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ICOMOS 1965-1980
N a wiosnę 1926 r. Komisja Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów zainicjowała
utworzenie M iędzynarodowego Instytutu Muzealnego (Office International des
Musées). W styczniu 1927 r. odbyło się w Genewie pierwsze posiedzenie ekspertów,
na którym sprecyzowany został program działalności nowej instytucji. W kwietniu
1927 r. ukazał się tom I wydawnictwa „M ouseion” , oficjalnego organu Office
International des Musées, którego ostatnie tomy (55—56) noszą datę 1946 r. W 1948 r.
z inicjatywy UNESCO opublikowano pierwszy zeszyt nowego wydawnictwa pod
tytułem „M useum ” , które stanowiło kontynuację „M ouseionu” . W tym też roku
w czerwcu odbyło się w Ecole du Louvre w Paryżu I Zgromadzenie Generalne M ię
dzynarodowej Rady Muzeów — ICOM (International Council of Museums).
M iędzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony zabytków wyrażała się w różnych
działaniach, ale ani nie powstał przed ostatnią wojną urząd, który byłby odpowied
nikiem Office International des Musées, ani nie pojawiło się żadne wydawnictwo
o międzynarodowym charakterze. Zanotować jednak trzeba, że inicjatywy między
narodowej współpracy w dziedzinie ochrony zabytków podejmowane były przez
organizacje grupujące architektów, np. uchwalenie „K arty Ateńskiej” w 1931 r.
W 1932 r. M iędzynarodowa Komisja Współpracy Intelektualnej zwróciła się do
Zgromadzenia Ligi N arodów z wnioskiem, aby wszystkie kraje członkowskie zorga
nizowały na swym terenie szeroką akcję wśród społeczeństwa, szczególnie wśród mło
dzieży, zmierzającą do uświadomienia wartości dóbr kultury i przekonania, że
w ochronie zabytków przeszłości uczestniczyć powinni wszyscy. Nie podjęto jednak
żadnych konkretnych działań na szerszą skalę.
Utworzenie w 1948 r. ICOM inicjowało nadanie współpracy międzynarodowej
na polu ochrony zabytków odpowiedniej formy organizacyjnej. W dniach 17—21 paź
dziernika 1949 r. odbyło się w gmachu UNESCO w Paryżu posiedzenie Komitetu
Ekspertów. Przewodniczącym Kom itetu został prof. Paulo C am eiro z Brazylii,
wiceprzewodniczącym — Stanisław Lorentz z Polski, a sprawozdawcą — Ronald Lee
z USA. W obradach K om itetu uczestniczyło około 20 przedstawicieli państw z kilku
kontynentów. Wypowiedziano się za utworzeniem stałego Międzynarodowego
Kom itetu Ekspertów UNESCO dla spraw zabytków, zespołów zabytkowych i wy
kopalisk archeologicznych. Przestudiowano raporty delegatów i rozważano problemy
związane ze zniszczeniami wojennymi i powojenną odbudową zespołów zabytko
wych. Delegat polski przedstawił wystawę fotograficzną ilustrującą odbudowę
zabytków i zespołów zabytkowych w Polsce po wojnie. Kom itet Ekspertów został
powołany przez D yrektora Generalnego UNESCO, delegat Polski — prof, dr Sta
nisław Lorentz został jego członkiem, później przewodniczącym, ale po pewnym czasie
działalność Kom itetu zamarła. Natom iast tak w 1949 r., jak i w latach następnych
bardzo czynną rolę odgrywał Jan van der Haagen, szef Sekcji Muzeów i Zabytków
w UNESCO. Utrzymywał on żywe kontakty z wielu krajami w różnych częściach
świata i dołożył bardzo wielu starań, aby rozwinęła się współpraca międzynarodowa
w dziedzinie muzealnictwa i ochrony dóbr kultury.
Sprawozdanie z konferencji Kom itetu Ekspertów w październiku 1949 r. zostało
ogłoszone w specjalnym numerze „M useum” (t. III, N o I, 1950). Numer ten otwiera
przemówienie D yrektora Generalnego UNESCO, Jaime Torres Bodet, a obszerne
rozważania na tematy poruszone na konferencji publikuje prof. R oberto Pane.
N a pierwszym miejscu omówiony został referat przedstawiciela Polski, co było ukło
nem w stosunku do naszego kraju. Artykuł ilustrowały fotografie przedstawiające
Trasę W-Z, katedrę we Wrocławiu, kościół Mariacki w Gdańsku i gmach główny
Uniwersytetu Warszawskiego (łącznie 19 ilustracji).
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W czasie / Zgromadzenia Generalnego IC O M O S: prof. A. Majewski, pierwszy przewodniczący —
prof. P. Gazzola i pierwszy sekretarz generalny IC O M O S — prof. R. Lemaire (fot. J. Elgas-Markiewicz)
During the 1st General Assembly o f the IC O M O S: Professor A. Majewski, First Chairman Professor
P. Gazzola and First Secretary General o f the IC O M O S Professor R. Lemaire

Następne lata nie sprzyjały międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury.
Dopiero w 1954 r. podjęto ważne zadania. Z inicjatywy UNESCO odbyła się w Hadze
międzynarodowa konferencja w sprawie ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego. N a tej konferencji po raz pierwszy wprowadzono jako oficjalny termin
„dobra kultury” . W konferencji uczestniczyła delegacja polska, w której skład weszli
m.in. Stanisław Lorentz (przewodniczący), Jan Zachwatowicz i Kazimierz M alinow
ski. Po miesięcznych debatach uchwalono i podpisano międzynarodową konwencję
o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego, ale ze względu na różnice
poglądów wśród delegatów ma ona charakter kompromisowy. M imo to uważać ją
należy za ważny akt międzynarodowy o ogromnym znaczeniu moralnym.
Utworzenie w 1959 r. z inicjatywy UNESCO Międzynarodowego Centrum Studiów
nad Konserwacją i Restauracją Dóbr Kultury (International Centre for the Study
of the Preservation and the Restoration of Cultural Property) w Rzymie stanc wiło
dalszy krok w dziedzinie rozwoju kontaktów naukowych i organizacyjnych między
państwami na różnych kontynentach. Polska była jednym z siedmiu państw, które za
początkowały działalność Centrum. Żywy nasz udział w jego pracach spowodował,
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że przedstawiciel Polski — prof. Stanisław Lorentz przez pierwsze sześć lat był
wiceprzewodniczącym, a następnie w ciągu sześciu lat przewodniczącym tej insty
tucji.
Myśl o utworzeniu międzynarodowej organizacji poświęconej ochronie dóbr kultu
ry, analogicznej do ICOM, coraz częściej i mocniej była wypowiadana zarówno przez
historyków sztuki, jak i architektów. Znalazło to wyraz zwłaszcza na kongresie
architektów w Wenecji w 1964 r., gdzie ze strony włoskiej postulat taki poparty został
przez prof. Piero Gazzolę, a ze strony polskiej — przez prof. Jana Zachwatowicza,
który uczestniczył też czynnie w opracowaniu „K arty Weneckiej” , wytyczającej
drogi współczesnego konserwatorstwa. Polsce — ze względu na jej ogromne wysiłki
w zakresie opieki nad zabytkami w okresie powojennym — zaproponowano zorga
nizowanie zgromadzenia organizacyjnego i I Zgromadzenia Generalnego nowej
organizacji o nazwie ICOMOS ■
— Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków
(International Council of Monuments and Sites); w świetle doświadczeń powojen
nych i nowoczesnych koncepcji ochrony dóbr kultury wielką wagę przywiązywano
do wprowadzenia już w nazwie pojęcia „zespołu zabytkowego” .
W dniach 21—22 czerwca 1965 r. odbyło się w Warszawie, w wielkiej auli Muzeum
Narodowego, Zgromadzenie Konstytucyjne ICOMOS, a w dniach 24-—25 czerwca
1965 r. w Krakowie, w sali Senatorskiej na Zamku Wawelskim — I Zgromadzenie
Generalne. Przewodniczącym ICOMOS-u został prof. Piero Gazzola, sekretarzem
generalnym •— prof. Raymond Lemaire, przewodniczącym Komitetu Doradczego —
prof. Stanisław Lorentz.
Po piętnastu latach możemy powiedzieć, że ICOMOS, który dziś obejmuje przedsta
wicieli 68 krajów, dokonał w tym okresie ogromnego dzieła. Jest to wielką zasługą
jego przewodniczącego, prof. Piero Gazzoli. Łączył on w sobie cnoty i kwalifikacje
wyjątkowe, cechowała go wielka życzliwość dla ludzi z różnych stron świata, o róż
nych poglądach politycznych i społecznych, ludzi różnego wieku i różnych kwalifi
kacji zawodowych. Potrafił kierować ICOMOS-em w sposób stanowczy, ale z wrodzo
ną sobie delikatnością. Wielkie też są zasługi sekretarza generalnego ICOMOS-u —
prof. Raymond Lemaire, który po prof. P. Gazzoli wybrany został przewodniczącym
tej organizacji. Dzięki jego szerokim kontaktom międzynarodowym ICOMOS
przyciągnął te wszystkie kraje, które przywiązują wagę do zachowania swych naro
dowych dóbr kultury oraz do międzynarodowej współpracy w dziedzinie opieki nad
dorobkiem kulturalnym ludzkości.
Polski Kom itet Narodowy ICOMOS cieszy się u nas zaufaniem społeczeństwa
i poparciem władz. Przywiązujemy dużą wagę do działalności ogólnej ICOMOS oraz
jego Komitetów Specjalistycznych. W piętnastolecie istnienia ICOMOS-u witamy ser
decznie w Polsce Komitet Wykonawczy i Komitet Doradczy, które zechciały zebrać
się właśnie w naszym kraju na swym dorocznym spotkaniu. Życzymy ICOMOS-owi
dalszej, owocnej działalności i jak najlepszego rozwoju.
prof, dr Stanisław Lorentz
przewodniczący Polskiego
Komitetu Narodowego IC O M O S
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In the spring of 1926 the Commission for Intellectual Cooperation of the League of N ations initi
ated the establishment of the International Institute of Museums (Office International des Musées).
In January 1927 the first meeting o f experts was held at Geneve, at which a programme for the
work of this new organization was set up. In April 1927 there appeared the first volume o f the „M o u 
seion” , an official publication of the International Institute o f Museums, while the last volumes
(55—56) were published in 1946. In 1948, upon the initiative of the UNESCO the first book o f a new
publication entitled „The Museum” was published and it was a continuation of the „M ouseion” .
It was also in 1948 that the first General Assembly of the International Council of Museums (ICOM )
was held in Paris, in Ecole du Louvre.
The international cooperation in the field of the protection of monuments found its expression in
a num ber of works. Still, before the last W orld W ar there was neither any office that would co
rrespond tot he International Institute of Museums nor any publication o f international character.
One should however note at this point that initiatives o f international cooperation in the field o f
the protection of art monuments were undertaken by the organizations grouping architects, just to
m ention the resolution of „The Athenian C harter” in 1931.
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In 1932 the International Commission for Intellectual Cooperation addressed the Assembly o f the
League of Nations with a proposal that all member countries should organize — in their respective
territories, amongst the people, particularly amongst the young ones, campaigns aimed at their
awareness of the significance of cultural property and the conviction that all people should partici
pate in the protection of the heritage of the past. However, no concrete broad-scaled activities
were undertaken at that time.
The establishment of the 1COM in 1948 brought about the necessity to agree an adequate organiza
tional structure for international cooperation in the field of the protection o f art monuments. O n
October 17—21, 1949 the Experts Committee had its meeting in the offices of the UNESCO in
Paris. Professor Paulo Cornerio from Brasil was appointed Chairman of the meeting, Stanisław
Lorentz from Poland — Vice-Chairman, while Ronald Lee from the USA was a comm entator. The
meeting of the Committee was attended by nearly 20 representatives of the countries from a few
continents. They called for the setting-up of a permanent international committee o f the UNESCO
experts to deal with problems o f art monuments, historic complexes and archaeological excavations.
Besides, the participants of the meeting examined reports presented by the delegates and discussed
problems involved in war destructions and a post-war reconstruction of historic complexes. The Polish
delegate presented a photographic display illustrating the reconstruction of art m onum ents and histo
ric complexes in Poland after the war. The Committee of Experts was brought to life by Director
General of the UNESCO; the Polish delegate became its member and later its chairman. However,
activities of the Committee died out after some time. Still, both in 1949 and in the subsequent years
a very active role was played by Jan van der Haagen, chief of Museums and Art Monuments Section
in the UNESCO, who maintained lively contacts with a number o f countries in different parts of the
world and put much effort in the development of international cooperation in the field of museo
logy and the protection of cultural property. The report from the conference of the Committee o f
Experts, held in October, 1949, was published in a special edition of ,,The M useum” (vol. Ill, N o I,
1950). The edition starts with an opening speech delivered by Jaime Torres Bodet, D irector
General of the UNESCO, while comprehensive reflection on the subjects raised during the con
ference were published by Professor Roberto Pane. The first place was devoted to the discussions
on the report presented by a Polish representative, which was a tribute paid to our coun
try. The article was illustrated with photographs showing the East-West R oute (the so-called Trasa
W-Z), W roclaw’s Cathedral, St M ary’s Church in Gdańsk and the m ain building of W arsaw
University (altogether 19 illustrations). The years that followed were not favourable for international
cooperation in the field of culture. It was only in 1954 that m ajor tasks were undertaken. U pon
the initiative of the UNESCO an international conference on the protection o f art monum ents
in case of an armed conflict was called in the Hague. The conference was the first one to intro
duce an official term „cultural property” . The polish delegation including Stanisław Lorentz (Presi
dent), Jan Zachwatowicz and Kazimierz Malinowski also attended this conference. A fter m onth-long
debates an international convention on the protection of cultural property in case of an arm ed
conflict was signed, but due to a disparity of opninion amongst delegates the convention had a
compromising character. In spite of that, it should be regarded as an im portant international act
o f enormous moral significance. The setting-up o f the International Centre for the Study of the
Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome in 1959 (upon the initiative
of the UNESCO) represented a further step in the development o f scientific and organizational
contacts between the states in different continents. Poland was one of the seven countries which
inaugurated the activity o f the Centre. O ur active participation in its works resulted in that that
the Polish representative, Professor Stanisław Lorentz, was vice-chairman o f the Centre for six
years, and then again for six years, its chairman. The idea to create an international organization
devoted to the protection of cultural property, corresponding to the ICO M , was voiced more
and more frequently by both art historians and architects. This found its reflection in the congress
o f architects held in Venetia in 1964, where such a postulate was supported by Professor Piero Gazzola on behalf of the Italians, and by Professor Jan Zachwatowicz on behalf of the Polish side.
The latter played also a very active role in elaborating „The Venetian C harter” which determined
roads of to-day’s preservation art. On account of her great efforts in the field o f the care taken
of art monuments in a post-war period, Poland was proposed the task o f arranging an organi
zational assembly and the 1st General Assembly of a new institution called ICOMOS (The Inte
rnational Council of Monuments and Sites); a great importance was attached to the introduction
of the notion o f „historic complex” into the name itself, in the light of the post-war experiences and
modern concepts of the protection of cultural property.
On June 21—22, 1965 a huge hall of the N ational Museum in Warsaw was the place o f the Constitutionary Assembly o f the ICOMOS, while on June 24— 25, 1965 Senators’ Hall in Cracow ’s
Royal Castle opened its door to the 1st General Assembly. Professor Piero Gazola was elected
Chairman of the ICOMOS, Professor Raymond Lemaire — Secretary General, and Professor
Lorentz — Chairman o f the Advisory Committee.
After 15 years we can say that the ICOMOS, which to-day includes representatives o f 68 countries
performed a great work in that period. The credit for this goes to its Chairm an, Piero Gazzola,
who represented unique virtues and qualifications and who showed great kindness to people from,
all over the world, with different political and social outlooks, of various age and various professio
nal qualifications. Professor Piero Gazzola directed the ICOMOS in a resolute way but with an
in-born delicacy. Also Secretary General of the ICOMOS, Professor Raymond Lemaire, who
succeeded Professor P. Gazzola as Chairman of the organization, had a great share in its attai
nments. Thanks to his broad international contacts the ICOM OS has attracted all those countries
which attach a great significance to the maintenance of their cultural property and to international
cooperation in the field of the care of m an’s cultural heritage.
The Polish N ational Committee of the ICOMOS enjoys social trust and governm ent’s support. We
attach a big importance to general activities of the ICOM OS and its specialistic Committees. On
the 15th anniversary of the ICOMOS we welcome cordially in Poland the Executive Committee
and the Advisory Committee, which have chosen this country as a place for their annual meeting.
We wish the ICOMOS further successful works and the best development.
Professor dr Stanisław Lorentz
President o f the Polish National
Comittee o f IC O M O S
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