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110 ukończono, 121 było w trakcie prac, 197 na 
ukończeniu, a 11 czekało na kupców.
Dla ułatw ienia prowadzenia prac w nowo przeję
tych domach W ydział M ieszkalnictwa i Rozwoju 
Komunalnego w Baltim ore prowadzi szerokie po
radnictwo w zakresie przygotow ania dokum entacji, 
jej zatw ierdzenia, doboru wykonawców i dostaw 
ców m ateriałów  oraz nadzoru. Dla potencjalnych 
właścicieli i restaurato rów  wydał b ro szu rę7, która 
zawiera wiadomości na tem at podstawowych ele
m entów budowli, funkcjonalnego rozplanowania, o
pracowania planu działania, oceny kosztów, prow a
dzenia pracy, spisywania kontraktów , itd. We w stę
pie do niej zamieszczono w ystąpienie prezydenta 
m iasta W. D. Schaefera: „Marmurowe stopnie fa 
sad iszeregowych dom ów  osiedli ptaczających cen
trum  Baltim or (należą do najbardziej dystyngow a
nych sym boli naszego miasta. Jestem  |zachwycony 
znajdując pak w ielu  <obyw ateli, k tórzy dla obrony  
tego dziedzictwa chcą osobiście restaurować dom y  
w mieście. Ochrona  ,domóu; i krajobrazu Baltim or 
będzie miała dwa w ażne efekty . Z p u n ktu  widzenia  
korzyści dla miasta zagospodarowane własności 
przyniosą pieniądze płynące  |do kasy m iejskie j z 
podatków i tchną nowe życie w osiedla. Indyw i

7 Home Rehabilitation, Department of Housing and 
Community Development, Baltimore 1977.

dualnym  fobyw atelom , k tó rzy  Idokonują rehabilitacji 
przyniesie po satysfakcję, wygodne, ękonom iczne 
i zindyw idualizow ane, unikalne miejsce do życia. 
D ziękuję {wam za (ponowne m yślenie o naszym  m ie
ście i uczestniczenie w jego odradzaniu”.

Władze m iejskie sprzyjały pow staniu aktyw nych 
grup osiedlowych, tzw. Komitetów P ro jek tow ania 
Terenu, oficjalnie reprezentujących mieszkańców o
siedli. W 1978 r. było ich szesnaście. Aby ułatw ić 
ludziom pracę przy restauracji domów, specjalne 
służby m iejskie opiekują się ich m ałym i dziećmi, 
uczęszczającymi do szkół, em erytam i, chorymi, po
m agają w dostaw ach m ateriałów  budowlanych, za
pew niają rozryw ki ku ltu ralne, itp.

Przedstaw ione tu  inform acje nie w yczerpują oczy
wiście tem atu  w skali tak  rozległego k ra ju , jakim  
są S tany Zjednoczone Am eryki Północnej. Chodzi
ło raczej o w skazanie m etod działania, k tóre mo
głyby stać się dla nas wzorem w spełnieniu spo
łecznego celu u ra tow an ia  naszych m iast i m iaste
czek i w ielorakich w artości w nich tkw iących. 
Szczególnie teraz, gdy w inniśm y postępować osz
czędnie i m aksym alnie wykorzystać społeczny za
pał i obyw atelskie um iejętności.

prof. dr hab. arch. Olgierd Czerner 
M uzeum  A rch itek tury  we W rocławiu

THE PARTICIPATION OF THE SOCIETY IN THE RENEWAL AND PRESERVATION OF MONUMENTS 
IN THE UNITED STATES OF NORTH AMERICA

A unique love of freedom, and thus an exclusive right 
to dispose of one’s own property as well as a tradition 
of a group determination of the conditions of any ac
tivity influence also programmes of monuments pro
tection in the United States of America. At the same 
time a sense of national distinctness has got increased 
recently to such a degree that there appeared strong 
tendencies for the necessity to rescue own heritage. So
me of the actions are undertaken by federal bodies; 
still, to a bigger extent they are done on a state level 
and smaller territorial units, mainly towns. They are 
initiated and organised by various groups, associations

and municipal authorites. The latter wish to recover tax 
payments from temporarily abandoned buildings and 
also to revive complexes often situated in the centre 
of towns.

An example of such action is Baltimore, while an illu
stration of joint ventures of municipal authorities and 
social organisations are New Orlean and San Francisco. 
The author discussed them thinking that to some degree 
they may be helpful in organising the participation of 
the society in works on behalf of the preservation of 
monuments in .Poland.

BARBARA ŻUCHOWSKA

PARTYCYPACJA SPOŁECZEŃSTWA W REWALORYZACJI I OCHRONIE ZABYTKÓW 
— NIEKTÓRE DOŚWIADCZENIA BRYTYJSKIE

W W ielkiej B ry tan ii silnym  dążeniem ze strony 
państw a jest zachęcanie i zabezpieczanie m aksy
malnego uczestnictw a społeczeństwa brytyjskiego w 
rew aloryzacji i ochronie licznych w tym  k ra ju  za
bytków. Bierze się to nie tylko z dużych w tym  
zakresie potrzeb oraz ograniczonych środków  rzą

dowych, ale przede wszystkim  z czynników u stro 
jowych pozw alających pryw atnym  właścicielom, 
użytkownikom  czy inw estorom  podejmować po
trzebne prace bądź całkowicie we w łasnym  zak re
sie, bądź przy pew nym  — zazwyczaj nie decydują
cym — w spółudziale funduszy lub innych zachęt
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państwow ych. Dlatego wysiłek władz i instytucji 
zajm ujących się ochroną brytyjskiego dziedzictwa 
kulturow ego skierow any jest przede wszystkim  na: 
stw orzenie odpowiednich w arunków  praw no-adm i
nistracyjnych oraz uruchom ienie i rozwój środ
ków i m echanizm ów finansow o-ekonom icznych sty
m ulujących partycypację społeczeństwa w om aw ia
nej dziedzinie.
Należy podkreślić, że obecnie czynnikiem  poważ
nie ham ującym  wszelką działalność w tym  zakre
sie w  W ielkiej B ry tan ii są uw arunkow ania gospo
darcze i olbrzym ie bezrobocie. Po stronie kapitału  
oznacza to osłabienie działalności ekonomicznej, a 
więc i inw estow ania w  środki trw ałe , także i w 
zabytki, k tórych koszt rem ontu  jest zazwyczaj wyż
szy od kosztu rem ontu  innych obiektów . Po stro 
nie rządu przynosi to redukcje w  program ach sub
sydiów  i liczbie osób, w  tym  terenow ych inspekto
rów  zabytków . Po stronie społeczeństwa — brak  
funduszy na konserw ację, przesunięcia w użytko
w aniu  i zasiedlaniu budynków  objętych ochroną 
lub wręcz ich opuszczanie, co odbija się negatyw nie 
na stanie istniejących zasobów.
W efekcie obserw ujem y w W ielkiej B ry tan ii nie 
tylko osłabienie działalności rem ontow ej i inw es
tycyjnej, ale także więcej w ypadków  w yrażania 
zgód na w yburzanie zabytkow ych obiektów  i po
dejm owanie działań sprzecznych z duchem ochro
ny i rew aloryzacji. Obecna tru d n a  sy tuacja  gospo
darcza nie pozwala także, w skutek zam rożenia rzą
dowych funduszy, na objęcie ustaw ą wszystkich o
biektów  okresu m iędzywojennego o w alorach za
bytkow ych i architektonicznych, zwłaszcza na te 
renach  w iejskich i w północnej części W ielkiej 
B ry tan ii, na ogół uboższej od jej części południo
wej.
W edług danych statystycznych z 31.111.1980 r. na 
liście budynków  o specjalnych w artościach zabyt
kowych na teren ie całej W ielkiej B ry tan ii znajdo
wało się 269 000 obiektów. Niemniej jednak w 
okresie roku poprzedzającego zam knięcie te j listy  
dopisano do niej zaledwie 7 755 budynków, co w ią
że się w łaśnie z cięciami budżetow ym i na płace in 
spektorów  zajm ujących się typow aniem  obiektów 
do re je stru  rządowego. Dało to w efekcie osłabie
nie działań na rzecz ochrony, gdyż dla porównania 
w  sam ym  tylko 1974 r. zarejestrow ano ponad 24 000 
obiektów.
Jest to oczywiście zjawisko przejściowe, które bę
dzie ustępować w m iarę wychodzenia W ielkiej B ry
tan ii z obecnej recesji gospodarczej. Obserwować 
zatem  będziem y popraw ę sytuacji w ochronie b ry 
tyjskiego dziedzictwa kulturow ego, k tó re w tym  
społeczeństwie jest przecież tradycy jn ie  przedm io
tem  szczególnej troski.
W ładze państwowe, a zwłaszcza M inisterstw o ds. 
Ochrony Środowiska oraz jego ciało doradcze: Ra
da dla Anglii ds. H istorycznych Budynków  (Histo
rie Buildings Council fo r England) s ta ra ją  się u ru 
chamiać i udoskonalać m echanizm y niezbędne do 
pobudzenia i w ykorzystania wszelkich społecznych’ 
in icjatyw  i działań osób indyw idualnych w dzie
dzinie zarówno konserw acji, jak  i rew aloryzacji ist
niejących zasobów zabytkowych.
W tym  celu, niezależnie od przyznaw ania rządo
wych subsydiów na rem onty (Repair Grants), po
dejm uje się energiczne wysiłki na rzecz elim inow a

nia przeszkód finansow ych, często nie tylko nie 
stw arzających zachęty dla osób indywidualnych, 
przedsiębiorstw  i organizacji społecznych do ochro
ny dóbr kultury , ale stanowiących wręcz przeszko
dę, antybodźce do podejm owania takich działań. 
Najważniejsza w tym  zakresie jest rządowa próba 
zneutralizow ania negatyw nego działania tzw. po
datku od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). 
Podatek ten  w wysokości 15°/o obciąża wszystkie 
prace rem ontowo-budow lane, co oczywiście nie 
stw arza zachęty, zwłaszcza dla uboższej części spo
łeczeństwa, do kosztownych zazwyczaj działań kon
serwatorskich, a tym  bardziej rew aloryzacyjnych. 
Dlatego też w W ielkiej B ry tan ii pracu je się obec
nie nad w ykorzystaniem  pozytywnych doświadczeń 
legislacyjnych Stanów Zjednoczonych, gdzie z po
wodzeniem funkcjonują różne system y bodźców 
ekonomicznych w form ie różnorodnych ulg podat
kowych w wypadku zagospodarowania, objęcia we 
właściwe użytkow anie budynków  historycznych. 
Rada Historie B uildings szacuje, że wprowadzenie 
am erykańskiego system u ulg podatkow ych w W iel
kiej B rytanii nie tylko zwiększyłoby partycypację 
osób pryw atnych, korporacji i organizacji społecz
nych na rzecz ochrony zabytków, ale, że ten spo
sób działania przyniósłby lepsze efekty  w dziedzi
nie ochrony zasobów zabytkowych niż istniejące 
program y bezpośrednich subsydiów rządowych 
(Grants).
W odniesieniu do istniejących bodźców szczególną 
uwagę zwraca się na  pozytywne doświadczenia u 
stawy o Dziedzictwie Narodowym (National Heri
tage Act), z tym jednak że kry tyku je się, iż jej ad
m inistracja spoczywa w rękach  aż sześciu m ini
sterstw . Dlatego postuluje się, aby wynikające z 
niej upraw nienia i przydzielana na jej podstawie 
pomoc dla osób pryw atnych i społeczeństwa sku
piona została w  ręku pełnom ocników tzw. Fundu
szu Pamięci Dziedzictwa (National Heritage Memo
rial Fund). Uważa się również, że nie jest w ystar
czające działanie pomocnicze w  ram ach tzw. F un
duszu Ziemi Ojczystej (National Land Fund), w tym 
zakresie sugeruje się, aby zwiększyć jego środki 
budżetowe. Ponadto postuluje się, żeby pomoc u 
dzielana władzom lokalnym  i sam orządowym  na za
kup budynków  dotyczyła obiektów  nie tylko o w y
bitnych (autstanding) walorach, ale także budyn
ków, które zajm ują ważną pozycję w  m iastach o 
uznanych w artościach historycznych. W ty m  wzglę
dzie postuluje się, aby z jednej strony, gdy kon
serw atorzy uznają, iż obiekt w inien bezwzględnie 
podlegać rem ontow i, w ładze m iejskie m iały  obo
wiązek jego przymusowego zakupu, z drugiej zaś 
strony uważa się, że pomoc rządu centralnego po
w inna polegać na w spółfinansowaniu transakcji po
dejm owanych przez władze m iejskie. Jednocześnie 
szczupłość rządow ych środków finansow ych tym  
bardziej w inna skłaniać do pobudzania jak  najw ię
kszej ilości in icjatyw  społecznych. Sugeruje się, aby 
pomoc ustawowa była skupiona w  rękach  pełno
mocników cytowanego wyżej Funduszu Dziedzic
twa Narodowego.
Kolejnym  działaniem  skierow anym  na pobudzenie 
i w ykorzystanie wszelkich in icjatyw  społecznych i 
osób indyw idualnych w dziedzinie konserw acji i 
rew aloryzacji jest działanie na rzecz rozszerzenia 
kryteriów , według których  obiekty i zespoły miej-
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S'kie dopuszczane są do objęcia listą ochrony usta
wowej. W tym  w ypadku ważne jest objęcie nią bu
dynków wzniesionych w okresie m iędzywojennym  
na obszarze całej W ielkiej B rytanii, spełniających 
różne funkcje i  reprezentujących różne style archi
tektoniczne. Przede wszystkim w inny to być obiek
ty  mieszkalne, ale także budynki przemysłowe i ko
m unalne. Przykładem  takim  jest wpisanie na listę 
ochrony ustaw ow ej ’’Jubillee H all” obiektu znaj
dującego się w  jednej ze starszych dzielnic Lon
dynu — Covent G arden (groziło m u wyburzenie). 
Dlatego tak  dużą wagę przywiązuje się do zw ięk
szenia naboru inspektorów -konserw atorów , potrzeb
nych do prow adzenia aktyw nej inw entaryzacji, 
zwłaszcza nie spenetrow anych dotychczas wielu ob
szarów wiejskich.
Akcja rozszerzenia „ochronnej” listy  rządowej łą 
czona jest równocześnie z postulatam i zaostrzenia 
k ry teriów  dla władz m iejskich dopuszczania do 
zmian i wyburzania obiektów zabytkowych. W 
W ielkiej B ry tan ii bowiem budzi niepokój liczba w y
stąpień w tej sprawie, zwłaszcza w odniesieniu do 
budynków gospodarstw  rolnych, niektórych kościo
łów obrządku n i e an glik a ński e go oraz fabryk  i za
kładów przem ysłowych. Postulu je się więc, aby w ła
dze częściej korzystały z upraw nień Ustaw y o Sa
morządowym Planowaniu i Ziemi (Local Gover- 
m ent Planning and Land), k tóra dopuszcza, aby 
przed wnioskiem  o wyburzenie w ym agane było od 
aplikującego ubieganie się o subsydia rządowe na 
rzecz rew aloryzacji i zachowania obiektu. W ielu 
inw estorów  w W ielkiej B rytanii jednak w ogóle 
nie bierze pod uw agę tej możliwości, z ew identną 
szkodą dla zabytkow ych obiektów. Dlatego postu
luje się, aby uzbroić m inistra ds. ochrony środo
wiska w prawo odmowy wniosków o zmianę lub 
w yburzenie budynków  objętych ochroną, o ile  sk ła
dający wniosek nie będzie mógł wykazać, że nie 
było możliwe zastosowanie innego rozwiązania.

Podsum ow ując, w ydaje się zatem , że w W ielkiej 
B ry tan ii nie tylko istn ieje pełna świadomość i po
trzeba doskonalenia i u rucham iania nowych m e
chanizm ów niezbędnych do pobudzania oraz w y
korzystyw ania wszelkich społecznych i indyw idual
nych in icjatyw  w dziedzinie konserw acji i rew alo 
ryzacji, ale że partycypacja społeczeństwa w ochro
nie i rew aloryzacji zabytków  zwłaszcza w  odnie
sieniu do obiektów  z X IX  i XX w. jest główną pła
szczyzną działania państw a w  tej dziedzinie.
Dla zw iększenia w pływ u działań rządowych w  W iel
kiej B ry tan ii obecnie przesuw a się akcent z po
mocy w postaci subsydiów rządowych (Grants) na 
m echanizm y m ające o wiele szerszy społecznie za
sięg. W prowadza się u lg i i bodźce podatkow e oraz 
system y działań  praw no-adm inistracy jnych , regu lu 
jących zakres ochrony i bardziej rygorystyczne k ry 
te ria  rozpatryw ania wniosków o zm iany i w ybu
rzanie obiektów  zabytkow ych.
W kołach rządow ych zajm ujących się rew aloryzacją 
istniejących zasobów panuje pełna świadomość, że 
działanie państw a w yw ołuje nie tylko zwiększone 
zainteresow anie indyw idualnych użytkow ników  i 
właścicieli, organizacji społecznych i relig ijnych, ale 
przynosi •również określone efekty. Na listę obję
tych ochroną wpisano w iele budynków  z okresu 
m iędzywojennego oraz stworzono p raw no-adm ini
stracy jne przeszkody n a  drodze do ich niew łaściw ej 
przebudow y lub w yburzania. Równocześnie n a rzu 
ca to konieczność właściwego tw orzenia rozwiązań 
urbanistycznych, w k tórych  całe zespoły m iejskie 
muszą być zachowane. To wszystko tw orzy w łaści
wy n u rt rew aloryzacyjny.

m gr Barbara Żuchow ska  
Zespól E kspertów  M iędzyresortow ej 

K om isji ds. R ew aloryzacji Miast 
i Zespołów S tarom iejskich  

W arszawa

THE PARTICIPATION OF THE SOCIETY IN THE RENEWAL AND PRESERVATION OF MONUMENTS 
— SOME BRITISH EXPERIENCES

The process of the protection of cultural property and 
thus its renewal on the territory of Great Britain is 
the work of both the State and the society. Despite a 
recession and unemployment comprising nearly million 
families, insignificant economic and investment under
takings, Teduced grants for reconstruction, lack of funds 
for conservation in the society, efforts are being made 
to create appropriate legal and administrative condi
tions and to activate financial and economic mechanisms 
in this field. A disquieting fact which results from the 
above reasons is an ever bigger number of decisions on 
demolition of historic structures as well as the exempt
ion from the law on the protection of cultural (property 
of all monuments from an inter-war period, especially 
in rural areas and north part of Great Britain. Accord
ing to the statistics of December 31, 1980 the list of 
buildings with special historic values contained 269.000 
structures, 7.500 out of which were written down last 
year, while in 1974 24,000 buildings were included, 
which — according to the local authorities — is the 
result of cuts in budgets for inspectors engaged in se
lecting buildings to be covered by a governmental re
gister.
Out of various forms of activities aimed at the preser
vation of national culture the most important role is 
played by the Historic Building Council for England

striving to initiate and to improve all forms of the 
protection of the existing resources. They include grants 
for repairs as well as measures and endeavours to eli
minate financial obstacles and to work out appropriate 
way to neturalize VAT levied on all repair and con
structional work.
At present studies are being carried out to make use 
of the experience of US legislation on tax reductions. 
It is thought that the introduction of the American 
system of alleviations might increase a participation 
of the society, corporations and social organisations in 
the field of the protection of cultural property to a 
greater degree than the existing programmes of direct 
governmental granting.
The National Heritage Act is looked upon in Great 
Britain very favourably; still, the fact that its administra
tion resides in as many as 6 ministries is often cri
ticised. It is also proposed that powers resulting from 
this act and the aid given should be vested in pleni
potentiaries of the so-called National Heritage Memo
rial Fund and that the National Land Fund should 
receive greater funds and also that local authorities 
should focus not only on the rescuing of buildings with 
highest memorial values but also on those the impor
tance of which flows from their historic values. The 
thing is that on the one hand, following a decision of
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consevators for the building to undergo major repair 
the authorities are obliged to redempt it, while on the 
other, it is thought that assistance of central authori
ties should have a self-financing nature.
Another subject widely discussed is a campaign to 
enlarge a list of protected monuments as well as to 
employ inspectors — conservators who are indispensa
ble for an active registration of rural resources in par
ticular. The authorities try also to severe criterions of 
field services making decisions on changes and demo
lition of historic structures; to this end they employ 
oftener and oftener provisions of the Law on Local

Government Planning and Land which calls for a 
number of documents stating the impossibility to preserve 
the structure.
There exists thus in Great Britain a full awareness and 
need to improve and to initiate new mechanisms in the 
field of restoration, conservation and preservation on 
behalf of the protection of cultural property. At the 
present moment the main emphasis is being shifted 
from the assistance in form of grants to reductions and 
tax stimuli as well as legal and administrative systems 
regulating a scope of the protection of national heri
tage.

Powyższe materiały przedstawione zostały na warszawskiej konferencji ICOMOS-u w 1982 r.

TADEUSZ POLAK '

ZNAK OCHRONY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W CZASIE WOJNY

Troska ludzi światłych, a  z czasem społeczeństw 
i narodów, aby wojny nie doprowadzały do nisz
czenia dorobku człowieka, znana jest od zarania 
dziejów. Bezwzględny i okru tny  sposób prow adze
nia w alki orężnej w  starożytnej G recji już u P la 
tona wywołał ostrą reakcję. W piątej ustaw ie sw e
go dzieła De republica żądał on, by walczący 
w strzym ali się od niszczenia dobytku człowieka, 
szczególnie palenia domostw i żądanie to zostało 
przyjęte. Na przykład wódz ateński Tymoteusz pod
czas w alki nie pozwalał na niszczenie domów. Z a
sada ograniczenia zniszczeń własności ludności cy
w ilnej stosowana była również w starożytnym  Rzy
mie. Liwiusz chwali pobłażliwość Rzymian, k tórzy 
po zdobyciu Kapui nie wzniecali pożarów i nie b u 
rzyli domów *.
W epoce tej wskazywano na specjalny obowiązek 
poszanowania wartości kulturow ych. Gracjusz po
daje argum entację zaw artą w liście B elizara do wo
dza Gotów, Totylli III. Celem listu  miało być po
w strzym anie przed zniszczeniem Rzymu, którem u 
już wówczas przypisywano wartości ku lturow e i 
historyczne. Belizar pisał, że m iasto to budowane 
było przez wiele pokoleń, rządziło nim  w ielu w y
bitnych mężów, i że zburzenie go byłoby zniew a
gą dla całego rodu ludzkiego 2. Postu la t poszanowa
nia wartości kulturow ych występuje również u  Cy
cerona, k tó ry  potępia zniszczenie K o ry n tu 8. Oczy
wiście przytoczone w ystąpienia nie zapobiegły zni
szczeniom wojennym. Świadczą one jednak  o tym , 
że już w tedy zauważono potrzebę ochrony dorob

1 G r a c j u s  z, De inre bełli ac pacis łibri très, III, XII, 
II, 2.
2 C. B e r e z o w s k i ,  Ochrona prawno-międzynarodowa 
zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny, Warszawa 1948, 
s. 26.
8 V a t t e l ,  Le droit des gens, III, IX, 173.
4 H. N i e ć ,  Ojczyzna dzieła sztuki, Warszawa—Kraków
1980, s. 82.

ku człowieka, zwłaszcza gdy dorobek ten m iał w ar
tość historyczną lub artystyczną.
W czasach nowożytnych w wielu trak ta tach  poko
jowych zawieranych po zakończeniu wojen między 
innymi mowa jest o zwrocie uprzednio zrabow a
nych dżieł sztuki. P roblem atyka ta pojawia się np. 
w:
— trak ta tach  w estfalskim  z 1648 r. oraz oliwskim  
z 1660 r., które zobowiązywały do zw rotu doku
m entów  archiwalnych;
— trak tacie  w iedeńskim  z 1815 r. zobowiązującym 
Francję do zw rotu dzieł sztuki zrabow anych w  cza
sie kam panii napoleońskiej;
— podobne trak ta ty  zaw arte były pomiędzy A ustrią 
i W łochami w Zurichu w  1859 r. i we W iedniu w 
1866 r., gdzie A ustro-W ęgry zobowiązały się zwró
cić archiw a i dzieła sztuki z terenów  odstąpionych 
W łochom 4.
T rak ta ty  pokojowe dotyczyły jednak zniszczeń i r a 
bunków, jakie m iały już miejsce, a ich rola ogra
niczała się jedynie do ustalenia zasad dokonywania 
„rozliczeń”. Wraz z rozwojem  technik wojennych, 
coraz większego znaczenia nab ierał problem  ochro
ny kulturow ego dorobku narodów  przed konse
kw encjam i przyszłych wojen i konfliktów. P ie rw 
sze akty praw ne ujęte w sposób kom pleksowy po
w stają w XIX w. Problem  ten jest ak tualny  po 
dziś dzień i organizacje międzynarodowe ustalają 
coraz to nowsze, skuteczniejsze b arie ry  ochronne, 
które w rażie konflik tu  zbrojnego powinny ochro
nić dla przyszłych pokoleń to, co przekazały po
przednie.
W m ateria le  tym  przedstaw iam  rys historyczny ty l
ko jednego z elem entów sposobu ochrony — ozna
kowania obiektów zabytkow ych i dzieł sztuki na 
wypadek wojny.
Pierwsze zalecenie oznakowania obiektów  zabyt
kowych, u jęte w formie dokum entu prawnego, zna
ne jest z drugiej połowy XIX w. W czasie wojny 
domowej w Ameryce (wojna secesyjna 1861—1865) 
prezydent Abraham  Lincoln polecił opracować m-
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