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Z PIŚMIENNICTWA
PRZEGLĄD LITERATURY 
W LATACH 1945/46

Literatura po okresie międzywojen
nym, dotycząca ochrony zabytków jest 
stosunkowo uboga, toteż dajemy prze
gląd mniej nawet ważnych artykułów, 
ograniczając się w bieżącym numerze po 
rok 1946.

Jan J f o p 1 i ń s k i, K o n s e r w a c j a  
m a l o w i d e ł  (Kraków 1941). Jest to 
próba krótkiego kompendium zagadnień 
konserwacji malarskiej, przeznaczonego 
pierwotnie do podręcznika „Muzealnic
two“, wydanego w r. 1947 przez Związek 
Muzeów w Polsce. Omawia zasady pie
lęgnacji, przechowania, czyszczenia i re
generacji malow-ideł, naprawy uszko
dzeń, naprawy podobrazia, usuwania 
werniksów, stosow-ania rozpuszczalni
ków, prasowania i restaurowania obra
zów. Podręcznik oparty jest na literatu
rze francuskiej i doświadczeniach wła
snych.

Z czasopism: B i u l e t y n  H i s t o r i i  
S z t u k i  i K u l t u r y  poświęca sporo 
miejsca wr roczniku YT1T (1946 r.) spra
wom, tyczącym ochrony zabytków. J. Za
chwatowicz omawia w' artykule „Pro
gram i zasady konserwacji zabytków“ 
(nr. 1/2, s. 48—52) znaczenie i rolę, jaką 
pełnią pomniki przeszłości w kulturze 
narodowej. Podkreśla konieczność przy
wrócenia zabytkom właściwej im formy 
i roli, oraz domaga się włączenia warto
ści, jaką posiadają dla kształtującego się 
nowego życia. Poza tym informuje
0 utworzeniu Państwowych Pracowni 
Konserw-acji Zabytków-. — K. Piwocki 
w artykule dyskusyjnym „Uwagi o od
budowie zabytków“ (nr 1/2 s. 53—55) 
przedstawia konieczność rewizji dotych
czasowych poglądów konserwatorskich
1 zmiany postawy- wobec zagadnienia 
ochrony zabytków- z przyczyn emocjo
nalnych, soc,jalny-ch i artystycznych. A. 
Karczewski w ramach artykułu ..Naro- 
dow-y program konserwacji zabytków“ 
(nr 3/4, s. 193—197) rozpatruje zagadnie
nia reorganizacji państw-owej opieki nad 
zabytkami, towarzystw- opieki nad zabyt
kami przeszłości, rew-izji zasad i metod

konserwacji. Artykuł Z. Kempińskiego 
„Odkrycia w Strzelnie“ (nr. 3/4, s. 202— 
207), zapoznaje czytelnika dokładnie 
z wynikami badań autora, oraz rekon
strukcją kościoła romańskiego ś. Trójcy 
,w Strzelnie.
. O programie inw-entaryzacyjnym i mo
żliwościach jego realizacji traktuje ar
tykuł J. Szabłowskiego „Zagadnienia in
wentaryzacji zabytków- sztuki w Polsce“ 
(nr. 1/2, s. 22—35). Zgodnie z opinią kół 
fachowych autor podkreśla konieczność 
prowadzenia prac inwentaryzacyjnych 
w dwóch kierunkach: jak najszybszego 
sporządzenia zwięzłego spisu zabytków-, 
który opublikowany byłby w formie Ka
talogu Zabytków i kontynuacji właści
wej, zapoczątkowanej przed w-ojną in
wentaryzacji opisow-ej, wydawanej 
w formie Topograficznego Inwentarza. 
Autor poświęca uwagę sprawom organi
zacji prac inwentaryzacyjnych oraz pro
ponuje powiększenie zbiorów Centralne
go Biura Inwentaryzacyjnego i rozmiesz
czenie powstałych w ten sposób serii 
w- trzech głównych środowiskach historii 
sztuki w- Warszawie, Krakowie i Pozna
niu.

P r z e g 1 ą d A r t y s t y c z n y zawie
ra w- I roczniku następujące artykuły 
z dziedziny ochrony zabytków: M. Hu- 
berówna, „Rewindykacja zabytków na 
Śląsku“ (nr. 1, s. 12) daje obraz wysił
ków' podjętych celem zabezpieczenia 
i rewindykowania dzieł sztuki deporto
wanych przez Niemców- na teren Śląska. 
J. Lepiarczyk ..Opieka nad zabytkami 
w województwie krakowskim“ (nr. 1. 
s. 13) przedstawia przegląd zniszczeń na 
obszarze w-ojew-ództw-a, opisuje prace 
konserw-atorskie, odkrycia i zabezpiecze
nie kolekcji pryw-atnych.

P r z e g l ą d  B u d o w l a n y  zawiera 
w roczniku XVIII (1946) artykuł S. Mu
rzyńskiego „Odbudowa Nowego światu“ 
w świetle porównań kosztów odbudowy 
gmachów- zabytkowych z kosztami ana
logicznych nowych budynków współ
czesnych“ (nr. 9, s. 265—273). Autor da
je odpowiedź na pytanie dlaczego ku od
budowie zabytkowych ośrodków zwraca 
się zainteresow-anie i jakie czynniki skła
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niają budujących do inwestowania tam 
kapitału.

P r o b l e m y .  W roczniku II znajduje 
się artykuł W. Tomkiewicza ..Zbiory 
polskie w Niemczech i Austrii“ (nr. 1, 
s. 39—43). Autor widzi możliwości rekom
pensaty ze strony Niemiec za utracone 
dzieła sztuki w przekazaniu Polsce licz
nych ..poloniców“ znajdujących się* na 
terenie Niemiec i Austrii.

Z i e m i a  zamieszcza w roczniku XXX 
(1946) szereg artykułów i notatek doty
czących ochrony zabytków polskiego 
budownictwa, poza tym prowadzony jest 
stale „Przegląd konserwatorski i muze
alny“ .

T y g o d n i k  P o w s z e c h n y. J . Re
iner w artykule „Zabezpieczone“ przez 
Niemców dzieła sztuki“ (r. I, nr. 13) 
omawia fakt znalezienia w związku 
z ujęciem H. Franka katalogu rozumo
wanego p. t. „Sichergestellte Kunstwerke 
im Generalgouvernement“, zawierają
cego we wstępie rozporządzenie general
nego gubernatora o zabezpieczeniu dzieł 
sztuki. Autor domaga się zwrotu wywie
zionych dzieł sztuki i odszkodowania 
w formie ekwiwalentu — za dzieła znisz
czone i zaginione. J. Ciechocki „Ołtarz 
Mariacki Wita Stwosza“ (r. II, nr. 49). 
Artykuł zawiera krótki opis i historię 
zabytku, następnie informuje o losach 
wojennych ołtarza i potrzebie konser
wacji.

O d r o d ze n i e. T. Dobrowolski „O 
planowe badanie sztuki polskiej“ (r. II, 
nr. 47). Autor zwraca uwagę na braki 
polskiej historii sztuki: z jednej strony 
zbyt skrupulatne tropienie wpływów ob
cych, z drugiej obojętny stosunek do ro
dzimych przejawów" sztuki. Podkreśla ro
lę inwentarza topograficznego zabytków, 
oraz działalności Państw". Instytutu Hi
storii Sztuki dla organizacji środków po
mocniczych i planowania badań. 11. Blu- 
mówna wr artykule „Zniszczenie architek
tury piastowskiej we Wrocławiu“ (r. 111. 
nr. 49) daje przegląd zniszczeń i infor
muje o rozpoczętych zabezpieczeniach, 
które są wstępnym etapem trwałej odbu
dowy. J .  K.

OD REDAKCJI
W numerze następnym zamieszczone 

będą między innymi: d. c. artykułu prof, 
dr K. Bulasa o zniszczeniu i odbudowie 
zabytków we Włoszech, artykuł prof. 
G. Ciołka, poruszający problem zapory 
wodnej w Czorsztynie, inż. II. Jasińskiego 
o ochronie budownictwa drewnianego 
w* miasteczkach, doc. dr. T. Mańkow
skiego o konserwacji sarkofagów Sie- 
niawTskich, prof. dr. M. Walickiego na te
mat strat polskiej kultury plastycznej.

Ponadto omówione będą odkrycia z za 
kresu architektury w Polsce, oraz zjazd 
konserwatorów w Łańcucie.

RÉSUMÉS FRANÇAIS
PREMIÈRE CONFÉRENCE DU CON
SEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES

L’article est un compte-rendu des pro
blèmes touchant la protection des monu
ments et qui ont été traités lors de la 
première conférence de ICOM (Interna
tional Council of Museums) à Paris, en 
juin-juillet courant.

LE PROBLÈME DE LA PRÉPARATION 
DES CONSERVATEURS DE PEINTURE

L’expérience des dernières années dé
montre que la préparation des conserva
teurs de pęinturę doit se faire sous forme

d’études spécifiques. En Pologne, ces étu
des ont été commencées dans deux gran
des écoles: l’Académie des Beaux Arts 
de Varsovie et l’École Supérieure des 
Arts Plastiques de Cracovie.

L ’auteur est d’avis qu’il faut insister 
tout particulièrement sur les exercices 
pratiques faits à l’école; que ces exer
cices doivent être complétés par des cours 
de chimie générale, de chimie de peinture 
et de technologie, ainsi que de physique 
de la température. Il exprime enfin le 
désir de voir se fonder des laboratoires 
scolaires d’expérimentation
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