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ABSTRAKT: Ruiny symbolizują europejskie wartości i ilustrują europejską historię i dziedzictwo,
a naszym celem powinno być podniesienie świadomości tego dziedzictwa, aby stworzyć silniejszą
identyfikację z Europą i dalszą integrację europejską.
Chociaż ludzie zamieszkują miejsca Światowego Dziedzictwa i ich okolice, ich rola w procesach
dziedzictwa i zarządzaniu nim znacznie się zmieniła.
Obecnie musimy połączyć cele ochrony z celem inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu. Społeczności lokalne należy zachęcać do wykorzystywania lokalnych dóbr
kultury jako punktu wyjścia w procesie, w którym podmioty lokalne są zachęcane do aktywnego
zarządzania dziedzictwem i mają możliwość rozwijania tego dziedzictwa w odpowiedzialny, rentowny
i zrównoważony sposób.
W swoim wyrazistym i fascynującym obrazie ruiny muszą powrócić do współczesnego życia, od
którego często są dramatycznie oddzielone.
Interwencje na ruinach wydają się trudne i ryzykowne, na granicy między konserwacją archeologiczną
a architektoniczną.
Współczesne interwencje architektoniczne na ruinach oscylują od konserwacji do reintegracji, aż do
absolutnego ekstremizmu polegającego na rekonstrukcji, uznawanej za dopuszczalną i właściwą tylko
wtedy, gdy opiera się na współczesnym projekcie, który ze znajomości historii prowadzi do twórczej
i nowoczesnej formy i obrazu dzieła architektonicznego.
SŁOWA KLUCZE: Ruiny historyczne, konserwacja, opactwo St. Galgano, rzymska Villa del Casale,
świątynia katedralna Rione Terra
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1. Wprowadzenie
Ruiny stanowią obszar zainteresowania dla eksperymentów i rozważań teoretycznych
w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Liczne występowanie ruin w miastach europejskich, zwłaszcza włoskich, rodzi szereg pytań
i wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Z tego powodu nie jest łatwo wskazać
jednoznaczną drogę, którą należy podążać.
Konieczne jest ustalenie jakości i znaczenia ruin, określenie powodów, dla których należy je
zachować i dla kogo, biorąc pod uwagę fakt, że miasta rozrastają się w zawrotnym tempie i że
rośnie również różnorodność kulturowa ich mieszkańców.
Termin "ruina" ma podwójne znaczenie, wskazując zarówno na proces, jak i na wynik tego
procesu. Wskazuje na fizyczne zniszczenie lub rozpad czegoś lub też stan rozpadu lub bycia
zniszczonym.
Odnosząc się do dziedziny dziedzictwa kulturowego, termin ten odnosi się do pozostałości
budynku (zazwyczaj starego, który uległ znacznemu zniszczeniu lub rozpadowi), wskazujących
właśnie na rezultat zniszczenia, pozostałości, opierają się czasowi, by świadczyć o tym, co kiedyś
było i co się wydarzyło.
Ruiny zatem nie tylko reprezentują namacalną część przeszłości, która częściowo zniknęła, ale
przede wszystkim są generatorem pamięci i mogą stanowić okazję do prześledzenia historii
w celu ponownego odkrycia tożsamości.
Ruiny są tym, co pozostaje, reliktami głęboko i drastycznie zmienionymi w przestrzeni, nie tylko
przez czas, ale także przez naturę. W swoim wymownym i fascynującym obrazie ruiny muszą
zostać przywrócone współczesnemu życiu, od którego często są dramatycznie oddzielone.
Dziedzictwo kulturowe ma uniwersalną wartość dla nas jako jednostek, społeczności
i społeczeństw; kształtuje naszą tożsamość i życie codzienne i z tych powodów ważne jest, aby
je zachować i przekazać przyszłym pokoleniom1.
Partycypacja obywatelska stała się obowiązkiem etycznym i koniecznością polityczną. Ożywia
społeczeństwo, wzmacnia demokrację i tworzy system zarządzania, który może odnowić
warunki do "wspólnego życia", sprzyjając dobrobytowi i lepszej jakości życia.
Proces identyfikacji i ochrony dziedzictwa nie może zakończyć się sukcesem bez pewnego
poziomu świadomości i akceptacji dziedzictwa wśród odwiedzających i mieszkańców
społeczności.
Nasze działania w dziedzinie dziedzictwa kulturowego powinny być ukierunkowane na
promowanie różnorodności i dialogu poprzez dostęp do dziedzictwa, aby wzmacniać poczucie
tożsamości, pamięci zbiorowej i wzajemnego zrozumienia w obrębie społeczności i między
nimi.
Aby umożliwić zbliżenie się do dziedzictwa kulturowego Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego w 2018
roku zorganizował w całej Europie szereg inicjatyw i wydarzeń poświęconych różnorodności kulturowej
dziedzictwa (na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym).
1
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Pozostałości przeszłości (od ruin archeologicznych po budynki historyczne) rzadko
zachowują swoje pierwotne cechy i częściej niż one są wynikiem wcześniejszych modyfikacji
(spowodowanych celowymi interwencjami lub przyczynami naturalnymi).
Często niewiele pozostaje z pierwotnego zamysłu i nawet jeśli budynek dotarł do nas w stanie
prawie nienaruszonym, jest to zawsze konserwacja częściowa, ponieważ zmienił się kontekst
kulturowy, który go stworzył. Architekturę przeszłości musimy traktować jako "palimpsesty"
skomplikowanych procesów transformacji, spowodowanych powtarzającymi się zmianami
warunków historycznych i społecznych.
W przeszłości ruina była traktowana jako zasób, który można wykorzystać, a ludzkość
interweniowała w nią bez obecnej nieśmiałości.
Współczesne interwencje architektoniczne na ruinach oscylują od konserwacji do reintegracji,
aż do absolutnego ekstremizmu polegającego na rekonstrukcji, uznawanej za dopuszczalną
i odpowiednią tylko wtedy, gdy opiera się na współczesnym projekcie, który ze znajomości
historii prowadzi do kreatywnej i nowoczesnej formy i obrazu dzieła architektonicznego.
Interwencje na ruinach wydają się trudne i ryzykowne, na granicy pomiędzy archeologiczną
i architektoniczną rekonstrukcją.
Jednak znaczenie samej ruiny może być osiągnięte jedynie poprzez ponowne włączenie dzieła
w kontekst, z którego wydaje się ono wyłączone, stając się integralną częścią teraźniejszości,
przy zachowaniu jego historycznych i pierwotnych znaczeń i wartości.
Celem, do którego należy dążyć, musi być przypisanie ruinie właściwego znaczenia, w logice
konserwacji i szacunku dla zabytku, który ma być wzmocniony poprzez przekształcenia zgodne
z autentycznością zrujnowanego dzieła, unikając deformacji i zmian w wizualnej i formalnej
percepcji ruiny.
Obecnie istnieją 3 główne podejścia mające na celu wzmocnienie ruin:
1. Konserwacja ruiny w jej materialnej autentyczności, kształcie i okaleczonym wizerunku;
2. Muzeum na miejscu;
3. Reintegracja wizerunku ze współczesnym wzornictwem.
Oczywiście wybór takiego, a nie innego rozwiązania zależy od szeregu czynników i okoliczności,
o których była mowa wcześniej.
Każdy przypadek jest przypadkiem samym w sobie i nie chce lub nie może być absolutnym
punktem odniesienia dla wszystkich innych.
Dla przykładu, trzy przypadki konserwacji, renowacji i poprawy stanu ruin zlokalizowanych
we Włoszech zostaną zilustrowane poniżej, oferując zarys praktyki operacyjnej wprowadzonej
w życie na tym terytorium w celu ochrony tego złożonego i bezcennego dziedzictwa.
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2. Zachowanie ruiny w jej materialnej autentyczności, kształtu i okaleczonego wizerunku: Opactwo
św. Galgano (Chiusdino - Siena, Toskania)
Opactwo St. Galgano w Valdimerse jest jednym z najciekawszych przykładów włoskiego gotyku
cysterskiego.
Wieki największej świetności opactwa to XIII i XIV, ale od początku XV wieku rozpoczął
się upadek, którego kulminacją było zawalenie się sklepień kościoła opactwa (1781), ruina
dzwonnicy (1786) i kościelny wyrok profanacji (1789).
Zespół opactwa składa się ze słynnego kościoła "bez dachu" i potężnego budynku umieszczonego
wzdłuż prawego ramienia transeptu. W budynku tym znajdowały się zakrystia, archiwum,
kapitularz, salon i skryptorium, a na piętrze dormitorium i kaplica. Po prawej stronie kościoła
opactwa znajdował się krużganek, który całkowicie zniknął.
Opactwo zostało zbudowane na planie krzyża łacińskiego z trzema nawami, o długości 72
metrów i szerokości 21. Absydę wieńczy sześć okien jednokwaterowych i okno różane, które
nadają całej strukturze architektonicznej niezwykłą lekkość i elegancję.

Ryc. 1 Opactwo św. Galgano, źródło: https://www.guidesiena.it/tour/san-galgano/

RUINY: ŻYWE DZIEDZICTWO. Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja

Ryc. 2 Opactwo św. Galgano, źródło: https://www.guidesiena.it/tour/san-galgano/

Ryc. 3 Opactwo św. Galgano, widok z lotu ptaka źródło: http://www.ilcittadinoonline.it/cultura-espettacoli/san-galgano-un-templare-terra-di-siena/
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W 1503 roku opactwo zostało powierzone opatowi komendatoryjnemu, co przyspieszyło
upadek i ruinę całego kompleksu. Administracja opatów komendatoryjnych okazała się tak
nieudolna, że jeden z nich, w połowie wieku, kazał usunąć ołowiane pokrycie z dachu kościoła,
przez co budowle szybko niszczały.
W 1577 roku rozpoczęto prace restauracyjne, ale były to bezużyteczne interwencje, które nie
zdołały zminimalizować postępującej degradacji.
W pierwszej połowie XVIII wieku kompleks rozpadł się na kilka części, a te, które pozostały, były
nienaruszone jeszcze przez krótki czas. W 1781 roku zawaliło się to, co pozostało ze sklepień,
a w 1786 roku z powodu uderzenia pioruna zawaliła się dzwonnica; główny dzwon, wykonany
w XIV wieku, ocalał, ale już kilka lat później został sprzedany jako brąz.
W następnych latach opactwo przekształcono w odlewnię, aż w 1789 roku kościół został
definitywnie zdekonsekrowany i opuszczony. Natomiast pomieszczenia klasztorne stały
się siedzibą gospodarstwa rolnego i zostały częściowo odrestaurowane już w pierwszych
dziesięcioleciach XIX wieku.
Pod koniec XIX wieku pojawiło się nowe zainteresowanie tym zabytkiem.
W celu odrestaurowania budynku, w 1896 r. architekt Antonio Canestrelli rozpoczął badania
struktur architektonicznych, a cały budynek stał się centrum badań historycznych wspartych
kampanią fotograficzną przeprowadzoną przez Fratelli Alinari z Florencji.

Ryc. 4 Opactwo św. Galgano przed pracami konsolidacyjnymi, ok. 1890 r., źródło: Archiwa Alinari,
Florencja

W 1924 roku Gino Chierici, realizując projekt renowacji opactwa San Galgano, domyślił się, że
budynek zbyt długo popadał w ruinę i dobrze zrozumiał, w jaki sposób ten fragmentaryczny
obraz został uhistoryczniony w zbiorowej wyobraźni, przyczyniając się do zwiększenia siły
oddziaływania tych pięknych ruin. Konieczne było określenie strategii interwencji, która nie
zmieniłaby na poziomie semantycznym tego, co pozostało z opactwa.
Jeszcze przed przeanalizowaniem relacji między opactwem a kontekstem naturalnym, który je
zaadaptował, mówiąc w przenośni, jako ruinę, skupiono się na jego aktualnym stanie zachowania
i przystąpiono do starannych badań historycznych, które mogłyby wyjaśnić przyczyny tak
zaawansowanej degradacji.
Właśnie zadowalający stan konserwatorski zachowanych struktur popchnął Chiericiego do
interwencji konsolidacyjnej, która nie zmieniłaby symbolicznego obrazu ruiny.
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W tym momencie Chierici podejmuje temat fragmentu, pracując nad ruiną jako nadwyżką
i jako brakiem, analizując pozostałości w celu wyjaśnienia zarówno poziomu ich zachowania,
jak i potencjału ekspresyjnego, aby określić granice możliwych integracji.
Chierici podjął decyzję o przeprowadzeniu zachowawczej interwencji polegającej na czystej
konsolidacji z pewnymi dodatkami strukturalnymi mającymi na celu zagwarantowanie
równowagi statycznej budynku, bez zainteresowania tematem ponownego użycia.
Chierici użył terminu "konsolidacja", a nie " renowacja", aby zdefiniować swój projekt,
prawdopodobnie w celu podkreślenia różnicy między jego wyborami a tym, czego większość
ówczesnych techników oczekiwałaby od renowacji.
Chierici postanowił zburzyć i odbudować z odzyskanych materiałów sklepienie przykrywające
ostatnie przęsło lewej nawy bocznej, które, w przeciwieństwie do pozostałych, było wykonane
z cegły; częściowo skonsolidował i odrestaurował niektóre elementy architektoniczne oraz
odbudował trzeci, ostatni łuk poprzeczny lewej nawy w pobliżu transeptu.
Eliminując niebezpieczeństwo zawalenia się ścian, Chierici wzmocnił wszystkie mury,
wyburzając i rekonstruując niebezpieczne części oraz naprawiając uszkodzenia.
Ta interwencja stanowi, w kontekście włoskim, ważny punkt odniesienia z metodologicznego
punktu widzenia, zwłaszcza dziś, gdy problem ochrony dowodów archeologicznych staje się
coraz bardziej palący.
Zróżnicowane dziedzictwo archeologiczne, z którym musimy się zmierzyć, uwydatnia złożoność
interwencji ochronnych, a podejście takie jak to zastosowane przez Chiericiego w opactwie St.
Galgano uświadamia nam, że ochrona może przybierać różne formy i różne znaczenia.

Ryc. 5 Projekt konsolidacji opactwa św. Galgano autorstwa Gino Chiericiego, źródło: G. Chierici,
Konsolidacja pozostałości świątyni San Galgano, [w:] Biuletyn Sztuki Ministerstwa Edukacji
Publicznej: wiadomości o muzeach, galeriach i zabytkach Włoch, Wyd. 4, ser. 2, nr. 3 (wrzesień
1924)
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3. Konserwacja i restauracja ruin z rozszerzeniem przez muzeum na miejscu: Villa Romana del
Casale (Piazza Armerina - Enna, Sycylia)
Wpisana w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Villa Romana del Casale
jest przykładem luksusowej willi rzymskiej z okresu późnego cesarstwa, której przeznaczeniem
były wakacje lub polowania. Pochodzący z okresu między końcem III a początkiem IV wieku
obiekt ma typologię dworu (pars dominica) należącego do dużej wsi (mansio), znajdującej się
w dzielnicy Sofiana, oddalonej od willi o pięć kilometrów.

Ryc. 6 Villa Romana del Casale, źródło: http://www.fiesicilia.it/e1sicilyfest/wp-content/uploads/
sites/2/photo-gallery/imported_from_media_libray//130-villa-romana-sicily-piazza-armerina.jpg

Villa ma 48 pokoi (około 3500 metrów kwadratowych powierzchni) i słynie z bogactwa i jakości
swoich mozaik ( z 4-go wieku naszej ery), które są uznawane za jedne z najpiękniejszych
rzymskich mozaik in situ do tej pory. Mozaiki te świadczą o zwyczajach życia rządzącej klasy
rzymskiej i pokazują wzajemne wpływy między kulturami i wymiany w starożytnym basenie
Morza Śródziemnego - między światem rzymskim a obszarem Afryki Północnej - i pozwalają
prześledzić historię największego z imperiów, ze scenami z życia codziennego, przedstawieniami
bohaterów i bóstw, scenami polowań i gier.
Willa była zamieszkana jeszcze w czasach bizantyjskich i wczesnego średniowiecza (V-VII w.),
a w okresie arabsko-normańskim (X-XII w.) była nadal odwiedzana jako emporium i ośrodek
rolniczy.
Między XIV a XV wiekiem, po zniszczeniach z poprzednich stuleci, powstał nowy ośrodek
rolniczy zwany Casale, od którego pochodzi obecna nazwa obszaru archeologicznego.
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Ryc. 7 Villa Romana del Casale, widok z lotu ptaka, interwencja arch. Minissi, źródło: http://www.
siciliafan.it/wp-content/uploads/2013/07/033.jpg
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Po kolejnych zniszczeniach i powodziach, a w konsekwencji osunięciach ziemi, które objęły
wiele obszarów kompleksu, starożytna osada rzymska została trwale opuszczona. Pierwsze
prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 1881 roku, a następnie były wznawiane w latach 19351939; w latach 50-tych XX wieku cały kompleks został wydobyty na światło dzienne.
Ingerencję w pokrycie dużej sali triabsidata (Triclinium) zaprojektowanej przez architekta Piero
Gazzolę datuje się na rok 1941.
W 1958 roku, w następstwie konkursu, architekt Minissi został zaangażowany do prac
konserwacyjnych i ulepszenia willi. Minissi zaprojektował system dachowy, który zdołał
pogodzić potrzebę ochrony ruin archeologicznych in situ z poszanowaniem i utrzymaniem
atmosfery stworzonej przez same ruiny.
Projekt, dzięki przejrzystości i lekkości użytych materiałów, zachowuje rozpoznawalność systemu
willi, z widocznymi antycznymi śladami ścian i mozaikami podłóg, tworząc niematerialną
przestrzeń oświetloną rozproszonym, pośrednim światłem naturalnym.
Architekt nie realizuje jednego dachu nad całym domus, ale więcej dachów, każdy z nowoczesnych
materiałów i technologii i proponuje dla każdego z nich formę, jaką mógł mieć pierwotnie. Dzięki
takiemu rozwiązaniu Minissiemu udaje się odtworzyć, w sposób idealny, pierwotną kubaturę
willi. Cienkie stalowe filary, oparte na śladach ścian, podtrzymują dach. Objętości, warstwy
dachu i ściany wykonane są z przezroczystego tworzywa sztucznego (perspex), innowacyjnego
jak na tamte czasy.
W przeciwieństwie do praktyki stosowanej w tamtych latach, konstrukcja podwieszonych
metalowych kładek na szczycie starożytnych murów obwodowych tworzy podwyższoną ścieżkę,
która pozwala na czytanie mozaik z góry, bez deptania ich i organizuje całą trasę zwiedzania.

Ryc. 8 Villa Romana del Casale, Projekt Arch. Minissiego, źródło: SAN – Sistema Archivistico
Nazionale (Narodowy System Archiwalny). Archiwum architekta, http://www.architetti.san.
beniculturali.it/architetti-portlet/showImage/fedora?pix=san.dl.SAN:IMG-00006047/DS_
IMAGE_1/2012-04-10T14:18:21.996Z

RUINY: ŻYWE DZIEDZICTWO. Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja 11
Budynek Villa del Casale wpisuje się w historię współczesnego muzealnictwa archeologicznego
ze względu na odrzucenie wszelkich prób kamuflażu lub odtwarzania fałszywej stylistyki, ze
względu na minimalizm, wybór materiałów i form, przejrzystość i lekkość innowacyjnych
materiałów i zaawansowanych technologii, wreszcie ze względu na ciągłe zwracanie uwagi
na potrzebę konserwacji in situ znalezisk archeologicznych i zmienionych potrzeb szerszego
wykorzystania przez publiczność.
Rozwiązanie zaprojektowane przez Minissiego było zawsze bardzo cenione przez współczesnych
krytyków.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat po realizacji dzieło Minissiego zostało zniekształcone przez brak
konserwacji, powtarzające się akty wandalizmu, próby podpalenia, powódź w 1991 roku, celowe
zniszczenie podwieszanych sufitów oraz zastąpienie całych szklanych tafli bocznymi okiennicami,
co utrudniło cyrkulację powietrza, którą umożliwiały wcześniej istniejące okiennice.
W 2004 roku region Sycylii mianował Vittorio Sgarbiego wysokim komisarzem do spraw
renowacji willi, który zlecił architektom Lucio Trizzino i Mario Belliniemu wymianę obecnego
pokrycia dachowego.
Architekci zaprojektowali ogromną kopułę o średnicy 160 metrów, wysoką na 40 metrów,
ze stali i szkła, rozwiązanie bardzo odmienne i w rzeczywistości nieosiągalne, tak więc
w tym samym roku Sgarbi mianował architekta Guido Canali, który ponownie zaproponował
pokrycie zaprojektowane przez Minissiego, realizując je za pomocą modułowego systemu
konstrukcyjnego, pokrytego otynkowanymi panelami aluminiowymi. Nawet ta hipoteza została
odrzucona, a następnie ogłoszono konkurs, który doprowadził w 2006 roku do zatwierdzenia
projektu arch. Guido Meli (dyrektora Parku Archeologicznego), przez Regionalny Wydział
Robót Publicznych.
Projekt, opracowany przez Regionalne Centrum Projektowania i Restauracji, kierowane przez
samego Meli, proponuje rekonstrukcję ścian całej willi z płyt gipsowo-kartonowych na obwodzie,
otynkowanych w glinianym pesto, oraz drewniany dach, chroniony przez miedziany płaszcz.

Ryc. 9 Villa Romana del Casale w latach: 1954, 1962 i 90-tych, źródło: Archiwa Alinari, Florencja

W 2007 roku, ponieważ pokrycie Minissiego uległo całkowitemu zniszczeniu z powodu braku
konserwacji i niewłaściwych interwencji, postanowiono zlikwidować stare dachy i układ
muzeum, uważany przez Sgarbiego nie tylko za nieefektywny, ale także za przestarzały,
nieodpowiedni i niezdolny do przywołania oryginalnej objętości willi.
Pomimo usilnych próśb, aby nie burzyć dzieła Minissiego, nowa interwencja architekta Meli została
zrealizowana, rezygnując z rozwiązań zaproponowanych przez Minissiego i zastępując poprzednią
lekkość bardziej inwazyjną interwencją i oświetlając mozaiki jedynie sztucznym światłem.
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Ryc. 10 Villa Romana del Casale, źródło: FIE - Komitet Regionalny Sycylii, Włoska Federacja
Turystyki Pieszej, http://www.fiesicilia.it/e1sicilyfest/wp-content/uploads/sites/2/photo-gallery/
imported_from_media_libray//49_villa-romana-del-casale.jpg

Ryc. 11 Villa Romana del Casale, źródło: FIE - Komitet Regionalny Sycylii, Włoska Federacja
Turystyki Pieszej, http://www.fiesicilia.it/e1sicilyfest/wp-content/uploads/sites/2/photo-gallery/
imported_from_media_libray//16230233072_fb238c119c_b.jpg
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4. Konserwacja i restauracja ruin z reintegracją wizerunku poprzez współczesny design: Tempio
Duomo Rione Terra (Pozzuoli - Neapol, Kampania)
Miejsce to składa się z rzymskiej świątyni, na której obwodzie, z późniejszymi adaptacjami
i przekształceniami, została zbudowana barokowa katedra. Datowanie świątyni na epokę
augustowską potwierdza nazwisko architekta Cocceio, które widnieje w inskrypcji na jej
wschodniej ścianie.
Świątynia z białego marmuru, była pseudoperyferium z dziewięcioma kolumnami korynckimi
na dłuższych bokach i sześcioma na krótszych, z kwadratową celą również z marmuru.
Od końca V wieku starożytna świątynia została zaadaptowana na kościół chrześcijański,
poświęcony św. Prokole, i pozostała widoczna pod nowymi strukturami aż do 1632 roku, kiedy
to nowy układ katedry ukrył starożytną strukturę pod barokowymi dekoracjami i sztukateriami,
pozostawiając widoczne tylko niektóre korynckie kapitały nad drugorzędnymi drzwiami
budynku i kilka fragmentów epistilio.

Ryc. 12 Tempio Duomo Rione Terra przed pracami renowacyjnymi, źródło: http://1.bp.blogspot.
com/-sq_JcdJgGbw/U5AVyZ0HuoI/AAAAAAAAPRg/mTB15YaN5dM/s1600/fig.+2+-+Esterno+d
ella+cattedrale+di+Pozzuoli.jpg

W 1964 r. gwałtowny pożar niszcząc dach, nawę główną i znaczną część XVII-wiecznego
wystroju ponownie wydobył na światło dzienne strukturę starożytnej świątyni Augusta.
Prace konserwatorskie rozpoczęte w 1964 r. i kontynuowane do 1972 r. powierzono architektowi
Ezio de Felice, który uprzywilejował części archeologiczne ze szkodą dla konstrukcji barokowej.
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Interwencje obejmowały wzmocnienie świątyni poprzez wprowadzenie elementów żelaznych
oraz budowę żelbetowej płyty na mikropalach; dla tymczasowej ochrony świątyni zbudowano
wówczas metalowy dach. Prace przerwano nagle z powodu braku środków finansowych.
Międzynarodowy konkurs na projekt renowacji Tempio Duomo Rione Terra w Pozzuoli,
ogłoszony przez region Kampania, wyznaczył pewne kryteria, którymi należało się kierować:
- Przestrzeganie zasad odbudowy;
- Poszanowanie archeologicznej i renesansowo - barokowej preegzystencji;
- Wyróżnialność współczesnych interwencji i integracji;
- Dbałość o poczucie miejsca;
- Refunkcjonalizacja katedry.

Ryc. 13 Tempio Duomo Rione. Projekt Renowacji, źródło: Projekty GNOSIS http://www.
gnosisarchitettura.it

Projekt renowacji zabytku powinien mieć na celu utrzymanie funkcji (archeologicznej/miejsca
kultu) oraz wzmocnienie historyczno-artystycznego i krajobrazowego otoczenia, w którym jest
umieszczony.

RUINY: ŻYWE DZIEDZICTWO. Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja 15
W rezultacie powstało miejsce-muzeum, które łączy w sobie archeologiczną funkcję ochronną
z funkcją ponownego wykorzystania liturgicznego.
Grupa projektantów postawiła sobie za cel osiągnięcie jednolitej wizji, zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz, dwóch momentów powstawania zabytku, fazy starożytnej świątyni rzymskiej
i katedry chrześcijańskiej.
Trudność planowania polegała na tym, aby złożona warstwowość budynku stała się zrozumiała.
Interwencja opiera się na dokładnym projekcie konserwatorskim, mającym na celu zapewnienie
zachowania jak największej liczby istniejących elementów.
Projekt gwarantuje optymalne wykorzystanie miejsca poprzez podwójną funkcję, odnowienie
liturgicznego wykorzystania przestrzeni ściśle religijnej oraz wykorzystanie kulturalne,
towarzyszące zwiedzaniu archeologicznemu i lepszej zbiorowej przyjemności.
5. Wnioski
Mając świadomość niemożności udzielenia uogólnionej odpowiedzi architektonicznej ze
względu na wyjątkowość każdego artefaktu archeologicznego, należy podjąć próbę zdefiniowania
krytycznych kwestii, które nieuchronnie kryją się za konserwatywnymi strategiami przyjętymi
w celu ochrony dowodów archeologicznych.
Jest oczywiste, że dodanie osłony jest motywowane potrzebą konserwacji na miejscu, ale
nie powinno to automatycznie prowadzić do uogólnionej hipotezy, że każde stanowisko
archeologiczne musi być osłonięte.
Uzasadnienie potrzeby takiej interwencji ochronnej oraz rozwiązania, jakie należy przyjąć
dla jej realizacji, zależą od licznych i zróżnicowanych cech i uwarunkowań poszczególnych
stanowisk archeologicznych, a przede wszystkim od ich zawartości.
Jest oczywiste, że uzasadniona jest ochrona zespołów architektonicznych bogatych w treści
artystyczne, dekoracyjne lub wyposażenie, w celu zachowania ich w kontekście środowiskowym
i we wzajemnych relacjach (jak w Villa Romana del Casale); tymczasem nieuzasadniona może
wydawać się ochrona za pomocą pokryć struktur murów, które są trwałe i które mogą być
chronione metodami nie zmieniającymi obrazu miejsca (opactwo św. Galgano). Z drugiej strony,
wciąż uzasadnione jest wprowadzanie pokrycia ochronnego w zespołach archeologicznych,
jeśli konstrukcje murowane zostały wykonane z materiałów delikatnych i łatwo ulegających
zniszczeniu lub jeśli przewiduje się ponowną funkcjonalizację obiektu (Tempio Duomo Rione
Terra).
Opisane rozwiązania stanowią konkretyzację całej debaty na temat renowacji i relacji między
architekturą i renowacją, tym co nowe i tym co starożytne, która angażowała, począwszy od
okresu powojennego, wszystkich głównych badaczy tamtych czasów i wyznacza inny sposób
prowadzenia badań projektowych, mający na celu potwierdzenie pełnego prawa do współistnienia
kultury projektu nowego obok starożytnego, przy jednoczesnym uprzywilejowaniu celu, jakim
jest ochrona znalezisk archeologicznych in situ.
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ABSTRAKT: Villa Beatrice d'Este to XVII-wieczna wenecka willa w regionie Veneto we Włoszech,
położona na terenie Parku Regionalnego Wzgórz Euganejskich. Willa została zbudowana w miejsce
wcześniejszego średniowiecznego klasztoru z XIII wieku, którego struktura została zintegrowana z willą.
Pozostałości średniowiecznych struktur są widoczne do dziś. Ten monumentalny kompleks stanowi
przykład wielowarstwowego terenu z ciągłością życia od czasów średniowiecza do dnia dzisiejszego.
Z tego powodu miejsce to zostało wybrane jako studium przypadku w ramach finansowanego przez UE
projektu RUINS , w celu zaproponowania planu zarządzania mającego na celu ochronę i waloryzację jego
złożonego dziedzictwa, jako przykładu miejsca dziedzictwa ze średniowiecznymi ruinami w Europie.
SŁOWA KLUCZE: Dziedzictwo średniowieczne, ruiny, wille weneckie, zrównoważony rozwój,
waloryzacja, ochrona

RUINS, Zrównoważone wtórne wykorzystanie, konserwacja i nowoczesne zarządzanie ruinami historycznymi
w Europie Środkowej - opracowanie zintegrowanego modelu i wytycznych opartych na syntezie najlepszych doświadczeń
europejskich. Projekt finansowany przez UE w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
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Wprowadzenie
Villa Beatrice d'Este jest zabytkiem znajdującym się na terenie Parku Regionalnego Wzgórz
Euganejskich w regionie Veneto, w północno-wschodnich Włoszech. Obiekt składa się
z weneckiej willi z 1675 roku, zbudowanej na strukturach wcześniejszego średniowiecznego
klasztoru z XIII wieku. Ten monumentalny kompleks znajduje się na szczycie 280-metrowego
wzgórza z płaskim i wydłużonym płaskowyżem, Mount Gemola, na strategicznym miejscu
w obszarze Wzgórz Euganejskich. Willa została wpisana na listę włoskiego Ministerstwa
Kultury jako zabytek chroniony w 1971 roku. Teren Villa Beatrice jest dziś własnością publiczną
prowincji Padwy, a na jej parterze znajduje się siedziba Regionalnego Muzeum Flory i Fauny
Wzgórz Euganejskich.
Willa została wybrana w ramach finansowanego przez UE projektu RUINS jako studium przypadku
dla zbadania, w jaki sposób średniowieczne pozostałości dziedzictwa architektonicznego
mogą być w sposób zrównoważony waloryzowane i chronione, aby wnieść znaczący wkład
w rozwój lokalny. Niniejszy artykuł przedstawia Plan Zarządzania, który został opracowany
w tym celu, dając przegląd podjętych kroków i osiągniętych rezultatów. Plan Zarządzania został
opracowany zgodnie z następującą strukturą: pierwsza część zawiera kompleksową diagnozę
obiektu, z dokładnym opisem jego cech i wartości; druga część dotyczy ochrony i zarządzania
obiektem; trzecia część przedstawia analizę możliwych działań produkcyjnych, które można
wprowadzić na terenie obiektu w celu jego lepszej waloryzacji w przyszłości.
Diagnoza obiektu
Historia i funkcje obiektu
Zgodnie ze średniowiecznymi źródłami archiwalnymi poświadczającymi obecność twierdzy
na szczycie góry Gemola, historia obiektu dziedzictwa Villa Beatrice d'Este może sięgać co
najmniej X wieku2, 3, chociaż okoliczny teren wykazuje oznaki wcześniejszego zasiedlenia4, 5.
Najprawdopodobniej tak ufortyfikowana struktura została wyparta przez męski klasztor między

Quarena M., Castelli, monasteri e paesaggi agrari tra Baone, Calaone e Valle San Giorgio, [w:] Brogiolo, 2017,
s. 116; Quarena M., Insediamenti e paesaggi agrari storici di Baone, Calaone e Valle San Giorgio, Tesi di Laurea,
Università degli Studi di Padova, 2014, s. 156; Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria
storica. Terra d'Este. Rivista di storia e cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017,
s. 51; Settia A. A., Castelli Euganei, [w:] Selmin, 2005, s. 113.
3
Çemole de la Roca (Forteca Gemola) jest wspomniana już w roku 1184, ale termin "roca" może odnosić się
do starszej struktury.
4
Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e
cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, s. 51; Quarena M., Insediamenti e
paesaggi agrari storici di Baone, Calaone e Valle San Giorgio, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Padova,
2014, s. 155.
5
Rzymska struktura wiejska znaleziona na wschodnim stoku wzgórza Gemola, a także inne pre-romańskie,
romańskie i lombardzkie ślady materialne zostały znalezione w pobliskich obszarach.
2
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końcem XII a początkiem XIII wieku6, 7.
Wiadomo, że w roku 1221 klasztor męski został zastąpiony nowym klasztorem żeńskim,
założonym przez błogosławioną Beatrycze z Este przy wsparciu instytucji kościelnej8.
Beatrycze z Este była córką Azza VI, markiza Este, jednego z najpotężniejszych i najbardziej
wpływowych przywódców XIII-wiecznej sceny politycznej w Europie. Beatrycze założyła
nową wspólnotę zakonną, która również po jej śmierci (1226) zamieszkiwała górę Gemola,
najprawdopodobniej przyjmując regułę benedyktyńską. Chociaż była to siedziba klasztoru,
miejsce to zostało zorganizowane tak, aby służyć życiu jego wspólnoty, a więc obejmowało
obszary duchowe i produkcyjne, zgodnie z tradycją benedyktyńską. Według źródeł i dowodów
archeologicznych, klasztor obejmował otaczające go mury, kościół, dormitorium, refektarz,
krużganek (prawdopodobnie najpierw z jednostronnym portykiem, a później z czterostronnym
portykiem), studnię z cysterną do zbierania wody deszczowej, grangię (część produkcyjna/
rolnicza) oraz cmentarz.

Ryc. 1. Możliwa rekonstrukcja klasztoru Gemola w XVI wieku (Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 11911226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e cultura, Anno XXVII, n. 53, s.
262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, s. 69)
Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e
cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, ss. 52-54; Polizzi C. F., Alle origini del
monastero di S. Giovanni Battista del Gemola, [w:] Atti e memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed
Arti, 103, III, 1992.
7
Pierwsza wzmianka o klasztorze męskim znajduje się w testamencie datowanym na rok 1215. W tym samym
roku, założenie kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela poświadcza inne źródło archiwalne, potwierdzając
obecność klasztoru męskiego na Górze Gemola w roku 1215.
8
Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e
cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, ss. 53-54.
6
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Życie klasztoru Gemola trwało aż do drugiej połowy XVI wieku, kiedy to diecezja padewska
postanowiła przenieść swoją wspólnotę do Padwy i sprzedać posiadłość. Po kilku zmianach
właściciela, około roku 1657 klasztor został przekształcony w willę z inicjatywy weneckiego
kupca złotnika, Francesco Roberti9. Jednak przekształcenie willi w jej dzisiejszą postać musiało
następować stopniowo, z kilkoma ważnymi interwencjami w XVIII wieku, dokonanymi
przez rodzinę Bregolini10. Architektura willi weneckiej wykorzystała i dostosowała strukturę
poprzedniego klasztoru, zachowując jego hierarchiczną organizację, na przykład poprzez
umieszczenie centralnej sali w zgodności z dawnym refektarzem. Jako willa wenecka obiekt
kontynuował wiejskie funkcje produkcyjne klasztoru i stał się prestiżową rezydencją z funkcjami
mieszkalnymi i reprezentacyjnymi. Na początku XX wieku do willi został dobudowany budynek
wiejski (barchessa), wspierający jej działalność rolniczą.
Willa stała się własnością publiczną w 1972 roku, po wpisaniu jej na listę narodowego
dziedzictwa kulturowego w roku 1971. Od tego momentu willa zaprzestała bezpośredniej
działalności produkcyjnej (nieruchomości rolne wokół niej zostały wydzierżawione) i przestała
być zamieszkiwana przez swoich właścicieli11. Po gruntownej renowacji w latach 70-tych,
obejmującej badania archeologiczne na miejscu, obiekt stał się siedzibą Muzeum Flory i Fauny
Wzgórz Euganejskich. Funkcje obiektu zmieniły się wówczas na edukacyjne i usługowe (głównie
jako miejsce organizacji różnych uroczystości).
Kontekst
Villa Beatrice d'Este znajduje się na szczycie góry Gemola (281 m n.p.m.), reliefu w południowej
części Parku Regionalnego Wzgórz Euganejskich, na terytorium dzisiejszej gminy Baone.
Znajduje się w strategicznym miejscu, w zasięgu wzroku od innych euganezyjskich wzniesień,
takich jak góry Rua i Venda.
Dzięki swojej szczególnej geomorfologii12 i centralnej pozycji w systemie doliny Padu, Wzgórza
Euganejskie są stale zamieszkiwane od czasów starożytnych13, 14. Krajobraz Euganejski jest zatem
wynikiem wielowiekowej interakcji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.
W średniowieczu, a w szczególności od X do XII wieku, na tym obszarze rozwinęło się
kilka małych osad, takich jak zamki warowne i klasztory, które zazwyczaj znajdowały się na
O czym świadczy zachowana do dziś inskrypcja w miejscu, gdzie stoi Villa Beatrice.
Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e
cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, ss. 200-205.
11
Od tego czasu w północnej części willi mieszka dozorca.
12
Pagórkowata rzeźba terenu poprzecinana dolinami i równinami, bogata w źródła, z dużą różnorodnością
gatunków roślin i zwierząt.
13
Zanovello P., Le prime tappe della storia: tra Euganei, Veneti e Romani, [w:] Selmin, 2005.
14
Pierwsze ślady osadnictwa antropicznego na tym terenie pochodzą z dolnego i środkowego paleolitu. Pierwsze
proto-miejskie (a następnie miejskie) osady, Padwa i Este, zostały założone przez starożytną cywilizację Veneti,
począwszy od pierwszego tysiąclecia p.n.e. W okresie rzymskim Padwa kontrolowała wschodni obszar euganejski
wraz ze źródłami termalnymi, a Este - obszary południowo-zachodnie, które były szeroko zamieszkane przez
gęstą sieć osiedli wiejskich, aż do wzgórz Berici.
9
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wzniesieniach i w pobliżu źródeł słodkiej wody (jak Villa Beatrice). Ta sieć osad zapewniała
kontrolę nad terytorium, również poprzez organizację działalności produkcyjnej, takiej jak
rolnictwo, oraz regulację wód bagiennych na niższych obszarach równinnych15. Wzorzec
ten był kontynuowany w XVI wieku wraz z rozprzestrzenianiem się weneckich willi, które
w rzeczywistości często zastępowały wcześniejsze średniowieczne zamki lub klasztory16.
Na podstawie tych elementów można wyróżnić wspólną tendencję w systemie osadniczym
Wzgórz Euganejskich: obszar ten nigdy nie był przedmiotem zainteresowania dużych osiedli
miejskich, które znajdowały się raczej na granicach obszaru (Monselice i Este); był kontrolowany
i zarządzany przez sieć kapilarną małych osiedli zorganizowanych wokół atrakcyjnych punktów
(najpierw zamki i klasztory, a później wille weneckie). Ten wzorzec przetrwał do dziś.
Rolnictwo było jedną z głównych działalności gospodarczych, która w znacznym stopniu
przyczyniła się do kształtowania krajobrazu euganejskiego. Rolnictwo przeplatało się z rozwojem
osadnictwa i kontrolą terytorium, ponieważ było związane z regulacją wód i ogólną organizacją
ziem. Od czasów starożytnych aż do dziś, uprawa winnic jest najbardziej rozpowszechnioną
i cenną działalnością rolniczą, ponieważ pozwoliła wykorzystać pagórkowate zbocza i czerpać
korzyści z bogactwa różnorodności gleb eugańskich.
W związku z tym, cały obszar Wzgórz Euganejskich posiada bogate dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe. To ostatnie obejmuje obszary archeologiczne, średniowieczne zamki i klasztory,
a także kilka weneckich willi. Wiele muzeów, zarówno prywatnych jak i publicznych, zostało
założonych, aby odzwierciedlić i docenić to dziedzictwo.
Obszar Wzgórz Euganejskich jest częścią destynacji turystycznej " Termy i Wzgórza Euganejskie",
która obejmuje również prestiżowe obszary termalne Abano i Montegrotto Terme. Według
ostatnich analiz (OGD 2018), a także bezpośrednich obserwacji po pandemii COVID-19,
rynek turystyczny wykazuje wzrastające zainteresowanie terytorium Wzgórz Euganejskich,
które reprezentuje nowy rynek, ze względu na rodzaj oferty: działania na zewnątrz / na świeżym
powietrzu, turystyka typu „slow” oraz „eno gastro”.
Formalny opis terenu i stopnia zachowania
Villa Beatrice zajmuje płaski obszar o powierzchni około jednego hektara na szczycie góry
Gemola. Kompleks składa się z głównego korpusu willi, który rozciąga się wzdłuż w kierunku
północno-wschodnim, południowo-zachodnim, z widokiem na dziedziniec, i budynku
wiejskiego (barchessa), po północnej stronie dziedzińca.
Willa połączona jest z dwoma ogrodami położonymi na niższych poziomach (zgodnie ze
zboczami wzgórza) po jej zachodniej i wschodniej stronie (odpowiadającymi odpowiednio
starożytnemu cmentarzowi i starożytnemu brolo średniowiecznego klasztoru). Na południe
od kompleksu znajduje się duży, otoczony murem obszar łąkowy. Do willi można wejść przez
monumentalny portal prowadzący do średniowiecznej, brukowanej rampy wspinającej się do
Brogiolo G. P., Paesaggi storici dei Colli Euganei e della pianura padovana tra età romana e medioevo, [w:]
Brogiolo, 2017; Settia A. A., Castelli Euganei, [w:] Selmin, 2005; Rigon A., Pievi, monasteri, eremi, [w:] Selmin, 2005.
16
Monti G., Padova: città e campagne, [w:] Zucchello (XV-XIX), 2001.
15
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północnego i południowego wejścia na dziedziniec. Na zewnątrz zachowały się imponujące
mury średniowiecznego klasztoru, które można podziwiać poniżej i wokół zachodniego
i wschodniego ogrodu.

Ryc. 2 Widok z lotu ptaka na monumentalny kompleks Villa Beatrice (© Google 2020)

Ryc. 3 Widok z góry na rampę dojazdową, ukazujący średniowieczne mury i portal na dole
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Ryc. 4 Detal zachodniego ogrodu Villa Beatrice, odpowiadającego starożytnemu cmentarzowi
średniowiecznego klasztoru. Ogród, tutaj sfotografowany w swojej północnej części, obejmuje
podłużną strefę, która flankuje dziedziniec i znajduje się na niższym poziomie.

Dziedziniec znajduje się pomiędzy willą a jej zachodnim ogrodem (stary cmentarz). Od
południa jest ograniczony przez zrujnowany średniowieczny mur z zakratowanymi oknami,
który został zinterpretowany jako pozostałość po dawnych stajniach klasztornych; od północy
jest ograniczony przez wiejską barchessę i kamienno-ceglany mur wejściowy, który został
zidentyfikowany jako ruiny średniowiecznego kościoła klasztornego. Pod portykiem barchessy
znajdują się epigrafy świadczące o historii kompleksu17. Pod jego podłogą, pozostałości
fundamentów starożytnego średniowiecznego kościoła i niektóre pochówki z tamtych czasów
zostały odkryte podczas wykopalisk w latach 70-tych i 80-tych i są nadal widoczne. Na
dziedzińcu znajdują się dwie studnie: północna z 1264 roku, świadcząca o istnieniu starożytnego
klasztoru; oraz południowa nowsza, z czasów budowy willi. Pomiędzy wschodnim i zachodnim
ogrodem, na południe od głównej willi, znajdują się ruiny tego, co zostało zinterpretowane
przez archeologów jako starożytny gołębnik.

Inskrypcja z 1657 r., informująca o pracach renowacyjnych kościoła przeprowadzonych przez Francesco
Robertiego; inskrypcja z prac renowacyjnych klasztoru zleconych przez opatkę Maddalenę Zacarotę w 1510 r.
oraz herb tejże opatki.
17
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Rys. 5 Widok na dziedziniec od strony południowej z nowoczesną barchessą i dwiema studniami

Ryc. 6 Pozostałości ściany średniowiecznej struktury po południowej stronie dziedzińca, które
zidentyfikowano jako część średniowiecznych stajni klasztornych
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Ryc. 7 Detal północnej ściany zespołu zabytkowego, która została zidentyfikowana jako północna
ściana starożytnego średniowiecznego kościoła klasztornego. W murze widoczna jest nisza
i zamurowane drzwi

Ryc. 8 Otwarta przestrzeń otoczona średniowiecznymi murami po południowej stronie willi, łącząca
dziedziniec z ogrodem wschodnim lub brogiem. Obszar ten został zinterpretowany jako pozostałość
starożytnego gołębnika klasztornego, o którym świadczą źródła pisane
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Sama willa jest wynikiem kilku interwencji, które zaadaptowały pozostałości średniowiecznego
klasztoru. Główna, centralna willa jest dwupiętrowym budynkiem z trójkątnym tympanonem.
Została zbudowana na tradycyjnym trójdzielnym planie weneckich rezydencji szlacheckich,
z centralną salą, która rozciąga się na całą głębokość budynku i czterema symetrycznymi
pomieszczeniami bocznymi. Pokoje są pokryte weneckimi podłogami. Sala centralna ma
podwójną wysokość, z cenną XVIII-wieczną drewnianą balustradą ograniczającą balkon, który
służył muzykom podczas imprez. Mimo że plan jest typowy dla weneckich rezydencji, struktura
została dostosowana do starych struktur klasztoru, o czym świadczą niektóre materialne
dowody średniowiecznego klasztoru, które są nadal widoczne: nisze ścienne, prawdopodobnie
odpowiadające dawnym wejściom do starożytnego refektarza; kamień z greckim napisem
ponownie wykorzystany w konstrukcji tej samej ściany; fragmenty terakotowej podłogi
widoczne pod poziomem podłogi; dwa kominki i umywalka wykonane z rzeźbionego kamienia.

Ryc. 9 Widok na zachód od Villa Beatrice d'Este, od strony dziedzińca
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Ryc. 10 Północna ściana pomieszczenia B, gdzie widoczne są pozostałości dawnych wejść do
średniowiecznego refektarza klasztornego. Poniżej poziomu posadzki znajduje się fragment dawnej
średniowiecznej podłogi (po lewej)

Ryc. 11 Detal kamienia z inskrypcją wykorzystanego ponownie w północnej ścianie pomieszczenia B

Na północ od głównej willi znajduje się przestronne pomieszczenie z nowoczesną drewnianą
antresolą, tzw. powozownia. Powozownia łączy willę z oratorium dworskim poświęconym
św. Janowi Chrzcicielowi. Oratorium ma jedną nawę o prostokątnym kształcie, przykrytą
drewnianym stropem. Na jego podłodze znajdują się trzy podziemne grobowce rodzin, które
zamieszkiwały willę18. Nad drzwiami oratorium znajduje się malowana łacińska inskrypcja,
która poświadcza prace z 1708 roku wykonane przez hrabiego Bartolomeo Bregolini
i informuje, że w oratorium znajduje się miejsce, w którym przez 300 lat przechowywana była
Grobowiec Hrabiego Pietro Bregoliniego, syna Bartolomeo, zmarłego, jak podano w epigrafie w 1746
roku w wieku 33 lat, jego syna Bartolomeo, który zmarł mając zaledwie dziewięć miesięcy w 1733 roku oraz
grobowiec hrabiny Beatrice Prosdocimi Bregolini de Panico, zmarłej w 1802 roku.
18
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arka błogosławionej Beatrycze19.
Na południe od głównej willi znajduje się kilka pomieszczeń, które prawdopodobnie
odpowiadają dawnej kuchni i piwnicy. Obecnie znajduje się w nich Muzeum Flory i Fauny
Wzgórz Euganejskich oraz mały sklepik i kawiarnia. Górne piętro willi (piętro szlacheckie) ma
taki sam plan jak parter.
Ogólny stan zachowania willi jest dobry, zarówno w jej części wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Struktura wymagałaby konsolidacji kamiennych murów i konserwacji powierzchni (stary tynk),
z poszanowaniem oryginalnych materiałów oraz obszarów zewnętrznych, aby uniknąć rozrostu
roślinności, która mogłaby uszkodzić mury. Niektóre średniowieczne struktury zostały włączone
do willi, podczas gdy inne znajdują się w stanie ruiny na terenie zewnętrznym, wykazując
dobry stan zachowania. Mury obwodowe pochodzenia średniowiecznego są w dobrym stanie
zachowania i są nadal używane z tą samą funkcją ochronną.
Połączenia
Villa Beatrice d'Este nie jest podłączona do sieci transportu publicznego. Najbliższe stacje
kolejowe znajdują się w Battaglia Terme, Monselice i Este, ale nie ma połączenia komunikacyjnego
z tych stacji kolejowych do obiektu. W związku z tym na miejsce można dotrzeć wyłącznie
samochodem lub pieszo, rowerem lub konno.
Wartości obiektu oraz integralność i autentyczność
Na podstawie powyższej analizy zaproponowano wartości definiujące znaczenie kulturowe
tego miejsca. Każda zidentyfikowana wartość może być powiązana z konkretnymi atrybutami,
które muszą być chronione i waloryzowane w Planie Zarządzania. Następnie przeanalizowano
integralność i autentyczność miejsca, w odniesieniu do zidentyfikowanych wartości, jak
pokazano w Tabeli 1.
Wartość historyczna: Villa Beatrice d'Este jest przykładem XVII-wiecznej willi weneckiej,
świadectwem rozwoju willi w regionie Veneto jako części historycznego, społecznego,
ekonomicznego i kulturowego kontekstu Republiki Weneckiej w latach 1500 i 1600. W ramach
willi weneckich w prowincji Padwy20, Villa Beatrice jest jednym z tych budynków, które zastąpiły
wcześniejsze osady religijne i dlatego stanowi przykład adaptacji i ciągłości użytkowania
wcześniej istniejących struktur religijnych podczas rozwoju willi weneckich w rejonie Wzgórz
Euganejskich. Ponadto, willa jest ściśle związana z historycznym znaczeniem średniowiecznego
klasztoru, który ją poprzedzał, klasztoru, który został założony w 1221 roku przez błogosławioną
Beatrycze z rodu Este, jednej z najbardziej wpływowych rodzin w północnych Włoszech w tym
czasie. Założenie klasztoru przez młodą szlachciankę poszukującą życia duchowego wpisuje
się w fenomen ruchów pauperyzacyjnych we Włoszech na początku XIII wieku, które w dużej
mierze dotyczyły arystokratycznego świata kobiet (współczesne są doświadczenia Franciszka
Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 1191-1226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e
cultura, Anno XXVII, n. 53, s. 262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, s. 209 i następne.
20
Zucchello N., Ville venete: la Provincia di Padova, IRVV, Marsilio, 2001.
19
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z Asyżu i św. Klary). Ponadto, patronat rodziny Este nad klasztorem świadczy o równowadze
politycznej tego specyficznego kontekstu historycznego.

Ryc. 12 Błogosławiona Beatrycze z Este z Iconografii Estense (Cogo B., Beata Beatrice d'Este. 11911226. Venerazione e memoria storica. Terra d'Este. Rivista di storia e cultura, Anno XXVII, n. 53, s.
262, Este: Gabinetto di Lettura Este, 2017, s. 95).

Historyczne wartości krajobrazowe: Villa Beatrice znajduje się na szczycie góry Gemola, z 360°
widokiem na otaczający krajobraz i w wizualnym połączeniu z innymi reliefami Euganejskimi.
Położenie w kontekście Parku Wzgórz Euganejskich i widok na krajobraz są wyjątkowymi
cechami willi w porównaniu z innymi miejscami o znaczeniu kulturowym na tym obszarze.
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Góra Gemola ma rozległe lasy znajdujące się po jej bokach, w tym lasy kasztanowe, otoczone
uprawą winorośli, świadczące o wielowiekowej interakcji między człowiekiem a środowiskiem.
Położenie terenu jest idealne w kontekście wzgórz: wzniesiony ponad równinę, w pobliżu
źródeł wody, otoczony lasami i obszarami uprawnymi, łatwy do obrony. Miejsce to jest
zatem świadectwem typowej średniowiecznej osady, która przyczyniła się do kształtowania
otaczającego ją krajobrazu.
Wartość architektoniczna: willa jest przykładem architektury XVII-wiecznych willi weneckich
w prowincji Padwy. Willa jest stonowana i prosta. Ma typowy trójdzielny plan z centralnie
umieszczonym hallem, z pięknym drewnianym balkonem i kasetonowym sufitem. Różni się
od innych współczesnych przykładów, ponieważ została zbudowana na ruinach poprzedniego
średniowiecznego klasztoru, wykorzystując jego główne struktury (niektóre z nich zostały
wyeksponowane dzięki wykopaliskom archeologicznym i renowacji). Masywne ogrodzenie
i mury obronne starożytnego klasztoru są nadal zachowane i silnie podkreślają zewnętrzny
wygląd monumentalnego kompleksu. Istnieją inne przykłady willi zbudowanych w celu
zastąpienia starożytnych klasztorów w obszarze Wzgórz Euganejskich, ale w przeciwieństwie do
tych przykładów, Villa Beatrice posiada bardziej zaakcentowaną surowość i zachowuje bardziej
rozległe części oryginalnej architektury średniowiecznej.
Wartość archeologiczna: dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzonym w latach 70-tych
i 80-tych, pozostałości starożytnego średniowiecznego klasztoru są widoczne in situ. Willa jest
zatem materialnym świadectwem starożytnego średniowiecznego klasztoru, o istotnej wartości
dla rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej historii Wzgórz Euganejskich i dostarczania
informacji, które w przeciwnym razie byłyby dostępne wyłącznie dzięki źródłom pisanym.
Wartość archeologiczna jest również potencjalna, ponieważ dalsze badania w okolicy willi
i dalsza analiza stratygrafii murów dostarczyłyby jeszcze więcej informacji na temat historii tego
miejsca i jego związku z kontekstem rolniczym i produkcyjnym Wzgórz Euganejskich.
Wartości symboliczne, społeczne i religijne: Beatrycze z Este założyła klasztor, na terenie którego
powstała Villa Beatrice. Pamięć o błogosławionej Beatrycze pozostaje nie tylko w nazwie tego
monumentalnego kompleksu, ale także w szeregu materialnych i historycznych pamiątek, które
łączą to miejsce z okolicą. Oratorium w willi zachowało na przestrzeni wieków bezpośredni
związek z historią i postacią Beatrycze: jest ono dedykowane św. Janowi Chrzcicielowi, tak
jak klasztor założony przez błogosławioną, i stoi w miejscu starożytnej zakrystii, w której
przechowywano ciało błogosławionej po jej śmierci, zanim zostało przewiezione do Padwy.
Pamięć o błogosławionej Beatrycze i jej historia do dziś są przekazywane w kulturze religijnej
i popularnej prowincji Padwy i Wzgórz Euganejskich. Tradycja ta doprowadziła do oficjalnego
ogłoszenia kultu błogosławionej w XVIII wieku. Postać błogosławionej Beatrycze zachowuje
silne znaczenie religijne dla lokalnych społeczności i jest nadal czczona w rejonie Wzgórz
Euganejskich: jej ciało jest obecnie przechowywane w katedrze w Este, gdzie jest również
patronką miasta. Miejsce to zachowuje silną wartość duchową, a odwiedzający mogą znaleźć
tu spokój i wyciszenie.
Wartość edukacyjna: wraz z utworzeniem Muzeum Flory i Fauny Wzgórz Euganejskich Prowincji
Padwy, teren Villi Beatrice zyskał dodatkową wartość edukacyjną, która może być dalej
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zintegrowana z historią willi, z naciskiem na interakcję między człowiekiem a środowiskiem
na przestrzeni wieków w obszarze Wzgórz Euganejskich (na przykład poprzez opracowanie
na temat wykorzystania roślin przez mnichów lub na temat dawnego rolnictwa i działalności
produkcyjnej oraz praktyk).
Autentyczność i integralność: kompleks willi jest w dobrym stanie zachowania i jest nienaruszony
we wszystkich swoich częściach. Średniowieczny klasztor został włączony do willi, a więc
jest jej częścią. Średniowieczne ruiny widoczne in situ są zachowane, ale mogłyby być lepiej
wykorzystane, aby umożliwić zwiedzającym pełne zrozumienie wartości tego miejsca. Pomimo
zmiany funkcji na przestrzeni wieków, miejsce to zachowało silne poczucie duchowości
i medytacji. Architektura jest autentyczna w swoich elementach i zachowała surowy aspekt
poprzedniego budynku sakralnego, z oszczędnym wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.
Odwiedzający nadal znajdą w Villa Beatrice miejsce spokoju i wyciszenia, otoczone przyrodą
Wzgórz Euganejskich.
Wartości obiektu

Wartość
historyczna

Cechy

Integralność

Autentyczność

Całościowy
monumentalny
kompleks willi

Tak

Tak. Jedynym
nowoczesnym
dodatkiem do tego
miejsca jest wiejska
barchessa z XX
wieku, która została
zbudowana w miejscu,
gdzie kiedyś stał
starożytny kościół,
ale od dwóch wieków,
kiedy barchessa została
zbudowana, teren ten
został wyrównany

Pozostałości
starożytnego klasztoru
błogosławionej
Beatrycze: mury i inne
struktury

Tak. Niektóre z nich są
zintegrowane z willą

Tak

Na miejscu zachowały
się inskrypcje
świadczące o historii
willi

Tak

Tak

Wspomnienia i źródła
świadczące o historii
tego miejsca

N/D

Tak
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Historyczne
wartości
krajobrazowe

Wartość
architektoniczna

Widok 360° wokół
obszaru Wzgórz
Euganejskich bez
zakłóceń wizualnych

Tak

N/D

Lasy kasztanowe
na pagórkowatych
zboczach

Tak

N/D

Źródło wody na
południe od willi

Tak

N/D

Winnice w pobliżu
willi

N/D

N/D

Elementy
architektoniczne willi

Tak

Tak. Jedynym
nowoczesnym
dodatkiem do tego
miejsca jest wiejska
barchessa z XX
wieku, która została
zbudowana w miejscu,
gdzie kiedyś stał
starożytny kościół,
ale od dwóch wieków,
kiedy barchessa została
zbudowana, teren ten
został wyrównany

Średniowieczne
budowle
wkomponowane
w architekturę willi

Tak

Tak

Oryginalne podłogi
w willi

Tak, nie są one
w idealnym stanie
zachowania, ale
wystarczą drobne
interwencje, aby stan
ten przywrócić

Tak

Oryginalne drewniane
sufity i balkon

Tak

Tak
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Na terenach
zewnętrznych stoją
średniowieczne mury

Wartość
archeologiczna

Wartości
symboliczne,
społeczne
i religijne

Wartość
edukacyjna

Tak

Tak

Tak. Szczątki
wymagałyby lepszej
waloryzacji. Te
znajdujące się pod
poziomem podłogi nie
Wykopane pozostałości
są dobrze widoczne ze
archeologiczne
względu na problemy
widoczne in situ
z wilgotnością,
które jednak nie
przeszkodziły
w zachowaniu ich
integralności

Tak

Nienaruszone
obszary wokół willi
z potencjalnymi
informacjami
archeologicznymi

Tak

N/D

Oratorium św. Jana
Chrzciciela

Tak

Tak

Obrazy, posągi
i inskrypcje świadczące Tak
o błogosławionej

Tak

Kult lokalny

N/D

N/D

N/D

N/D

Ogólny monumentalny
kompleks willi
Muzeum Flory i Fauny
Wzgórz Euganejskich

Tab. 1 Walory obiektu Villa Beatrice oraz ocena integralności i autentyczności (N/D – nie dotyczy)

Ochrona i zarządzanie terenem
Elementy ochrony i zarządzania
Villa Beatrice jest własnością publiczną, należącą do prowincji Padwy od 1989 roku. W skład
nieruchomości wchodzi główny korpus willi i nowoczesna rustykalna przybudówka (barchessa)
oraz około 20 hektarów ziemi.
Zabytkowy zespół willi został wpisany na listę w 1971 r. na mocy ustawy 1089 z 1939 r.,
zastąpionej następnie dekretem legislacyjnym z 29 października 1999 r., nr 490, oraz dekretem
legislacyjnym z 22 stycznia 2004 r., nr 42, Kodeksu dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego
oraz późniejszymi uzupełnieniami. Właściwym organem jest Ministerstwo Dziedzictwa
Kulturowego i Turystyki, reprezentowane na szczeblu lokalnym przez Superintendencję
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Archeologii, Sztuk Pięknych i Krajobrazu dla obszaru metropolitalnego Wenecji oraz prowincji
Belluno, Padwa i Treviso. Zgodnie z Kodeksem Dziedzictwa Kulturowego, Villa Beatrice jest
"zespołem zabytkowym" (art. 101, 2), a także stanowi "strefę archeologiczną" (art. 101, 2, d).
W związku z tym obiekt ten podlega prawnym obowiązkom ochrony.
Po renowacji przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku,
kompleks został otwarty dla zwiedzających, wraz z utworzeniem Muzeum Flory i Fauny Wzgórz
Euganejskich w południowym skrzydle willi. Od około dziesięciu lat zarządzanie i waloryzacja
zabytkowego kompleksu jest powierzona w formie koncesji trzeciej stronie prywatnej
przez prowincję Padwy. Grunty rolne wokół willi są natomiast wynajmowane miejscowemu
gospodarstwu rolnemu i winiarni.
W oparciu o ten system zarządzania usługi oferowane obecnie w Villa Beatrice, które są
w całości zarządzane przez osoby trzecie na podstawie koncesji, obejmują głównie zwiedzanie
z przewodnikiem, warsztaty dydaktyczne i interaktywne trasy oraz organizację imprez. Części
willi, które są zaangażowane w taką działalność, obejmują tereny zewnętrzne, w tym dziedziniec
i oba ogrody, muzeum i jego sklep/kawiarnię, powozownię (jako pomieszczenie dla usług
gastronomicznych) oraz centralny hall i pomieszczenia boczne na parterze willi. Przestrzenie
barchessy i drugiego piętra willi nie są obecnie zagospodarowane i wykorzystywane.
Przepływ odwiedzających
Zgodnie z danymi dostarczonymi przez firmę, która obecnie zarządza willą (Butterfly Arc Ltd.),
liczbę odwiedzających Villa Beatrice i jej muzeum można oszacować na średnio 1.900 osób
rocznie w latach 2015-2019, wliczając w to wycieczki szkolne i uroczystości. Do tej liczby należy
dodać niepłacących, odwiedzających tereny zewnętrzne, których liczbę szacuje się na około
20 000 rocznie. Według tego samego źródła, imprezy organizowane w przeszłości osiągały
znacznie wyższe liczby. Patrząc również na przepływy turystyczne dla destynacji "Termy
i Wzgórza Euganejskie"21, dane sugerują, że bardziej całościowe zarządzanie w połączeniu
z organizacją większej ilości wydarzeń mogłoby doprowadzić do wzrostu liczby odwiedzających.
W tym względzie interesująca jest również analiza danych dotyczących turystyki na poziomie
regionalnym, gdzie w 2017 r. ponad 65% przychodów z międzynarodowej turystyki
wypoczynkowej opierało się na względach kulturowych, przede wszystkim typu tradycyjnego
(61,8% związanych z wizytą w głównych miastach sztuki), a także typu doświadczenia (4,4%).
Ponadto, wakacje kulturalne odnotowały najwyższe wydatki na turystykę międzynarodową
w przeliczeniu na mieszkańca22. Jeśli chodzi o grupy docelowe, dane są dostępne tylko na
poziomie docelowym i regionalnym, i pokazują, że rynek włoski ma większy udział na
3 261 032 pobytów ogółem w 2017 r., z czego 32 066 w pobliskich gminach Arquà Petrarca, Baone, Cervarese
Santa Croce, Cinto Euganeo, Vo', Lozzo Atestino, Rovolon (OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione
Terme e Colli Euganei. Piano di start up, 2018).
22
Regione Veneto, Piano Strategico del Turismo del Veneto, Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 19 del 29
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (Programma Regionale per il Turismo - legge
regionale n. 11/2013, art. 6), 2019.
21
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poziomie Wzgórz Euganejskich23, podczas gdy rynek zagraniczny jest ważniejszy na poziomie
regionalnym, z tendencją rosnącą24.
Analiza interesariuszy
Interesariusze mający związek z zarządzaniem obiektem dziedzictwa Villa Beatrice lub
potencjalnie zainteresowani jego ochroną i waloryzacją są różnorodni. Należą do nich podmioty
publiczne i prywatne: władze publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym,
organy publiczne odpowiedzialne za zarządzanie dobrami naturalnymi i kulturowymi na
obszarze Wzgórz Euganejskich (takie jak Regionalny Instytut Willi Weneckich i Zarząd Parku
Regionalnego Wzgórz Euganejskich), DMO Term i Wzgórz Euganejskich oraz LGD Padwa,
które są konsorcjami publiczno-prywatnymi, diecezja padewska oraz prywatne organizacje
społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
i naturalnego tego obszaru.
Zalecenia odnośnie zarządzania
W oparciu o powyższą analizę można przedstawić pewne zalecenia dotyczące zarządzania
w celu poprawy waloryzacji willi i jej długoterminowej ochrony w kluczu zrównoważonego
rozwoju gospodarczego, wraz z identyfikacją celów strategicznych i propozycją planu działania
do wdrożenia. Zidentyfikowane cele strategiczne obejmują:
1. Konserwację;
2. Edukację i zaangażowanie;
3. Zarządzanie;
4. Wprowadzenie nowych działań produkcyjnych;
5. Badania;
6. Marketing;
7. Turystykę;
8. Finansowanie.
Dla każdego celu strategicznego zasugerowano działania, wskazując poziom priorytetu (niski,
średni, wysoki) i ramy czasowe (krótko-, średnio-, długoterminowe). Jak wspomniano, wśród
rekomendacji znalazło się wprowadzenie możliwych działań produkcyjnych, które mogłyby
waloryzować willę i jej aktywa, które zostały opisane w następnej części.

OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme e Colli Euganei. Piano di start up, 2018.
Regione Veneto, Piano Strategico del Turismo del Veneto, Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 19 del 29
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (Programma Regionale per il Turismo - legge
regionale n. 11/2013, art. 6), 2019.
23
24
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Wprowadzenie nowych rodzajów działań produkcyjnych
Identyfikacja nowych rodzajów działalności produkcyjnej w obiekcie dziedzictwa Villa Beatrice
powinna być zgodna z wartościami obiektu i jego znaczeniem kulturowym, a także opierać się
na rzetelnej analizie tego, jakiego rodzaju działalność mogłaby wspierać zrównoważony rozwój
ekonomiczny obiektu, zapewniając zasoby na jego utrzymanie. W przypadku Villi Beatrice
d'Este wprowadzenie działań produkcyjnych jest samo w sobie bardzo zgodne z wartościami
obiektu i jego historycznymi funkcjami, ponieważ obiekt ten był centrum życia produkcyjnego
tego obszaru, kiedy był klasztorem, a także kiedy był aktywną willą wenecką.
Podejście metodologiczne zastosowane w definicji działalności produkcyjnej oraz w badaniu jej
wykonalności zostało opracowane i przetestowane w terenie na innych lokalnych i europejskich
studiach przypadku przez Klaster Wenecki25.
Wybrane kluczowe sektory analizy
W oparciu o walory miejsca, życzenia właściciela i niektóre ostatnie analizy rynkowe dotyczące
segmentu turystycznego obszaru26, pole analizy zostało ograniczone do następujących
kluczowych sektorów działalności:
1. Hotelarstwa;
2. Usług “slow tourism” oraz turystyki empirycznej;
3. Restauracji;
4. Winiarni, degustacji, sklepów winiarskich;
5. Handlu lokalną żywnością i produktami winiarskimi;
6. Jogi i sportów medytacyjnych;
7. Ośrodków odnowy biologicznej, masaży, naturopatii;
8. Zajęć integracyjnych;
9. Twórczego rzemiosła.
Analiza geograficzna
Analizy ukierunkowane były na wybrane sektory w celu zidentyfikowania działalności
produkcyjnej na terytorium Villi Beatrice prowadzonej w ośrodkach koncentrycznych
w stosunku do położenia willi (1 km, 10 km, 30 km). Podstawowymi źródłami wykorzystanymi
do badań były Google i niektóre strony internetowe dotyczące obszaru Wzgórz Euganejskich27.
Dla działań w promieniu 1 km, analiza była szczegółowa; dla działań w promieniu 10 km,
tylko reprezentatywna próbka działań została wzięta pod uwagę, a szczegóły zostały zbadane
w ramach próbek. W przypadku obszaru w promieniu 30 km nie uwzględniono szczegółów
poszczególnych rodzajów działalności, ale wzięto pod uwagę obszary ich koncentracji.
https://www.venetiancluster.eu/en/ (w angielskiej wersji językowej).
OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme e Colli Euganei. Piano di start up, 2018.
27
Takich jak Szlak Winny (http://www.stradadelvinocollieuganei.it/) czy Park Regionalny Wzgórz Euganejskich
(http://www.parcocollieuganei.com/).
25
26
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Dodatkowo przeanalizowano wille weneckie w rejonie Term i Wzgórz Euganejskich, aby
sprawdzić, jakie są główne oferowane usługi (wille te są porównywane z Villą Beatrice jako typ
budynków).
Wyniki analizy zostały podsumowane poniżej.
Działalność produkcyjna w promieniu 1 km od willi jest bardzo ograniczona i nie obejmuje
wszystkich sektorów, jak pokazano w Tabeli 2 (obszar ten odpowiada głównie Górze Gemola,
w gminach Baone i Cinto Euganeo). Żadna z działalności nie jest zlokalizowana w obrębie
historycznego budynku lub weneckiej willi.

Tab. 2 Działalność produkcyjna w promieniu 1 km od Villi Beatrice

Obszar w promieniu 10 km odpowiada z grubsza obszarowi Parku Wzgórz Euganejskich
i dużej części obszaru turystycznego "Termy i Wzgórza Euganejskie". Jak pokazano w Tabeli
3, działalność prowadzona na tym obszarze jest reprezentatywna liczbowo, szczególnie
w niektórych sektorach, takich jak hotelarstwo, restauracje, winiarnie i sklepy z winem oraz
handel typowymi produktami spożywczymi i winiarskimi, co potwierdza rolnicze i turystyczne
przeznaczenie obszaru Wzgórz Euganejskich. Niewielki odsetek badanych działalności
zlokalizowany jest w zabytkowych budynkach lub willach weneckich. Działalność, która została
wzięta pod uwagę, szczególnie w odniesieniu do sektorów o największym znaczeniu liczbowym,
stanowi orientacyjną próbkę rzeczywistej liczby działalności, które nie mogły być w pełni objęte
badaniem.
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Tab. 3 Działalność produkcyjna w promieniu 10 km od Villi Beatrice

W przypadku sektora hotelarstwa, analiza uwzględniła rodzaj oferowanych usług, w tym
usług dodatkowych, pokazując, że większość działań oferuje raczej sypialnie niż domy lub
apartamenty, ale w przypadku budynków historycznych sytuacja jest odwrotna. Jak pokazano
w Tabeli 4, analiza podkreśliła również, że istnieje niewiele kempingów i że glamping jest
prawie nieobecny (tylko w jednym przypadku glamping był oferowany jako doświadczenie).
Wreszcie, zauważono, że tylko w kilku przypadkach oferowano specyficzne usługi dla turystów
rowerowych (i to w żadnym z nich w budynkach historycznych), a także, że joga i medytacja nie
były oferowane, chyba że sporadycznie. Jednakże, w ramach analizy usług slow tourism na tym
obszarze, reprezentowane działania obejmują wycieczki rowerowe, konne lub piesze; wycieczki
kulinarne i winiarskie; wycieczki kulturalne i tematyczne; kursy gotowania, co wskazuje na
potencjalną współpracę pomiędzy tymi dwoma sektorami.
Kontekst

Sypialnie

Domy/
mieszkania

Camping

Usługi
rowerowe

Joga,
medytacja

Rustykalny

14

6

2 (camping)

4

-

Nowoczesny

5

-

-

-

-

Historyczny

2

8

1 (glamping)

1

2

RAZEM

21

14

3

5

2

Tab. 4 Analiza działalności hotelarskiej w odległości 10 km od Villi Beatrice

Jeśli chodzi o restauracje, analiza wykazała szerokie i równomierne rozmieszczenie tego typu
działalności na tym obszarze, z przewagą tradycyjnej kuchni lokalnej w stylu rustykalnym
i tylko w dwóch przypadkach restauracji mieszczących się w kontekście willi weneckiej.
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Winiarnie, degustacje i sklepy winiarskie również charakteryzują się szeroką dystrybucją,
biorąc pod uwagę dużą liczbę winiarni i gospodarstw rolnych na tym obszarze. Są to głównie
gospodarstwa rolne i agroturystyczne, które oferują usługi degustacji wina, głównie po
wcześniejszej rezerwacji. Na poziomie willi weneckich lub historycznych budynków, istnieje
duża liczba tego typu działalności, ale w prawie wszystkich przypadkach są to winnice lub
gospodarstwa zlokalizowane w historycznych budynkach, a nie winiarnie.
Jeśli chodzi o jogę i sporty medytacyjne, istnieje kilka ośrodków i szkół skupionych głównie
w obszarze Uzdrowisk Euganejskich i w kontekście miejskim. Niektóre stowarzyszenia
organizują sporadyczne imprezy w rejonie Wzgórz Euganejskich.
Analiza ośrodków odnowy biologicznej uwzględniła jedynie działalność zlokalizowaną poza
basenem Uzdrowisk Euganejskich, gdzie wszystkie obiekty termalne oferują szeroki zakres usług
związanych z odnową biologiczną, i wykazała bardzo rzadką obecność tego typu działalności na
obszarze Wzgórz Euganejskich.
Wreszcie, jeśli chodzi o sektor kreatywnego rzemiosła, badania wykazały kilka typowych
produkcji, takich jak garncarstwo w obszarze Este, złotnictwo i produkcja wyrobów ze srebra,
obróbka skóry i tkactwo, ale nie udało się zidentyfikować konkretnych działań.
Obszar w promieniu 30 km jest bardziej zróżnicowany i obejmuje w całości miasto Padwę, obszar
Wzgórz Berici aż do południowego obszaru Vicenzy, ośrodki Cologna Veneta i Montagnana,
obszar na południe od Wzgórz Euganejskich, aż do Rovigo, obszar na południowy wschód
od Padwy oraz obszar pomiędzy Padwą a Vicenzą. Działalność na tym obszarze jest szerzej
reprezentowana, przy czym koncentruje się w ośrodkach miejskich. Przeprowadzona analiza
nie była szczegółowa, ale mogła wskazać przyciągające bieguny dla działalności w centrach
Padwy i dalej na południe w Rovigo. Obszar Wzgórz Bericińskich reprezentuje podobny, ale
odmienny system pagórków niż Wzgórza Euganejskie; dlatego interesujące jest porównanie go
z systemem Wzgórz Euganejskich.
Podsumowując, analiza objęła działalność prowadzoną w kontekście weneckich willi
i historycznych budynków w obrębie destynacji "Termy i Wzgórza Euganejskie", aby sprawdzić
ile weneckich willi znajdujących się w odległości 30 km od Villi Beatrice rozwinęło działalność
w zidentyfikowanych sektorach produkcyjnych, jak pokazano w Tabeli 5. Analiza wykazała,
że najliczniej reprezentowaną działalnością jest hotelarstwo oraz że inne działalności są
reprezentowane, choć w mniejszej liczbie. Większość willi lub budynków historycznych znajduje
się w promieniu 30 km od Villi Beatrice d'Este.
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Tab. 5 Działania wprowadzone w weneckich willach i historycznych budynkach w destynacji Termy
i Wzgórza Euganejskie

Tab. 6 Koncentracja willi weneckich wykazujących działalność produkcyjną na trzech analizowanych
obszarach
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Analiza SWOT (analiza słabych i dobrych stron oraz szans i zagrożeń)
W oparciu o ogólną analizę, w tym diagnozę obiektu, badanie jego zarządzania i analizę
terytorialną działalności produkcyjnej, przeprowadzono analizę SWOT w celu zidentyfikowania
potencjalnych mocnych stron i możliwości zarządzania i waloryzacji Villi Beatrice w kontekście
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
MOCNE STRONY
Zabytkowy dom
Panoramiczne położenie przy 360°
Silna wartość symboliczna i duchowa
Cisza i spokój oraz oddalenie od ośrodków
miejskich
Średniowieczne dziedzictwo archeologiczne
Dziedzictwo naturalne
Lokalizacja organizacji wydarzeń

SŁABE STRONY
Utrudnione połączenia komunikacyjne
Niewielka ilość usług i obiektów dla
zwiedzających
Wysokie koszty operacyjne
Niedostępne obszary

SZANSE
Połączenie z turystyką typu slow tourism
Turystyka empiryczna
Włączenie do naturalnych lub kulturowych
szlaków turystycznych
Waloryzacja materialnego i niematerialnego
dziedzictwa średniowiecznego
Wykorzystanie nowych technologii
Współpraca z zainteresowanymi stronami
Współpraca z lokalnymi rolnikami
Możliwość korzystania z przestrzeni, które
obecnie są niedostępne
Wprowadzenie biletu wstępu na tereny
zewnętrzne
Wprowadzenie działań związanych z medytacją/
sportami medytacyjnymi

ZAGROŻENIA
Siła wyższa
Zmienność sektora turystycznego
Mniejszy napływ w miesiącach zimowych
Konkurencja

Możliwe działania i wykonalność
W oparciu o powyższe, przedstawiono hipotezę niektórych działań produkcyjnych, które mogłyby
być włączone do willi, wraz ze wstępnym planem wykonalności ekonomicznej, począwszy od
obliczeń metrycznych przestrzeni willi i opartych na szacunkowym koszcie za metr kwadratowy
prac renowacyjnych, w tym systemów i konfiguracji. Takie działania obejmują możliwe
wprowadzenie B & B ukierunkowane na rynek turystyki empirycznej oraz „slow tourism” oraz
działalności glampingowej na obszarach zewnętrznych; wprowadzenie jogi i usług sportowych
medytacyjnych, w połączeniu lub niezależnie od usług hotelarskich; wprowadzenie winiarni
we współpracy z lokalnymi winnicami; zapewnienie działań w zakresie imprez integracyjnych.
Proponowane działania mogłyby wchodzić w synergię z działalnością edukacyjną muzeum,
organizacją imprez takich jak wesela, spotkania, imprezy kulturalne i eno-gastronomiczne.
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Wnioski
Plan Zarządzania dla Villi Beatrice d'Este stanowi narzędzie i podstawę do planowania
i weryfikacji działań związanych z zarządzaniem willą, w tym powiązanych inwestycji, ich
typologii (produkcyjne, społeczne, kulturalne, itp.) i harmonogramu, w celu wsparcia przyszłych
decyzji podejmowanych przez właściciela. Aby plan został wdrożony, musi być zintegrowany
z dalszymi rozważaniami właściciela i podmiotu zarządzającego obiektem, w koordynacji
z publicznymi i prywatnymi interesariuszami, którzy mogą być bezpośrednio zaangażowani.
Podziękowania
Plan Zarządzania dla Villi Beatrice d'Este oraz niniejszy artykuł zostały opracowane w ramach
projektu UE RUINS, finansowanego przez Program Współpracy Terytorialnej Interreg Europa
Środkowa. Prowincja Padwy, właściciel obiektu, oraz Butterfly Arc Ltd., obecny zarządca
obiektu, zapewniły wsparcie w zbieraniu danych i w przeglądzie planu.
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ABSTRAKT: Skuteczna ochrona historycznych ruin, podobnie jak innych zabytków, uwarunkowana
jest współczesnym użytkowaniem. Dostosowanie ruin do standardów użytkowych wymusza
ich konserwację profilaktyczną i zachowawczą, ale też konieczne dla nowych funkcji ingerencje
architektoniczne. Zasady postępowania z ruinami zawarte zostały w Karcie Ruin Historycznych
przyjętej przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS w 2012.
Przeprowadzona, na tle ustaleń Karty, charakterystyka znanych w środowiskach konserwatorskich
i architektonicznych obiektów pozwoliła wyodrębnić, poza tradycyjnymi metodami konserwacji
profilaktycznej, cztery rodzaje ingerencji polegających na wprowadzaniu uzupełnień zabytkowych
ruin, w różnym ich zakresie i skali – poczynając od uzupełniania ubytków scalającego destrukty murów
oraz urządzeń „małej architektury” po obiekty użytkowe oraz kubaturowe uzupełnienia w miejscach
niezachowanych fragmentów pierwotnej bryły budowli.
Ocena metod ingerencji pozwala określić ich uwarunkowania i skonfrontować je z zaleceniami Karty
Ruin Historycznych. Konfrontacja zaleceń Karty z przykładami przekształceń wybranych obiektów
potwierdza trafność zapisów Karty oraz ich przydatność w konserwatorskiej ocenie przekształceń ruin
i zachowania zabytkowych wartości.
Ingerencje umożliwiające użytkowanie ruin są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, dążeniami ich
właścicieli, a co najważniejsze – znacznie zwiększają szanse remontów zabezpieczających ruiny przed
zniszczeniem.
SŁOWA KLUCZE: Ruina historyczna, karta ruin historycznych, ingerencje, uwarunkowania
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Wprowadzenie
Ruiny historyczne to pozostałości po budowlach zniszczonych przez katastrofy żywiołowe,
działania wojenne lub brak użytkownika. Opuszczone i niewykorzystywane podlegały często
wieloletnim procesom deterioracji. Przyczyny braku zainteresowania odbudową i remontami
ruin były i są różne – poczynając od przemian własnościowych i przemian geopolitycznych
po wysokość niezbędnych nakładów wobec malejącej przydatności użytkowej, ich lokalizacji,
rozwiązań budowlanych i funkcjonalnych.
Historyczne ruiny kojarzone są dziś najczęściej z malowniczymi dominantami destruktów
zamków, pałaców i rezydencji utrwalonych w krajobrazie. Zasoby ruin historycznych
odpowiadających ich definicji są jednak dużo większe i stale rosną. Pochodzą z każdej, minionej
epoki rozwoju budownictwa i sztuki architektonicznej reprezentując różne grupy typologiczne
zabytków. Są to m.in. ruiny budowli obronnych wznoszonych od wczesnego średniowiecza
do połowy XX wieku, które wraz z rozwojem technik wojennych stawały się bezużyteczne;
wielkokubaturowe często obiekty i zespoły poprzemysłowe położone na terenach peryferyjnych,
czy budynki stacji kolejowych, których znacząca część pomieszczeń przestała być potrzebna wraz
z rozwojem cyfrowych technik obsługi ruchu kolejowego. Wobec bogactwa architektonicznego
dziedzictwa niedostrzegane są walory ulegającej degradacji zabudowy wiejskiej, w tym
popadających w ruinę budynków folwarcznych, stodół i obiektów gospodarczych dla zwierząt
z XIX i XX wieku. Z oczywistych względów wartość dokumentująca średniowiecznych ruin jest
szczególna.
W różnych kategoriach zabytków o stosowaniu zasad postępowania z ruiną powinna decydować
unikatowość jej treści dokumentacyjnych (atrybutów wartości, których nośnikiem jest ruina).
Rodzi się przy tym pytanie wymagające odpowiedzi w osobnych rozważaniach – czy różne
grupy typologiczne zabytków w ruinie wymagają zróżnicowanych zasad postępowania?
Warunkiem zachowania dziedzictwa architektonicznego jest użytkowanie historycznych
obiektów zapewniające stały ich monitoring, konserwację profilaktyczną i bezpieczeństwo
użytkowników. Historyczne ruiny podlegają tej zasadzie, co wymaga – obok zabiegów
konserwatorskich - ingerencji w struktury materialne i przestrzenne przystosowujących je do
współczesnych warunków i standardów użytkowych. Kluczowy jest przy tym wybór programu
użytkowego dostosowanego do specyfiki ruiny - nieograniczający jej ekspozycji i wymagający
minimalnych ingerencji.
Zasady postępowania z ruinami sformułowane zostały w Karcie Historycznych Ruin (dalej:
Karcie) przyjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Komitetu Narodowego
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w grudniu 2012 roku. Karta zawiera
m.in. zapisy dotyczące warunków jakie powinny spełniać ingerencje i uzupełnienia związane
z konserwacją i adaptacją ruin do funkcji użytkowych. Zgodnie z tymi zapisami:
- nowe uzupełnienia nie mogą dominować nad autentyczną substancją;
- uzupełnienia powinny jednoznacznie odróżniać się od historycznej tkanki i konstrukcji;
- warunkiem dopuszczalnych ingerencji jest zachowanie dotychczasowej ekspozycji ruiny
w krajobrazie (znaczenie ruiny w krajobrazie jest determinantą dopuszczalnych ingerencji);
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- przeprowadzane prace powinny uwzględniać zasadę minimum ingerencji;
- przekształcenia powinny być odwracalne.
Zalecenia te służyć mogą ocenie wpływu projektowanych przekształceń adaptacyjnych na
wartości zabytkowe ruiny, ale też jako kryteria krytycznych ocen zrealizowanych inwestycji
adaptacyjnych. Kryteria takie przyjęto w dalszej części rozważań w ocenie wybranych obiektów
przekształcanych w różnym stopniu i zakresie. Świadomie zostały wybrane obiekty znane
w środowiskach konserwatorskich i architektonicznych, w części nagradzane i upowszechniane
jako wzorce postępowania.
Celem rozważań jest próba usystematyzowania rodzajów ingerencji uzupełniających destrukty
historycznych obiektów z uwzględnieniem ich stopnia i zakresu oraz ocena zgodności efektów
konserwatorskich z zasadami zawartymi w Karcie Historycznych Ruin.
Przykłady przekształceń historycznych ruin
CASTILLO MATRERA (Hiszpania, Villamartin, ruiny wieży, IX w.)
Przekształcenia miały na celu zahamowanie postępującej destrukcji ruin poprzez ich
konsolidację z równoczesnym odtworzeniem i uczytelnieniem części gabarytu wieży (Ryc. 1).
Uzupełnione fragmenty wieży pokryto tynkiem wapiennym nawiązującym (wg autora projektu)
do autentycznych detali odnalezionych na miejscu. Uzupełnienia scalające zdecydowanie
odróżniają się od historycznej tkanki i konstrukcji, dominując nad ich pozostałościami - głównie
ze względu na kontrastującą kolorystykę. Regularna forma zmieniła dotychczasową ekspozycję
ruiny w krajobrazie. W dalszych otwarciach widokowych autentyczne fragmenty wieży zatraciły
swoją czytelność, a dotychczasowa ruina zamku postrzegana jest jako zachowany w całości,
regularny w formie, jego fragment. Nie zawsze bowiem, o efektach uzupełnień scalających
decyduje ich skala w stosunku do autentycznej tkanki.
Regularność wykreowanej w efekcie scaleń formy i cechy materiałowe mogą zdominować,
nawet przy niewielkim ich zakresie, historyczny destrukt. Ramy minimum ingerencji zostały
przekroczone i podporządkowane uczytelnieniu gabarytu wieży. Uzupełnienia z kontrastującym
białym tynkiem spełniają warunek odróżnialności od tkanki autentycznej, jakkolwiek
kompozycja i spójność kolorystyczna całości budzi wątpliwości. Wiele do życzenia pozostawia
estetyka tylnej ekspozycji ruiny. Przekształcenia scalające z założenia są nieodwracalne.
Zmniejszenie kontrastu pomiędzy nowymi uzupełnieniami a autentyczną tkanką możliwe jest
w długoletnim procesie starzenia się materiału użytego do scaleń.
Przeprowadzone prace zostały negatywnie ocenione przez część mieszkańców, w publikacjach
prasowych określano je jako „neobrutalistyczne” - niemniej – nominowane zostały do dwóch
międzynarodowych nagród w kategorii ochrony architektury wygrywając w głosowaniu
publicznym.
Rodzaj ingerencji: konsolidacja zachowanych fragmentarycznie murów zapewniająca stabilność
ruiny poprzez uzupełnienia ubytków - bez wprowadzenia programu użytkowego.
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Ryc.1 Castillo Matrera, ruiny wieży przed i po przekształceniu;
źródło: https://www.medieval.eu/matrera-castle-vilharigues-tower/ - dostęp 20.10.2020

KALO CASTLE (Dania, ruina zamku we wschodniej Jutlandii, XIV w.)
Celem ingerencji było bezpieczne udostępnienie ruin turystom z zapewnieniem ekspozycji
wnętrza ruiny i zewnętrznych otwarć widokowych m.in. uczytelnionego narysu zewnętrznych
murów zamku (Ryc. 2).
Do wnętrza ruiny wprowadzono schody prowadzące na różne poziomy widokowe, oparte
na stalowej ramie z podporami konstrukcyjnymi w czterech punktach. Ich konstrukcja nie
zdominowała ruiny. Zastosowane drewno i stalowe schody mają współczesne, ahistoryczne
cechy jednoznacznie odróżniające je od historycznej tkanki i konstrukcji. Umieszczona
wewnątrz ruiny konstrukcja nie zakłóca zewnętrznej percepcji ruiny.
W dalszych ekspozycjach kładki widokowe nie są czytelne, co sprawia, że dotychczasowa
ekspozycja w krajobrazie jest w pełni zachowana. Niezależność konstrukcyjna uzupełnienia
w pełni uwzględnia zasadę minimum ingerencji i odwracalności przekształceń.
Realizacja spełnia zalecenia zawarte w Karcie. Projekt był nominowany do europejskiej Nagrody
Mies Van der Rohe w 2017 r.
Rodzaj ingerencji: uzupełnienia architektoniczne w postaci urządzeń małej architektury
pozwalających na bezpieczną ekspozycję wnętrza ruiny i użytkowanie jako punktu widokowego.
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Ryc. 2 Kalo Castle - ruina z uzupełnieniem; fot. autor

RUINA ZAMKU W IŁŻY (Polska, Iłża, XIV w.)
Ingerencje miały na celu zapewnienie stabilności konstrukcyjnej baszty, bezpiecznego dostępu
turystów do ekspozycji widokowej z jej szczytowej kondygnacji oraz wyposażenie ruiny
w kubaturę użytkową (Ryc. 3).
Wewnątrz baszty wykonano stropy żelbetowe wzmacniające i zarazem usztywniające konstrukcję
oraz dodatkowe elementy stężające w postaci obwodowych wieńców żelbetowych. Dodano
zewnętrzną spiralną klatkę schodową i współczesne zadaszenie szczytowej kondygnacji baszty
zabezpieczające jej koronę przed opadami atmosferycznymi. Kubaturę użytkową dobudowano
na dziedzińcu do odtworzonego muru.
Uzupełnienia nie zdominowały autentycznej tkanki, chociaż forma zadaszenia korony baszty
jest dyskusyjna. Dobudowany pawilon z zastosowaniem materiału budowlanego nawiązującego
do autentycznego różni się od historycznego otoczenia tym, że nie jest w stanie ruiny.
Ahistoryczność pawilonu przejawia się w formie jego bryły i cechach zadaszenia widocznego
ze szczytu baszty. Pawilon ukryty za murem nie wpływa na zewnętrzną, dotychczasową
ekspozycję ruiny. Ekspozycja krajobrazowa została zachowana z niewielkim jej zakłóceniem
przez regularność odtworzonego fragmentu muru. Rozwiązania stabilizujące konstrukcję
baszty zgodnie z ich celem nie są odwracalne.
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Rodzaj ingerencji: konsolidacja ruiny poprzez wzmocnienie konstrukcyjne sklepień, stropów
i ścian powiązane z udostępnieniem pomieszczeń; dodanie niewielkiego kubaturowo obiektu
i elementów małej architektury pozwalających na użytkowanie ruiny.

3a

3b

Ryc. 3. Iłża, uzupełnienia ruin zamku; źródło: 3a.- http://www.ilza.turystyka.pl/zamek-w-ilzy/ 3b.https://plus.echodnia.eu/radomskie/tajemnice-naszych-zamkow-ilza-wideo-zdjecia/ar/13341797,
dostęp: 20.10.2020

TORRE DE VILHARIQUES (Portugalia, Vouzela, przełom XIII i XIV w., wieża usytuowana na
wzniesieniu górującym nad położonym w dolinie miastem)
Celem interwencji była stabilizacja konstrukcyjna zachowanych fragmentów wieży oraz
wprowadzenie do ruiny użytkowych funkcji kulturalnych i wystawienniczych (Ryc. 4).
Do pierwotnego wnętrza wieży z zachowanymi w części ścianami wstawiona została
ahistoryczna konstrukcja metalowo-szklana z podziałem na trzy kondygnacje, odpowiadająca
kubaturowo wnętrzu wieży i uczytelniająca jej pierwotna bryłę. Mimo skali kubaturowego
uzupełnienia zachowana została równowaga pomiędzy nową strukturą a historyczną tkanką.
Zastosowane w uzupełnieniu materiały jednoznacznie odróżniają uzupełnienie od historycznej
tkanki i konstrukcji. Główna, dotychczasowa ekspozycja krajobrazowa ruiny od strony miasta
nie uległa zmianie.
Zestawienie współczesnego detalu architektonicznego uzupełnienia z kamiennymi reliktami
wieży zapewnia czytelność ruiny w bliskiej jej ekspozycji od strony niezachowanych fragmentów.
Mimo przekształceń znaczenie ruiny w krajobrazie zostało utrzymane. Można przyjąć, że
ingerencje w zabytkową tkankę są minimalne, a dokonane przekształcenia są odwracalne.
Ze względu na skalę uzupełnienia projekt spotkał się z nielicznymi głosami krytycznymi.
Rodzaj ingerencji: ahistoryczne, kubaturowe uzupełnienie architektoniczne ruiny
z wprowadzeniem do ruiny programu użytkowego.
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Ryc. 4 Torre de Vilhariques, ruina wieży przed i po przekształceniu, źródło:
https://www.medieval.eu/matrera-castle-vilharigues-tower/

RUINA KOŚCIOŁA (Czechy, Neratov, 1733 r., usytuowana na wzgórzu w niewielkiej osadzie przy
granicy z Polską)
Cel przeprowadzonych prac: zabezpieczenie i stabilizacja ruiny z równoczesną restytucją
historycznej funkcji z rozszerzeniem o funkcje kultury (Ryc. 5). Ruinę oczyszczono,
zakonserwowano i przekryto konstrukcją z drewna klejonego ze szklaną częścią zadaszenia
w kształcie krzyża zabezpieczając autentyczną tkankę przed zjawiskami atmosferycznymi
i umożliwiając całoroczne wykorzystanie wnętrza. Nowe uzupełnienie w postaci dachu nie
dominuje, a co najwyżej pozostaje w równowadze z zachowanymi murami obwodowymi
świątyni. Jednoznacznie współczesna konstrukcja dachu i jego przeszklenie podkreśla we
wnętrzu autentyzm ścian kościoła wzmacniając ich ekspozycje zmieniającym się w ciągu dnia
naturalnym oświetleniem.
Nowe, minimalistyczne w formie wyposażenie wnętrza uwydatnia jego wartość dodaną do
historycznej ruiny. Przekrycie ruiny dachem równoznaczne było z odtworzeniem w krajobrazie
pierwotnej bryły kościoła. Usytuowanie kościoła na wzgórzu sprawia, że w zewnętrznych
ekspozycjach widokowych dominują ściany ruiny, a nowe zadaszenie jest prawie niewidoczne.
Zewnętrzne lica ścian poddano renowacji, co jest istotnym odstępstwem od zasad określonych
w Karcie. To sprawiło, że ruina utraciła swoje genetyczne cechy i przestała być postrzegana
w krajobrazie, w przeciwieństwie do wnętrza, jako historyczny destrukt.
Przekształcenie struktury przestrzennej ruiny trudno określić jako ingerencję minimalną.
Warunek ten spełnia podejście do wnętrza ruiny - konserwacja wewnętrznego lica ścian,
zabezpieczenie korony murów i jej dostosowanie do umocowania konstrukcji dachu.
Odwracalność przekształceń jest możliwa, ale pozbawiona uzasadnienia.
Położenie ruiny w odległej od skupisk ludzkich osadzie liczącej około 60 mieszkańców nie
rokowało jej ochrony. Przywrócenie funkcji użytkowych o zasięgu regionalnym (wydarzenia
sakralne i kulturalne) stworzyło szansę trwałego zachowania obiektu.
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Rodzaj ingerencji: uzupełnienie w miejscu niezachowanego fragmentu kubaturowego budowli
dla uczytelnienia jej pierwotnej bryły i przywrócenia pierwotnego potencjału funkcjonalnego.

		
5a

5c

5b

5d
Ryc. 5 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Neratov; źródło: 5a neratov.cz; 5 b-d fot.
autor

KOLDINGHUS – ruina zamku (Dania, Kolding w południowej Jutlandii, historia sięga XIII w.)
Celem przeprowadzonych prac było zabezpieczenie i stabilizacja ruiny z równoczesną adaptacją
do funkcji kulturalnych i wystawienniczych wraz z odtworzeniem bryły zamku (Ryc. 6).
Ruinę oczyszczono, zakonserwowano zachowując autentyzm destruktów. Wprowadzono
uzupełnienia w miejscach niezachowanych fragmentów budowli odtwarzające pierwotną bryłę
zamku oraz elementy wnętrz - z przywróceniem pierwotnego potencjału funkcjonalnego. Na
nowych fundamentach wewnątrz ruiny wzniesiono słupy z drewna klejonego podtrzymujące
dach, antresole i podwieszone kładki. Niezachowane fragmenty murów uzupełnione zostały
lekkimi, drewnianymi ścianami zawieszonymi na konstrukcji dachu z zewnętrzną okładziną
dębowych gontów oraz współczesną cegłą. Uzupełnienia bryły zamku - ubytków w ścianach
i niezachowanego dachu nie zdominowały autentycznej tkanki. Wątpliwości można mieć wobec
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architektonicznej formy konstrukcji słupowej, która ze swoją agresywnością dominuje we
wnętrzach, a zachowane mury tworzą tło odważnej, architektonicznej kreacji.
Czytelność destruktu została w pełni utrzymana. Wprowadzone uzupełnienia jednoznacznie
odróżniają się od historycznej tkanki i konstrukcji. Istotnym efektem przekształceń jest
odtworzenie bryły zamku w krajobrazie z czytelnością autentycznych jego pozostałości. Tym
samym obiekt utracił cechy historycznej, eksponowanej w krajobrazie, ruiny – co jest istotnym
odstępstwem od zapisu w Karcie. Nie zmienia to jednak faktu, że jej dokumentujące znaczenie
zostało utrzymane.
Niezależność konstrukcji uzupełnień wobec ocalałych fragmentów zamku spełnia warunek
minimalnej ingerencji w strukturę zabytku oraz teoretycznej, w tym przypadku, jej odwracalności.
Rodzaj ingerencji: wprowadzanie współczesnych uzupełnień w miejscach niezachowanych
fragmentów budowli dla uczytelnienia jej pierwotnej bryły i przywrócenia potencjału
użytkowego.

Ryc. 6 Koldingus – ruina zamku po przywróceniu pierwotnej bryły; źródło: https://www.ubc.net/
content/koldinghus; https://pl.qaz.wiki/wiki/Koldinghus; dostęp: 20.10.2020
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Wnioski
Ruiny historyczne poddawane są, w różnym stopniu i zakresie, zabiegom konserwatorskim
i adaptacyjnym poczynając od scalania i konsolidacji murów, uzupełnień w postaci urządzeń
małej architektury i obiektów użytkowych, po kubaturowe uzupełnienia w miejscach
niezachowanych fragmentów historycznych budowli. Jednostkowe lub powiązane ze sobą
ingerencje mogą obejmować:
- konsolidację zachowanych fragmentarycznie murów zapewniającą spójność i stabilność
ruiny poprzez scalające uzupełnienia ubytków – bez wprowadzenia programu użytkowego;
- konsolidację ruiny poprzez wzmacnianie konstrukcyjne sklepień, stropów i ścian, której
celem jest udostępnienie lub pozyskanie pomieszczeń użytkowych;
- wprowadzanie urządzeń małej architektury umożliwiających dostępność i ekspozycję ruiny
dla turystów;
- wprowadzanie ahistorycznych, niewielkich, kubaturowych uzupełnień architektonicznych
umożliwiających użytkowanie ruin;
- wprowadzanie współczesnych uzupełnień w miejscach niezachowanych fragmentów
kubaturowych budowli dla uczytelnienia pierwotnej bryły obiektu i przywrócenia pierwotnego
potencjału użytkowego obiektu.
Scalanie tracących stabilność i spójność konstrukcyjną murów ma zatrzymać destrukcję
i zapobiec nieuchronnym wcześniej czy później katastrofom budowlanym. Ingerencje te nie
przyczyniają się bezpośrednio do wprowadzania funkcji użytkowych, ale często są konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa turystów zwiedzających ruiny. Istotnym warunkiem tego
rodzaju zabiegów jest właściwy dobór materiałów scalających, ich właściwości technicznych
i kolorystyki.
Stosowana zasada zgodności materiałowej autentycznych destruktów ze scalającymi lub
kubaturowymi uzupełnieniami jest różnie, a często - dosłownie interpretowana. W imię
zgodności stosowany jest materiał budowlany ze zniszczonych partii tego samego obiektu lub
z tego samego źródła (np. kamieniołomu). W efekcie warunek odróżnialności uzupełnień nie
jest dotrzymywany. Dotyczy to również dodawanych uzupełnień kubaturowych.
Zdominowanie destruktów skalą uzupełnień scalających o kontrastującym z zabytkową tkanką
materiale i kolorystyce może spowodować, szczególnie w dalszej ekspozycji krajobrazowej,
utratę genetycznych cech i percepcji obiektu jako historycznej ruiny.
Wzmocnienia konstrukcyjne, uzupełnienia stropów, sklepień i ścian powstrzymują destrukcję
i zapobiegają katastrofom budowlanym. W praktyce, prace takie często motywowane są nie tyle
potrzebą konserwacji zachowawczej, co pozyskaniem przeważnie niewielkich, zamkniętych
kubatur użytkowych. Oznacza to, że zagospodarowany fragment przestaje być ruiną, jednak
niewielka skala przekształceń nie wpływa na zmianę statusu ruiny całego obiektu.
Urządzenia „małej architektury” to uzupełnienia w niewielkim stopniu ingerujące w historyczną
tkankę, szczególnie jeśli konstrukcja jest od niej niezależna. Służą bezpiecznemu udostępnieniu
ruiny turystom, ekspozycji wnętrza, otoczenia i walorów krajobrazowych. Lekkie, o współczesnej
formie, konstrukcje schodów, pieszych kładek, pomostów widokowych, barierek, tablic
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informacyjnych, oświetlenia stanowią oczywiste wyposażenie ruin.
Uzupełnienia kubaturowe są najczęściej warunkiem użytkowania ruin i przyczyniają się
pośrednio do ich konserwacji. Poprawność konserwatorska tego rodzaju uzupełnień wymaga
spełnienia kilku warunków. Nie powinny one być widoczne w zewnętrznej ekspozycji ruiny
i ograniczać czytelności jej wewnętrznej struktury. Cechy i formy architektoniczne powinna
cechować neutralność wobec destruktów przy zastosowaniu współczesnych materiałów.
Warunek odwracalności uzupełnień kubaturowych determinuje ich rozwiązania konstrukcyjnobudowlane nieingerujące w historyczną substancję i pozwalające na przywrócenie pierwotnego
stanu ruiny w razie zmian programu użytkowego. Nasuwa się tu porównanie do „mebli”
wstawionych do historycznej struktury z możliwością ich usunięcia.
Uwarunkowania te wymagają od projektanta-architekta świadomości dokumentacyjnego
znaczenia ruiny i odpowiedzialności za zachowanie zapisanych w niej treści. Ambicje twórcze
projektantów wyzwalają niekiedy dążenie do zmiany priorytetów: projektowana kubatura
– traktowana jako dzieło architektoniczne przestaje pełnić rolę uzupełnienia historycznej
struktury, a struktura ta staje się uzupełnieniem – scenografią dla projektowanego obiektu.
Jest to sprzeczne z zaleceniem Karty, by współczesne ingerencje nie dominowały skalą i formą
architektoniczną nad historycznym dokumentem.
Interwencje scalające, stabilizujące i właściwie zaprojektowane niewielkie uzupełnienia
kubaturowe nie są sprzeczne z duchem Karty.
Uzupełnienia w miejscach niezachowanych fragmentów kubaturowych budowli w celu odtworzenia
gabarytów jej bryły i potencjału funkcjonalnego całkowicie zmieniają postać obiektu. Ocena
takich przekształceń jest złożona. Restauracja destruktów (stropów, ścian działowych, stolarki
okiennej i drzwiowej itp.) oraz odtworzenie historycznej postaci obiektu w krajobrazie
oznaczają, że traci on status ruiny, mimo że destrukty są w dalszym ciągu zachowane i czytelne.
Jeśli utrzymane zostały wartości zabytkowe, to taki rodzaj przekształceń można uznać za
dopuszczalny.
W Polsce próby podobnych przekształceń ruin pozostają głównie w fazie koncepcyjnej (np.
kościół św. Mikołaja w Głogowie, Fara w Gubinie). Realizacje takich koncepcji wymagają
wysokich nakładów - chociaż pośrednio przyczyniają się do skutecznego zabezpieczenia
zabytkowej tkanki, nie mogą być finansowane ze środków budżetowych przeznaczanych na
ochronę zabytków.
Użytkowanie ruin zgodne jest z oczekiwaniami społecznymi i dążeniami ich właścicieli, a co
najważniejsze – znacznie zwiększa szanse remontów zabezpieczających, a tym samym zachowania
destruktu. Zagospodarowanie ruin historycznych zintegrowane z ochroną ich dokumentalnej
wartości łączyć musi wiedzę konserwatorską z właściwie rozumianą, podporządkowaną
zasadom ochrony dziedzictwa, kreacją architektoniczną spójną kompozycyjnie z historyczną
ruiną. O akceptacji ingerencji decydować będzie właściwa lokalizacja, proporcje w stosunku
do historycznej tkanki, forma architektoniczna, materiały budowlane i kolorystyka uzupełnień.
Uzupełnienia jako wartość dodana do historycznych pozostałości obiektu mogą w przyszłości
aspirować do uznania za wymagający ochrony dokument postępowania z ruinami historycznymi
w XXI wieku.
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ABSTRAKT: Celem artykułu jest przedstawienie raportu o innowacyjnych technikach restauratorskich,
technologiach i materiałach stosowanych w konserwacji w kontekście nauk przyrodniczych
i dziedzictwa przyrodniczego Projektu RUINS. W pierwszej kolejności opisano specyfikę ochrony
i konserwacji ruin. Następnie omówione zostały nauki przyrodnicze oraz związane z nimi innowacje
w kontekście dziedzictwa. W artykule przedstawiono również strukturę raportu oraz przykładowe
badanie. Przedstawione badania mogłaby w przyszłości stać się wirtualną, aktualizowaną na bieżąco
bazą danych, która posłuży jako narzędzie wykorzystywane przy ochronie i konserwacji ruin.
SŁOWA KLUCZE: Nauki przyrodnicze, innowacje, ochrona i konserwacja dziedzictwa, ruina
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Wprowadzenie - specyfika ochrony i konserwacji ruin
W literaturze termin ruina oznacza obiekt zachowany w stanie niekompletnym, czasem
skonstruowany celowo, aby sprawiać wrażenie nienaruszonej struktury, która uległa rozkładowi.
Taka architektura powstaje w wyniku utraty pierwotnego przeznaczenia budynku. Obiekty te
zwykle ulegały długotrwałej degradacji i nie było powodu, aby je odbudowywać lub wyburzać.
Ruiny na obszarach miejskich są w tym kontekście bardzo istotne, ponieważ podejmuje się
działania mające na celu maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Jednym z negatywnych zjawisk
w miastach jest celowa dewastacja obiektów zabytkowych przez spekulacyjnych właścicieli
mających na celu uwolnienie terenu i przeznaczenie go pod nową budowę.
Czeski konserwator zabytków Ondřej Šefců1 twierdzi, że zrujnowane obiekty stanowią
w pewnym sensie pozostałości niezwykłych niegdyś budowli z dodaną, w postaci romantycznie
postrzeganej stopniowej dezintegracji, wartością. W budynkach tych brakuje podstawowych
elementów umożlwiających ich dalsze funkcjonowanie, takich jak dachy, rynny, okna, drzwi
itp. Określenie przyczyn degradacji nie jest jednak jasne. Z tego powodu sposób konserwacji
zabytków należy określać indywidualnie dla poszczególnych budynków.
Problemami technicznymi, które utrudniają konserwację obiektów zabytkowych są: warunki
klimatyczne, korozja biologiczna i przede wszystkim człowiek.
Na podstawie praktycznych doświadczeń możliwe jest określenie działań przydatnych w procesie
konserwacji zabytkowych riun:
1. Należy zapobiegać nadmiernej wilgoci w budynku (drenaż, system odprowadzania wód
opadowych, tymczasowe lub trwałe pokrycie dachowe)
2. Należy usunąć sąsiadującą zieleń, zwłaszcza w przypadkach, w których penetruje elementy
murowane. Przy usuwaniu należy jednak zachować ostrożność, jako że korzenie mogą
podtrzymywać konstrukcję
3. Drzewa nie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu prowadzą do zachowania
malowniczości obszaru
4. Konieczna może okazać się konsolidacja muru w przypadku, gdy jego konstrukcja nie jest
odporna na działanie atmosferyczne
5. Aby budynek był ogólodostępny, konieczne jest zaprojektowanie nowych dojść, schodów
lub innych konstrukcji umożliwiających dostep. Istotne jest także zaplecze socjalne
i techniczne. Wszystkie te struktury powinny jednak minimalizować wpływ na wartości
historyczne, a także możliwie dopasować się do kontekstu miejsca.
Nie ma jednak rozwiązania idealnego, konieczny jest kompromis. Obowiązek należytego
wyważenia eksploatacji i właściwej konserwacji obiektu spoczywa na specjalistach.
Ruiny są cennym źródłem informacji naukowych i mają określoną podstawę emocjonalną.
W drugiej połowie XVIII w. narodził się nurt (protoromantyzm), w myśl którego ruiny
Ševců O., Problémy při opravách torzálních památek. Poznatky památkáře, Sborník přednášek z odborného
semináře STOP, STOP, Republika Czeska 2017.
1
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zaczęto świadomie konserwować. W okresie puryzmu (II połowa XIX w.) panowała silna
tendencja do przywracania ruinom ich „pierwotnej” formy. Ochrona dziedzictwa jest
złożonym zagadnieniem. Należy szanować i chronić wartość ruin jako pełnoprawnego źródła
historycznego, które stanowi świadectwo historii. Niemożliwym jest zatem stworzenie ogólnych
zasad, każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Lata praktyki pozwalają jednak
określić ogólne wytyczne i zalecenia2, do których należą:
• Klasyfikacja obiektu;
• Styl architektoniczny ruiny;
• Wartość dziedzictwa;
• Społeczna funkcja ruiny;
• Koncepcja prac konserwatorskich;
• Konserwacja;
• Rekonstrukcja;
• Działania naprawcze;
• Odpowiedni sposób użytkowania.
Świadoma ochrona i konserwacja historycznych ruin wymaga, oprócz zwykłych metod
wykorzystywanych przy zabytkach i dziełach sztuki, nietypowych działań. Ta niecodzienność
wynika z faktu, iż zwyczajowo obiekty w stanie niekompletnym nie podlegają ochronie. Żeby
Aby sprostać warunkom atmosferycznym i innym warunkom środowiskowym, budynek musi
posiadać kompletny system elementów wykończeniowych, takich jak dach i pokrycia dachowe,
okładziny ścienne, czy tynki. Zastosowanie tych elementów jest jednak często sprzeczne
z koncepcją „ochrony ruiny jako ruiny”, a zatem konserwacja częściowo zachowanych budynków
wiąże się z szeregiem nietypowych problemów technicznych. Rozwiązaniem tych problemów
oferują różnorodne dziedziny nauk.
Nauki przyrodnicze – podstawowy podział
Nauki przyrodnicze można opisać jako przedsięwzięcie systemowe, które organizuje wiedzę
w postaci możliwych do udowodnienia tez i hipotez. Nauki przyrodnicze są powszechnie
podzielone na:
• Nauki ficzyczne – dziedzina nauk przyrodnicznych zajmująca się badaniem układów
nieożywionych:
- Astronomia;
- Fizyka;
- Chemia;
- Nauka o Ziemi.
Sokol J., Dudík T., Štulc J., Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, Státní ústav památkové péče v
Praze, Republika Czeska 1998.
2
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• Nauki o życiu – dziedzina nauk przyrodnicznych zajmująca się badaniem układów
ożywionych:
- Biologia;
- Ekologia.
Potrzeba wykorzystania nauk ścisłych i humanistycznych w badaniach nad dziedzictwem
kulturowym doprowadziła w ostatnich dziesięcioleciach do powstania nowej dyscypliny
naukowej. Jedną z wiodących platform zajmujących się tą dziedziną w Europie jest powstająca
platforma badawcza E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science),
która sformułowała następującą definicję nowej dyscypliny: Nauka o dziedzictwie jest
interdyscyplinarnym, naukowym badaniem dziedzictwa. Nauka o dziedzictwie czerpie z różnych
nauk humanistycznych, ścisłych i inżynieryjnych. Koncentruje się na poprawie zrozumienia, trosce
i zrównoważonym wykorzystaniu dziedzictwa tak, aby mogło wzbogacać społeczeństwo, zarówno
dziś, jak i w przyszłości. Nauka o dziedzictwie to termin ogólny obejmujący wszystkie formy badań
naukowych nad dziełami ludzkimi oraz połączonymi dziełami natury i człowieka, które mają
wartość dla społeczeństwa3.
Innowacyjne techniki, technologie i materiały konserwatorskie
Przegląd wszystkich narzędzi wykorzystywanych do badań, ochrony i prezentacji historycznych
ruin byłby zbyt obszerny. Dlatego, w celu wskazania tych najbardziej praktycznych, w ramach
projektu RUINS, konieczne było przeprowadzenie selekcji. Priorytetowo potraktowano te
metody i procedury, które należą do najczęściej stosowanych w procesie ochrony i konserwacji
ruin. Wybrano także metody stosowane na stanowiskach pracy członków konsorcjum oraz
oryginalne wyniki badań z tych stanowisk. Dla Raportu dotyczącego innowacyjnych technik,
technologii i materiałów konserwatorskich szczególne znaczenie mają zatem metody analityczne
i diagnostyczne.
Zapis poszczególnych metod składa się z opisowej charakterystyki, zakresu zastosowania, a także
niezbędnego stopnia interwencji. Dla praktycznej oceny ważne jest krótkie podsumowanie zalet
i wad opisywanej metody. Pomocne mogą okazać się umieszczone w raporcie słowa kluczowe,
streszczenie literatury przedmiotu oraz linki do stron internetowych. W większości przypadków
podano przykłady rzeczywistych zastosowań metody. Raport zawiera następujące kategorie:
• Metody badań, analiz i prezentacji:
- Metody badań:
- Skanning 3D;
- Badania archeologii lotniczej;
- Tachimetria elektroniczna;
- Fotogrametria cyfrowa;
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_natural_science
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- Fotografia przy użyciu dronów;
- Skanowanie laserowe;
- Fotografia 360 stopni.
- Techniki wizualizacji:
- Modelowanie 3D;
- System informacji geograficznej (GIS);
- Modelowanie wieloskalowe.
• Metody diagnostyczne:
- Przestrzenie niedostępne, wnęki:
- Endoskopia;
- Radar penetracyjny;
- Termografia.
- Testy materiałów:
- Maszyny wytrzymałosciowe;
- Penetrometr - Pilodyn;
- Pin pushing;
- Młotek Schmidta.
- Inwentaryzacja uszkodzeń:
- Metody akustyczne;
- Interferometria;
- Przenośny generator promieniowania rentgenowskiego;
- Rezystor;
- Metody ultradźwiękowe.
- Analiza materiałów:
- Wilgotnościomierz pojemnościowy;
- Spektroskopia FTIR;
- Chromatografia jonowa;
- Rezonans magnetyczny;
- Mikroskopia optyczna;
- Test wytrzymałości na odrywanie;
- Spektroskopia Ramana;
- Pomiary rezystancji;
- Skaningowy mikroskop elektronowy;
- Badania zagęszczenia gruntu;
- Analiza termiczna;
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- Tomografia komputerowa;
- Dyfrakcja rentgenowska;
- Rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna.
• Działania naprawcze:
- Wzmocnienia murów:
- Kompozyty wzmacniane włóknami;
- Miejscowa wymiana muru;
- Mury oporowe.
- Obróbka powierzchniowa:
- Wykorzystanie wapna;
- Wykorzystanie nano wapna;
- Patynowanie;
- Wykorzystanie tynków.
- Ściany i dachy:
- Pokrywanie ołowiem;
- Pokrywanie darniem.
• Konserwacja
- Regularne kontrole.
• Współczesne element wyposażenia:
- Panele informacyjne;
- Dachy rozsuwane;
- Oświetlenie;
- Transparentne pokrycia dachowe;
- Transparentne podłogi.
Szczegóły i przebieg poszczególnych badań można najlepiej przedstawić na konkretnym
narzędziu – maszynie wytrzymałościowej do pomiaru wytrzymałości na ściskanie.
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Metoda

Maszyna wytrzymałościowa do pomiaru wytrzymałości na ściskanie

Typ

Diagnostyczny

Opis badania

Urządzenie do pomiaru właściwości mechanicznych drewna za pomocą niewielkich
rozmiarów podnośnika umieszczanego w wywierconym wcześniej otworze i przeznaczone
do określania właściwości mechanicznych: wytrzymałości i modułu odkształcenia przy
ściskaniu równolegle do włókien. W badaniu mierzy się zależność siły od odkształcenia
podczas rozsuwania symetrycznie ułożonych szczęk w otworze o średnicy 12 mm4.

Specyfikacja

Urządzenie zostało opracowane przez ITAM AS CR na potrzeby badań terenowych.
Podczas pomiaru siła jest skanowana i rejestrowana. Korelacje między wytrzymałością
na ściskanie równolegle do włókien a wytrzymałością próbek standardowych określa się
zgodnie z normą EN 408 w przedziale R2 = 0,7–0,9 w zależności od gatunku drewna.
Zależności opisano przy wykorzystaniu regresji liniowej5. Modułu sprężystości nie można
obliczyć bezpośrednio z wykresu; moduł odkształcalności wyznaczono za pomocą kąta
dopasowania krzywej przez liniową część zapisu siły i odkształcenia. Zwykle pomiar jest
wykonywany na czterech różnych głębokościach pod powierzchnią. Otwory są starannie
wiercone w wybranych miejscach, aby umożliwić dalszą ocenę stanu drewna, np. klasa
drewna na podstawie rdzenia, trocin oraz kontroli wideo.

Sposób
wykorzystania

Badania in situ. Metoda przeznaczona wyłącznie do miękkich gatunków drewna
powszechnie stosowanych w konstrukcjach drewnianych (dachy, stropy, ściany z bali),
czyli świerku, jodły, sosny i modrzewia. Wymaga przestrzeni 150 × 150 mm na wiertło.

Skala interwencji

Półniszcząca (mniej inwazyjna)

Główne zalety

Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z laptopem wyniki są natychmiastowe. Otwory
można wykorzystać do przyszłych pomiarów.

Zagrożenia

W przypadku zdobionych belek stropowych po przeprowadzeniu testów otwory należy
uszczelnić.

Odwołania

Drdácký M., Kloiber M., In-situ compression stress-deformation measurements along the
timber depth profile. In Structural Health Assessment of Timber Structures, Book Series:
Advanced Materials Research 778, Trans Tech Publications, Szwajcaria 2013, ss. 209-216.
Kloiber M., Drdácký M. Tippner J., Hrivnák J., Conventional compressive strength parallel
to the grain and mechanical resistance of wood against pin penetration and microdrilling
established by in-situ semidestructive devices, [w:] Materials and Structures, 2015, 48(10):
ss. 3217‒3229.

Dostęp

ITAM CAS

Słowa klucze

Defektoskopia, badania materiałów, miękkie drewno

Autor badania

Jiří Bláha, CET

Drdácký M., Kloiber M., In-situ compression stress-deformation measurements along the timber depth profile.
In Structural Health Assessment of Timber Structures, Book Series: Advanced Materials Research 778, Trans Tech
Publications, Switzerland 2013, ss. 209-216.
5
Kloiber M., Drdácký M. Tippner J., Hrivnák J., Conventional compressive strength parallel to the grain and
mechanical resistance of wood against pin penetration and microdrilling established by in-situ semidestructive
devices, [w:] Materials and Structures, 2015, 48(10): ss. 3217‒3229.
4
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Ilustracje

Źródło ilustracji

Michal Kloiber, ITAM
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Przykład zastosowania
Specyfikacja miejsca

Stříbro, dom Nr 305

Lokalizacja

Stříbro Nr. 16, Tachov District, Plzeň Region, Republika Czeska

Właściciel

Własność prywatna

Przedmiot badań

Pomieszczenia wykonane z drewnianych bali wbudowanych w ceglaną kamienicę.

Przyczyna badania

Szczegółowe badania ścian z bali wzniesionych w dwóch różnych okresach (1490 /
91d, 1731 / 31d), znane z datowania dendrochronologicznego.

Zakres badania

Półniszczący

Data badania

2016-12-06

Czas trwania badania

3 godziny

Wyniki badania

Średniowieczne ściany drewniane w pomieszczeniu A mogą nadal pełnić swoją
funkcję konstrukcyjną. Zdeformowane ściany po północnej i wschodniej stronie sali B
(barokowej) wymagałyby tak znaczących napraw, w tym także wymiany oryginalnego
materiału, dlatego postuluje się ich całkowitą wymianę.

Ocena

Zastosowanie przenośnego urządzenia pomogło określić rzeczywistą nośność
zachowanych elementów drewnianych. Materiał został pozyskany w sposób mało
inwazyjny.

Odwołania

Bláha J., Kloiber M., Hrivnák J., Stavebně-technický průzkum roubených stěn domu čp.
305 ve Stříbře (okr. Tachov), Research report, CET Telč 2016.
Karel T., Kratochvílová A., Nález roubené konstrukce pozdně gotického domu ve Stříbře
(Ruská, čp. 305), [w:] Průzkumy památek II/2017, ss. 69-78.

Ilustracje
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Źródło ilustracji

Jaroslav Hrivnák, ITAM, 2016
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Podsumowanie
Ochrona i konserwacja ruin wymaga szczególnego, systematycznego podejścia. Podejście to
charakteryzuje całokształt nauk o dziedzictwie. Nauki przyrodnicze znajdują zastosowanie w
ochronie historycznych ruin głównie poprzez innowacje technologiczne.
Istnieje szeroki wybór technik, technologii i materiałów wykorzystywanych przy ochronie
ruin, dlatego przed wyborem należy starannie je przeanalizować. Wybór powinien być oparty
na dokładnej analizie badanego obszaru, szczególnie w przypadku ruin. Przegląd zawarty
w prezentowanym raporcie ma charakter wybiórczy, dlatego nie należy go traktować jako
ostatecznej listy, ale raczej jako zbiór wstępny, który można uzupełniać i aktualizować na
podstawie nowej wiedzy i doświadczeń. Przedstawione badania mogłaby w przyszłości stać się
wirtualną, aktualizowaną na bieżąco bazą danych, która posłuży jako narzędzie wykorzystywane
przy ochronie i konserwacji ruin.
Podziękowania
Artykuł powstał w ramach projektu RUINS (CE902), Interreg Central Europe.
Wkład autorów
Wszystkie części artykułu zostały opracowane przez obu autorów.
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ABSTRAKT: W artykule omówiono zagadnienia dotyczące tablic informacyjnych oraz instalacji
oświetleniowych obiektów, w szczególności obiektów zabytkowych. Artykuł w pierwszej kolejności
wymienia zalecenia metodologiczne zawarte w Karcie Interpretacji i Prezentacji Miejsc Dziedzictwa
Kulturowego ICOMOS, których należy przestrzegać na etapie projektowania instalacji oświetleniowych.
Przedstawiono krótką charakterystykę funkcji, przykłady, pozytywne i negatywne realizacje tablic
informacyjnych i oświetlenia obiektów zabytkowych, stanowiących ważny element omawianej
infrastruktury. Opisano dwa studia przypadków - Jihlava Town Fortification (CZ) i Remains of Slav
Hill Fortification. W podsumowaniu zawarto wytyczne do projektowania infrastruktury scenicznej
obiektów zabytkowych.
SŁOWA KLUCZE: Tablice informacyjne, oświetlenie sceniczne, zabytek, ruina
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1. Wstęp
Ochrona, konserwacja oraz zarządzanie ruinami wymagają złożonego, multidyscyplinarnego
podejścia. Ruina jest specyficznym obiektem, który w określonej formie służy określonemu
celowi – może być atrakcją turystyczną, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
(np. handlowej) lub miejscem aktywności społecznej. Ruiny starożytne i średniowieczne,
niezależnie od lokalizacji, stanu zachowania i przeznaczenia, zawsze reprezentują niezwykłe
wartości zabytkowe. Należy zatem zwrócić uwagę na ten fakt osobom, które w przyszłości będą,
z mniejszą lub większą świadomością, te obiekty oglądały.
W artykule podjęto problematykę tablic informacyjnych historycznych ruin oraz iluminacji
scenicznej. Jest to obszar, który w literaturze naukowej nie jest omawiany z taką samą
intensywnością, jak kwestie konserwatorskie. Nie wymaga takiej złożoności technicznej
i metodycznego podejścia, ale w prezentacji zabytków odgrywa istotną rolę. Nie jest to jednak
dziedzina całkowicie pomijana, przynajmniej w ogólnych zaleceniach metodologicznych.
Szczególnie istotna dla niniejszej pracy jest Karta ICOMOS dotycząca interpretacji i prezentacji
miejsc dziedzictwa kulturowego1, której struktura i zalecenia zostaną omówione w Rozdziale 2.
Tablice informacyjne i iluminacje opisują kolejno rozdziały 3 i 4. Uzupełnieniem treści są studia
przypadków omówione w ostatnim rozdziale.
2. Karta Interpretacji i Prezentacji Miejsc Dziedzictwa Kulturowego ICOMOS
Tablice informacyjne i oświetlenie sceniczne są sposobem prezentacji zabytków oraz stanowią
część infrastruktury interpretacyjnej. Karta ustanawia 7 podstawowych zasad, na których
powinna opierać się interpretacja i prezentacja2:
Zasada 1: Dostęp i zrozumienie - metody interpretacji i prezentacji powinny ułatwiać
społeczeństwu fizyczny i intelektualny dostęp do miejsc dziedzictwa kulturowego.
Zasada 2: Źródła informacji - interpretacja i prezentacja powinny opierać się na dowodach
zebranych za pomocą uznanych metod naukowych i akademickich, a także na żywych
tradycjach kulturowych.
Zasada 3: Uszanowanie otoczenia i kontekst - interpretacja i prezentacja miejsc
dziedzictwa kulturowego powinna odnosić się do ich szerszego kontekstu i otoczenia
społecznego, kulturowego, historycznego i naturalnego.
Zasada 4: Zasada zachowania autentyczności - interpretacja i prezentacja miejsc
dziedzictwa kulturowego musi szanować podstawowe zasady autentyczności w duchu
dokumentu ICOMOS Nara o autentyczności .
Zasada 5: Planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju - plan interpretacji miejsca
dziedzictwa kulturowego musi uwzględniać jego środowisko naturalne i kulturowe,
a jego głównymi celami są równowaga społeczna, finansowa i środowiskowa.
The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, ICOMOS 2008,
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf.
2
Ibidem.
1
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Zasada 6: Troska o integrację - interpretacja i prezentacja miejsc dziedzictwa kulturowego
musi być wynikiem znaczącej współpracy między specjalistami ds. dziedzictwa,
społecznościami oraz pozostałymi interesariuszami.
Zasada 7: Znaczenie badań, szkoleń i ewaluacji - ciągłe badania, szkolenia i ocena są
podstawowymi elementami interpretacji miejsca dziedzictwa kulturowego.
Wszystkie siedem zasad opisano szczegółowo w Karcie. Stanowią one wytyczne metodyczne,
które można w pewnym stopniu zastosować w praktyce do określonych narzędzi infrastruktury
interpretacyjnej, takich jak tablice informacyjne.
3. Tablice informacyjne
Panele informacyjne należą do nowoczesnych, aczkolwiek tradycyjnych (a właściwie najczęściej
stosowanych) sposobów prezentacji zabytków. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tablice
informacyjne są zawsze elementem sztucznie dodanym, a tym samym elementem historycznie
nieautentycznym danego obiektu.
Panele informacyjne tworzą grupę niewielkich rozmiarów stałych instalacji zaprojektowanych
z myślą o ekonomicznym i atrakcyjnym sposobie prezentowania informacji zwiedzającym.
Tablice informacyjne można wykorzystać w przypadku większości nieruchomych obiektów
historycznych, w tym ruin i stanowisk archeologicznych. Oferują przede wszystkim pełniejszy
obraz miejsca, jego historii lub lokalnych atrakcji. Rozwiązania techniczne mogą przybierać
różne formy. Rynek oferuje szeroki wachlarz tego typu rozwiązań, chociaż zazwyczaj są to
proste rozwiązania.
Najpopularniejsze typy paneli informacyjnych to:
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• Wolnostojące tablice wykonane z różnych materiałów

Ryc. 1 Tablica wolnostojąca – ruiny zamku, CZ (J. Novotný)

• Tablice na ścianach wykonane z różnych materiałów

Ryc. 2 Tablica informacyjna na ścianie kościoła św. Jakuba w Jihlava, CZ (J. Novotný)
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• Plakaty wykonane z tkanin syntetycznych
• Płyty chodnikowe z tekstem, mapą lub obrazkiem
• Wolnostojące plakaty / totemy; możliwe połączenie z audioprzewodnikiem

Ryc. 3 Šalek Castl – post informacyjny, SLO (http://kraji.eu/slovenija/saleski_grad/eng)
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• Wizualizacje lub modele nawigacyjne
• Modele dotykowe dla osób niewidomych

Ryc. 4 Model dotykowy na Rynku Głównym w Pécs, H (J. Novotný)

Ilość informacji, które można przedstawić jest ograniczona w przypadku standardowych
(tj. pasywnych) paneli informacyjnych. Nowe technologie i łączność internetowa dają nowe
możliwości. Panele informacyjne można łączyć z innymi formami prezentacji dziedzictwa
(strony internetowe, aplikacje na urządzenia inteligentne, ulotki itp.).
Jak wspomnino tablice informacyjne są nieautentyczną częścią obiektu. Stopień, w jakim
ingerują w przestrzeń historyczną zależy od lokalizacji i konkretnego rozwiązania technicznego.
Istnieją jednak sposoby umieszczania tablic w sposób umożliwiający minimalną ingerencję
w otoczenie.
Głównymi zaletami omawianego rozwiązania jest ich prostota i stosunkowo niewielki koszt.
Mapy i wizualizacje stanu pierwotnego można łatwo porównać z pierwotnym stanem obiektu,
co jest szczególnie istotne w przypadku ruin.
Główną wadą tablic informacyjnych jest konieczność ich regularnej konserwacji. Zagrożenie
dla takiego rozwiązania stanowią również akty wandalizmu, zwłaszcza w odległych
miejscowościach. Niewłaściwie zaprojektowane rozwiązanie techniczne lub lokalizacja mogą
zakłócić genius loci obszaru lub uniemożliwić wykonanie odpowiedniego zdjęcia przez
zwiedzających. Przezroczysty materiał minimalizuje niekorzystny efekt wizualny, ale sprawia,
że informacja jest trudniejsza do odczytania.
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4. Oświetlenie
Innym rodzajem nowoczesnej i uzupełniającej infrastruktury jest oświetlenie sceniczne
zabytków. Oświetlenie jest efemerycznym partnerem architektury, a projektowanie oświetlenia
stało się jej płynnym i harmonijnym przedłużeniem. Światło, odcień i gradient światła to
czynniki, które ujawniają kształt i formę obiektów w ciemnym otoczeniu zgodnie z kierunkiem
padania światła.
Oświetlenie obiektów historycznych jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej złożonych
dziedzin dla projektantów oświetlenia ze względu na wielość celów, którymi należy się kierować
w projekcie. Zalecenia projektowe oświetlenia związane są z wyglądem obiektu, otoczeniem
i technikami oświetlenia. Sztuczne oświetlenie pozwala na tworzenie scen i uzupełnia przestrzeń.
Oświetlenie maksymalizuje wizualny odbiór obiektu i jego otoczenia. Oświetlenie odzwierciedla
znaczenie zabytku we współczesnym świecie. Można je (zabytki) zwiedzać o każdej porze,
a wykorzystywane na potrzeby imprez okolicznościowych dodatkowo doświetlić, uzyskując
pożądany efekt.

Ryc. 5 Oświetlenie kościoła w Lublinie, PL (J. Novotný)

Oświetlenie w większości przypadków to, podobnie jak tablice informacyjne, nieautentyczne
elementy dziedzictwa. Skala ingerencji w same zabytki jest jednak nieistotna. Większy wpływ
sztuczne oświetlenie wywiera na środowisko. W krajach rozwiniętych zewnętrzne oświetlenie
obiektów historycznych powoduje od 5% do 20% całkowitego zanieczyszczenia świetlnego.
Bardzo często 60% do 80% całego strumienia światła omija fasadę i jest emitowane w niebo i do
otoczenia.
Od kilku lat przy iluminacji obiektów wykorzystywane są lampy LED, które dzięki rozwijającej się
technologii i zwiększającej się wydajności prawdopodobnie zdominują oświetlenie wewnętrzne
i zewnętrzne obiektów zabytkowych. Ich zaletą jest znikoma ingerencja w obiekt, a w przypadku
umieszczenia obok budynku minimalizują nikorzystne zjawiska optyczne jak np. olśnienie.
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Oświetlenie można wykorzystać do krótkotrwałych realizacji, takich jak videomapping.

Ryc. 6 Vidoemapping na ruinach średniowicznych fortyfikacji Jihlava, CZ (J. Novotný)
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Istnieją jednak pewne zagrożenia wynikające z zastosowania oświetlenia sztucznego. Należy
podkreślić, iż nie istnieje sztuczne oświetlenie przyjazne dla środowiska. Zanieczyszczenie
świetlne może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Większość emitowanego światła nie trafia
w obiekt docelowy, a luminancja elewacji jest często znacznie większa niż jest to konieczne.
Skutkiem takiego zjawiska jest nadprogramowe zużycie energii elektrycznej.

Ryc. 7 Wątpliwa iluminacja zamku Šalek, SLO (https://welcomemap.si/place/salek-castle/)

5. Studia przypadków – tablice informacyjne
W tej części artykułu zaprezentowane zostaną dwa przykłady tablic informacyjnych. Omówione
zostaną rozwiązania standardowe - fortyfikacje miejskie Jihlava (CZ) oraz rozwiązanie
nietypowe - pozostałości fortu Slav Hill w Libicach nad Cidlinou (CZ).
Fortyfikacje miejskie Jihlava
Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich znajdują się w Jihlavie w regionie Vysočina
w Czechach. Miejsce zarządzane jest przez miasto Jihlava. Do pozostałości średniowiecznych
fortyfikacji miejskich prowadzi szlak turystyczny. Przedstawione tablice informacyjne
zaprojektowano głównie z myślą o odwiedzających miasto turystach. Podstawowe informacje
o historii fortyfikacji miejskich zapewnia system 9 tablic z 4 śrubami na każdej z nich. Panele
zostały zamontowane w 2013 roku.
System informacyjny umożliwia turystom śledzenie historii obwarowań miejskich. Tablice
informacyjne zaprojektowane zostały w stonowanych kolorach i dostarczają informacji

80 Jakub Novotný, Dita Machová
w językach czeskim, angielskim i niemieckim. Wybrany projekt nie zakłóca samych obiektów,
ale nie jest rozwiązaniem oryginalnym. Ponadto, panele są często dewastowane, a niektóre
niszczeją pod wpływem warunków atmosferycznych.

Ryc. 8 Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich Jihlava, CZ (J. Novotný)

Ryc. 9 Tablice informacyjne, pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich Jihlava, CZ (J.
Novotný)
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Ryc. 10 Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich Jihlava, CZ (J. Novotný)

Pozostałości fortu Slav Hill

Ryc. 11 Widok części fortu z pojedynczą tablicą, Libice nad Cidlinou, CZ (J. Novotný)
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Drugim przykładem jest nietypowy projekt tablic informacyjnych pozostałości fortu Slav
Hill w Libicach nad Cidlinou w Czechach. Tablice te wykonane są w "stylu bizantyjskim" przy
drodze do grodziska (na wschód od wioski, na zachód od grodziska). Zamieszczone na nich
teksty są w kilku językach, niektóre z tablic przedstawiają plany fortu i wizualizacje wykopalisk.
Mozaikowe tablice informacyjne pochodzą z 1965 r., a ich autorem jest Zdeněk Rossman. Tablice
informacyjne stanowią dzieło sztuki same w sobie – zostały wpisane do katalogu zabytków
Republiki Czeskiej, mimo że zabytkiem nie są.

Ryc. 12 Mozajkowa tablica informacyjna, Libice nad Cidlinou, CZ (J. Novotný)
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Ryc. 13 Pojedyncza tablica informacyjna, Libice nad Cidlinou, CZ (J. Novotný)

Fig. 13 Tablica informacyjna z planem fortu, Libice nad Cidlinou, CZ (J. Novotný)
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6. Podsumowanie
Artykuł omówił problematykę tablic informacyjnych oraz iluminacji scenicznej zabytków,
zwłaszcza ruin. Planując i wdrażając infrastrukturę interpretacyjną, zaleca się przestrzeganie
zaleceń Karty ICOMOS w sprawie interpretacji i prezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Wybór rozwiązania i późniejszą realizację można schematycznie przedstawić w następujących
krokach:
1. Analiza zabytku – rodzaj i lokalizacja
2. Cel interpretacji
3. Zebranie informacji o zabytku
4. Określenie ograniczeń ekonomicznych i technologicznych
5. Wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania
6. Sprawdzenie zgodności z wytycznymi ICOMOS
7. Wdrożenie rozwiązania
8. Bieżąca konserwacja rozwiązania
Podsumowując należy podkreślić, że tablice informacyjne i iluminacje mogą znacznie podnieść
wartość zabytku, jak również, w przypadku niewłaściwie dobranego rozwiązania, zakłócać
ogólne wrażenie i autentyczność obiektu. Należy zatem poświęcić należytą uwagę i postępować
w pełni metodycznie przy doborze i wdrażaniu konkretnego rozwiązania.
7. Podziękowania
Prezentowane rezultaty osiągnięto przy wsparciu finansowym programu Interreg Europa
Środkowa (projekt CE 902) w ramach działań Centrum Doskonałości Telč wspieranych przez
Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu w ramach programu NPU I (projekt LO1219).
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ABSTRAKT: W ujęciu doktrynalnym ruina jest postrzegana jako pełnoprawny zabytek o autonomicznych
wartościach. Natomiast charakter wysoce polemiczny z doktryną i teorią ma praktyka wyrażająca
się w konkretnych ingerencjach w substancję zabytkową i otoczenie zabytku. Można powiedzieć, że
cały okres powojenny to okres afirmacji, pochwały odbudowy. Hasło odbudowy zakorzeniło się jako
pozytywne i twórcze. Dla realizacji koncepcji doktrynalnej ochrony ruin celowe jest przywrócenie
społecznej umiejętności postrzegania piękna ruin historycznych, jako znaków w krajobrazie. Celowe
jest edukowanie społeczności na ile ruiny bez własnej funkcji użytkowej mogą być jednak użyteczne,
jako atrakcja regionalna, magnes przyciągający turystów i budzący wyobraźnię. To duże wyzwanie dla
specjalistów z zakresu ochrony dóbr kultury, którzy nie tylko powinni dogłębnie poznawać doktryny
konserwatorskie, rozumieć istotę zabytku, ale także zaznajamiać się z technikami informacyjnymi,
edukacyjnymi i negocjacyjnymi, by móc mieć wpływ na podejmowane decyzje o losach kolejnych
zabytków, w tym szczególnie ruin historycznych.
SŁOWA KLUCZE: Ruiny historyczne, doktryna konserwatorska, ochrona zabytków, zamki, społeczna
wartość zabytku
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Jeśli na ruiny historyczne popatrzymy przez pryzmat ewolucji doktryny konserwatorskiej,
to możemy stwierdzić, że temat ma długą tradycję, ale problem nie jest poważny. Właściwie
można by powiedzieć, że jest doktrynalnie rozstrzygnięty. Wielokrotnie1. Oczywiście mówimy
o jednym z nurtów doktrynalnych wywodzących się z refleksji dziewiętnastego wieku, z kręgu
myśli Johna Ruskina. Pozostawiamy poza dyskusją nurt purystyczny reprezentowany przez
Viollet-le-Duca i jego kontynuatorów. Jednak historia dyskusji doktrynalnej pozwala na taki
wybór, gdyż koncepcja puryzmu była wielokrotnie odrzucana jako fałszywa2. W przypadku
ruin historycznych ewolucja postaw konserwatorskich prowadzi od zachwytu romantyków
nad ruiną w krajobrazie, do refleksji, że te ruiny, to świadectwo historii (Ryc. 1); od literackiej
fascynacji tajemniczością średniowiecznych reliktów, po naukowe zrozumienie treści w nich
zawartych3. Odnajdziemy wypowiedzi tłumaczące istotę ruin jako ilustrację współistnienia
kultury i natury4. Spotkamy wypowiedzi, w których stan ruiny będzie odczytywany, jako
szczególna i istotna faza historyczna w dziejach danej budowli5. W formie dygresji powiedzmy,
że takie autonomiczne spojrzenie na postać budowli w ruinie pojawiło się w polskiej historii
sztuki dość wcześnie. Wyrażał je na przykład Marian Sokołowski w rozprawie o ruinach na
Ostrowie Lednickim, czyli w studium nad budownictwem przedchrześcijańskim i w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa w Polsce, wydanej drukiem w 1876 r.6 (Ryc. 2). Dodajmy, że Marian
Sokołowski był związany z powstaniem pierwszej na ziemiach polskich katedry historii sztuki,
powołanej w 1882 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie7. W późniejszym czasie
fundamentalne dla współczesnej doktryny konserwatorskiej rozważania Aloisa Riegla o istocie
wartości zabytków, czy rozwijane stopniowo pojęcie autentyzmu jednoznacznie prowadzą ku
poszanowaniu materii i formy ukształtowanych przez czas8.
.
Karta Ochrony Historycznych Ruin (zasady ochrony historycznych ruin), przyjęta Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS w dniu 4 grudnia 2012 r. http://www.icomos-poland.org/pl/
dokumenty/uchwaly/130-karta-ochrony-historycznych-ruin.html, Szmygin. B., Ochrona zabytkowych ruin założenia do teorii i praktyki, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Nr 6, 2018, ss. 191 – 200.
2
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3
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europejskiego i współczesnych praktyk, [w:] Molski P., Szmygin B., Zamki w ruinie– zasady postępowania
konserwatorskiego, Warszawa – Lublin 2012, ss. 64 – 75.
4
Kosiewski P., Krawczyj J., Latarnia pamięci. Od muzeum narodu do katechizmu konserwatora, [w:] Kosiewski
P. (red.), Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, Warszawa 2012, ss.
37 – 41.
5
Kasperowicz R., (red.), Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, Warszawa 2002, ss. 13 - 17.
6
Sokołowski M., Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy: Studium nad budownictwem w przedchrześcijańskich
i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, Kraków 1876.
7
Kunińska M., Historia sztuki Mariana Sokołowskiego. Kraków 2014.
8
Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach, Ochrona Zabytków 27/3 (106), 180-183; Jokilehto J.,
Considerations on authenticity and integrity in world heritage context, City & Time 2 (1): 1, 2006; [online]
URL:http://www.ct.ceci-br.org
1

Historyczne ruiny – między doktryną konserwatorską, a społeczną akceptacją 89

Ryc. 1 Zygmunt Bogusz Stęczyński, Zamek Czorsztyn od południa, z: Tatry w dwudziestu czterech
obrazach, Kraków 1860
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Ryc. 2 Ostrów Lednicki – świadectwo historii - ruiny wiązane z początkiem państwowości polskiej,
fot. A. Siwek

W ujęciu doktrynalnym ruina jest postrzegana jako pełnoprawny zabytek, o autonomicznych
wartościach9. Z tradycji romantycznej dziedziczymy pozytywną ocenę estetyczną ruiny oraz
refleksyjny stosunek do jej postaci. Można powiedzieć nawet, że źródła szacunku dla ruin są
głębsze. Wynikają z istoty kultury śródziemnomorskiej, wyrastającej na ruinach cywilizacji Grecji
i Rzymu. Przecież już w antycznym Rzymie znajdujemy przykłady docenienia nadwyrężonych
przez czas budowli Grecji, np. w listach Pliniusza w pierwszym wieku naszej ery10. Kolejne odsłony
renesansu i klasycyzmu nie byłyby możliwe bez zapatrzenia w piękno i potęgę ruin antycznych.
Zatem bez obaw możemy stwierdzać, że pozytywne postrzeganie ruin ma długą tradycję
kulturową i jest potwierdzane przez rozwój doktryny konserwatorskiej. Mimo to, problematyka
ochrony i postępowania z zbytkami określanymi mianem „trwałej ruiny” to nadal jeden
z wiodących tematów toczącej się konserwatorskiej dyskusji doktrynalnej. Na gruncie polskim
skalę i zakres tematyczny dyskusji określa seria publikacji Polskiego Komitetu Narodowego
ICOMOS11. Istotną rolę w tej dyskusji odgrywa stosunek do ruin historycznych zamków
Karta Ochrony Historycznych Ruin, op. cit. § 1.
Arszyński M., op. cit., s. 45.
11
Szmygin B., Ochrona zabytkowych ruin - założenia do teorii i praktyki /Protection of historic ruins - objectives
for theory and practice, [w:] Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie : Historic ruins – protection,
use, management, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego : Protection of Cultural Heritage. Nr 6, 2018, ss. 191 - 200;
http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13881/edition/13549/content?ref=desc.
9
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i budowli obronnych. Dowodzi tego szereg publikacji, konferencji i dyskusji środowiskowych
poświęconych tej tematyce oraz zainteresowanie mediów. Trzeba podkreślić, że konfrontacja
postaw ma charakter szczególny. W sferze wypowiedzi teoretycznych głosy polemiczne należą
do rzadkości. Nawet gdy są wypowiadane, ich wymowa jest obwarowana szeregiem zastrzeżeń,
odnoszą się do koncepcji zrównoważonego rozwoju, czy innego ważenia racji. Jednoznaczne
i ostre w tonie są natomiast wypowiedzi publicystyczne12. W dyskusji akademickiej dominuje
zachowawcza postawa konserwatorska, która wyrasta z postanowień Karty Weneckiej i
która znajduje potwierdzenie w deklaracjach programowych, takich jak „Program Śląskiego
Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”13, czy cytowana ogólnopolska „Karta
Ruin Historycznych” Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Nawet w międzynarodowym
dokumencie programowym, jakim jest „Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa
kulturowego zniszczonego na skutek konfliktów zbrojnych i kataklizmów naturalnych”,
z założenia poświęconemu odbudowie i rekonstrukcji historycznych zespołów miejskich,
znajdujemy znamienne, doktrynalne zastrzeżenie: „Uwzględniając stosowne dla zagadnień
dziedzictwa kulturowego międzynarodowe instrumenty prawne i przyjętą doktrynę oraz
w nawiązaniu do Konwencji światowego dziedzictwa, potrzebę zapewnienia, że proces
odbudowy zostanie podjęty wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, przy jednoczesnej
ochronie wyjątkowej uniwersalnej wartości danego dobra i spełnieniu warunków autentyczności
i integralności”14. To jakby powtórzenie powojennych refleksji Jana Zachwatowicza, jednego
z teoretyków i praktyków odbudowy Warszawy po zniszczeniach drugiej wojny światowej. To
dowód na przekonanie, że odbudowa ruin może mieć miejsce tylko w szczególnych wypadkach,
że jest wyjątkiem od reguły, a nie regułą.
Natomiast charakter wysoce polemiczny z doktryną i teorią ma praktyka wyrażająca się
w konkretnych ingerencjach w substancję zabytkową i otoczenie zabytku oraz w budowie/
odbudowie kolejnych obiektów, które w perspektywie historycznej popadły w ruinę15. Praktyka
ta często drastycznie wykracza poza ramy określone w doktrynie konserwatorskiej, ale wynika
z woli i oczekiwań inwestorów, czy szerszej opinii społecznej (Ryc. 3), albowiem w XX i XXI wieku
możemy obserwować zasadniczą zmianę postaw wobec ruin w odbiorze społecznym. Jeśli na
problem ruiny historycznej popatrzymy przez pryzmat dokumentów, projektów i wypowiedzi
prasowych formułowanych na szczeblu lokalnym, wśród polityków samorządowych, czy
działaczy regionalistów, to uzyskamy obraz odmienny od doktrynalnego. Okaże się, że odbudowa,
Ratajczak T., Zamki na nowo. Blog poświęcony odbudowie historycznych zamków w Polsce, https://
zamkinanowodotcom.wordpress.com/o-blogu/; Chwał P., Tarnowskie. Nad Dunajcem niczym w dolinie Loary.
Odbudowywane zamki magnesem na turystów, https://tarnow.naszemiasto.pl/tarnowskie-nad-dunajcemniczym-w-dolinie-loary-odbudowywane/ar/c15-7887553.
13
Przyłęcki M., Zabytki w trwałej ruinie: ochrona, konserwacja i ekspozycja; [program Śląskiego Oddziału
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków], Kotórz Mały (Wydawnictwo Silesia), 2001.
14
Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego/ Warsaw
Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage, Manama 2018, s. 2, https://whc.
unesco.org/en/news/1826.
15
Janczykowski J., Karta ochrony historycznych ruin - teoria a praktyka. Przykłady z Małopolski, Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego Nr 6, 2018, ss. 87 - 95.
12
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czy wręcz budowa nowej bryły, w miejsce dotychczasowej historycznej ruiny są oczekiwane.
W przestrzeni publicznej w Polsce pojawił się nawet postulat masowej odbudowy zamków z XIV
wieku, z czasów kazimierzowskich, jako symbolu historycznej ciągłości i potęgi kraju16. Ruina
jest postrzegana jako budowla niekompletna, nieużyteczna i estetycznie wątpliwa. Samorządy,
gospodarze terenu, społecznicy, prześcigają się w formułowaniu programów użytkowych
dla ruin, a odbudowę całej lub części kubatury stawiając jako cel swego działania. Względy
doktrynalne nie są brane pod uwagę. Można się obawiać, że nie są w ogóle znane i poważane.
Liczy się gospodarska troska o mienie. Celem jest wygospodarowanie przestrzeni użytkowej,
w której będzie można zarabiać, bądź przynajmniej organizować imprezy. Odbudowa jest
kojarzona pozytywnie17. Utrata wartości historycznych i naukowych nie jest postrzegana jako
ważna przeszkoda. Pojawia się napięcie między pełnym dobrych chęci inicjatorem odbudowy,
a pełnym wątpliwości konserwatorem zabytków. Jak te napięcia się kończą, ukazują nam liczne
przykłady zaawansowanych rekonstrukcji i fantazyjnych kreacji zamkowych w całej Polsce.
Konserwator zabytków i doktryna zazwyczaj ulegają naporowi dążeń rekonstrukcyjnych18.
(Ryc. 4)

Ryc. 3 Gostynin – fantazyjna odbudowa zamku z inicjatywy samorządu, fot. A. Siwek
Szarzyński P., Kaczyńskiemu marzy się odbudowa zamków kazimierzowskich. Po co? https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kultura/1712454,1,kaczynskiemu-marzy-sie-odbudowa-zamkow-kazimierzowskich-po-co.
read.
17
Kulak K., Rozpoczyna się odbudowa zamku w Muszynie, https://www.dts24.pl/rozpoczyna-sie-odbudowazamku-w-muszynie-zobacz-wizualizacje-zdjecia/.
18
Zamek w Gostyninie; http://www.studiovr.pl/spacery_wirtualne/Gostynin_Zamek/.
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Ryc. 4 Czchów – podwojenie kubatury zamku w wyniku rekonstrukcji inicjowanej przez samorząd,
fot. A. Siwek

Zjawisko jest na tyle masowe i długotrwałe, że wymaga zdiagnozowania z konserwatorskiego
punktu widzenia. I nie wystarczy stwierdzić, że doktryna konserwatorska, Karta Wenecka,
czy ogólnopolska „Karta Ruin Historycznych” Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS,
to wiedza hermetyczna. Teksty tworzone przez specjalistów, dla specjalistów. Takie
podsumowanie tematu to nadmierne uogólnienie i omijanie istoty problemu. Bowiem nie
brak wiedzy z zakresu doktrynalnego, a inna skala wartości niż preferowana w dokumentach
konserwatorskich odgrywa tu zdecydowaną rolę. Może nawet nie inna skala wartości, a sposób
jej odczytywania, albowiem w ogólnym rozrachunku niezwykle ważny jest odbiór społeczny
działania, akceptacja społeczna. Przecież ochronę zabytków zgodnie z zapisami polskiego
prawa wykonuje się w interesie społecznym19. Ów interes społeczny jest też ważnym elementem
dowodzenia w doktrynie konserwatorskiej, uzasadnia rygory ochrony. W interesie społecznym
i dla uznania społecznego działają (a przynajmniej powinni działać) również politycy krajowi
i samorządowi, aktywiści regionalni. Zatem skoro historyczna ruina spotyka się z negatywnym
odbiorem społecznym, reprezentanci społeczności będą dążyć do jej wyeliminowania (Ryc.
5), do zastąpienia „prawdziwym i kompletnym zabytkiem”, który w dodatku przyjmie funkcje
użytkowe ważne dla wspólnoty lokalnej. Skoro lokalna wspólnota nie widzi interesu publicznego
w utrzymywaniu trwałej ruiny, pozycja konserwatora zabytków również staje się słaba i musi on
szukać luk w doktrynalnych ograniczeniach.

Ustawa z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282,
782, 1378/, art. 3.1.
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Ryc. 5 Bydlin, fragment ruin zamku – przez gospodarzy terenu postrzeganych jako zagrożenie
bezpieczeństwa, fot. A. Siwek

Jakie są przyczyny takich postaw społecznych? Odpowiedź na to pytanie może być bardziej
skuteczną bronią z nadmiarem rekonstrukcji, niż gromkie oburzenie, czy zapory prawne.
Analiza tekstów publicystycznych, wypowiedzi prasowych i okoliczności licznych rekonstrukcji
zamkowych wskazuje pewne tropy. Polska jest krajem mocno dotkniętym doświadczeniami
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pierwszej i drugiej wojny światowej. Obie wojny pozostawiły wiele zniszczeń, w tym zniszczeń
obiektów zabytkowych. Jedna z istotniejszych prac konserwatorskich po pierwszej wojnie
światowej nosi tytuł „Ruiny Polski”. Jest dziełem konserwatora zabytków Tadeusza Szydłowskiego,
który podsumował w niej straty w substancji zabytkowej na ziemiach polskich w latach
1914 – 191820. Ogólny ton publikacji jednoznacznie wskazuje na potrzebę uporządkowania
i dobudowania tego, co tylko się da, by usunąć ślady wielkiej wojny z polskiego krajobrazu
kulturowego. Zresztą nie jeden Tadeusz Szydłowski po pierwszej wojnie światowej myślał nad
usunięciem szkód wojennych. Zmagania z odbudową zabytków w Polsce po pierwszej wojnie
świtowej opisał szeroko Paweł Dettloff21. To co było istotne po pierwszej z wojen światowych,
po drugiej ujawniło się z niepomiernie większą siłą. Skala zniszczeń była bezprecedensowa.
Zburzona Warszawa, zrujnowane miasta północy i zachodu Polski, zdewastowane liczne
miasteczka i wsie, przez które przetoczyła się wojna. W tym ruina lub krańcowa dewastacja
wielu zabytków. Odbudowa stała się racją stanu. Stała się miarą powojennego sukcesu państwa
i społeczeństwa. Odbudowa zyskała oparcie w myśli teoretycznej wspomnianego już Jana
Zachwatowicza i wielu innych czynnych konserwatorów22. Odbudowa w języku propagandy
państwowej została skojarzona z powodzeniem państwa. Stała się miarą postępu i sprawności
państwa ludowego, które niezmiennie potrzebowało udowadniać swą wyższość nad państwami
innych czasów i systemów23. (Ryc. 6) Ta faktyczna potrzeba przywracania warunków do życia,
odzyskiwania krótkotrwale utraconych zabytków, rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
w połączeniu z zabiegami propagandy państwowej stworzyła silne, pozytywne skojarzenia.
Zwłaszcza, że odbudowa była procesem długotrwałym. Nie kończyła się jednorazowym
działaniem po zakończeniu wojny. Dość wspomnieć, że Zamek Królewski w Warszawie był
odbudowywany w „czynie narodowym” w latach z 1971 – 198824. Można zatem powiedzieć,
że cały okres powojenny, to okres afirmacji, pochwały odbudowy. Nie było wówczas miejsca
na subtelne rozróżnienia znaczeniowe ruiny historycznej i ruiny wojennej. Odbudowa była
siłą napędową państwa. Obiekty pozostające w ruinie stawiały w złym świetle gospodarzy
terenu, stawały się wstydliwe25. W latach transformacji, po 1989 r. czasowo osłabła rola państwa
w inicjowaniu inwestycji konserwatorskich. Inicjatywę w wielu wypadkach przejęli nowi,
prywatni właściciele terenów i budowli historycznych. Negatywny stosunek do ruin połączył
się z potrzebami komercyjnymi, użytkowymi poszczególnych budowli.

Szydłowski T., Ruiny Polski, Kraków 1919.
Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918-1939. Teoria i praktyka, Kraków
2006.
22
Zachwatowicz J., Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, VIII, 1946, nr
1-6.
23
Sigalin J., Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, Warszawa 1986; Barański M., Odbudowane Stare
Miasto i zabytki Warszawy w ocenie zagranicznych konserwatorów, Wiadomości Konserwatorskie 13/2003, ss.
55 – 61.
24
Rottermund A., Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2002.
25
Friedrich J., Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960, Gdańsk 2015 r.
20
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Ryc. 6 Warszawa, Stare Miasto – przykład odbudowy w szczególnych okolicznościach, fot. A. Siwek

W wyniku takich procesów historycznych w świadomości społecznej zatarła się różnica
między ruiną współczesną, budowlą zniszczoną w dramatycznych okolicznościach wojny,
czy katastrofy, a ruiną historyczną, która trwała w tej postaci całe stulecia. Hasło odbudowy
zakorzeniło się jako pozytywne i twórcze. Można powiedzieć, że doktryna konserwatorska
i świadomość wartości ruiny historycznej przegrała w szerokiej opinii publicznej z potrzebą
chwili i propagandową wizją świata. Stąd pozytywne skojarzenie z „budowaniem zabytków”,
stąd słaba pozycja zwolenników ruskinowskiej ochrony ruin, jako malowniczych dzieł historii
zawieszonych w krajobrazie i prawach natury.
Uświadomienie przyczyn zjawiska jest pierwszym krokiem do znalezienia drogi naprawy. Jeśli
błędne, czy antydoktrynalne działania wynikają w znacznej mierze z przyzwolenia i oczekiwania
społecznego, celowe jest podjęcie walki w sferze informacji, edukacji i emocji społecznych.
Celowe jest przywrócenie społecznej umiejętności postrzegania piękna ruin historycznych, jako
znaków w krajobrazie. Celowe jest nauczanie o wartościach historycznych dokumentu, jakim
jest ruina historyczna. Wreszcie celowe jest edukowanie społeczności na ile ruiny bez własnej
funkcji użytkowej mogą być jednak użyteczne, jako atrakcja regionalna, magnes przyciągający
turystów i budzący wyobraźnię26. (Ryc. 7) Zatem ochrona ruiny historycznej z gabinetowej
walki urzędników konserwatorskich i stron czasopism fachowych powinna się przenieść w sferę
Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins, Compiled by: Szmygin
B., Fortuna-Marek A., Siwek A., Lublin 2020, ss. 28 – 30.
26
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informacji publicznej, mediów, edukacji i popularyzacji. Na pewno pożyteczny byłby „publiczny
bank dobrych praktyk konserwatorskich”27. Tylko odwrócenie negatywnego postrzegania
ruiny przez lokalne społeczności, samorządy i inwestorów może skutecznie odwrócić obecne
niekorzystne tendencje rekonstruktorskie. Jest to jedna z tych sytuacji, gdy skuteczna ochrona
konkretnego typu budowli zabytkowej (w tym wypadku ruiny zabytkowej) wymaga działań
spoza klasycznego zestawu działań konserwatorskich. Wymaga wyjścia w stronę społeczności,
interesariuszy, lokalnych liderów. Wymaga działań z zakresu komunikacji społecznej. Wymaga
poszerzenia pojęcia "ochrona zabytków" w sferze świadomości społecznej. Ograniczanie się do
stosowania prawa w obronie materii zabytkowej właściwe dla obowiązującego wciąż systemu
ochrony zabytków w Polsce okazuje się być niewystarczające. Dla skutecznej realizacji wskazań
doktrynalnych w konserwatorstwie konieczne okazuje się przekroczenie tradycyjnych ram
dyscypliny, ponowne „uspołecznienie” ochrony zabytków, szczególnie w sferze pojmowania celu
działania i związanego z nim interesu społecznego28. To duże wyzwanie dla specjalistów z zakresu
ochrony dóbr kultury, którzy nie tylko powinni dogłębnie poznawać doktryny konserwatorskie,
rozumieć istotę zabytku, ale także zaznajamiać się z technikami informacyjnymi, edukacyjnymi
i negocjacyjnymi, by móc mieć wpływ na podejmowane decyzje o losach kolejnych zabytków,
w tym szczególnie ruin historycznych .

Ryc. 7 Czorsztyn - ruina w krajobrazie, niezmiennie od XIX wieku cel wycieczek i atrakcja widokowa,
fot. A. Siwek
Szmygin B. (red.), Transnational model form of socially useful use of historic ruins : Best practices handbook,
Lublin 2020, ss. 7 – 9.
28
Wijesuriya G., Thompson J., Young Ch., Managing Cultural World Heritage, Paryż 2013, ss. 13 – 30.
27
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ABSTRAKT: Właściciele i zarządcy tysięcy średniowiecznych ruin w całej Europie mierzą się z wyzwaniem
ich zachowania, pomimo ograniczonych możliwości współczesnego wykorzystania tych miejsc. Projekt
RUINS wypracowuje metody, które pomagają zarządcom znaleźć współczesne, społeczne zastosowania
dla zabytkowych ruin przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego w nienaruszonym
stanie. Badania i ocena różnych miejsc pozwolą na stworzenie podstaw dla kompleksowych planów
zarządzania.
Niedostateczna funkcjonalność średniowiecznych ruin daje ograniczone możliwości budowania
rentownej przyszłości ekonomicznej tych miejsc. Nadanie nowych funkcji ruinom może zaowocować
szerokimi, opłacalnymi metodami ich wykorzystania.
Ma to na celu z jednej strony znalezienie równowagi pomiędzy interesami udziałowców i oczekiwaniami
społecznymi dotyczącymi wykorzystania średniowiecznych ruin, a z drugiej strony zachowaniem ich
autentyczności i wartości historycznej.
Określenie nowej funkcji wymaga szczegółowej wiedzy o budynku we wszystkich jego aspektach, ale
także rozważenia wartości społeczno-ekonomicznych kontekstu, który identyfikuje jego historyczne
znaczenie i wartość artystyczną. Podejście to ma za zadanie znalezienie nowych celów dla zabytków,
zachowując jednak harmonię z cechami, które nadają im wartość i znaczenie.
W ramach projektu RUINS, realizowanego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa,
opracowywany jest podręcznik, który stanowi skuteczne narzędzie przydatne dla właścicieli
i zarządców tysięcy średniowiecznych ruin w Europie, służące ponownemu wykorzystaniu, konserwacji
i nowoczesnemu zagospodarowaniu tych obiektów.
Praca składa się z 5 rozdziałów, które próbują w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na problemy
związane ze współczesnym użytkowaniem ruin historycznych.
SŁOWA KLUCZE: Zabytkowe ruiny, konserwacja, zrównoważone ponowne wykorzystanie, zarządzanie
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1. Wstęp
Konserwacja zabytków jest prostsza, gdy wykorzysta się je do celów społecznie użytecznych
(Karta Wenecka z 1964 r., art. 5).
Aby zapewnić przetrwanie dawnych budowli zabytkowych, należy również zbadać możliwości
ich wykorzystania do nowych celów, jeśli te nie są sprzeczne z interesami historycznymi
i artystycznymi (Włoska Karta Konserwacji Zabytków z 1972 r.).
Każde państwo zobowiązuje się prowadzić politykę zmierzającą do tego, aby zapewnić
dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu odpowiednią funkcję w życiu społeczności (Konwencja
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 r.).
Każde miejsce można określić jako wyjątkowe ze względu na swoje charakterystyczne cechy
i ślady, które nawarstwiły się w czasie i przestrzeni. Gęsta struktura materiałów, wspomnień,
relacji i przedmiotów, które składają się na te szczególne cechy, stanowi o autentyczności miejsca.
Właściwym podejściem jest poszanowanie autentycznych cech estetycznych, funkcjonalnych
i kulturowych danego miejsca i przywrócenie im funkcjonalności w teraźniejszości.
Dowiedziono, że budynkom historycznym można nadać nowe funkcje, które odpowiadają
potrzebom współczesnego życia (Deklaracja Amsterdamska z 1975 r.).
Wyodrębnienie nowej funkcji wymaga szczegółowej wiedzy na temat budynku we wszystkich
jego aspektach, ale także rozważenia wartości społeczno-ekonomicznych kontekstu, który
określa jego znaczenie historyczne i wartość artystyczną. Podejście to ma na celu odnalezienie
nowych celów dla zabytków, ale w harmonii z charakterystyką, która nadaje im wartość
i znaczenie.
Dziedzictwo musi odgrywać kluczową rolę w kontekście zrównoważonego rozwoju,
związanego ze spójnością społeczną, dobrobytem, kreatywnością, atrakcyjnością ekonomiczną
i promowaniem zrozumienia między społecznościami. Dzięki udziałowi społeczności lokalnych,
korzystanie z dziedzictwa kulturowego staje się ważnym zasobem, który należy chronić
i utrzymywać. Aktywny udział pozwala obywatelom i odbiorcom uznać pamięć historyczną
i kulturową jako wartość; zasób, który będzie aktywizował zrównoważony rozwój ekonomiczny
poprzez przypisanie nowego przeznaczenia budynkowi.
Funkcje kulturalne (park archeologiczny, muzeum miejsca, muzeum, wystawy stałe, lokalizacja
dla wydarzeń kulturalnych, etapy szlaków kulturowych itp.) są najczęściej wykorzystywane
i lepiej odpowiadają kryteriom autentyczności i kompatybilności.
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Ryc. 1 Literatura i religia spotykają się ponownie w Selexyz Dominicanen - księgarni w Maastricht

Ruiny mogą ponownie pełnić rolę punktu odniesienia dla życia społecznego i kulturalnego
społeczności, ale także stać się atrakcją turystyczną. Jednakże ruiny są wykorzystywane nie tylko
do realizacji funkcji kulturalnych: w niektórych przypadkach mogą pełnić funkcje edukacyjne
i/lub komercyjne i/lub mieszkalne. W większości przypadków obecność kilku funkcji, mniej
lub bardziej powiązanych ze sobą, występuje w obrębie tego samego obiektu. Zastosowanie
wielofunkcyjności pozwala na rozszerzenie możliwości i szans wykorzystania zabytku, również
w zależności od pory roku.
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2. Podręcznik najlepszych praktyk. Międzynarodowa koncepcja modelowego wykorzystania
średniowiecznych ruin do celów społecznych
Ten podręcznik stanowi narzędzie operacyjne przydatne dla właścicieli i zarządców tysięcy
średniowiecznych ruin w Europie w celu ponownego wykorzystania, konserwacji i nowoczesnego
zagospodarowania tych obiektów.
Jest on ściśle powiązany i skoordynowany z dwoma innymi podręcznikami przewidzianymi
w projekcie Ruins programu INTERREG Europa Środkowa (jeden dotyczy kwestii konserwacji
i zachowania ruin, a drugi współczesnego zarządzania tymi obiektami). Jest pomyślany jako
dokument operacyjny dostępny dla wszystkich stron zaangażowanych w proces podejmowania
decyzji o ponownym wykorzystaniu ruin historycznych. Nie jest to zatem tekst naukowy, ale
raczej przewodnik operacyjny, zawierający praktyczne przykłady interwencji i kilka studiów
przypadków na poziomie międzynarodowym. W wielu przypadkach, narzędzia i metody
rozwoju poszczególnych faz opracowania projektu ponownego wykorzystania zrujnowanego
obiektu zabytkowego są zestawione i opisane.
Ważnymi odniesieniami teoretycznymi są najlepiej ugruntowane teorie renowacji i wykorzystania
dziedzictwa historycznego na poziomie międzynarodowym, z silnym zapleczem związanym
z włoską szkołą renowacji, która od dawna zajmuje się tematem ponownego wykorzystania
budynków historycznych.
Dokumentowi temu przyświecają pewne ogólne zasady, które nakreślają prawidłowe podejście
proceduralne do projektu ponownego wykorzystania ruin, a mianowicie:
• Zachowanie autentyczności: projekt dotyczący użycia i przywrócenia do użytku zabytkowych
ruin musi respektować podstawowe zasady autentyczności w duchu Dokumentu z Nary (1994).
Zgodnie z tym dokumentem, ochrona dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach
i okresach historycznych jest zakorzeniona w wartościach przypisywanych dziedzictwu.
• Planowanie dla zrównoważonego rozwoju: projekt zrównoważonego użytkowania i ponownego
wykorzystania zabytkowych ruin musi respektować podstawowe założenia zrównoważonego
rozwoju w duchu "Deklaracji Paryskiej ICOMOS w sprawie dziedzictwa jako siły napędowej
rozwoju". Zgodnie z tą deklaracją dziedzictwo kulturowe musi odgrywać kluczową rolę
w kontekście zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do spójności społecznej, dobrobytu,
kreatywności, atrakcyjności ekonomicznej i promowania zrozumienia między społecznościami.
• Określenie realistycznego nowego sposobu użytkowania: znalezienie najbardziej odpowiedniej
funkcji do danego kontekstu jest kluczowe dla zachowania wartości kulturowej obiektu
zabytkowego. Zawsze należy zacząć od charakterystyki ruin, badając kulturowe i fizyczne
parametry "kompatybilności".
• Identyfikacja współczesnych sposobów użytkowania: formy użytkowania i ponownego
wykorzystania zabytkowych ruin mogą być różne w zależności od specyfiki budynków i ich
kontekstu. Każdy obiekt ma swoją specyfikę i dlatego wymaga indywidualnego podejścia.
• Jakość architektury i projektowania: projekt adaptacji i transformacji zabytkowych ruin musi
być w stanie stworzyć korzystną relację pomiędzy starym i nowym budynkiem. Wysokiej
jakości, architektonicznie kreatywne rozwiązanie jest najbardziej odpowiednim podejściem.
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• Dostępność i obsługa zwiedzających: zabytkowe ruiny, jako miejsca pamięci i cenne
przestrzenie dla społeczności, muszą być dostępne i przyjazne dla wszystkich. Dostępność nie
ogranicza się przy tym do wymiaru czysto fizycznego, ale obejmuje również aspekty poznawcze
i użytkowe.
• Konserwacja i zarządzanie: dobre zarządzanie i konserwacja mają kluczowe znaczenie dla
długoterminowej ochrony zabytków, zbiorów i obiektów dziedzictwa kulturowego - oznacza
to konieczność zapewnienia odpowiednich umiejętności i procedur w celu zagwarantowania
właściwej opieki nad nimi. Złe zarządzanie i konserwacja narażają zabytki na ryzyko i mogą
prowadzić do wyższych kosztów w przyszłości.
Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, które w wyczerpujący sposób próbują odnieść się do
kwestii związanych ze współczesnym i społecznie użytecznym wykorzystaniem historycznych
ruin.
Rozdział pierwszy przedstawia ogólne cele dokumentu, w odniesieniu do konkretnych dążeń
projektu europejskiego Ruins programu INTERREG Europa Środkowa.
Rozdział drugi oferuje zwięzły historyczny przegląd teorii odbudowy i koncepcji użyteczności
dziedzictwa kulturowego - a zatem także zabytkowych ruin w Europie. Rozdział ten dostarcza
teoretycznych podstaw tematu ponownego wykorzystania średniowiecznych ruin. W gruncie
rzeczy, na przestrzeni dziejów ruiny były interpretowane na różne sposoby, w zależności od
kontekstu historycznego i rozważań na temat przeszłości i upływu czasu oraz relacji, jaką człowiek
nawiązał na przestrzeni wieków z podupadłymi reliktami minionych epok. Równocześnie
podejście do wykorzystania ruin przechodziło różne ewolucje ideowe. Teoretyczna dyskusja
na temat adaptacyjnego przywrócenia do użytku jako sposobu na zachowanie zabytków
rozpoczęła się w XIX wieku. W ostatnich czasach pojawiają się nowe refleksje na temat
relacji pomiędzy wymaganiami konserwatorskimi (dokumentacja ruin) a tymi, które są
zdefiniowane w projekcie, ale także kwestia, która do tej pory była zaniedbywana w domenach
archeologicznych i konserwatorskich - użycie tych artefaktów, które nie jest już rozumiane jako
problem materiałowy, ani nawet jako prosty pretekst do stworzenia pojedynczych "wymyślonych
ruin", zamiast ponownego kontekstualizowania ruiny, która z przeszłości przenosi się do
teraźniejszości jako "forma życia", jako zasób, który odpowiada za nowe obowiązki.
Rozdział trzeci poświęcony jest wytycznym w sprawie rozwoju społecznie użytecznego projektu
współczesnego użycia i ponownego wykorzystania zabytkowych ruin w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju. Podstawowe kroki koncepcyjne i projektowe są podkreślone
i podsumowane w następnych paragrafach.
Pierwszą fazą opisywaną w procesie ponownego wykorzystania obiektu jest faza wiedzy.
Jest to etap niezbędny do prawidłowej interpretacji miejsca oraz do opracowania projektu
zrównoważonej odbudowy i ponownego wykorzystania. Faza wiedzy obejmuje zarówno analizę
źródeł pośrednich (bibliografia, ikonografia, kartografia historyczna itp.), jak i bezpośrednie
podejście do artefaktu poprzez różne formy badań i diagnostyki. Wreszcie, kolejną częścią fazy
poznawczej jest dokładna analiza ograniczeń (fizycznych, normatywnych, zarządczych), które
dotyczą ruin.
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Druga faza jest powiązana z procesem podejmowania decyzji, który prowadzi do wyboru
rozwiązania (lub kilku scenariuszy do wyboru) nowego wykorzystania ruin. Proces ten,
oparty na poprzedniej fazie wiedzy, rozpoczyna się od badania charakterystyki krajobrazu,
kontekstu społeczno-gospodarczego i kulturowego, w którym znajduje się obiekt historyczny.
W gruncie rzeczy znalezienie najbardziej odpowiedniej funkcji w danym kontekście jest
kluczowe dla zachowania kulturowego znaczenia budynku zabytkowego. Adaptacyjne ponowne
wykorzystanie budynku zabytkowego jest trudnym procesem, ponieważ wartości dziedzictwa,
cechy fizyczne i potencjał budynku zabytkowego powinny być poddane całościowej analizie.
Decyzja o nowym sposobie użytkowania powinna być oparta na analitycznej i naukowej metodzie
w celu znalezienia najbardziej odpowiedniej strategii dla projektu ponownego wykorzystania.
Konieczne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron (m.in. właścicieli, osób
odpowiedzialnych za konserwację i ochronę, polityków) oraz zapewnienie udziału społeczności
lokalnej w celu osiągnięcia wiarygodnego i wspólnego wyboru nowego sposobu użytkowania.
Ponadto należy wcześniej oszacować finansową i ekonomiczną wykonalność projektu
ponownego wykorzystania, stosując metody takie jak analiza kosztów i korzyści oraz systemy
wspomagania decyzji.
Na końcu podano kilka ogólnych przykładów potencjalnych nowych zastosowań, które są
zgodne z głównymi typologiami średniowiecznych ruin rozsianych po całej Europie (np.
budynki obronne, budynki sakralne, mury miejskie, budynki mieszkalne).

Ryc. 2 Zamek Urquhart w Szkocji obecnie zamieniony w muzeum miejsca

Trzecia faza dotyczy rzeczywistego projektu ponownego wykorzystania i może być zasadniczo
ukierunkowana na: wykorzystanie obiektu jako ruiny lub przekształcenie go przy pomocy
współczesnego projektu, który respektuje jego cechy jako zabytku historycznego. W pierwszym
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przypadku, ruina jest wykorzystywana głównie jako muzeum, a konieczne interwencje dotyczą
- oprócz tych związanych z bezpieczeństwem i ochroną, odbudową i wzmocnieniem zabytku dotyczą działań niezbędnych do zapewnienia dostępności tego miejsca.

Ryc. 3 Przedstawienie na scenie, Stary zamek Celje, Słowenia

Działania te obejmują projektowanie oznakowania drogowego i turystycznego, systemów
dostępności i podstawowych systemów roślinnych związanych na przykład z oświetleniem,
kanalizacją i doprowadzeniem wody. Ten rodzaj wykorzystania ruin może również obejmować
tymczasowe użytkowanie jako miejsca wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale,
rekonstrukcje historyczne itp.
W szczególności, w kwestii dostępności, wyraźnie zdefiniowano podejście znane jako
"projektowanie dla wszystkich" lub "projektowanie uniwersalne", czyli projektowanie przestrzeni,
miejsc i obiektów, które mogą być używane przez wiele osób, niezależnie od ich wieku i zdolności
psychofizycznych. Miejsce uznaje się za dostępne, jeśli każda osoba, nawet z ograniczonymi
lub obniżonymi zdolnościami motorycznymi, sensorycznymi lub psycho-poznawczymi, może
dostać się do niego i poruszać się po nim bezpiecznie i autonomicznie. Tworzenie "dostępnego"
miejsca oznacza zatem uczynienie go bezpiecznym, wygodnym i jakościowo lepszym dla
wszystkich potencjalnych użytkowników. Dostępność powinna być zatem rozumiana w sposób
szeroki, jako zbiór cech przestrzennych, dystrybucyjnych i organizacyjno-zarządczych, które są
w stanie zapewnić rzeczywiste korzystanie z obiektów i urządzeń przez każdą osobę.
W ramach kompleksowego procesu rozwoju, aspekty związane z przekazem i komunikacją
muszą odgrywać pierwszorzędną rolę, dla opracowania których właściwe będzie odwołanie
się do celów i zasad zalecanych przez "Kartę interpretacji i prezentacji miejsc o znaczeniu
kulturowym" ICOMOS. Treść komunikacji, zidentyfikowana w projekcie naukowym, będzie
wymagała znalezienia środków, narzędzi, wyborów operacyjnych, by przekazać szerszemu
gronu odbiorców niż specjaliści to, co stanowi istotę i specyfikę obiektu zabytkowego.
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W przypadku przekształcenia ruin w miejsca, które mogą pełnić różnego rodzaju funkcje
(kulturalne, turystyczne, handlowe, mieszkalne, itp.) projekt ponownego wykorzystania jest
oczywiście o wiele bardziej złożony i musi zapewniać przemyślany kompromis pomiędzy
nowymi i starymi elementami. Udana adaptacja to taka, która szanuje istniejący budynek
i jego historyczny kontekst oraz dodaje współczesną warstwę do zabytkowego budynku i nie
niszczy jego charakteru. Projekt architektoniczny oparty na analizie historyczno-krytycznej
i estetycznej, a także na zasadach konserwatorskich powinien zapewniać rozwiązania
respektujące wartości miejsc, zarówno materialne, jak i niematerialne. Prace konserwatorskie
i rekonstrukcyjne muszą być możliwe do odróżnienia, przeprowadzane w sposób dyskretny
i kontrolowany, uwzględniając poprzednie fazy budowy zabytkowych ruin. Ponadto materiały
użyte do odbudowy i ponownego wykorzystania powinny być przyjazne dla środowiska
i charakteryzować się cechami fizyko-chemicznymi i estetycznymi zgodnymi z istniejącymi
materiałami, jak również być trwałe. Adaptacja roślin i technologii musi być uwzględniona
w rygorystycznych krajowych ramach prawnych i dążyć do zachowania obecnych standardów
komfortu i bezpieczeństwa. Należy znaleźć rozwiązania możliwie nieinwazyjne, uwzględniając
również wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Ryc. 4 Projekcja świetlna na ruinach Opactwa Świętej Maryi, Jork (Anglia)

W tym rozdziale przeprowadzono dogłębne badania nad wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, które pozwalają na innowacyjne i całościowe podejście do
kwestii zagospodarowania zabytkowych ruin. Wizualizacja miejsc o znaczeniu historycznym
zamkniętych dla publiczności lub już nieistniejących, czy też rekontekstualizacja obiektów
historycznych lub archeologicznych to tylko niektóre z możliwości tych narzędzi, które mogą
być udostępnione użytkownikom.
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Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniu znaczenia zarządzania i okresowej konserwacji
ruin. Dobry plan konserwacji to uporządkowany i udokumentowany zestaw zadań, który
obejmuje działania, procedury, zasoby i skalę czasową wymagane do przeprowadzenia
konserwacji. Istotne jest, aby zalecać i ustalać dobrej jakości prace konserwacyjne, podejmowane
okresowo po regularnych inspekcjach (w cyklu co najmniej pięcio- lub dziesięcioletnim),
z wykorzystaniem tradycyjnych i zgodnych technik i materiałów. Ponadto szczególny nacisk
położono na opracowanie planu obsługi zwiedzających, który jest istotnym aspektem
poszanowania trwałości i zrównoważonego użytkowania obiektów zabytkowych. Interesującym
narzędziem jest ocena pojemności turystycznej (Tourist Carrying Capacity), rozumianej jako
maksymalna liczba turystów, jaką może przyjąć dana destynacja bez uszczerbku dla jej wartości
kulturowej i spójności fizycznej.
Ostatni rozdział przedstawia główne możliwości wykorzystania średniowiecznych ruin,
wskazując na dobre i złe praktyki interwencji. Ten zbiór studiów przypadku został stworzony
dzięki wkładowi wszystkich partnerów projektu i stanowi źródło ogromnego zainteresowania
zarówno dla zaangażowanych stron, jak i specjalistów, którzy mogą zagłębić się w szczegóły
poszczególnych projektów i znaleźć inspirację lub odwrotnie - zrozumieć, jakie mogą być
niewłaściwe podejścia do projektu ponownego wykorzystania.
Bibliografia gromadzi wszystkie teksty wykorzystane do opracowania podręcznika i dostarcza
przydatnych materiałów do dalszych opracowań.
Poniżej przedstawiamy spis treści podręcznika.
Tytuł: Międzynarodowa koncepcja modelowego wykorzystania średniowiecznych ruin do celów
społecznych
Spis treści:
1. Cele publikacji.
2. Wykorzystanie i ponowne zagospodarowanie ruin.
2.1 Cele związane z dziedzictwem kulturowym;
2.2 Ponowne wykorzystanie europejskich ruin na przestrzeni dziejów;
2.3 Podejście do opracowania projektu ponownego wykorzystania ruin;
3. Wytyczne dla korzystnego społecznie ponownego wykorzystania średniowiecznych ruin.
3.1 Społeczności i dziedzictwo kulturowe;
3.2 Zasady odniesienia: autentyczność, kompatybilność, zrównoważony rozwój;
3.3 Faza wiedzy;
3.3.1 Zrozumienie znaczenia ruin;
3.3.2 Wiedza historyczna;
3.3.3 Pomiary topograficzne i architektoniczne;
3.3.4 Badanie diagnostyczne dla dziedzictwa kulturowego;
3.3.5 Ramy prawne;
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3.4 Proces podejmowania decyzji.
3.4.1 Analiza uwarunkowań terytorialnych;
3.4.2 Rola i udział podmiotów zainteresowanych w procesie decyzyjnym;
3.4.3 Zaangażowanie społeczności lokalnych;
3.4.4 Analiza zysków i kosztów oraz systemy wspomagania decyzji;
3.4.5 Wybór sposobu użytkowania: katalog potencjalnych sposobów użytkowania
w odniesieniu do typologii budynku;
3.5 Projekt ponownego wykorzystania;
3.5.1 Zachowanie autentyczności, kształtu i zniszczonej formy ruin;
3.5.1.1 Interpretacja i ekspozycja: muzeum miejsca;
3.5.1.2 Dostępność;
3.5.1.3 Obiekty i infrastruktura: ogrzewanie, oświetlenie, systemy energetyczne
i oznakowanie;
3.5.1.4 Systemy bezpieczeństwa i ochrony;
3.5.2 Reintegracja wizerunku ruin z nowoczesnym wzornictwem;
3.5.2.1 Projektowanie i sadzenie roślin;
3.5.3 Multimedia i technologie do wirtualnego i immersywnego wykorzystania ruin;
3.6 Plan zarządzania;
3.6.1 Plan konserwacji;
3.6.2 Plan obsługi turystów i ocena zdolności przepustowej obiektu;
3.6. 3 System zarządzania;
3.6.4 Plan finansowy;
3.6.5 Plan marketingu i komunikacji;
4. Dobre i złe praktyki: omówienie przypadków;
5. Bibliografia.
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ABSTRAKT: W artykule podjęto próbę określenia ram teoretycznych dla potrzeb żywego dziedzictwa.
ICCROM jest liderem w opracowywaniu praktyk konserwatorskich w zakresie żywego dziedzictwa,
jako miejsca kultu religijnego. Do tej pory nie podjęto jednak próby stworzenia podstaw teoretycznych
dla tych praktyk. W miejsce wciąż dominującego definiowania (przynajmniej w większości zachodnich
praktyk) obiektów zabytkowych głównie pod kątem ich historycznych wartości, niniejszy artykuł
proponuje podejście narracyjne, które pozwala miejscom lub budynkom pozostać w ich kontekście
kulturowym / religijnym, przy jednoczesnej akceptacji zachodzących zmian. Choć podejście to
wywodzi się ze źródeł zachodnich, uznaje konieczność zrozumienia tradycji innych regionów świata.
Każdy teoretyczny model dla żywego dziedzictwa musi odpowiadać na zasadnicze pytanie,
w jaki sposób istniejące budynki przetrwają różnice pokoleń, to znaczy ciągłość między przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością. Ponieważ współczesność pociąga za sobą zobowiązanie do radykalnego
zerwania z przeszłością, takie podejście musi angażować zasoby przednowoczesności, aby rozwinąć
(a może przywrócić) nienowoczesne rozumienie tradycji jako rozwojowej i twórczej. Główne źródła
wykorzystane w badaniu proponowanego podejścia narracyjnego obejmują rehabilitację tradycji
Alasdaira MacIntyre'a, rozwój hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera oraz prace Paula
Ricoeura nad narracją i czasem.
SŁOWA KLUCZE: Tradycja, ciągłość, Alasdair MacIntyre, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur
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1. Konserwacja, zmiana i żywe dziedzictwo
We współczesnym podejściu do konserwacji kryje się głęboka ironia – chociaż zajmuje się
dobrami materialnymi „tradycyjnych” kultur, sama jest wytworem nowoczesności. Z jednej
strony konserwacja dba o tradycję, z drugiej zaś jej główną troską od czasów oświecenia było
przezwyciężanie tradycji. Ten konflikt ma istotny wpływ na określanie ilości dopuszczalnych
zmian w budynkach historycznych.
Pragnienie nowego początku, pożegnanie z przeszłością to zasadnicze elementy nowoczesności.
Paul de Man określa je jako
pragnienie wymazania wszystkiego, co miało miejsce w przeszłości, licząc że dotrzemy do
momentu, który będzie oznaczał nowy początek. Ta połączona gra świadomego zapominania
z działaniem jest ideą nowoczesności1.
Wraz z fundamentalną wiarą w postęp, nowoczesność staje się synonimem zmiany. Przebudowa
wielu miast w XX wieku, często będąca następstwem konfliktu na dużą skalę, wiązała się
zazwyczaj z dalszym celowym niszczeniem ocalałych zabytkowych budynków. Nowoczesna
konserwacja, zrodzona w odpowiedzi na XIX-wieczną renowację, rozwinęła się jako forma
oporu wobec tej zmiany. Antropolog Bruno Latour zwraca jednak uwagę na inny sposób
postrzegania braku ciągłości czasowej:
Jak dawno temu zauważył Nietzsche, współcześni cierpią na chorobę historyzmu. Chcą
wszystko zachować, podając konkretne daty, ponieważ myślą, że definitywnie zerwali ze swoją
przeszłością. Im więcej gromadzą, tym więcej oszczędzają; im więcej zachowują, tym więcej
prezentują w muzeach. Maniakalnemu zniszczeniu przeciwstawia się równie maniakalna
konserwacja2.
Konserwacja jest zjawiskiem zasadniczo młodym i z perspektywy społeczności może
rzeczywiście wydawać się „maniakalna” w jej bardziej konserwatorskich formach.
Niektóre formy zmian są nieuniknione, a ochrona jest obecnie często rozumiana jako
zarządzanie zmianą. W połowie lat 80. na konferencji poświęconej zanieczyszczeniu powietrza
sir Bernard Feilden jako pierwszy zdefiniował konserwację jako „dynamiczne zarządzanie
zmianą w celu zmniejszenia tempa rozpadu”3. Historyczna Anglia - ustawowy doradca rządu
ds. Dziedzictwa Anglii - dostosował tę definicję, rozszerzając jej zakres tak, aby umożliwić
zwiększenie tego znaczenia4. Karta z Burra również odnosi się do zmiany jako czegoś, czym
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education: Sharing best practices and finding common ground (ss. 114–130). University Press of New England,
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należy zarządzać5. Dodatkowo „opowiada się za ostrożnym podejściem do zmiany: zrób tyle, ile
potrzeba, aby chronić miejsce i sprawić, by było użyteczne. W przeciwnym razie zmieniaj w tak
niewielkim stopniu jak to możliwe...”6. Zmiana jest często nadal utożsamiana ze szkodą, a wielu
konserwatorów uważa, że ich rolą jest przeciwstawianie się zmianom. Michael Petzet traktuje
konserwację i ideę zarządzania zmianą jako pojęcia przeciwstawne. Swoje opinie przedstawił
w artykule zatytułowanym „Conservation or Managing Change?”
Jej podstawowa ideologia [ICOMOS] jest nietrafnie interpretowana. Przecież konserwacja nie
oznacza „zarządzania zmianą”, ale zachowanie - zachowanie, a nie zmienianie i niszczenie:
ICOMOS [...] z pewnością nie jest Międzynarodową Radą Zarządzania Zmianami7.
Artykuł Petzeta został opublikowany w protokole z dwóch posiedzeń Międzynarodowego
Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji i Restauracji8, na których sprzeciwił
się wezwaniu Gustavo Araoza do „nowego paradygmatu dziedzictwa”9, którego głównym
postulatem jest „tolerancja zmian” na obszarach historycznych”10.
Logika definiowania ochrony jako zarządzania zmianą sugeruje, że oprócz możliwości zbyt
dużej zmiany istnieje pewne niebezpieczeństwo dopuszczenia zbyt małej zmiany. Zmiana
stwarza takie trudności dla ochrony po części dlatego, że nasza obecna metodologia nie ma
możliwości oceny ani celowości, ani jakości proponowanej zmiany. Zbyt często zmiana jest
utożsamiana ze szkodą, a procesy ochrony wykorzystywane są przy tworzeniu barier dla zmian,
udaremniając ambicje społeczności i prowadząc do stopniowego odłączania się już kruchych
społeczności od ich budynków. W ochronie brakuje odpowiedniego opisu tego, w jaki sposób
tworzone jest dziedzictwo, a zatem jak zmiany mogą pozytywnie wzmocnić ewoluujące
i należące do wszystkich środowisko historyczne. Zazwyczaj zakłada się, że istnieje ograniczony
zasób dziedzictwa odziedziczonego z niedostępnej przeszłości, który może się zmniejszyć
dopiero teraz. W rezultacie służby konserwatorskie rzadko angażują się we współczesną debatę
kulturową, z wyjątkiem tych dotyczących ochrony dziedzictwa przed zmianami.
Żywe budynki - te, które nadal wykorzystywane są do celów, dla których zostały zbudowane –
stanowią bardzo dobry przykład takiego podejścia. W swoich badaniach na temat monastyrów
w Meteorach, Ioannis Poulios z powodzeniem porusza te kwestie. Jego analiza wykazała, iż
materialne podejście do konserwacji zawiodło, ponieważ stwarza „formę nieciągłości (…)
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między zabytkami a ludźmi oraz między przeszłością a teraźniejszością”11. Obecne podejście
oparte na wartościach nie podważa założeń późnej nowoczesności, zgodnie z którymi
„celem ochrony jest zachowanie dziedzictwa przynależnego przeszłości przez ludzi żyjących
współcześnie, dla dobra przyszłych pokoleń (brak ciągłości)”12. Poulios umieszcza „rdzenną
społeczność”, w centrum procesu i proponuje alternatywne ramy oparte na koncepcji ciągłości
żywego dziedzictwa. Proponuje cztery kryteria określania dziedzictwa: kryterium ciągłości
funkcjonowania, kryterium ciągłości relacji społeczności z miejscem dziedzictwa, kryterium
ciągłości ochrony oraz kryterium ciągłości zmian (w ramach tradycji)13.
2. Kościoły parafialne w Anglii
Moim szczególnym obszarem pracy zawodowej jest konserwacja i adaptacja średniowiecznych
kościołów parafialnych w Anglii. Stanowią one lokalny przykład wyzwań związanych z żywymi
budynkami i czasami napiętych relacji między społecznościami a służbami konserwatorskimi.
W Anglii znajduje się około 17 600 takich obiektów, z których około połowa jest średniowieczna.
Kościół w Anglii zachowuje swoją średniowieczną odpowiedzialność za „uzdrawianie dusz”
to znaczy za opiekę nad wszystkimi. Każdy budynek kościoła należy zatem do każdego
w społeczności, niezależnie od przynależności religijnej. Stąd typowo średniowieczne, wiejskie
kościoły parafialne są określane jako „prawdziwie demokratyczne budynki, miejsce spotkań
zwykłych ludzi na przestrzeni wieków”14. Zwykle to właśnie na barki lokalnych społeczności
spada ciężar utrzymania budynku. To właśnie dzięki wczesnemu przyznaniu statusu żywego
dziedzictwa budynków kościelnych doprowadziło do powstania w Anglii „zwolnienia
kościelnego”, równoległego systemu regulacyjnego15.
Kościoły parafialne stoją w obliczu rosnącej presji na zmiany. Zakres projektów jest bardzo
zróżnicowany – od dużych adaptacji do skromnych projektów dodania toalet czy kuchni.
Chociaż istnieje powszechne porozumienie co do tego, że zmiany mające na celu umożliwienie
funkcjonowania tych budynków zgodnie ze współczesnymi wymogami jest istotne, zdania
społeczności kościelnych i specjalistów od spraw dziedzictwa kulturowego dotyczące zakresu
dopuszczalnych zmian różnią się w znaczny sposób (specjaliści często określają społeczną chęć
zmiany mianem ignorancji i niefrasobliwości). Uzyskanie pozwolenia na adaptacje może okazać
się łatwiejsze w przypadku wymarcia pierwotnej wspólnoty wyznaniowej, niż w przypadku
zmian adaptacyjnych, które umożliwiłyby tej społeczności przetrwanie i rozwój. Pokazuje to
wyraźne różnice w rozumieniu żywego dziedzictwa jako nierozerwalnych więzi pomiędzy
zabytkiem a człowiekiem. To właśnie w tej więzi znajduje się dziedzictwo, które należy chronić.
Poulios I., The past in the present: A living heritage approach—Meteora, Greece. London: Ubiquity Press, 2014,
s. 20.
12
Ibidem, s. 22.
13
Ibidem, ss. 115-119.
14
Strong R., A little history of the English country church, London: Jonathan Cape, 2007, s. 233.
15
Walter N., Narrative theory in conservation: Change and living buildings, Abingdon and New York: Routledge,
2020, rozdział 3 studium przypadku.
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Niewygodna prawda jest taka, że każdy proces, który tworzy dziedzictwo w wąskich kategoriach
architektonicznych i historycznych - jak to zwykle robią ramy prawne na Zachodzie - z łatwością
odsuwa na bok rdzenną społeczność i staje się współwinny niszczenia samego dziedzictwa,
które rzekomo chroni.

Ryc. 1 Wymondham Abbey, Norfolk: widok z zewnątrz od strony północno-wschodniej (2019),
zdjęcie autora

Adaptacje są jednak możliwe, czego przykładem są działania prowadzone w opactwie
Wymondham w Norfolk (Ryc. 1). Kościół stanowi pozostałość tego, co przed rozłamem
w kościele było znacznie większym kompleksem klasztornym benedyktynów z XII wieku16.
Kościół znajduje się na liście I stopnia17. Wschodnia wieża i przylegające do niej pozostałości
to elementy starożytne. We wnętrzu znajduje się złocona nastawa ołtarzowa autorstwa znanego
dwudziestowiecznego architekta sir Niniana Compera. Ostatnia adaptacja obejmowała projekt
sal konferencyjnych i zaplecza technicznego. Kościół wraz z nowym centrum edukacji został
udostępniony zwiedzającym, co wiązało się z usunięciem niektórych elementów wtórnych
i doprojektowaniem dodatkowych, wyjątkowo nowoczesnych przestrzeni18. Mimo, że niektóre
Cattermole P. (Red.), Wymondham Abbey: A history of the monastery and parish church, Wymondham:
Wymondham Abbey, 2007.
17
W Wielkiej Brytanii listy budynków objętych ochroną ustawową są prowadzone przez rządy krajowe;
w Anglii i Walii trzy poziomy ochrony to odpowiednio I (najwyższy), II * i III (najniższy) dla budynków o
„wyjątkowym”, „więcej niż szczególnym” i „szczególnym” znaczeniu.
18
Autorem projektu był architekt Freeland Rees Roberts z Cambridge.
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adaptacje budziły sporo wątpliwości środowisk związanych z ochroną dziedzictwa, pod koniec
2015 roku wydano pozwolenie na budowę. (Ryc. 2)

Ryc. 2 Wymondham Abbey, Norfolk: widok południowej części obiektu – miejsce spotkań (2019),
zdjęcie autora
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Wbrew temu, co sądzą niektórzy profesjonaliści, społeczności kościelne, takie jak Wymondham,
zazwyczaj bardzo dbają o swoje budynki. Ich otwartość na zmiany, którą niektórzy określają
mianem nieostrożności, może świadczyć o alternatywnym i pełniejszym rozumieniu historii.
Budynki kościelne są złożonymi hybrydami, które wielokrotnie przekształcano. Coraz
powszechniejszą staje się opinia, iż przekształcanie się tych obiektów zgodnie z potrzebami
społeczności umożliwiło ich przetrwanie. W tym kontekście zmiana jest rzeczywiście integralną
częścią ich natury. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesie zmian wspólnoty kościelne są
w stanie dokładnie określić, w jaki sposób dziedzictwo jest faktycznie wytwarzane, i mogą lepiej
niż specjaliści zrozumieć, w jaki sposób historyczny budynek można ulepszyć. Są w stanie
to zrobić przenosząc swoje budynki z odległej przeszłości w znaczący (historyczny) dialog
z teraźniejszością. Podstawy teoretyczne dla tego procesu przedstawiono w następnej części
artykułu.
3. Podejście narracyjne
Wiele zabytkowych obiektów, takich jak Opactwo Wymondham, rozwijało się na przestrzeni
wielu lat zyskując eklektyczny charakter. Zazwyczaj obiekty te składają się z elementów
z różnych epok, wykonanych przez różnych wykonawców, zarówno uznanych architektów, jak
i osoby anonimowe, których wkład w kształtowanie obiektów jest nie mniej ważny. Historia
architektury zmaga się z takimi przykładami, starając się wpychać je w kategorie stylistyczne
i, tam gdzie to możliwe, przypisywać ich historię „wielkim twórcom”. Proponowane w tym
artykule podejście wykorzystuje metaforę historycznej zabudowy jako niedokończonej narracji:
• Międzypokoleniowej – dialog pomiędzy przeszłością a teraźniejszością;
• Społecznej – tworzenie spójności społecznej w czasie;
• Ciągłej – uznanie wkładu przyszłych pokoleń w kształtowanie dziedzictwa.
Kierując się logiką tej metafory, każde pokolenie ma możliwość (być może nawet
odpowiedzialność) napisania rozdziału w tej trwającej narracji, ale w taki sposób, aby narracja
jako całość zachowała swoją spójność. Drugi z wymienionych elementów - społeczny - dotyczy
praktyk żywego dziedzictwa, w tym skupienia się na podstawowej społeczności i tradycyjnych
umiejętnościach rzemieślniczych. Ma on także oczywisty związek z wartością społeczną i teorią
niematerialnego dziedzictwa.
Pierwszy element - międzypokoleniowy - stawia pytanie o tradycję. Jak wspomniano, ideą
ochrony jest paradoksalna chęć opieki wytworów tradycji wyłącznie przy użyciu intelektualnych
zasobów nowoczesności. Od czasu Edmunda Burke`a19, tj. bezpośrednio po rewolucji
francuskiej, zaczęto rozumieć tradycję jako nieodłączny element konserwatyzmu politycznego.
Dla filozofa Alasdaira MacIntyre`a20 tradycja ma jednak zupełnie inne, bardziej współczesne
znaczenie i jest bezpośrednio związana z narracją i praktykami. Postrzega on życie jednostki,
Burke E., Reflections on the Revolution in France, Stanford, CA: Stanford University Press, 2001 (Praca
oryginalna opublikowana w 1790).
20
MacIntyre A. C., After virtue: A study in moral theory (wydanie trzecie), London: Duckworth, 1985.
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a co za tym idzie zbiorowości, jako narrację, której nie należy czytać w kontekście społecznym.
Na kontekst ten składają się bowiem zbiory praktyk, które definiują dziedzictwo i podtrzymują
tradycję. Według MacIntyre`a trudno powstrzymać się od myślenia w ramach tradycji, bez
względu na to, czy się ją uznaje, czy nie. Właściwie rozumiana tradycja przyjmuje formę dialogu
- jest rozszerzonym, międzypokoleniowym sporem o to, czym jest dziedzictwo. Głównym
sposobem rozumienia dziedzictwa jest nauka rzemiosła (greckie techne), niezależnie od tego,
czy jest to sztuka kamieniarska, sztuka wychowania potomstwa, czy sztuka konserwacji. Tylko
tradycja, która dynamicznie reaguje na zmiany, jednocześnie respektując swoją historię pozwala
rzemiosłom takim jak konserwacja, odpowiednio reagować na potrzeby żywych budynków
i ich społeczności, w tym na ich ciągłe zmiany.
Zakres i sposób, w jakim możemy zaangażować się w przeszłość są głównymi zainteresowaniami
hermeneutyki – wiedzy zajmującej się interpretacją „tekstów” dowolnego rodzaju. HansGeorg Gadamer kontynuując myśl swojego nauczyciela Martina Heideggera, rozszerza zakres
hermeneutyki na wszystkie formy ludzkiego rozumienia. Przekonuje, że to tradycja umożliwia
nam obcowanie z przeszłością, a zatem jest niezbędna dla wszelkiego zrozumienia. Tam,
gdzie romantyczna hermeneutyka naiwnie wierzy, że jest w stanie dotrzeć do umysłu postaci
historycznej - jednym z przykładów jest XIX-wieczna domniemana restauracja – dla Gadamera
zrozumienie obejmuje to, co nazywa „połączeniem horyzontów” między teraźniejszością
i przeszłością:
W tradycji ten proces fuzji trwa nieustannie, ponieważ stare i nowe zawsze łączy się w coś
o żywej wartości, bez wyraźnego oddzielenia jednego od drugiego21.
Konserwacja konsekwentnie przeciwstawia się destrukcyjnym zabiegom oddzielania elementów
wtórnych od historycznych – i słusznie. Rezultatem takich działań jest brak możliwości fuzji,
która, w rozumieniu Gadamera, jest niezbędna dla przetrwania tradycji i prowadzenia działań
konserwatorskich. Można zatem powiedzieć, że tradycja jest „konserwatywna”, nie w kontekście
politycznym, ale społecznym – umożliwia „zachowanie” głównych kwestii kulturowych,
utrzymując je w dobrej kondycji z pokolenia na pokolenie. Tradycja jest więc bardziej radykalna
(powrót do korzeni) niż konserwatywna.
Trzeci element - ciągłość - odnosi się do naszego rozumienia czasu. Paul Ricoeur zbadał relację
czasu i narracji, zwracając uwagę na ich „strukturalną wzajemność”22, a swoje badania opisał
w trzytomowym opracowaniu Time and Narrative23. Teoria narracji znalazła szerokie zastosowanie
w naukach humanistycznych. Teoria ta miała swoich przeciwników, według których narracja
była niewłaściwie wykorzystywana, zwłaszcza w przypadkach, w których jest stosowana jako
szablon wyprowadzania indywidualnej tożsamości. Peter Lamarque, filozof estetyki, zalicza
się do grona narracyjnych sceptyków. W swoich pracach odwołuje się do „nieprzejrzystości

Gadamer H. G., Truth and method, London: Sheed and Ward, 1989 (Praca oryginalna opublikowana w 1960).
Ricoeur P., Narrative time, Critical Inquiry, 7(1), 1980, s. 169, https://doi.org/10.2307/1343181.
23
Ricoeur P., Time and narrative, T. 1–3 (K. McLaughlin & D. Pellauer, Tłum.), Chicago, IL and London:
University of Chicago Press, 1984.
21
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narracji”24 sugerując, że nie opisuje ona niczego innego niż specyficznie opowiedzianą historię.
Lamarque i ja opisaliśmy nasze opinie we wspólnym artykule na temat zastosowania teorii
narracji do budynków historycznych25. Istnieje bowiem możliwość, iż narracja ta konstruowana
jest na wyrost w momencie, w którym oczekuje się, że dostarczy ona konkretnych odpowiedzi
na pytania o tożsamość. Jednak znaczenie narracji polega na zapewnieniu środków utrzymania
własnej tożsamości (lub, w kontekście działań konserwatorskich, tożsamości historycznego
budynku), to znaczy, że umożliwia zachowanie ciągłości przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Jako komentarz do Time and Narrative Ricoeura, William Dowling pisze:
podwójna czasowość struktury narracyjnej: telos, która przenosi bohaterów w przyszłość
w stanie niedoskonałej wiedzy o konsekwencjach ich działań, z narratorem, który ma
świadomość przeszłosci lub totum simul, w której narrator doszedł do pewnych wniosków na
temat znaczenia tych działań26.
Konsekwencją podwójnej czasowości jest to, że tylko narrator, stojący na końcu opowieści,
patrząc wstecz, jest w stanie wysnuć wnioski dotyczące znaczenia pewnych wydarzeń.
Stwierdzenie to zbiega się z obserwacjami Sørena Kierkegaarda, który mówi, że życie można
zrozumieć tylko wstecz, żyjąc jednocześnie naprzód. To, co oferuje narracja, to zatem orientacja
zarówno na przyszłość, jak i na przeszłość - w wyraźnym przeciwieństwie do orientacji
estetyczno-historycznej wciąż dominującej w doktrynach konserwatorskich, co Ricoeur za
Louisem Minkiem, określa jako „wzajemne zrozumienie”27.
4. Zastosowanie
Podejście narracyjne mówi, że najwyższą wartością obiektu jest całokształt kulturowy, w drugiej
zaś kolejności jego poszczególne elementy – niezależnie od ich wartości. Obecna metodologia
działa w przeciwnym kierunku – od szczegółu do ogółu, jako suma pojedynczych wartości,
bez wyjaśnienia, w jaki sposób poszczególne części tworzą całość. Ten sam sposób myślenia
prezentują specjaliści zajmujący się dziedzictwem - szczególnie ci, którzy zajmują się określonym
okresem historycznym - mają tendencję do wartościowania dziedzictwa w oparciu o wyrwane
z kontekstu elementy. Konieczne zatem jest prowadzenie zintegrowanych działań, które w pełni
pozwolą na zrozumienie znaczenia i historii dziedzictwa.
Być może kluczową różnicą w sugerowanym podejściu narracyjnym jest to, że zamiast opierać
się na oferowanych przez nowoczesność mechanizmach, działa z uwzględnieniem tradycji.
Tradycja oparta na niewspółczesnym pojmowaniu dziedzictwa jest bardziej dynamiczna niż
statyczna, w równym stopniu związana z generowaniem nowych znaczeń, jak zachowywaniem
Lamarque P., The opacity of narrative, London: Rowman & Littlefield International, 2014, http://doi.
org/10.33134/eeja.181.
25
Lamarque P., Walter N., The application of narrative to the conservation of historic buildings, Estetika: The
Central European Journal of Aesthetics, LVI/XII(1), 2019, ss. 5–27.
26
Dowling W. C., Ricoeur on time and narrative: An introduction to Temps et récit, Notre Dame, IN: University
of Notre Dame Press. 2011, s. 88.
27
Ricoeur P., Narrative time, Critical Inquiry, 7(1), 1980, s. 178, https://doi.org/10.2307/1343181.
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starych. Dlatego ważne jest, aby wszelkie proponowane ramy postępowania uwzględniały,
podobnie jak narracja, przyszłe pokolenia. Działania konserwatorskie podejmowane dziś muszą
zatem uwzględniać fakt, iż niezależnie od tego, jaki „rozdział” piszemy w naszym pokoleniu,
przyszłe pokolenia będą chciały napisać swój własny. Działania współczesne nie są ostateczne,
dlatego uzyskanie kompleksowej i spójnej narracji międzypokoleniowej jest możliwe tylko
wtedy, gdy pisany przez współczesne pokolenie „rozdział” pozostaje otwarty dla przyszłych
pokoleń. Koniecznym jest wyobrażenie sobie wymagań, jakie względem dziedzictwa będą
miały przyszłe pokolenia oraz stworzenie takich warunków, które ich działania umożliwią.
Traktowanie dziedzictwa jako ciągłej narracji umożliwia ich kulturowy rozwój. Stewart Brand
mówi o obiektach w następujący sposób: „Budynek ma już historię; wystarczy, że dodamy
kolejny interesujący rozdział”28. Obiekty zabytkowe ulegały wielu przekształceniom, które
nadały im unikalny charakter. W tym kontekście nierozsądnym jest łączenie zmiany ze szkodą,
co z łatwością robi obecna praktyka konserwatorska. Skoro jednak współczesny „rozdział” ma
być spójny z dotychczasowymi działaniami, konieczne jest możliwie najpełniejsze zrozumienie
historii. Podejście narracyjne wymaga, abyśmy zrozumieli dotychczasową fabułę tak dobrze, jak
to tylko możliwe. Podejście narracyjne nie zwalnia nas z zaangażowania w przeszłość – wykracza
poza teoretyczne zaangażowanie w przeszłość, skłaniając do aktywnego zaangażowania
w tradycję, która napisała dotychczasowe „rozdziały”. Zaangażowanie to ma szczególny wpływ
w budynkach, które użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, chociaż jest także
istotne w obiektach, których funkcja uległa zmianie.
Kolejną zaletą proponowanego podejścia narracyjnego jest przywrócenie równowagi w relacjach
pomiędzy rdzenną społecznością a ekspertami. Konserwacja pozostaje w przeważającej mierze
zależna od doświadczenia „profesjonalistów”, którzy wykazują zaniepokojenie faktem, iż
społeczności odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację zabytków rezygnują z podejmowania
działań mających na celu ochronę obiektu. Jednak rdzenne społeczności są (powinny być)
ekspertem w zakresie swojego dziedzictwa, dlatego należy przekazać im wiedzę niezbędną dla
pisania kolejnych rozdziałów w historii obiektów zabytkowych. Podejście narracyjne podkreśla,
że niepokoje te nie są nowym zjawiskiem - były obecne od samego początku - ale optymistycznie
zakłada, że przywrócenie równowagi pomiędzy uczestnikami stworzy platformę do dyskusji
nad nierozwiązanymi dotychczas kwestiami. Niewątpliwie profesjonalna ekspertyza jest
niezbędna, ale w modelu narracyjnym ekspert zrzeka się pewnej kontroli i staje się motorem
napędowym i interpretatorem narracji społecznej. Pozwoliłoby to konserwacji na odejście od
krótkowzrocznych metod ochrony i przejście na wdrażanie poczwórnej ciągłości w samym
sercu żywego dziedzictwa - ciągłości użyteczności, społecznej, kulturowej i konserwatorskiej29.

Brand S., How buildings learn: What happens after they’re built, New York and London: Viking, 1994, s. 105.
Poulios I., The past in the present: A living heritage approach—Meteora, Greece, London: Ubiquity Press,
2014; Wijesuriya G., Annexe 1: Living heritage: A summary, 2015, http://www.iccrom.org/wp-content/uploads/
PCA_Annexe-1.pdf.
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Podsumowanie
Przyszłość ochrony zależy od znalezienia bardziej zadowalającego związku między niewątpliwie
szlachetnymi celami ochrony a jej teoretycznymi podstawami. Konserwacja oparta na
wartościach materialnych ma znaczące ograniczenia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku
budynków mieszkalnych, które łączą złożoną historię z presją ciągłego użytkowania, ograniczając
się do wartości społecznych obecnego pokolenia. Obecna sytuacja pozwala na spore nadużycia
ze strony profesjonalistów, którzy chcąc działać w sposób odpowiedzialny, chronią dziedzictwo
przed pozbawionymi specjalistycznej wiedzy użytkownikami. Uznanie społecznych ograniczeń
oraz międzypokoleniowego charakteru żywego dziedzictwa jest pierwszym krokiem do
opracowania bardziej skutecznych teoretycznych ram konserwacji dziedzictwa.
Zaangażowanie w żywe dziedzictwo zachęca do poszukiwania dziedzictwa na styku ludzi
i budynków, co my, jako specjaliści w zakresie ochrony przyrody, mamy obowiązek chronić.
Artykuł dowodzi, że podejście narracyjne stanowi podstawę alternatywnej metodologii,
przekształcającej budynki ze zwykłego tła ludzkich działań w postaci bohaterów niezwykłego
dzieła, jakim jest kultura. Uznanie żywego dziedzictwa jako miejsc trwajacej działalności
kulturalnej, umożliwi konserwatorom wpisania go w znacznie szerszy kontekst społeczny.
Podejście narracyjne ma zastosowanie nie tylko do żywego dziedzictwa religijnego, ale także do
całości działań konserwatorskich30.
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