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architekt
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

BOHDAN RYMASZEWSKI, „POLSKA OCHRONA ZABYTKÓW”
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 207, il. 222

W2005 r. nak∏adem Wydaw-
nictwa Naukowego Scholar

w Warszawie ukaza∏a si´ ksià˝ka
autorstwa prof. dr. hab. Bohda-
na Rymaszewskiego pt. „Polska
ochrona zabytków”. 

Publikacja jest podsumowa-
niem bogatych doÊwiadczeƒ auto-
ra zdobytych podczas wieloletniej
pracy zawodowej i obejmuje la-
ta od 1918 r. a˝ do czasów nam
wspó∏czesnych. Bohdan Ryma-
szewski, opracowujàc wyjàtkowo
wa˝ny i potrzebny, a jednoczeÊ-
nie trudny temat, jest kontynua-
torem dzie∏a Êp. Jerzego Frycza,
który w swojej prekursorskiej 
i doskona∏ej pracy zajà∏ si´ okre-
sem od 1795 do 1918 r., kiedy 
to Polska pozbawiona by∏a paƒ-
stwowoÊci.

Prof. Bohdan Rymaszewski to
zas∏u˝ony konserwator zabytków,
który przeszed∏ przez wszystkie
szczeble kariery zawodowej, od

miejskiego konserwatora zabyt-
ków w Toruniu, poprzez prac´ 
w biurze projektów Pracowni
Konserwacji Zabytków oraz dy-
rektora Muzeum Okr´gowego 
w Toruniu, po dyrektora Zarzàdu
Muzeów i Ochrony Zabytków
oraz generalnego konserwatora
zabytków, a tak˝e dyrektora Ze-
spo∏u Ekspertów Mi´dzyresorto-
wej Komisji ds. Rewaloryzacji
Miast i Zespo∏ów Staromiejskich.
B. Rymaszewski to naukowiec,
badacz i wyk∏adowca, wybitny
znawca teorii, praktyki oraz his-
torii dzia∏aƒ konserwatorskich, 
o czym Êwiadczy równie˝ oma-
wiana publikacja. 

Autor podjà∏ si´ w niej, jak
sam okreÊli∏, w uj´ciu chronolo-
giczno-problemowym „dokona-
nia przeglàdu blisko wiekowych
doÊwiadczeƒ w dziedzinie ochro-
ny naszego dziedzictwa kulturo-
wego (...) ku po˝ytkowi wype∏-
niajàcych ten obowiàzek wspó∏-
czeÊnie”. 

W pierwszej cz´Êci omówi∏
genez´ ochrony zabytków w Pol-
sce, przywiàzujàc wiele uwagi 
do kszta∏towania si´ postaw pa-
triotycznych oraz zainteresowa-
nia spo∏eczeƒstwa historià i za-
bytkami, które nasili∏o si´ w okre-
sie zaborów. Wskaza∏ na panujà-
ce w poszczególnych zaborach 
istotne ró˝nice w podejÊciu do
inicjatyw polskich organizacji

dzia∏ajàcych na rzecz zachowania
dziedzictwa narodowego, b´dàce
wynikiem ró˝nych przepisów
i urz´dowych decyzji zaborców.
Zwróci∏ uwag´ na poczàtki ro-
dzàcej si´ paƒstwowej s∏u˝by kon-
serwatorskiej, wywodzàcej si´
g∏ównie z patriotycznych ruchów
spo∏ecznych, organizacji mi∏oÊni-
ków zabytków oraz towarzystw
naukowych. Szczególnie te ostat-
nie mia∏y znaczàcy wp∏yw na
opini´ spo∏ecznà. PodkreÊli∏ rol´
wybitnych Polaków, którzy za
w∏asne Êrodki inwentaryzowali
obiekty, gromadzili i dokumento-
wali zbiory, których przynale˝-
noÊç do polskiej historii i kultury
szczególnie akcentowali. Pokaza∏
uwarunkowania, w jakich przysz∏o
im prowadziç swà dzia∏alnoÊç,

1. Fragment Starego Miasta w Kaliszu od-
budowanego po zniszczeniach dokonanych 
w sierpniu 1914 r. Wszystkie fot. repr. za
zgodà wydawcy.
1. Fragment of the Old Town in Kalisz
rebuilt after the damage incurred in August
1914. All photographs reproduced with the
consent of the publisher.
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zw∏aszcza na terenie zaboru rosyj-
skiego. To ich staraniom zawdzi´-
czamy prace restauracyjne wielu
obiektów, m.in. w Wilnie i Warsza-
wie. Patriotyczna postawa rodaków
doprowadzi∏a, dzi´ki zbiórkom
pieni´˝nym, do wykupu w 1905 r.
z ràk zaborcy austriackiego wa-
welskich budowli w celu przy-
wrócenia im dawnej ÊwietnoÊci.

Warto powtórzyç za autorem,
˝e „kolebkà polskiej myÊli kon-
serwatorskiej by∏a Galicja, w tym
g∏ównie Kraków”, pozostajàcy
pod stosunkowo tolerancyjnymi
rzàdami zaboru austriackiego,
gdzie na ogó∏ uwzgl´dniane by∏y
opinie miejscowych Êrodowisk. 

W ksià˝ce jest równie˝ nawià-
zanie do obchodzonego w 2006 r.
jubileuszu stulecia istnienia To-
warzystwa Opieki nad Zabytka-
mi, wyst´pujàcego wczeÊniej pod
nazwà Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami Przesz∏oÊci. Powsta∏o
ono z przekszta∏cenia zarejestro-
wanego w czerwcu 1906 r. To-
warzystwa Opieki nad Histo-
rycznymi Pamiàtkami, Zabytka-
mi Sztuki i Kultury Polskiej. 

Autor wiele uwagi poÊwi´ci∏
wykorzystaniu w praktyce teore-
tycznych zasad konserwacji 

zabytków, formu∏owanych przez
wybitnych historyków sztuki, fi-
lozofów i naukowców poczàtku
XX w. B. Rymaszewski zwraca
uwag´ na toczàce si´ wówczas
dyskusje i rozprawy, na tematy 
o fundamentalnym znaczeniu dla
kszta∏towania doktryny konserwa-
torskiej i podstawowych zasad po-
st´powania z zabytkami. G∏ówne
kontrowersje dotyczy∏y wówczas
metodologii konserwatorskiej:
konserwacja czy restauracja? Po
wielu dyskusjach profesjonalnych
konserwatorów oraz dzia∏aczy
spo∏ecznych, na Zjeêdzie Mi∏oÊni-
ków Ojczystych Zabytków, który
odby∏ si´ w 1911 r. w Krakowie,
przyj´to has∏o „konserwowaç,
a nie restaurowaç”. 

W rozdziale omawiajàcym
zniszczenia zabytków podczas
pierwszej wojny Êwiatowej, w któ-
rej rezultacie Polska ponios∏a
wielkie straty w substancji histo-
rycznej, z uznaniem odnotowaç
nale˝y fragment dotyczàcy tra-
gedii Starego Miasta w Kaliszu,
które w ca∏oÊci leg∏o w gruzach, 
o czym si´ cz´sto nie pami´ta, jak
równie˝ przypomnienie ksià˝ki Ta-
deusza Szyd∏owskiego pt. „Ruiny
Polski” opisujàcej straty wojenne
w odniesieniu do obiektów zabyt-
kowych. Ich odbudowa w okresie
mi´dzywojennym prowadzona by-
∏a z ogromnà determinacjà, a rea-
lizowana byç mog∏a dzi´ki pomo-
cy finansowej paƒstwa.

Z w∏aÊciwà sobie pasjà Boh-
dan Rymaszewski przekaza∏ roz-
wa˝ania na temat fundamentów
politycznych i organizacyjno-
prawnych, które z chwilà odzy-
skania niepodleg∏oÊci leg∏y u pod-
staw budowania prawa oraz pro-
fesjonalnej, strukturalnej s∏u˝by
ochrony zabytków. 

WartoÊç o istotnym znacze-
niu dla aktualnych potrzeb posia-
da ta cz´Êç publikacji, w której
autor omawia poszczególne prze-
pisy prawne, poczàwszy od pierw-
szego po odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci dokumentu, czyli Dekretu
Rady Regencyjnej z 31 paêdzier-
nika 1918 r. o opiece nad zabyt-
kami sztuki i kultury. Dekret

prawnie usankcjonowa∏ opiek´
nad zabytkami oraz powo∏a∏ spe-
cjalistyczne organy administra-
cji paƒstwowej, wyposa˝ajàc je 
w przepisy potrzebne do sprawo-
wania czynnej ochrony zabyt-
ków, s∏owem formalnie okreÊli∏
odpowiedzialnoÊç i kompetencje.
W kilka miesi´cy póêniej, w kwiet-
niu 1919 r., zosta∏o wydane 
Pierwsze Rozporzàdzenie Mini-
stra Sztuki i Kultury, okreÊlajàce
organizacj´ urz´dów konserwa-
torskich oraz podzia∏ paƒstwa na
okr´gi konserwatorskie, a tak˝e
powo∏ujàce Rad´ Konserwato-
rów, zajmujàcà si´ opiniowaniem
najwa˝niejszych projektów i in-
nych istotnych spraw. 

3. XIV-wieczna baszta miejska w Toru-
niu, na której konserwator pruski w po∏.
XIX w. poleci∏ wykonaç god∏a krzy˝ackie
na tarczach w tynku. Poni˝ej nich, w blen-
dach, rekonstrukcja dekoracji gotyckich,
wykonana w 2003 r.
3. Fourteenth-century town bastion in
Toruƒ for which a Prussian conservator in
the mid-nineteenth century advised to
execute Teutonic Order emblems on
shields in plaster. Below, in the blind 
windows, a reconstruction of the Gothic
decorations, executed in 2003.

2. Ratusz Starego Miasta w Kaliszu po od-
budowie po zniszczeniu w 1914 r. 
2. Town Hall in the Old Town in Kalisz
reconstructed after the damage incurred in
1914.
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Aktem prawnym, którego ak-
tualnoÊç postrzegamy nadal, by-
∏o niewàtpliwie Rozporzàdzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
6 marca 1928 r. o opiece nad za-
bytkami, w zasadniczy sposób pod-
noszàce rang´ wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków. Zgodnie 
z wówczas obowiàzujàcym pra-
wem mia∏o moc ustawy i funk-
cjonowa∏o do czasu uchwalenia,
wysoko ocenianej, Ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
kultury i o muzeach. Do ustawy
tej kilkakrotnie wprowadzano
zmiany, z których najistotniej-
szà by∏o wydzielenie muzeów 
i uchwalenie w 1996 r. oddziel-
nej Ustawy o muzeach. Ustawa 
z 1962 r. nie przystawa∏a do no-
wego systemu spo∏eczno-poli-
tycznego, zw∏aszcza w Êwietle
przywrócenia prawa w∏asnoÊci.
W zwiàzku z tym zastàpiona zo-
sta∏a Ustawà z dnia 7 lipca 2003 r.
o ochronie i opiece nad zabytkami.
Bohdan Rymaszewski uwa˝a, ˝e
na przestrzeni „od 1918 r. do po-
∏owy lat osiemdziesiàtych minio-
nego stulecia jednà z podstaw sku-
tecznej ochrony zabytków w Pol-
sce by∏o podejmowanie szybkich
decyzji o wpisaniu do rejestru za-
bytków”. Nadal jest to jedynie sku-
teczna forma ochrony.

Okres dwudziestolecia mi´-
dzywojennego wyzwoli∏ wielkie
zasoby inwencji polskiego spo∏e-
czeƒstwa, pragnàcego, cz´sto na
pod∏o˝u emocjonalnym i politycz-
nym, szerzyç wiedz´ o przesz∏o-
Êci oraz budowaç ÊwiadomoÊç na-
rodowà. Autor pokaza∏ wiele przy-
k∏adów usuwania z obiektów na-
warstwieƒ i przemalowaƒ z epo-
ki zaborów, a tak˝e rozbiórek. By∏

to okres aktywnoÊci ró˝nych Êro-
dowisk nie tylko w Polsce, ale 
i w wi´kszoÊci krajów europej-
skich, czas debat i sporów doty-
czàcych filozofii i praktyki kon-
serwatorskiej. Mi´dzynarodowy
Kongres w 1931 r. uchwali∏ Ateƒ-
skà Kart´ Konserwacji Zabytków;
w tym samym roku podpisano
W∏oskà Kart´ Konserwacji Za-
bytków. Zosta∏y okreÊlone zasa-
dy i kierunki post´powania, które
po dzieƒ dzisiejszy nale˝y respek-
towaç. W ksià˝ce przedstawiono
wiele wybitnych postaci, które
wnios∏y zasadniczy wk∏ad do
kszta∏towania prawa, doktryny
oraz struktur konserwatorskich.

Oddzielny fragment publika-
cji poÊwi´cono zagadnieniom pro-
blemowym w uj´ciu systematycz-
nym, zwiàzanym z ochronà zabyt-
ków techniki, zabytków sakral-
nych, budownictwa i sztuki ludo-
wej oraz ochronà i rewaloryzacjà
zabytkowych miast i dzielnic sta-
romiejskich, a tak˝e zabytkowych
zespo∏ów zieleni i cmentarzy. 

Tematem dwóch rozdzia∏ów
jest powojenna teoria konserwa-
torska i odbudowa zniszczonych
podczas wojny zabytków oraz sa-
nacja i rewaloryzacja miejskich
zespo∏ów zabytkowych. Polska ma

4. Tum pod ¸´czycà. 
4. Tum near ¸´czyca.

5. Fasada kamienicy przy ul. Franciszkaƒskiej 12 w Toruniu. Od lewej: stan przed 1985 r.,
stan po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, teoretyczna rekonstrukcja stanu z 1. po∏.
XVI w. 
5. Fa˜ade of a town house in 12 Franciszkaƒska Street in Toruƒ. From the left: state prior to
1985, state after conservation, theoretical reconstruction of the state from the first half of the
sixteenth century.
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olska ochrona zabytków”
(The Protection of Historical

Monuments in Poland) by Prof.
Dr. hab. Bohdan Rymaszewski
was issued in 2005 by the
“Scholar” Scientific Publishers in
Warsaw.

Prof. Bohdan Rymaszewski is
a renowned conservator of histo-
rical monuments, researcher, lec-
turer and outstanding expert on
the theory and history of the 
conservation of historical monu-
ments. The first part of the 

publication, which encompasses 
a period spanning from 1918 to
the present day, discusses the ori-
gin of the protection of historical
monuments in Poland, attaching
considerable attention to the for-
mation of patriotic stands and the
interest shown by Polish society
in history and monuments, with
particular emphasis on the protec-
tion of the national heritage dur-
ing the partition era. The author
stressed the practical application
of the theoretical principles of the

conservation of monuments, for-
mulated by eminent historians of
art, philosophers and scientists 
of the early twentieth century.
Emphasis has also been placed on
the discussions and dissertations
of the period, relating to themes
of fundamental meaning for shap-
ing the conservation doctrine, as
well as basic conservation metho-
dology and principles. 

Special attention is due to 
a fragment of the publication 
discussing the losses suffered at

na tym polu du˝o doÊwiadczeƒ.
Autor omawianà problematyk´
dope∏ni∏ dokumentacjà fotogra-
ficznà, która potwierdza skal´ 
dokonaƒ. Sà to zagadnienia auto-
rowi bardzo dobrze znane, gdy˝
sam czynnie uczestniczy∏ w pra-
cach zwiàzanych z rewaloryzacjà
zespo∏ów zabytkowych, przede
wszystkim w Toruniu.

Na zakoƒczenie autor dzieli
si´ ciekawymi spostrze˝eniami 
i osobistà refleksjà na temat przy-
sz∏oÊci ochrony zabytków w Pol-
sce, wskazujàc na potrzeb´ umie-
j´tnego czerpania z dotychcza-
sowych doÊwiadczeƒ. Przekaza-
ny w publikacji ogromny zasób

wiedzy jest rzetelnie udokumen-
towany, o czym Êwiadczy choçby
375 przypisów, indeks nazwisk
oraz bogaty serwis fotograficzny. 

Omawiane tematy autor wzbo-
gaci∏ o komentarze dotyczàce
aktualnych wydarzeƒ historycz-
nych i politycznych, doda∏ tak˝e
wiele szczegó∏ów wyjaÊniajàcych
podejmowane decyzje. Kszta∏to-
wanie si´ paƒstwowego systemu
ochrony zabytków w Polsce przed-
stawi∏ w kontekÊcie i na tle in-
nych paƒstw europejskich.

„Polska ochrona zabytków”
to praca, w której autor zamieÊci∏
ogrom informacji, podanych z pa-
sjà zabytkoznawcy. Prezentujàc 

t´ ksià˝k´, nie sposób ukazaç
wszystkich przemyÊleƒ jej twórcy.
Wybór, którego dokona∏am, moim
zdaniem najbardziej oddaje nie-
zaprzeczalnà wartoÊç omawianej
publikacji, zw∏aszcza ˝e przyj´ta
przez Bohdana Rymaszewskiego
forma przekazu powoduje, i˝ jest
ona pozycjà atrakcyjnà i ∏atwà 
w odbiorze. Stanowi przy tym
wa˝ny przyczynek do poznania
skomplikowanych dziejów naszej
historii. Jest to dzie∏o, z którego
nale˝y wyciàgaç wnioski i do któ-
rego warto powracaç. 

BOHDAN RYMASZEWSKI, “THE PROTECTION OF HISTORICAL MONUMENTS IN POLAND”
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, 207 pp., ill. 222

6. Ruiny zamku krzy˝ackiego
w Toruniu, przebadane i od-
s∏oni´te w latach 1958-1966
oraz zagospodarowane jako
Pomnik II Pokoju Toruƒ-
skiego. 
6. Ruins of the Teutonic
Order Castle in Toruƒ, 
studied and displayed in
1958-1966 and subsequently
a Monument of the Second
Peace of Toruƒ.

“P
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Ewa Karolina Bugalska
historyk sztuki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

DISEGNO-RYSUNEK. U èRÓDE¸ SZTUKI NOWO˚YTNEJ
Materia∏y z sesji naukowej w Toruniu, 26-27 X 2000, 

pod red. Tadeusza J. ˚uchowskiego, Sebastiana Dudzika, 
seria „Sztuka i Kultura”, II, Wyd. Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika, Toruƒ 2001, 

s. 236, il. cz.-b. i barw.

pod redakcjà prof. Tadeusza J. ˚u-
chowskiego i Sebastiana Dudzi-
ka, która zawiera materia∏y z sesji
naukowych poÊwi´conych szeroko
poj´tym zagadnieniom sztuki no-
wo˝ytnej i jej roli w kulturze eu-
ropejskiej. Dotychczas ukaza∏o si´
pi´ç tomów; poza omawianym by-
∏y to: „Malarstwo weneckie 1500-
1750” (2001), „Spór o genez´ mar-
twej natury” (2002), „Rafael i je-
go spadkobiercy. Portret klasycz-
ny w sztuce nowo˝ytnej” (2003)
oraz „Pejza˝. Narodziny gatunku
1400-1600” (2004). Zamieszczone
w nich artyku∏y polskie zosta∏y
opatrzone streszczeniami w j´zy-
kach angielskim, francuskim, nie-
mieckim i w∏oskim, artyku∏y obco-
j´zyczne natomiast majà stresz-
czenia w j´zyku polskim.

Recenzowany tu tom drugi
serii zosta∏ poÊwi´cony refleksji
nad rysunkiem i jego znaczeniem

w ró˝nych okresach, a zw∏aszcza
w sztuce w∏oskiej XVI i XVII w.
Wówczas to rysunek, okreÊlany
w∏oskim terminem disegno, uzy-
ska∏ szczególnà pozycj´ – zacz´to
postrzegaç go jako przejaw in-
wencji artysty i poczàtek procesu
twórczego. Giorgio Vasari, w∏o-
ski artysta i historiograf z XVI w.,
pisa∏: „rysunek nie jest niczym 
innym jak widocznym wyobra˝e-
niem i objawieniem pomys∏u
stworzonego w umyÊle, a tak˝e
tego co inni wymyÊlili lub opraco-
wali jako ide´”. Federico Zuccari,
inny XVI-wieczny teoretyk sztuki,
interpretowa∏ termin disegno jako
Segno di Dio in noi (znak Boga 
w nas). Stawia∏ w ten sposób znak
równoÊci mi´dzy rysunkiem a po-
mys∏em – ideà. Ten nowy stosunek
do rysunku spowodowa∏ uznanie
jego autonomicznego charakte-
ru, a nawet jego pierwszeƒstwa

Od 2001 r. Uniwersytet Mi-
ko∏aja Kopernika w Toruniu

wydaje seri´ „Sztuka i Kultura”,

the time of the first world war.
The elimination of those effects
and subsequent reconstruction in-
itiated during the interwar period
were conducted with immense
determination, and realised thanks
to the outstanding financial sup-
port of the state. The interwar per-
iod made use of the great re-
sources of invention featured by
Polish society. This was a period
of a lively activity of various en-
vironments not only in Poland but
across a major part of Europe, a
time for debates and controversies

concerning the philosophy and
praxis of conservation. The author
recalled numerous outstanding
figures who made a relevant con-
tribution to the law, doctrine and
structures of conservation.  

The part of the publication
considering legal regulations is 
of particular merit from the view-
point of current requirements. 
A large section of the book dis-
cusses systematically arranged
problems relating to the protec-
tion of monuments of technology,
sacral monuments, architecture and

folk art as well as the protection
and revalorisation of historical
towns and Old Town districts
together with historical cemeteries
and park and garden complexes.   

Finally, the author delved
into the post-war conservation
theory and the reform and re-
valorisation of historical town
complexes. He also shared his
personal reflections and interest-
ing observations about the future
of the protection of historical
monuments in Poland.  


