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WPROWADZENIE

Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej to temat II Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta”.
Referaty uczestników polskich i zagranicznych dały możliwość przypomnienia historii ochrony i konserwacji zieleni zabytkowej na przestrzeni
wieków, poznania najcenniejszych terenów zabytkowej zieleni różnych miast
europejskich (i nie tylko) a także zaprezentowania współczesnych poglądów
na ich konserwację i adaptację do współczesnych potrzeb.
Sesje referatowe i terenową zdominowała tematyka zieleni fortecznej, parkowej i uzdrowiskowej. Uczestnicy konferencji podkreślili ogromne znaczenie
zabytkowych obiektów zieleni w miastach. Ich znaczenie wynika z roli przyrodniczej, społecznej, estetycznej a także wartości kulturowej. Są świadectwem
naszej przeszłości i dorobkiem minionych pokoleń.
Wysoki poziom referatów, ważność poruszanych problemów, wnioski i
uwagi uczestników II Konferencji potwierdzają decyzję Organizatorów o cyklicznym organizowaniu konferencji.
Zapraszamy więc do udziału i współpracy
Elżbieta Oleksiejuk
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Ochrona i konserwacja zieleni zabytkowej
na przestrzeni wieków
Marek Kosmala
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Architektury Krajobrazu

1. WSTĘP
Obiekty sztuki ogrodowej, czy szerzej mówiąc zieleni zabytkowej, są świadectwem epoki i dziedzictwem kulturowym narodu. Wzmacniają naszą tożsamość,
przyczyniają się do poczucia więzi z regionem, budują świadomość tego, co nazywane
bywa „małą ojczyzną”. Są pamiątką po przodkach, ich potrzebach i upodobaniach,
świadczą o ich możliwościach, ale służą także nam – ludziom współczesnym, będąc
dla nas miejscem wypoczynku, lekcją patriotyzmu (historii) i świadectwem naszej
przeszłości oraz szkołą racjonalnego kształtowania przestrzeni otaczającej. Dlatego
współcześnie nikt nie kwestionuje ich wartości, lokalne społeczności są dumne
z odziedziczonych po przodkach obiektów (parków i ogrodów), a na straży ich nienaruszalności stoi prawo ustanowione przez państwo i międzynarodowe organizacje.
Nie zawsze jednak doceniano znaczenie ogrodów zabytkowych w życiu narodów i ludzi. Przez długie wieki ludzie pogardzali obiektami sędziwymi, starymi.
Liczyły się tylko obiekty nowe, stworzone według najnowszej mody. Stare ogrody
w sposób bezwzględny przerabiano, nie dbając o ich zabytkową tkankę i wartości
historyczne.
Można zatem zasadnie spytać:
– Jaka była geneza ochrony i konserwacji ogrodów (zieleni zabytkowej), jak
to się stało, że ludzie zaczęli doceniać obiekty stare, chronić je, a nawet
konserwować?
– Kiedy i gdzie po raz pierwszy dokonano rewaloryzacji zabytkowych założeń
ogrodowych? Jak kształtowała się ochrona i konserwacja zieleni zabytkowej
w Polsce na tle innych krajów europejskich?
– Jak ewoluowały nasze poglądy na temat ochrony konserwacji zabytkowych
założeń ogrodowych, jakie obowiązywały doktryny (koncepcje) konserwatorskie, oraz jak różnią się działania rewaloryzacyjne w zależności od stanu
zachowania ogrodu?,
– a także jak rozwijało się międzynarodowe prawo i organizacje w tej dziedzinie?
Celem prezentowanego artykułu uczyniłem odpowiedzi na powyższe pytania.

2. GENEZA KONSERWATORSTWA
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