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Kronika
UTWORZENIE NARODOWEJ KOMISJI ZABYTKÓW NA KUBIE
Zeszyt 332 (za 'kwiecień—m aj—czerwiec 1965 r.) czasopisma „A rquitectura
Cuba”, będącego organem Narodowej Rady A rchitektów Kubańskich, przynosi
w artykule wstępnym charakterystykę organizacji, celów i 'działalności nowo po
w stałej Narodowej Komisji Zabytków, nakreśloną przez jej sekretarza, architekta
Raula Oliva. Na Kulbie badania i konserw acja zabytków zajm ują poczesne m iejsce
w planach Narodowej Rady K ultury. W zmienionych w arunkach ustrojow ych%po~
pularyzacja zabytków spraw iła, że wytworzyła się zibiorowa świadomość znacze
nia trw ałych w artości dziedzictwa kulturalnego dla współczesnego życia, rządzo
nego przez naukę i technikę. Doceniając potrzebę zachowania dorobku przeszłości
i przekazania go przyszłym pokoleniom, Rewolucyjny Rząd Kuby powziął posta
nowienie utw orzenia Narodowej Komisji Zabytków, która mimo krótkiego istn ie
nia podjęła już system atyczne prace inw entaryzacyjne i badawcze. W zrozumieniu
znaczenia daw nych w artości oraz ich związiku z teraźniejszością, założeniem dzia
łalności Kom isji jest znalezienie form konserw acji i restauracji, czyniących zadość
wym aganiom życia współczesnego. Dotyczy to nie tylko w ybitnych zabytków
architektonicznych — twierdz, kościołów i pałaców, lecz również ważnych zespo
łów urbanistycznych, które zaspokajają wielkie potrzeby m ieszkaniowe i które
ze względu na ich wartości artystyczne, historyczne i krajobrazowe w inny być
chronione przed wszelkim ryzykiem zniekształcenia bądź zniszczenia. Celem dzia
łalności Narodowej Komisji Zabytków jest zapewnienie środków niezbędnych
dla zachowania dokum entów przeszłości, w oparciu o ich naukową znajomość
i dla pożytku całego społeczeństwa. O rganizacyjnie K om isja podlega Narodo
wej Radzie K ultury, stanow iąc jej organ wykonawczy w dziedzinie ochrony
zabytków. Stojące przed nią zadania Kom isja wykonuje poprzez Komisje P ro 
w incji i Podkom isje Regionalne, a w zakresie ochrony zespołów urbanistycznych
we w spółdziałaniu z D epartam entem Planow ania Przestrzennego M inisterstwa
Budownictwa. Głównym zadaniem Komisji jest koordynowanie wszelkich poczy
nań inw entaryzacyjnych i prac badawczych nad zagadnieniami n atu ry estetycznej
i technicznej, związanymi z konserwacją i restauracją. Do innych zadań Komisji
należy: orzekanie o uznaniu za zabytek w m iarę postępu prac inw entaryzacyjnych,
skuteczne zapobieganie przyszłym zniszczeniom, określanie właściwego użytkow a
nia obiektów zabytkowych oraz udostępnienie ważniejszych zabytków, zwłaszcza
tw ierdz i izamków, z przeznaczeniem na cèle muzealne, badaw czo-naukowe lub
szkoleniowe, aby spełniały funkcję społeczną, a zarazem oddziaływały wychowaw
czo. K om isja dąży również do rozwinięcia szerokiej działalności (popularyzacyjnej
i uśw iadam iającej celem zapewnienia należytej konserw acji obiektów zabytko
w ych ze strony ich użytkowników. Ponadto od początku swego istnienia Komisja
zmierza do stw orzenia technicznej kad ry konserw atorów i wyspecjalizowanych
rzem ieślników d la w ypracow ania właściwych metod 'konserwacji i restauracji
w oparciu o rozwój nauki i techniki w tej dziedzinie oraz doświadczenia i współ
pracę fachowców zagranicznych. Uzupełnieniem wym ienionego artykułu jest n a 
stępny, opracow any przez architekta Fernando López Castaneda i zawierający
przegląd prac konserw atorskich, w ykonanych przez Narodową Kom isję Zabytków
w r. 1963 (plan ogólny Starej Hawany, izabudowa placów: Plaża de Armas, Plaza
idę San Francisco i Plaża de la C atedral oraz kościół w Santa M aria del Rosario).
U tw orzenie Narodowej Komisji Zabytków, świadczące o znaczeniu, jakie rząd k u 
bański przyw iązuje do zachowania dziedzictwa przeszłości, jest zarazem przeja
wem ooraz powszechniejszego zrozumienia dla idei ochrony dóbr kulturalnych,
stanow iącej — ja k tejgo dowiódł kongres w enecki — jeden z istotnych czynni
ków w spółpracy międzynarodowej.
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