną podstawę do odzy
skiwania dóbr kultury utraconych zarówno w czasie wojny, 
jak i w okresie pokoju. To stanowcze stwierdzenie istnienia 
bezdyskusyjnej podstawy prawnej restytucji nie oznacza 
jednak, jak zawsze w takich sytuacjach, automatycznego 
sukcesu każdego roszczenia restytucyjnego. Wiele zależy 
od okoliczności danego wypadku, dostępnej dokumentacji,



często też niestety od uwarunkowań politycznych. Myślę 
jednak, że społeczność międzynarodowa uczyniła już bar
dzo dużo, aby restytucja dóbr kultury stała się efektyw
nym środkiem ochrony dziedzictwa kulturowego. Jak już 
wspomniałem na początku mojego wystąpienia, praktyka 
restytucji zawsze była o wiele trudniejsza. Dla uniknięcia 
nadmiaru pesymizmu warto jednak podać ostatnie przykła
dy pozytywne, na przykład zwrot kolekcji dzieł sztuki wy
wiezionych z Kuwejtu, czy przedstawione wczoraj wysiłki 
władz polskich mające na celu ochronę zabytków znajdują
cych się w strefie naszej odpowiedzialności w Iraku. Jako 
przedstawiciel MSZ nie mogę me dodać, że nasz minister 
już w połowie ubiegłego roku wystąpił do ministra kultury 
oraz ministra nadzorującego polskie służby celne z wnio
skiem o podjęcie działań zapobiegających ewentualnemu 
przywozowi do Polski dzieł sztuki z Iraku.

Mówiąc o Polsce nie mógłbym nie przypomnieć, że kraj 
nasz, podobnie jak niektóre inne kraje europejskie, a szcze
gólnie środowiska związane z ofiarami Holocaustu, wciąż 
boryka się z rozwiązaniem problemu strat w zakresie dóbr 
kultury wynikających z II wojny światowej. Chcielibyśmy 
zamknąć wreszcie tę bolesną kartę restytucyjną, chociaż 
mamy świadomość jak trudne jest to zadanie. Mówiąc po 
prostu, straty te były tak ogromne, jak podkreślił to wczoraj 
minister Bogusław Zaleski, że nie ma praktycznie sposobu 
ich pełnego naprawienia. Podobnie jak inni zainteresowani 
prowadzimy jednak konsekwentne negocjacje, bierzemy 
udział lub sprzyjamy różnym akcjom międzynarodowym, 
takim jak na przykład konferencja waszyngtońska z 1998 
roku, czy ostatnie inicjatywy europejskie. Miło mi podkre
ślić, że odnosimy też pewne sukcesy. Nie dalej jak w ubie
głym tygodniu powrócił do Polski kolejny obraz zrabowany 
z naszych zbiorów w czasie ostatniej wojny. Fakty te pokazu
ją, że restytucja, chociaż zawsze trudna, wymaga upartych 
starań i zabiegów, dużej determinacji i konsekwencji, a także 
ważnej zawsze dobrej woli stron. Starania te podejmuje się 
niezależnie od upływu czasu, gdyż jak wspomniał w 1944 r.



jeden z amerykańskich uczestników dyskusji nad kultural
ną odbudową Europy po II wojnie światowej: „Po setkach 
lat zniszczone fabryki z pewnością zostaną zapomniane, ale 
nie ulegnie zapomnieniu utrata nawet tylko jednego obiektu 
zabytkowego” („In a hundred years the fate of thousands 
factories will be forgotten but not the seizure of a single trea
sured relic”).

Wystąpienie niniejsze chciałbym zakończyć następują
cymi wnioskami.

-  Prawo stanowiące podstawę restytucji dóbr kultury 
jest już dzisiaj w swoim podstawowym zarysie sformułowa
ne. Nie wyklucza to oczywiście możliwości udoskonalania 
go w szczegółach, a więc stosowne przedsięwzięcia powin
ny być podejmowane.

-  Jakkolwiek byłoby to trudne, trzeba zakończyć nieza- 
mknięte jeszcze sprawy restytucji dóbr kultury wynikające 
z II wojny światowej.

-  Skoro istnieją podstawy prawne restytucji należy po
konywać przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające 
ich stosowanie. Między innymi wymaga to konsekwentnej 
budowy powszechnej świadomości, że bezprawne wywłasz
czenia i przemieszczenia dóbr kultury są aktami zasługują
cymi na bezwzględne potępienie, któremu towarzyszyć 
winny kroki zmierzające do skutecznego przywrócenia le
galnego stanu poprzedniego.

-  Mając powyższe na uwadze pozwalam sobie zwrócić 
się do wszystkich tutaj zgromadzonych, a za ich pośrednic
twem do instytucji, które reprezentują, aby czynili wszyst
ko co jest w ich mocy dla zrozumienia słuszności i nieodzow- 
ności restytucji dóbr kultury tym wszystkim, którzy zostali 
ich bezprawnie pozbawieni. Nie jest to bowiem działanie 
jedynie w ich interesie, ale także w dobrze pojętym intere
sie ogółu. W  ostatecznym rozrachunku celem takiego dzia
łania jest bowiem zawsze ochrona i zachowanie naszego 
wspólnego dziedzictwa kulturowego.
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Gerhard S l a d e k

Przewód. Stowarzyszenia O chrony Zabytków
ekspert U N E S C O
Austria

ROLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W  OCHRONIE 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO -  

PRZYKŁAD AUSTRIACKI

Panie i Panowie!
Postmodernistyczne zjawisko globalizacji stawia nas 

przed paradoksem: z jednej strony wzajemnie zależne proce
sy transnacjonalizacji i internacjonalizacji czynią ze świata 
globalną wioskę, z drugiej -  w tym samym czasie stymulują 
one działanie sił przeciwnych. Jesteśmy świadkami jedno
czesnej globalizacji i regionalizacji, integracji i fragmentacji, 
centralizacji i decentralizacji.

We Wspólnotach Europejskich na przykład wielu obywa
teli żąda prawa do samodzielności w zakresie polityki re
gionalnej. Co prawda do Unii dołącza coraz więcej krajów, 
próbuje się wypracować porozumienie w sprawie konsty
tucji europejskiej, działają jednak trendy przeciwne, dzięki 
którym powstaje Komitet Regionów czy inne inicjatywy
0 charakterze lokalnym.

Jak mówi Daniel Bell, socjolog amerykański: państwo
1 jego instytucje polityczne nie dają rady rozwiązać samo
dzielnie wielu współczesnych problemów, wydają się być 
zbyt duże i zbyt nieelastyczne, aby sprostać wyzwaniom 
związanym z tożsamością i integralnością kulturową.

Należałoby więc wzmacniać i rozwijać te kontakty mię
dzynarodowe i działania dyplomatyczne organizacji poza



rządowych, które pomagają „łączeniu” procesów globalnych 
z polityką regionalną i potrzebami lokalnymi.

Pomiędzy rokiem 1989 a 1998 liczba organizacji pozarzą
dowych zarejestrowanych w ONZ, prowadzących działal
ność humanitarną, wzrosłą z 48 do 1500. Nic więc dziw
nego, że ONZ ogłosiła rok 2001 „Rokiem Wolontariuszy”, 
a Rada Europy przyjęła na konferencji w Portoroż 
(Słowenia) „Deklarację o roli organizacji wolontariackich 
w obszarze dziedzictwa kulturowego”. Inicjatywy te pod
kreślają wagę prac prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe. Pokazują też, jak wielki jest ich wkład 
w umacnianie demokratycznych struktur politycznych 
w poszczególnych krajach.

Austriackie Towarzystwo Ochrony Dóbr Kultury 
(ÓGKGS/ ASPCP) wspiera globalną ideę pokoju i kultury, 
którą próbuje łączyć z działaniami o zasięgu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Na szczeblu narodowym nasze 
towarzystwo ma wielki wkład w ochronę zabytków austriac
kich. Fakt, że skarby kultury austriackiej, takie jak zamek 
i park Schónbrunn czy miasto Salzburg, zostały wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, jest 
w dużej mierze także wynikiem ciągłych starań ASPCP.

Towarzystwo to zostało założone w roku 1980, na pod
stawie Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kultury w wypad
ku konfliktu zbrojnego z roku 1954. Konwencja ta zakazuje 
grabieży, uszkadzania lub świadomego niszczenia zabytków 
historii i kultury oraz obiektów o charakterze naukowym. 
Jest także podstawą uzgodnień międzynarodowych, na 
mocy których ochroną międzynarodową objęte jest dziedzi
ctwo kulturowe całej ludzkości.

ASPCP podejmuje cały szereg różnych działań o charak
terze informacyjnym w tym zakresie. Wykorzystuje impre
zy, publikacje i wystawy do upowszechniania idei ochrony 
dóbr kultury. Współpracuje z instytucjami państwowymi 
i organizacjami prywatnymi, proponując realizację kolej
nych nowych projektów. Działania te mają zasięg krajowy 
i międzynarodowy.



Jako przykład jego aktywności na poziomie regionalnym 
można przywołać sympozjum zorganizowane w lipcu 1996 r. 
w Vorarlberg (zacłiodnia Austria), na którym spotkali się 
przedstawiciele Austrii i państw sąsiednich (Niemiec 
i Szwajcarii). Było ono dowodem sukcesu działań mających 
na celu pogłębianie świadomości kulturowej w regionie 
przygranicznym, w naszym przypadku w okolicach jeziora 
Constanz, dowodem, że można realizować wspólne działa
nia dla ochrony dóbr kultury

W  maju 1997 r. organizacje o zbliżonym typie działalno
ści: z Austrii, Niemiec, Włoch, Rumunii i Szwajcarii założyły 
Ligę Towarzystw Narodowych dla Ochrony Dóbr Kultury, 
strukturę ponad graniczną. Dołączyły do niej również ze 
statusem członków obserwatorów: Portugalia, Francja i Ho
landia.

Ochrona dóbr kultury jest przedmiotem szczególnej 
współpracy C3Avilno-wojskowej. Nie tylko dlatego, że dobra 
kultury są szczególnie zagrożone w czasie konfliktów zbroj
nych, ale także dlatego, że możliwości sił zbrojnych można 
wykorzystywać w nagłych przypadkach i sytuacjach zagro
żenia w czasie pokoju właśnie dla ochrony dóbr kultury. 
ASPCP współpracuje więc ściśle z władzami wojskowymi 
kraju, a w Austriackich Siłach Zbrojnych pracują specjalni 
oficerowie ds. ochrony dóbr kultury (CPPO) -  rozwiązanie 
takie zyskało sobie ogólnoświatową popularność.

Podstawą udziału ASPCP w zintegrowanych działaniach 
międzynarodowych jest inicjatywa „Partnerstwo dla Po
koju”. Współpraca z Austriackimi Siłami Zbrojnymi obej
muje obecnie trzy zadania ochrony dóbr kultury, umiesz
czone w obszarze „demokratycznej kontroli struktur mili
tarnych i obronnych”.

Najbardziej udanym i skutecznym z tych przedsięwzięć 
było sympozjum „Ochrona dóbr kultury na wypadek konfli
ktu zbrojnego -  wyzwanie dla operacji pokojowych”, prze
prowadzone w dniach 24-28 września 2001 w Bregenz, 
zorganizowane wspólnie przez Austriackie Ministerstwo 
Obrony, ASPCP i UNESCO. Jest ono warte przypomnienia



szczególnie dlatego, że opracowane materiały konferencyjne 
mogą służyć jako „lista kontrolna” realizacji zadań związa
nych z ochroną dóbr kultury podczas i po przeprowadzeniu 
działań zbrojnych. Głównie dlatego, że wyniki badań prowa
dzonych przez ekspertów pozwalają na sformułowanie kon
kretnych i realistycznych planów nadzoru ochrony dóbr 
kultury przed, w czasie i po zakończeniu operacji militar
nych. Proszę pozwolić mi krótko przedstawić najważniejsze 
wnioski z tego sympozjum.

Po pierwsze, oficerowie ds. ochrony kultury powinni być 
członkami personelu wojskowego wszystkich międzynaro
dowych misji militarnych w kolejnych fazach ich planowania 
i realizacji. Po drugie, problematyka ochrony dóbr kultury 
powinna być elementem kształcenia i praktycznej współ
pracy cywilno-wojskowej, której znaczenie w ostatnich latach 
nieustannie wzrasta. I wreszcie po trzecie, za konieczne uzna
no przygotowanie i przeprowadzenie projektu „Wdrożenie 
i standaryzacja Konwencji Haskiej z 1954 r. w sprawie ochro
ny dóbr kultury w wypadku konfliktu zbrojnego”.

Austria przygotowuje się obecnie do utworzenia Między
narodowego Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury, z zadaniami 
tożsamymi z wyżej wymienionymi, poszukujemy więc 
partnerów do współpracy w tym zakresie. Ośrodek miałby 
zaadaptować i wdrożyć Konwencję ze wszystkimi jej skut
kami cjrwilnymi i wojskowymi w Unii Europejskiej. Stworzy 
to solidną podstawę prowadzenia dalszych działań oraz 
wychodzenia z nimi także poza Europę. Aby uczynić 
ochronę dóbr kultury nieodłączną częścią systemów 
prawnych i kodeksów postępowania międzynarodowych 
organizacji bezpieczeństwa, takich jak ONZ, NATO czy 
OSCE oraz działań ich przedstawicieli we wszystkich fazach 
planowania, przygotowywania i realizacji ich misji, koniecz
na jest praca odpowiednio wyszkolonych oficerów ochrony 
kulturalnej na wszystkich szczeblach wojskowego dowodze
nia operacyjnego. Dzięki temu ochrona dóbr kultury stanie 
się nieodłącznym i obowiązkowym elementem współpracy 
cywilno-wojskowej. Co więcej, podejmowanie tych działań



poprawi obraz sił zbrojnych w społeczeństwie oraz społeczną 
alcceptację i poparcie dla tych działań.

W  chwili obecnej idea ochrony dóbr kultury została 
zaakceptowana przez władze wojskowe wielu krajów, nawet 
jeśli praktyczne stosowanie przepisów konwencji między
narodowych nadal w niektórych z nich pozostawia wiele 
do życzenia. Ośrodek będzie więc oferował pomoc eksper
tów w zakresie realizacji wszystkich środków przewidzia
nych przez Konwencję i jej Protokoły, pomoc w znalezie
niu standardów międzynarodowych dotyczących wyboru 
i klasyfikacji obiektów i dóbr wartych ochrony, pomoc 
w opracowaniu planów i procedur ewakuacji dla muzeów 
i innych obiektów kultury na szczeblu współpracy cywil
no-wojskowej i wreszcie -  pomoc w tworzeniu i realizacji 
krajowych i międzynarodowych programów edukacji 
i szkoleń w zakresie ochrony dóbr kultury.

Proszę pozwolić mi przedstawić -  na zasadzie porównań 
organizacji międzynarodowych i rządowych -  korzyści, za
lety i samą istotę działania naszego towarzystwa ASPCP 
i zaprzyjaźnionych organizacji.

Po pierwsze, trzeba podkreślić wysoką skuteczność 
stosunkowo niewielkiej organizacji, jej elastyczność, ograni
czoną biurokrację oraz doskonałą komunikację interdyscyp
linarną. Towarzyszy temu wysoki poziom samodzielności 
i bezstronności, ponieważ ASPCP, na mocy aktu założyciel
skiego, jest organizacją prywatną, apolityczną i areligijną, 
działającą w obszarze tradycji humanistycznych postrzega
nych w skali globalnej. Dzięki temu ASPCP było wielo
krotnie wzywane w sytuacjach wymagających nagłych 
działań, przez co przyjęło na siebie rolę swoistej „kulturalno- 
politycznej straży pożarnej”.

Inną dużą zaletą towarzystwa jest jego neutralność, 
zwłaszcza jeśli chodzi o animozje narodowe. ONZ i UNE
SCO często są wystawiane na krytykę międzynarodową 
i pozbawiane swobody działania, a organizacje pozarządowe 
ją zachowują, jak to było na przykład z ARCH-Foundation 
w Chorwacji i Laosie.



Ważną rolę odgrywa także geografia. Na przykład 
ostatnie konflikty na Bałkanach miały miejsce w bezpo
średnim sąsiedztwie Austrii, a Austriacy byli osobiście zain
teresowani tą sytuacją, także ze względu na swoje histo
ryczne związki z tym regionem kulturowym. Nasz kraj uznał 
swoje zaangażowanie na Bałkanach za obowiązek wobec 
historii, a ASPCP przeprowadziło wiele misji i projektów 
w tym regionie.

Co więcej, organizacje takie jak ASPCP mogą podej
mować się roli mediatora między organizacjami międzyna
rodowymi a społeczeństwem. Mogą pomagać w upowszech
nianiu decyzji i rezolucji, udostępniać je i wyjaśniać opinii 
publicznej.

W  przeciwieństwie do organizacji rządowych, możemy 
także swobodnie prowadzić projekty i utrzymywać kontakty 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Stałe kontakty z nie
miecką i szwajcarską organizacją ochrony dóbr kultury 
doprowadziły do ciekawej wymiany poglądów oraz wizyt 
w UNESCO, które umożliwiły nam promocję ważnych 
spraw bezpośrednio w globalnym centrum do spraw kultu
ralnych. W  wyniku tego UNESCO oraz Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża wybrały nasze towarzystwo 
do udziału w sympozjach w Taszkiencie (dla Azji central
nej), Nepalu (dla Azji Południowo-Wschodniej), w Afryce 
Południowej, a ostatnio także w Azerbejdżanie. Nasz se
kretarz generalny miał możliwość przedstawienia doświad
czeń austriackich we wdrażaniu Konwencji Haskiej na szcze
blu wojskowym operacyjnym i taktycznym.

Nie możemy też zapominać o psychologicznym wymiarze 
ochrony dóbr kultury. Wysiłki w tym względzie wzmacnia
ją poszanowanie dla tradycji i dziedzictwa, zwracają uwa
gę na pokój i tolerancję. Wymiar społeczno-kulturowy 
ochrony kultury w sensie włączania zwykłego obywatela, 
różnych grup zawodowych i społecznych w ten proces ma 
ogromne znaczenie. Ochrona dóbr kultury nie może być 
wyłącznie przedmiotem działania ekspertów, naukowców 
i polityków, nie może też obejmować wyłącznie obiektów



powszechnie znanych, takich jak zamki, klasztory, duże 
biblioteki. Ochrona ta musi służyć interesom kulturalnym 
zwykłych ludzi i obejmować mniejsze obiekty, takie jak za
bytki przemysłowe, zabudowania historyczne, wsie itp.

Z drugiej strony, zwłaszcza przykład Kosowa pokazał am- 
biwalencję, częstą w pracy międzynarodowych organizacji 
pozarządowych. Co prawda mają one środki finansowe 
i materialne, ale — często są zmuszane do wspierania projek
tów, które mogą prowadzić do alienacji kulturowej. Odbudo
wa i odnowa budynku zabytkowego, np. kościoła lub 
klasztoru, przeprowadzana w nieodpowiedni sposób, może 
spowodować zniszczenie oryginalności i autentyczności 
obiektu. Takie zagrożenia uwzględniono już w kilku przed
sięwzięciach kulturowych. Eliminację ryzyka zniszczenia 
spowodowanego przez ignorancję bogatych organizacji poza
rządowych jako inwestorów zapewnia udział w tych pra
cach lokalnych ekspertów, wykorzystywanie ich wiedzy 
historycznej i zawodowej.

Konflikty zbrojne wcale nie straciły na sile wraz z zakoń
czeniem zimnej wojny. Poza ludźmi, także obiekty kultury 
wciąż były celem zniszczeń i grabieży. Nie tylko jednak konfli
kty zbrojne im zagrażają. Konwencja Paryska z 1972 roku 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i narodowego wymienia jako inne formy zniszczenia i uszko
dzenia obiektów kultury, nielegalny handel dziełami sztu
ki, zorganizowaną grabież, zniszczenia środowiskowe i spo
wodowane masowym ruchem turystycznym. Stanowią one 
dodatkowe wyzwanie dla społeczności międzynarodowej.

Dwie rzeczy są najważniejsze dla organizacji pozarządo
wych działających w obszarze ochrony dóbr kultury: pienią
dze i niezależność. Jak w większości przypadków, towarzy
stwo austriackie jest organizacją prywatną, która nie ma 
ustalonego budżetu, zależy przede wszystkim od wysokości 
wpłat prjAvatnych ofiarodawców. Wiele projektów, takich 
jak renowacja, kształcenie czy publikacje, może być zreali
zowana niewielkim kosztem, ale wysokość dostępnych środ
ków finansowych warunkuje zakres działań. Poza tym tylko



niezależność towarzystw takich jak nasze, może gwaran
tować troskę o odpowiednią ochronę dóbr kultury.

Stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Europejskiej, 
przedstawione na konferencji pt. „Dziedzictwo dla Europy”, 
mówi wszystko: Sieć inicjatyw prywatnych realizowanych 
równolegle do działań ońcjalnych nigdy nie będzie wy
starczająco gęsta!

Tłum  M K
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Federalny Urząd O brony Cywilnej
Szwajcaria

WDRAŻANIE ŚRODKÓW CYWILNYCH 
WYNIKAJĄCYCH Z ART. 5 

DRUGIEGO PROTOKOŁU (1999) DO 
KONWENCJI HASKIEJ Z ROKU 1954 

W  SZWAJCARII

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Jestem zaszczycony, że mam możliwość przedstawić 

szwajcarskie działania w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Zanim zacznę, chciałbym podziękować organi
zatorom za zaproszenie do udziału w tej konferencji.

Chciałbym na wstępie krótko przedstawić rozwój 
szwajcarskiej służby ochrony dóbr kultury (PCP), następnie 
ryzyka, na jakie dobra te są narażone. Opiszę też najważ
niejsze działania cywilne oraz międzynarodowe.

Szwajcarska służba PCP sięga swoimi początkami II 
wojny światowej. Wczoraj na filmie o Warszawie widzieliś
my, jak wielkich zniszczeńw ludziach dokonała ta wojna. 
Na równi ucierpiały też dobra kultury. Szwajcaria miała to 
szczęście, że takich skutków wojny nie odczuła. Nie można 
jednak powiedzieć, że działania zbrojne zupełnie jej nie 
dotknęły -  przedstawiam tu zdjęcie muzeum w Schaffhau- 
sen, mieście szwajcarskim w pobliżu granicy z Niemcami, 
które było zbombardowane w czasie wojny, co spowodowało 
zniszczenie wielu dóbr kultury.

Nowym bodźcem dla działalności na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego było utworzenie pod koniec wojny, 
w roku 1945, UNESCO. Następnie, jak wszyscy wiemy,



w roku 1954 przyjęto Konwencję Haską. Szwajcaria 
ratyfikowała tę Konwencję w roku 1962, zobowiązując się 
jednocześnie do podjęcia optymalnych środków dla ochrony 
własnego dziedzictwa. Szwajcaria od roku 1966 ma własne 
prawo regulujące sprawy ochrony dóbr kultury, które nakła
da obowiązek realizacji środków ochrony wymienionych 
w Konwencji Haskiej. Najnowsze wydarzenie w tym ob
szarze w Szwajcarii to ratyfikacja Protokołu II -  w marcu 
2004 roku.

Artykuł 5 Protokołu II zawiera jasne żądanie podjęcia odpo
wiednich środków cywilnych w ochronie dóbr kultury -  co 
jest podstawowym tematem mojego dzisiejszego wystąpienia.

Dwa główne cele Konwencji Haskiej to „zabezpieczanie” 
(w czasie pokoju -  podstawowe zadanie ochrony dóbr kul
tury w Szwajcarii) oraz „poszanowanie” dóbr kultury w wy
padku konfliktu zbrojnego.

Ten drugi punkt wpłynął decydująco na brzmienie 
szwajcarskich regulacji prawnych w zakresie ochrony w sy
tuacji konfliktu zbrojnego. Około 20 lat temu przeżyliśmy 
kilka pojedynczych aktów terrorystycznych (np. spalenie 
mostu drewnianego, zniszczenie fontann i pomników), ale 
ogólnie -  jak już wspomniałem -  Szwajcaria miała to szczę
ście, że wielu wydarzeń tragicznych nie doświadczyła. Cele 
militarne w naszym kraju podlegają Sekcji Praw Człowieka 
i Konfliktów Zbrojnych armii szwajcarskiej -  oczywiście, 
ściśle z nimi współpracujemy.

Obecnie skoncentruję się na pracach prowadzonych 
przez służby cywilne.Ostatnia reforma i restrukturyzacja 
Obrony Cywilnej w Szwajcarii, do której należy Służba 
Ochrony Dóbr Kultury, koncentruje się na klęskach żywio
łowych i spowodowanych przez człowieka, ryzykach dnia 
codziennego i zniszczeniach spowodowanych przez wodę 
i ogień. Artykuł 3 Konwencji Haskiej dotyczy środków 
ochrony w czasie pokoju, są one obecnie dokładniej opra
cowane w artykule 5 Protokołu II.

Mamy trzy kategorie zagrożeń dóbr kultury: ryzyka per
manentne, klęski żywiołowe i spowodowane przez człowieka 
oraz konflikty zbrojne.



Jak działalność służby ocłirony dóbr kultury jest umiej
scowiona w sferze szwajcarskiej służby cywilnej?

Musicie Państwo wiedzieć, że Szwajcaria pod względem 
administracyjnym jest podzielona na trzy szczeble: federa
cję, 26 kantonów i niemal 2800 gmin. Na każdym szczeblu 
pracują ludzie odpowiedzialni w szczególny sposób za 
sprawy ochrony dóbr kultury. Służba ta należy do Wydzia
łu Obrony, Ochrony Ludności i Sportów (DDPS). Pośred
nikiem pomiędzy Wydziałem a Biurem Federalnym jest 
Szwajcarski Komitet PCP, który tworzą wszystkie instytu
cje i organizacje partnerskie zaangażowane w ochronę dóbr 
kultury. Za kontakty międzynarodowe odpowiada sekcja 
PCP w Federalnym Biurze Ochrony Cywilnej, w którym 
ja również pracuję. Istnieje też kilka organizacji prywatnych, 
jak na przykład Szwajcarskie Towarzystwo Ochrony Dóbr 
Kultury, i kilka specjalistycznych instytucji kulturalnych, 
organizacji partnerskich i osób prywatnych, które pracują w 
ramach PCP.

Jakie środki podjęto w Szwajcarii dla ochrony dóbr kul
tury?

W  uzupełnieniu do międzynarodowych podstaw praw
nych Szwajcaria ma też własne prawo regulujące sprawy 
ochrony dóbr kultury, powiązane z innymi elementami ca
łego systemu prawnego, jak np. z prawem o nielegalnym 
transferze i nielegalnym handlu dobrami kultury, które we
szło w życie z początkiem roku 2004.

Innym, być może najważniejszym środkiem cywilnym, 
jest Szwajcarski Rejestr Dóbr Kultury. Zanim zaczniemy 
coś chronić, musimy wiedzieć, co naprawdę warte jest za
chowania. Ten rejestr, zawierający obecnie około 1600 
obiektów o znaczeniu krajowym, temu właśnie służy. Jest 
obecnie aktualizowany, a wydanie nowej wersji planuje 
się na rok 2008.

Aby przybliżyć państwu różnorodność i atrakcyjność 
obiektów umieszczonych w Rejestrze, podam kilka przykła
dów: mosty, obiekty archeologiczne, domy, biblioteki -  jak 
np. biblioteka opactwa Saint Gall, najstarsza w Szwajcarii,



która jest jednym z 6 szwajcarskich obiektów kultury wpi
sanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Rejestr 
zawiera także pewne stare formy transportu, jak statki pa
rowe i lokomotywy, instrumenty muzyczne, zbiory muzea
lne (np. znaczki) i dokumenty archiwalne. Jak widać, można 
go uznać za pełny wachlarz dóbr kultury.

W  najbliższej przyszłości chcielibyśmy udostępnić tę bazę 
online z wykorzystaniem systemu GIS (Geographical In
formation System), dzięki czemu odwiedzający będą mogli 
znaleźć informacje dotyczące wybranego regionu. Będą 
również mogli „klikać” na zdjęcia pewnych obiektów ozna
czonych symbolami, aby uzyskać więcej informacji na ich 
temat (teksty, mapy, zdjęcia itp.). Zamiast szukania na 
mapie, będą mieli dostęp do zdjęć lotniczych, jak np. zabu
dowań gospodarskich, których dachy oznaczono symbolem 
PCP. Obecnie trwają próby z systemem informacji geogra
ficznej GIS. Poza wydaniem aktualnej wersji Rejestru 
w roku 2008 planujemy także udostępnić GIS wszystkim 
użytkownikom internetowym. Najstarszym rejestrem PCP 
jest prawdopodobnie lista siedmiu cudów świata.

Po pierwsze, jest ona dowodem na to, jak ważne jest 
gromadzenie i porządkowanie informacji o dobrach kultury, 
że nie jest to wymysł naszych czasów. Po drugie, pokazuje 
nam ona, że z problemami, z jakimi borykamy się dzisiaj, 
spotykali się także nasi poprzednicy. Jedynym z istniejących 
do dziś cudów świata są piramidy. Przyczyny zniszczenia 
pozostałych pokazują, że zagrożenia dóbr kultury i ich 
ochrona nie zmieniały się w ciągu ostatnich kilku tysięcy 
lat. Także tzw. 8 cud świata — Bursztynowa Komnata -  
i jej rekonstrukcja przypomina nam nowoczesne działania 
PCP

Przedstawię jeszcze krótko inne środki wykorzystywane 
w szwajcarskiej ochronie dóbr kultury. Po pierwsze -  doku
mentacja działań zabezpieczających, która umożliwia re
konstrukcję zniszczonych lub uszkodzonych obiektów, dzięki 
istniejącym planom, opisom i zdjęciom. Są na nich zabudo
wania gospodarskie z dachem krytym strzechą, który -  znisz



czony przez pożar -  mógł być zrekonstruowany właśnie dzięki 
istnieniu odpowiedniej dokumentacji. Po drugie, ważne doku
menty są mikrofilmowane i przectiow3^vane w sejfie rządo- 
w>"m. Po trzecie i ostatnie, Szwajcaria cłilubi się dużą liczbą 
magazynów ochronnych, czyli dostępnym w każdym czasie 
miejscem do przechowywania ruchomych dóbr kultury. Mamy 
ich około 280, obecnie wykorzystywanych przez muzea, bi
blioteki, archiwa i klasztory specjalnie do przechowywania dóbr 
kultury. Wszystkie te trzy środki — mikrofilmy, dokumentacja, 
zabudowania -  są finansowane przez rząd szwajcarski, ze środ
ków kantonów i/lub gmin.

Realizacja działań w zakresie PCP wymaga odpowiednio 
przeszkolonego personelu. Mamy około 4000 osób, które 
przepracowują dla PCP około tygodnia rocznie — większość 
z nich zajmuje się także tymi sprawami w ramach swojej 
pracy zawodowej (np. pracownicy muzeów, archiwów, biblio
tek, stanowisk archeologicznych, obiektów zabytkowych).

Ważna jest również współpraca z agendami kulturalnymi 
sił zbrojnych. Opracowujemy na przykład modelowy plan 
postępowania na wypadek klęski żywiołowej, który muzea 
i archiwa będą mogły adaptować do własnych potrzeb, 
przygotowując własne plany ewakuacji.

Szwajcarski system ochrony dóbr kultury na poziomie 
kantonów zakłada współpracę organizacji partnerskich na 
wypadek katastrofy. Służba PCP jest częścią Systemu 
Wsparcia i Ochrony. Współpraca dotyczy przede wszystkim 
policji (na przykład w sytuacjach kradzieży dzieł sztuki) 
i straży pożarnej, jeśli wybuchnie pożar w budynkach za
bytkowych. Mamy wspólne priorytety, przygotowujemy 
także materiały szkoleniowe, wykorzystywane podczas 
wspólnych kursów dla instytucji partnerskich.

Przykładamy szczególną wagę do rozpowszechniania 
informacji i kształtowania świadomości społecznej. Jak 
pokazały wcześniejsze doświadczenia, wiele dóbr kultury 
zostało zniszczonych tylko w wyniku ignorancji i niewiedzy.

Poza tym w bieżącym roku Rada Federalna poprosiła 
służby PCP o przygotowanie raportu dotyczącego zagrożeń 
dóbr kultury spowodowanych trzęsieniami ziemi.



z  przeszłych i aktualnych doświadczeń jasno wynika, że 
ochrona dóbr kultury jest zadaniem zyskującym na znacze
niu w skali globalnej. Dlatego ogromne znaczenie ma dla 
nas również współpraca międzynarodowa. Dwa lata temu 
zorganizowaliśmy konferencję międzynarodową, która doty
czyła Protokołu II. Jej wyniki opublikowano w materiałach 
konferencyjnych. Są one, podobnie jak inne dokumenty, 
oraz nasze czasopismo „PCP Forum”, dostępne.

Proszę pozwolić mi podać konkretny przykład współpracy 
międzynarodowej. Po poważnych powodziach, jakie miały 
miejsce w Niemczech i w Czechach jesienią 2002 roku, 
szwajcarska służba PCP wspólnie z władzami kraju pomogły 
w zbudowaniu specjalnej maszyny do głębokiego zamraża
nia. Eksperci czescy mogą korzystać z niej przez kolejne 
dwa lata, w celu osuszenia zalanych i zniszczonych przez 
wodę dokumentów. Są one najpierw zamrażane, aby zatrzy
mać proces zniszczenia. Mamy nadzieję, że dzięki temu da 
się je uratować.

Analizując powyższy tekst w świetle postanowień Proto
kołu II można stwierdzić, że Szwajcaria w większości wypeł
nia nakładane przezeń zobowiązania w zakresie ochrony 
dóbr kultury.

Zakres działań szwajcarskiej służby ochrony dóbr kultu
ry to wpływy zewnętrzne, takie jak dokumenty i doświad
czenia międzynarodowe. Wewnątrz krajowa PCP zajmuje 
się trzema obszarami: zapobieganie (najważniejszy), pla
nowanie i szkolenie przygotowujące do działań w sytuacji 
nagłych wypadków, oraz współpraca z siłami zbrojnymi.

Konferencja ta jest dla nas nie tylko możliwością wyko
rzystania wiedzy innych do rozwoju systemu szwajcarskie
go, ale także okazją do porównań i dyskusji.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Tłum . M K



Dariusz D r e w n i a c k i

M inisterstwo Kultury 
Polska

CENTRUM SZKOLENIA 
OCHRONY LUDNOŚCI I DÓBR KULTURY 

W KRAKOWIE 
JAKO FORMA UPOWSZECHNIANIA 

MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA 
HUMANITARNEGO W ZAKRESIE 

OCHRONY ZABYTKÓW

Na pytanie „po co chronić zabytki” odpowiadamy : „dla 
dobra ogółu”, gdyż jeśli nawet stanowią one indjrwidualną 
własność, są jednocześnie własnością wspólną jako dobra 
kultury.

Z powodu utraty kulturowego dziedzictwa cierpi nie tylko 
społeczność, na której terenie toczy się wojna, to również 
my wszyscy stajemy się biedniejsi z cłiwilą zniszczenia za
bytku. Preambuła do Konwencji Haskiej z 1954 roku 
o oclironie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego wyjaśnia 
ten problem jednoznacznie; (...) zniszczenie dziedzictwa 
kulturowego należącego do jakiegokolwiek narodu stano
wi uszczerbek w dziedzictwie kulturowym całej ludzkości, 
gdyż każdy naród ma swój udział w kształtowaniu kul
tury światowej. Ludzie, którzy posługują się obcym języ
kiem stają się coraz bardziej świadomi bogactwa swego 
własnego języka. Na tej samej zasadzie poznanie różno
rodności kultur ludzkich umożliwia docenianie jakości wła
snej i sprawia, że szanujemy coś, co się tak bardzo różni od 
naszej kultury. Zatrzymajmy się chwilę nad reakcją chor
wackiego dziennikarza na zniszczenie mostu w Mostarze:



Dlaczego czujemy więcej bólu patrząc na obraz znisz
czonego mostu niż na obraz masakry ludzkiej. Może dla
tego, że widzimy naszą własną nieśmiertelność rozpada

jącą się jak ten most. Wiemy jednak, że ludzie muszą 
umrzeć, wiemy, że sami umrzemy, ale zniszczenie zaby
tku cywilizacji jest czymś innym. Most w swej piękności 
był zbudowany po to, aby nas przeżyć. Jest to jakby 
moment uchwycenia przez człowieka osiągnięcia nie
śmiertelności, coś co przekroczy nasze indywidualne 
przeznaczenie.

OBOWIĄZKI W  ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 
ZASAD OCHRONY DÓBR KULTURY

Upowszechnianie wiedzy na temat prawa humanitarne
go zarówno w okresie konfliktów zbrojnych, jak też 
zapobiegawczo w czasie pokoju jest warunkiem koniecznym 
przestrzegania tego prawa. Prawo nieznane lub nierozumiane 
nie może być i nie będzie respektowane. Upowszechnianie 
tego prawa nabiera szczególnego znaczenia nie tylko ze 
względu na potrzebę zaznajomienia z nowo formułowanymi 
zasadami, lecz także z uwagi na stojące przed nauką zada
nia dokonywania reinterpretacji wielu zagadnień z uwzględ
nieniem nowych sformułowań prawnych i ich znaczenia.

Postanowienia prawa humanitarnego wprowadzają 
prawne zobowiązanie państw do jego upowszechniania tak 
szeroko jak to możliwe. Obowiązek państw w tej dziedzinie 
istnieje nie tylko podczas konfliktów zbrojnych, ale i w czasie 
pokoju. Co więcej zobowiązanie to dotyczy nie tylko wojska, 
ale również ludności cywilnej. Państwa są bowiem zobo
wiązane na mocy konwencji genewskich i ich protokołów 
dodatkowych do włączenia prawa humanitarnego do pro
gramów szkolenia wojskowego i, jeżeli to możliwe, do pro
gramów szkolnictwa cywilnego, aby w ten sposób zasady 
te stały się znane ogółowi ludności (art. 47/48/127/144  
wspólny dla czterech konwencji genewskich z 1949 roku).



w  art. 25 Konwencji Haskiej z 1954 roku o ochronie 
dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego „Wysokie 
umawiające się strony zobowiązują się rozpowszechniać 
w swoich kręgach tekst konwencji i jej Regulaminu Wyko
nawczego możliwie najszerzej, zarówno w czasie pokoju 
jak i w czasie konfliktu zbrojnego. Zobowiązują się w szcze
gólności włączyć ich nauczanie do programów szkolenia 
wojskowego, a w miarę możliwości również cywilnego, tak 
aby zasady ich mogły być znane całej ludności, a zwłaszcza 
siłom zbrojnym i personelowi przydzielonemu do ochrony 
dóbr kulturalnych”.

O obowiązku upowszechniania zasad ochrony dóbr kul
tury stanowi również art. 30 II Protokołu z 1999 roku do 
Konwencji Haskiej z 1954 r.

SZKOLENIE W  ZAKRESIE PROCEDUR 
STOSOWANYCH W  RAZIE NAGŁYCH WYPADKÓW

Szkolenie w zakresie procedur stosowanych w razie na
głych wypadków jest czynnikiem decydującym o sukcesie 
ochrony dóbr kulturalnych w czasie pokoju, a tym bardziej 
w czasie konfliktu zbrojnego. Dlatego odpowiednie kształ
cenie i trening mają kluczowe znaczenie, jeśli ochrona dóbr 
kultury ma być efektywna.

Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury

Biorąc pod uwagę fundamentalne znaczenie edukacji dla 
bezpieczeństwa zabytków z inicjatywy Ministra Kultury oraz 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 1997 roku 
zostało utworzone Centrum Szkolenia Ochrony Ludności 
i Dóbr Kultury. Siedziba „Centrum“ znajduje się przy Szkole 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Idea 
utworzenia „Centrum” została zgłoszona przez Polskę 
w czasie międzynarodowej konferencji na temat „Ochrona 
dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”, zorgani
zowanej w 1996 r. w Krakowie w ramach programu



„Partnerstwo dla Pokoju”. Do dnia dzisiejszego w Centrum 
przeszkolono ponad 500 osób.
Program Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury

Jednym z zadań „Centrum”, oprócz szkolenia w zakre
sie ochrony ludności, jest promowanie i upowszechnianie 
wiedzy oraz kształcenie specjalistów z zakresu ochrony dóbr 
kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny 
i pokoju. Do głównych zadań „Centrum” należy:

-  organizacja kursów z zakresu ochrony ludności i za
bytków na wypadek szczególnych zagrożeń,

-  wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami zajmu
jącymi się przedmiotową problematyką,

-  rozwijanie współpracy z międzynarodowymi organi
zacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami akade
mickimi oraz publicznymi instytucjami zajmującymi się 
zagadnieniami ochrony ludności i zabytków,

-  prowadzenie działalności wydawniczej,
-  gromadzenie materiałów edukacyjnych i dokumentacji,
-  upowszechnianie problematyki ochrony ludności i dóbr 

kultury w społeczeństwie.
Program „Centrum” zatwierdzony przez Komendanta 

Głównego PSP -  Szefa Obrony Cywilnej Kraju, określa 
tematykę szkolenia, która obejmuje:

-  podstawową wiedzę o dziedzictwie kulturowym,
-  ochronę przeciwpożarową i ratownictwo,
-  ochronę przed przestępczością,
-  ochronę na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof,
-  ochronę na wypadek konfliktów zbrojnych,
-  szkolenie specjalistyczne opracowane według wymo

gów poszczególnych ministerstw.
W  trakcie zajęć programowych szczególna uwaga 

koncentrowana jest na takich zagadnieniach jak:
-  międzynarodowe normy prawne dotyczące ochrony 

dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń,
-wdrażanie postanowień Konwencji Haskiej z 1954 roku 

na przykładzie współczesnych konfliktów zbrojnych,
-  udział organizacji pozarządowych w realizacji Kon

wencji Haskiej (program Niebieskiej Tarczy),



-  rola sił zbrojnych w ochronie dóbr kultury,
-  czynnik społeczny w systemie ochrony dóbr kultury,
-  organizacja systemu ochrony zabytków w Polsce na 

wypadek zagrożeń czasu pokoju i konfliktu zbrojnego,
-  system ochrony dóbr kultury na wypadek szczegól

nych zagrożeń na przykładzie wybranych instytucji kultury,
-  poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski, Europy 

i świata.
Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego

1. Program szkolenia realizowany jest w formie 5-dnio- 
wego kursu i obejmuje 40 godz. lekcyjnych.

2. W  toku realizacji programu nauczania z ogólnej ilości 
godzin wskazane jest przeprowadzenie do 30%  zajęć w for
mie zajęć praktycznych.

3. W  ramach realizacji piątego bloku przedmiotowego, 
tzn. w zależności dla jakiego resortu jest planowany, należy 
zaplanować 18 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych 
uwzględniających specyfikę danego resortu.

4. Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu otrzymują 
zaświadczenie.
Uczestnicy kursów

Kursy adresowane są do następujących grup słuchaczy:
-  Przedstawicieli sił zbrojnych.
-  Pracowników służb ochrony zabytków.
-  Dyrektorów instytucji kultury, bibliotek, muzeów, ar

chiwów oraz ich personelu.
-  Administratorów lub właścicieli szczególnie cennych 

obiektów zabytkowych.
~ Konserwatorów diecezjalnych, dyrektorów muzeów 

i bibliotek będących w posiadaniu związków wyznaniowych.
-  Społecznych opiekunów zabytków oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.
-  Przedstawicieli Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, 

służb celnych i policji.
-  Dyrektorów oraz pracowników Wojewódzkich Wydzia

łów Zarządzania Kryzysowego.



INNE FO RM Y DZIAŁALNOŚCI CE N TR U M  
KRAKOW SKIEGO

W  2001 r. „Centrum” zostało przekształcone w placówkę 
szkoleniową mającą charakter międzynarodowy. Od tego cza
su organizowane są międzynarodowe konferencje, semina
ria oraz szkolenia na temat ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Najważniejsze 
przedsięwzięcia ostatriio zorganizowane w „Centrum” to:

-  międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja do
tycząca ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzyso
wych z udziałem przedstawicieli 13 państw (2001 r.),

-  międzynarodowa konferencja na temat „Upowszech
nianie Międzynarodowego Prawa Konfliktów Zbrojnych 
w Państwach Europy Środkowej” (2002 r.),

-  szkolenie specjalistyczne dla ekspertów służby pożarni
czej z Holandii na temat ochrony zabytków w razie szcze
gólnych zagrożeń ( 2003 r.).

Należy stwierdzić, że najlepszą metodą obrony kulturo
wego dziedzictwa jest edukacja, rozpoczynająca się od szko
ły podstawowej, kontynuowana w późniejszych latach szkol
nych w sposób bardziej dojrzały. Zrozumienie zróżnicowa
nych reakcji ludzi na swoje otoczenie oraz zdobycze, jakie 
każda kultura wnosi do dorobku ludzkości będzie najlep
szą odpowiedzią na nawołyAvanie do podziałów etnicznych 
czy też do „czystości etnicznej” .

Istotne jest, aby wszystkie państwa, które wierzą 
w wartość kulturowego dziedzictwa, wspomagały działania 
UNESCO oraz upowszechniały jej ideały we wszystkich 
okolicznościach. Ludzkość poczyniła wiele od czasów Cy
cerona, że „prawa milczą wśród szczęku broni “ .Bez wąt
pienia cynizm tej wypowiedzi jest jeszcze aktualny ponie
waż horror wojny ciągle nam towarzyszy, a technika wo
jenna rozwinęła się niewiarygodnie. Mimo to człowiek sta
ra się kontrolować użycie tej niszczącej broni. Nie zapomi
najmy jednak, że jedną z najlepszych broni współczesnej 
armii jest ta która może ograniczać dostęp do niej. Drugą 
taką bronią jest właśnie upowszechnianie prawa humani
tarnego.



Komisarz Rafał W ę g i e l

K om enda W ojew ódzka Policji w K rakow ie 
Polska

WALKA 
z  PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO 

DOBROM KULTURY W  POLSCE

Na początek chciałem podziękować organizatorom, że 
umożliwili mi wypowiedzenie kilku słów w imieniu policji. 
Jest mi tym bardziej miło, że jestem jednocześnie przedsta
wicielem policji krakowskiej i mogę reprezentować policję 
jako całość. Policja jest bardzo zainteresowana problematy
ką dóbr kultury, zapobieganiem tym zagrożeniom przede 
wszystkim w okresie pokoju oraz zagrożeniom dóbr kultury, 
ze strony przestępców.

Wykładnikami korzyści oraz strat jakie przynosi integra
cja europejska, są wydarzenia kształtujące naszą rzeczjAvi- 
stość. Podam kilka przykładów wydarzeń, jakie mają 
miejsce w Małopolsce i jak sądzę w innycłi częściach Polski 
także.

Z XVI-wiecznego kościoła w Skrzydlnej koło Limano
wej zostały skradzione XVII-wieczne płótna ( miejscowość 
w Małopolsce). Prawdopodobnie zdobią wnętrza eksklu
zywnych domów w takich państwach jak Niemcy, Austria, 
Francja. Z bogatego wystroju pokrytego wewnątrz polichro
mią znajdowały się takie rzadkie obiekty, jak XVI- wiecz
ny krucyfiks, chrzcielnica, kropielnica wykonana na prze
łomie XIV  i X V  wieku, XVIII-wieczna ambona, obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany w połowie X X  
wieku przez Marię Ritter, na wzór obrazu z kaplicy loretań
skiej w Kościele Mariackim w Krakowie. Z tego wszystkiego



nie zostało nic, wnętrze straszy kikutami resztek kolumn, 
których kilka nie zdążyli wynieść, albo uznali, że są zbyt 
ciężkie żeby je przerzucić przez wybite okno położone około 
trzech metrów nad posadzką kościoła. Inne kolumny 
skradziono łącznie z podstawami, na djrwanach w prezbite
rium pełno okruchów szkła, fragmentów zdobień, śladów obu
wia tych, którzy zdecydowali się zarobić, nie bacząc na to że 
niszczą bezpowrotnie bezcenne dziedzictwo naszej kultury.

W  pewnym momencie spadł im na posadzkę fragment 
żyrandola, rozpryskując się całkowicie. Ten, którego nie 
mogli dosięgnąć chcieli wyrwać, ale był zbyt dobrze przy
twierdzony, naderwali i w końcu sam spadł. Po innych ży
randolach nie ma nawet śladu, tak samo jak po zabytko
wych cynowych świecznikach, fragmentach okuć ławek 
i drzwi. Tragiczny obraz, o którym chciałoby się od razu 
zapomnieć lub idąc za przykładem miejscowego probosz
cza nie przyjmować do swej świadomości, że tuż obok od
bywa się grabież pamiątek naszej wiary, historii naszej na
rodowej tożsamości. Jednak najtragiczniejszy jest fakt, że 
to niejedyny wypadek tego typu. Podobnie choć może nie 
aż w takiej skali zniszczono wnętrza kościołów w innych 
rejonach Małopolski. Kościoły w Graboszycach, Dobrej, 
Gromniku, Biurkowie Wielkim, Racławicach, Rocimo- 
wicach, Olbromiu, Koniuszy, Wadowicach nigdy nie odzy
skają dawnej świetności. Niemal w każdym wiedeńskim 
antykwariacie sprzedającym świątki, można spotkać kru
cyfiksy, do złudzenia przypominające te, które jeszcze nie
dawno zdobiły przydrożne kapliczki w okolicach Brzeska, 
Bochni, Tarnowa czy krzyże na rozstajach dróg w połu- 
dniowo-wschodniej Polsce. W  tym rejonie Polski nie spo
tkamy już figurek Maryj, przy których dawniej odbywały 
się śpiewne majówki. Większość skradziono, pozostałe 
pochowane w prywatnych domach czekają na lepsze, bar
dziej bezpieczne czasy.

Często skradzione figurki świętych są wykorzystywane 
jako podstawy do pokojowych lamp i kwietników. Zdarzyła 
się sytuacja, kiedy figurka zadumanej Maryi z dzieciątkiem 
na ręku dopełniała piękna wystroju wnętrza bogatego domu,



którego wnętrza publikowane byty w niemieckim miesięcz
niku o tematyce architektonicznej. Miesięcznik ten jest 
zresztą przedrukowywany z wersji niemieckiej w Polsce. 
W  tym samym domu w przedpokoju piękne lustro, dookoła 
którego wiją się pozłacane ucha podobne do tych skradzio
nych z ołtarza jednego z kościołów pod Oświecimiem, 
a w łazience nad lustrem wyraźnie widoczna jest na zdjęciu 
pozłacana rozeta spotykana najczęściej w zdobieniach mon
strancji. W  kuchni nad drzwiami w tym samym mieszkaniu 
rozpromienione główki aniołków może te same, które uśmie
chały się z pomników na dróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Kalwaria Zebrzydowska została w 1999 r. wpisana na listę 
światowego dziedzictwa i opisana bardzo szczegółowo przez 
prof. Annę Mitkowską. Pani prof, pisze, że Kalwaria two
rzy artystyczny komplet, w całości pochodzący z pierwszych 
lat XVII wieku, stanowiący dobitne świadectwo swobodne
go przepływu prądów artystycznych pomiędzy różnymi kra
jami europejskimi: manieryzmem flamandzkim, włoskim re
nesansem, czeskim i krakowskim barokiem. Kiedy w marcu 
2001 bezwzględni Talibowie niszczyli w Afganistanie staro
żytne posągi Buddy, pamiątki dawnych cywilizacji, mass 
media prześcigały się w napiętnowaniu bezmyślności i wan
dalizmu. Świat jednoznacznie potępił Talibów. Czymże jed
nak były wyczyny grupy przestępczej okradającej w 2002 
i 2003 roku kalwaryjskie kaplice ze wszystkiego, co dało się 
wyrwać, odczepić, uciąć. Zdemolowano kilkanaście z nich 
pozbawiając niemal całych ołtarzy. Skradziono trudną do 
zliczenia ilość figurek aniołów, zdobień, lichtarzy podobnie 
jak w Skrzydlnej po wizycie złodziei pozostawały jedynie 
gołe ściany. Czy nie mieliśmy do czynienia z grupą osób o tym 
samym poziomie świadomości społecznej i kulturowej oraz 
wrażliwości, takiej jak ci burzący gigantyczne figury w Afgań- 
skim Bamiyan. Po rozbiciu tej zorganizowanej grupy prze
stępczej, która dokonała tych aktów wandalizmu odzy
skaliśmy niemal wszystkie skradzione przedmioty, jednak 
tylko niewielką część uda się przywrócić do stanu pierwot
nego. Większość przedmiotów została bezpowrotnie znisz



czona, pocięta zapakowana w plastikowe worki, czekała na 
swoją kolej wywiezienia za granicę, sprzedania na licznych 
giełdach antykwarycznych na zachodzie i południu nasze
go kontynentu.

Kolejny przykład z 2000 r. Krótko po ujawnieniu kra
dzieży z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, kilka naj
większych domów aukcyjnych w Europie zaoferowało do 
sprzedaży rzadkie dzieła miedzy innymi Galileusza, Beza- 
riona, Ptolemeusza, Keplera. Ich tytuły pokrywały się z ty
tułami utraconymi w Krakowie. Prowadzone przez krakow
ską policję oraz prokuraturę okręgową w Krakowie śledz
two wykazało, że dzieła pochodzą z krakowskiej biblioteki. 
Były znacznie zmienione, niejednokrotnie zniszczone nie
fachową konserwacją służącą wyłącznie zacieraniu śladów 
własności. Zabezpieczono jedynie kilkanaście tytułów, po
zostałych prawdopodobnie nigdy nie uda się odzyskać, przy
puszczalnie stanowią przedmiot zachwytu nieuczciwych 
kolekcjonerów, których irracjonalne pożądanie odzwier
ciedla się w pragnieniu posiadania zabytkowego przedmiotu, 
np. starodruku na swoją własność bez zamiaru okaz3rwa- 
nia go jakimkolwiek osobom trzecim. Mimo, że Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie dysponuje ogromną ilością staro
druków i rękopisów nie może zakwestionować twierdzenia, 
że doszło do wielkiej straty mającej znaczenie dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego. Trudno także nie wspomnieć 
o kradzieży kamiennych rzeźb z kościołów, zamków i pa
łaców Dolnego Śląska i niszczenia stanowisk archeologicz
nych w tamtym regionie. Przedmioty trafiają najczęściej na 
zagraniczne rynki, o czym świadczą nieliczne udane próby 
zapobieżenia przemytowi. Sytuacja wygląda podobnie na 
rynku zabytkowych mebli. Jak grzyby po deszczu powstają 
w Krakowie pracownie konserwatorskie wyspecjalizowane 
w przerabianiu mebli, a następnie przemycanych z Polski 
pod pozorem przewozu współczesnych elementów wypo
sażenia wnętrz. To co jest dla jednych bezcenne, dla in
nych jest zwyczajnie dużo warte. To są słowa Andrzeja Zie
lińskiego, które doskonale obrazują charakter istniejącego



zagrożenia. Choć wartość dóbr kultury opiera się najczę
ściej na subiektywnym odczuciu ich piękna uwarunkowanej 
wrażliwością kolekcjonera, to jednak coraz częściej stają się 
zwyczajnym przedmiotem obrotu handlowego pozbawionego 
jakichkolwiek emocji. Z doświadczeń naszej policji wynika, 
że handel dobrami kultury kształtują powszechne w ekonomii 
zasady podaży i popytu. Tam gdzie znajdzie się podmiot goto
wy wydać pieniądze zaraz pojawia się dostawca, ten pierwszy 
zwykle nigdy nie pyta o źródło pochodzenia. Zauważalna 
stagnacja zachodnich rynków antykwarycznych spowodowa
na znacznym ograniczeniem napływu nowych eksponatów 
a także ich możliwości finansowe kreują zachowania, których 
celem jest dążenie do zaspokojenia życzeń potencjalnych 
nabywców. Dokonuje się tego w prosty sposób organizując 
wszelkiego rodzaju działania przestępcze, których ofiarą 
padają nadal niedostatecznie zabezpieczone nasze biblioteki, 
kościoły, galerie i prywatne kolekcje.

Powyższe przykłady obrazują zagrożenie dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, są wynikiem zaniechań kilku lat 
poprzedzających wejście do struktur unijnych, kiedy to na 
polskich przejściach granicznych istniała normalna, stosun
kowo rygorystyczna procedura kontrolna. Po 1 maja z granic 
zniknęli celnicy a fiinkcjonariusze straży granicznej nie 
ukrywają, że nie są w stanie kontrolować granicznego ru
chu towarowego i osobowego. Jakie będą tego konsekwencje 
możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach. Nikt 
nie jest w stanie tego przewidzieć. Sądząc po doświadcze
niach innych państw członkowskich możemy spodziewać 
się znacznie większej ilości przemytu polskich dóbr kultury 
za granicę. Zapobieżeniu tej sytuacji na pewno nie pomoże 
brak w Polsce spójnego elementu administracji publicznej, 
zajmującego się całością zagadnienia ścigania przestępstw 
wymierzonych przeciw dobrom kultury. Nic niestety nie 
zapowiada powstania w polskiej policji struktur na wzór 
comando carabinieri, o którym wczoraj słyszeliśmy w wy
stąpieniu naszego gościa z Włoch, czy fi-ancuskiego biura 
do zwalczania kradzieży dzieł sztuki, czy czeskiego specjal



nego oddziału policji zwalczającego przestępczość przeciw
ko dobrom kultury. Powstanie takiej jednostki w Polsce 
wydaje się w pełni uzasadnione z punktu widzenia potrzeb 
skutecznego egzekwowania istniejącego już dobrego pra
wa. Żadne akty normatywne, porozumienia międzynaro
dowe, konwencje, ustawy czy rozporządzenia nie zdołają 
usunąć istniejącego zagrożenia. Mogą być orężem w rękach 
sprawnie działającego, dobrze wyposażonego zespołu złożo
nego z oficerów policji, analityków, specjalistów z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. Istnienie takiej formacji jest warun
kiem skutecznej walki z kradzieżami dóbr kultury oraz z ich 
przemytem w warunkach pełnej liberalizacji ruchu granicz
nego po podpisaniu umowy z Schengen.

Kiedy znikną ostatnie ograniczenia na wewnętrznych 
granicach Unii, walka z przemytnikami będzie możliwa 
jedynie na płaszczyźnie ścisłej współpracy specjalnych jed
nostek policji w poszczególnych państwach w oparciu 
o pomoc Euro Polu w zakresie wymiany informacji. W  tym 
czasie staniemy się również państwem granicznym Unii. 
Powstanie wymienionej formacji wydaje się jedyną możli
wą odpowiedzią na coraz częstsze przenikanie na teren Eu
ropy, zorganizowanych grup przestępczych ze wschodnich 
rubieży naszego kontynentu i Azji. Powszechnie znany jest 
fakt inwestowania przez różnego rodzaju konglomeraty 
mafijne znacznych ilości „brudnych” pieniędzy w szeroko 
rozumianą sztukę jako bezpieczną i najpewniejszą lokatę 
kapitału. Zadomowienie się organizacji mafijnych na teryto
rium Polski, a tym samym Unii Europejskiej może zaowo
cować wzrostem przestępczości zorganizowanej z jej wszyst
kimi jej implikacjami.

Głęboką niesprawiedliwością byłoby gdybym nie wymie
nił już istniejących polskich instytucji zainteresowanych za
pobieganiu przestępstwom przeciwko dobrom kultury. 
Należy do nich oprócz Policji, Straży Granicznej, Państwo
wej Straży Pożarnej także Ośrodek Ochrony Zbiorów Pu
blicznych. Trzeba jednak pamiętać, że kradzieże i przemyt 
dóbr kultury stanowią jednak tylko część związanej z nimi 
przestępczości.



w  ramach krótkiego referatu nie sposób omówić innych 
przestępstw. Przypadki paserstwa, kradzieży rozbójniczych, 
rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, oszustw, fałszerstw 
a także spotykane są coraz częściej w Polsce zabójstwa 
popełniane w celu zdobycia dóbr kultury. Integracja euro
pejska w dłuższym okresie czasu z pewnością wymusi na 
administracji państwowej wykreowanie rozwiązań organi
zacyjno-technicznych celem osiągnięcia standardów 
a także stworzenia możliwości do realizacji unijnego prawa. 
Ewolucyjny charakter tego procesu w pierwszych latach 
członkostwa może okazać się jednak zgubny dla rodzimych 
dóbr kultury, zwłaszcza tych najsłabiej strzeżonych w koś
ciołach, galeriach i prywatnych kolekcjach. Nadzieję pod
trzymuje jednak perspektywa przyspieszenia zmian, dla 
których nie ma alternatywy.
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Dr Franz S c h u l l e r

Austriackie Stowarzyszenie O chrony Zabytków  
Austria

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA 
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

ZABYTKÓW NA WYPADEK ZAGROŻEŃ-  
DOŚWIADCZENIA AUSTRIACKIE

Panie i Panowie!
Pragnę na wstępie podziękować organizatorom, Departa

mentowi Obrony w Ministerstwie Kultury, za zaproszenie 
do udziału w tej konferencji i możliwość przedstawienia 
doświadczeń współpracy cywilno-wojskowej w przyjęciu 
i wdrażaniu postanowień Konwencji Haskiej i jej Proto
kołów w Austrii.

Ogólnie mówiąc, w wielu państwach-stronach Konwencji 
Haskiej jest ona znana niejako „horyzontalnie” na szczeblu 
władz rządowych, brakuje zaś niestety wertykalnego prze
pływu informacji. Także w Austrii minęło wiele lat, zanim 
w roku 1964 ratyfikowaliśmy Konwencję i rozpoczęliśmy 
jej wdrażanie; w siłach zbrojnych proces ten rozpoczął się 
natomiast dopiero w roku 1981 (od pierwszego wydania 
specjalnych instrukcji dla armii, dotyczących Konwencji 
Haskiej).

Na czym oparte są zobowiązania dotyczące zabezpie
czania i poszanowania dóbr kultury? Do działań cywilnych 
odnosi się art. 3 Konwencji Haskiej, który może być bar
dzo szeroko interpretowany, jak choćby zawarte w nim 
stwierdzenie „podejmując środki, które uznają (Wysokie 
Układające się Strony) za odpowiednie”. Uwzględnia on 
także każdy możliwy wyjątek lub prawne uzasadnienie dzia



łań albo ich niepodejmowania. Dzięki Bogu, od roku 1999 
mamy Protokół II. Artykuł 5 tego aktu podaje dokładnie, 
KTO i JAKĄ odpowiedzialność ponosi.

Po ratyfikacji Konwencji, do kontroli jej wdrożenia 
i przestrzegania wyznaczono Ministerstwo Kultury. Na pod
stawie z art. 3 Konwencji i art. 5 Protokołu II („wyznaczenie 
kompetentnych władz odpowiedzialnych za zabezpieczenie 
dóbr kultury”) w Federalnym Biurze Zabjrtków Ministerstwa 
Kultury utworzono specjalny wydział (nazwany „Biurem 
Konwencji”), jego szefem został jeden z najwybitniejszych 
ekspertów w tym zakresie. Rozpoczął pracę z zespołem, w któ
rego skład weszli także przedstawiciele wojska. Pierwszym 
i głównym zadaniem biura w procesie wdrażania Konwencji 
i jej Protokołów był wybór i wskazanie dóbr kultury, które 
podlegają ochronie na mocy tych aktów prawnych.

Korzystając z wyników posiedzenia ekspertów UN E
SCO, które odbyło się w Szwajcarii w 1956 roku, określili 
oni 4 kategorie (A-D) dóbr kultury (np. dziedzictwo mię
dzynarodowe/światowe, krajowe, regionalne lub lokalne). 
Dziś wiemy -  zrobiliśmy trochę za dużo. Potwierdzeniem 
tego może być osłabienie naszej współpracy międzynaro
dowej.

Kiedy opracowano już odpowiednią listę dóbr kultury 
dla każdej prowincji, stworzono listę ogólną i przekazano ją 
Ministerstwu Obrony. Od tej chwili rozpoczęły się prace 
nad przygotowaniem dokumentów roboczych dla armii i ofi
cerów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego. Równolegle 
do prowadzonej selekcji, przygotowano odpowiednie ozna
kowania i opracowano zasady ich przyznawania, wydano 
identyfikatory i opaski dla personelu cywilnego pracującego 
przy wdrażaniu Konwencji, opracowano ulotki i materiały 
informacyjne dla ludności cywilnej, dotyczące środków 
zabezpieczających i zapobiegawczych w zakresie ochrony 
dziedzictwa kultury. Wreszcie -  wydano mapy dziedzictwa 
kulturowego.

Jednocześnie z rozpoczęciem prac w sektorze cywilnym 
i w zgodzie z art. 7 Konwencji (o środkach militarnych),



w armii wybrano spośród oficerów rezerwy odpowiedni 
personel i rozpoczęto program szkolenia oficerów ds. 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Skupiono się na przygo
towaniu ich do realizacji trzech podstawowych zadań.

Zgodnie z nimi, ministerstwo wyznaczyło po dwóch ofice
rów rezerwy do każdego dowództwa prowincji (jeden z dwóch 
miał wykształcenie wyższe) oraz specjalnego konsultanta 
w ministerstwie. Ostatnio wzrosła liczba oficerów ds. ochro
ny dziedzictwa kulturowego skierowanych do pracy w Do
wództwie Operacji Międzynarodowych (Austriackie 
Dowództwo Operacji Międzynarodowych), Dowództwie Sił 
Powietrznych oraz Ministerstwie Obrony.

Dobór personelu prowadzony jest według kryterium 
kwalifikacji, obejmujących znajomość historii sztuki, sztuki 
ludowej, doświadczenie w zakresie prawa, zwłaszcza 
międzynarodowego, doświadczenie w nauczaniu, ale także 
inżynieria strukturalna. Dla takiego pracownika jednym 
z głównych i najważniejszych zadań jest przedstawienie 
sprawozdania ze stanu dóbr kultury w danym obszarze dzia
łania. Wymaga to zebrania z biegiem czasu specyficznego 
materiału i wyposażenia, we współpracy ze wspomniany
mi już władzami i grupami cywilnymi. Materiały te staną 
się głównym elementem dokumentów podstawowych.

Kończąc, wracam znów do głównych funkcji i zadań ofice
rów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ich kontak
tów ze służbami cywilnymi. Powinni oni być:

-  doradcami i konsultantami swoich dowódców,
-  nauczycielami oficerów i żołnierzy,
-  osobami kontaktowymi dla cywilów i władz cjrwilnych.
Warunkiem skuteczności jest elastyczność i potrzeba

dostarczenia dowództwu wojskowemu niezbędnych infor
macji w najkrótszym możliwym czasie. Za wyzwanie dla 
przyszłości uważam dostępność danych, rejestrów i/lub in
wentarzy dóbr kultury. Otwartym pozostawiam pytanie 
o kompatybilność systemów cywilnego i militarnego.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Tłum . M K



Daina St a n k ę v i c i u t e

Akadem ia D ziedzictw a Kulturowego 
Litwa

DOROBEK LITWY W  ZAKRESIE 
OCHRONY ZABYTKÓW W  ŚWIETLE 
KONWENCJI HASKIEJ Z 1954 ROKU

W  dniu 19 grudnia 1996 roku Parlament Litewski przyjął 
ustawę o założeniach bezpieczeństwa kraju, będącą 
punktem wyjścia dla rozwoju ogólnokrajowego systemu bez
pieczeństwa. Aktualna wersja ustawy wymienia następu
jące elementy tego systemu:

-  prawa człowieka i obywatela, jego wolność i bezpie
czeństwo osobiste,

-  wartości i prawa narodowe, zapewnienie swobody po
ruszania się,

-  niepodległość państwa,
-  konstytucyjny system prawny,
-  integralność terytorialną państwa,
-  troskę o dziedzictwo kulturalne i naturalne.
Jak widać, dziedzictwo kulturowe zostało wyodrębnione 

spośród innych wartości narodowych, co jest uznaniem jego 
szczególnego znaczenia.

W  roku 1998 Parlament Litewski ratyfikował Konwencję 
UNESCO o ochronie dziedzictwa kulturowego na wypadek 
konfliktu zbrojnego, przyjętą w 1954 roku w Hadze łącz
nie z jej Protokołem I, a Protokół II ratyfikowano 13 listo
pada 2001 r.

Ochronę dóbr kultury na Litwie zapewniają dwa akty 
prawne: ustawa o ochronie nieruchomości kulturowych oraz 
ustawa o ochronie ruchomych dóbr kultury. Nie mówią



one jednak nic о ochronie dóbr kultury na wypadek kon
fliktu zbrojnego lub wystąpienia innych nadzwyczajnych 
okoliczności.

W  roku 2001, na zlecenie Wydziału Ochrony Dziedzic
twa Kulturowego, organizacja pozarządowa „Akademia 
Dziedzictwa Kulturowego” (ADK) opracowała Program 
ochrony dóbr kultury na wypadek klęsk żywiołowych 
i wydarzeń nadzwyczajnych. Program ten przedstawiono 
komisji sejmowej ds. bezpieczeństwa krajowego i edukacji, 
premierowi, ministrowi kultury, ministrowi obrony i Pań
stwowej Komisji Ochrony Dziedzictwa Republiki Litwy.

Korzystając z doświadczeń innych państw członkowskich 
NATO, w Ministerstwie Obrony utworzono Komitet 
wspólny ds. wdrażania międzynarodowego prawa humani
tarnego. Jego głównym zadaniem jest pomoc Ministerstwu 
w koordynowaniu wdrażania międzynarodowych humani
tarnych środków prawnych na Litwie. Komitet składa się 
z 19 członków, jeden z nich jest przedstawicielem ADN. 
Jednym z zadań Komisji jest wdrażanie postanowień Kon
wencji Haskiej w siłach zbrojnych. Komisja zadecydowała 
zalecić ministerstwu stworzenie stanowiska głównego 
specjalisty do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego w do
wództwie armii, który wykonywałby wszystkie działania 
w krajowym systemie obrony, w zakresie ochrony dóbr kul
tury. Konkurs na to stanowisko ma być ogłoszony w roku 
2004.

Do innych ważnych zadań Komisji należy:
-  przygotowanie materiałów stymulujących wdrażanie 

postanowień Konwencji Haskiej, we współpracy ze spe
cjalistami ds. ochrony dziedzictwa (Państwowa Komisja 
Ochrony Dziedzictwa, Wydział Ochrony Dziedzictwa Kul
turowego),

-  aktualizowanie rejestru zabytków kultury objętych 
szczególną ochroną, opracowywanie katalogów ruchomych 
i nieruchomych dóbr kultury, z zaleceniami dotyczącymi 
środków operacyjnych, jakie powinny być podejmowane 
w trakcie działań zbrojnych,



-  dostarczanie siłom zbrojnym map topograficznych 
z oznaczeniem najważniejszych obiektów dziedzictwa kul
turowego, oznakowanych zgodnie z przyjętym systemem 
międzynarodowym,

-  organizowanie procedury znakowania obiektów dzie
dzictwa kulturowego znajdujących się w obszarach prowadzo
nych akcji zbrojnych, zgodnie z postanowieniami Konwen
cji Haskiej, przy stosowaniu specjalnych oznakowań,

-  przygotowywanie instrukcji dla wojska, dotyczących 
ochrony i ewakuacji zabytków ruchomych, najcenniejszych 
zabytków i wystaw muzealnych, kolekcji bibliotecznych i ar
chiwalnych, obiektów z miejsc kultu itp., w wypadku woj
ny lub klęski żywiołowej,

-  koordynowanie szkolenia oficerów w zakresie ochrony 
dziedzictwa kultury na wypadek wojny,

-  przygotowanie materiałów edukacyjnych i przeprowa
dzanie kursów dla żołnierzy uczestniczących w międzynaro
dowych misjach NATO i ONZ; powyższe materiały powin
ny zawierać informacje o dziedzictwie lokalnym, religijnym, 
kulturowym, tradycyjnym, historycznym i kulturalnym itp.,

-  przygotowjrwanie planów i instrukcji mających na celu 
eliminowanie skutków nadzwyczajnych wydarzeń (klęsk 
i katastrof żywiołowych), oraz zabezpieczanie obiektów za
bytkowych szczególnego znaczenia w czasie pokoju.

Komisja przygotowuje także zalecenia dla Rady ds. 
Szkolenia i Doktryny Wojskowych Sił Edukacyjjnych i Li
tewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Zemaitisa, 
dotyczące włączania zagadnień podejmowanych w Konwencji 
Haskiej z roku 1954 oraz w jej Protokołach do programów 
kształcenia żołnierzy, dotyczących międzynarodowego pra
wa humanitarnego.

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego przygotował na zlece
nie AD К rejestr zabytków kultury podlegających szcze
gólnej ochronie i wymagających wdrożenia postanowień 
Konwencji Haskiej. Znalazło się w nim ponad sto najcen
niejszych obiektów. Listę tę przedstawiono do zatwierdze
nia Państwowej Komisji Ochrony Dziedzictwa.



w  dniu 1 października 2002 w Wilnie odbyło się semina
rium międzynarodowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
na wypadek wojny lub wystąpienia okoliczności nadzwy
czajnych”, zorganizowane przez Państwową Komisję Ochro
ny Dziedzictwa i ADK. Było ono wyrazem realizacji zobo
wiązań wynikających z Konwencji Haskiej i przystąpienia 
do NATO. Uczestniczyli w nim pracownicy instytucji dzie
dzictwa kulturowego, oficerowie służb specjalnych, a także 
przedstawiciele instytucji polskich o podobnym zakresie 
działania. Na podstawie przyjętej przez nich rezolucji Pań
stwowa Komisja Ochrony Dziedzictwa podjęła Dekret 
nr 89 o ochronie dziedzictwa kulturowego na wypadek 
wojny lub okoliczności nadzwyczajnych z dnia 15 listo
pada 2002, zawierający szczegółowe propozycje dla odpo
wiednich instytucji dotyczące środków, jakie należałoby 
podjąć dla ochrony dziedzictwa kultury na wypadek wojny 
lub okoliczności nadzwyczajnych.

W  dniach 26-27 września 2003 roku w Kownie odbyła 
się konferencja międzynarodowa „Litewskie dziedzictwo 
wojskowe”, zorganizowana znów przez Państwową Komisję 
Ochrony Dziedzictwa i ADK. Na konferencji analizowano 
takie obiekty oraz ich powiązania z dziedzictwem europej
skim. Badano fortyfikacje w aspekcie historycznym, tech
nicznym i konserwatorskim. W  seminarium uczestniczyli 
specjaliści ds. ochrony dziedzictwa kulturowego, naukow
cy i goście z Polski. W  oparciu o przedstawione tam pomysły 
Państwowa Komisja Dziedzictwa Kulturowego przyjęła 
Dekret nr 97 z dnia 21 listopada 2003, podkreślający 
znaczenie dziedzictwa obronnego i zawierający propozycje 
dla odpowiednich instytucji, dotyczące środków, które nale
żałoby podjąć, w celu ochrony tych obiektów i ich skatalo
gowania.

Specjaliści z Polski znacząco pomogli nam w organizacji 
tej pracy, i nadal nam pomagają, dzieląc się swoimi do
świadczeniami i wiedzą praktyczną z kolegami litewskimi. 
Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni.



Jan P r u s z y ń s k i

Instytut N auk Prawnych PAN  
Polska

WOJNA -  PRAWO MIĘDZYNARODOWE 
DOBRO KULTURY -  DZIEDZICTWO

pokój nie jest brakiem wojny, 
pokój rodzi się w ludzkich sercach 

Jan Paw eł II

W  pięćdziesięciolecie konwencji o ochronie dóbr kultury 
w wypadku konfliktu zbrojnego przyjętej w Hadze w 1954 
roku godzi się zauważyć, że żadna regulacja nie jest w stanie 
zapobiec wojnom wypełniającym około 80% dziejów nowo
żytnych, ani podbojom, których nieuniknionym skutkiem, 
a często przyczyną był rabunek, przede wszystkim przed
miotów wysokiej wartości materialnej: z reguły skarbów 
sztuki. Grabież miast, świątyń i pałaców, pustoszenie ko
lekcji artystycznych władców były nie tylko powszechną 
praktyką najeźdźców, ale też jednym z politycznych celów 
napastników, zaborców i okupantów, wzbogacających w ten 
sposób swój skarb i powiększających własne zasoby muzeal
ne, biblioteczne oraz archiwalne. Do bardziej znanych na
leży zniszczenie Syrakuz przez wojska Marcellusa w 212 
roku p.n.e., słynne sacco di Roma dokonane w 1527 roku 
przez najemne żołdactwo cesarza Karola V  ^, wywóz 
w 1622 roku z Heidelbergu przez wojska cesarskie ogrom-

 ̂ Słynne gobeliny Rafaela zostały oddane papieżowi Juliuszowi II.



nej biblioteki palatynów reńskich  ̂ oraz rabunek miast Euro
py Zachodniej i Czech przez szwedzką armię Karola 
Gustawa podczas Wojny Trzydziestoletniej 1618-1648 roku. 
Mniej znane są szkody poczynione przez Szwedów 
w bogactwie kulturalnym dawnej Polski podczas wojny 
1655-1657 oraz podczas wojny północnej 1700-1721.

Doktryna prawa narodów, a zwłaszcza prawa wojennego, 
której podstawy zawdzięczamy Hugonowi Grocjuszowi^ 
i Emericowi de Vattel"̂  miała na celu regulację zasad prowa
dzenia wojny w sposób nie powodujący nieuzasadnionych 
szkód materialnych. Podobne poglądy prezentowali wybitni 
prawnicy polscy. Paweł Włodkowic z Brudzenia, jeden z wy
bitniejszych umysłów prawniczych X V  wieku, przedstawi
ciel Polski w sporze z Krzyżakami, uznawał, iż łupy wojny 
niesprawiedliwej nie są własnością zdobywcy, jak rzeczy 
ukradzione, zaś „ten, kto rozpoczął wojnę, ma obowiązek 
zwrócić to, co przeciwnikowi zabrał i wynagrodzić wyrzą
dzoną mu szkodę” .̂ Podobnie Jakub Przyłuski, autor 
pierwszej polskiej encyklopedii prawa  ̂ — wyprzedzał dok
trynę zachodnioeuropejską w kwestii zasadności ochrony 
zasobów sztuki i księgozbiorów w czasie wojny.

Zagadnienia restytucji niektórych szczególnie znanych 
przedmiotów grabieży, były przedmiotem negocjacji poko
jowych między stronami wojującymi już w XVII wieku, 
czego egzemplifikacją był traktat Oliwski z 1666, nakazują
cy władcy Szwecji zwrot polskich archiwaliów i biblioteki

 ̂ Kilkadziesiąt wozów inkunabułów i rękopisów -  darowanych następnie pa
pieżowi do Biblioteki Watykańskiej, zwrócono w  1815 roku, ale słynny codex 
Manesse dopiero w drugiej połowie X X  wieku.

 ̂ H. Grotius: De гиге belli ас pacts libń tres (1625 -  wyd. poi. Warszawa 
1957).

'* E. de Vattel: Le droit des gens, on principes de la łoi naturelle appliques 
a la conduite et aux affaires des nations et des souverains (1758 — wyd. poi. 
Warszawa 1958).

® Paweł W łodkowic: Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do pogan 
(w:) J. Domański (red.): 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII- 
XVwieku. Warszawa 1978, s. 204 i n.

® J. Przyłuski: Leges sea statuta ас privilegia Regni Poloniae Kraków 
1553.



królewskiej. Państwa europejskie szanowały jednak na ogól 
własność władców i skarby kultury^. Wyjątkiem były działa
nia Rosji, Prus i Austrii na ziemiach polskich zajętych w wyniku 
rozbiorów 1772-1795, ale te uważane były przez zaborców 
za część ich terytoriów. Charakter grabieży miały natomiast 
konfiskaty i kontrybucje kulturalne nakładane przez Cesarza 
Francuzów, choćzdobycze Wielkiej Armii próbowano uzasad
nić, głosząc, że „nieśmiertelne dzieła były w niewoli (ich wła
ścicieli! -  przyp. aut.) i trafiają do Republiki Francuskiej oj
czyzny sztuki i geniuszu, wolności i świętej równości, która 
dla jej potęgi i prymatu w oświacie i twórczości może, jako 
jedyna zapewnić schronienie godne arcydzieł”®.

Rosnące zainteresowanie zabytkami przeszłości i ich 
ochroną prawną oraz doświadczenia wojen napoleońskich 
spowodowały próby regulacji mających „ucywilizować” 
działania wojenne, tak by nie powodowały one nieuzasad
nionych szkód w zasobach kulturalnych belligerentów^. 
Warto przypomnieć, że w nocie brytyjskiego ministra spraw 
zagranicznych Castlereagha z 1815 roku znalazło się stwier
dzenie, iż grabież dzieł sztuki jest „niezgodna z zasadami 
sprawiedliwości i zwyczajami wojennymi”. Tak więc łupy 
i zdobycze Napoleona miały być zwrócone właścicielom na 
podstawie postanowień Kongresu Wiedeńskiego i Układu 
Paryskiego z 1815 roku, co częściowo nastąpiło.

Powodem pierwszych europejskich regulacji prawnych^® 
były działania wojny francusko-pruskiej 1870 roku, 
a zwłaszcza zniszczenia miast otwartych Strasburga i Pa
ryża. dokonane przez armię pruską. Przyjęta w 1874 roku 
deklaracja brukselska głosiła, że: „własność parafii (wspól
not), oraz urządzenia służące religii, dobroczynności.

^Zob. o tym J. Pruszyński: Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochro
na prawna. Kraków 2001 t. I, s. 239-242, 263-268, 279-281, 287-288.

® Uchwały francuskich rządów Dyrektoriatu i Konwentu z 1796 roku.
® Zob. J. Toman: La protection des biens culturels dans les conflits armees. 

Paris 1995; tenże: La protection des biens culturels dans les conflits armees: 
cadre juridique et institutionnel (w :) Etudes et essais sur le droit international 
humanitaire et les principes de la Croix- Rouge. G eneve 1984, s. 559-580.

W cześniejsza od nich była Instrukcja dla armii Stanów Zjednoczonych, 
zwana Kodeksem  Liebera z 1863 roku.



edukacji, sztuce i nauce, jakkolwiek należące do państwa, 
winny być traktowane jak własność prywatna, a wszelkie 
zajmowanie, niszczenie lub umyślne szkody przyczynione 
takim urządzeniom, zabytkom historii, dziełom sztuki i nau
ki, będą ścigane przez właściwe władze” . Te same rozwią
zania znalazły się w Kodeksie Oksfordzkim z 1880 roku. 
Pierwsza Konwencja Haska z 1899 rokû  ̂ nie cłironiła 
własności wroga, ani nie wyszczególniała pomników histo
rii, poprzestając na stwierdzeniu, że „podczas oblężenia 
i bombardowań należy przedsięwziąć niezbędne środki, aby 
tak jak jest to możliwe oszczędzać budowle poświęcone reli- 
gii, sztuce, nauce lub celom dobroczynnym, oraz zabytki 
historii (...) po stwierdzeniu, że nie zostały one wykorzy
stane dla celów wojskowych” W  tym samym kierunku 
szły postanowienia drugiej Konwencji Haskiej z 1907 roku 
o prawach i zwyczajach wojny lądowej Nakazywały one 
zachowanie podczas działań wojennych koniecznych środ
ków ochrony budowli służących religii, oświacie, nauce, 
kulturze i zdrowiu publicznemu, z zastrzeżeniem iż nie będą 
one wykorzystane do celów wojskowych. Zakazane było 
również zajmowanie, niszczenie i deprecjacja zabytków hi
storii i dzieł sztuki.

Nieskuteczności wymienionych aktów dowiodła I wojna 
światowa 1914-1918 roku, których rezultatem było nie 
tylko zrujnowanie średniowiecznych miast Flandrii, takty
ka spalonej ziemi okolic Douaumont czy Vaux we Francji, 
zniszczenie licznych ośrodków miejskich, świątyń i rezy
dencji Zachodniej Europy^  ̂ i Polskî  ̂, ale kres wielowie-

‘ * Cyt. za IH . M enym an: Two ways of thinking about cultural property American 
Journal o f International Law” 1986, m 4, s. 834.

International Law concerning the Conduct of Hostilities. International Council 
o f Red Cross, Geneve 1989.

„International Law concerning the Conduct o f Hostilities. Collection o f Hague 
Conventions and some other treaties” , IC o f Red Cross, Geneva 1989.

Tekst polski Dz. U. 1927, nr 21, poz. 161.
Zob. LAlbum de la Guerre. Histoire phtographique et documentaire reconsti- 

tuee chronologiquement a I’aide de cliches et de dessins publics par „Llllustration” 
de 1914 a 1921. Paris 1923, t. I-II.

T. Szydłowski: Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzi
nie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej . T. I-II Lwów 1919.



kowej cywilizacji i kultury europejskiej. Konieczne stało 
się przeto przyjęcie regulacji traktatowych określających 
zobowiązania państw za szkody i straty wojenne, a także 
warunków zwrotu zawłaszczonych dzieł sztuki i zabytków, 
bibliotek i archiwaliów. Zarówno Traktat Wersalski z 28 
czerwca 1919 rokû ® oraz traktaty podpisane w Saint 
Germain en Laye w tymże roku i w Trianon w 1920 roku, 
jak i Traktat Ryski 18 marca 1921 rokû  ̂ zawierały szcze
gółowe postanowienia dotyczące restytucji, z tym, że ten 
ostatni nakazywał zwrot dzieł zawłaszczonych przez władze 
Rosji od roku 1772.

Wynikiem konferencji waszyngtońskiej 1922 roku, do
tyczącej zasad prowadzenia wojny powietrznej było przy
gotowanie projektu konwencji zawierającego szczegółowe 
postanowienia odnoszące się do ochrony zabytków. Fiasko 
koncepcji ochrony pomników historii i kultury wynikało 
jednak z faktu, iż koniec Wielkiej Wojny był równocześnie 
finałem panowania legitymistycznych władców państw, 
których miejsce zajęli bezwzględni dyktatorzy komunistycz
ni i nazistowscy, a dla nich dziedzictwo kulturalne prze
szłości było zbędnym balastem. Dla ewolucji doktryny 
istotne znaczenie miał jednak pakt waszyngtoński z 15 kwiet
nia 1935 roku o ochronie instytucji artystycznych i nauko
wych oraz zabytków — znany jako Pakt Roericha^° — a to 
ze względu na wyraźne stwierdzenie, że „Zabytki historii, 
muzea, inst3 t̂ucje naukowe, artystyczne, oświatowe i kultu
ralne winny być uznane za neutralne i jako takie, szanowane 
i chronione przez strony wojujące” i niewykorzystywane 
dla celów wojskowych. Konflikt wewnętrzny, jakim była 
hiszpańska wojna cywilna 1936 roku dowiódł, że próby siło
wej zmiany ustroju mogą być dla skarbów kultury narodu

Por. B. Tuchman: Wysoka wieża. Warszawa 1978.
Zawierający szczegółowe postanowienia, np. w przedmiocie zwrotu królowi 

Hedżazu Koranu kalifa Otmana i głowy wodza M kaouy murzyńskiemu plemie
niu W ahehe.

Cz. VIII. art. 246.
L. Brenner: Nicholas K. Roerich. Idealist and visionary. Foreign Service 

Joumal, kwiecień 1992, s. 17-20.



równie niszczycielskie w skutkach, jak agresja zewnętrzna. 
Wtedy właśnie jeden z najwybitniejszych znawców prawa 
międzynarodowego, Charles de Visscher przedstawił pro
jekt konwencji w sprawie ochrony budowli historycznych 
i dzieł sztuki na wypadek wojny^^ zaś uchwałą Międzyna
rodowej Komisji Współpracy Intelektualnej i Ligi Narodów 
powołano Międzynarodowy Urząd Muzeów oraz komitet 
ekspertów do opracowania projektu konwencji międzyna
rodowej dla ochrony zabytków i dzieł sztuki w czasie kon
fliktów zbrojnych. Wyrazem ewolucji poglądów na status 
dóbr podlegających ochronie był projekt konwencji między
narodowej, przygotowany przez nich w 1938 roku, pod
kreślono w nim bowiem, iż strata każdego arcydzieła sztuki 
zubaża duchowo całą ludzkość. Pomniki i dzieła sztuki uzna
ne za „dobra duchowe” nie podlegałyby w myśl tego pro
jektu represaliom, a sygnatariusze mieli uregulować pra
wem wewnętrznym zasady karalności czynów wymierzo
nych przeciw nim^2, Ochronie zwanej kwalifikowaną miały 
podlegać wszelkie obiekty o wartości artystycznej lub hi
storycznej, a strony wojujące miały zobowiązać się nie 
używać ich dla celów wojskowych. Pod pojęciem ochrony 
specjalnej natomiast projekt rozumiał wszelkie działania 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektom znaj
dującym się na obszarze prowadzonych działań wojsko wy cłi, 
w tym oznakowanie, translokacja lub składowanie w warun
kach niezbędnych dla tego bezpieczeństwa. Konwencja ta 
nie została nigdy przyjęta. Pokój, którego gwarantem miała 
być Liga Narodów okazał się iluzją, a próby konsolidacji 
Europy spełzły na niczym. Ideologia Niemiec hitlerowskich 
i Rosji w nowym sowieckim wcieleniu, ich zbliżenie ukła
dami w Rapallo w 1922 roku i w Locarno w 1925 roku oraz 
militaryzacja obu państw dowodziły zamierzeń doktrynal
nego, ekonomicznego i kulturalnego podporządkowania

Tamże, s. 270-274. Zob. też: La protection des monuments et des oeu
vres d ’art en temps de guerre. Paris 1939, Off. Int. M us. s. 181-200.

Zob. о tym szerzej С. С. Berezowski: Ochrona prawno międzynarodowa 
zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny. Warszawa 1948 s. 67-77.



kowej cywilizacji i kultury europejskiej*^. Konieczne stało 
się przeto przyjęcie regulacji traktatowych określających 
zobowiązania państw za szkody i straty wojenne, a także 
warunków zwrotu zawłaszczonych dzieł sztuki i zabytków, 
bibliotek i archiwaliów. Zarówno Traktat Wersalski z 28 
czerwca 1919 roku*® oraz traktaty podpisane w Saint 
Germain en Laye w tymże roku i w Trianon w 1920 roku, 
jak i Traktat Ryski 18 marca 1921 roku*  ̂ zawierały szcze
gółowe postanowienia dotyczące restytucji, z tym, że ten 
ostatni nakazywał zwrot dzieł zawłaszczonych przez władze 
Rosji od roku 1772.

Wynikiem konferencji waszyngtońskiej 1922 roku, do
tyczącej zasad prowadzenia wojny powietrznej było przy
gotowanie projektu konwencji zawierającego szczegółowe 
postanowienia odnoszące się do ochrony zabytków. Fiasko 
koncepcji ochrony pomników historii i kultury wynikało 
jednak z faktu, iż koniec Wielkiej Wojny był równocześnie 
finałem panowania legitymistycznych władców państw, 
których miejsce zajęli bezwzględni dyktatorzy komunistycz
ni i nazistowscy, a dla nich dziedzictwo kulturalne prze
szłości było zbędnym balastem. Dla ewolucji doktryny 
istotne znaczenie miał jednak pakt waszyngtoński z 15 kwiet
nia 1935 roku o ochronie instytucji artystycznych i nauko
wych oraz zabytków -  znany jako Pakt Roericha^® -  a to 
ze względu na wyraźne stwierdzenie, że „Zabytki historii, 
muzea, instytucje naukowe, artystyczne, oświatowe i kultu
ralne winny być uznane za neutralne i jako takie, szanowane 
i chronione przez strony wojujące” i niewykorzystywane 
dla celów wojskowych. Konflikt wewnętrzny, jakim była 
hiszpańska wojna cywilna 1936 roku dowiódł, że próby siło
wej zmiany ustroju mogą być dla skarbów kultury narodu

Por. B. Tuchman: Wysoka wieża. Warszawa 1978.
Zawierający szczegółowe postanowienia, np. w przedmiocie zwrotu królowi 

Hedżazu Koranu kalifa Otmana i głowy wodza M kaouy murzyńskiemu plemie
niu W ahehe.

Cz. VIII, art. 246.
L. Brenner: Nicholas K. Roerich. Idealist and visionary. Foreign Service 

Joumal, kwiecień 1992, s. 17-20.



równie niszczycielskie w skutkach, jak agresja zewnętrzna. 
Wtedy właśnie jeden z najwybitniejszych znawców prawa 
międzynarodowego, Charles de Visscher przedstawi! pro
jekt konwencji w sprawie ochrony budowli historycznych 
i dziel sztuki na wypadek wojny^^ zaś uchwalą Międzyna
rodowej Komisji Współpracy Intelektualnej i Ligi Narodów 
powołano Międzynarodowy Urząd Muzeów oraz komitet 
ekspertów do opracowania projektu konwencji międzyna
rodowej dla ochrony zabytków i dzieł sztuki w czasie kon
fliktów zbrojnych. Wyrazem ewolucji poglądów na status 
dóbr podlegających ochronie był projekt konwencji między
narodowej, przygotowany przez nich w 1938 roku, pod
kreślono w nim bowiem, iż strata każdego arcydzieła sztuki 
zubaża duchowo całą ludzkość. Pomniki i dzieła sztuki uzna
ne za „dobra duchowe” nie podlegałyby w myśl tego pro
jektu represaliom, a sygnatariusze mieli uregulować pra
wem wewnętrznym zasady karalności czynów wymierzo
nych przeciw nim22. Ochronie zwanej kwalifikowaną miały 
podlegać wszelkie obiekty o wartości artystycznej lub hi
storycznej, a strony wojujące miały zobowiązać się nie 
używać ich dla celów wojskowych. Pod pojęciem ochrony 
specjalnej natomiast projekt rozumiał wszelkie działania 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektom znaj
dującym się na obszarze prowadzonych działań wojskowych, 
w tym oznakowanie, translokacja lub składowanie w warun
kach niezbędnych dla tego bezpieczeństwa. Konwencja ta 
nie została nigdy przyjęta. Pokój, którego gwarantem miała 
być Liga Narodów okazał się iluzją, a próby konsolidacji 
Europy spełzły na niczym. Ideologia Niemiec hitlerowskich 
i Rosji w nowym sowieckim wcieleniu, ich zbliżenie ukła
dami w Rapallo w 1922 roku i w Locarno w 1925 roku oraz 
militaryzacja obu państw dowodziły zamierzeń doktrynal
nego, ekonomicznego i kulturalnego podporządkowania

Tamże, s. 270-274. Zob. też: La protection des monuments et des oeu
vres d ’art en temps de guerre. Paris 1939, Off. Int. M us. s. 181-200.

Zob. о tym szerzej С . С. Berezowski: Ochrona prawno międzynarodowa 
zabytków i dziel sztuki w czasie wojny. Warszawa 1948 s. 67-77.



zarówno Europy, jak reszty świata. Nie przypadkiem jeden 
z czołowych ideologów hitlerowskich Josef Goebbels pow
tarzał „odbierzcie narodowi jego kulturę, a przestanie istnieć 
jako naród” i nie zbiegiem okoliczności reżim stalinowski 
eksterminował i przesiedlał całe narody, czyniąc z pozosta
łości ich kultury zbieraninę rzeczy cudzych, historycznie bez
wartościowych dla nowych posiadaczy.

Przedstawianie w niniejszym wystąpieniu zakresu, roz
miaru i skutków szkód wyrządzonych przez obu początko
wych sojuszników, a następnie przeciwników podczas II 
wojny światowej wydaje się zbędne, wobec licznych i coraz 
dokładniejszych opracowań^ .̂ Faktem jest, że w Polsce, 
bardziej niż w którymkolwiek z okupowanych przez III 
Rzeszę krajów Zachodniej Europy proceder zorganizowanej 
grabieży zbiorów muzeów i kolekcji pr3rwatnych, kościo
łów i pałaców, bibliotek i archiwów wynikał z zaplanowa
nego i uregulowanego dyskryminacyjnym prawem całko
witego zniszczenia dowodów kulturalnej tożsamości naro
du, że grabieżcami nie byli żołnierze, ale uczeni, historycy 
i pracownicy kultury. Dla obu reżimów składniki dziedzic
twa kultury poprzednich pokoleń były nie tylko źródłem 
profitów, ale celem politycznym i militarnym. Dlatego wła
dze hitlerowskie niszczyły, jako pierwsze, symbole państwo
wości i budowle o szczególnym znaczeniu historycznym, 
pustoszyły muzea "̂ ,̂ biblioteki^  ̂ i archiwa. Nie inaczej postę-

L. H. Nicholas: Grabież Europy. Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas 
II wojny światowej. Kraków 1997; C. Friemuth: Die geraubte Kunst. Die dra- 
matische Wettlauf um die Rettung der Kulturschatze nach dem Zweiten We- 
Itkrieg (Entfuhrung, Bergung und Restitution europaischen Kulturgutes 1939- 
-1948) Braunschweig 1989 Zob. też J. Pruszyński: c/z. cyt. t. I, s. 412-473.

2"* Zob. m in. C. Skuza: Wojenne i powojenne losy polskich skarbów narodo
wych. Toruń 1994; A . M ężyński: Kommando Paulsen. Warszawa 1994; 
D. M atelski: Problemy restytucji polskich dóbr kultury. Poznań 2003 s. 64- 
246; Z .K . W itek: Dokumenty strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 
1939-1944. Kraków 2003; A. Tyczyńska i K. Znojewska: Straty wojenne -  
Malarstwopolskie.T. I, Poznań 1998; M . Rom anowska-Zadrożna, T. Zadrożny: 
Straty wojenne -  Malarstwo obce. t. I, Poznań 2000 ; G. M izera: Straty wo

jenne -  Sztuka starożytna t. I-II, Poznań 2000; R. Pieńkowski: Straty wojenne 
numizmatyki poniesione w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 
roku. Poznań 2000; K . Zabuska: Straty wojenne -  Kolekcja Jacoba Kabruna. 
T . I-III, Poznań 2000.

Por. B . Bieńkowska, U. Paszkiewicz: Straty bibliotek w czasie II wojny 
światowej. Warszawa 1994.



powały władze sowieckie na zajętycłi w 1939 rolcu ziemiacłi 
wscłiodnicłi Rzeczypospolitej, rujnując budowle sakralne, 
nienawistne im ze względów religijnych, jak i narodowych, 
rabując doszczętnie historyczne siedziby arystokracji i zie- 
miaństwa^®, niszcząc zbiory muzealne^^ i biblioteczne^®, 
wywożąc wreszcie od 1944 roku łupy z ziem Śląska, Pomorza 
Zachodniego oraz Warmii i Mazur, przysądzonych Polsce 
decyzjami zwycięskich Wielkich Mocarstw koalicji antyhi
tlerowskiej . I tu również członkami rządowych komisji do 
spraw łupów byli czołowi historycy i muzeolodzy -  
dowodząc, iż nie zawsze wiedza równoznaczna jest z mo
ralnością^® .

Okupacja militarna większości krajów Europy i rozmiar 
zniszczeń sprawiły, że próby naprawienia skutków wojny 
w dziedzinie kultury stały się jednym z pierwszych 
problemów do rozstrzygnięcia^^. Już deklaracja Narodów 
Zjednoczonych z 5 stycznia 1943 roku przeciw ograbianiu 
obszarów okupowanych rezerwowała prawa aliantów do 
uznawania za nieważne rozporządzeń majątkowych władz 
niemieckich, a protokół berliński z 2 sierpnia 1946 roku 
i uchwała Sojuszniczej Rady Kontroli z 6 listopada 1946 
roku określały zasady zarówno rewindykacji zagrabionych 
dzieł sztuki i zabytków, jak restytucji zastępczej. Najistotniej
sze dla przedstawianego zagadnienia było postanowienie 
art. 6" statutu Trybunału Norymberskiego uznające za 
zbrodnię międzynarodową, nie podlegającą przedawnie
niu, wszelkie „akty nieludzkie dokonywane z przyczyn po-

Zob. R  Aftanazy: Dzieje rezydencji na danych Kresach Rzeczypospoli
tej. W rocław 1 9 9 1 -9 7 , t. I- X .

Por. M . M atwijów: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948. 
W rocław 1996; J. Pruszyński: Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossoli
neum oraz dzieł sztuki ze zbiorów lwowskich. Warszawa 1998.

Por. B . B ieńkowska, U . Paszkiewicz, H . Łaskarzewska: Biblioteki na 
wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator. Poznań 1998.

K . Akinsha, G. Kozlov: Booty- Treasure hunting in Russian Secret De
pots. M unclien 1995.

К  Akinsha, G. Kozlov: Beautiful Loot. The Soviet Plunder of Europe’s 
Art Treasures. New York 1995.

Por. W. Kowalski.: Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie 
/cti/^ury. Warszawa 1994.



litycznych, rasowych lub religijnych”. Wybitny znawca 
przedmiotu, profesor Stanisław Nahlik wyraźnie dookreślil 
tym mianem grabież dziel sztuki, poświęcając jej niezastą
pione do dziś studium prawnicze^^, zaś jeden z najznamie
nitszych teoretyków prawa międzynarodowego, profesor 
Cezary Berezowski w swej monografiî "  ̂ wydanej w 1948 
roku, a więc przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem 
Konwencji z 1954 roku pisał: „Smutkiem i przerażeniem 
ogarnia lista strat poniesionych przez Wielką Brytanię, 
Belgię, Francję, Włochy, Luksemburg i ZSRR, nie mówiąc 
już o zniszczeniach, jakie poniosła Polska ”, przypominając 
nieziszczone plany konwencji międzynarodowej z 1938 roku.

Konwencja o ochronie dóbr kultury w wypadku konflik
tu zbrojnego, przyjęta w Hadze 14 maja 1954 roku i raty
fikowana przez przeważającą większość państw świata, 
w tym również Polskę̂ '̂  miała stanowić zwieńczenie dotych
czasowych prac i skuteczny instrument międzynarodowej 
ochrony dziedzictwa przeszłości. Jej autorzy wprowadzili 
jednak istotną zmianę terminologiczną, zastępując zrozu
miałe pojęcia zabytków i dzieł sztuki wysoce nieprecyzyjną 
kategorią „cultural property” oznaczającą dosłownie „wła
sność kultury” tj. rzeczy jej przynależne, jakby kultura była 
podmiotem mającym prawa właścicielskie. Gorzej, iż ter
min ten uznaje się za równoważny pojęciu „dobra kultury”, 
uważanemu całkowicie fałszjrwie za wprowadzone po raz 
pierwszy w tej konwencji^^, choć został on mimowiednie

St. E. Nahlik: dz. cyt. tytuł.
Patrz przyp. 20.
Dz. U. 1957, nr 46, poz. 212 - zał. też K . Sałaciński: Ochrona dóbr kultu

ry na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (teksty konwencji) Warszawa 1999.
W. Sieroszewski w pracy Ochrona dóbr kultury w Polsce (Warszawa 1971, 

s. 16), napisał, że „ termin dobro kultury” rozpowszechniły międzynarodowe 
akty prawne [ . . . ]  przede wszystkim Konwencja Haska z dnia 14 maja 1954 
roku o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego”, T. Jaworski 
stwierdził (w  Vademecum właściciela i użytkownika zabytku. Warszawa 1997 
s. 17), iż „termin dobro kultury” wprowadzony po raz pierwszy w 1962 r. 
został zapożyczony z Konwencji Haskiej”, a błąd ten powielali liczni autorzy, 
m. in. W. Białek {Ochrona dóbr kultury w Rzeczypospolitej Polskiej. Stan 
prawny a rzeczywistość. Zeszyt Problem owy Towarzystwa W iedzy Obronnej 
1998, nr 1, s. 7).



przejęty z przepisów hitlerowskich^ .̂ Używanie go w obiegu 
prawnym jest niesłuszne, nie tylko z tego względu. W  termi
nologii aktów prawnych pojęcie „monument” oznacza 
dosłownie nośnik pamięci, zaś zabytek dotyczy czasu 
powstania przedmiotu, natomiast dobro kultury jest określe
niem nie mającym desygnatu. Ponadto na dziedzictwo naro
du składają się nie tylko dobra i zjawiska pozytywne. Wiele 
rzeczy poddajemy ochronie z mocy prawa jako dokumenty 
przeszłości z pełną świadomością ich obcego, a nawet wrogie
go charakteru, hamującego i niszczącego rodzimą kulturę. 
Czyż można tym mianem „własnych” określać pomniki obcej 
władzy, budowle wznoszone w imię wrogich założeń politycz
nycĥ  ̂, dzieła naukowe i literackie fałszujące przeszłość, czy 
obozy zagłady zachowywane ku ostrzeżeniu przyszłych po
koleń i w pełni zasługujące na miano zła kultury?

Konwencja Haska z 1954 roku nie rozwiązuje większości 
problemów uniwersalnej ochrony przedmiotów nazwanych 
w jej preambule „dziedzictwem kulturalnym całej ludzko
ści”-  a to z wielu przyczyn. Po pierwsze, definicja zawarta 
w art. 1: „rzeczy ruchome i nieruchome mające wielkie zna
czenie dla dziedzictwa kulturalnego każdego narodu” nie
wiele wyjaśnia, gdyż dziedzictwo kultury stało się wyraże
niem potocznym i mało kto zastanawia się nad jego sen
sem, uważając, że składają się na nie jedynie lub przede 
wszystkim, zabytki budownictwa, odrestaurowane, opisy
wane i podziwiane oraz skarby sztuki eksponowane w mu- 
zeach^®. Do tego każdy naród i każde pokolenie uznaje za 
swe dziedzictwo inne przedmioty zależnie od ich wartości.

o  Izbie Kultury Rzeszy Reichskulturkammergesetz z 22 września 1933, 
(Reichsgesetzblatt, cz. I, s. 661) i zarządzenie wykonawcze (R G B l 1933, cz. I, 
s. 797) oraz rozporządzenia z 1 września 1939 r. (R G B , s. 154) i z 8 październi
ka 1939 (R G B , s. 2042) -  i oznaczał jedynie „dzieła sztuki znaczące dla narodu 
niemieckiego jako dow ody jego kultury” .

Np. Pałac Kultury i Nauki.
Por. o tym szerzej J. Pruszyński: dz. cyt. t. I s. 66 -72 .
Konwencja z 16 listopada 1972 w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 

kulturalnego i przyrodniczego, zalicza do niego „zabytki architektury, dzieła 
rzeźby i malarstwa, a także wykopaliska archeologiczne mające szczególne zna
czenie” . Tekst polski Dz. U. 1976, nr 32, poz. 190 zał.



stanu zachowania a nawet zainteresowania nimi, zarówno 
przez mieszkańców danego kraju, jak przez cudzoziemców.

Enumeracja przyjęta w Konwencji:
„(a) zabytki architektury, sztuki lub historii, czy to sa

kralne czy świeckie; stanowiska archeologiczne, zespoły bu
dowlane, mające w całości wartość historyczną lub arty
styczną; dzieła sztuki; rękopisy, książki i inne przedmioty 
o znaczeniu artystycznym, historycznym lub archeologicz
nym; jak również zbiory naukowe i liczące się kolekcje bi
blioteczne, archiwalne, lub dotyczące obiektów wyżej 
określonych;

(b) budynki, których głównym i użytkowym celem jest 
przechowywanie i ekspozycja ruchomych dóbr kultury, 
określonych w pkt. (a), jak muzea, wielkie biblioteki, 
archiwa i pomieszczenia przewidziane jako schrony dla ru
chomych dóbr kultury określonych w pkt. (a) -  w wypadku 
konfliktu zbrojnego;

(c) ośrodki, w których znajduje się znaczna ilość dóbr 
kultury w rozumieniu pkt. (a) i (b), zwane ośrodkami zabyt
kowymi” -jest nadzwyczaj pojemna i umożliwia poddanie 
ochronie praktycznie każdego przedmiotu pochodzącego 
z przeszłości.

Art. 5 Konwencji zakłada, iż jej sygnatariusze, okupują
cy terytorium wroga będą „w zakresie dla nich możliwym” 
współpracować z jego wyspecjalizowanymi organami, 
w celu ochrony i opieki nad dobrami kultury, a nawet 
podejmować środki niezbędne dla zachowania tych, które 
znajdują się na obszarze operacji militarnych -  co wydaje 
się szlachetną naiwnością. W  świetle art. 8 Konwencji, za 
chronione uznaje się obiekty usytuowane we właściwej 
odległości od ośrodków przemysłowych, ważnych obiektów 
wojskowych, stacji kolejowych, portów, lotnisk i radiostacji, 
a ponadto nie są używane do celów wojskowych.

Zadziwiająca była prostoduszność i idealizm autorów, 
którzy w dziesięć lat po zakończeniu działań II wojny byli 
świadomi szczególnie zaciekłego niszczenia zespołów bu
dowlanych miast historycznych, zabytków świeckich i sa



kralnych oraz planowej i zorganizowanej grabieży dzieł 
sztuki, księgozbiorów i archiwów, a także eksterminacji 
warstw kulturalnych podbijanych narodów. Gdyby mimo 
wszystko uznać, że doświadczenia tej wojny zmieniły na 
lepsze charakter ludzki, to poddanie ochronie obiektów 
położonych we „właściwej” odległości od urządzeń mają
cych znaczenie wojskowe odbiera Konwencji jakikolwiek 
sens. Jakie znaczenie ma bowiem wyznaczenie stref ochron
nych zabytków, znajdujących się bez wyjątku na obsza
rach uprzemysłowionych, w pobliżu urządzeń komunika
cyjnych i, co ważniejsze, w zasięgu broni konwencjonalnej, 
szczególnie gdy II Protokół do Konwencji przyjęty 26 
marca 1999 roku pozwala na uchylenie ochrony rozkazem 
dowódcy jednostki prowadzącego operację wojskową w razie 
konieczności militarnej

Od rozmyślnego bombardowania Warszawy w 1939 
i w 1944 roku przez hitlerowską Luftwaffe, zniszczenia Coven
try i Rotterdamu, alianckich nalotów na zakłady przemy
słowe północnych Niemiec obracających wniwecz serce 
średniowiecznej Europy, od starcia z powierzchni ziemi 
opactwa benedyktyńskiego Monte Cassino -  ryglującego 
drogę na Rzjmi, od zajady jednego z najbogatszych kulturowo 
miast środkowej Europy zamienionego w Festung Breslau, 
zniszczenia Drezna i Hiroszimy upłynęło ponad 60 lat roz
woju cywilizacji i jednocześnie postępu w zakresie nowo
czesnych broni i środków ich przenoszenia. Postęp ten omi
nął jednak regulacje prawne zasługujące na określenie ut 
aliquid fecisse videatur"̂ .̂ Zbrodnie przeciw kulturze na
rodów podlegające represji międzynarodowej, nie zostały 
ukarane, co umożliwia dziś relatywizację odpowiedzialno
ści, zaciera różnice między sprawcami i ofiarami, i utrud
nia likwidację skutków wojny.

Świadomość doszczętnego niszczenia dowodów naszej 
tożsamości kulturalnej i poczucie wspólnoty podyktowały 
prawnikom, historykom i artystom zrzeszonym w Assozia-

Art. 6 lit. a) - c).
A by wydawało się, że coś uczyniono.



zionę Internazionale del’ Diritto e dell’Arte (AIDA) projekt 
konwencji z 29 września 1995 roku w sprawie zapobiegania 
zbrodniom przeciwko kulturze i kulturalnemu wyniszczaniu 
narodów jako środkom prowadzenia wojny^  ̂ mogącej być 
instrumentem prawnym, skuteczniejszym być może od 
Konwencji Haskiej. „Pięćdziesiąt lat upłynęło od ostatniego 
światowego konfliktu zbrojnego, a niszczenie miast trwa 
nadal. Eksterminacji narodów i masowym deportacjom 
towarzyszy dokonywane za powszecłinym przyzwoleniem 
niszczenie muzeów i archiwów, kolekcji, stanowisk arcłieolo- 
gicznych, siedzib historycznych, kościołów i klasztorów” -  
napisano w nim, podkreślając wyraźnie, że działania 
przeciwko kulturze i kulturalne wyniszczanie narodów 
stanowią ciężkie wykroczenie przeciw prawu międzynarodo
wemu, sprzeczne z duchem i celami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz z prawem narodów i dlatego są godne 
potępienia przez społeczność międzynarodową. W  projekcie 
przedstawiono rozwiązania dotyczące generalnego zakazu 
niszczenia w całości lub części dzieł sztuki i zabytków, stano
wisk archeologicznych, miast historycznych, muzeów, 
księgozbiorów, świątyń, klasztorów, szkół lub budowli po
święconych kulturze należących do wspólnot lokalnych, przy 
użyciu broni konwencjonalnej lub nuklearnej, chemicznej 
i bakteriologicznej, zakazu użjrwania dla celów wojskowych 
stanowisk archeologicznych, miast historycznych, muzeów, 
bibliotek, profanacji świątyń i klasztorów, rekwizycji roz- 
członkowywania i przemieszczanie prywatnych i publicz
nych zbiorów dzieł sztuki"^ .̂ Żałować należy, że projekt ten 
nie stał się nigdy przedmiotem szerszej dyskusji.

w  dosłownym tłumaczeniu tytuł projel^tu l^onwencji opracowanego na Sym
pozjum A ID A  w Scuola Grande s. Giovanni Evangelista, Venezia, 28-29 IX  
1995 pt. Sauvegarde du potrim oine mondial. Problem atique et perspectives, 
brzmi: „Propozycja A ID A  Konwencji kładącej l<res zbrodni miastobójstwa, zbrod
niom przeciw kulturze i ludobójstwu urbanistycznemu i kulturalnemu” .

Por. J. Pruszyński: Przestępstwo miastobójstwa. Projekt konwencji mię
dzynarodowej Association internationale de Droit d ’Art (Genewa). Ochrona 
Zabytków 1996, nr 1, s. 45-50 .



w  raporcie przedstawionym podkomisji Rady Europy 
do spraw Dziedzictwa Architektonicznego i Artystycznego, 
obrazującym skalę i zakres zniszczeń i w podjętej w jego 
wyniku rezolucji'’'̂ , napiętnowano działania serbskie nisz
czące historyczne miasta Bośni-Hercegowiny, Chorwacji 
i Słowenii'^  ̂ nazywając je słusznie „ciosem zadanym Euro
pie”. Podkreślić trzeba, że podczas konfliktów na ziemiach 
b. Jugosławii, zniszczeniu uległy obiekty cywilne i sakral
ne, wyraźnie oznakowane w sposób przewidziany Konwen
cją Haską nie mające znaczenia militarnego'^^. Wojny 
w Afganistanie i Czeczenii nie tylko zrujnowały te kraje, 
ale stały się zaczynem terroryzmu. Wojna w Zatoce Per
skiej spowodowała zniszczenie setek stanowisk archeologi
cznych bogatych w źródła piśmiennictwa akkadyjskiego, zaś 
wojna w Iraku spustoszyła muzea zawierające pozostałości 
kultury ludów osiadłych w Azji Przedniej i jednocześnie 
dowody prapoczątków cywilizacji europejskiej.

Powtarzające się konflikty nakazują rozważenie, czy 
instrumentacja Konwencji Haskiej po półwieczu jej formal
nego obowiązywania pozwala na rzeczywistą i skuteczną 
ochronę materialnych komponentów dziedzictwa kultury. 
Warto też pamiętać słowa Jean Monnet, jednego z promoto
rów zjednoczenia Europy: „Gdybyśmy zaczynali raz jeszcze, 
trzeba by zacząć od kultury”.

z  22 lutego 1993 roku Nr 80 8 (1993 ) -  D ocum ents ref. S; R E S /808 /93 . 
Vukovar, Osijek, Gospić, Trbinije, Zadar, Karlovac, Dubrovnik.

W  Sarajewie zniszczeniu uległa Biblioteka Narodowa zawierająca ponad 
1,5 min tomów, 150 tys. rękopisów  i inkunabułów, spuścizny uczonych, warsz
tat pracy naukowej narodu. W  M ostarze zniszczona została katedra, 3 meczety, 
wszystkie historyczne mosty oraz większość budowli zabytkowych -  wśród nich 
klasztor franciszkański, w którym przechowywano najcenniejsze archiwalia śre
dniowieczne.



p p łk  m gr inż. Mariusz T. S a l e t r a

M inisterstw o O brony N arodow ej 
Polska

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA 
w  OBSZARZE OCHRONY 

DZIEDZICTWA KULTURY NA 
PRZYKŁADZIE MISJI POKOJOWYCH 

I STABILIZACYJNYCH

Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej kon
wencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie 
konfliktu zbrojnego podpisany w Hadze w dniu 14 maja 
1954 -  czyli 50 lat i jeden dzień temu -  ma duże znaczenia 
dla planowania odwetu w przypadku prowadzenia działań 
militarnych. Powołanie w ostatnich latach wyspe
cjalizowanych jednostek współpracy cywilno-wojskowej, 
w większości krajów należących do NATO oraz rozwój sy
tuacji na świecie, ułatwiło usystematyzowanie potrzeb w za
kresie określenia odpowiedzialności: kto odpowiada za infor
mowanie przełożonych każdego szczebla o ograniczeniach 
wynikających z ratyfikowania Konwencji i protokołów 
dodatkowych. W  ramach NATO wydano już doktrynę 
CIMIC -  AJP 09, która precyzuje obszary odpowiedzial
ności CIMIC. Bardzo ważna rola do spełnienia przypada 
ekspertom CIMIC (tzw. Functional Specialist), którzy 
uzupełniają szeregi CIMIC wykorzystując swoją wiedzę 
fachową w obszarach funkcyjnych (edukacja, zdrowie, 
ekonomia, prawo itd.).

Zasada Pacta sunt servanda -  wymóg konieczności prze
strzegania ratyfikowanych umów traktatów międzynaro



dowych wymusiła na siłach zbrójnycłi uwzględnienie tej 
tematyki w procesie szkolenia wojsk, w szczególności jed
nostek przygotowywanych do działania poza granicami 
kraju. Implementacja zasad wynikających z Konwencji 
i protokołów dodatkowych została już omówiona w trakcie 
naszej konferencji.

Jednym z najważniejszych problemów w procesie okre
ślenia obszarów odpowiedzialności dla CIMIC jest jasne roz
dzielenie funkcji Doradcy prawnego Dowódcy i CIMIC.

Doradca prawny ma wiedzę specjalistyczną z zakresu 
prawa międzynarodowego.

CIMIC ma wiedzę o aktualnej sytuacji w terenie (CI
MIC Center, T ST ...).

Obydwa podmioty wnoszą swój wkład w proces decy
zyjny dowódcy w zakresie kwestii humanitarnych.

Szkolenie z zakresu kulturoznawstwa, prawa, geopoli
tyki stanowi integralną część szkolenia ogólnowojskowego 
oficerów CIMIC.

Dobra kultury nie mogą być przedmiotem represaliów
-  ODW ET, w stosunkach międzynarodowych zastoso

wanie przez państwo środków pokojowego nacisku w sto
sunku do innego państwa naruszającego jego interesy; do 
odwetu zalicza się retorsje i represalia.

-  REPRESALIA [łac.], w prawie międzynarodowym 
zastosowanie przez państwo, w odpowiedzi na bezprawną 
działalność innego państwa, takich samych lub podobnych 
środków, w zasadzie też bezprawnych, ale w danym przy- 
wypadku usprawiedliwionych.

Zakres ochrony i zasady jej realizacji zależą od statusu 
sił zbrojnych stacjonujących na terenie danego kraju.

Szczególne pola zainteresowania CIMIC:
1. Ochrona dóbr kultury i kultu religijnego poprzez 

ochronę ogólną lub poprzez nadanie statusu ochrony spe
cjalnej.

2. Miejscowości nie bronione (jak na przykład wolne mia
sta) -  na podstawie ustaleń, porozumień pomiędzy stronami



są wyłączone od działań. Podobnie strefy zdemilitaryzo- 
wane, ale niższy status.

3. CIMIC -  rola podczas określania miejscowości nie 
bronionych i determinowania stref zdemilitaryzowanych.

Ostatnie lata pokazały z czym spotyka się żołnierz 
w trakcie wykonjrwania zadań w różnych rejonach nasze
go globu. Oczywiście dla realizacji zadań stojących przed 
oddziałami wojska jest istotne jasne sprecyzowanie manda
tu, na podstawie którego siły zbrojne realizują zadania poza 
granicami kraju. W  każdym jednak przypadku ważne jest 
sprecyzowanie zadań w obszarze ochrony dóbr kultury, jaki 
jest zakres ochrony w trakcie pokoju i działań wojennych, 
a szczególnie wyjaśnienie co w myśl zapisów Konwencji 
uważane jest za dobra kulturalne.

W  latach 1992-93 misja w Kambodży UNTAC, misja 
U N IFIL w Libanie trwająca do dziś, U N M O T misja 
w Tadżykistanie oraz pobyt naszych żołnierzy na Bałka
nach, najpierw z UNPROFOR-em a później z misjami 
IFOR, SFOR, AFOR i KFOR, a także w ramach misji 
stabilizacyjnej w Iraku pozwala polskim żołnierzom na 
obcowanie z dobrami kultury, obiektami będącymi dzie
dzictwem światowym, co znacznie ułatwia rozumienie po
trzeb przestrzegania zapisów Konwencji. W  trakcie 
wykon3Avania misji nasze wojska napotkały wiele obiektów 
będących dobrami kultury i realizując zapisy Konwencji 
zapewniały ochronę tym obiektom, a także poprzez koor
dynację działań z administracją cywilną, używając specja
listycznych pododdziałów -  np. inżynieryjnych -  przyśpie
szyły oddanie ich ludności lokalnej, a tym samym zapew
niły możliwość ich funkcjonowania.



Duśan K r a m b e r g e r

M inisterstwo Kultury 
Słowenia

OCHRONA PRAWNA DOBR KULTURY 
NA WYPADEK KONFLIKTU 

ZBROJNEGO W  REPUBLICE SŁOWENII

W  kwietniu 1956 roku Federalna Republika Jugosławii 
ratyfikowała Konwencję o ochronie dóbr kultury na 
wypadek konfliktu zbrojnego (Konwencję Haską). Ustawa 
o dziedzictwie kulturowym i naturalnym z roku 1981 
włączała pewne wymogi tejże Konwencji do prawa krajowe
go. Między innymi była to jasna definicja dziedzictwa kultu
rowego i jego ochrony, rejestracja zabytków kultury, zezwole
nie na eksport obiektów zabytkowych, zobowiązanie do 
stworzenia organizacji zajmującej się ochroną dóbr kultury, 
zaproponowanie środków działania w przypadku klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i innych nadzwyczajnych 
okoliczności, popularyzacja dziedzictwa i jego ochrony. 
Ustawa ta określała także kary finansowe w przypadku wy
wozu dóbr kultury bez odpowiedniego zezwolenia oraz kary 
na właścicieli, którzy nie prowadzą ochrony zabytków przed 
zagrożeniami spowodowanymi przez siły przyrody, konflikty 
zbrojne czy inne zjawiska naturalne lub którzy, nie wpro
wadzają odpowiedniego oznaczenia zabytków.

W  roku 1992 Republika Słowenii poinformowała, że 
przejmuje sukcesję Konwencji Haskiej, jej zasad, protoko
łów i innych regulacji w obszarze ochrony dóbr kultury, oraz 
włącza je do systemu prawnego nowego państwa.

Kodeks karny z roku 1994 i 1999 za czyn przestępczy 
uznaje nielegalny eksport lub import obiektów o szczegól
nym znaczeniu kulturalnym lub historycznym, niszczenie



lub uszkadzanie takich obiektów, zniszczenie zabytków 
kulturalnych i historycznych podczas konfliktu zbrojnego 
oraz nieprzestrzeganie oznaczeń międzynarodowych. Spe
cjalne rozporządzenie dotyczy niszczenia i uszkodzeń dzie
dzictwa kulturowego objętego szczególną ochroną oraz na
ruszania oznakowań określonych przez Konwencję Haską. 
Za takie działania przewidziane są ciężkie kary więzienia.

Ustawa o ochronie dziedzictwa kulturowego z roku 1999 
wprowadza system ochrony i publiczną służbę ochrony 
dziedzictwa kulturowego, rozszerza i uszczegóławia postano
wienia o rejestracji dziedzictwa kultury, ustala skuteczniejsze 
środki ochrony administracyjnej zabytków kultury (spe
cjalna decyzja administracyjna dla właścicieli zabytków) 
oraz obowiązkowe oznaczenia zabytków. Dzięki definicji 
zabytków o znaczeniu krajowym i lokalnym, system ochrony 
dziedzictwa kulturowego jest bliższy ochronie zabytków 
określonej jako ogólna i szczególna w Konwencji Haskiej 
i wprowadzonej przez II Protokół z 1999 roku. Jednym z za
dań służby publicznej jest zapewnienie włączenia dziedzic
twa kulturowego w system ochrony na wypadek konfliktu 
zbrojnego lub innych katastrof. Zadania służby publicznej 
w tym obszarze obejmują planowanie i zapewnienie ochrony 
dziedzictwa kulturowego na wypadek konfliktu zbrojnego, 
klęsk żywiołowych i innych katastrof. Wywóz dóbr kultury 
ograniczono tylko do eksportu czasowego. We wszelkich 
dokumentach jakichkolwiek transakcji dotyczących dzie
dzictwa kultury, szczególnie jeśli chodzi o ich sprzedaż, 
konieczne jest podawanie specyfikacji. Muzea są zobowią
zane do kontroli pochodzenia zakupowanych przez nie 
obiektów. Prawo zabrania wykorzystywania zabytków na 
pewne sposoby lub do pewnych celów, jeśli takie użycie 
może zagrażać ich istnieniu lub naruszać ich integralność, 
zabrania też prowadzenia jakichkolwiek prac wykopalisko
wych bez zezwolenia ministra. Nakłada również obowiązek 
załączania profesjonalnych planów ochrony dziedzictwa kul
turowego do dokumentów prawnych dotyczących plano
wania przestrzennego. Plany te muszą także zawierać oce



nę zagrożenia nieruchomych dóbr kultury na wypadek klęsk 
żywiołowych i innych nadzwyczajnych okoliczności (stan 
wojny itp.). Wprowadzono specjalne środki kontroli reali
zacji tych wymogów, w świetle wdrażania skutecznych środ
ków ochrony.

Republika Słowenii (ministerstwa; kultury, obrony 
i spraw zagranicznych) opracowała dotąd dwa krajowe ra
porty o realizacji Konwencji Haskiej.

W  pierwszym raporcie z roku 1994 opisano w jakiej for
mie postanowienia Konwencji są dostępne dla grup zawodo
wych i opinii publicznej. Środki na czas pokoju obejmują 
m.in. włączenie Konwencji Haskiej do materiału  
obowiązkowego do egzaminu dla pracowników ochrony 
dóbr kultury. Następnie przedstawiono deklarację o zabyt
kach kultury i oznakowaniu zabytków podlegających 
ochronie ogólnej. Wspomniano o dylemacie dotyczącym 
określenia centralnego miejsca przechowywania ruchomych 
dóbr kultury. Sekcja środków wojskowych dotyczyła zazna
jomienia członków sił zbrojnych z ochroną dóbr kultury 
w czasie konfliktów zbrojnych oraz włączenia tego przed
miotu do programów kształcenia w szkołach oficerskich. 
Raport wyczerpująco przedstawia dystans między obiek
tami militarnymi i chronionymi zabytkami kultury, co jest 
warunkiem ustalenia statusu zabytków objętych szczegól
ną (międzynarodową) ochroną. Przewiduje się wprowadze
nie specjalnej ustawy, która regulować będzie problem do
radców specjalnych w słoweńskich siłach zbrojnych do 
spraw ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie konflik
tów zbrojnych. Te regulacje będą porządkować również 
zagadnienia takie, jak: definiowanie kar dyscyplinarnych 
i kar za naruszenia postanowień o ochronie dóbr kultury 
w czasie konfliktów zbrojnych, ochrona dziedzictwa na te
rytoriach okupowanych i w czasie konfliktów zbrojnych 
o zasięgu niemiędzynarodowym, oraz wzajemne zobowią
zanie o informowaniu przez słoweńskie siły zbrojne i służbę 
publiczną o ochronie oznakowanych dóbr kultury.

W  drugim raporcie z roku 1999 wymieniono nowe środki 
wojskowe, w tym przyjęcie Zasad działania służby ochrony



w słoweńskich siłach zbrojnych, które nakładają szczegóło
we zobowiązania na personel sił zbrojnycłi w obszarze 
międzynarodowego prawa łiumanitarnego, a także regulują 
ochronę dziedzictwa kulturowego w czasie konfliktów zbrój- 
nycłi. Wspomniano o dobrych przykładach przekształcania 
licznych byłych zabudowań wojskowych (strażnic, baraków, 
klubów wojskowych) w budynki przeznaczone na działal
ność kulturalną (ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.). 
Można tu również znaleźć informację o stosunkowo powolnym 
procesie znakowania zabytków emblematem Konwencji Ha
skiej, co wiąże się głównie z doświadczeniami ostatnich 
konfliktów zbrojnych w Chorwacji i Bośni, gdzie specjalne 
oznakowanie „ściągało” uwagę wroga, a strony walczące z 
premedytacją celowały w takie budynki. Państwo nasze nie 
stworzyło jeszcze krajowego komitetu doradczego ds. ochro
ny dóbr kultury.

W  roku 1997 Ministerstwo Obrony wydało książkę Mec/- 
narodno vojnolhumanitarnopravo (Wojna międzynarodo
wa -  prawo humanitarne), w której autor dr Savin Jogan 
dokonuje głębokiej analizy działań w obszarze międzyna
rodowych sił zbrojnych, prawa haskiego i genewskiego.

W  roku 1997 Ministerstwo Kultury przyjęło plan, który 
zawiera również działania na rzecz ochrony dziedzictwa 
kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. Plan ten jest stale 
aktualizowany. W  roku 1999 przyjęto narodowy plan ochro
ny i ewakuacji dziedzictwa kultury na wypadek trzęsienia 
ziemi, a w roku 2000 plan działań Ministerstwa Kultury w 
sytuacji powodzi, dotyczący przede wszystkim ochrony i ra
towania dziedzictwa kultury. Obecnie w fazie przygotowań 
jest krajowy plan ochrony dziedzictwa kulturowego na wy
padek pożaru.

Mimo posiadania wielu negatywnych doświadczeń z ob
jętych walkami ziem Bośni i Chorwacji wciąż nierozwiązany 
pozostaje problem przetransportowania ruchomych dóbr 
kultury na wypadek ich zagrożenia. Zamiast jednego, cen
tralnego magazynu, wolelibyśmy rozsądne wykorzystanie 
odpowiednich pomieszczeń na poziomach podziemnych



w nowo wybudowanych budynkach należących do instytucji 
zajmujących się ochroną dóbr kultury (muzeów, archiwów), 
przede wszystkim ze względu na ich rozproszenie oraz na 
profesjonalizm ich pracowników.

W  październiku 2003 parlament słoweński ratyfikował 
II Protokół. Republika Słowenii chce aktywnie uczestni
czyć we wszystkich działaniach po wejściu w życie jego po
stanowień.

Tium . M K



Prof. Andrzej Koss
M iędzyuczeln iany Instytut Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki
Polska

BUDOWA ZAPLECZA KRYZYSOWEGO 
W  OCHRONIE DZIEDZICTWA 

KULTURALNEGO

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki ASP w Warszawie powstał na mocy decyzji 
Ministerstwa Kultury w grudniu 1999 roku.

Idea integracji wokół badań i prac konserwatorskich 
wielu pracowników polskich uczelni i absolwentów powstała 
pod koniec pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. Za
sadniczym bodźcem do starania o powołanie instytutu stał 
się fakt wystąpienia w 1997 roku gwałtownych powodzi. 
Zniszczenia i potrzeba utworzenia dobrze wyposażonych 
placówek do usuwania skutków tych klęsk żywiołowych 
zaowocowały programami i doposażeniem Biblioteki Naro
dowej współpracującej z innymi ośrodkami. Uświadomione 
wówczas braki w przygotowaniu logistycznym i techni
cznym, brak koncepcji wykorzystania kadry naukowo- 
dydaktycznej i studentów wyższych lat polskich uczelni 
w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, 
stały się zobowiązaniem do zmiany tej sytuacji.

Rozpoczęte wcześniej działania integrujące środowisko 
naukowe trzech uczelni stały się pomostem do propagowania 
idei utworzenia dobrze wyposażonych mobilnych labora
toriów stanowiących w czasie pokoju i braku klęsk żywioło
wych, zaplecze badawcze dla kształcenia konserwatorów 
i realizacji odpłatnych badań i prac interwencyjnych dla



potrzeb służb państwowych i samorządowych. Idea utwo
rzenia właściwego zaplecza dla działalności polskich ośrod
ków kształcenia konserwatorów w Krakowie, Warszawie 
i Toruniu zawiera topograficzne wartości lokalizacji na po
łudniu, w centrum i na północy Polski i jest zgodna z two
rzonym prawodawstwem, choć stanowi innowację, której 
legalizacja wymaga podjęcia bardzo wielu działań formal
nych. W  Polsce nie ma miejskich czy państwowych pra
cowni konserwatorskich poza wybranymi placówkami 
muzealnymi. Istnieją potrzeby standaryzacji interdyscypli
narnych badań konserwatorskich i edukacji konserwator
skiej i społecznej. Bez właściwego zaplecza realizacja pro
gramu ochrony dziedzictwa kulturowego jest niemożliwa. 
Same akty prawne i służby państwowe bez kadr przygoto
wanych do poprawnego formułowania pytań, realizacji ba
dań i działań praktycznych w procesie konserwacji i restau
racji dzieł sztuki i zabytków nie stwarzają warunków do 
właściwej ochrony obiektów ruchomych i nieruchomych. 
Tworzenie w oparciu o trzy ośrodki kształcenia konserwato
rów mobilnego „Pogotowia konserwatorskiego” z progra
mami pokojowego i kryzysowego działania, wydaje się być 
właściwym kierunkiem budowy zaplecza kryzysowego dla 
ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dla pełnego zrozumienia tych założeń ideowych i polskiej 
specyfiki ważna jest wiedza o uwarunkowaniach wynika
jących z realizacji (po II wojnie światowej) programu edu
kacji konserwatorskiej na poziomie studiów wyższych stano
wiących przez kilka dziesięcioleci fenomen w skali świata. 
Wykształcony system edukacji konserwatorów wynikał 
z potrzeby odbudowy po zniszczeniach wojennych i współ
tworzył z Państwowymi Pracowniami Konserwacji Zabyt
ków, dobre imię „Polskiej Szkoły Konserwacji” . Edukacja 
konserwatorska w trzech ośrodkach to elitarne nauczanie 
oparte o tradycję i metodykę klasyfikującą tę dziedzinę jako 
sztukę i naukę. Kształcenie artystyczne jest niezwykle 
ważnym elementem tej edukacji, bez której nie jest możliwe 
odczytywanie całego pasma problemów konserwatorskich



i restauratorskich. Współczesna zawodowa praktyka kon
serwatorska potwierdza potrzeby kształcenia artystów 
konserwatorów. Działania naukowe wiążą dzieła sztuki 
i zabytki w ogromny interdyscyplinarny obszar wiedzy po
trzebny do analizy historii, stanu zachowania, badań i re
alizacji prac konserwatorskich. Właściwie proces konser
watorski obliguje do ciągłych badań i refleksji naukowej, 
stanowi do końca realizacji obowiązek etyczny. Potrzeby te 
we współczesnym rozwoju nauki niemożliwe są do realiza
cji bez właściwego specjalistycznego zaplecza. Techniczny 
rozwój cywilizacyjny w sposób lawinowy rozwija techniki 
i metody badań. Kształtuje integrację międzynarodową 
w zakresie utrzymania racjonalnych działań badawczych 
i tworzenia programów wspólnych. Ogromne potrzeby fi
nansowe do realizacji tych programów, tj. tworzenia zaple
cza naukowo-badawczego, były istotną barierą znacznie 
ograniczającą możliwość efektjrwnego działania.

Międzyuczelniany Instytut w swojej ponadtrzyletniej 
działalności potwierdził, że idea powołania tej jednostki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie w opar
ciu o współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, Uni
wersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie daje efekty dotychczas nie
osiągalne. Realizacja prac konserwatorskich w obiektach 
najwyższej klasy angażuje kadrę naukowo-dydaktyczną 
i absolwentów uczelni kształcących konserwatorów. Zyski 
z tych badań i prac służą doposażaniu jednostek uczelnia
nych i umożliwiają prowadzenie, poprzez wielowarstwową 
współpracę, programów badawczych we właściwej skali.

Do najważniejszych osiągnięć Instytutu w minionym 
okresie należy zaliczyć prace związane z realizacją trzyletnie
go międzynarodowego grantu KBN , nad wdrożeniem 
techniki laserowej w konserwacji (EUREKA E!2542). 
Zakup własnego lasera Nd (YAG) wykorzystywano przy ta
kich bezcennych obiektach jak: rzeźba Pantokratora (XII w.) 
i innych obiektach z Archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą, 
figura św. Vlacha (ок. 1450 г.) z Muzeum Miejskiego w Du



browniku, posąg Henryka Lubomirskiego (1787 autorstwa 
A. Canovy z Muzeum w Łańcucie oraz renesansowy wy
strój wnętrza i portali Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu 
w Krakowie. Technika laserowa pozwala na usuwanie 
wtórnych nawarstwień, z precyzją nieosiągalną dotychczas 
w praktyce konserwatorskiej. Prace w Kaplicy Zygmun
towskiej to pierwsza w świecie i jedna z dużych realizacji 
konserwatorskich z zastosowaniem laserów.

Instytut podejmuje się wykonywania prac o szczególnie 
złożonej problematyce badawczej i konserwatorskiej. Przy
kładami są tu wspomniana kompleksowa konserwacja wy
stroju rzeźbiarskiego i portalu Kaplicy Zygmuntowskiej na 
Wawelu, konserwacja romańskiego malowidła i portalu 
w Archikolegiacie w Tumie oraz Pałac w Wilanowie, gdzie 
prowadzi się od sierpnia ubiegłego roku, szeroko zakrojone 
prace przy rebarokizacji wystroju elewacji oraz muru oporo
wego tarasów. Wspólnym dziełem konserwatorów z War
szawy i Krakowa było opracowanie i realizacja innowacyj
nego programu konserwacji i restauracji gotyckiej Bramy 
Górnej w Olsztynie. Innymi wymagającymi zadaniami były: 
odkrycie i konserwacja romańskich malowideł w kościele 
św. Andrzeja w Krakowie oraz konserwacja reliktów ro
mańskich w podziemiach kolegiaty w Wiślicy, jak również 
konserwacja drewnianego kościoła w Dębnie Podhalańskim. 
Prowadzono także prace przy wielu innych obiektach, 
o mniej złożonej problematyce.

W  trakcie opracowywania są projekty badawcze w ra
mach międzynarodowych grantów, rozszerzające aplikacje 
nowego typu lasera erbowego do usuwania werniksów, oraz 
wdrożenia laserów neodymowych do usuwania nawarstwień 
z podłoży papierowych i pergaminu oraz tkanin zabytkowych. 
Niezwykle ważny dla ochrony dziedzictwa jest przygotowy
wany wspólnie z Biblioteką Narodową i innymi jednostkami 
o zasięgu międzynarodowym grant dotyczący znakowania 
mikroimplantami unikatowych dzieł sztuki i zabytków.

Zadania Instytutu realizowane są również poza granicami 
kraju. W  Baranowiczach na Białorusi odbyło się szkolenie



księży w zakresie ochrony zabytków, przeprowadzono 
konserwacje kaplicy grobowej i nagrobka księcia Mikołaja 
Radziwiłła „Sierotki” w Nieświeżu, prowadzono prace nad 
inwentaryzacją szkód i programem konserwacji dla kościoła 
w Miścisławiu na Białorusi. W  ramach „Sezonu Polskiego 
we Francji” w latach 2004 i 2005 Międzyuczelniany Instytut 
jest i będzie współorganizatorem dwumiesięcznych praktyk 
zawodowych w kościele Notre Dame de Bonsecoure w Nan
cy, dla 10 studentów z polskich uczelni kształcących 
konserwatorów dzieł sztuki. Instytut jest otwarty na wszel
kie inicjatywy i współpracę w zakresie badań i prac konser
watorskich mających na celu zachowanie i ochronę dziedzic
twa narodowego i światowego.

Tworzenie w trzech ośrodkach kształcenia konserwato
rów mobilnych laboratoriów, koordynowanych przez Mię
dzyuczelniany Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, wspomagających działania służb kryzysowych -  jest 
racjonalnym działaniem wynikającym z świadomości współ
czesnych zagrożeń, wojen, aktów terroru; klęsk Ż3^viołowych. 
Jest propozycją wykorzystania potencjału naukowo- 
dydaktycznego poprzez budowę kwalifikowanego zaplecza 
badawczego dobrze wyposażonego w nowoczesny sprzęt oraz 
współudziału w kształtowaniu świadomości i edukacji na rzecz 
kwalifikowanej ochrony dziedzictwa kulturowego.

Mając świadomość realizacji procesu rozłożonego w cza
sie podejmujemy cząstkowe prace przybliżające te zamie
rzenia. Myślę, że polskie doświadczenia oparte o tradycję 
i dobre imię „Polskiej Szkoły Konserwacji” może mieć 
odniesienie szersze do europejskich programów standary
zacji badań i tworzenia mobilnego zaplecza antykryzyso- 
wego, grupującego jednostki naukowo-dydaktyczne różnych 
państw.



Aneta D u m i ń s k a - N i e m c z y k  
G tówny Specjalista
Biuro Stołecznego K onserw atora Zabytków  
Polska

DEMONSTARACJA 
ANTYGLOBAUSTÓW W  WARSZAWIE -  

NIETYPOWE ZAGROŻENIE 
DLA ZABYTKÓW

Zapewne każdy z Państwa, któremu bliska jest tema
tyka ochrony zabytków zastanawiał się, jakim zagrożeniem 
dla dziedzictwa narodowego może być manifestacja. W  oma
wianym przeze mnie przypadku jest to demonstracja 
antyglobalistów podczas szczytu Europejskiego Forum 
Ekonomicznego, które miało miejsce w dniacli 28-30 kwiet
nia 2004 r. w Warszawie.

Nie sposób zaliczyć takiej formy protestu ani do zjawi
ska przestępczości, terroryzmu, czy wandalizmu. Nie jest 
to przecież forma patologii społecznej skierowana przeciw
ko dobrom kultury. Zniszczenia powstałe podczas manife
stacji często nie są świadomą działalnością człowieka.

Podczas przygotowań do szczytu nie zakładaliśmy z góry, 
że manifestanci przyjechali do Warszawy, aby zniszczyć 
polski dorobek kulturalny. To założenie dotyczy zwłaszcza 
obywateli polskich, którzy z doświadczenia lub przekazów 
historycznych wiedzą, jak wielkie były straty Warszawy po 
działaniach wojennych II wojny światowej. Nie można także 
zakładać, że obywatele innych państw kierować się będą 
nietolerancją wobec naszego dziedzictwa narodowego. Za
tem straty powstałe podczas manifestacji bywają często 
dziełem przypadku, są spowodowane nieświadomym, złym 
działaniem służb porządkowych, i poczynaniami „manife



stantów przypadkowych”. Pod tym pojęciem klasyfikuję taki 
typ osobowości ludzkiej, którego nie interesuje cel i zamie
rzenia protestu, a jedynie chęć zademonstrowania własnej 
tężyzny fizycznej.

Mimo zapewnień przedstawicieli demonstrantów o pacy
fistycznym charakterze manifestacji, Stołeczny Konserwator 
Zabytków, pamiętając o niedawnych wypadkach praskich 
oraz w myśl art. 38 i 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, podjął niezbędne działania przygotowawcze 
do zabezpieczenia zabytków przed ewentualnymi zagroże
niami. Przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Za
bytków uczestniczyli w odprawach służb przygotowujących 
Warszawę do Europejskiego Forum Ekonomicznego, powo
łanych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Przygotowano 
pismo do właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych 
wzywające do podjęcia działań w celu zabezpieczenia ele
wacji budynków przed ewentualnym uszkodzeniem i znisz
czeniem, zabezpieczenia okien i witryn na parterach budyn
ków. Nie zapominając o pokojowym charakterze manifestacji 
oraz dostojnych gościach przybywających do Warszawy, zwró
cono uwagę by wygląd elewacji był estetyczny, wyczyszczony 
ze szpecących napisów i rysunków. Apelowaliśmy o usunięcie 
nieestetycznych plakatów, ulotek i banerów.

Debatowaliśmy nad zabezpieczeniem pomników, znajdu
jących się na trasie przemarszu demonstrantów. Konsulto
wano z konserwatorami kamienia i metalu możliwość ich 
ochrony: czy zostawić je odkryte, czy też opakować w skrzy
nie. Wielu konserwatorów podzielało opinię, iż skrzynki 
mające zabezpieczyć pomnik mogą wzbudzić wśród prote
stujących niepotrzebną agresję, a materiał użyty do ich 
budowy może zostać użyty jako narzędzie do ich późniejszej 
dewastacji. Słusznie zwracano nam uwagę, iż brutalne 
demontowanie takiego zabezpieczenia może uszkodzić 
zabytkowy obiekt. W  drodze konsensusu postanowiono 
część zabytkowych figur (m.in. z Ogrodu Saskiego, Pomnik 
Syrenki z Rynku Starego Miasta) zabezpieczyć poprzez 
przeniesienie i zmagazynowanie w bezpiecznych miejscach,



inne -  otoczyć barierkami, licząc na przywiązanie ludzi do 
tradycji, szacunek do świętego patrona lub wieszcza, itp.

Przedstawiciele BSKZ na dwa dni przed zaplanowanym 
szczytem oraz w trakcie jego trwania sprawdzali i dokumen
towali działania zabezpieczające. Podczas wzmiankowanych 
wizytacji zaobserwowano dużą aktywność własną właścicieli 
obiektów zabytkowych, którzy usuwali ze ścian budynków 
reklamy w formie kasetonów lub semaforów, jak również 
otaczali obiekty siatkami zabezpieczającymi elewacje. 
Nierzadko zdarzały się przypadki ewakuacji towaru ze 
sklepów znajdujących się na trasie przemarszu demonstran
tów, w myśl porzekadła „czego oczy nie widzą tego sercu 
nie żal”.

Wszyscy pracownicy biura zadeklarowali chęć wykony
wania pracy w szczytowych dniach, aby w przypadku na
głych zagrożeń zniszczenia lub uszkodzenia obiektów zabyt
kowych natychmiast udać się na miejsce wydarzenia i wydać 
odpowiednie zarządzenia i decyzje dotyczące zabezpieczenia 
zabytków.

Jak powszechnie wiadomo, demonstracja warszawska 
przebiegła w spokojnej atmosferze. Nie odnotowano, 
żadnych poważniejszych incydentów. Na trasie przemarszu 
pojawiły się tylko nieliczne grafitti na elewacjach budyn
ków. Jednakże nie można zapominać o tym, iż dla konserwa
torów zabytków taka manifestacja jest kolejnym poważnym 
zagrożeniem. Podobny charakter miewają inne zbiorowe 
wystąpienia. Warto chociażby wspomnieć o zdarzeniach na 
krakowskich plantach podczas manifestacji mniejszości 
seksualnych, czy zamieszkach podczas Juwenaliów w Łodzi, 
a także występki pseudokibiców w wielu miastach Polski, 
które skutkowały poważnymi konsekwencjami Takie nie
zadowolenie manifestowane agresją łączy się z olbrzymim 
niebezpieczeństwem, nie tylko dla ludzi.

Nie wypracowano jeszcze wspólnego programu ochrony 
przed takimi incydentami. Należy przeprowadzić analizę 
możliwości poczynań konserwatorskich związanych z tym 
szczególnym rodzajem zagrożenia. Powinniśmy opracować



plan współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na 
różnycłi szczeblacłi, zarówno w dziedzinie kultury, obrony 
cywilnej, czy bezpieczeństwa i wypracować techniczne 
możliwości zapobiegania zagrożeniom. A najważniejsze -  
musimy zastanowić się nad możliwością kształtowania 
świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony dzie
dzictwa kulturowego.



Michał K r a s u c k i  
Hanna J o d e ł k a

Studenckie Forum  D yskusyjne 
Polska

STUDENCKIE INICJATYWY NA 
RZECZ UPOWSZECHNIANIA IDEI 

OCHRONY DÓBR KULTURY

Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca!
Mamy wielki zaszczyt przedstawić dziś Państwu dzia

łalność Studenckiego Forum Dyskusyjnego „Współczesna 
Ochrona Dóbr Kultury”.

Szczególne wyrazy podziękowania za możliwość zapre
zentowania dokonań Studenckiego Forum kierujemy do 
organizatorów, a zwłaszcza Pana Pułkownika Krzysztofa 
Sałacińskiego, który od początku wspierał nasz projekt za
równo jako referent, jak i człowiek, dla którego upowszech
nianie idei ochrony dóbr kultury jest szczególnie bliskie.

Pomysł powołania Forum zrodził się w 2002 roku 
w związku ze zbliżającą się wtedy, a obchodzoną dziś przez 
nas 50. rocznicą przyjęcia Konwencji Haskiej o ochronie 
dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Forum powsta
ło z połączenia działań Zespołu Prawa Międzynarodowego 
lus Gentium, działającego pod opieką Pani dr Elżbiety 
Mikos-Skuzy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Warszawskiego oraz Klubu Studenckiego istniejące
go przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Obecnie 
w jego ramach działają studenci rozmaitych kierunków 
i wydziałów, obok Wydziału Prawa i Administracji oraz In
stytutu Historii Sztuki, także Instytutu Orientalistycznego, 
Wydziału Polonistyki, Akademii Sztuk Pięknych, Instytu
tu Socjologii i wielu innych.



Studenckie Forum Dyskusyjne za swój główny cel przy
jęto stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i pomysłów 
dotyczących ochrony dóbr kultury przyszłych prawników 
z przyszłymi ludźmi kultury i sztuki. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że podstawą skutecznego systemu ochrony dóbr 
kultury jest przede wszystkim kształtowanie przeświadcze
nia o konieczności takich działań.

Podczas tych 3-dniowych obrad nie było prelegenta, 
który nie podkreśliłby konieczności upowszechniania 
wiedzy o ochronie naszego wspólnego dziedzictwa. Postu
lat zawarty w projekcie przyjętej wczoraj Deklaracji włą
czenia tej idei do programów szkół średnich czy studiów 
z pewnością jest cenny, i choć w takiej formie nie mógłby zo
stać wcielony w życie, to przecież może być realizowany po
przez szeroko dostępne cykle szkoleń, spotkań i konferencji, 
które -  jak to wynika z naszych dotychczasowych doświad
czeń -  cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku 
akademickim.

Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić szczególną rolę 
uniwersytetów i ośrodków akademickich jako miejsc 
kształcenia i krzewienia myśli humanistycznej, w której 
zakorzeniona jest przecież idea ochrony wspólnego dziedzic
twa ludzkości. Uniwersytet tworzy taką płaszczyznę porozu
mienia, dzięki której można w dyskusjach o dziedzictwie 
wyjść poza wąskie grono specjalistów i upowszechniać ją 
właśnie w środowisku studenckim. W  tym momencie chcieli
byśmy wyrazić wdzięczność naszym dotychczasowym 
referentom, z których duża część obecna jest dzisiaj na sali 
i którzy z pełnym zrozumieniem odnieśli się do naszych 
projektów.

Działalność Forum biegnie dwoma torami. Pierwszy cykl 
konferencji ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: 
jak chronić nasze dziedzictwo kulturowe? W  związku z tym 
podzielony został na aspekty prawne, społeczne i ekono
miczne. Ten cykl i zarazem działalność Studenckiego Forum 
zainaugurowała zorganizowana 5 kwietnia 2003 konferen
cja pod patronatem Ministerstwa Kultury oraz Dziekana



Wydziału Prawa i Administracji „Ochrona dóbr kultury 
w prawie międzynarodowym i polskim”. Dobre prawo bar
dziej niż cokolwiek innego, może stać się skutecznym środ
kiem ochrony symboli i świadectw naszego dziedzictwa. Po 
zakończeniu konferencji byl czas na zadawanie referentom 
pytań, które stały się przyczynkiem do ciekawej i żywioło
wej dyskusji.

Nie tylko konflikty zbrojne stanowią realne niebezpie
czeństwo dla istnienia dóbr kultury. Zagrożenia czasu po
koju, takie jak: klęski żywiołowe, przemyt dzieł sztuki, czy 
kradzieże, a także zwyczajne, zdawałoby się niezauważalne, 
niszczenie zabytków przez upływ czasu i brak finansów na 
konserwację czy restaurację, powodują, że o ochronie dóbr 
kultury należy mówić w szerszym kontekście: kontekście 
społecznym.

W  związku z tym zaprosiliśmy oddanych idei ochrony 
dóbr kultury działaczy społecznych i ekspertów w tej dzie
dzinie na kolejną konferencję z cyklu, która odbyła się 29 
lutego 2004 roku w siedzibie Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie i poświęcona była „Ochronie dóbr kultury 
w działalności organizacji pozarządowych”. Organizacje te 
skupiają niezwykle kompetentnych znawców problematyki 
opieki nad zabytkami. Niestety, obecnie ich rola nie jest 
właściwie doceniona.

Trzecia, kończąca ten cykl -  a dotycząca najbardziej 
drażliwej kwestii -  finansowania ochrony dóbr kultury, za
planowana jest na listopad 2004 roku.

Drugi cykl konferencji powstał z myślą o upowszechnia
niu wiedzy o tym, co chronić w pierwszej kolejności: jakich 
kultur jutro może już nie być? W  jaki sposób prawo może 
pomóc w uratowaniu ginącego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości? Na te pytania próbowali dać odpowiedz refe
renci zaproszeni na konferencję: „Kultury, których jutro nie 
będzie?” poświęconą różnym aspektom ochrony dziedzic
twa kulturowego Tybetu, Iraku i Afganistanu. Jej mottem 
był cytat pochodzący z dialogów konfucjańskich: Rządzić 
-  znaczy być wzorowym. Stwierdzenie to było punktem



wyjścia do rozważań na temat powiązania stanu dóbr kul
tury z rozmaitymi sytuacjami politycznymi w Tybecie, Ira
ku i Afganistanie. Wszystkie referaty ilustrowane były nie
zwykle ciekawymi slajdami.

Cykl ten spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem ze 
strony środowiska studenckiego, a problematyka ta była 
poruszana przy okazji innych spotkań, m.in. na spotkaniu 
z Sekretarz Generalną Polskiego Czerwonego Krzyża, Pa
nią Scholastyką Sniegowską pt.: „Iran po trzęsieniu ziemi: 
praktyka pomocy humanitarnej” . Zaplanowany jest sze
reg spotkań poświęconych poszczególnym kulturom na ca
łym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Pol
sce.

W  jakim kierunku zmierza współczesna kultura? Co mo
żemy zrobić, by człowiek współczesny mógł stale powracać 
do swych korzeni i odnajdywać świadectwa swojej tożsa
mości?

Działalność Studenckiego Forum to z pewnością kropla 
w morzu potrzeb, ale gdy spróbujemy sobie wyobrazić, że 
podobne grupy młodych ludzi zorganizują się lub już dzia
łają w innych krajach, to pozwala nam z nadzieją spojrzeć 
na przyszłość wspólnego światowego dziedzictwa.

Dziękujemy za uwagę i możliwość zaprezentowania 
naszego projektu na tej konferencji.



Władysław S t ę p n i a k

Z-ca N aczelnego D yrektora A rch iw ów  Państw ow ych 
Polska

Głos w dyskusji

Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami dotyczącymi 
przebiegu dzisiejszej sesji, rozpoczynając je od stwierdzenia, 
że jesteśmy pod wrażeniem referatu Pana prof. J. Pruszyńskie- 
go. Pan profesor wybitny, a być może najwybitniejszy pośród 
polskich prawników, znawca ochrony prawnej dóbr kultury, 
posłużył się metodą prowokacji intelektualnej, by zwrócić 
uwagę na ogromne znaczenie problematyki, którą podję
liśmy w ramach tej sesji. Doprowadzając ad absurdum nie
które z proponowanych przez siebie tez czy też ocen, zwrócił 
naszą uwagę na daleką zawodność podejmowanych dotąd 
działań, zarówno w sferze prawnej, jak i w działaniu prakty
cznym dóbr kultury. To jest wystąpienie, któremu zazwy
czaj towarzyszy burza mózgów i bardzo ożywiona dyskusja. 
Poczuwam się w obowiązku na tę intelektualną prowokację 
prof. Pruszyńskiego, zareagować. Tak, odpowiada praw
dzie, że w zderzeniu z wielkością sprawy, jaką jest ochrona 
dziedzictwa kulturowego ludzkości, podejmowane dotąd 
działania ochronne kończyły się z reguły zawodnie. Szcze
gólnie doświadczenia II wojny światowej i szczególnie 
doświadczenia polskie są tego przykładem koronnym. 
Z drugiej strony dostrzegać należy bardzo pozyt3Avne aspek
ty rozwoju świadomości i działań praktycznych w tych przy
kładach, w których byliśmy świadkami. Sala powitała 
aplauzem informacje lorda Mcintosha, że w W. Brytanii pod
jęto decyzję przystąpienia do Konwencji Haskiej z 1954 r. 
w przeddzień obchodów jubileuszowych przez jeden z naj
bardziej cywilizowanych i kulturalnych narodów i jedno



z najbardziej kulturalnych i cywilizowanych państw świa
ta. Przystąpiła do tej Konwencji 50 lat po jej uchwaleniu. 
Jest to dowodem bardzo złożonej sytuacji, jaką jest cała 
sprawa związana z ochroną dóbr kultury. W  przypadku 
brytyjskim podejrzewam, że głównie w aspekcie spraw re- 
stytucyjnych, o których z tak wielkim znawstwem mówił 
wczoraj prof. Wojciech Kowalski. Byliśmy też świadkami 
ciekawych prezentacji mówiących o tym, że mimo wszystko 
ochrona dóbr kultury jest rzeczą możliwą.

Miałem kiedyś zaszczyt reprezentowania Rady Europy 
w specjalnej misji, która zajmowała się oceną skutków kon
fliktu w Kosowie i wpływu na stan zachowania tamtejsze
go, jakże unikalnego dziedzictwa kulturowego i myślę, że 
gdyby nieświadomość potrzeby ochrony dóbr kultury to 
niezwykłej wagi kompleks religijny w Patroż dawno temu 
przestałby istnieć. Takich miejsc jest na świecie bardzo 
wiele, gdzie zabytki są otoczone bronią pancerną. Wniosek 
więc optymistyczny: nawet banalne problemy występują 
ciągle. Kwestie konieczności wojskowej w zderzeniu 
z ochroną dóbr kultury są czymś nadal ważnym, bardzo zło
żonym, ale postęp jest czymś, czego w żaden sposób podwa
żyć nie można. Jest jeszcze jedna teza w wystąpieniu prof. 
Pruszyńskiego, która jak sadzę powinna się spotkać z jakąś 
reakcją. Nie wiem na ile tym razem mamy do czynienia 
z intelektualną prowokacją, a na ile z uporządkowanym sys
temem poglądów Pana profesora. Rzecz dotyczy koncepcji, 
która legła niejako u podstaw Konwencji Haskiej z 1954 r. 
jako punktu wyjścia do organizacji w sensie prawnym 
i praktycznym ochrony dziedzictwa kulturowego w skali 
uniwersalnej. Otóż profesor rzekł: jakież to wspaniałe 
dziedzictwo, w którym występują obok siebie ofiary i ci, któ
rzy te ofiary rabowali i niszczyli ich dobro kultury. Myślę, że 
jakiejś głębokiej sprzeczności w tym nie ma, bo jakże często 
ofiara staje się agresorem i oprawcą i vice versa. Historia 
i rozwój cywilizacji dostarcza przykładów tego rodzaju nie
zwykle dużo. Natomiast wracając do samej koncepcji dzie
dzictwa kulturowego myślę, że rzeczą istotną byłoby zróż



nicowanie poglądów, które na ten temat wystąpiiy. Mamy 
do czynienia z dwoma zespołami poglądów na ten temat.

Pierwszy, to koncepcja UNESCO, której punktem wyj
ścia stała się właśnie Konwencja z 1954 r. rozwijana w bar
dzo wielu innych aktach prawnych i deklaracjach oraz re
komendacjach.

Drugim — koncepcja wspólnego dziedzictwa kulturowego, 
reprezentują ją instytucje europejskie, gównie Rada Europy.

O ile w odniesieniu do instytucji europejskich w koncepcji 
wspólnego dziedzictwa poszukuje się czegoś co nazwałbym 
ideologią integrującej się Europy, co może na gruncie prze
konań politycznych, ideologicznych wywoływać określone 
kontrowersje, to w odniesieniu do ochrony dóbr kultury ta 
koncepcja, którą lansuje właśnie UNESCO zdaje się być 
zespołem poglądów, którego realizacja zapewnić może świa
towemu dziedzictwu kulturalnemu duze szanse na przetrwa
nie, nawet w ramach ostrych konfliktów wojennych.

Cechą niezwykle pozytywną naszej sesji jest postawienie 
na równej płaszczyźnie zagrożeń dziedzictwa kulturowego 
w czasie wojny i pokoju. Te zapewnienia czasu pokoju są 
dzisiaj być może czymś bardziej groźnym od samych wojen. 
Wiele było na ten temat przykładów i chyba narasta w Eu
ropie świadomość organizacji centrów kompetencyjnych 
i pomocy. To jest coś, co staramy się realizować na płasz
czyźnie archiwalnej w ramach działania Komisji Europej
skiej. Mówiła o tych sprawach Pani dyrektor Daria Nałęcz 
w pierwszym dniu naszej konferencji. Myślę, że to dobry 
przykład także dla muzealników i bibliotekarzy, jakkol
wiek wiele kwestii, które liczą się zarówno ze stroną prawną, 
jak i praktycznych działań wszystkich instytucji pamięci, 
są nam wspólne.

Dziękuję bardzo.





ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Micha! J a g i e ł ł o

Dyrektor Biblioteki Narodowej 
Polska

Szanowny Panie przewodniczący, panie i panowie, dziękuję, 
że zechcieliście właśnie u nas, w polskiej Bibliotece Narodowej, 
obradować nad tymi bardzo ważnymi wyzwaniami, jakie stoją 
przed nami. Przed nami -  ludźmi! Jesteśmy tak ukształtowani 
przez ewolucję i przez kulturę, że nieustannie musimy trzymać 
na wodzy naszą ludzką a^esję. Na tym być może polega istota 
człowieczeństwa: na umiejętności opanowywania agresji, na pie
lęgnowaniu w jednostkach i w społeczeństwach cnoty dialogu, po
rozumienia, współpracy, partnerskiego traktowania i n n e g o .  
Właśnie to staramy się robić w polskiej Bibliotece Narodowej.

Partnerski stosunek do i n n e g o  to jeden z ważniejszych 
wyróżników społeczeństwa demokratycznego, pluralistycznego 
i obywatelskiego. Miarą dojrzałości jednostek i społeczeństw jest 
takie uprawianie własnej tożsamości, które nie wyklucza wysił
ku zrozumienia tego, który jest zanurzony w innej kulturze, na
leży do innego narodu, jest obywatelem innego państwa. Rzec 
można, że w moim obrazie „innego” przeglądam się ja sam.

W  Bibliotece Narodowej przyglądamy się zatem naszym naj
bliższym sąsiadom, bo jest to potrzebne przede wszystkim nam, 
Polakom. Nasi sąsiedzi — nowe spojrzenie -  pod tym zawoła
niem opowiadamy o naszym, polskim, postrzeganiu sąsiadów. 
Spojrzenie jest „nowe”, bo możemy już mówić swobodnie, bez 
ciśnienia geopolityki, bez kagańca oficjalnej, państwowej cenzury. 
Od paru lat organizujemy wystawy książek, tekstów opublikowa
nych w periodykach, map oraz ilustracji obrazujących polskie 
widzenie sąsiada czy sąsiadów na przestrzeni wieków, ze szczegól-



nym jednak naciskiem na piśmienniczy dorobek po zmianie ustroju. 
Nie zamazując spraw trudnych, a nawet bolesnych, szukamy tego, 
co nas łączy, co może być w pewnym sensie wspólne. 

Dotychczas zorganizowaliśmy sześć wystaw:
• W litewskim zwierciadle, autorstwa Jana Malickiego i Da

nuty Bilikiewicz-Blanc, pod honorowym patronatem wicemar
szałka Sejmu Jana Króla,

• Ukraina -  Polska: w stronę dialogu, przygotowana przez 
Hannę Łaskarzewską, pod honorowym patronatem Jerzego 
Giedroycia,

• Białoruś -  Dobroruś, w opracowaniu Anny Żurowskiej i Mag
daleny Koryckiej, pod honorowym patronatem Tadeusza 
Konwickiego,

• Bałtyckie sąsiedztwo, autorstwa Bogusławy Sochańskiej i Da
nuty Bilikiewicz-Blanc, pod honorowym patronatem marszał
ka Sejmu Macieja Płażyńskiego; prezentacja ta, zorganizowa
na wspólnie z Duńskim Instytutem Kultury w Polsce, ukazy
wała nasze odniesienia do Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii 
oraz Szwecji,

• Słowacja znana czy nieznana?, przygotowana przez Miro
sławę Zygmunt, a zorganizowana wspólnie z Ambasadą Sło
wacji i Instytutem Słowackim w Warszawie, pod honorowym 
patronatem ministrów kultury obu państw, Andrzeja Celiń
skiego i Milana Knaźko,

• Między odrzuceniem a fascynacją. Polska -  Rosja: z dziejów 
kontaktów kulturalnych, autorstwa Ewy Barteczko i Anny 
Szczęsnowicz, zorganizowana wspólnie z Centrum Międ2yna- 
rodowej Współpracy Kulturalnej „Instytut Adama Mickiewi
cza”, pod honorowym patronatem ministra spraw zagranicz
nych, Włodzimierza Cimoszewicza. Wystawa ta (w skróconej 
wersji) była prezentowana w Muzeum A. S. Puszkina w Mo
skwie, Bibliotece Narodowej Rosji w Sankt Petersburgu i No
wogrodzie.
Trwają też prace nad ekspozycją o naszym postrzeganiu Cze

chów i Niemców. Myślimy o wystawach obrazujących polskie 
piśmiennictwo o Estonii i Łotwie, o polskim widzeniu Żydów 
oraz o zagadnieniach narodowościowych, ze szczególnym uwzględ
nieniem tubylczych mniejszości narodowych w Polsce.

Wierzę, że mądra r oz mo wa ,  że postawa dialogowa i part
nerska może przyczynić się do traktowania dzieł kultury, gdzie
kolwiek one powstały i gdziekolwiek są, jako naszego w s p ó 1 n 
ego dziedzictwa. A dziedzictwo trzeba chronić.

Panie i Panowie, pozwólcie, że wspólnie z moim zastępcą płk. 
dr. Stefanem Miedzińskim, podziękuję trzem osobom, które za
szczyciły tę Konferencję swoją obecnością. Są to: Kathryn Zedde 
z Kanady, prof. Patrick Boylan z Wielkiej Brytanii i Davorin



Kerekovic z Chorwacji. Przyjmijcie szanowni państwo, to wy
dawnictwo pt. Nad złoto droższe, przedstawiające sto pięć naj
cenniejszych obiektów przechowywanych przez Bibliotekę Na
rodową. To jest świadectwo kultury polskiej, europejskiej i kul
tury światowej. Będziemy wdzięczni jeśli przyjmiecie od nas ten 
symboliczny podarunek.

Krzysztof S a ł a c i ń s k i

Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Ministerstwo Kultury 
Polska

Szanowni Państwo!
Mamy za sobą tr^ dni wspólnej pracy, która polegała na akty

wnym uczestniczeniu w sesjach oraz zapoznaniu się z dziedzic
twem kulturowym naszego kraju. Jestem przekonany, że nieza
leżnie od tego czy program zaproponowany przez organizatorów 
jest mniej czy bardziej doskonały, zawsze ważne jest to, że spo
tkaliśmy się, poznajemy, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy do
świadczenia i że więzi osobiste między nami stają się coraz bliż
sze. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni spotykamy się w podob
nym gronie. Dlatego też bardzo serdecznie wszystkim Państwu 
dziękuję za udział w naszej konferencji.

Dziękuję za to, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i przyje
chali do nas. Myślę zwłaszcza o kolegach i koleżankach z zagranicy. 
Dziękuję serdecznie tym z Państwa, którzy zabierali głos w po
szczególnych sesjach oraz w czasie uroczystej sesji w Zamku Kró
lewskim w Warszawie. Słowa podziękowanie kieruję dla Pana prof. 
Patricka Boylana za jego zaangażowanie związane przyjęciem 
deklaracji uczestników konferencji. Ja sam nauczyłem się także 
wiele słuchając Państwa a jednocześnie odpowiadając za sprawy 
merytoryczne i organizacyjne konferencji.

Główne problemy poruszane w wypowiedziach prezentowa
nych na naszym forum to: co możemy jeszcze uczynić na rzecz 
ochrony dziedzictwa kultury przed zagrożeniami czasu wojny i po
koju. Aby to można było realizować niezbędne jest mobilizowanie 
ludzi na rzecz uświadomienia im istniejących zagrożeń. Niestety, 
o porażkach szybko się zapomina natomiast długo pamiętamy 
sukcesy. Cieszę się także w faktu, że jubileusz 50-lecia podpisania



Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego obchodzony jest w Polsce w szczególnych miejscach: 
Bibliotece Narodowej i Zamku Królewskim w Warszawie -  miej
scach szczególnych dla kultury narodowej, tak tragicznie doświad
czonych w wyniku działań wojennych. Cieszy także złożona na 
uroczystej sesji przez Lorda Mcintosha Ministra Mediów i Dzie
dzictwa Wielkiej Brytanii deklaracja o zamierzeniu dołączenia 
do rodziny państw związanych prawem międzynarodowym doty
czącym ochrony dziedzictwa kultury w razie konfliktu zbrojnego. 
Cieszę się także z tego, że konferencja spotkała się z tak żywym 
odbiorem w środowiskach naukowych wielu państw świata. Jest 
to tym większa satysfakcja, że zgłaszając taką inicjatywę na kon
ferencji międzynarodowej dotyczącej przestrzegania prawa huma
nitarnego, która odbyła się w 2002 roku w Krakowie, konferencja 
obecna miała mieć charakter regionalny a ma wymiar światowy.

Na zakończenie mojego wystąpienia pozwólcie mi Państwo po
dziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby na
sze spotkania przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Szcze
gólnie serdecznie dziękuję współorganizatorom konferencji: Mini
sterstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony Narodowej, 
Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO, Naczelnej Dyrekcji Archi
wów Państwowych, Komendzie Głównej Państwowej Straży Po
żarnej, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych z Poznania, 
Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy i Stowarzyszeniu Biblio
tekarzy Polskich za wkład finansowy i rzeczowy w organizację 
konferencji. Serdecznie dziękuję Panu dyrektorowi Michałowi Ja
gielle oraz Panu dyrektorowi Stefanowi Miedzińskiemu za to, że 
zechcieli gościć nas w Bibliotece Narodowej i za wysiłek organiza
cyjny włożony w jej przygotowanie i sprawny przebieg. Dziękuję 
dyrektorowi Zaml^ Królewskiego w Warszawie Panu prof Andrze
jowi Rottermundowi za to, że mogliśmy odbyć uroczystą sesję 
w miejscu szczególnym dla kultury narodowej. Dziękuję instytu
cjom przygotowującym wystawy towarzyszące naszej konferencji.

Szanowni Państwo, pozwólcie, że szczególnie serdeczne podzię
kowania skieruję do moich najbliższych współpracowników: Pana 
pułkownika Dariusza Drewniackiego i Pana pułkownika Krzysz
tofa Kalińskiego za wysiłek organizacyjny oraz wkład meryto
ryczny w przygotowanie konferencji.

Dziękuję wszystkim nie wymienionym z imienia i nazwiska oso
bom pracującym w sekretariacie i obsłudze konferencji. Serdecz
nie dziękuję tłumaczom, dzięki którym mogliśmy się swobodnie 
porozumiewać dwoma językami.

Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt ogłosić 
zamknięcie konferencji „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń 
czasu wojny i pokoju”.



DOKUMENTY Z KONFERENCJI
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UNESCO
Asystent Dyrektora Generalnego 
ds. Kultury

Sz. Pan Waldemar Dąbrowski, 
Minister Kultury

Szanowny Panie Ministrze!

Chciałbym w imieniu dyrektora generalnego ds. kul
tury podziękować za list z dnia 18 czerwca 2004 r. za
wierający sprawozdanie z przebiegu oraz deklarację 
końcową konferencji międzynarodowej pt. Dziedzictwo 
kultury na wypadek zagrożeń czasu wojny i pokoju^ 
która odbyła się w Warszawie w dniach 13-15 maja 
2004 r.

Oba te dokumenty są bardzo znaczące, mogą stano
wić element naszej kampanii informacyjnej dotyczącej 
50-lecia podpisania Konwencji Haskiej w sprawie ochro
ny dziedzictwa kulturowego na wypadek konfliktu zbroj
nego, podpisanej w roku 1954.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wła
dzom polskim za ich wkład w obchody tego jubileuszu.

Z wyrazami szacunku,
Mounir Bouchenaki

Tłum. M K



z międzynarodowej konferencji 
„Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń 

czasu wojny i pokoju” 
zorganizowanej pod patronatem Dyrektora Generalnego

UNESCO
w 50. rocznicę podpisania Konwencji z 14 maja 1954 r. 

o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego 
(Warszawa, 13-15 maja 2004 r.)

Liczne zagrożenia współczesnego świata, a zwłaszcza katastrofy na
turalne i cywilizacyjne, zorganizowana przestępczość, a także konflikty 
zbrojne powodują szkody w kulturowym dziedzictwie ludzkości. Władze 
Rzeczypospolitej Polskiej, służby publiczne i organizacje pozarządowe 
przykładają dużą wagę do kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi 
krajami, aby zintegrować międzynarodowe wysiłki na polu ochrony dóbr 
kultury.

W  duchu tych intencji w dniach 13-15 maja 2004 r. w Warszawie 
odbyła się Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kultury wobec 
zagrożeń czasu wojny i pokoju” , zorganizowana pod patronatem Dy
rektora Generalnego UNESCO w 50. rocznicę podpisania Konwencji 
z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbroj
nego, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli z 20 krajów 
Europy i Ameryki Północnej, w tym reprezentanci organizacji między
narodowych związanych z ochroną dziedzictwa kultury.

Konferencję zorganizowano z inicjatywy Ministerstwa Kultury we 
współpracy z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Prezydentem m. st. Warszawy, Polskim Komitetem ds. 
UNESCO, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Komendą 
Główną Państwowej Straży Pożarnej, Biblioteką Narodową w Warsza
wie, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Wyższą Szkołą Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

Gospodarzem Konferencji z ramienia Ministra Kultury był podse
kretarz stanu Generalny Konserwator Zabytków, Ryszard Mikliński. 
Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował Maciej Górski -  podse
kretarz stanu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych -  Bogusław Zale
ski, podsekretarz stanu.

Celem konferencji było przede wszystkim uczczenie rocznicy pod
pisania Konwencji Haskiej i zdyskontowanie tego jubileuszu dla kształ
towania i rozwijania świadomości społecznej w obszarze ochrony dzie
dzictwa kulturowego w czasie wojen i pokoju. Istotne znaczenie nadano 
prezentacji funkcjonujących w wybranych krajach rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Zwró
cono uwagę na zjawiska terroryzmu i konfliktów kulturowych jako nowe 
rodzaje niebezpieczeństwa dla sfery dziedzictwa kulturowego ludzkości.



Zamiarem organizatorów konferencji było również, aby obrady staiy 
się płaszczyzną wymiany doświadczeń dotyczących współpracy mię
dzynarodowej, regionalnej i lolcalnej wobec współczesnycłi zagrożeń dla 
dziedzictwa kulturowego.

Wśród znamienitych gości zagranicznych w obradach Konferencji wzięli 
udział m.in.: Pan Guido Carducci -  przedstawiciel Dyrektora General
nego UNESCO, szef Sekcji Norm Międzynarodowych w Departamencie 
Dziedzictwa Kulturowego, Pan prof. Patrick Boylan -  przedstawiciel 
ICOM, Lord Andrew McIntosh — minister ds. mediów i dziedzictwa 
Wielkiej Brytanii, Pan Zdenek Novak -  pierwszy zastępca Ministra Kul
tury Republiki Czech, Pan dr Nicholas Stanley-Price -  Dyrektor Ge
neralny ICCROM, Pan Patrick Zahnd -  szef Delegatury Międzynaro
dowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Europę Środkową, Pan 
dr Gerhard Sladek -  ekspert UNESCO, Austria, Pani Kathryn Zed- 
de -  Departament Dziedzictwa Kanadyjskiego, Kanada, Pan Hans 
Schiipbach -  Federalny Urząd Obrony Cywilnej, Szwajcaria, Pan płk Gio
vanni Pastora -  zastępca Szefa Komendy Głównej Karabinierów, Włochy.

Polskie środowiska naukowe i twórcze oraz pracowników sfery ochro
ny dziedzictwa kulturowego na Konferencji reprezentowało ponad 120 
uczestników, wśród nich m.in.: Pani dr hab. Daria Nałęcz -  Naczelny 
Dyrektor Archiwów Państwowych, Pan prof. Andrzej Rottermund -  
dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Pan prof. Maciej B. 
Pawlicki, Pan prof. Jan Pruszyński -  Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Pan prof. Andrzej Koss -  Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Re
stauracji Dzieł Sztuki, Pan Michał Jagiełło -  dyrektor Biblioteki Na
rodowej w Warszawie, Pan nadbrygadier Piotr Buk -  zastępca K o
mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W  trakcie trzech dni obrad Konferencji odbyło się pięć sesji, na któ
rych zaprezentowano 19 referatów i 8 komunikatów, koncentrując 
wymianę poglądów wokół dwóch głównych paneli problemowych:
• Konflikty zbrojne, kulturowe i terroryzm -  nowe wyzwania w ochro

nie dziedzictwa kulturowego.
• Międzynarodowe, regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz ochrony 

zagrożonego dziedzictwa kultury.
Obrady plenarne Konferencji, odbywające się w auli Biblioteki Na

rodowej w Warszawie, zostały zainaugurowane wystąpieniem przedsta
wiciela Dyrektora Generalnego UNESCO, Pana Guido Carducciego, 
który przedstawił referat nt.: „Ochrona dziedzictwa kultury na wypa
dek konfliktu zbrojnego z perspektywy 50. lat funkcjonowania Konwen
cji Haskiej” .

Wiodące tematycznie referaty w ramach pierwszego panelu proble
mowego prezentowały następujące kwestie: „Ochrona dziedzictwa kul
turowego w przypadku szczególnych zagrożeń” (Kanada), „Realizacja 
przez Polskę zadań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury Iraku w ra
mach misji stabilizacyjnej” (Polska).

W  zakresie problematyki drugiego panelu przedstawiono w wiodą
cych wystąpieniach następujące istotne zagadnienia: „Rola organizacji 
pozarządowych w ochronie dziedzictwa kulturowego” (Austria), „Wdra



żanie środków cywilnych wynikających z art. 5 II Protokołu do Kon
wencji Haskiej z 1954 r.” (Szwajcaria), „Wojna -  prawo międzynaro
dowe -  dobro kultury -  dziedzictwo” (Polska).

W  50. rocznicę podpisania Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, 14 maja br. na Zamku Królewskim w War
szawie odbyta się uroczysta sesja poświęcona uczczeniu jubileuszu oraz 
historycznym i współczesnym aspektom funkcjonowania postanowień 
Konwencji w wymiarze międzynarodowym.

W  przemówieniu inaugurującym sesję, wiceminister kultury, Gene
ralny Konserwator Zabytków, Pan Ryszard Mikliński podkreślił, że ob
chody upamiętniające 50. rocznicę podpisania Konwencji Haskiej stają 
się okazją do ponownego zwrócenia uwagi społeczności międzynarodo
wej na znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Referat wprowadzający do dyskusji nt.: „Znaczenie Konwencji Ha
skiej z 1954 r. i jej II Protokołu dla ochrony zabytków na wypadek kon
fliktu zbrojnego” -  wygłosił Pan prof. Patrick Boylan, przedstawiciel 
ICOM.

Konferencji towarzyszyły wystawy zorganizowane przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwo
wych, odwołujące się tematycznie do problematyki podejmowanej na 
sesjach. Uczestnicy zwiedzili ekspozycje pt.: „Wojna największym za
grożeniem dla dóbr kultury -  Polska 1939-1945” , „Konserwacja znisz
czonych podczas powodzi zbiorów bibliotecznych -  Polska 1997” oraz 
„Utracona pamięć -  destrukty ze zbiorów archiwów polskich” .

Obrady Międzynarodowej Konferencji zostały uwieńczone przyję
ciem „Komunikatu końcowego” (tekst -  w załączeniu), prezentującego 
uzgodnione stanowisko uczestników wobec problematyki współczesnych 
zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego ludzkości.



uczestników międzynarodowej konferencji 
„Dziedzictwo kulturowe wobec zagrożeń 

czasu wojny i pokoju”
Warszawa 13-15 maja 2004 r.

Dla uczczenia 50. rocznicy przyjęcia Konwencji Haskiej z 1954 roku
0 ochronie dóbr kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego, z inicjaty
wy Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13-15 maja 2004 roku w Warsza
wie obradowała pod patronatem UNESCO międzynarodowa konferencja 
poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego wobec zagrożeń czasu wojny
1 pokoju. Głównym jej organizatorem było Ministerstwo Kultury Rzeczy
pospolitej Polskiej przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendanta Państwowej Straży Po
żarnej -  Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Polskiego Komitetu Narodowego 
UNESCO, Wyższej Szkoły Umiejętności z Poznania oraz instytucji kul
tury RP W  konferencji udział wzięło około 200 uczestników reprezentu
jących 20 państwa, przedstawiciele UNESCO, NATO oraz międzynaro
dowych organizacji pozarządowych w tym: ICCROM, ICBS, ICOMOS.

Uczestnicy konferencji reprezentowali liczne środowiska zajmujące 
się szeroko rozumianą problematyką ochrony zabytków, w tym: admi
nistrację państwową, wojsko, policję, obronę cywilną, straż pożarną, 
instytucje kultury. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi 
społeczności międzynarodowej na rosnące zagrożenia dla dziedzictwa 
kulturowego ze strony konfliktów zbrojnych, jak również sytuacji kry
zysowych występujących w czasie pokoju.

Ostatnie wydarzenia pokazały jak ważne staje się zapewnienie 
ochrony zabytkom w razie konfliktów zbrojnych. Wzrastająca liczba 
międzyreligijnych i międzyetnicznych konfliktów potwierdza że ataki 
kierowane są nie tylko przeciwko ludności cjrwilnej, ale również na dobra 
kultury. Ich intencjonalne niszczenie staje się zagrożeniem dla praw 
człowieka, gdyż brak szacunku dla kultury narodów stanowi o braku 
szacunku dla ich godności.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 50. 
rocznicy przyjęcia Konwencji Haskiej z 1954 roku o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego:
• wyrażając poważną troskę z powodu wzrastającej liczby zamierzo

nych aktów niszczenia dziedzictwa kulturowego,
• przywołując zasady konwencji, zaleceń i deklaracji UNESCO doty

czące ochrony dziedzictwa kulturowego,
• mając na względzie, że dziedzictwo kulturowe jest ważnym kompo

nentem tożsamości kulturowej społeczeństw, grup i jednostek a jego 
intencjonalne niszczenie wywołuje niekorzystne konsekwencje dla 
godności ludzkiej i praw człowieka,



• przywołując jedną z fundamentalnych zasad Preambuły do Kon
wencji Haskiej z 1954 roku o ocłironie dóbr kultury w razie konflik
tu zbrojnego, że „szkody wyrządzone dobrom kulturalnym, do ja
kiegokolwiek by należały one narodu, stanowią uszczerbek w dzie
dzictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma swój 
udział w kształtowaniu kultury światowej” ,

przyjmują następującą Deklarację:

I. Uznanie dla znaczenia dziedzictwa kulturowego
Uczestnicy konferencji uznają fundamentalne znaczenie ochrony 

dziedzictwa kulturowego i potwierdzają konieczność przyjęcia przez pań
stwa zobowiązania dotyczącego zwalczania wszelkich przejawów in
tencjonalnego niszczenia dziedzictwa kulturowego.

II. Współpraca międzynarodowa dla ochrony dziedzictwa kulturowego
Uczestnicy uznają konieczność wzajemnej współpracy państw oraz 

z UNESCO i innymi międzynarodowymi organizacjami w celu ochrony 
zabytków przed skutkami konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych 
czasu pokoju, w tym w szczególności:
• przekazywanie i dzielenie się informacjami na temat potencjalnych 

zagrożeń dla zabytków,
• konsultowanie się na wypadek rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń,
• udzielanie pomocy państwom w zakresie szkolenia i edukacji w za

kresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy konferencji z uznaniem odnoszą się do aktywności ICBS 

w zakresie wdrażania międzynarodowego programu „Błękitna Tarcza” 
i zachęcają państwa do przystępowania do Programu i tworzenia Naro
dowych Komitetów „Błękitnej Tarczy” .

III. Upowszechnianie problematyki ochrony zabytków
Edukację oraz szkolenie w zakresie ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych uznaje się jako zadanie fun
damentalne dla budowy skutecznego systemu ochrony dóbr kultury.

Uznaje się potrzebę wprowadzenia problematyki ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych do programów 
szkół średnich i studiów.

W  celu wymiany doświadczeń w zakresie stosowania międzynaro
dowego prawa ochrony zabytków uczestnicy postulują: zorganizować 
w Krakowie w 2006 r. międzynarodowe sympozjum naukowe na temat 
upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego.

IV. Wzmacnianie środków ochrony dziedzictwa kulturowego
W  celu stworzenia bardziej efektywnej ochrony zabytków konieczne 

staje się wdrażanie przez państwa odpowiednich środków zapobiegaw
czych wynikających z art. 8 II Protokołu do Konwencji Haskiej z 1954 r. 
o ochronie zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz środków praw-
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