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DZIEDZICTWO I JEGO OCHRONA 
NA KONGRESIE KULTURY POLSKIEJ

W dniach 8 -1 0  grudnia 2000 r. odbył się w War
szawie długo oczekiwany przez środowisko Kongres 
Kultury Polskiej, nad którym  objęli honorow y patronat 
Prezydent RĘ Prymas Polski i Prezes Rady Ministrów, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie Kultury 
i Dziedzictwa N arodow ego oraz Edukacji Narodowej 
i Nauki.

W  szerokiej panoram ie problematyki kulturalnej 
Kongresu specjalne miejsce zajęły sprawy związane 
z naszym dziedzictwem i jego ochroną. Już w przed
dzień oficjalnego otwarcia Kongresu, bo dnia 7 grudnia 
2000 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim całodzienne 
forum  dyskusyjne noszące tytuł „O chrona Dziedzictwa 
Kultury w Polsce” .

Inicjatorem  i organizatorem  tego forum  wspartym 
przez Kancelarię Prezydenta RP i Zarząd Główny To
warzystwa Opieki nad Zabytkami był prof. Andrzej 
Tomaszewski. O n też przewodniczył obradom  mają
cym form ę dyskusji panelowej. Forum otworzył jako 
gospodarz pałacu Prezydent RP Aleksander Kwaśniew
ski, który także wygłosił wstępne przemówienie i uczest
niczył w  forum  przez większą część dyskusji.

Wyrażając zadowolenie ze spotkania z uczestnikami 
forum  poświęconego sprawie dziedzictwa, Prezydent 
podkreślił, że wielkim kapitałem Polski wnoszonym do 
Unii Europejskiej jest nasza wspaniała i bogata kultura, 
w tym nasze ponad tysiącletnie patrym onium , stano
wiące ważną część wspólnego, europejskiego dziedzic
twa kulturalnego. Dlatego też, mówił Prezydent, pań
stwo w inno zwiększyć swój udział w ochronie dorob
ku naszej materialnej i duchowej kultury, przywracając 
instytucję m ecenatu państwowego. Zaw odna stała się 
bowiem wiara w to , że dotychczasowy m ecenat zastą
piony zostanie m ecenatem  prywatnym  sprawowanym 
przez świat biznesu. W  zakończeniu swego wystąpie
nia Prezydent zadeklarował swoje daleko idące w spar
cie dla rozwoju kultury i ochrony naszego dziedzictwa. 
Nawiązując do deklaracji Prezydenta, prof. Tomaszew
ski zaapelował, by Prezydent „z ochrony dziedzictwa  
uczynił priorytet swojej polityki, bo tylko on jako 
głowa państwa powinien i m oże to uczynić”.

Po wystąpienia Prezydenta rozpoczęła się dyskusja 
panelowa, dla której kanwę stanowiła treść listu-za- 
proszenia skierowanego przez prof. Tomaszewskiego 
do uczestników forum :

„O statnie lata naszego stulecia są okresem ożyw io
nej dyskusji międzynarodowej poświęconej teoretycz
nym  podstaw om  ochrony dóbr kultury. Wyłania się 
z niej now y kształt filozofii konserwatorskiej, pod k tó 
rego znakiem  stanie XXI wiek.

G łów ne nurty i tendencje tej w ielowątkowej dysku
sji są następujące:
— Pogodzenie uniwersalnych zasad filozofii konser

watorskiej z pluralizmem podejść metodycznych, 
uwzględniających tradycje i doświadczenia poszcze
gólnych obszarów kulturowych świata.

— Wydobycie wspólnych wartości dziedzictwa kultury  
i sztuki tych obszarów jako elem entu integrującego 
je i zapobiegającego nacjonalizmom, szow inizm om  
i barbaryzmom kulturow ym  (kampania 2000 Rady  
Europy „Europa — wspólne dziedzictw o”).

— Ujęcie w  jednolity proces ochrony wszystkich nie
m aterialnych/duchowych i materialnych dóbr ku l
tury (wiara, tradycja, obyczaj, historia, literatura, 
m uzyka, krajobraz, przyroda, architektura i sztuki 
piękne...).

— Postawienie znaku równości m iędzy niematerialny
m i/duchow ym i a materialnym i wartościami zaby
tkó w  (pluralistyczne pojęcie »autentyzmu« obejm u
jące substancję materialna, funkcję, tradycję, treści 
i przesłania ideowe).

— Ujęcie ochrony krajobrazu kulturowego i naturalne
go w  jednolity proces ekologiczny.

— W drożenie metodologii konserwacji zapobiegawczej 
jako najbezpieczniejszego podejścia praktycznego za
równo w  ochronie kolekcji jak w dziedzinie archi
tektury i krajobrazu (opracowywana strategia Unii 
Europejskiej — »preventive conservation«).
Wobec wszystkich tych w yzw ań stajemy również

w  Polsce. Jak w  naszych warunkach, z naszymi siłami 
i doświadczeniami, chronić dla przyszłych pokoleń ca
łokształt wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturo
wego Polski? Jak wpisać nasze wysiłki w  międzynaro
dow e działania?”

Głównym i mówcami w dyskusji panelowej byli: 
prof. Janusz Bogdanowski i dr hab. Zbigniew Mysz
kowski z Politechniki Krakowskiej, prof. Tadeusz 
Chrzanow ski z KUL, dr Zbigniew Kobyliński z PAN, 
prof. Adam M iłobędzki i prof. H enryk Samsonowicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego, dr M arian Sołtysiak 
z T O nZ , prof. Mieczysław Tomaszewski z Akademii
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Muzycznej w  Warszawie oraz dr M ichał Woźniak 
z Uniwersytetu Toruńskiego i prof. Teresa Zarębska 
z Politechniki Warszawskiej.

W  wystąpieniach panelowych zaproszonych do dys
kusji m ówców podniesione zostały m.in. następujące 
kwestie:
— ochrona krajobrazu kulturow ego i kontynuacja ro 

dzimej tradycji przy podejm owaniu nowych rozw ią
zań architektoniczno-przestrzennych;

— skuteczniejsza niż dotąd ochrona historycznych ze
społów urbanistycznych i reaktywowanie Komisji 
ds. M iast Historycznych;

— wygasające w społeczeństwie polskim zaintereso
wanie historią, pom nikam i przeszłości i ich należy
tą ochroną;

— znaczenie dla istnienia narodu oraz jego tożsamości 
zabytków historii i kultury z zawartą w  nich sym
boliką;

— ważność zabytków archeologicznych jako obiektów  
posiadających niedocenione w ielokrotnie walory 
naukowe i kulturow e;

— ochrona zagrożonego zniszczeniem dziedzictwa 
muzycznego i utrwalenie dotychczasowego dorob
ku w tej dziedzinie przez jak najszersze wykorzysta
nie współczesnych możliwości technicznych;

— gromadzenie, przechowywanie, eksponowanie i kon
serwacja muzealiów jako zabytków sztuki, historii, 
rzemiosła artystycznego i techniki;

— system współczesnej ochrony naszego dziedzictwa 
przez wyspecjalizowane służby konserwatorskie oraz 
stowarzyszenia twórcze i zawodowe, a także orga
nizacje społecznie zajmujące się opieką nad zabyt
kami.
Sprawy związane z dziedzictwem i jego ochroną 

przewijały się także podczas dyskusji na innych forach, 
takich jak chociażby: „Wieloetniczność kultury po l
skiej” czy „Spotkanie dziedzictwa z nowoczesnością”. 
Znalazły one również swoje miejsce na końcowej sesji 
plenarnej Kongresu Kultury Polskiej, gdzie o roli i zna
czeniu naszego dziedzictwa w perspektywie wejścia do 
Unii Europejskiej mówił zarówno Premier, prof. Jerzy 
Buzek, jak też prof. Andrzej Tomaszewski.
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