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MIECZYSŁAW PTAŚNIK

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI W DZIEDZINIE OCHRONY NOWOŻYTNYCH 
FORTYFIKACJI W POLSCE

Jednym z istotnych zagadnień współczesnej 
nauki i ku ltury  jest dokumentacja osiągnięć 
myśli naukowej i technicznej oraz działalności 
artystycznej, a także zachowanie dla przyszło
ści tego, co stanowi dorobek „myśli i pracy 
wielu pokoleń”. Idea ta leży u podstaw ochro
ny zabytków we współczesnym społeczeństwie; 
w Polsce znalazła ona wyraz w sejmowej usta
wie o ochronie dóbr kultury  i o muzeach z 15 
lutego 1962 r. Ustawa ta  w rozdziale o przed
miocie ochrony wskazuje m. in. na „zespoły 
budowlane o wartości architektonicznej” oraz 
„budowie mające znaczenie dla historii bu
downictwa”. Podkreśla ona również znaczenie 
zabytkowe pamiątek historycznych, militariów, 
pól bitew, miejsc upamiętnionych walkami 
oraz budowli związanych z ważnymi wydarze
niami historycznymi.

Powyższe postanowienia dają podstawę 
prawną do objęcia przez służbę konserwator
ską rejestrem  zabytków wielu obiektów archi
tektury obronnej, fortyfikacji zabytkowych 
rozsianych na terenie całego kraju. Ewidencja 
zabytków, przeprowadzona przez Zarząd Mu
zeów i Ochrony Zabytków M inisterstwa Kul
tu ry  i Sztuki, dała bogaty m ateriał dla ich 
weryfikacji i klasyfikacji. Ewidencja nie obję
ła jednak wielu cennych obiektów architektu
ry  dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej, m. in. 
również licznych fortyfikacji z okresu zabo
rów, pierwszej i drugiej wojny światowej oraz 
dwudziestolecia międzywojennego. Obiekty te 
mają duże znaczenie dla historii wojskowości 
i architektury obronnej, dlatego też jak naj
pełniejsze poznanie ich wartości z punktu wi
dzenia techniki budownictwa wojskowego i hi
storii architektury jest niezbędne.

Budowle te niejednokrotnie nie m ają go
spodarza, a tym samym narażone są na zagła
dę, nie doczekawszy się nawet inwentaryzacji 
oraz dokumentacji historycznej i fotograficz
nej. Fakt, że związane z historią naszego kra
ju fortyfikacje, będące szczytowymi osiągnię
ciami tego rodzaju budowriiotwa, znalazły się 
na jego terytorium, zobowiązuje do zachowania 
lub przynajmniej sporządzenia dokumentacji 
najciekawszych obiektów.

Istniejący stan zagrożenia wymaga podję
cia zespołowego działania w trzech płaszczyz
nach:
— prac naukowo-badawczych;
— znalezienia najwłaściwszej formy opieki 

konserwatorskiej ;
— wykorzystania fortyfikacji pozbawionych 

użytkownika dla współczesnych potrzeb 
społeczeństwa.
W dziedzinie prac naukowo-badawczych na 

czoło wysuwa się konieczność przeprowadze
nia pełnej ewidencji obiektów i wytypowania 
tych, które ze względu na swą wartość hi
storyczną, techniczną oraz dydaktyczną powin
ny być zachowane, uznane za zabytki i pod
dane konserwacji. W pracach tych niezbędny 
jest udział specjalistów — historyków woj
skowości, konserwatorów oraz instytucji zaj
mujących się tą problematyką.

Oba problemy — opracowanie dokumenta
cji i opieka konserwatorska — wymagają po
wołania zespołów specjalistów oraz włączenia 
do działania szeregu zainteresowanych insty
tucji.

Wykorzystanie fortyfikacji nie użytkowa
nych dla współczesnych potrzeb m a kapital
ne znaczenie, gdyż tylko w tym  wypadku 
możemy spodziewać się, że najwartościowsze 
obiekty zostaną zachowane. Zmiana użytkow
nika, funkcji społecznej tego rodzaju obiek
tów, jest problemem skomplikowanym ze 
względu na ich charakter. A trakcyjną formą 
użytkowania fortyfikacji jest m. in. zagospo
darowanie ich dla celów turystyki, co znaj
duje wyraz w szeregu inicjatyw (np. Wał Po
morski czy fortyfikacje wokół Kopca Koś
ciuszki w Krakowie). Pewną rolę w turystycz
nym zagospodarowaniu fortyfikacji mogą 
odegrać czasowe lub stałe ekspozycje urzą
dzane przez muzea.

Rozwiązanie powyższych problemów wy
maga zespołowego działania zainteresowanych 
instytucji oraz rad narodowych, mających de
cydujący głos w  zagospodarowaniu obiektów 
oraz stworzeniu dla nich racjonalnego progra
m u użytkowego.
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W podsumowaniu nasuwają sią następują
ce postulaty:
— utworzenie zespołu skupiającego specjalis

tów oraz zainteresowane instytucje;
— przeprowadzenie ewidencji i weryfikacji 

nowożytnych zespołów fortyfikacyjnych;
— roztoczenie opieki konserwatorskiej nad 

najcenniejszymi obiektami;
— opracowanie programu prac dokumentacyj

nych i naukowych;
— opracowanie programu najpilniejszych prac 

konserwatorskich i stworzenie realnych

podstaw do ich realizacji przy współudzia
le zainteresowanych resortów i instytucji. 
Podjęcie działania w wymienionych powy

żej kierunkach pozwoli zachować wiele cen
nych obiektów i zespołów budownictwa ob
ronnego, będących zabytkami techniki fo rty 
fikacyjnej oraz dużą atrakcją turystyczną 
w służbie potrzeb współczesnego społeczeń
stwa.
m gr M ieczysław P taśn ik  
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BESOINS ET POSSIBILITÉS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES OEUVRES DE L’ARCHITECTURE
MILITAIRE DES XlX-e ET XX-e SIÈCLES EN POLOGNE

La nécessité de sauvegarder les biens acquis par 
l’activité scientifique, technique ou artis tique  en  vue 
des siècles fu tu rs , s’est m anifestée en Pologne p ar 
la votation en 1962 de la loi concernant „la p ro 
tection des biens culturels et les m usées”. S u i
van t les prescrip tions de cette  loi, la protection 
des m onum ents concerne „les sites ayan t une 
valeur a rch itec tu rale  e t les m onum ents im
portan ts pour l’histoire de l ’a rc h itec tu re” aussi 
bien que les lieux et m onum ents liés à des 
événem ents h istoriques notoires. Ces décisions con
stituen t une base légale pour la sauvegarde de 
nom breuses fortifications dissém inées sur le te rra in  
de  tout no tre  pays. Néanm oins la classification 
jusqu’ alors em ployée pour les m onum ents h isto ri
ques n’envisage po in t les nom breuses constructions 
d ’a r t m ilita ire  de grande valeu r m ais d ’époques plus 
récentes, no tam m ent des Χ ΙΧ -e e t X X -e siècles, 
qui ont p o u rtan t une im portance incontestable pour 
l’histo ire de l’arch itec tu re  m ilita ire . Les construc
tions de défense ayant perdu  leur v a leu r d ’utilité  
vu le développem ent rap ide  de la technique m ili
ta ire  e t n ’é ta n t pas adm inistrées de façon ra tion 
nelle n i adaptées aux besoins de la vie contem 
poraine, m enacent de tom ber en ru ine. Cet é ta t 
de chose exige une in tervention  im m édiate su r trois 
plans d ’activité:
— travaux  de recherches scientifiques,
— sauvegarde e t conservation su ivan t la m éthode 

la plus rationnelle ,

— utilisation  des fortifications abandonnées pour 
des fins utiles e t les besoins de la société.

L ’adaptation  des bâtim ents abandonnés, qui pou r
ra it leur g aran tir  des conditions de survie, m érite  
une atten tion  particu lière compte tenu  des d ifficu l
tés de trouver un u tilisa teu r et une fonction sociale 
nouvelle. Une des m eilleures form es d ’adaptation  
aux  besoins de la vie contem poraine de ce genre 
de m onum ent se présente p a r  son am énagem ent 
au service du tourism e avec si possible une expo 
sition m uséographique su r place.

La solution du problèm e de la protection  des 
fortifications m odernes en  Pologne exige un plan 
d’activ ité d ’ensemble, qui en tra îne  les m otions su i
vantes:

Un groupe devrait réun ir des spécialistes (ex
perts) dans ce dom aine e t des institu tions intéressées 
aux problèm es précités.

Un inventaire  e t une classification de l’a rch i
tectu re m ilita ire  devraien t ê tre  établis,

Une protection générale pour conserver les m o
num ents d ’a r t m ilita ire  les plus rem arquab les ainsi 
qu’un program m e des trav a u x  d’investigation  et 
de docum entation.

Il fau t prévoir dans le program m e les in te rv en 
tions les p lus pressantes e t fo rm er une base réelle 
pour leur réalisation  avec la collaboration des au to 
rités, intéressées à  ses problèm es, et des institu tions 
com pétentes.

4


