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TEORIA ZABYTKU ALOISA RIEGLA

W 2003 r. min´∏o sto lat od
wydarzenia, o którym po-

winni pami´taç konserwatorzy
zabytków. By∏o nim opublikowa-
nie w Wiedniu pracy Aloisa
Riegla „Nowoczesny kult zabyt-
ków. Jego istota i jego powsta-
nie” (Der moderne Denkmal-
kultus. Sein Wesen und seine
Entstehung)1. Autor, znany histo-
ryk i teoretyk sztuki, by∏ jednym 
z twórców tzw. wiedeƒskiej szko∏y
historii sztuki. Jego teoria „woli
twórczej” (Kunstwollen) zosta∏a
uznana za wa˝ny etap rozwoju
nauki o sztuce. Dla konserwa-
torów Riegl jest jednak przede
wszystkim autorem „Nowoczes-
nego kultu zabytków”, niewiel-
kiego tekstu, który stworzy∏ pod-
stawy dwudziestowiecznej kon-
cepcji zabytku. Dlatego warto
przypomnieç t´ publikacj´ i jej
znaczenie dla naszej dyscypliny. 

Alois Riegl by∏ jednym 
z wielu dziewi´tnastowiecznych
badaczy, pisarzy, architektów,
teoretyków i praktyków konser-
wacji, którzy wypowiadali si´ na
temat zabytków. Niektórzy zy-
skali trwa∏e miejsce w historii
konserwacji, krytykujàc praktyki
restauratorskie i postulujàc ko-
niecznoÊç ochrony substancji i for-
my zabytkowej. W pracach auto-
rów takich, jak: J. Ruskin, S. Col-
vin, W. Morris, C. Boito, Ch. Buls
czy G. Giovannoni, znajdziemy
wiele elementów prowadzàcych
do wspó∏czesnej koncepcji zabyt-
ku2. Nikt jednak nie sformu∏owa∏
poglàdów w sposób na tyle pe∏ny,
by tworzy∏y one podstawy teore-
tyczne dyscypliny. Wymaga∏o to
bowiem spe∏nienia dwóch wa-
runków. Po pierwsze, zdefinio-
wania zabytku, tzn. okreÊlenia, 
w jaki sposób odró˝niç „zabytek”

od „nie zabytków”. Po drugie,
dope∏nienia koncepcji zabytku
doktrynà konserwatorskà, która
wskaza∏aby, w jaki sposób nale˝y
post´powaç z zabytkami. Dopiero
te dwa elementy tworzà spójnà
ca∏oÊç; pozwalajà traktowaç kon-
serwatorstwo i zabytkoznawstwo
jako wyodr´bnionà i samodzielnà
dyscyplin´ o wyraênie okreÊlo-
nym przedmiocie zainteresowaƒ 
i w∏asnych metodach post´powa-
nia. Praca Riegla spe∏ni∏a obydwa
warunki i to okreÊla jej rang´. 

Jego koncepcja mia∏a charak-
ter nowatorski, co nie znaczy, ˝e
nie by∏a osadzona w swoim cza-
sie. Jego teorie dotyczàce zabyt-
ków nale˝y rozpatrywaç zatem
zarówno w kontekÊcie dosyç
szczególnych doÊwiadczeƒ zawo-
dowych, jak i okresu, w którym
dzia∏a∏. 

Alois Riegl urodzi∏ si´ 
w 1858 r. w Linzu, w rodzinie
paƒstwowego urz´dnika. Do

gimnazjum (polskoj´zycznego)
ucz´szcza∏ w Galicji, gdzie ojca
oddelegowano do fabryk tyto-
niowych. Studia uniwersyteckie
podjà∏ w Wiedniu. Studiowa∏ pra-
wo, filozofi´, histori´. W 1883 r.
ukoƒczy∏ studia dysertacjà na
temat romaƒskiego koÊcio∏a Êw.
Jakuba w Regensburgu (r´kopis
zaginà∏). Od 1886 r. pracowa∏ 
w Austriackim Muzeum Rze-
mios∏ Artystycznych (Österreich-
ischen Museum für Kunst und
Industrie), z którym by∏ zwiàza-
ny do 1897 r. Jako kierownik
dzia∏u tkanin artystycznych mia∏
mo˝liwoÊç badania i katalogowa-
nia zbiorów, jednych z najbogat-
szych w Êwiecie. DoÊwiadczenia
muzealne by∏y podstawà jego
pierwszych publikacji. Habilitacj´
poÊwi´ci∏ badaniom greckich
wp∏ywów na Êredniowieczne 
teksty (1899). Pierwsze ksià˝ki;
Altorientalische Teppiche (1891)
i Stilfragen: Grundlegungen zu
einer Geschichte der Ornamen-
tik (1893) otworzy∏y mu drog´ do
kariery uniwersyteckiej. W 1895 r.
zosta∏ profesorem historii sztuki
na uniwersytecie w Wiedniu.
Jego kolejne wa˝ne prace to: 
Die spätrömische Kunstindustrie
nach den Funden in Österreich-
Ungarn (1901) i Das holländi-
sche Gruppenporträt (1902). Od
roku 1900 Riegl zaanga˝owany
by∏ w dzia∏alnoÊç urz´du konser-
watorskiego, pracowa∏ nad jego
reformà pe∏niàc funkcj´ General-
nego Konserwatora. Swoje do-
Êwiadczenia i przemyÊlenia na
temat zabytków zebra∏ w∏aÊnie
we wspomnianym na wst´pie
„Nowoczesnym kulcie zabytków”.
Umar∏ przedwczeÊnie w 1905 r. 

Biografia Riegla jest o tyle
istotna, ˝e pozwala zrozumieç
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sposób kszta∏towania si´ jego
poglàdów na zabytki. Mia∏ on
wszechstronne wykszta∏cenie.
Dysponowa∏ szerokà wiedzà z za-
kresu historii i jej nauk pomoc-
niczych (otrzyma∏ certyfikat poz-
walajàcy na prac´ archiwisty).
Studia filozoficzne da∏y mu zna-
jomoÊç ówczesnych kierunków, 
a szczególnie filozofii niemiec-
kiej, znaczàcej w tamtym czasie.
Pracujàc w muzeum uczestniczy∏
w seminariach Rudolfa von Eitel-
bergera (twórcy muzeum, profe-
sora historii sztuki), który uwa˝a∏,
˝e badania i dydaktyka w historii
sztuki muszà byç osadzone w pra-
cy muzealnej3. Praca muzealnika
stworzy∏a Rieglowi mo˝liwoÊç
codziennego kontaktu z ró˝norod-
nymi eksponatami. Rozpoznawa-
nie i katalogowanie zbiorów,
cz´sto wczeÊniej nieopisanych,
by∏o znakomità okazjà do Êle-
dzenia wp∏ywów i przekszta∏ceƒ
dzie∏ sztuki oraz rzemios∏a arty-
stycznego. Te w∏aÊnie doÊwiad-
czenia zaowocowa∏y publikacjà,
poÊwi´conà przekszta∏caniu si´
greckich motywów zdobniczych
w motywy sztuki islamu (Alt-
orientalische Teppiche), oraz
przekrojowà pracà o transfor-
macji motywów zdobniczych od
egipskiego wzoru lotosu a˝ po
ornament akantowy (Stilfragen). 

Badania nad zabytkami okre-
su póênorzymskiego doprowa-
dzi∏y Riegla do prze∏omowego
wniosku, ˝e sztuka tego czasu 
nie jest jedynie zubo˝onà wersjà
form wczeÊniejszych. Uogólniajàc
swoje spostrze˝enia uzna∏, ˝e 
w historii sztuki nie nale˝y mó-
wiç o okresach schy∏ku czy roz-
kwitu. Ka˝dy okres ma bowiem
wartoÊç i znaczenie, a sztuka jest
formà wyrazu swego czasu.
Poj´ciem, a zarazem swoistym
narz´dziem, które – jego zdaniem
– s∏u˝y∏o opisaniu danej epoki,
by∏a „wola artystyczna” (Kunst-
wollen). Poj´cie „woli artystycz-
nej” mia∏o z jednej strony pod-
kreÊlaç i ujawniaç kreatywny
udzia∏ artysty, z drugiej natomiast
jego zdeterminowanie przez wa-
runki i wymagania czasów, w któ-

rych tworzy∏. Historyk sztuki musi
zatem poznaç epok´, by móc oce-
niaç jej artystów oraz udzia∏ w ich
dzie∏ach z jednej strony w∏asnej
inwencji twórczej, z drugiej do-
konaƒ charakterystycznych dla
danego czasu. 

DoÊwiadczenia muzealne i wy-
nikajàce z nich uogólnienia stano-
wi∏y istotny dorobek Riegla, za-
nim jeszcze podjà∏ prac´ w urz´-
dzie konserwatorskim. Mo˝na
przypuszczaç, ˝e ju˝ wtedy pow-
sta∏y zasadnicze elementy jego
teorii zabytku: zasada równocen-
noÊci zabytków, wartoÊci auten-
tyzmu i koniecznoÊci jego posza-
nowania oraz koniecznoÊci za-
chowania stratygrafii. Potwierdza
to zresztà postawa Riegla prezen-
towana od momentu rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci w urz´dzie konser-
watorskim. Uczestniczy∏ on w ko-
misjach nadzorujàcych wiele prac
konserwatorskich, m.in. w Austrii,
Czechach, Dalmacji. W debacie
poÊwi´conej konserwacji pa∏acu
Dioklecjana w Splicie wyst´po-
wa∏ przeciwko pracom restaura-
torskim, przyznawa∏ wartoÊç za-
budowie Êredniowiecznej, która
wype∏ni∏a rzymski kompleks 
i postulowa∏ zachowanie nawarst-
wionego przez wieki zespo∏u.
Symptomatyczne jest, ˝e postu-
laty te nie zosta∏y spe∏nione4. 

Zawodowe doÊwiadczenia
Riegla nie by∏y jedynym czyn-
nikiem kszta∏tujàcym jego poglà-
dy. Pod koniec XIX stulecia 
w wielu krajach Europy atmo-
sfer´ wokó∏ ochrony zabytków
kszta∏towa∏y nowe zjawiska.
Gwa∏towna industrializacja, roz-
wój i rozrost miast, spekulacja
ziemià sprawia∏y, ˝e dawna ar-
chitektura gin´∏a w zastraszajà-
cym tempie5. Zjawisko narasta∏o,
mimo zorganizowanej opieki nad
zabytkami (urz´dy konserwator-
skie, akty prawne). Dostrzega∏o
to rozrastajàce si´ grono fachow-
ców i mi∏oÊników zabytkowej ar-
chitektury6. W Austrii zareago-
wano na te problemy reformami
urz´du konserwatorskiego, ale to
sytuacja w sàsiednich Niemczech
wyraêniej ilustrowa∏a przemiany

postaw zwiàzanych z ochronà
zabytków.

Fakty by∏y nast´pujàce:
w 1898 r., na Kongresie General-
nym w Strasburgu, ponad 120
niemieckich towarzystw histo-
rycznych i stowarzyszeƒ artysty-
cznych zdecydowa∏o o przyj´ciu
wspólnych zasad konserwator-
skich oraz o stworzeniu komisji
zajmujàcej si´ zabytkami7. W Ge-
samtverein der Geschichts und
Altertumsvereine powsta∏a Kom-
mission für Denkmalpflege. 
W 1899 r. ukaza∏o si´ pierwsze
fachowe pismo poÊwi´cone kon-
serwacji zabytków – Die Denk-
malpflege. Na jego ∏amach pre-
zentowano teoretyczne rozwa˝a-
nia oraz krytyczne artyku∏y doty-
czàce praktyk restauratorskich.
Od 1900 r. zacz´to organizowaç
Tag für Denkmalpflege – ogólno-
krajowe forum, na którym do-
konywano przeglàdu problemów
konserwatorskich. Wkrótce coraz
liczniejsi uczestnicy tych spotkaƒ
stali si´ Êwiadkami starcia dwóch
nurtów konserwatorskich: szko∏y
historycznej, uto˝samianej z P. Tor-
nowem i nurtu reformatorów,
któremu przewodzili C. Gurlitt 
i G. Dehio8. Znaczàcym wydarze-
niem by∏o te˝ utworzenie w 1904
r. organizacji Bund Heimschutz.
W jej programie ochrona zabyt-
ków by∏a jednym z priorytetów,
przy czym zabytki zacz´to ju˝
traktowaç jako cz´Êç Êrodowiska
naturalnego.

Naukowcy Austrii, Niemiec,
Szwajcarii pozostawali oczywiÊcie
w bliskich kontaktach. Przep∏yw
informacji by∏ ciàg∏y, a dyskusje
przekracza∏y granice. Riegl pole-
mizowa∏ np. ze s∏ynnà mowà wy-
g∏oszonà przez G. Dehio w Stras-
burgu9. Pozwala to uznaç, ˝e ko-
lejnym elementem kszta∏tujàcym
poglàdy Riegla by∏o pojawienie
si´ nowych zagro˝eƒ dla zabyt-
kowego zasobu oraz reakcje kon-
serwatorów na t´ sytuacj´.

Prze∏om XIX i XX w. by∏ dla
konserwatorstwa znaczàcy jesz-
cze z jednego powodu. By∏ to 
bowiem poczàtek ostateczne-
go rozejÊcia si´ architektury
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i konserwacji zabytków. Dobieg∏
koƒca historyzm, który zdomino-
wa∏ oblicze architektoniczne XIX
stulecia. Ustàpi∏ miejsca moder-
nizmowi, który w sposób zasadni-
czy zerwa∏ z dotychczasowà tra-
dycjà. Epizod secesji oddzieli∏ dwie,
zupe∏nie ró˝ne epoki. Architektura
i historia sztuki – g∏ówne dyscy-
pliny, których obszarem zaintere-
sowania by∏a dawna architektura
– wesz∏y na odr´bne drogi rozwo-
ju. Nastàpi∏o wyraênie odró˝nie-
nie nowej i starej architektury.
Zabytki przesta∏y konkurowaç 
z nowopowstajàcymi obiektami.
W tej sytuacji konserwacja za-
bytków, która w XIX w. zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak 
i praktycznym nie by∏a w pe∏ni
wyodr´bnionà dziedzinà, zyska∏a
szans´ usamodzielnienia si´, okre-
Êlenia w∏asnych celów i metod10. 

NaÊwietlenie okolicznoÊci, 
w jakich powstawa∏a praca Riegla,
pozwala na przejÊcie do jej omó-
wienia. Warto jednak okreÊliç cel
takiej analizy. Tekst Riegla nie
jest bowiem przejrzysty11, a ter-
minologia stosowana niekonsek-
wentnie. PodkreÊlajà to nawet
niemieccy komentatorzy Riegla.
Problemy terminologiczne pot´-
gujà si´, gdy skupiamy si´ na
przek∏adach12. Dlatego konieczne
jest zestawianie ró˝nych frag-
mentów tekstu, by uzyskaç odpo-
wiedê na najwa˝niejsze pytanie:
jak wyglàda rieglowska koncep-
cja zabytku. 

W tekÊcie Riegla nie znaj-
dziemy jednej definicji zabytku.
OkreÊlenie tego poj´cia nast´puje
w toku wywodu, który rozpoczy-
na si´ od wyró˝nia dwóch rodza-
jów zabytków: zabytków sztuki 
i zabytków historii (kunst und
historischen Denkmale). Autor
podkreÊla, ˝e nale˝y je wyraênie
odró˝niç od zabytków-pomników
(gewollte Denkmale), które pow-
sta∏y celowo, by utrzymaç w Êwia-
domoÊci przysz∏ych pokoleƒ
poszczególne ludzkie czyny lub
losy13. Dalej wyjaÊnia, ˝e zabytki
sztuki i historii, to ka˝de dzie∏o
cz∏owieka, które mo˝na dotknàç,
zobaczyç lub us∏yszeç, a które

równoczeÊnie posiada wartoÊç
artystycznà lub historycznà.
Nast´pnie Riegl wyklucza dzie∏a
przeznaczone do s∏uchania i w ten
sposób ogranicza rozwa˝ania do
dzie∏ – wszelkich tworów ludz-
kiej r´ki – które posiadajà war-
toÊç artystycznà lub/i historycznà.
W ten sposób Riegl wprowadza
poj´cie wartoÊci, na którym zbu-
dowa∏ teori´ zabytku.

Jako pierwszà omawia wartoÊç
historycznà zabytku. Stwierdza,
˝e ka˝da rzecz wytworzona przez
cz∏owieka tworzy nie do zastà-
pienia i nie do usuni´cia cz∏on
∏aƒcucha rozwojowego dziejów.
Dlatego te˝ nale˝y uznaç, ˝e ka˝-
da ludzka czynnoÊç i ka˝de ludz-
kie dzie∏o posiada wartoÊç histo-
rycznà, co czyni je potencjalnym
zabytkiem. W toku wywodu przy-
taczane sà przyk∏ady potwierdza-
jàce takie rozumienie zabytku.
Riegl omawia warunki, w których
kartka papieru staje si´ cennym
zabytkiem ze wzgl´du na wartoÊç
historycznà. Autor oczywiÊcie jest
Êwiadom, ˝e wyró˝nienie war-
toÊci historycznej nie wystarczy,
jest zbyt powszechna i dlatego
wymaga selekcji. Pisze o tym na-
st´pujàco: Poniewa˝ by∏oby jed-
nak niemo˝liwe braç pod uwag´
ogrom zdarzeƒ, o których docho-
wa∏y si´ bezpoÊrednio i poÊred-
nio Êwiadectwa i które do tego 
w ka˝dej chwili mno˝à si´ w nie-
skoƒczonoÊç – decydowano si´
z koniecznoÊci ograniczyç uwag´
na te jeno Êwiadectwa ludzkiej
dzia∏alnoÊci, które reprezentujà
dla nas szczególnie wyraêne eta-
py ∏aƒcucha rozwojowego okre-
Êlonej ga∏´zi dzia∏alnoÊci ludz-
kiej. A wi´c zachodzi koniecz-
noÊç wyboru grupy przedmiotów
z przesz∏oÊci, którym zostanie
nadany status zabytków.

Teraz pojawia si´ wartoÊç ar-
tystyczna. Jednak Riegla w okre-
Êleniu zabytku w niewielkim sto-
pniu interesujà immanentne ce-
chy dzie∏a sztuki. Przede wszyst-
kim chce uzyskaç odpowiedê na
pytanie, czy wartoÊç artystyczna
jest równie˝ obiektywnie dana, ˝e
tworzy istotnà i od wartoÊci histo-

rycznej niezale˝nà cz´Êç poj´cia
zabytku? Je˝eli bowiem wartoÊç
artystyczna by∏aby subiektywna,
to oznacza∏oby, ˝e jest zale˝na od
wspó∏czesnego widza, pozosta-
wiona jego upodobaniom i z nim
si´ zmieniajàca. Taka wartoÊç nie
ma niezale˝nego statusu wartoÊci
historycznej i dlatego nie powin-
na okreÊlaç zabytku. Problem ten
rozwiàzuje Riegl w prosty spo-
sób: przestaje rozpatrywaç zabyt-
ki historii i sztuki – wartoÊç ar-
tystycznà sprowadza do histo-
rycznej i decyduje, ˝e dalej b´-
dzie zajmowa∏ si´ tylko zabytka-
mi historii.

Wprowadza poj´cie „wartoÊ-
ci staro˝ytniczej” (Alterswert).
Komentatorzy Riegla sà zgodni,
˝e jest ono podstawowe w stwo-
rzonym przez niego systemie14.
WartoÊç tworzy si´ wraz z up∏y-
wem czasu. Jej materialnà pod-
stawà jest fizyczne zu˝ycie mate-
ria∏u, patyna. Natomiast w sferze
niematerialnej objawia si´ przez
wyobra˝enie sobie czasu, jaki
up∏ynà∏ od powstania dzie∏a.

Wyszczególnione wartoÊci
Riegl okreÊla jako „upami´tniajà-
ce” (Erinnerungswerte). Oprócz
nich wymienia jeszcze inne, które
nazywa wspó∏czesnymi (Gegen-
wartswerte). Sà to mi´dzy inny-
mi: wartoÊç u˝ytkowa, artystycz-
na (wspó∏czesna) i wartoÊç no-
woÊci. Z kontekstu pracy mo˝na
wnioskowaç, ˝e nie sà one rów-
nowa˝ne wobec „wartoÊci upa-
mi´tniajàcych”. Mo˝na zatem
uznaç, ˝e zabytek konstytuujà
wartoÊci „historyczna”, „staro˝yt-
nicza” oraz „pomnikowa”. 

Pozwalajà one na wydziele-
nie trzech klas zabytków: „pom-
ników”, „zabytków historycz-
nych” i „zabytków staro˝ytni-
czych”. Jak pisze, te trzy klasy
reprezentujà wi´c trzy stadia po-
st´pujàcego procesu uogólniania
poj´cia zabytku. W kontekÊcie
ca∏ej pracy mo˝na uznaç, ˝e to
w∏aÊnie stwierdzenie podsumo-
wuje rieglowskie rozumienie za-
bytku.

Omówienie klasy zabytków 
i wartoÊci zabytkowych pozwala
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przejÊç do pytania o status onto-
logiczny zabytku w systemie
Riegla. Czy zabytek jest bytem
dost´pnym obiektywnemu pozna-
niu, czy jest to zbiór konkretyza-
cji, dokonywanych przez odbior-
ców? Czy zabytek ujmowany jest
przedmiotowo czy podmiotowo?
Odpowiedê na te pytania równie˝
nie jest jednoznaczna.

Za uj´ciem przedmiotowym
przemawia znaczenie dokumen-
talne, jakie Riegl nada∏ wartoÊci
historycznej – êród∏o jako jedyna
rzecz pewna musi pozostaç nie-
naruszone. Podstawà wydziele-
nia klasy zabytków historycznych
jest zabytkowa substancja i for-
ma. Historycznie ukszta∏towany
obiekt jest dost´pny obiektyw-
nemu poznaniu, ale niezale˝ny 
od wspó∏czesnych interpretacji.
Niezale˝noÊç poznania by∏a dla
Riegla tak wa˝na, ˝e doprowa-
dzi∏a go do wspomnianej rezyg-
nacji z wartoÊci artystycznej, jako
niemo˝liwej do zobiektywizowa-
nia. Problem ten Riegl podejmo-
wa∏ a˝ trzykrotnie, dochodzàc do
nast´pujàcej konkluzji: Je˝eli nie
ma sta∏ych wartoÊci artystycz-
nych, lecz zawsze wzgl´dne,
wspó∏czesne – to wartoÊç artys-
tyczna danego zabytku przestaje
byç wartoÊcià pamiàtkowà (Erin-
nerungswert), lecz jest wartoÊcià
teraêniejszoÊci (Gegenwartswert).
Oceniajàc to stanowisko autora
trzeba pami´taç, jak wa˝ny by∏ dla
niego problem wartoÊci artystycz-
nej. Przecie˝ w∏aÊnie problem
tworzenia – powstawania dzie∏a
sztuki Riegl opracowa∏ jako his-
toryk sztuki, proponujàc wprowa-
dzenie poj´cia „woli twórczej”.
Jednak w odniesieniu do zabytków
Riegl zrezygnowa∏: Wedle mnie-
maƒ najnowszych wartoÊç zabyt-
ku mierzy si´ tym, co odpowiada
wymaganiom wspó∏czesnej woli
twórczej, które to wymagania
znalaz∏y jeszcze mniej jasnych
dla siebie sformu∏owaƒ, i – mó-
wiàc ÊciÊle – nigdy nie znajdà, bo
nieustannie zmieniajà si´ od pod-
miotu do podmiotu i z jednego
momentu na drugi. Przywo∏any cy-
tat wskazuje, ˝e autorowi zale˝a∏o

na opisaniu zabytku jako wolnego
od subiektywizmu podmiotu.

Z kolei analiza tak wa˝nej dla
Riegla „wartoÊci staro˝ytniczej”
pozwala uznaç, ˝e jego koncepcja
by∏a te˝ podmiotowa. WartoÊç ta
– jak to wynika z wielu fragmen-
tów tekstu – jest bardziej ocenà
podmiotu ni˝ cechà przedmiotu
(zabytku). Riegl pisa∏ m.in.: JeÊli
w starej wie˝y wyjmie si´ kilka
zmursza∏ych cegie∏ i zastàpi
nowymi, wartoÊç historyczna nie
dozna ˝adnych godnych wzmian-
ki strat, bo przecie˝ zasadnicza,
pierwotna forma pozosta∏a ta
sama i dla wszelkich dociekaƒ
historycznych pozosta∏o doÊç
starego mià˝szu, tak ˝e kilku wy-
mienionych kamieni mo˝na nie
braç pod uwag´. Tymczasem dla
wartoÊci staro˝ytniczej nawet te
drobne dodatki sà w najwy˝szym
stopniu szokujàce. Równie˝ partie
tekstu omawiajàce egalitarny
charakter „wartoÊci staro˝ytni-
czej” wskazujà, ˝e jest ona do-
menà odbiorcy, a nie dzie∏a.
Podobnie wywody Riegla o kon-
flikcie „wartoÊci staro˝ytniczej” 
z „wartoÊcià nowoÊci” budowane
sà na opinii, ˝e masy (okreÊlenie
Riegla) – choç zdolne do odbiera-
nia „wartoÊci staro˝ytniczej” –
preferujà dzie∏a nowe i kom-
pletne. A to stanowi zagro˝enie
dla „wartoÊci staro˝ytniczej”.
Zatem podstawowa wartoÊç kon-
stytuujàca zabytek nie jest obiek-
tywnie dana, ale jest (lub nie)
rozpoznawana przez odbiorców,
interpretatorów zabytku.

Rieglowski opis nie rozstrzy-
ga zatem jednoznacznie statusu
zabytku. Ale nie jest to dowodem
niekonsekwencji autora, a raczej
zrozumienia z∏o˝onoÊci zjawiska
„zabytku”, które nie mo˝e byç
sprowadzone do jednoznacznej
opozycji „przedmiotowy – pod-
miotowy”. Takie uj´cie zdaje si´
byç podstawowà wartoÊcià rieg-
lowskich wywodów. 

Publikacja Riegla sta∏a si´ 
jednym z podstawowych teks-
tów dwudziestowiecznego kon-
serwatorstwa. Nie znaczy to jed-
nak, ˝e by∏a w pe∏ni zrozumiana.

G∏ówne nieporozumienie polega∏o
na sprowadzaniu rieglowskiego
rozumienia zabytku do dzie∏a
sztuki, i to sztuki kanonicznej.
Zabytek-dzie∏o sztuki by∏ w ta-
kim uj´ciu czymÊ wyjàtkowym,
jednorazowym. Prowadzi∏o to do
zabsolutyzowania zabytku i wy-
izolowania z ˝ycia spo∏ecznego.
W konsekwencji zabiegi konser-
watorskie przy zabytku polega∏y
na petryfikacji, a jego ochrona
nabiera∏a cech kultu. Tak brzmia-
∏y zarzuty wysuni´te przeciwko
koncepcji Riegla15. 

Taka jej interpretacja – prob-
lem jest wa˝ny, bo stanowi o ak-
tualnoÊci rieglowskiego uj´cia –
jest nieuprawniona16. Przecie˝
Riegl – konsekwentnie rezygnu-
jàc z wartoÊci artystycznej – opo-
wiada∏ si´ tym samym za za-
bytkami pochodzàcymi ze Êwiata
kultury (cywilizacji), a nie tylko 
z w´˝szego Êwiata sztuki. Lech
Kalinowski, analizujàc wiedeƒskie
Êrodowisko historyków sztuki,
przypomnia∏ g∏osy krytykujàce
Riegla w∏aÊnie za ch´ç zastàpie-
nia historii sztuki historià kultury
artystycznej17. Warto tu równie˝
przywo∏aç opini´ Adama Mi∏o-
b´dzkiego. Uzna∏ on, ˝e dokonu-
jàcy si´ wspó∏czeÊnie proces po-
szerzania poj´cia zabytku, pole-
gajàcy na uznawaniu coraz ró˝-
niejszych obiektów za zabytki,
jest w∏aÊnie konsekwentnym
wdra˝aniem idei Riegla18. 

Podsumowujàc prac´ Riegla
mo˝na pokusiç si´ o wypunkto-
wanie tych jej elementów, które
wesz∏y do podstaw wspó∏czesnej
konserwacji zabytków.
q Riegl wyizolowa∏ zabytek.
Ten fakt jest niedoceniany, gdy
tymczasem warunkiem analizy
(w pierwszej fazie) powinno byç
w∏aÊnie wyizolowanie poznawa-
nego obiektu. Zabytek, w uj´ciu
Riegla, sta∏ si´ samodzielnym
przedmiotem badania. Zosta∏
uwolniony od instrumentalnego
podejÊcia, które mu towarzyszy-
∏o przez ca∏y wiek XIX. Tak 
w romantycznych przebudowach 
1. po∏. XIX w., jak i póêniej-
szych restauracjach, post´powanie 
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z zabytkami okreÊla∏y bie˝àce po-
glàdy i potrzeby (przede wszyst-
kim u˝ytkowe). By∏ to oczywisty
sposób post´powania z dawnà ar-
chitekturà. Dopiero Riegl, two-
rzàc system wartoÊci charaktery-
zujàcych zabytek, zminimalizo-
wa∏ funkcje u˝ytkowe oraz uwol-
ni∏ jego analiz´ od konotacji naro-
dowych (polemika z G. Dehio)19.
Riegl uwalniajàc analizy od kon-
kretnych przyk∏adów uczyni∏ z za-
bytku przedmiot rozwa˝aƒ czysto
teoretycznych. Dlatego móg∏ tak
szeroko ukazaç ró˝norodnoÊç 
i wspó∏zale˝noÊç odnajdywanych
w zabytkach wartoÊci oraz nie-
uchronne konflikty, jakie z tego
wynikajà. 
q Riegl opisa∏ system wzajem-
nie powiàzanych wartoÊci kon-
stytuujàcych zabytek. Stworzy∏
podstawy do badania z∏o˝onego
statusu zabytku, izolujàc obiekt 
i pokazujàc, ˝e nie ma on ujedno-
liconej, absolutnej wartoÊci arty-
stycznej, oraz ˝e wartoÊci sà ró˝-
ne dla ró˝nych odbiorców, inne

dla specjalistów, inne dla mas.
Riegl prze∏ama∏ wczeÊniejsze za-
∏o˝enie, i˝ mo˝liwy jest obiek-
tywny opis obiektu (w oparciu 
o obiektywny system wartoÊci)20. 
q Riegl przeanalizowa∏ bezpo-
Êredni zwiàzek pomi´dzy wartoÊ-
ciami zabytku a zabiegami kon-
serwatorskimi. Jego analiza poka-
zywa∏a jednoznacznie, ˝e inge-
rencje (prace konserwatorskie)
wp∏ywajà na zmian´ wartoÊci
zabytkowych – podawany przy-
k∏ad wymiany cegie∏ w starym
murze. Dlatego Riegl nada∏ tak
du˝e znaczenie „wartoÊci staro-
˝ytniczej”. W efekcie naczelnà
zasadà konserwatorskà sta∏o si´
poszanowanie zabytkowej formy
i substancji. 

Na koniec warto jeszcze po-
stawiç pytanie: jaki sens ma przy-
pominanie tak ju˝ odleg∏ych
publikacji. Sàdz´, ˝e wynika on 
z obecnej sytuacji. Jest podobna
do tej sprzed stu lat. Dzisiaj
równie˝ stoimy przed koniecz-
noÊcià zdefiniowania zabytku,

okreÊlenia podstaw dyscypliny 

w sposób dostosowany do wspó∏-

czesnych potrzeb i mo˝liwoÊci.

Rieglowskie uj´cie ju˝ nie wy-

starcza. Jest zbyt ograniczone.

Dlatego w∏aÊnie przypomnienie

poglàdów Riegla ma wymiar jak

najbardziej aktualny.
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The year 2003 marked the hun-
dredth anniversary of the

appearance of  Alois Riegel’s The
Modern Cult of Monuments. Its
Essence and Origin, a presenta-
tion of a holistic conception of the
historical monument and the con-
servation doctrine. Moreover, the
author analysed historical values
and showed the changes to which
they succumb due to conservation
(the transformation of the histori-
cal monument).  

A. Riegel was an all-sidedly
trained and experienced museum
expert, as well as an historian and
theoretician of art who did not
turn his attention to the conserva-
tion of historical monuments until
the end of his life. Consequently,
his theory of the monument was
complex and well-embedded in
praxis. 

The views expounded by 
A. Riegel became the basis of
twentieth-century conservation

theory, preserved their topical
nature for almost a whole centu-
ry, and constituted the foundation
for the Charter of Venice. Only
the last decades undermined the
Riegelian conception of the his-
torical monument; nonetheless, in
view of the absence of suitable
theoretical foundations Riegel’s
conception continues to hold an
important position in the conser-
vation of monuments.

PIÂMIENNICTWO

THE THEORY OF THE HISTORICAL MONUMENT ACCORDING TO 
ALOIS RIEGEL (1903-2003)

t Dyrekcja Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków uprzejmie informuje, ˝e instytucja nie 
zajmuje ju˝ obiektu przy ul. Aleje Ujazdowskie 6 w Warszawie.

t G∏ówna siedziba KOBiDZ znajduje si´ obecnie przy ul. Szwole˝erów 9, tel. 629-37-91, 628-48-41. 
Adres korespondencyjny: ul. Szwole˝erów 9, 00-464 Warszawa.

t Biblioteka KOBiDZ dzia∏a przy ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa, tel. 627- 62- 40, codziennie
w godzinach 9.00-14.00, z wyjàtkiem Êrody, w dni robocze.

t Dzia∏ Zabytków Ruchomych, Dzia∏ Zabytków Nieruchomych, Dzia∏ Kwerend èród∏owych, Samo-
dzielna Pracownia Badaƒ Krajobrazu Kulturowego i Zabytkowego oraz Samodzielna Pracownia
Badaƒ Interdyscyplinarnych pracujà w budynku przy ul. Kopernika 36/40 (wejÊcie od ul. Karasia), 
00-328 Warszawa.

UWAGA CZYTELNICY!




