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Μ E N N W О

PRZEGLĄD ZAGRANICZNYCH CZASOPISM KONSERWATORSKICH

MÜEMLÉKVÉDELEM. Wyd. A Magyar 
Epitomüvészek Szôvetsége Müemléki Bi- 
zottsâga, a Tudomânyos Ismeretterjeszto 
Târsulat Müvészeti Orszâgos Vâlasztmâ- 
nya és az Orszâgos Müemléki Felügy- 
eloség, Budapeszt. Kwartalnik.

Rocznik VI (1962).

Zeszyt 1, stron 64, ilustracje.
J. S ed lm ayr, A nagvvâzsonyi szent Istvàn 
templom helyreâllitâsa (Rekonstrukcja ko
ścioła św. Stefana w Nagyvâzsony), s. 1—7, 
6 il., str. w jęz. francuskim. Opis prze
biegu rekonstrukcji zabytkowego kościoła 
z XV w. W wyniku prac odkrywkowych 
związanych z rekonstrukcją stwierdzono, 
że kościół pochodzi z XIII lub XIV w. 
a w XV w. został jedynie przebudowany. 
W trakcie rekonstrukcji zachowano śred
niowieczny i barokowy charakter zabytku. 
Wzmocniono konstrukcję wieży, oraz 
obniżono teren wokół kościoła w celu 
uniknięcia wilgoci.
A Müemléki Albizottsàgok Orszâgos érte- 
kezlete (Krajowa Konferencja Podkomisji 
Zabytków), s. 8—25, str. w jęz. fran
cuskim. Sprawozdanie z obrad Krajowej 
Konferencji Podkomisji Zabytków, która 
odbyła się w dn. 28—30 XI.1961 r. w Bu
dapeszcie, w siedzibie Krajowej Rady 
Patriotycznego Frontu Ludowego. Prze
mówienie inauguracyjne wygłosił wice
minister dr. Janos Szabó, mówiąc o poli
tyce ochrony zabytków prowadzonej przez 
partię i rząd oraz o nakładach finanso
wych. Pozostałe wypowiedzi dotyczyły: 
oceny pracy podkomisji zabytków, zadań 
stojących przed podkomisjami oraz zadań 
podkomisji w dziedzinie ochrony zabyt
ków architektury ludowej. Podsumowania 
obrad dokonał Dezsó Dercsényi.
J -n é  S zirm ai, Levél a szerkesztöhöz 
a vari épitkesésekrôl (List do redaktora 
w sprawie zabudowy w dzielnicy zamkowej), 
s. 26—31, 2 ił., str. w jęz. francuskim, 
Autorka polemizuje z Peterem Nagybâkay, 
którego list opublikowany w 2 numerze 
IV rocznika Müemlékvédelem zapocząt
kował dyskusję na łamach tego pisma. 
Szirmai ostro sprzeciwia się, powołując się 
na opinię szerokich warstw społeczeństwa, 
wprowadzaniu nowoczesnego budownic
twa do dzielnicy zamkowej. Krytykuje no
we budynki, które psują ogólny wygląd 
całej dzielnicy. W argumentacji jako przy
kład stawia Warszawę i jej troskliwie 
odbudowane Stare Miasto. (Redakcja nie

zgadza się z autorką listu zarzucając jej 
pomieszanie pojęć i napastliwy ton wy
powiedzi.)
T. D ra g o n its , Szubjektiv hang a , ,Vór- 
negyed-vitahoz” (Subiektywny głos w dys
kusji na temat dzielnicy zamkowej), s. 32— 
—41, 10 il., str. w jęz. francuskim. Artykuł 
Dragonitsa stanowi wyczerpującą odpo
wiedź na zagadnienia poruszone w liście 
J. Szirmai. Autor nie zgadza się ze stano
wiskiem zajętym przez autorkę listu. 
Przeprowadza szczegółową analizę no
wych budynków, wzniesionych w tej dziel
nicy, podkreślając jej obecny barokowy 
charakter.

Informator 

Krótkie wiadomości
Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie.
s. 42—45, 7 il., str. w jęz. francuskim.

Recenzje
Mi ezl (Co to jest?), Budapest 1961, 
(L. G.) s. 46, 1 il.
Z. Nagy, Vedres Istvdn müvészi munkds- 
säga, 1765— 1830 (Dorobek artystyczny 
Istvâna Vedresa 1765—1830), 6 zeszyt 
z serii wydawniczej A Budapesti Müszaki 
Egyetem Központi Kônyvtâra, (В. P.), 
s. 46.
Gy. Gero, Pécs török müemlékei (Za 
bytki tureckie Pécsu), 1960, seria pt. 
Müemlékeink (J. M olnar), s. 46—47, 
1 ił.
E. Lócsy, A budovari Hess Andrâs tér 
(Plac Hess Andrńsa w dzielnicy zamkowej), 
Budapest 1961, (I. Csâgâny), s. 47—48.
Miskolc vàrosrendezési kérdései (Zagad
nienia urbanistyczne Miskolca), (zebrany 
materiał ankiety przeprowadzonej w dniach 
29—30 XI 1957 r. na temat zagadnień ur
banistycznych miasta Miskolc), (В. P.), 
s. 48—49. '
J. Kismarthy-Lechner, Lechner Ödön 
(Odön Lechner), Budapest 1961, (L. B or
sos), s. 49—50.
V. V. Kosztocskin, A novgorodi és pszkovi 
védelmi berendezések falainak vakolàsàrôl 
és meszelésérôl, Moszkva 1959, (L. G ero), 
s. 50—52.
„Das Werk” zeszyt 12 (1959), omówienie 
artykułu w piśmie szwajcarskim na temat 
nadzwyczajnej konferencji Międzynaro

dowego Związku Historyków Sztuki w 
Brazylii, (L. G.), s. 52—53.
F. Eppel, Ein Fellner und Helmer-Bau 
in Wien III, „Österreichische Zeitschrift 
für Kunst u. Denkmalpflege” , 1959, 
zeszyt 3—4, (L. G.), s. 53—54.
E. de Maré, Photography and Architec
ture, Londyn 1961, (L. G.), s. 54, 2 il.
E. Beazley, Design and Detail o f  the 
Space between Buildings, Londyn 1960, 
(L. G ero ), s. 54—56, 2 il.
Studies in Architectural History, (Wyd. 
William A. Singleton, York Inst, of 
Arch. Study, I tom 1954, s. 184), (L. G ero), 
s. 56—60, 4 il.
Gilsenbach, U. Reimar-Zieliński, Von 
Domen, Mühlen und goldenen Reitern, 
Drezno 1955, (L. G eró), s. 60 — 3 okł., 
3 il.
L. H. Morgan, Az ösi tärsadalom (Pier
wotne społeczeństwo), Budapeszt 1961, 
(L. G.), s. 3 okł.

Zeszyt 2, stron 64, ilustracje.
К. F erenczy, Beszómolól a diósgyóri 
vdr helyredllitdsi munkairól (Sprawozdanie 
z prac rekonstrukcyjnych zamku Diósgyor), 
s. 65—77, 25 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor na wstępie opisuje historię zamku 
z XIV w. w Diósgyor, a następnie zdaje 
sprawozdanie z przebiegu prac nad re
konstrukcją ruin zamku. W latach 1953— 
—1955 prace te miały charakter przygoto
wawczy, odkrywkowy, następnie jednak 
zaczęły przybierać na sile. Zrekonstruowa
no południowo-wschodnią wieżę, a następ
nie rozpoczęto rekonstrukcję północno
-wschodniej i północno-zachodniej wieży 
oraz barbakanów. W dalszej części arty
kułu K. Ferenczy pisze o perspektywicz
nych planach rekonstrukcji zamku, po
dając ich rozmaite warianty.
B. Péczely, A Magyar Epitomüvészek Szô
vetsége kibövitett vezetôségi ülésének jegy- 
zôkônyve (Protokół z rozszerzonego po
siedzenia zarządu Związku Architektów 
Węgierskich), s. 78—89, str. w jęz. fran
cuskim. Celem rozszerzonego posiedzenia 
zarządu Zw. Architektów Węgierskich, 
które miało miejsce w Eger w dniach 
31.V.—1 .VI.1961 r. było omówienie waż
niejszych problemów budowlanych histo
rycznego centrum miasta Eger. Posiedze
nie otworzył przewodniczący związku 
Mâté Major, a następnie Pal Granasztói 
wygłosił odczyt, po czym odbyła się
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dyskusja w której zabrali głos członkowie 
zarządu oraz miejscowi architekci.
B .P., A vàrosépitési tervezô vàllalat łaniil- 
mânya Eger vàros szerkezetének és utca- 
hâlôzatânak tôrténeti alakulüsàrôl (Studium 
historycznego kształtowania się układu mia
sta Eger i jego sieci ulic opracowane przez 
Miejskie Budowlane Przedsiębiorstwo Pro
jektowe), s. 89—92, 1 ił. Autor na pod
stawie najstarszych zachowanych planów 
(z XVIII w.) miasta Eger porównuje 
obecny układ miasta i sieć ulic z dawnym 
stanem. Po szczegółowej analizie ulic, 
placów oraz poszczególnych zabudowań, 
dochodzi do wniosku, że w zasadzie cały 
układ śródmieścia Egeru zachował cha
rakter założenia średniowiecznego.
T. F â tay , Gyôr tôrténelmi vàrosmagja 
(Historyczne centrum Györ), s. 93—97, 
5 il., str. w jęz. francuskim. Na wstępie 
autor stwierdza, że Gyór należy do rzędu 
tych niewielu starych miast węgierskich, 
których gospodarcze i społeczne znaczenie 
obecnie nie tylko, że nie zmniejszyło się, 
lecz nawet wzrosło. W związku z rozwo
jem miasta i wzmożonym ruchem ulicz
nym, wyłania się problem jego historycz
nego centrum, które nie jest w stanie 
sprostać tym zwiększonym zadaniom. 
Autor relacjonuje przebieg prac nad przy
stosowaniem historycznego centrum do 
spełniania wymogów współczesnego życia, 
przy jednoczesnym zachowaniu jego hi
storycznego, zabytkowego wyglądu i cha
rakteru.
M. K ubinszky, Sopron müemUkvàros 
(Sopron miasto zabytków), s. 98—102, 
7 il., str. w jęz. francuskim. Sopron, kwit
nący niegdyś ośrodek handlowy, po
cząwszy od końca XIX w. zaczyna zwal
niać tempo rozwoju. W związku ze zmia
nami terytorialnymi i administracyjnymi, 
jakie nastąpiły po I wojnie światowej, 
całkowicie zmienia się jego rola i charakter. 
Pomimo, że i obecnie miasto posiada 
rozwinięty przemysł, przybrało ono jednak 
charakter wczasowy i zabytkowy. Autor 
analizuje przeprowadzone dotychczas prace 
nad porządkowaniem i restaurowaniem 
miasta. Zwraca uwagę na przeprowadzone 
prace odkrywkowe w wyniku których 
zrekonstruowano i odbudowano wiele 
obiektów zabytkowych. Podkreśla ko
nieczność zabudowania pustych miejsc po 
zniszczonych domach, ponieważ dopiero 
wówczas centrum nabierze zwartego, jed
nolitego charakteru, oraz domaga się sto
sowania kolorowych tynków w celu oży
wienia wyglądu miasta. W zakończeniu 
wspomina o nowym planie urbanistycz
nym, który przewiduje przeniesienie znaj
dujących się w śródmieściu zakładów 
przemysłowych poza miasto.
K. Perehâzy, Cégérekrôl (O szyldach), 
s. 103—107, 13 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor zapoznaje z historią rozpowszech
nienia szyldów na Węgrzech. Wspomina, 
że malowaniem szyldów zyjmowali się 
również znani malarze węgierscy. Szyldy 
z kutego żelaza szczególnie rozpowszech
niły się na Węgrzech w XVIII—XIX w. 
W połowie XX w. szyldy w większości 
zanikły, niewiele muzeów może się po
szczycić ich posiadaniem. Obecnie w sta
rych dzielnicach miast istnieje tendencja 
do przywracania szyldów opartych na 
dawnych wzorach.
A. B alogh, A ,,Magyar Verszâlia” épitôje 
(Budowniczy „Węgierskiego Wersalu”),

s. 108—111, 4 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor zajmuje się historią powstania pa
łacu książąt Eszterhäzych w Fertód, wska
zując na osobę głównego inicjatora i twórcę 
przebudowy dawnego pałacyku myśliw
skiego na węgierski Wersal — księcia 
Miklósa Fényesa Eszterhâzy (połowa 
XVIII w.
J. T óth , Népi épitômesterek nyomâban. I 
(Na tropie mistrzów budownictwa ludo
wego. I), s. 112—113, 4 il, str. w jęz. 
francuskim. Autor zajmuje się budow
nictwem ludowym, podaje opis 3 domów 
wiejskich, charakterystycznych dla budow
nictwa ludowego, dzieł nieznanego twórcy 
odkrytych w małej wiosce w okolicy 
Szombathely. Przeprowadza dokładną ana
lizę budowy i dekoracji tych domów.

Poradnik praktyczny
J. K ostka , A vakolat és annak képzômü- 
vészeti jeliege a közepkorban (Tynk 
w średniowieczu i jego charakter arty
styczny), s. 114—119, 7 il., str. w jęz. 
francuskim. Autor, kierownik czechosło
wackiego Biura Ochrony Zabytków zaj
muje się mało dotychczas opracowanym 
zagadnieniem artystycznych tynków śred
niowiecznych. Podkreśla on niedocenie- 
nie roli zachowanych na średniowiecznych 
zabytkach starych tynków, które często 
w trakcie prac konserwatorskich bywają 
usuwane, przez co zabytek traci swój 
właściwy charakter. Następnie zajmuje się 
historią powstania i stosowania tynków 
oraz ich technologią.

Informator
Krótkie wiadomości

Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 120—123, 6 il., str. w jęz. francuskim. 
Do ważniejszych należą: A pannonholmi 
fóapdtsdg... (Opactwo w Pannonhalom) 
i Helyredllitds alatt a volt egri irgalmas 
kórhdz ebédlôjének festményei és egyéb 
berendezési tdrgyai (Restauracja obrazów 
i urządzeń jadalni starego szpitala w Eger).
H. N adler, Tôrténelmi vdrosok fenntar- 
tdsdnak kérdési (Zagadnienia związane z za
chowaniem miast historycznych). Odczyt 
dyrektora Biura Zabytków w Dreźnie 
(Z. G.), s. 124—128, 5 il., str. w jęz. 
francuskim.

Recenzje
M. Horter i towarzysze, Budapest miie- 
mlékei, II  (Zabytki Budapesztu, II, seria 
,,Magyarorszag müemléki topogrdfidja” 
(Topografia zabytków na Węgrzech), Bu
dapeszt 1962 (L. G.), s. 128.
B. Little, The Story of Bath, its Life and 
its Buildings, Bristol 1961, (L. G.), s. 128.
D. Menclovâ, Vliv husitskych valek na 
pozdne gotickou fortifikacni architekturu, 
„Umeni” IX (1961), s. 433-^71, (L. 
G ero) s. 3 okł.

Przegląd prasy
Die presse (9.VI.1961), (L. G.) s. 3 okł.
Iraq Times (4.VII.1961) (L. G.) s. 3 okł.

Zeszyt 3, stron 63, ilustracje.
L. V iräg, Beszdmold jelentés az Orszàgos 
Müemléki Felügyelôség 1961. évi mun- 
kàjàrôl (Sprawozdanie z działalności Kra
jowego Inspektoratu Zabytków w 1961 r.),

s. 129—135, 5 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor szczegółowo relacjonuje przebieg 
prac Inspektoratu w 1961 r. Pisze o za
kończonych pracach konserwatorskich i
0 rozpoczęciu nowych, o spisie zabytków, 
ich opracowaniu i ocenie oraz badaniu
1 rejestrowaniu zabytków przemysłu ludo
wego. Wspomina również o opracowaniu 
projektu planu pięcioletniego, w skali kra
jowej, odnośnie restauracji zabytkowych 
domów mieszkalnych.
K. K ozâk, A Lovùszpatonai evangélikus 
templom helyredllitdsa (Restauracja kościo
ła ewangelickiego w Lovâszpatona), s. 136—■ 
—140, 6 il., str. w jęz. francuskim. Artykuł 
podaje dokładny przebieg prac konser
watorskich przy wiejskim kościele ewan
gelickim w Lovâszpatona. W trakcie pro
wadzonych badań odkryto wiele niezna
nych fragmentów m. in. w stylu romań
skim, które niezbicie świadczą iż część 
kościoła powstała już w XIII w. W dal
szym ciągu artykułu autor kreśli historię 
kościoła na przestrzeni wieków.
L. A gosthâz i, M. Kr a me r  G erónć , 
Va ja, Vaykastély helyredllitdsa (Restau
racja pałacu Vayôw w Vaja), s. 141—146, 
6 il., str. w jęz. francuskim. Historia 
rodziny Vayôw i ich siedziby, pałacu 
w Vaja. Szczegółowy opis pałacu i pro
wadzonych na jego terenie prac badaw
czych oraz konserwatorskich. Główna bry
ła pałacu w obecnej formie pochodzi z 
XVI w., lecz natrafiono na pewne ślady 
świadczące, że południowa część pochodzi 
ze średniowiecza. Istnieje przypuszczenie, 
że pałac był pierwotnie twierdzą obronną.
S. S op ron i, A miiemlékvédelem helyzete 
Szentendrén (Sytuacja związana z ochroną 
zabytków w Szentendret, s. 147—151, 8 il., 
str. w jęz. francuskim. Krótka charakte
rystyka malowniczo położonego miastecz
ka Szentendret, znajdującego się w odleg
łości 20 km. od Budapesztu. Duża ilość 
zabytków, głównie z XVIII w. Autor po
daje szczegółowy opis prac związanych 
z odrestaurowaniem zabytków i ogólnym 
uporządkowaniem wyglądu miasteczka.
I. Im ré n y i, A ,,Ruszwurm” hdz és cu- 
kraszda helyredllitdsa (Odrestaurowanie 
domu i cukierni „Ruszwurm”), s. 152—155, 
5 il., str. w jęz. francuskim. Szczegółowy 
opis odbudowy i rekonstrukcji znanego w 
całym kraju, domu i cukierni „Rusz
wurm”, w dzielnicy zamkowej w Buda
peszcie. Budynek pochodzi z początków 
XIV w.
H. N ad le r, Tôrténelmi park — és kertel- 
rendezések müemlékvédelme (Ochrona 
historycznych parków i ogrodów), s. 156— 
—165, 9 il., str. w jęz. francuskim. Odczyt 
dyrektora Biura Zabytków w Dreźnie, 
dr. Hansa Nadlera, wygłoszony w siedzibie 
węgierskiego Krajowego Inspektoratu Za
bytków. W myśl wydanej w NRD ustawy 
z 26.VI.1962 r. regulującej działalność 
związaną z ochroną zabytków ochronie 
podiega również historyczne otoczenie za
bytków, a zatem także stare parki i ogrody. 
Sposoby i przebieg ochrony historycznych 
parków i ogrodów na terenie NRD.
J. T ó th , Népi épitômesterek nyomâban. I l  
(Na tropie mistrzów budownictwa ludowego), 
(Nyugatdundntuli festett faormu hazak) 
(Domy o malowanym frontonie drewnianym 
na zachodnim Dunântulu), s. 166—169, 
5 il., str. w jęz. francuskim. Autor opisuje 
szereg wiejskich budynków na terenie za-
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chodniego Dunântulu, których fronton 
z desek zdobiły kolorowe malowidła. 
Autor w opisie swym sięga wprawdzie 
czasów przedwojennych, omawiając swoje 
ówczesne odkrycia, lecz nawiązuje rów
nież do stanu obecnego, podając wiado
mości o zniszczeniu niektórych obiektów 
w czasie wojny.

Poradnik praktyczny
K. P erczel, Az Epitésügyi Minisztérium
1960, nov. 1-én kelt rendelete a ,,Miiemléki- 
épitmények helyreällitasäval kapcsolatos 
egyes rendelkezésekrôl" (Ustawa Minister
stwa Budownictwa z dn. 1 listopada 1960 r. 
w sprawie rozporządzeń szczegółowych, 
związanych z odbudową budowli zabytko
wych), s. 170—171, str. w jęz. francuskim. 
Ustawa zapoznaje z podstawowymi zasa
dami ochrony zabytków, podaje wytyczne 
związane z planowaniem i przeprowadza
niem prac konserwatorskich, oraz wszelkie 
związane z tym przepisy.
B. D arn ay  (D arnyay), Érdekes régi 
tervrajz Csobanc värdröl (Ciekawy stary 
plan zamku Csobanc), s. 171, 3 il. Autor 
opisuje znaleziony w Państwowym Ar
chiwum stary plan zamku Csobanc. Zamek 
Csobanc z którego zachowały się jedynie 
ruiny, należy do najładniej położonych 
zamków w okolicy Balatonu.

Informator
Nekrologia

dr. Kaiman Lux (zm. XII. 1961), wspom
nienie pośmiertne, (O. D üm m erling), 
s, 172—173.

Krótkie wiadomości
Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 173—179, 8 il., str. w jęz. francuskim. 
Do ważniejszych należą: A magyar miiem- 
lekiigy... (Włączenie się Ministerstwa Kul
tury i Oświaty do prac związanych z ochro
ną zabytków), s. 173, oraz ,,Tabdntól 
a Vizvàrosig” (,,Od Tâban do Vizvâros”), 
K ,P erehazy , s. 178—179.

Nasi czytelnicy piszą
T. S p irk , Vâlasz egy javaslatra: mely 
az ,,Albizottsàg orszdgos ćrtekezletein” 
hagzott el. s. 179.

Recenzje
,,Schöner Wohnen” 1961, zeszyt II, 
(K. Keve), s. 180.
Kölni müemlékek pusztuldsa és ujjàépitése 
(Zniszczenie i odbudowa zabytków Kolonii), 
„Architettura Cantiere” 1958, zeszyt 19, 
(B.P.), s. 180—181.
J. Rados, Magyar épitészettôrténet (Hi
storia architektury węgierskiej), Budapeszt
1961, (L. Gero), s. 181—182.
A. Kampis, Trencsén megye tizenhét vara 
(17 zamków Komitatu Trencsén), Budapeszt 
1961, (L. G.), s. 182—183.
T. Koppânyi, P. Péczely, К. Sagi, Keszt- 
hely, Budapeszt 1962, (L. G eró), s. 183
A. Jursa, A szlovâkiai vdrosi müemlékre- 
zervâciôk kérdéséhez (Do zagadnienia za
chowania miejskich zabytków Słowacji), 
„Vlastivedny” 1961, zeszyt 4, s. 156—159, 
(L. G.), s. 183.
E. Lócsy, Megjegyzések egy könyvismerte- 
téshez (uwagi odnośnie pewnej recenzji), 
s. 183—186, 2 il.

„Pamjatniki Kultury”, Moskwa 1961, ze
szyt 3, (L. G ero), s. 186—190, 1 il.
G. F. Chadwick, The Works o f Sir Joseph 
Paxton 1803—1865, Londyn 1961, (L. Ge
ro ), s. 190 -191.
„Baumeister” 1959, zeszyt 4, (L. G.), 
s. 192.
Przekłady w bibliotece Krajowego Inspek
toratu Zabytków.
E. Baiäs, Sokszögü pój tak keletkezése es 
fejlôdése (Powstanie i rozwój stodół wielo- 
bocznych), „Ceskoslovenskâ Etnografie” 
1961, zeszyt 3, s. 301—309 (I. T om bor 
R ozvânyiné), s. 192.
A. Deroko, Bodin székhelyen (I. T om bor 
R ozvânyiné), s. 3 okł.

Zeszyt 4, stron 63, ilustracje
M. Z âd ar, Beszamoló a Fôvàrosi Müemlék 
Feliigyelâség 1961 évben végzett munkàirôl 
(Sprawozdanie z prac wykonanych przez 
Stołeczny Inspektorat Zabytków w 1961 r.), 
s. 193—205, 15 il., str. w jęz. francuskim.
W części I sprawozdania autor porusza 
zagadnienia organizacyjne Stołecznego In
spektoratu Zabytków, zakres jego działal
ności i uprawnień, oraz kwestie zasad
nicze, wyłaniające się w związku z pro
wadzonymi pracami, a także sprawy kre
dytów. W II części omawia prace konser
watorskie wykonane w 1961 r. z kredytów 
Komitetu Wykonawczego Stołecznej Rady. 
W III i IV części autor pisze o działal
ności opiniodawczej, udzielaniu zezwoleń 
na przeprowadzanie pewnych prac oraz
0 działalności naukowej Stołecznego In
spektoratu.
Gy. H ajnóczi, A. H. V ladâr, Aquincum 
polgdrvâros müemléki helyreâllitâsànak t αν
ία ti terve (Perspektywiczny plan restauracji 
zabytków rzymskiego miasta Aquincum), 
s. 206—211, 4 il., str. w jęz. francuskim. 
Na wstępie autorzy piszą o błędach, jakie 
popełniono w czasie prac odkrywkowych
1 rekonstrukcyjnych na terenie ruin daw
nego miasta rzymskiego Aquincum. W dal
szym ciągu zapoznają z perspektywicznym 
planem uporządkowania całego obiektu, 
przewidującym rozwiązanie trzech zakre
sów zadań: uporządkowanie terenu, klasy
fikacja budynków z konserwatorskiego 
punktu widzenia, środki i metody rekon
strukcji.
P. C sétényi A n talné , A Raktdr utcai 
cella trichora helyreällitdsa (Rekonstrukcja 
cclli trichora znajdującej się przy ul. Rak- 
tär), s. 212—214, 4 il., str. w jęz. fran
cuskim. Opis prac rekonstrukcyjnych cella 
trichora, wykonanych przez Stołeczny 
Inspektorat Zabytków. Relikty cella tri
chora z ok. 360 r. n.e. (kaplica cmentarna 
pierwszych chrześcijan) zostały odkryte 
w czasie kopania fundamentów w III dziel
nicy Budapesztu w 1927 r. Relikty te 
zostały zabezpieczone lecz w czasie II woj
ny światowej uległy uszkodzeniu. Po wy
zwoleniu dopiero w 1959 r. opracowano 
projekt rekonstrukcji tego obiektu.
K. Perehâzy, Szabadsag-hegy klasszicista 
villdk restaurólasa (Restauracja klasycysty- 
cznych willi na górze Szabadsag), s. 215— 
—218, 7 i., str. w jęz. francuskim. Opis za
budowy góry Szabadsâgidawniej Svâbhegy) 
w Budzie. Pierwsze wille zaczęły powstawać 
w 30-ych latach XIX w. W okresie klasy
cyzmu miejsce to stało się bardzo popu

larne. Z tego okresu zachowało się wiele 
klasycystycznych will, uznanych za za
bytki. Przebieg prac konserwatorskich 
w tych willach.
A. C sorna, A pesti Orczy kert (Park 
Orczyego w Peszcie), s. 219—224, 7 il., 
str. w jęz. francuskim. Historia założenia 
parku przez Laszló Orczyego na piaszczy
stych terenach peryferii Pesztu. Data zało
żenia parku przypada na koniec XVIII w. 
Założony w stylu angielskim, park osiąga 
szczytowy okres rozwoju w latach 20-ych 
ubiegłego stulecia, później następuje jego 
zmierzch. Do czasów obecnych park za
chował się w mocno okrojonym i zanied
banym stanie. Autor wyraża nadzieję iż 
w związku z zatwierdzeniem przez rząd 
urbanistycznego planu miasta w 1960 r., 
park ten odzyska dawną świetność.
B. M até к a , Emlékezés a pesti vigadô XIX, 
szózadbeli szines zenei multjaról (Wspom
nienie barwnej muzycznej przeszłości XIX- 
wiecznej peszteńskiej reduty), s. 225—231, 
7 ił., str. w jęz. francuskim. Historia 
zniszczonej w 1945 r. reduty peszteń
skiej. Pierwsza peszteńska reduta powstała 
w 1833 r. Od tego czasu kilkakrotnie 
ulegała zniszczeniu i była odbudowywana. 
Odgrywała ona ważną rolę w życiu mu
zycznym Węgier. Tutaj bowiem odbywały 
się koncerty, w których udział brały takie 
sławy jak Johann Strauss, Liszt, Brahms, 
Wagner, Goldmark, Wieniawski, Debussy, 
Bartok itp.
I. C zâgâny, A budovdri kôzépkori lakó- 
hàzak fodémszerkezeti (Konstrukcje skle- 
pienne średniowiecznych domów mieszkal
nych w okolicy zamku w Budzie), s, 232— 
—236, 8 il., str. w jęz. francuskim. Naj
więcej możliwości do przeprowadzenia w 
jak najszerszym zakresie badań średnio
wiecznych budynków mieszkalnych na 
Węgrzech dostarczają zabudowania wokół 
zamku budańskiego. Od 1945 r. przeba
dano z punktu widzenia nauki i historii 
architektury przeszło 90 budynków świec
kich pochodzenia gotyckiego. Artykuł zaj
muje się opisem różnego rodzaju sklepień, 
jakie zostały odkryte w czasie prac ba
dawczych na tym terenie.
M. K räm er G er oné, A baktaloranthazi 
r.k. templom (Rzymsko-katolicki kościół 
w Baktaloränthäz), s. 237—240, 2 il., 
str. w jęz. francuskim. Autorka w oparciu 
o przeprowadzone badania kreśli historię 
jednego z ciekawszych, zabytkowych ko
ściołów wiejskich na Wielkiej Nizinie 
Węgierskiej (Alföld). Jak można wniosko
wać na podstawie przeprowadzonych ba
dań, kościół ten mógł powstać w drugiej 
połowie XIII w.
J. T ó th , Népi épitômesterek nyomâban. 111. 
(Na tropie mistrzów budownictwa ludowego. 
III), Egy nemesvitai népi épitômester 
munkai (Prace pewnego mistrza budowla
nego z Nemesvita), 240—243, 4 ił., str. 
w jęz. francuskim. Opis kilku ciekaw
szych dzieł wiejskiego budowniczego z 
okolic Szigliget nad Balatonem.

Poradnik praktyczny
P. C sétény i A ntalné, Uj szerkezet 
alkalmazâsa a müemlékvédelemben (Stoso
wanie nowej konstrukcji w dziedzinie 
ochrony zabytków), s. 243—244, 3 il., 
str. w jęz. francuskim. Autorka omawia 
nową konstrukcję o której pisał stycz
niowy numer „L’architecture d’aujourd-
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hui” z 1962 r. Nowa konstrukcja, która 
nosi nazwę przedprężonej sieci kablowej 
może znaleźć zastosowanie przy ochronie 
zabytków, zabezpieczając ruiny przed 
deszczem i wiatrem, nie psując jedno
cześnie wyglądu i czytelności ruin. Pierw
szą tego rodzaju konstrukcją był pawilon 
francuski na światowej wystawie w Bruk
seli.

Informator
Krótkie wiadomości

Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 244—248, 2 il., str. w jęz. francuskim. 
Do ważniejszych należą: Eg y tanâcsülés 
margójara (Na marginesie posiedzenia pew
nej rady), (J. Cz), s. 245—246. A soproni 
müemléki ankét (Zebranie dyskusyjne w So- 
pron na temat zabytków), s. 246—248, oraz 
A Vörös Meteor Természetbarât Egysiilet 
(Zrzeszenie Przyjaciół Przyrody Vörös Me
teor), (A. G.), s. 248.

Recenzje
B. Szokę, A honfoglaló és kora Arpdcl-kori 
magyarsàg régészeti emlékei (Zabytki ar
cheologiczne węgierskiego narodu z okresu 
założenia państwa węgierskiego i wczesnego 
okresu panowania Arpada), Budapeszt 
1962, s. 249.
G. Fehér, К. Ery, A. Kralovânszky, 
A kôzép-Duna-medence magyar honfog- 
lalâs-és kora Arpdd-Kori sirleletei (Wykopa
liska grobów — z okresu założenia państwa 
węgierskiego i wczesnego okresu panowania 
Arpada — w środkowym basenie Dunaju), 
Budapeszt 1962, (L. G.). s. 249.
I. Holl, Gy. Novâki, K. Sz. Póczy, Vdros- 
falmaradvànyok a soproni Fabriciushàz 
alatt (Relikty murów miejskich pod domem 
Fabriciusa w Sopron), „Arch. Ert.” 1962, 
zeszyt 1, s. 47—68, (L. G ero), s. 249—250.
Gy. Korompay, Müemléki egyiittesek vé- 
delmének irânyelvei (Wytyczne odnośnie 
ochrony zespołów zabytkowych), ,,Ep. ćs 
Közlekedestud. Közl.” IV, zeszyt 3, 
s. 403—427, (L. G.), s. 250.
H. Braun, The restoration o f old houses, 
Londyn 1954, (L. G.), s. 250—251.
J. Molnär, Eger török müemlékei (Tureckie 
zabytki Egeru), Budapeszt 1961, (M. Dét- 
shy), s. 251—252.
„Pamjatniki Kultury” Moskwa 1961, ze
szyt 3, ć.d., (L. G ero), s. 256—256, 6 il.

Nekrologia
Ivan Mestrovics (zm. 1962), wspomnienie 
pośmiertne, (K. Perehâzy). Spis treści 
rocznika, wszywka, (1960—1961 r.), s. I— 
—VIII, s. 144—145.

Rocznik VII /1963).

Zeszyt 1, stron 64, ilustracje.

J. Sedlm ayr, A soproni Fabricius-hdz 
helyreâllitâsa (Renowacja domu Fabriciusa 
w Sopron), s, 1—6, 16 il., str. w jęz. francu
skim. Opis prac badawczych i konserwa
torskich domu Fabriciusa w Sopron. Prze
prowadzone badania wykazały, że bu
dynek ten pochodzi z XIII, a najpóźniej 
z pocz. XIV w., służył zaś przypuszczalnie 
za magazyn i dopiero w późniejszym okre
sie, po dobudowaniu pięter, przebudowany 
został na dom mieszkalny. W trakcie

prac konserwatorskich odkryto wiele cen
nych fragmentów z różnych okresów. Naj
ważniejsze relikty to fragmenty murów 
miejskich z czasów rzymskich. Odrestau
rowany budynek przeznaczony został na 
muzeum.
M. Z âdor, A budai vdrnegyed uj épiile- 
teiról tartott ankét (Dyskusja na temat 
nowych budynków budańskiej dzielnicy 
zamkowej), s. 9—10, str. w jęz. francuskim. 
Zwięzłe sprawozdanie z dyskusji, jaka mia
ła miejsce 1.XII. 1961 r. w Stołecznym 
Inspektoracie Zabytków na temat zabu
dowy pustych miejsc po zburzonych w 
czasie działań wojennych budynkach w 
dzielnicy zamkowej, czyli na temat tzw. 
budownictwa plombowego i jego charak
teru. Postanowiono w jak najszybszym 
czasie uzupełnić istniejące braki. Budyn
ki ,,plomby” mają być nowoczesne, z tym 
że nie mogą psuć ogólnego charakteru 
dzielnicy zamkowej.
A. B udai, A budai vdrnegyed foghij- 
beépitéseinek vdrosképi problémai (Proble
my budownictwa plombowego w budań
skiej dzielnicy zamkowej i ogólnego wyglądu 
tej części miasta), s. 10—18, 7 il., str. 
w jęz. francuskim. Zawiera dokładną ana
lizę budownictwa plombowego w dzielnicy 
zamkowej, omawiając wszelkie ,,za” i 
„przeciw” stosowania nowoczesnego bu
downictwa w tej dzielnicy.
B. Bor sos, Hozzdszólds a Fôvdrosi Miiem- 
lék Felügyelôség ,,Vdri foghijbeépitési” 
ankétjdn (Głos w dyskusji zainicjowanej 
przez Stołeczny Inspektorat Zabytków na 
temat „budownictwa plombowego w dziel
nicy zamkowej”), s. 19—21, str. w jęz. 
francuskim. Autor podkreśla wagę wspom
nianej dyskusji, wskazuje na zbyt późne 
jej przeprowadzenie, a następnie zajmuje 
się omówieniem trzech wariantów roz
wiązań budownictwa plombowego w dziel
nicy zamkowej: 1) odbudowa fasady 
zniszczonego domu w dawnym stylu na 
podstawie wszelkich dostępnych źródeł, 
wnętrze domu nowoczesne; 2) budowa 
nowoczesnych domów; 3) budynki bez- 
stylowe. Autor opowiada się za drugim 
wariantem, pod tym jednak warunkiem, 
że nowoczesne budynki będą harmoni
zować z ogólnym wyglądem dzielnicy.
L. G eró , Még né han y szó tôrténeti 
vdrosok épiiletegyütteseinek és megujitd- 
suknak problémdihoz (Kilka słów na temat 
problemów związanych z zespołami archi
tektonicznymi i ich konserwacją), s. 22—28, 
str. w jęz. francuskim. Autor w nawiąza
niu do dyskusji na temat budownictwa 
plombowego w dzielnicy zamkowej w Bu
dapeszcie, relacjonuje na podstawie książki 
znanego konserwatora włoskiego A. Bar- 
bacci (U restauro dei monumenti in Italia, 
Roma 1956) jak przedstawia się to zagad
nienie we Włoszech i w jaki sposób pró
bowano je rozwiązać.
L. C sâszâr, A pdkozdi müemlékjellegü 
rk. templom helyreâllitâsa (Konserwacja za
bytkowego kościoła rzymsko-katolickiego 
w Pâkozd), s. 29—31, 4 il., str. w jęz. fran
cuskim. Opis prac konserwatorskich sta
rego wiejskiego kościoła w Pâkozd, w cza
sie których natrafiono na wiele fragmen
tów świadczących o średniowiecznym po
chodzeniu świątyni.

Poradnik praktyczny 
L. D eiters, Elektromos sugdrzô-fütés al- 
kalmazdsa müemlékekben (Zastosowanie

elektrycznego ogrzewania promieniowego 
do ogrzewania zabytków), s. 32—35, 1 ta
bela, 5 il., str. w jęz. francuskim. Szczegó
łowy opis techniczny zastosowania elek
trycznego ogrzewania promieniowego przy 
ogrzewaniu zabytków (trzy rodzaje tempe
ratury promieniowania, niska, średnia lub 
wysoka, ostatnie dwie noszą również 
nazwę promieniowania podczerwonego). 
Ten sposób ogrzewania najlepiej zdał egza
min spośród wszystkich stosowanych do
tychczas, ponieważ nie psuje wyglądu za
bytku i jednocześnie nie wywołuje niepo
żądanych procesów i zmian.
S. G abnai, Tricozalos habarcs alkalma- 
zdsa a müemlékvédelemben (Zastosowanie 
zaprawy murarskiej z domieszką tricosâl 
przy ochronie zabytków), s. 36, str. w jęz. 
francuskim. Autor poleca stosowanie przy 
konserwacji zabytków nowej zaprawy mu
rarskiej, która pomyślnie zdała egzamin 
przy odbudowie zamku w Gyula i ruin 
wojskowego amfiteatru rzymskiego w Óbu- 
dzie. Nowa zaprawa odporna jest na niską 
temperaturę, nie wykrusza się pod wpły
wem mrozu. Tricosâl składa się z rzadkiej 
zaprawy cementowej o jasnym kolorze 
(twardość H 25), zmieszanej z 3 % trico- 
salem; po zaschnięciu należy powierzchnię 
dwu- trzykrotnie pociągnąć wodą z za
wartością 5% tricosalu. Zaprawa ta nie 
może być nakładana podczas mrozu.

Informator

Krótkie wiadomości
Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 37—49, 16 il., str. w jęz. francuskim. 
Do ważniejszych należą: Genthon Istvdn 
60 sziiletésnapja (60 rocznica urodzin Ist- 
vâna Genthona), s. 37; A vdrosépitéstor- 
ténet és épités tôrténeti vdrosokban (Hi
storia budowy miast i zabudowa w miastach 
historycznych), sprawozdanie z 3 między
narodowych konferencji, (L. G eró), 
s. 42—43; Tdjékoztatd a , ,Történeti vdro- 
skôzpontok fejlesztése — épitészettôrténeti 
kérdések" с. konferencidról (Sprawozda
nie z konferencji poświęconej rozbudowie 
ośrodków miast historycznych i związanym 
z tym zagadnieniom z historii architektury), 
(G. Entz), s. 43—44; A muncheni Resi
denz-Theater felépitése (Odbudowa Resi
denz-Theater w Monachium) (P. Pćczely), 
s. 45—46; A bautzeni (NDK) vdrostorony 
helyreâllitâsa (Konserwacja wieży miejskiej 
w Bautzen, NRD), (L. A gosthäzi), 
s. 47—49, 3 il.

Recenzje

Gy. Kaesz, A butorstilusok (Style mebli), 
Budapeszt 1962, (L. G.), s. 49—50.

V. S. Pritchett, London perceived, Londyn 
1962, (L. G.), s. 50.
Szigetvdr (prospekt), (L. G.), s. 50.

I. Róna, I. Dienes, I, Eri, N. Kalicz, 
A Kisvdrdai vdr tôrténete (Historia zamku 
w Kisvârda), Kisvârda 1961, (L. G.), 
s. 50—51.
,,Miivészettôrténeti értesitô", („Informator 
historii sztuki”), 1961, nr 1, s. 51.

,,Müvészettorténeti értesitô" („Informator 
historii sztuki”), 1961, nr 2—4, s. 51—52.
,,Müvészettorténeti értesitô” („Informator 
historii sztuki”), 1962, nr 1, s. 52.
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, ,Acta Historiae Artium” , 1962, nr 1—2 
s. 52.
,,Kunstchronik", 1961, luty, s. 52.
Uj könyvek (Nowe książki), s. 52—54.
G. i U. Hatje, Knaurs Wohnbuch, Mön- 
chen-Zörich 1961, (L. G.), s. 54—55.
Felujitds és fenntartds, „Werk” (1961), 
nr 6, (L. G.), s. 55—59, 4 il.
H. Wäscher, Feudalburgen in den Bezir
ken Halle und Magdeburg, Berlin 1962, 
(L. G ero), s. 59—60.
D. H. Pinkney, Napoleon III and the Re
building o f Paris, Princeton, New Jersey 
1958, (M. K ubinszky), s. 60—61.
Szemere Bertalan angliai jegyzetei a müem- 
lékvédelemrôl (Notatki Bertalana Szemere 
odnośnie ochrony zabytków z pobytu 
w Anglii), (I. Gal), s. 61—62.
Przekłady w bibliotece Krajowego Inspek
toratu Zabytków
V. Menel, Csehorszdg épitészete a roman 
kor elótt (Architektura Czech przed okre
sem romańskim), „Umeni” (1959), s. 331—■ 
—353,(I.T om bor R ozvânyiné), s. 62— 
—64.

Zeszyt 2, stron 63, ilustracje
I. Sz. C zeglédy, T. K oppäny , Beszd- 
moló a mdtraverebélyi rk. templom hely- 
redllitdsdról (Sprawozdanie z konserwacji 
rzymsko-katolickiego kościoła w Mâtra- 
verebély), s. 65—72, 6 il., str. w jęz. fran
cuskim. Historia i opis konserwacji trzy
nawowego, gotyckiego kościoła wiejskiego 
w Mâtraverebély. W czasie prac natra
fiono na wiele nieznanych dotychczas 
fragmentów, które świadczą, że kościół 
ten, w późniejszych latach powiększony 
i przebudowany, powstał na początku 
XIII w.
Gy. K o ro k n ay , Adatok vajai Vay vdr- 
kastély tôrténetéhez (Dane odnośnie hi
storii pałacu Vayôw w Vay), s. 73—74, 
str. w jęz. francuskim. Kilka danych, zna
lezionych przez autora w Państwowym 
Archiwum w Nyiregyhäza, dotyczących 
historii tego 16—wiecznego zabytku.
L. Z siray , Az almadi bencés apätsäg 
(Opactwo benedyktynów w Almadi), s. 75— 
—77, 3 il. Historia założenia opactwa, 
którego ruiny znajdują się w okolicy Ba
laton-Almadi. Autor wspomina o pracach 
przeprowadzonych nad uporządkowaniem 
terenu i wskazuje na potrzebę przepro
wadzenia systematycznych prac rekon
strukcyjnych, które mogą dostarczyć wielu 
ciekawych danych.

J. Sedlm ayr, A soproni Uj u tea 8 sz. 
épiilet helyredllitdsa (Konserwacja budynku 
przy ul. Uj w Sopron), s. 78—80, 4 il., 
str. w jęz. francuskim. Opis konserwacji 
zabytkowego budynku mieszkalnego przy 
ul. Uj 8 w Sopron, który po odbudowie 
zamieniono na hotel turystyczny.

B. R in g elh an n , Az 1841-ben lebontott 
egri meeset (dzsami) pontos méretei 
(Dokładne wymiary zburzonego w 1841 r. 
meczetu w Eger), s. 81—83, 2 il. Zebrane 
w czasie badań naukowych dane do
tyczące dokładnych wymiarów zburzo
nego w 1841 r. meczetu w Eger.

K. P erehâzy , Biatorbagyi préshdzak (Do- 
my-wytłaczarnie w Biatorbägy), s. 84—87,

8 il., str. w jęz. francuskim. Opis bardzo 
licznych w okolicy Biatorbägy wytłaczarni 
winogron. Domy te stanowią przeważnie 
ludową interpretację baroku oraz miesza
ninę wszystkich późniejszych stylów. Autor 
zwraca uwagę, że w większości te, obecnie 
już nie wykorzystywane budynki stopnio
wo niszczeją i giną, nie są bowiem objęte 
ochroną zabytków.

I. G âll, Két hid jubilai heves megyében 
(Dwa mosty w komitacie Heves obchodzą 
jubileusz), s. 88—90, 6 il., str. w jęz. 
francuskim. Autor opisuje dwa wiejskie 
mosty kamienne w komitacie Heves, które 
obchodzą jubileusz 150-lecia powstania. 
Mosty te były jednocześnie budowane, 
według identycznego projektu i identycz
nym nakładem kosztów. Dzięki starannej 
opiece do dziś jeszcze zachowały się w do
skonałym stanie.

M. K ubinszky , A legujabbkori miiem- 
lékek védelmének néhdny kérdése (Kilka 
zagadnień związanych z ochroną najnow
szych zabytków), s. 90—99, 6 il., str. 
w jęz. francuskim. Autor porusza bardzo 
ważne zagadnienie ochrony najnowszych 
zabytków. Zwraca on uwagę na to, że 
zasadniczo ochroną otaczane są charak
terystyczne budowle do poł. XIX w. Na
tomiast w późniejszym okresie bardzo 
wiele ciekawych, charakterystycznych dla 
nowoczesnego budownictwa obiektów ule
gło zniszczeniu, rozebraniu lub przebu
dowie. Bardzo mało zachowało się pierw
szych budynków o konstrukcji żelaznej 
i żelazo betonowej. Zdaniem autora obiekty 
te należy jak najszybciej otoczyć należytą 
opieką. Podkreśla przy tym wielkie trud
ności, na jakie natrafiać będą tego ro
dzaju dążenia, ponieważ budynki te są 
w zasadzie użytkowane. Są to domy miesz
kalne, fabryki, lub inne obiekty użytecz
ności publicznej, dlatego też w pierwszym 
rzędzie należy wybierać takie obiekty, 
których otoczenie ochroną nie będzie ko
lidować z pełnioną przez nie funkcją.

J. P rzudzik , A sdtoraljdujhelyi volt Palos 
Kolostor faldiszitéseinek restaurdldsa (Re
nowacja ozdób ściennych w b. klasztorze
oo. paulinów w Satoraljaujhely), s. 100 — 
—105, 1 tabela, 6 il., str. w jęz. francuskim. 
Historia budowy i przebudowy, pocho
dzącego ze średniowiecza, klasztoru oo 
paulinów, opis prac konserwatorskich 
i odkrycia na fasadzie malowideł kwadro- 
wych (pochodzących z końca XVIII w.) 
na zachowanych fragmentach starych tyn
ków. Opis sposobów konserwacji odkry
tych malowideł.

Budapest muemlékeiért (O zabytki Buda
pesztu), s. 106—112, 10 il. Sprawa wy
burzenia dwóch budynków w stylu wczes
nego klasycyzmu w Baudapeszcie, przed
łożona przez Stołeczną Radę. Departament 
Zabytków Ministerstwa Budownictwa, po 
dokładnym przebadaniu sprawy i sporzą
dzeniu zestawień kosztów ewentualnej roz
biórki lub całkowitego remontu, nie ze
zwolił na wyburzenie ze względu na za
bytkowy charakter budynków.

Informator

Krótkie wiadomości

Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 112—115, 6 ii., str. w jęz. francuskim.

J. Tóth, Népi épitészetünk hagyomdnyai 
(Tradycje naszej architektury ludowej), Bu
dapeszt 1961, (K. Kós), s. 115—117, 4 il.
G. Bakó, Elemente de origine locala si 
räsäriteanä in arhitectura militarä a epocii 
feudale timpurii din Transilvania, „Studi 
§i articole de istorie, Bucure§ti (1961), 
111 t., s. 57—67, (A. K ónya), s. 117.
Studi per и na opérante storia urbana di 
Venezia, „Palladio” (1960), nr III—IV, 
(L. G.), s. 118—121, 3 il.
J. Summerson, Georgian London, 1962, 
(L. G ero), s. 121.
N. Pevsner, London (Except the Cities of 
London and Westminster), 1961, (L. G ero), 
s. 121—122.
N. Pevsner, London, The Cities o f London 
and Westminster, Londyn 1962, (L. G ero), 
s. 122—123.
H. Quitzsch, Die ästhetischen Anschauun- 
gen-GottfriedSempers, Berlin 1962, (L. Ge
ro), s. 123—125.
Palladio (1957), nr 2—3, (L. G.), s. 125. 
Uj könyvek (Nowe książki), s. 125—128.

Czytelnicy piszą, s. 128—3 okł.

Zeszyt 3, stron 63, ilustracje.
E. M ann inger, A G y  or Liszt Ferenc 
utea 20. sz. alatti lakóhdz restaurdlasa 
(Konserwacja domu mieszkalnego przy ul. 
Ferenca Liszta 20, w Györ), s. 129—132, 
9 il., str. w jęz. francuskim. Opis prac 
konserwatorskich przy XVIII-wiecznyrh za
bytkowym domu mieszkalnym w Györ.
I. Im rényi, Budapest I. Tar nok и. 6 sz. 
lakdépület helyredllitdsa (Konserwacja bu
dynku mieszkalnego przy ul. Tärnok 6, 
Budapeszt I), s. 133—134, 4 il., str. w jęz. 
francuskim. Sprawozdanie z przebiegu 
prac konserwatorskich przy jednym z za
bytkowych budynków mieszkalnych w 
dzielnicy zamkowej w Budapeszcie.

А. В uda i, Budapeszt I, Tar nok u tea 7. sz. 
lakóhdz helyreallitdsa (Odbudowa budynku 
mieszkalnego przy ul. Tärnok 7, Buda
peszt I), s. 135—137, 3 il., str. w jęz. 
francuskim. Odbudowa jednego z zabyt
kowych domów mieszkalnych w dzielnicy 
zamkowej, zniszczonego w czasie działań 
wojennych. Zachowane części budynku wy
kazywały ślady architektury średniowiecz
nej, baroku i eklektyzmu. Odrestaurowany 
w stylu barokowym z zachowaniem kla- 
sycystycznej bramy.
M. P ozâr, T. Joó, Uj adatok az edelényi 
kastély épitéstorténetéhez (Nowe dane od
nośnie historii budowy pałacu w Edelény), 
s. 138—144, 7 il., str. w jęz. francuskim. 
Historia budowy i opis pomieszczeń za
bytkowego pałacu barokowego z XVIII w. 
w Edelény, w świetle — znalezionych przez 
autorów — rysunków pomiarowych pa
łacu, pochodzących z drugiej poł. XVIII w.

M. K ubinszky , A fertödi grdndtoshaz 
helyredllitdsa (Konserwacja tzw. domu Gre
nadierów w Fertöd), s. 144—146, 2 il., 
str. w jęz. francuskim. Krótki opis kon
serwacji jednego z dwóch tzw. domów 
grenadierów, znajdujących się naprzeciw 
bramy wjazdowej do byłego pałacu 
Eszterhâzych w Fertod. W odrestaurowa
nym budynku założono bistro.

Recenzje
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Κ. Ferenczy, Müemlékvédelem és varos 
rendezés (Eger) (Ochrona zabytków a urba
nistyka Eger), s. 146—156, 10 il., str. 
w jęz. francuskim. Autor porusza zagad
nienie wzajemnego stosunku między ochro
ną zabytków a pracami urbanistycznymi. 
Zagadnienie to omawia na przykładzie 
miasta Eger.
L. Cs as zâ r, Szabolcs emlékei között 
(Wśród zabytków komitatu Szabolcs), 
s. 157—160, 5 il., Autor opisuje jeden z 
mało znanych i mało odwiedzanych za
kątków kraju, znajdujący się w północno- 
wschodnich Węgrzech, komitat Szabolcs. 
Posiada on cenne zabytki, przeważnie śred
niowieczne, gotyckie kościoły wiejskie i 
charakterystyczne dla tego okresu drew
niane dzwonnice, wykazujące wpływy bu
downictwa siedmiogrodzkiego.
J. T óth , Népi épitôszetünk hagyomdnyai 
és a korszerü magyar falu (Tradycje naszego 
budownictwa ludowego i nowoczesna wieś 
węgierska), s. 161—169, 18 il., str. w jęz. 
francuskim. Zmiany, jakie zaszły na wsi 
węgierskiej, zmieniły jej charakter, przy
śpieszyły tempo rozwoju, w związku z tym 
inne wymagania stawiane są również przed 
budownictwem wiejskim, przybyły prze
cież wsi liczne nowe budynki użyteczności 
publicznej. Autor niniejszego studium 
podkreśla potrzebę opracowania projek
tów nowego budownictwa wiejskiego z 
uwzględnieniem tradycji węgierskiego bu
downictwa ludowego.
T. K oppâny, Beszamoló itdliai tanul- 
manyutról (Sprawozdanie z podróży nauko
wej do Włoch), s. 171—177, 12 il., str. 
w jęz. francuskim. Autor relacjonuje swój 
sześciotygodniowy pobyt w 1960 r. we 
Włoszech, którego celem było zapoznanie 
się z sytuacją i zadaniami ochrony zabyt
ków we Włoszech.

Informator
Nekrologia

dr. József Csemegi (zm. 1963 r.), wspom
nienie pośmiertne, (M. H orler), s. 178.

Krótkie wiadomości
Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie,
s. 178—183, 13 il., str. w jęz. francuskim. 
Do ważniejszych należy: A Corvina Ide- 
gennyelvü Könyvkiadö (Wydawnictwo Obco
języczne Corvina), s. 181.

Recenzje
I. Mâcsai, J. Kass, Budapest tàvlati térképe 
(Perspektywiczny plan Budapesztu), Buda
peszt 1963, (L. G.), s. 183.
K. Bieber, Kovâcsmüvészet (Sztuka kowal
ska), Budapeszt 1963, (L. G eró), s. 183— 
—184.
P. Blake, Le Courbusier, Architecture and 
Form, 1963, (L. G.), s. 184.
P. Kidson, P. Murray, History o f English 
Architecture, Londyn 1962, (L. G.), s. 184. 
Recent Advances in Conservation (Contri
butions for the IlC  Rome-Conference) 
(1961), Londyn 1963, (L. G.), s. 185.
I. Brown, R. Dutton, Stately Homes, 
Londyn 1961 (L. G.), s. 185.
H. Braun, Old English Houses, Londyn 
1962 (L. G.), s. 185, 1 il.
D. W. Insall, The Care o f Old Buildings, 
Londyn 1958, (L. G.), s. 185—186.

A. Hope, Town Houses, Londyn 1963, 
(L. G.), s. 186.
Uj könyvek (Nowe książki) (A. Gerge- 
lyffy), s. 186.
Metodika restavracji pamjatnika architek
tury, Moskwa 1961, (L. G eró), s. 189.
Megjegyzések egy könyvismerteteshez (Uwa 
gi odnośnie pewnej recenzji), (J. M olnär), 
s. 189—190.
Reflexio a ,,Megjegyzések egy könyvismer- 
tetéshez” (Refleksje na temat uwag od
nośnie pewnej recenzji), (J. C sâg ân y ), 
s. 190—192, 1 il.
Opuszczony fragment artykułu J. Sedl- 
m ayra, A Soproni Fabricius-häz helyreal- 
litósa (,,Müemlékvédelem” Rocznik 1963, 
zeszyt 1, s. 6), s. 3 okł.

Zeszyt 4, stron 63, ilustracje.

R. Pane, 1963 majusäban Mag y ar or- 
szdgon (W maju 1963 r. na Węgrzech), 
s. 193—194, str. w jęz. francuskim. Wra
żenia z pobytu na Węgrzech włoskiego 
architekta, profesora i kierownika Insty
tutu Historii Architektury na uniwersyte
cie w Neapolu.
Κ. H. G yurky, Pannonhalma kolostora- 
ban 1961-ben vegzett régészeti kutatós (Ba
dania archeologiczne przeprowadzone w 
1961 r. w Pannonhalma), s. 195—196, 1 il., 
str. w jęz. francuskim. Autorka w oparciu
0 przeprowadzone przez siebie prace ar
cheologiczne w tysiącletnim klasztorze w 
Pannonhalma pisze o roli archeologa 
w pracach konserwatorskich.
A. G ergelyffy, A pannonhalmi fómo- 
nostor kerengâjének rövid épitéstürténete 
(Krótka historia budowy krużganku klasz
toru w Pannonhalma), s. 196—201, 4 il., 
str. w jęz. francuskim. Historia powstania 
tysiącletniego klasztoru oraz opis budowy
1 późniejszych przebudów krużganku klasz
tornego, w oparciu o odkrycia archeo
logiczne, dokonane w czasie restauracji 
klasztoru przez K. M. Gytirky.
J. Sedlm ayr, A pannonhalmi kerengó és 
kolostorudvàr helyreâllitâsa (Restauracja 
krużganku i dziedzińca klasztoru w Pannon
halma), s. 201—202, 4 il., str. w jęz. 
francuskim. Autor w skrócie wspomina o 
ważniejszych pracach związanych z re
stauracją klasztoru podkreślając, że głów
ny nacisk położono na uwypuklenie orygi
nalnych fragmentów romańskich i go
tyckich oraz założenie lapidarium.

Gy. P rokopp , Adatok az elpusztult ne- 
mespécselyi templomról (Dane dotyczące 
zniszczonego kościoła w Nemespćcsely), 
s. 203—212, 3 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor publikuje 4 listy z 1862 r., do
tyczące starego średniowiecznego kościoła 
w Nemespćcsely. Listy te są obrazem sta
rań ówczesnych architektów o zanie
chanie lub przynajmniej powstrzymanie na 
pewien czas prac rozbiórkowych starego 
zabytkowego kościoła, które rozpoczęła 
gmina kalwińska, pragnąc na miejscu sta
rej zbudować nową, większą świątynię. 
Pomimo starań autorów listów nie udało 
się uratować kościoła, który rozebrano 
w 1862 r.

I. C zagâny, A budaväri palota barokk 
homlokzatânak helyreâllitâsa (Restauracja 
barokowej fasady pałacu w Budzie), s. 212— 
219, 11 il., str. w jęz. francuskim. Autor

daje krótki przegląd dokonanych prac i 
poszukiwań, w wyniku których odkryto 
wiele barokowych elementów w ele
wacjach poszczególnych budynków zamku. 
Odkrycia te umożliwiły sporządzenie pro
jektu rekonstrukcji całej kompozycji fa
sady pałacu w stylu 18-wiecznego baroku.
K. Ferenczy, Rom védôkiegészitése héj- 
betonnal (Ochronne uzupełnienie ruin przez 
zastosowanie łupin betonowych), s. 220— 
—226, 10 il., str. w jęz. francuskim. 
Zastosowanie łupin betonowych przy re
konstrukcji 16-wiecznego barbakanu zam
ku w Diósgyór w celu ochrony rekonstruo
wanych ruin i jednoczesnego uzupełnie
nia ich wyglądu.
I. Im rényi, Vari lakóhazak helyreâllitâsa 
(I  Uri u. 29) (Restauracja domów mieszkal
nych dzielnicy zamkowej), s. 228—229, 
3 il., str. w jęz. francuskim. Opis przebiegu 
restauracji budynku mieszkalnego przy 
ul. Uri 29 w budańskiej dzielnicy zamko
wej, częściowo zniszczonego w okresie 
ostatniej wojny. W czasie prac konserwa
torskich odkryto elementy średniowieczne.
F. Z akony i, A tihanyi var harom ala- 
prajza (Trzy szkice zamku w Tihany), 
s. 230—234, 3 il., str. w jęz. francuskim. 
Autor na wstępie opisuje historię zamku 
w Tihany. Zamek ten powstał w latach 
sześćdziesiątych XIII w. i dotrwał do 
XVIII w., po czym został rozebrany i nie 
zachował się po nim żaden ślad, poza 
materiałami w archiwach. O tych właśnie 
materiałach (trzech znalezionych szkicach 
owego zamku) pisze autor w dalszym ciągu 
swojego artykułu.
B. M óricz, Balatonkereszturi müemléki 
templomaról (O zabytkowym kościele w 
Balatonkeresztur), s. 235—237, str. w jęz. 
francuskim. Kilka danych o budowie ba
rokowego kościoła w miejscowości Bala
tonkeresztur. Kościół ten zbudowany 
przez rodzinę książąt Festetiesów powstał 
w XVIII w. na miejscu i fundamentach 
dawnego kościoła średniowiecznego. Na 
uwagę zasługują freski, których twórcą 
był przypuszczalnie Doffmeister.
E. U jlak i, Évszàzados faszobraink és 
faragvânyaink védelmében (W interesie 
ochrony naszych odwiecznych rzeźb w drew
nie), s. 238—246, 14 il., str. w jęz. fran
cuskim. Autor występuje w obronie drew
nianych rzeźb (ołtarzy, ambon, ławek, 
stalli, chrzcielnic itp.), które zdobią 
kościoły katolickie na Węgrzech. Więk
szość z nich to rzeźby barokowe lub póź
niejsze powstałe przeważnie przed 250— 
—150 laty. Rzeźby te nie zawsze znajdują 
się pod należytą opieką i ochroną. Wiele 
z nich uległo zniszczeniu, czy to na skutek 
wpływów atmosferycznych, szkodników 
biologicznych, czy też na skutek nie
świadomości ludzkiej. W dalszym ciągu 
autor opisuje restaurację cennej, rzeźbio
nej w drewnie chrzcielnicy z kościoła w 
Nagyorosz, która na skutek bezmyślnych 
poprawek i przeróbek utraciła dawne 
piękno i dopiero pieczołowicie przeprowa
dzona restauracja przywróciła jej dawny, 
oryginalny wygląd.

Poradnik praktyczny
E. C sorba, Müemlékek szabadonalló fa- 
lainak àllékonysâgbiztositâsa (Zabezpie
czenie stabilności murów zabytków znaj
dujących się na wolnym powietrzu), s. 246— 
—248, 7 il., str. w jęz. francuskim. Jeden
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ze sposobów zabezpieczenia stabilności 
murów polegający na zastosowaniu kabli 
naprężających, co eliminuje szpecące za
bytek rusztowanie podtrzymujące. Metoda 
ta była stosowana i zdała egzamin przy 
zabezpieczaniu stabilności murów amfi
teatru w Veronie.
O. M ueller, Régi épii le tek bontàsa és 
a bontott anyagok felhaszndlâsânak kérdé- 
sei Budapesten (Rozbiórka starych budyn
ków w Budapeszcie i zagadnienie wykorzy
stania materiałów pochodzących z roz
biórki), s. 249—252, 6 il., str. w jęz. 
francuskim. Autor na przykładzie Buda
pesztu pisze o przeprowadzonych koniecz
nych ze względów urbanistycznych, pra
cach rozbiórkowych niektórych budynków 
zabytkowych (III kategorii). Podaje opis 
przygotowań prac rozbiórkowych, ich

przebieg oraz zajmuje się sprawą wyko
rzystania materiałów pochodzących z roz
biórki przy rekonstrukcjach innych za
bytków.

Informator

Nekrologia
Lajos Kelemen (zm. 29.VII.1963), wspom
nienie pośmiertne, (G. Entz), s. 252—253. 
Andrâs Cseszelszky (zm. 1963), wspom
nienie pośmiertne, (L. G eró), s. 252.

Krótkie wiadomości
Krótkie wiadomości z dziedziny ochrony 
zabytków na Węgrzech i na świecie, 
s. 253—255, 6 il., str. w jęz. francuskim. 
Wiadomości z Budapesztu, s. 255—256, 
3 il.

„Müvészettôrténeti Értesitô" („Informator 
historii sztuki”), (1962), nr 2—3, s. 3 okł.
,,Müvészettôrténeti Értesitô" („Informator 
historii sztuki”), (1962), nr 4, s. 3 okł.

,,Müvészettôrténeti Értesitô" („Informator 
historii sztuki”), (1963), nr 1, s. 3 okł.

„A Müvészettôrteneti Értesitô" („Informa
tor historii sztuki”),(1963), nr 2—3, s. 3 okł. 
„Acta Historiae Artium", (1962) nr 3—4 
(A. G ergelyffy), s. 3 okł.
Gy. Rózsa, Budapest régi Idtképei (Stare 
widoki Budapesztu), Budapeszt 1963, (L.G.) 
s. 3 okł.

A. Mazurkiewicz

Recenzje

*

ZBORNIK ZAŚTITE SPOMENIKA 
KULTURĘ. Wyd. Savezni Institut za 
Zastite Spomenika Kulturę, Belgrad. Uka
zuje się raz w roku.

Rocznik XIII (1962), stron 231, ilustracje.

Artykuły i studia
B. M aksim ovic, Probierni rekonstrukcije 
istorijskich jezgara gradova Jugoslavije 
(Problemy przebudowy historycznych ośrod
ków urbanistycznych w Jugosławii), s; 1— 
—16, 13 il., str. w jęz. francuskim. Świa
towej sławy historyczne ośrodki urbani
styczne zawdzięczają swe istnienie i uzna
nie szczęśliwie rozwiązywanym adaptacjom 
i zagospodarowaniu. Autor podaje przy
kłady dobrych i złych rozwiązań w Jugo
sławii, omawia względność i podział 
spuścizny urbanistycznej w Jugosławii, za
leca selekcję eksponującą wysokie war
tości artystyczne. Humanizacja tych ośrod
ków oznacza, zdaniem autora, obok za
gospodarowania ochronę wartości este
tycznych, artystycznych i historycznych.
V. P estkovié, Motovun-geodetski premjer 
i dokumentacija (Motovun-pomiary geode
zyjne i dokumentacja), s. 17—36, 14 il., 
str. w jęz. francuskim. Artykuł na przy
kładzie wykonanego planu twierdzy w Mo- 
tovun omawia problemy związane z za
stosowaniem technik geodezyjnych dla 
potrzeb archeologii i konserwacji. Wska
zuje na celowość szerszego stosowania 
fotogrametrii oraz postuluje rozwój prac 
w oparciu o siatkę linearną. Dla sporzą
dzenia planu twierdzy w Motovun zasto
sowano podziałkę 1:250, a dla pomiarów 
siatkę poligonalną.

Badania i prace konserwatorskie
S. N enadovic, Konzervatorska dokumen
tacija o arhitekturi manastira Resave. 
JI-deo-Trpezarija i zgrade za stanovaüe 
(Dokumentacja konserwacji architektury 
klasztoru w Resavie, część II — Refektarz 
i budynek mieszkalny), s. 37—50, 13 il., 
str. w jęz. francuskim. Prace wykopa
liskowe i studia serbskiego klasztoru w 
Resavie, zbudowanego w pocz. XV w. 
pozwoliły na przygotowanie dokumentacji 
rekonstrukcji refektarza oraz dokonanie 
rekonstrukcji parteru i piętra fragmentu 
budynku mieszkalnego, przyległego do

średniowiecznego muru obronnego. Arty
kuł jest sprawozdaniem z przeprowadzo
nych prac.
K. T om ovski, Konzervacija i rest aur aci ja 
Gazi-Hajdar-Kadijine camuje u Bitolju 
(Konserwacja i restauracja meczetu Gazi 
Hajdar-Kadiego w Bitolji), s. 51—56, 6 il., 
str. w jęz. francuskim. Krótki opis prac, 
wykonanych w latach 1960/61 w Bitolji, 
przez służbę konserwatorską L. R. Mace
donii, przy konserwacji meczetu zbudo
wanego w 969 r ., przebudowanego w 
1561/62. Konserwacji poddano uszkodzo
ne mury i kopuły meczetu.
I. Z dravkov ic , Zast(tni radovi na crkvi 
sv. Andreje-Andreaśu na Treści. Obezpe- 
ćeńe od vlage. (Prace konserwatorskie przy 
cerkwi św. Andrzeja Andreasza na Tresce — 
zabezpieczenie od wilgoci), s. 57—66, 9 il., 
str. w jęz. francuskim. Zbudowanie tamy 
i zbiornika wodnego na rzece Tresce spo
wodowało konieczność zabezpieczenia 
przed zawilgoceniem cerkwi św. Andrzeja, 
stanowiącej jeden z najcenniejszych za
bytków średniowiecznej architektury serb
skiej. Pod fundamentem i posadzką cerkwi 
wykonano izolację poziomą, na murze 
zewnętrznym fundamentu izolację piono
wą, obie z ołowiu i mat. bitumicznych, 
oraz wokoło w odległości ok. 30 cm. 
na głębokości 45 cm. betonowy murek 
ochronny. Przestrzeń między fundamen
tem a murkiem wypełniono drobnym ka
mieniem.
R. F in d rik , O star oj mreźi kanał a 
u Prizrenu i nihovoj zastiti (O dawnej 
sieci kanałów w Prizren i jej ochronie), 
s. 67—78, 10 il., str. w jęz. francuskim. 
W mieście Prizren objęto ochroną sieć 
niezliczonej ilości kanałów rozprowadza
jących wodę z rzeki Bystrzycy, biegną
cych przez podwórza i ogrody. O istnieniu 
sieci kanałów w Prizren wspomina do
kument z 1348 r. Dla zapewnienia ochrony 
i konserwacji sieci kanałów pozostawiono 
im z punktu widzenia gospodarki komu
nalnej funkcje irygacyjne i sanitarne. Wo
dę do picia sprowadza się z gór do osobnej 
sieci.

Komunikaty

A. F aber, Probierni zastite drvenih arheo- 
loskich nalaza (Problemy ochrony drew

nianych znalezisk archeologicznych), s. 79— 
—88, 5 ił., str. w jęz. francuskim. Artykuł 
omawia różne metody konserwacji drewna 
z wykopalisk archeologicznych, zarówno 
in situ, jak w laboratorium, m.in. ochronę 
przed grzybem, wysychaniem po odkryciu, 
elektrokinetyczną petryfikację, impregna
cję eterowo-damarową, woskiem, ałunem 
poliglikolem etylenowym, wyższymi alko
holami i suszenie zamrożonego drewna 
w próżni.
N. K atan ie , Nastavak ispitivania i prou- 
cavanja starih kamienih mostova (Ciąg dal
szy badań i studiów starych mostów kamien
nych), s. 79—94, 8 il., str. w jęz francu
skim. Ocena badań zabytkowych mostów 
kamiennych Słowenii i Dalmacji. Omawia
ne mosty w Słowenii pochodzą prze
ważnie z XIX w. i posiadają inskrypcje 
odn. daty budowy. W Dalmacji przewa
żają mosty z XVII—XVIII w.
G. Tom aśević, Sheme dokumentacije 
spomenika kulturę (Schematy dokumen
tacji zabytków), s. 95—110. Artykuł za
wiera omówienie zasad rejestracji zabyt
ków oraz 7 wzorów kwestionariuszy, orze
czeń, schematów kart rejestracyjnych ewi
dencyjnych i informacyjnych.

Narada na temat: „Muzea i Ochrona 
Zabytków”
M. V unjak, Savetovanje „Muzeji i zastita" 
odrźano od 11—14.XII.1961 na Rijeci 
(Narada „Muzea i Ochrona,, w Rjece 
w dniach 11—14.XII.1961), s. 111—112. 
Krótkie sprawozdanie i omówienie pro
gramu narady. W dalszym ciągu publikacja 
streszczeń referatów, a mianowicie:

V. M adarić , Uvodna reć (Słowo wpro
wadzające), s. 113.
F. Bas, Opsti probierni jugoslovenskih 
muzeja u vezi sa zastitom spomenika 
(Ogólne problemy muzeów jugosłowiań
skich w przedmiocie ochrony zabytków), 
s. 114—120.
V M adarić , Uloga i zadaci muzeja 
u oblasti zastite spomenika kulturę (Rola 
i zadania muzeów w dziedzinie ochrony 
zabytków), s. 121—123.
F. M oaćanin , Muzeji i zaśtita spomenika 
kulturę i prirode u ogledalu propisa (Muzea 
i ochrona zabytków kultury i przyrody
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z punktu widzenia przepisów), s. 123—129.
I Z d ravkov ic , Muzeji i njihov prostor 
(Muzea i ich przestrzeń), s. 130—133.
R. N iko lić , Organizacija sluźbe zaśtite 
u muzejima Jugoslavije (Organizacja służ
by ochrony w muzeach Jugosławii), s. 133— 
—141.
M. Vunj ak,  Konzervatorsko-preparatorske 
radnice i laboratorije (Konserwatorsko- 
preparatorskie pracownie i laboratoria), 
s. 141—145.
A. Tom asevié, Zaśtita pokretnili slikanih 
dela (Ochrona ruchomych zabytków ma
larstwa), s. 146—149.
N. A ndre jev ić-K un , V. H an, Inven- 
tarizacija, evidencija i dokumentacija u nui- 
zejima (Inwentaryzacja, ewidencja i do
kumentacja w muzeach), s. 150—152.
E. T u rn h er, O tendencijama prenośenja 
funkcij organa za zaśtitu spomenika na 
muzeje na terenu (O tendencji przenoszenia 
funkcji organu ochrony zabytków do mu
zeów w terenie), s. 153—156.

I. V rbanic , Uloga mu ze ja u sluźbi zaśtite 
(Rola muzeów w służbie ochrony), s. 156— 
—158.

Zakljućci i preporuka (Wnioski i zalecenia), 
s. 159—162.

Kronika
N. K atan ie , V. Savetovanje o zaśtiti 
spomenika kulturę i III. Kongres Drustva 
Konzervatora Jugoslavije (V. Narada nad 
ochroną zabytków i III. kongres Stowa
rzyszenia Konserwatorów Jugosławii), 
s. 163—168.
B. Ma k si m ovie, Mediinarodni Kongres 
u Varsavi — O problemu razvitka moder- 
nog gradu i ulozi njegovog istorijskog centra 
(Międzynarodowy kongres w Warszawie — 
Problem rozwoju nowoczesnego miasta i rola 
jego centrum historycznego), s. 169—170. 
T. M arasov ic , Zaśtita i suvremeito ure- 
denje historijskih gradova i podrućja — 
Prva tema zasjedanja medunarodne fede- 
racije za stanovanje i urbanizam, Santiago 
de Compostella (Spanija), Septembar 1961 
(Ochrona i współczesne zagospodarowanie 
miast i osiedli historycznych — Pierwszy 
temat zebrania Międzynarodowej Federacji 
Mieszkalnictwa i Urbanistyki, Santiago dc 
Compostella (Hiszpania), wrzesień 1961), 
s. 171—176.

M. Vunj ak,  Zajednicki sastanak Komitetu 
ICOM'a za muzejske laboratorije i komisije 
ICO M'a za tretiranje slika, Barcelona, 
3—7 oktobra 1961. (Połączone zebranie 
komitetu ICOM dla laboratoriów muzeal
nych i komisji ICOM dla konserwacji ma
larstwa, Barcelona 3—7 października 1961), 
s. 177—180.

I. Perćić, Konzervatorski radovi na spome- 
nicima u Istrii i Hrvatskom primorju od
1959— 1961 g. (Prace konserwatorskie przy 
zabytkach Istrii i na wybrzeżu chorwackim 
w 1959—1961 r.), s. 181—194, 12 il., 
str. w jęz. francuskim.

I. K om elj, Spomeniśko varstvena dejavnost 
V  preteklih dveh letih (Porótilo Zavoda 
za spomeniśko varstvo L.R.S. za leti I960 
in 1961) (Prace konserwatorskie w ostat
nich dwóch latach (Sprawozdanie służby 
konserwatorskiej L.R.S.[łowenii| za lata
1960—1961.), s. 195—204, 4 il.

M. I vanovic, Konzervatorski radovi na 
Kosovu i Metohii 1959—1961 (Prace kon
serwatorskie w Kosowie i Metochii 1959— 
1961), s. 205—214, 3 il.

Nekrologia
Ejnar Dyggve (1887—1961), wspomnienie 
pośmiertne, (D. R endić-M ioćević), 
s. 215—218.

Recenzje
Naśe starine (Sarajewo) t. VII (1960), 
(N. K.), s. 219—221.
Starine Kosova i Meto/ii je (Priśtina) t. I 
(1961), (N. K.), s. 221—222.
E. Bałaś, O zachranu vesnickych staveb- 
nich pamatek, Cesky lid XLV1I (1960) 
z. 6, (D. D rljaća), s. 222—223.
Wymiana publikacji s. 225—231.

Rocznik XIV (1963), stron 225, ilustracje.

Artykuły i studia
S. N enadovic, Jedna hipoteza o arhitek- 
turi hilandarske trpezarije (Hipoteza co do 
architektury hilandarskiego refektarza), 
s. 1—12, 9 il., str. w jęz. francuskim. 
Opierając się na wynikach studium pla
nów, badaniach ikonografii i reliktów 
architektury bizantyjskiej wielokrotnie 
przebudowanego w wiekach XVII, XVI11 
i XIX klasztoru w Hilandar, autor stawia 
hipotezę, że refektarz i baszta św. Je
rzego pochodzą z okresu bizantyjskiego 
z 1303 r. Podaje projekty rekonstrukcji 
XIV-wiecznych fasad refektarza.
B. Skakić, Odnoś turskih vlasti prema 
monastrima Dovolji, Duboćici, Dobrilovini 
i jv. Trojici kod PIjevalja (Stosunek władz 
tureckich do klasztorów Dovolja, Dubo- 
czicy, Dobriloviny i św. Trójcy koło PIje
valja), s. 13—20, str. w jęz. francuskim. 
Ze znalezionych w klasztorze św. Trójcy 
k. PIjevalja dokumentów tureckich z XV— 
—XIX w., dotyczących klasztorów wymie
nionych w tytule artykułu, wynika, że 
władze tureckie na pisemne wnioski mni
chów, po komisyjnym zbadaniu zezwa
lały na reperacje i remonty budynków. 
Reperacje i remonty musiały być dokony
wane w tym samym materiale co remonto
wany budynek, z zachowaniem pierwotnej 
formy całości i detali. Nie zezwalano na 
dobudowywanie nowych lub rozbudowę 
istniejących obiektów architektonicznych.

Badania i prace konserwatorskie
M. G ojkovic , Arslanagića most kod 
Trebińa (Most Arslanagić kolo TrebińMa), 
s. 21—38, 14 il., str. w jęz. francuskim. 
Możliwości przeniesienia kamiennego mo
stu Arslanagić, pochodzącego z XVI w., 
na nowe miejsce, wobec przewidującej za
topienie mostu, projektowanej budowy za
pory wodnej systemu hydroenergetycz- 
nego- na rzece Trebiśnicy. Opis stanu 
istniejącego, dane techniczne demontażu 
i montażu, transportu, alternatywy nowej 
lokalizacji i ramowy kosztorys; na margi
nesie rozważa możliwość konserwacji 
przed zatopieniem.
K. T om ovski, Konzervacija cr k ve то- 
nastira Psace (Konserwacja cerkwi klasz
toru w Psacze), s. 39—45, 5 il., str. w jęz. 
francuskim. Konserwacja architektury i 
polichromii cerkwi św. Mikołaja z połowy 
XIV w., obejmująca scalenie spękanych

ścian i konstrukcji kamiennych klamrami 
stalowymi i zastrzykami cementu, pokry
cie dachu karpiówką, usunięcie zniekształ 
cających przeróbek, rekonstrukcję okien i 
zabezpieczenie fresków.
I. M. Z dravkow ic, Istraijvacki i konzer
vatorski radovi izvrśeni na gradu Magliću 
u Ibarskoj Klisuri 1960 i 1961 (Prace ba
dawcze i konserwatorskie w twierdzy 
Maglicz na przełęczy Ibara w 1960—1961), 
s. 45—56, 11 il., str. w jęz. francuskim. 
Komunikat wstępny, przedstawiający wy
niki prac badawczych przeprowadzonych 
w 1960 r. i prac konserwatorskich wyko
nanych w 1961 r. na terenie ruin fortecy 
Maglicz. Szczegółowe wyniki prac pod
jętych w Maglić zostaną opublikowane 
w wydawnictwie specjalnym.

Komunikaty
M. Vunj ak,  Otkrivanje prekrećenih iii 
preslikanih sidnych slika u obićnoj i in- 
fraervenoj svetlosti (Wykrywanie pokry
tych pobiałą lub przemalowanych malowideł 
ściennych w świetle zwyczajnym i podczer
wieni), s. 57—62, 8 il., str. w jęz. fran
cuskim. Komunikat wstępny, referujący 
wyniki prac nad zwiększeniem przezro
czystości warstw przemalówek pokrywa
jących malowidła ścienne. Zwiększenie 
przezroczystości uzyskiwano przez: l-o, 
stosowanie światła o dłuższej fali (np. pod
czerwieni), 2-0, przez zastąpienie po
wietrza w strukturze przemalówki cieczą 
(np benzenem lub alkoholem benzylowym)
0 wysokim współczynniku załamania świa
tła, bliskim współczynnikowi wykazywa
nemu przez minerał kalcyt.
N. S to janov ic , Kratak pregled metoda 
analizę vezivnih sredstava kod slika (Krótki 
przegląd metod analizy spoiw stosowanych 
w malarstwie), s. 63—68, str. w jęz. francu
skim. Omówienie literatury z zakresu me
todyki analitycznej spoiw malarskich, oraz 
podanie sposobów identyfikacji spoiw sto
sowanych w laboratorium fizyko-chemicz
nym Jugosłowiańskiego Instytutu Ochrony 
Zabytków (rozpuszczalność, fluorescencja
1 analiza mikrochemiczna).
N. K atan ie , Nastavak ispitivanja i prou- 
cavanja starih kamenih mostova u Hrvat- 
skoj i Slovenji (Ciąg dalszy badań i studiów 
starych mostów kamiennych w Chorwacji 
i Słowenii), s. 69—74, 6 il., str. w jęz. 
francuskim. Wyniki badań i studiów za
bytkowych mostów kamiennych prze
prowadzonych w 1962 r. w Chorwacji 
i Słowenii. Równolegle do badań tereno
wych przeprowadzano poszukiwania w ar
chiwach.

Narada na temat: „Urbanistyka a 
ochrona zabytków”, Split 19—24.IX.1962
N. P eśić-M aksim ović, Prvo jugosloven- 
sko Savetovanja s ternom: ,, Urbanizam 
i zaśtita spomenika kulturę” (Pierwsza jugo
słowiańska narada na temat: „Urbanistyka 
i ochrona zabytków**), s. 77—78.
V. M adarić , Pozdravna rijeć (Przemówie
nie powitalne), s. 79—80.
Temat: Odnoś sluźbe zaśtite spomenika 
kulturę i urbanizma prema graditeljskom 
nasledu i medusobno kroz zakonodavstvo 
i praksu (Stosunek służby ochrony zabyt
ków i urbanistyki do spuścizny architek
tonicznej w świetle przepisów i praktyce).
V. M adarić  Zaśtita spomenika kulturę 
i urbanizam (Ochrona zabytków kultury
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i urbanistyka), s. 81—88, str. w jęz. fran
cuskim.
J. Svoboda, Urbanistićko planiranje i spo- 
menici kulture-dosadaśuja iskustva i mo- 
gućnosti (Planowanie urbanistyczne i za- 
bytki-osiągnięcia dotychczasowe i możli
wości), s. 89—96, str. w jęz. francuskim.
Z. K u jundżić-P opov ić , Urbanizam i 
zaśtita prirode — Uzajamni odnosi i razvoj 
ovih dveju javnih slużbi kroz zakonodav- 
stvo i praksu, sa aspekta zaśtite prirode 
(Urbanistyka i ochrona przyrody — Wza
jemny stosunek i rozwój obu służb publicz
nych w świetle ustawodawstwa i praktyki 
w aspekcie ochrony przyrody), s. 96—100, 
str. w jęz. francuskim.
J. N a jd h a r t, Clovjek i nasljede (Człowiek 
i dziedzictwo), s. 100, str. w jęz. francu
skim.
0 . B eritić , Odnoś urbanistićke sluźbe 
i Zavoda za zaśtitu spomenika kulturę NO 
općine Dubrovnik na dobrovackom podrućju 
(Działalność służby urbanistycznej i Zakła
du ochrony zabytków R. N. gminy Dubrow
nik na terytorium Dubrownika), s. 101— 
—104, str. w jęz. francuskim.
Temat: O spomenickom nasledu u regionu 
(O dziedzictwie zabytkowym w regionie). 
M. M uśić, Region i zastita spomenika 
(Region i ochrona zabytków), s. 105—109, 
str. w jęz. francuskim.
1. Lay, Spomenici kulturę u prostornom 
planiranju (Zabytki w planowaniu prze
strzennym), s. 109—113, str. w jęz. fran
cuskim.
I. K ornelj, Zastita Gorenjske pokraine 
(Ochrona w prowincji Gorenjska), s. 113— 
—114, str. w jęz. francuskim.
V. P etkov ic , Geodezija u stvaranju do- 
kumentacije i interpretaciji kulturno-histo- 
rijskih spomenika i arheoloskih urbani
stićkih cjelina (Geodezja w sporządzaniu 
dokumentacji i w interpretacji zabytków 
historii i kultury oraz archeologicznych ze
społów urbanistycznych), s. 115—117, str. 
w jęz. francuskim.
Temat: O arheoloskim urbanim cjelinama 
i srednjovekovnim utrvdenjima (Archeolo
giczne zespoły urbanistyczne i fortyfikacje 
średniowieczne).
M. G orenc, O karakteru savremenog pej
zażu i nekim problemima zaśtite arheoloskih 
spomenika (Charakter współczesnego kraj
obrazu i niektóre problemy ochrony zabyt
ków archeologicznych), s. 118—121, str. 
w jęz. francuskim.
I. Z d rav k o v ic , Srednjovekovna utvrdenja 
i njihova zastita (Fortyfikacje średniowiecz
ne i ich ochrona), s. 121—124, str. w jęz. 
francuskim.
M. Ć an ak -M ed ić  i G. Tom asevic, 
Arheolośke cjeline i drugi ansambli u ruśe- 
vinama i mogućnosti njihovog ukljucivanja 
u savremeni zivot (Skupiska archeologiczne 
i inne zespoły w ruinie oraz możliwości ich 
włączania w życie współczesne), s. 125—■ 
—129, str. w jęz. francuskim.
L. B eritić , Probierni zaśtite i spasavanja 
urbanistićkih cjelina i utvrda na podrućju 
bivśe Dubrovacke republikę (Problemy 
ochrony i ratownictwa zespołów urbanistycz
nych i fortyfikacji na terenie dawnej repub
liki Dubrownika), s. 129—132, str. w jęz. 
francuskim.
D. J avanov ic , Urbanizam i zaśtita 
(Urbanizm i ochrona), s. 132—133, str. 
w jęz. francuskim.

Temat: O is t or ijskini aglomeracijama rural- 
nog tipa (Aglomeracja historyczna typu 
wiejskiego).
A. F reu d en re ich , Historijske aglomera- 
cije rural nog tipa (Aglomeracje historyczne 
typu wiejskiego), s. 134—138, str. w jęz. 
francuskim.
B. K ojić , Razvitak seoskih naselja i urba
nistićko naslede u aglomeracijama ruralnog 
tipa (Rozwój osiedli wiejskich i spuścizna 
urbanistyczna w aglomeracjach typu wiej
skiego), s. 138—139, str. w jęz. francu
skim.
S. G vozdanov ic, Kategorije naslijedenih 
seoskich cjelina — danaśnji polożaj, uslovi 
opstanka-zadatak zaśtite — mogućnost i 
nacin ukljucivanja u suvremeni zivot (Ka
tegorie dawnych zespołów wiejskich — 
sytuacja obecna — warunki egzystencji — 
konieczność ochrony — możliwości i sposób 
włączenia w życie współczesne), s. 140— 
—142, str. w jęz. francuskim.
B. T om asić, O nekim problemima rural- 
nih aglomeracija duź jaclranske magistrale 
i na priobalnim ostrvima (O niektórych 
problemach aglomeracji wiejskich wzdłuż 
magistrali adriatyckiej i na wyspach przy
brzeżnych), s. 143—145, str. w jęz. fran
cuskim.
D. D rljaća , Koko zaśtititi i сети nameniti 
nepokretne etnografske spomenike (Jak 
chronić i na co przeznaczyć nieruchome 
zabytki etnograficzne), s. 145—146, str. 
w jęz. francuskim.
N. P eśić-M aksim ović , Probierni kri- 
terija starljanja pod zaś t it u seoskich naselja 
spomenićkog znaćaga (Problemy kryteriów 
obejmowania ochroną osiedli wiejskich o 
znaczeniu zabytkowym), s. 147—149, str. 
w jęz. francuskim.
Temat: O istorijskim aglomeracijama urba- 
nog tipa (Aglomeracje historyczne typu 
miejskiego).
S. V ucenovic, Urbane cjeline spomenićkog 
znaćaga (Zespoły urbanistyczne o znacze
niu zabytkowym), s. 150—153, str. w jęz. 
francuskim.
B. M aksim ovic, Probierni rekonstrukcije 
i asanacije urbanih cjelina spomenićkog 
znaćaga (Problemy rekonstrukcji i sanacji 
zespołów miejskich o znaczeniu zabytko
wym), s. 153—158, str. w jęz. francuskim. 
M. P re log , Savremena urbanizacija i zaś
tita historijskih ambijenata (Współczesna 
urbanizacja a ochrona otoczenia historycz
nego), s. 159, str. w jęz. francuskim.
M. K o la rić , Regeneracija stare Lj ubijane 
i neke specifićnosti razvoja Zavoda za 
uredenje stare Ljubljane i njegova per- 
spektiva (Odnowa starej Lubljany i nie
które cechy charakterystyczne rozwoju za
kładu dla zagospodarowania starej Lubljany 
i jego perspektywy), s. 159—162, str. 
w jęz. francuskim.
V. Jenko , Probierni zaśtite urbanistićkih 
cjelina u Istrii (Problemy ochrony zespołów 
urbanistycznych w Istrii), s. 162—164, str. 
w jęz. francuskim.
E. K ap e tan o v ic , Problem zaśtite arhi- 
tektonsko-urbanistićkih cjel ina u Bośni i 
Hercegovini (Problem ochrony zespołów 
architektoniczno-urbanistycznych w Bośni 
i Hercegowinie), s. 164—166, str, w jęz. 
francuskim.
D. Će lić, Problem historijskog kontinuiteta 
u savremenoj urbanoj kompoziciji (Problem 
ciągłości historycznej we współczesnej kom

pozycji urbanistycznej), s. 166—168, str. 
w jęz. francuskim.
B. Mi l enkovi c ,  Z. P etrov ic , Prizren — 
probierni regulacije (Prizren — problemy 
zagospodarowania), s. 169, str. w jęz. 
francuskim.
M. K ujaćić, Urbanizam i zaśtita spome
nika kulturę u Hercegovini (Urbanistyka 
i ochrona zabytków w Hercegowinie), 
s. 169—173, str. w jęz. francuskim.
B. K a lo d e ra , O pitanjima zaśtite naśeg 
urbanog naslijeda (Zagadnienia ochrony na
szej spuścizny urbanistycznej), s. 173—176, 
str. w jęz. francuskim.
J. M arasov ic , T. M arasov ic , Zaśtita 
i uredenje staroga centra gracia Splita 
(Ochrona i zagospodarowanie starego cent
rum miasta Split), s. 176—182, str. w jęz. 
francuskim.
I. P e tr ic io li,  Neki konzervatorsko-urba- 
nistićki nesporazum u Zadru (Niektóre nie
porozumienia konserwatorsko-urbanistyczne 
w Zadar), s. 182—184, str. w jęz. fran
cuskim.
N. Rad u lić, Urbano naslijede i nova 
izgraduja u Zadru (Spuścizna urbanistyczna 
i nowa zabudowa w Zadar), s. 184—186, 
str. w jęz. francuskim.
N. Bezić, Problem zaśtite starih naselja 
i lociranje novih u Makarskom primorju 
(Problem ochrony dawnych osiedli i lokali
zacji nowych na wybrzeżu Makarska), 
s. 187—188, str. w jęz. francuskim.
D. K ećkem et, Historijske urbanistićke 
cjeline i nove regułacijske osnove (Histo
ryczne zespoły urbanistyczne i nowe zasady 
zagospodarowania), s. 189—192, str. w jęz. 
francuskim.
Zaklućcy Savetowanja s ternom ,.Urba
nizam i zaśtita spomenika kulturę (Wnioski 
narady na temat ,,Urbanistyka a ochrona 
zabytków”), s. 193—196.

Kronika

J. Sevdic, Rado vi Pokrajinskog zavoda za 
zaśtitu spomenika kulturę u Novom Sadu 
u periodu od 1958-kraja 1962 (Prace 
zakładu ochrony zabytków prowincji Nowy 
Sad w okresie od 1958 do końca 1962 r.), 
s. 197—209, 9 il., str. w jęz. francuskim.

Recenzje
J. Marette, Connaissance des primitifs par 
l'étude du bois du X I 1-e au XVI-e siècle. 
Paris 1961, (O. Nedić), s. 210.

Saojezteńa, wyd. Republićkij zavod za 
zastitu spomenika kulturę Srbije, t. IV, 
Belgrad (1961), (O. Nedić), s. 210—211.
Muzeju, ćasopis za muzeolośka pitańa, 
Belgrad, z. 14 (1963), (N. K.), s. 212—213.
Bulletin Instituta za likovna umjetnosti. 
JAZU , Zagreb, R. VII, (1959) z. 1 ,2,3, 
R. VIII (1960), z. 1, 2, 3, (Ο. N.), s. 213— 
—214.

Österreichische Zeitschrift für Kunst 
u. Denkmalpflege, Wien, R. XIII (1959) z. 
1, 2, 3/4, R. XIV (1960) z. 1, 2/3, 4, R. XV 
61961) z. 1,2,  3, 4, R. XVI (1962) z. 
1/2, 3, 4 (Ο. N.) s. 215—218.

Wymiana publikacji w roku 1962 
s. 219—225.

J. Lehmann
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PAMÀTKOVÂ PÉCE. Wyd. Ćeskoslo- 
venské pamàtkové péce, Praha. Ukazuje 
się dziesięć razy w roku.

Rocznik XXIII (1963).

Zeszyt 1, stron 32, ilustracje.

J. К roba, Nase panmtky v komunistické 
spolećnosti (Nasze zabytki sztuki w społe
czeństwie komunistycznym), s. 1—3. Po
dobnie jak w drodze do socjalizmu, także 
w przejściu od socjalizmu do komunizmu 
zagadnienia ochrony i konserwacji zabyt
ków, ich istoty oraz ich wartościowania, 
muszą podlegać nieustannej rewizji. Za
bytki, integralna część środowiska, jako 
dzieła sztuki o znaczeniu kulturalno- po
litycznym, winny przetrwać w odpowied
niej formie dla przyszłych pokoleń spo
łeczeństwa komunistycznego. W zwycię
skiej walce nowego ze starym, rekonstruo
wania i tworzenia, zabytki mają do ode
grania niepoślednią rolę. Zgodnie z główną 
koncepcją ideową, nowoczesne i celowe 
ujęcie zagadnień konserwacji czy rekon
strukcji musi służyć przekazywaniu istot
nych wartości kulturalnych i politycznych.
O. S ujanovà, Üvaha o ulohe mikrobio
logie pri pamiatkovej starostlivosti (Uwagi
0 zadaniach mikrobiologii w konserwacji 
zabytków), s. 3—6. Mikrobiologia i jej 
pochodne, jeden z najważniejszych czyn
ników w walce konserwatora z mikro
organizmami. Znajomość odmian bakterii 
jest podstawą do zastosowania najnow
szych zdobyczy wiedzy celem ich zwal
czania. Czynniki wpływające na szybki 
rozwój bakterii; metody zapobiegawcze, 
próby zabezpieczania i przeciwdziałania; 
preparaty chemiczne, związki chemiczne, 
antybiotyki i ich zastosowanie. Przykłady, 
sposoby i metody konserwacji, rezultaty 
prób i doświadczeń, opisy poszczególnych 
zabiegów.
O. D ostał, Prispëvek к poznani vyvoje 
jihoceské lic/ové architektury (Przyczynek 
do znajomości rozwoju architektury wiej
skiej Czech Południowych), s. 6—17, 11 il., 
str. w jęz. niemieckim. Poszczególne fazy 
kształtowania się architektury zabudowań 
wiejskich na terenie Czech Południowych: 
połowa XIX w., przejście od budownictwa 
drewnianego do murowanego, czynniki 
funkcjonalne i dekoracyjne, pierwiastki 
tradycjonalne i wpływy stylów architek
tury miast, systematyczne wypieranie utyli- 
taryzmu przez szlachetne koncepcje archi
tektoniczne. Charakterystyczne, reprezen
tacyjne dla pewnych okręgów typy budowli
1 ich znaczenie dla wyrazu zespołów bu
downictwa wiejskiego w osiedlach. Bu
dowle zabytkowe z okresów dawniejszych, 
typowe dla XVII i XVIII w. Ochrona za
bytków architektury wiejskiej użytkowa
nej i nieużytkowanej.

J. H er ou t, Ùpravy oken pamâtkovych 
objektu (Rekonstrukcja okien w obiektach 
zabytkowych), s. 18—25, 7 i]., str. w jęz. 
francuskim. Cz. I. Zarys historycznego 
rozwoju okna. Kolorystyka rodzaje po
działów okiennych, sposób ustawienia 
w stosunku do płaszczyzny lica ściany. 
Celowość w odniesieniu do fasady i 
wnętrza. Zachowanie cech charakterystycz
nych przy konserwacji i rekonstrukcji

obiektów zabytkowych dla zachowania 
właściwości stylu i wyrazu

Kronika
Jaroslav Böhm (zm. 6.XII. 1963) wspom
nienie pośmiertne, (J. Vesely), s. 26—27, 
1 il.

Recenzje
,,Europäische Kunst um 1400”, Katalog 
wystawy wiedeńskiej w J962 r., omówienie 
artykułów z różnych dziedzin sztuki 
XIV—XV w. (J. Pavel) s. 27—28. 
,,Pamjatniki Kultury” , Moskwa, II, (1960), 
wyd. Akademii Nauk ZSRR, s. 234, 
133 il., (S. M akajew), s. 28—29.
J. Arvid Hedwall, Chemie im Dienst der 
Archäologie, Bautechnik, Denkmalpflege, 
Göteborg 1962, (J. В. Pelikan), s. 29—30.
E. Newton, Głos w dyskusji o zdejmowaniu 
przemalowań ze starych obrazów, ,,The 
Arts Review” t. XIV, (zeszyt 4/1962), 
(J. Schenk), s. 30—31.
Streszczenia obcojęzyczne, s. 31—32.

Zeszyt 2, stron 32, ilustracje.
V. N ovotny , Zakladni poîadavek (Za
sadniczy postulat), s. 33—34. Wytyczne 
XII Zjazdu Czechosłowackiej Partii Ko
munistycznej w odniesieniu ni. in. do 
ochrony zabytków. W społeczeństwie bez- 
klasowym aspekt historyczny przechodzi 
w aspekt społeczno-polityczny. Zasadni
czym postulatem chwili jest przepracowa
nie od podstaw wszelkich pojęć i zagad
nień konserwacji zabytków, celem stwo
rzenia i konkretnego sformułowania przej
rzystego systemu. Obowiązek taki dotyczy 
całego kolektywu pracowników ochrony 
zabytków.
A. V osahlik , O. P etras, Obnova by- 
valého Steidlerova hostince v Ćeskć Skalici 
(Renowacja dawnego hotelu Steidlera w 
Czeskiej Skalicy), s. 34—36. Szczegółowy 
opis historyczny budynku i wprowadza
nych w nim zmian, z dokładnym prze
biegiem ostatnio ukończonej renowacji. 
Budynek zabytkowy, powiązany z osobą 
słynnej pisarki czeskiej, Bożeny Niemco- 
wej, został w setną rocznicę jej śmierci 
w odnowionej postaci przekazany na 
muzeum jej imienia.
O. Jan k a , Oprava socharské vyzdoby 
zàmku v Peruci (Renowacja dekoracji 
rzeźbiarskiej zaniku w Perucu), s. 37—39. 
Podczas odnawiania zamku w Perucu 
stwierdzono, że stojące na attyce fron
tonu rzeźby są bardzo zniszczone: zrobione 
z miękkiego piaskowca, uszkodzone przez 
warunki klimatyczne i błędne zastoso
wanie mleka cementowego, ostatecznie 
wydrążone głęboko przez rodzaj dzikich 
pszczół. Zapadła decyzja zastąpienia ich 
odpowiednimi kopiami. Zdjęcia rzeźb do
konano przy pomocy helikoptera — me
toda ta okazała się tańsza i szybsza od 
zastosowania specjalnych rusztowań na 
wysokości ponad 15 m. W ten sam sposób 
będą umieszczone na frontonie rzeźby- 
-kopie. Oryginały po odnowieniu znajdą 
się w muzeum.
J. Her out ,  Ùprava oken pamatkowych ob- 
jektu (Rekonstrukcja okien w obiektach za
bytkowych), s. 39—51, 14 il., str. w jęz. 
francuskim. Cz. II. Część praktyczna.

Autor omawia różne rodzaje osadzania 
okien w płaszczyźnie lica ściany, uzasad
nione koncepcją architektoniczną całości, 
dalej zdobienie okien: lakiery, kraty, witra
że i malowidła dekoracyjne na tzw. 
oknach ślepych. Symetria i proporcje w 
poszczególnych stylach, odchylenia od 
norm i wypaczenia koncepcji architekto
nicznych. Błędy w pracach konserwator
skich, przy przeróbkach i przebudowach. 
Na zakończenie pewne uwagi ogólne na 
temat możliwości wykonania okien tzw. 
,,nietypowych” w związku z pracami kon
serwatorskimi.
F. K aśicka, Dum ,,(J elefanta” v Praze 
(Dom ,,Pod słoniem” w Pradze), s. 52—55, 
6 il. Artykuł zawiera dokładne omówienie, 
poparte szkicami i planami, pierwotnej 
budowy bardzo starego, zabytkowego do
mu, zmiany jakie zachodziły przy kolejnych 
przeróbkach, przebudowach i renowacjach. 
Przedstawia szczegóły wiązań, spojeń, 
umocnień, fragmenty dekoracji, wprowa
dzane w myśl zmian, narzucanych kolejno 
przez potrzeby użytkowników, lub dykto
wane wymaganiami mody i stylu. Wiele 
zachowanych rozwiązań typowych dla 
architektury romańskiej.
E. K rtilovâ , Reinstalace na Hlubokó 
(Powtórne udostępnienie zamku Hluboka),
s. 56—57, 2 il. Jeden z najbogatszych 
w zbiory sztuki zamków nad Wełtawą 
został ostatnio odnowiony, wprowadzono 
pewne niezbędne zmiany dla uprzystęp
nienia i nowoczesnej ekspozycji bardzo 
cennych, nadmiernie dotąd stłoczonych 
dzieł sztuki. Dołączono do sal wystawo
wych cały szereg dalszych, odpowiednio 
przystosowanych pomieszczeń. Na zamku 
znajdują się zarówno obrazy wielkich 
mistrzów, jak kosztowne, stare dywany, 
zabytkowe meble, porcelana, szkło, broń 
itp.
M. Kri żan, Organizacia ochrany parnia tok 
w Rumuńsku (Organizacja ochrony zabyt
ków w Rumunii), s. 58—62, 5 il. W Ru
munii ochrona zabytków podlega częścio
wo ministerstwu kultury, częściowo min. 
budownictwa. Dyrekcja ochrony zabyt
ków prowadzi trzy działy pracy: badaw
czy, dział projektów i dział wykonawczy. 
Dokonano prac konserwatorskich w licz
nych kościółkach drewnianych, przy ma
lowidłach ściennych i renowacji obiektów 
architektury murowanej. Pracownicy 
ochrony zabytków mają stały kontakt 
z zagranicą, zwłaszcza z pracowniami 
konserwatorskimi w Rzymie. Wielkim 
osiągnięciem jest doskonale prowadzone 
przez specjalistów „muzeum architektury 
ludowej” w Bukareszcie, dokąd sprowa
dzane są zanikające okazy bardzo boga
tego i różnorodnego budownictwa wiej
skiego.

Kronika
Josef Kśir w siedemdziesięciolecie urodzin, 
(H. R okyta), s. 62.
Spis wydawnictw o zabytkach kultural
nych, (H. Rokyta), s. 62.
Wieczór dyskusyjny Instytutu Teorii i Hi
storii Sztuki CSAV, (Vera N ejedlâ), 
s. 63—64.

Streszczenia obcojęzyczne, s. 64.
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Zeszyt 3, stron 32, ilustracje.
Z. Ź ivkovicovâ, Péce o nasienne malby 
V Jugoslavia (Ochrona malowideł ściennych 
w Jugosławii), s. 65—67 3 il. Głównym 
przedmiotem ochrony są cenne malowidła 
ścienne w starych, na pół zniszczonych lub 
zrujnowanych klasztorach i kościółkach, 
pochodzących przeważnie z XI—XV w. 
Ochrona oparła się na postępowej ustawie, 
regulującej od strony formalnej zagadnie
nia konserwacji i rekonstrukcji. Przepro
wadzono dokładną inwentaryzację malo
wideł, obejmujących 20,000 m2 powierzch
ni, przeszkolono specjalnie w tym kierunku 
konserwatorów i pracowników ochrony za- 
bytków.Prace przyniosły olbrzymie rezulta
ty. W Belgradzie otwarto specjalne muzeum 
gromadzące kopie najlepszych dzieł z róż
nych okresów czasu i z rozmaitych obiek
tów. Służy ono nie tylko szerokiej publicz
ności, ale przede wszystkim kształceniu hi
storyków sztuki i specjalistów konserwa
torów.
A. L iska , Historycky profil pudy Staro- 
mëstského Nàmësti v Praze (Profil histo
ryczny terenu Rynku Staromiejskiego w 
Pradze), s. 68—83 13 il. str. w jęz. 
francuskim. Szczegółowe opracowanie od
kryć archeologicznych, dokonanych na 
Rynku Starego Miasta w Pradze w r. 1943, 
z okazji urządzania zbiornika wodnego 
przy pomniku Jana Husa. Odczytano sze
reg warstw, aż po w. XII—XIII, uzyskano 
sporo przedmiotów zabytkowych różnego 
rodzaju, które pozwoliły uzupełnić po
siadane dotychczas wiadomości z zakresu 
życia codziennego i zachodzących prze
mian na terenie stolicy. W warunkach 
okupacji praca była dość pobieżna i zbyt 
pośpieszna. Autor sugeruje systematyczne 
przebadanie tego terenu drogą prac wyko
paliskowych.

Wolna Trybuna s. 83.
Redakcja periodyku wprowadza nowy 
dział, wzywając pracowników ochrony 
zabytków do stałej z nim współpracy. 
Stawia pierwsze zasadnicze pytanie: 1. Z 
jakimi trudnościami spotykacie się w 
swych pracach konserwatorskich? 2. Jakie, 
waszym zdaniem, istnieją możliwości czy 
też postulaty organizacyjne zmierzające 
do ich usunięcia?

J. Kr o ha, Pamätkovä péce v MLR 
a u nas (Ochrona zabytków w Węgierskiej 
Republice Ludowej a u nas), s. 83—88, 2 il.
Organizacyjnie ochrona zabytków na 
Węgrzech przypomina czechosłowacką. 
Uderza szybkie tempo realizowania prac 
rekonstrukcyjnych i konserwatorskich. 
Aktualne jest zagadnienie celowego wy
korzystania budynków zabytkowych w ra
mach rozbudowy kraju, a także ustalenie 
koncepcji właściwego pod względem kul
turalnym i ekonomicznym powiązania 
dawnej zabudowy z nowoczesną w jedną, 
jakkolwiek różną w stylu, całość. Estety
ka i walory historyczne winny być czynni
kiem rozwoju kultury socjalistycznej.

Za i przeciw, s. 88—91, 5 il.

Drugi, podobnie jak ,,Wolna Trybuna”, 
nowy dział czasopisma, posiadający cha
rakter polemiczny. Otwiera go szereg no
tatek, wykazujących błędne, nieprzemyśla
ne koncepcje remontów domów zabytko
wych, najczęściej samowolne, bez porady 
i interwencji fachowców. Wymienia szereg

faktów szkodliwych zmian i niecelowych 
inwestycji, uzasadnia je zdjęciami.

Kronika
Ocena seminarium poświęconego sprawom 
muzealnictwa technicznego, jakie odbyło 
się 30.XI. 1962 w Pradze, (F. Jilek), 
s. 91—92.

Recenzje
V. L. Tapiè, Baroque slave et d'Europe 
centrale, ,,Manierismo, Barocco, Rococo”, 
(1960), (J. Pavel), s. 92.
W. Ohle, Noch einmal das Problem 
,, Windmühlen", „Mitteilungen” XIII 1962, 
(M. F arka), s. 92—94.
,,Studies in Conservation” , VII (1962), 
Zeszyt 1, (E. Lososovä), s. 94—96.

Streszczenia obcojęzyczne.

Zeszyt 4, stron 32, ilustracje.
J. L angr, Propagace a popularizace pa- 
mâtkové péce (Propagowanie i popularyza
cja ochrony zabytków), s. 97—98. Popula
ryzacja ochrony zabytków w jak naj
szerszej mierze winna być niepodzielną 
częścią samej ochrony zabytków. Podob
nie jak ocena wartości historycznej, kul
turalnej i politycznej zabytków, także 
i założenia prac konserwatorskich, metody 
tych prac oraz osiągnięcia powinny stać 
się własnością całego społeczeństwa, do
cierać do najszerszych mas, budząc za
interesowanie, poszerzając wiedzę o zabyt
kach i umiłowanie konstruktywnych dzieł 
przeszłości. Autor wskazuje drogi popu
laryzacji: prócz odczytów, wycieczek itp., 
także radio, a największe pole działania 
w tym zakresie widzi w telewizji.
L. Losos, Drevokazné houby v pamdtko- 
wych objektech (Grzyby drzewne w obiek
tach zabytkowych), s. 98—102, 6 il. Od
miany grzyba drzewnego w zabytkowych 
budynkach drewnianych, zachodzące pro
cesy chemiczne rozkładu drewna, metody 
rozpoznawania, impregnacja, malowanie 
ochronne, najnowsze preparaty zabezpie
czające, ich stosowanie i działanie. Pod
stawą ochrony jest wczesne rozpoznanie 
grzyba, stworzenie niesprzyjających wa
runków dla jego rozwoju, staranne i 
wszechstronne zastosowanie właściwych 
metod przeciwdziałania.
B. P rochâzka, Kapie Kaje tanka w 
Brevnove (Kaplica Kajetanka w Brzewno- 
wie), s. 102—106, 5 il. Na Brzewnowie, 
przedmieściu Pragi, znajduje się rotunda, 
pozostałość kaplicy teatynów, wybudo
wanej po r. 1666. Kaplica została zbudo
wana dokładnie na wzór jednego z kościo
łów w Bawarii, utrzymana w stylu ro
mańskim. Dokładne omówienie i zilustro
wanie szczegółów konstrukcji. Ponieważ 
resztki tej budowli uznano za zabytek wy
sokiej wartości, zdecydowano dokonanie 
zabiegów konserwatorskich i użytkowanie 
rotundy jako altany w otaczającym ją 
parku.
Z. L ouda, Tvrz Suchdol u Kutné Hory 
(Twierdza Suchdol pod Kutną Horą),
s. 107—112, 8 il. Szczegółowy opis, udo
kumentowany zdjęciami i szkicami, po
wstałej około 1400 r. czworobocznej 
twierdzy, otoczonej nawodnioną fosą. 
Przebieg rekonstrukcji ze wzmacnianiem 
fragmentów zniszczonych i nadwątlonych, 
dokonywanej dla przystosowania obiektu

do celów społeczno-kulturalnych. Władze 
miejscowe nie odnoszą się właściwie 
do zabytkowego obiektu, przeprowadzają 
zmiany, przystosowują do chwilowych 
potrzeb na własną rękę, niszcząc w ten 
sposób zabytkowe mury.
J. D osta ł, Heinzova socha v Uhricicich 
(Rzeźba G. A. Heinza w Uhrziczycach), 
s. 113—114, 2 il. Życiorys jednego z naj
zdolniejszych rzeźbiarzy czeskiego baroku, 
tworzącego w pierwszej poł. XVIII w. 
oraz dokumentacja uzasadniająca jego 
autorstwo rzeźby św. Floriana we wsi 
Uhrziczyce.
F. P iachy, Nëkteré prävni otdzky pa- 
mâtkové péce (Niektóre problemy prawne 
ochrony zabytków), s. 114—117. Omówie
nie poszczególnych artykułów ustawy
0 ochronie zabytków. Niektóre z nich 
autor uważa za niewystarczające, inne 
za nie dość sprecyzowane, dopuszczające 
różnorodną interpretację.

Wolna Trybuna
M. B ëlohlâvek, Prace aktywu ochrony 
zabytków w Pilznie, s. 118—121, 2 il.

Za i przeciw
Kolejna dokumentacja błędnego i szkodli
wego traktowania zabytków, s. 122—123, 
5 il.

Kronika
Zestawienie prac konserwatorskich w la
tach 1958—1962 w Czechach Środkowych,
s. 123—126, 10 il.

Recenzje
O .J. Blażićek s kolektivem spolupracov- 
niku, Slovnik pamdtkové péce, Praha 1963, 
(J. Langr), s. 126—127.
E. Krygier — T. Ruszczyńska, Katalog 
zabytków budownictwa przemysłowego w 
Polsce, Wrocław—Warszawa 1958, (J. Pa
vel), s. 127—128.
D. Hejdovä, Umêleckoprumyslove muzeum 
w Praze, Praha 1962, (D. S tara), s. 128.

Zeszyt 5, stron 32, ilustracje.
J. Bayer, Poućeni z jednoho prikladu (Nau
ka płynąca z pewnego przykładu), s. 129— 
—132, 4 il. W związku ze skargami 
na obojętność spełeczeństwa wobec ni
szczenia zabytków, autor na przykładzie 
zamku w Roztokach pod Pragą wskazuje 
sposób obudzenia inicjatywy i zorganizo
wania pomocy środowiska przy ochronie
1 odbudowie zabytku. Z inicjatywy kółka 
krajoznawczego, a przy pomocy pracow
ników ochrony zabytków wystąpióno do 
właściwych czynników o uzyskanie zgody 
spółdzielni produkcyjnej, w której użyt
kowaniu był zamek, na przeprowadzenie 
prac zapobiegających dalszemu niszczeniu 
zabytku oraz systematyczne kontrolowanie 
stanu zamku. W pracach tych brała czynny 
udział młodzież i okoliczni mieszkańcy. 
W części zamku stworzono muzeum krajo
znawcze, doprowadzono do odpowied
niego stanu podwórze i park.
J. P e tru , Pamätkovä restituée ,,S tare 
posty" v Uherském Hradisti (Rekonstruk
cja konserwatorska „Starej poczty,, w 
Uherskim Hradiszczu), s. 133—135, 5 il. 
„Stara poczta” w Uherskim Hradiszczu, 
zbudowana w r. 1723 jako arsenał, począt
kowo została uznana za obiekt nadający 
się do rozbiórki. Po zmianie decyzji
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przystąpiono do poważnej, daleko sięga
jącej rekonstrukcji. Powracając do pier
wotnego projektu, usunięto późniejsze 
zmiany, przywrócono dawne formy i bar
wy tynków z dostosowaniem do potrzeb 
współczesnego użytkownika galerii sztuki 
tego regionu.
M. S teh lik , Rest aur àtorské akce na 
hradech a zàmcich Jihomoravského kraje 
(Prace konserwatorskie w pałacach i zam
kach okręgu Moraw południowych), s. 136—
—139, 3 il. Dokładny wykaz i omówienie 
wykonanych prac konserwatorskich oraz 
rekonstrukcji, a także przystosowania za
bytkowych pałaców i zamków na terenie 
Moraw Południowych do celów spo
łeczno-kulturalnych. Prace objęły swym 
zasięgiem wszelkie działy: od architek
tury przez malarstwo ścienne, freski, sztu
katerie, po obrazy starych mistrzów, za
bytkowe meble i artystyczną stolarszczyznę. 
Przy pracach konserwatorskich odkryto 
i określono szereg nieznanych fragmentów 
oraz dzieł sztuki.
A. V osahlik , Objev renesaneniho stropu 
V Pardubickém zamku (Odkrycie stropu re
nesansowego w zamku w Pardubicach), 
s. 140—146, 5 il. Przy pracach konserwa
torskich na zamku w Pardubicach wy
kryto pod powierzchnią barokowych skle
pień i tynków wartościowe szczegóły, 
pozwalające na ustalenie, jak wyglądały 
poszczególne fragmenty sal renesansowych. 
Dokładny przebieg sondaży i prac przy
gotowawczych, odsłonięcie stropu rene
sansowego, zdobionego bogatą ornamen
tacją i polichromią. Odsłonięty strop od
powiada ściśle dokumentacji architekto
nicznej zamku z 1726 r., kiedy to prze
prowadzano przebudowę zamku. Udało 
się ustalić, że ten właśnie strop pochodzi 
z pierwszej połowy XVI w.

Wolna Trybuna
Uwagi o pracach aktywu ochrony zabyt
ków w Pradze, (M. F legi), s. 146 —147,

Za i przeciw
Omówienie dwóch przypadków rozbiórki 
obiektów zabytkowych, przeznaczonych do 
odbudowy, s. 147—148, 4 il.

Kronika
Zestawienie prac konserwatorskich w la
tach 1958—1962 w Czechach Środkowych
(ciąg dalszy), s. 149—156, 17 il.

Recenzje
,,Historickó kniźni vazba. Sbornik pri- 
spevku.” Libérée 1962, (J. Pavel), s. 157.
E. Frodl-Kraft, Die mittelalterlichen Glas
gemälde in Wien, Corpus vitrearum medii 
aevi Oesterreich, I., Wiedeń 1962, (О. Pe- 
chovâ), s. 157—159, 3 il.
O. Stary a kolektiv spolupracovniku, 
Ceskoslovenskà architektura od najstarsi 
doby po soućasnost, Praha 1962, (V. Ne- 
jed lâ), s. 159—160.

Zeszyt 6, stron 32, ilustracje.
J. M ayer, Praha bude pamâtkovou reser- 
vaci (Praga będzie rezerwatem zabytko
wym), s. 161—163. Historyczne, polityczne 
i społeczno-kulturalne uzasadnienie prze
prowadzenia słusznej koncepcji ustanowie
nia Pragi rezerwatem zabytków. Omówie
nie celowości tej decyzji, która w konsek
wencji przyniesie możliwości zastosowania

pewnych ogólnych zasad ochrony i kon
serwacji, co bezwzględnie podniesie ogólny 
poziom tych prac, a zarazem przyczyni 
się do rozszerzenia zasięgu interwencji 
specjalistów i fachowców we wszelkie po
czynania w zakresie rekonstrukcji i kon
serwacji oraz do ich kompleksowego roz
wiązania. Koncepcja ta ma także dodatnie 
znaczenie dla rozwiązania problemu za
bytków w sensie ekonomicznym.
M. H erou tovâ , Architektonicky vyvoj 
historickych ćasti nemocnice na Frantiśku 
(Rozwój architektoniczny historycznych czę
ści szpitala na Frantiszku), s. 163—165, 
1 ii. tab. W związku z rozpoczęciem prac 
konserwatorskich udało się ustalić dane 
historyczne dwóch kościołów na terenie 
dawnego szpitala oo. bonifratrów. Mniej
szy kościółek św. Szymona i Judy powstał 
w 1354 r. w stylu gotyckim, przebudowany 
w r. 1615 na renesansowy. Po r. 1618 
dobudowano przy ścianie południowej 
drugi kościół, obszerniejszy, do użytku 
braci czeskich. Kolejno przechodzą oba 
kościoły przebudowy barokowe. Oba bu
dynki obecnie są przeznaczone dla zbio
rów muzealnych. Dalsze sondaże są w toku, 
po ich zakończeniu nastąpią wstępne 
prace konserwatorskie.
S. D ńb  ravec, Pamiatky povstaleckého 
mesta (Zabytki powstańczego miasta), 
s. 166—167, 1 il. Obszerne omówienie 
zabytków Bańskiej Bystricy, zarówno 
z ostatniego półwiecza, powiązanych ze 
znamiennymi faktami politycznymi, jak 
i poszczególnych obiektów w historycznej 
części miasta, których inwentaryzację i 
określanie prowadzi się systematycznie od 
1960 r. Prace konserwatorskie są w toku; 
po ich zakończeniu poszczególne od
restaurowane domy zespoły konserwator
skie oddają zarządowi miasta do celów 
mieszkalnych, administracyjnych lub usłu
gowych.

J. H yzler, Najbliżsi ukoly pamütkové péce 
w Praze (Najbliższe zadania ochrony za
bytków w Pradze), s. 167—174, 10 il. 
Rekonstrukcja i racjonalna konserwacja 
takiego skupiska zabytków, jakim jest 
Praga, przechodzi możliwości jednej gene
racji. Autor wskazuje więc na sprawy naj
pilniejsze, wytypowując obiekty cenne, 
grożące zawaleniem. Omawia kolejno 
przyczyny dewastacji, wysuwa rzeczowe 
argumenty przeciwko często spotykanej 
opinii, że zbyt zniszczone domy należało
by wyburzyć.
H. P rim usovâ, Prace pruvodeu w Praze 
(Praca przewodników po Pradze), s. 175— 
—181, 4 il. Artykuł omawia zasady szko
lenia przewodników wycieczek, przed
stawia zarazem cały szereg postulatów, 
zmierzających do poszerzenia i pogłębie
nia wiedzy przewodników z zakresu hi
storii, historii sztuki, a także architektury 
zabytkowej innych krajów dla celów po
równawczych. Wśród wniosków znalazły 
się także propozycje udostępnienia zwie
dzającym całego szeregu wartościowych 
zabytków, które z tytułu zajęcia przez 
instytucje lub mieszkania prywatne nie 
są dostępne dla szerszego ogółu. W kon
kluzji artykuł domaga się znacznie wyż
szego poziomu wiedzy u przewodników 
po Pradze.

M. F a rk a , Izolovdni zdiva elektroosmo- 
tickou metodou v Madarsku (Izolowanie ma
teriałów budowlanych metodą elektroosmo-

tyczną na Węgrzech), s. 181—185, 3 tabele. 
Celem zabezpieczenia zabytków architek
tury przed niszczącym działaniem wody, 
zwłaszcza podsiąkającej, wprowadzono na 
Węgrzech (a także i w Polsce) metodę izo
lacji elektroosmotycznej. Początkowo 
wszelkie związane z nią prace wykony
wano ręcznie, obecnie wprowadzono już 
pewną mechanizację, co w efekcie pozwo
liło ustalić, że koszty tej metody kalkulują 
się o połowę niżej niż przy dotychcza
sowej metodzie podcinania murów. Wy
niki są ogromnie zachęcające: po przejściu 
okresu wysychania, wilgoć powtórnie już 
się nie pojawia. Problem otwarty stanowi 
jeszcze zwolnienie tempa osuszania murów 
pod malowidłami ściennymi: krystalizu
jące się przy procesie chemicznym na po
wierzchni sole niszczą malowidła ścienne. 
Trwają dalsze badania i prace nad ulep
szeniem tej metody.

Wolna Trybuna
Ochrona zabytków w okręgu Kromeriż, 
(J. Bilek), s. 185—186.

Kronika

Zestawienie prac konserwatorskich w la
tach 1958—1962 na terenie Moraw Połud
niowych, s. 186—187, 1 il.
Duże zainteresowanie budzi „skansen” w 
Rożnowie, (M. N ovâkovâ), s. 187—189, 
3 il.
Archiwa: Odnowienie kościoła farnego w 
Krzenowie pod Morawską Trzebową w 
1741 r., s. 189.

Recenzje

Mëtskà pamâtkova rezervace, Pràce muzea 
v Kutne Hore, Kutna Hora 1962, (J. H e
rout), s. 190—191.
Praîskv sbornik vlastivédny 1962, Praha 
1962, (J. Pavel), s. 191.

Streszczenie całego numeru w języku 
niemieckim.

Zeszyt 7, stron 32, ilustracje.

J. Pavel, Pamdtky a kultura cestovdni 
(Zabytki a kultura turystyki), s. 193—195, 
1 il. Turystyka i zwiedzanie zabytków 
jako forma odprężenia i wypoczynku po 
pracy oraz uzupełnienia wiadomości o hi
storii własnego kraju, budzenia zaintere
sowań i świadomości polityczno-społecz
nej. Problem opracowania specjalnej me
tody zwiedzania zabytków w zależności 
od zainteresowań uczestników wycieczek, 
która pozwalałaby na dokładniejsze, bar
dziej wszechstronne zapoznanie się z oglą
danymi obiektami oraz poruszenie łączą
cych się ze zwiedzaniem zagadnień kom
pleksowych.
I. S perling , Restauroväni interier u Kauni- 
cova palace v Praze (Renowacja wnętrz 
pałacu Kanitza w Pradze), s. 196—199, 3 il. 
Historia pałacu zbudowanego w 1782 r. 
w stylu późnego baroku, zmiany, prze
budowy i ostateczna renowacja w r. 1961. 
Pałac został oddany do użytku zarządu 
głównego centralnej organizacji kobiecej 
w Pradze. Omówienie poszczególnych 
prac, wykonanych przez najlepszych spec
jalistów rzemiosł artystycznych, przy cał
kowitym zachowaniu walorów stylu i epo
ki. Specjalne trudności przedstawiała spra
wa nowych obić do stylowych mebli oraz 
przystosowanie stylowych lamp do oświet-
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lenia elektrycznego. Całość prac pozwoliła 
zachować w dokładnej postaci jeden z naj
ciekawszych obiektów epoki.

G. B alaśa , Doterajsie vysledky pri obnove 
kostola v Ludrovej (Dotychczasowe rezul
taty przy renowacji kościoła w Pudrowej), 
s. 199—201, 2 il. Do renowacji kościoła 
pochodzącego z XIII w. przystąpiono bar
dzo późno. Wcześniejsze położenie nowej 
posadzki uniemożliwiło dokładne prze
badanie sklepień i ewent. odnalezienie 
grobowców. W przebiegu prac konserwa
torskich otworzono zamurowaną, dobrze 
zachowaną kryptę pod renesansową wieżą. 
Znaleziono tu prymitywnie wykonane 
trumny ze zwłokami z końca XVII w. 
Prócz dawniej znanych malowideł ścien
nych wykryto cały szereg fragmentów za
chowanych malowideł, niektórych z XIV 
w., innych po renowacji z XVI w. Udało 
się także" ustalić, że kościół poświęcony 
był i oddany do użytku w XIII w. Po 
zakończeniu prac konserwatorskich nie- 
użytkowany od lat blisko dwustu kościółek 
został przekazany dla celów naukowo- 
oświatowych.

M. L. Pu lec, Byl objeven husitsky trezorl 
(Czyżby odkryto skarbiec husycki?), 
s. 201—204, 3 il. Przy przeglądzie skarbca 
kościelnego, mieszczącego się nad za
krystią kościoła Tyńskiego w Pradze, 
stwierdzono, że na wewnętrznej powierzch
ni drzwi szafy gotyckiej znajdują się resztki 
napisów. Przy pomocy specjalnych zdjęć 
i współpracy paleografów udało się od
czytać i uzupełnić cały szereg wyrazów 
i cyfr, świadczących o zawartości skarbca 
i użytkowaniu naczyń kościelnych tej 
centralnej bazyliki husyckiej pod koniec 
XV i na początku XVI w. Dane, zawarte 
w zapisach, stanowią niezmiernie warto
ściowy wkład do wiadomości z zakresu 
historii, religii i obyczajów omawianej 
epoki.

V. P isa, Nové poznamky o domë ср. 16 па 
Starém Mëstë Prazském (Nowe odkrycia 
w domu Ip. 16 na Starym Mieście w Pra
dze), s. 205—209, 5 il. Wymieniony dom, 
jedyny do roku 1909 całkowicie zacho
wany mieszkalny obiekt romański na pół
noc od Alp, został przy regulacji miasta wy
burzony. Obecnie przeprowadza się bada
nie i konserwację zachowanego pod powie
rzchnią ulicy najniższego poziomu tego 
domu. Wobec szkód, poczynionych przez 
zawilgocenie, wykonano szereg prac, usu
wając niewłaściwe, uprzednio wykonane 
zabezpieczenia. Przy tej okazji odsłonięto 
nowe części portalu, stropów, filarów 
i sklepień.

H. R oky ta , Rakousky skansen (Austriacki 
skansen), s. 209—210. W Austrii, między 
miastami Graz i Bruck będzie stworzony 
w ciągu pięciu lat skansen o powierzchni 
45 ha. „Mała Austria” , jak będzie się ten 
obiekt nazywał, będzie „zamieszkała”, 
wieśniacy będą uprawiali przydzielone im 
pola, rzemieślnicy — przy pomocy ar
chaicznych narzędzi — będą wykonywali 
swoje prace, na placu wiejskim będą się 
odbywały tradycyjne obrzędy wiejskie. 
Na zboczach wzgórz powstaną osady 
drwali, węglarzy i pasterzy. Austriacki 
skansen będzie obiektem tzw. typu pół
nocnego. Zadaniem jego będzie zacho
wanie wszelkich form „dawnego życia”, 
wypieranego i zacieranego bez reszty 
przez postęp cywilizacji.

Kronika

Zestawienie prac konserwatorskich w la
tach 1958—1962 na terenie Moraw Po
łudniowych (ciąg dalszy), s. 210—213, 4 il. 
Ochrona pamiątek z czasu pobytu J. Ma- 
nesa w Czechach pod Kosirzem, (J. K iihn- 
del), s. 213, 1 il.

Za i przeciw

Problem braku opieki nad zamkiem w 
Oslawanach, s. 214, 3 il.

Recenzje

,,Studies in Conservation" II, zeszyt 2, 
1962, (E. Lososovâ), s. 215—216, 1 il.

,,Otazky restaurovdni a konzervace dèl 
vytvarného umini". Moskwa 1960, 
(M. M alczew ska), s. 216—217.

W. Kostoczkin, Russkoje oboronnoje zod- 
czestwo końca XIII. naezaïa XVI wjekow, 
Moskwa 1963, (S. M akajew ), s. 218—- 
—221, 4 il.

Na dobrej drodze, omówienie wystawy 
zabytków w „Starej Poczcie” w Węgier
skim Hradiszczu, (J. Langr), s. 222—223, 
2 il.

Streszczenie całego numeru w języku 
niemieckim.

Zeszyt 8, stron 32, ilustracje.

P .K orćak, O dalsi zivotnost chrdnenych 
staveb (O dalsze utrzymanie w dobrym sta
nie budowli pozostających pod ochroną),
s. 225—233, 6 il. Szczegółowe omówienie 
wszelkich problemów, związanych z nisz
czeniem obiektów zabytkowych mimo kon
serwacji. Autor roztrząsa zagadnienia: 
funkcjonalnej wartości budynków, ich 
wartości ekonomicznych i kulturalnych 
oraz uzasadnia tezę, że trwałość budynku 
związana jest ściśle z jego walorami funk
cjonalnymi i warunkami środowiska. 
Słowo od redakcji: zwraca uwagę czytel
nika na społeczne znaczenie ochrony za
bytków, temat poruszony w następnych 
dwóch artykułach.

J. H om olka, K restauraci nëktérych 
prąci mistra zvikovského oplakävdni 
(W związku z renowacją kilku prac twórcy 
zwikowskiej Piety), s. 234—239, 4 ił. 
Udokumentowane i uzasadnione szere
giem dokładnych danych przypisanie nie 
znanemu twórcy Piety ze Zvikova dal
szych czterech rzeźb z drewna lipowego, 
pochodzących z tego samego terenu. 
Szczegółowy opis zabiegów przy usuwa
niu dawnej konserwacji, uzupełnienia i 
konserwacja przy pomocy najnowszych 
metod konserwatorskich, polichromowanie 
i zabezpieczanie przed dalszym zniszcze
niem. Wpływy i powiązania z szkołą wie
deńską rzeźby w drewnie.
P. P reis, Poznamky k restaurovanym Rei- 
nerovym krajinam na zamku Roźmberku 
(Uwagi o konserwacji krajobrazów Reinera 
na zamku w Roźmberku) s. 239—244, 
5 il. Ocena i omówienie twórczości 
V. V. Reinera, twórcy i klasyka krajobrazu 
bohaterskiego baroku czeskiego z I poł. 
XVIII w. Dokładna analiza techniki ma
larskiej, przebieg zabiegów konserwator
skich przy dwóch zapomnianych dziełach 
wielkiego artysty, przywrócenie im daw
nej świetności.

Kronika
Siedemdziesięciolecie urodzin artysty naro
dowego J. Krohy, (vn), s. 244—245, 1 il. 
Z historii ochrony zabytków, (V. Ryneś), 
s. 246.
Współczesne problemy starego zamku
(G. Balaśa), s. 246.

Za i przeciw
Niszczenie malowidła ściennego w Krato
wym Dworze pod Berounem, użytkowanym 
na skład jarzyn. Uszkodzenie zabytkowego 
muru na „Gwieździe” na Białej Górze, dla 
skrócenia drogi. S. 247, 3 il.

Streszczenie całego numeru w języku 
niemieckim.

Zeszyt 9, stron 32, ilustracje.
L. H olćak  — J. P e tru  Sindelovä krytina 
(Krycie gontem), s. 249—251, 3 il. Problem 
wytrzymałości dachów gontowych w obiek
tach zabytkowych i w skansenach. Gonty 
produkcji ręcznej wykazują trzykrotnie 
większą wytrzymałość i odporność. Zagad
nienie zastępowania dachów gontowych 
eternitem lub karpiówką.
V. Jankov ic , N  urodna kult urna pamiatka 
w Banskej Stiavnici (Pomnik kultury naro
dowej w Bańskiej Szczawnicy) s. 252—255, 
4 il. Jedenaście obiektów zabytkowych 
w Bańskiej Szczawnicy zostało poddanych 
konserwacji i przeznaczonych do użytko
wania przez powstającą Akademię Gór
niczą i Leśną, założoną jako pomnik 
kultury narodowej.
F. P iachy, Trestni a karna opatreni 
w pamâtkove péci (Przepisy prawne i karne 
w ochronie zabytków), s. 255—258. Szcze
gółowe omówienie ustaw i form praw
nych dotyczących ochrony zabytków, 
obowiązków władz administracyjnych, 
użytkowników obiektów czy właścicieli 
oraz przepisów karnych w przypadkach 
niszczenia zabytków.
I. Sperling , Obnova stukové vyzdoby 
Klementinum v Praze (Odnowienie deko
racji sztukatorskiej w Klementinum w 
Pradze) s. 259—262 4 il. W kompleksie 
budynków klasztoru pojezuickiego Kle
mentinum mieszczącym obecnie biblio
tekę uniwersytecką przystąpiono do re
nowacji stiuków w refektarzu letnim bu
dowanym w r. 1660. Przebieg prac kon
serwatorskich, powrót do dwóch barw: 
ciemniejszego tła i jaśniejszej sztukaterii. 
Ocena ostatecznych wyników po zakoń
czeniu konserwacji całej dekoracji stiuko- 
wej letniego refektarza.
A. K alina , Prvni praźska ,,drëvenà a ze
le zna" draba (Pierwsza „drewniana i że
lazna” kolej praska) s. 263—266 1 plan. 
W stulecie uruchomienia pierwszej kolei 
na terenie Czech artykuł omawia zabyt
kowe plany i fragmenty dawnej trakcji 
konnej następnie parowej przechowywa
ne w technicznym muzeum narodowym.

Za i przeciw
Złe rozmieszczanie punktów świetlnych i 
lamp ulicznych przy obiektach zabytko
wych s. 267 6 il.

Kronika
Osiemdziesięciolecie dr. J. Helferta, 
(H. R oky ta) s. 268.
Okręgowy aktyw pracowników ochrony za
bytków w Usti n/Labem (Lgr) s. 268— 
—269.
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Problem posadzek w pismach zagranicz
nych (L. Losos) s. 269—271. 
„Asdru-I-Islómi at-tórichijati fi-1-Ittichädi 
as-Sńfijati j i” (Zabytki architektury islam
skiej w Związku Radzieckim) Teheran 
(B. P rochazka) s. 271.

Streszczenie całego numeru w języku 
niemieckim.

Zeszyt 10, stron 32, ilustracje.
J. M uk, ml, Dvé prazské ranë stredovëké 
komunikace (Dwa praskie wczesnośrednio
wieczne trakty komunikacyjne), s. 273— 
—276, 3 szkice. Rekonstrukcja dwóch 
traktów komunikacyjnych starej Pragi na 
podstawie zachowanych najdawniejszych 
planów miasta i budynków oraz istnieją
cych „przejazdów” i „przechodów” w 
zabytkowych domach z wczesnego śred
niowiecza, jak również w oparciu o dawne 
księgi hipoteczne.
S. Sebek Hygienické problemy vodniho 
opevnêni v Nymburce (Problemy higieniczne 
fos wodnych przy zamku w Nymburku), 
s. 276—278. Mały dopływ wody do fos

Recenzje powoduje osadzanie się i gnicie resztek 
i nieczystości, co z kolei zatruwa po
wietrze i spłyca fosy. Autor przedstawia 
projekt radykalnego oczyszczenia fos, wy
łączenia ścieków miejskich i uregulowa
nia racjonalnego przepływu wody.
O· Sujanovâ, D. M ań ko va, Mikrobio- 
logické a klimatické podmienky v parniat- 
kove chranenych objektoch na Slovensku 
(Warunki mikrobiologiczne i klimatyczne 
w obiektach pozostających pod ochroną na 
Słowacji) s. 278—286 4 ii. Obszerne ta
bele i zdjęcia mikroskopowe podają dane 
co do ilości i rodzaju bakterii zarówno 
w samych obiektach zabytkowych, jak 
i w otaczającym je powietrzu. Podają rów
nież przeciętne stany wilgotności, ampli
tudy temperatur itp.

J. Beneś — I. Puskâr, Oçhrana lidové 
architektury v Polsku (Ochrona zabytków 
architektury ludowej w Polsce), s. 286— 
—291, 9 il. Omówienie skarbów architek
tury ludowej w Polsce, ich konserwacji, 
przenoszenia najcelniejszych zabytków na 
tereny „skansenów” lub muzeów budow
nictwa ludowego czy wreszcie parków

etnograficznych. Liczne zdjęcia przedsta
wiają najpiękniejsze, starannie zachowane 
zabytki budownictwa wiejskiego, które — 
zdaniem autorów — przedstawiają bogaty 
zbiór unikatów przeróżnych stylów i ro
dzajów budownictwa wiejskiego.

Kronika
F. Navratil, w sześćdziesięciolecie urodzin, 
(H. Rokyta), s. 292.
Dr. J. Pavel, w sześćdziesięciolecie urodzin, 
(H. Rokyta), s. 292—293.

Recenzje
„Oesterreichische Zeitschrift für Kunst 
und Denkmalpflege”, Wiedeń. Omówienie 
szeregu roczników (V. V inter) s. 293— 
—299 13 il.
Novinky literatury spolećenske vëdy umë- 
ni — zapowiedź nowego pisma jakie bę
dzie wychodziło od 1.1.64r .,poświęconego 
sztuce i kulturze.

Streszczenie całego numeru w języku 
niemieckim.

J. Bulakowska

«

MALTECHNIK, TECHNISCHE MIT
TEILUNGEN FÜR MALEREI UND 
BILDPFLEGE. Wyd. Georg D. W. 
Callwey, München. Kwartalnik.

Rocznik LXIX (1963).

Zeszyt 1, stron 27, ilustracje.
H. Wohl f a r t h ,  Frühmittelalterliche Mal
technik (Wczesnośredniowieczne techniki 
malarskie), s. 1—4. Omówienie techniki 
wykonywania podobrazi drewnianych ma
larstwa tablicowego XIII, XIV i XV w., 
oraz przygotowywania i nakładania gruntu 
pod malowidło i złocenie z podaniem re
ceptur, sposobu obróbki i rozróżnieniem 
rodzajów i ilości warstw: kJeju, płótna, 
gesso grosso, gesso sottile. Autor sugeruje 
stosowanie omówionego gruntu poza ma
larstwem włoskim tego okresu również 
przez malarzy francuskich, flamandzkich, 
holenderskich i niemieckich. Krótka 
wzmianka o gruntach, w których skład 
wchodzi kreda szampańska.
H. T om aschek , Picassos neuartige Sgraf
fiti in Barcelona (Nowy rodzaj sgraffita 
Picasso w Barcelonie), s. 4—9, 5 il. Do
kładny opis techniki i metod pracy za
stosowanych do realizacji transpozycji ma
łego formatu rysunku Picasso na ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne budynku ,,Co- 
legio de Arquitectos” przy Plaza Nueva 
w Barcelonie, w wyniku których osiągnięto 
efekt sgraffita (użycie bazaltu jako czerni, 
wykonanie rysunku za pomocą strumienia 
piasku wytłaczanego pod ciśnieniem 
z dysz).
K. Weh 1 te, Enkaustik-Malerei von Drä- 
ger-Miihlenpfordt (Malarstwo enkaustyczne 
Dräger Mühlenpfordt), s. 9—16, 7 il. 
Charakterystyka i ocena twórczości gra
ficznej i malarskiej Anny Dräger-Mü- 
hlenpfordt. Wyczerpująco opisany war
sztat pracy malarki, specjalizującej się 
w technice enkaustycznej. ·

K. Weh 1 te, Justiervorrichtung für Rönt
genaufnahmen von Gemälden (Przyrząd nas
tawiający do wykonywania rentgenowskich 
zdjęć malowideł), s. 17—20, 5 il. Uzasadnie
nie celowości zastosowania i opis konstruk
cji, wykonania i zasady działania urządze
nia stosowanego w Instytucie Technologii 
Malarstwa w Sztuttgarcie, ułatwiającego 
zaś manipulację przy zdjęciach rentgenow
skich malowideł o dużych formatach, 
ułożonych poziomo.
—R., Stuttgarter Rembrandt anerkannt 
(Sztuttgarcki Rembrandt rozpoznany), 
s. 21—22. Komunikat z Konferencji Ko
misji Technicznej odbytej w październiku 
1962 r. w Brukseli — z podaniem jej składu 
osobowego — w sprawie autentyzmu obra
zu (autoportret?) przypisywanego Rem- 
brandtowi, a znajdującego się w Muzeum 
w Sztuttgarcie. Przytoczony tekst donie
sienia o wynikach prac Komisji, podanego 
w listopadzie 1962 r. na Konferencji Pra
sowej w Brukseli przez badeńsko-wirttem- 
berskiego Ministra Kultury. _

Verband Deutscher Gemälderestauratoren
E. V. (UDGR), (Związek Niemieckich Kon
serwatorów Malowideł), s. 23. Sprawozda
nie z obrad Zarządu z 10 i 11.X I.1962 r.

Wiadomości techniczne

Harte Kittmassen (Twarde masy do zakła
dania kitów), s. 23—24.

Z colloquium

Àthylglykol h Schellack (Glikol etylowy +  
szelak), s. 24.
Spiköl, Spieköl oder Spicköl (Spiköl, 
Spieköl albo Spicköl), s. 24.
Selen (Selen), s. 24.

Doniesienia z przemysłu

100 Jahre Schoenfeld-Farben (100-Iecie 
F-my Schoenfeld-Farben), s. 25—26.

Krótkie wiadomości
Picasso invenit, Nesjar fecit, s. 26—27.
Wzmianka dotycząca nowego rodzaju de
koracji sgraffitowej umieszczonej na bu
dynku ,,CoIegio de Arquitectos” w Bar
celonie wykonanej wg rysunku Picasso 
przez Norwega C. Nesjar.
Sensation in Ostia (Sensacja w Ostii), s. 27. 
Dotyczy odkryć archeologicznych w Ostii.

Zeszyt 2, stron 27, ilustracje.
S. D eggeller, Wismut, und die Geschichte 
der Wismutmalerei (Bizmut i historia ma
larstwa na bizmucie), s. 33—38, 5 il. Cha
rakterystyka bizmutu z wymienieniem to
pografii dawniej eksploatowanych złóż. 
Historia poznania bizmutu i jego wydo
bywania. Geneza nazwy. Dane źródłowe.
J . S u tter, Wismutmalerei und ihre Technik 
(Malarstwo na bizmucie i jego technika), 
s. 39—42, 3 il. Krótkie dane autobiogra
ficzne odnoszące się do zainteresowań i 
działalności w zakresie malarstwa na biz
mucie. Opis wykonywania malowideł z po
daniem sposobu otrzymywania proszku 
bizmutowego metodą Prof. G. Buchnera, 
nakładania gruntu, bizmutu i farb stoso
wanych przez autora. Posłowie Redakcji: 
wzmianka o technice malarstwa na bizmu
cie opracowanej przez L. Bohring w Sztutt
garcie.
J. Scheel, Plexiglas-Parkettierung für  
abnorm zerstörte Holztafeln (Parkiet z 
pleksiglasu dla szczególnie zniszczonych 
tablic drewnianych), s. 42—45, 2 il. Opra
cowana przez dr. P. Mora metoda zasto
sowania parkietu dla obrazu na tablicy 
drewnianej, w b. dużym stopniu zniszczo
nej, w wypadku konieczności nienarusze
nia jej. Polega na zawieszeniu obrazu 
w metalowych ramach w które wpuszczono 
cienkie pręty metalowe, luźno umieszczone 
i przebiegające przez cylindry wykonane 
z pleksiglasu i przyklejone do podobrazia. 
Omówienie zalet opisanego parkietu.
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Th. B rach ert, Absauganlage für gesund
heitsschädliche Dämpfe und Gase im Re
staurieratelier (Instalacja ssąca do odpro
wadzania z pracowni konserwatorskiej par 
i gazów szkodliwych dla zdrowia), s. 45—47, 
3 il. Autor, nawiązując do swego poprzed
niego artykułu, publikowanego w „M al
technik”, R. LXVIII (1962), z. 3, omawia 
rodzaj aparatury odprowadzającej szkod
liwe dla zdrowia pary i gazy rozpuszczal
ników i preparatów stosowanych do kon
serwacji drewna. Podaje dokładny opis 
konstrukcji i działania oszklonego pojem
nika dla umieszczania konserwowanych 
obiektów z możliwością manipulacji przy 
nich (zastosowanie otworów na ręce) z 
zainstalowanym w nim wyciągiem par i 
gazów. Zapewnia o bezpieczeństwie sto
sowanej aparatury, ostrzegając równo
cześnie przed niebezpieczeństwem wybu
chu przy używaniu silnych koncentratów 
benzolowych.
H. Ruhe ma nn ,  Firnisabnahme als Pro
blem (Zdejmowanie werniksu jako problem),
s. 47—48. Krytyka publikowanego w 4 ze
szycie rocznika 1962 sprawozdania Geo- 
ges’a o poruszanym w Rzymie problemie 
zdejmowania werniksu z malowidła. Autor 
zarzuca Geoges’owi złe sformułowanie wy
powiedzi Stolow’a, zmieniające jej sens i 
założenia, a odnoszące się do stosowania 
acetonu i alkoholu przy usuwaniu wernik
su.

Wiadomości techniczne:
Mattfirnis (Werniks matowy), s. 48—49. 
Lackmalerei auf Bildtafeln (Malowanie la
kami na podobraziach tablicowych), s. 49— 
—50. t
Bemalung gusseisener Platten (Malowanie 
plakietek z lanego żelaza), s. 50.

Z colloquium
Schädlingsbekämpfung im Vacuumkessel 
(Zwalczanie szkodników w kotle próżnio
wym), s. 51.
Honorare für Restaurierungsarbeiten (Vlo- 
noraria za prace konserwatorskie), s. 51. 
Schellack bei Freskoabnahmen (Zastosowa
nie szelaku przy zdejmowaniu fresku), s. 52. 
Mattlack (Lak matowy), s. 52. 
Rissbildungen retuschieren (Czy retuszować 
rysy powstałe na malowidle)? s. 52.

Doniesienia z przemysłu
Schutz von Naturstein und Baustoffen mit 
Silex-Bautenschutz und Keim-Fixativ (Za
bezpieczanie kamienia naturalnego i ma
teriałów budowlanych za pomocą Silex’u 
i fiksatywy Keim’a), s. 52—53.

Literatura fachowa
R. E.  S trau b , Über die Erhaltung von 
Gemälden und Skulpturen, Zürich Stuttgart 
1963, (H. D iggelm ann), s. 53—54.
A. Thei le, Kunst in Afrika, Stuttgart, 
(K. W ehlte), s. 54—55.
M. Hours, Rembrandt, „Bulletin du La
boratoire du Musée du Louvre, 6 (1961), 
s. 3—43, il., (R. S traub), s. 55—56.
W. Dippel, Neuartige Feuchtemessung in 
Holztrockenanlagen, „Holztechnik”, 39 
(1959), s. 47—48, il., (S traub), s. 56.

Krótkie wiadomości 
—W—, Grösstes Gemälde der Welt (Naj
większe malowidło świata), s. 57.
—W—, Tübinger Rathaus ohne Sgraffiti 
(Ratusz w Tubingen bez sgraffita), s. 57. 
—W—, Isenheimer Altar zurückgefordert

(Przywrócony ołtarz w Isenheim), s. 58.
—R—, Index für Gemälde (Indeks dla ma
lowideł), s. 59.
—W—, Hans-Thoma-Medaille fiir Anna 
Dräger-Middenpfordt (Medal Hans-Thoma 
dla Anny Dräger-Mühlenpfordt), s. 59.

Zeszyt 3, stron 26, ilustracje.
R. E. S trau b , Retuschieren mit Kunstharz
farben (Retuszowanie z zastosowaniem farb 
ze spoiwem żywicy sztucznej), s. 65—73, 
2 il. Zestaw warunków, które winno speł
niać spoiwo nadające się do stosowania 
przy retuszach malarskich. Krótkie omó
wienie zalet i wad dotychczas znanych 
spoiw. Przegląd literatury dotyczącej spoiw 
opartych na żywicach sztucznych, do wy
konywania retuszy. Spośród już zbada
nych autor rozpatruje jako godne polece
nia: Acryloid B-27 (nazwa europejska 
„Paraloid”) kopolimer akrylowo-metakry- 
lanowy rozpuszczalny w ksylenie, poli
octan winylu rozpuszczalny w toluenie, 
policykloheksanon, jak AW2, MS2, MS2A 
rozpuszczalne w olejku terpentynowym i 
węglowodorach naftenowych (z podaniem 
firm produkujących). Określenie wymo
gów dla rozpuszczalników wymienionych 
żywic i omówienie kilku z nich. Opis spo
sobu sporządzania farb ze spoiwem, 
umieszczenia na palecie, właściwości oraz 
metody zakładania retuszy. Podsumowa
nie i wykaz literatury przedmiotu.
K. W ehlte , Sinopien als Fresko-Aufzeich
nungen (Sinopie jako szkicowe rysunki 
fresku), s. 73—83, 10 il. Zagadnienie wy
konywania pomocniczych rysunków szki
cowych — sinopii — we freskach z okresu 
XIII—XV w. we Włoszech. Autor na pod
stawie obserwacji malowideł freskowych 
w Pizie i Florencji wyklucza metodę wy
konywania fresków na pergaminie w skali 
1:1 a następnie przenoszenia ich na ścianę. 
Stwierdzenie istnienia pod warstwą into- 
naco rysunków wykonanych na szorstkim 
tynku arricciato pozwala przyjąć za pew
nik, że kompozycje ścienne były projekto
wane bezpośrednio na ścianie. Opis tech
niki wykonywania szkiców. Wyjaśnienie ge
nezy nazwy „sinopia” . Sugestia wykonywa
nia szkiców przez mistrza, malowidła przez 
uczniów, podnosi walor ich rangi arty
stycznej. Przytoczone przez autora argu
menty potwierdzają przypuszczenie wyko
nywania szkiców techniką fresku mokrego, 
jakkolwiek nie wykluczają i fresku su
chego. Konserwatorzy włoscy doceniając 
wartość szkiców zdjęli szereg malowideł 
z warstwą intonaco odsłaniając je na 
stałe. W zakończeniu opis wykonywania 
fresku mokrego.

Wiadomości techniczne 
Emulgieren von AWl-Harz (Emulgowanie 
żywicy AW2), s. 84.
Hinterglasmalerei (Malarstwo na szkle), 
s. 84.
Nachkleben von Ölmalereien (Lepienie się 
malowideł olejnych), s. 85.

Z colloquium 
Rückseitenvermerke (Napisy na odwrociach 
obrazów), s. 86.
Schutz für Eichenholzskulptur (Zabezpie
czenie rzeźby z drewna dębowego), s. 86.
,,Selbst ist der Mann", s. 86—87. Krytyka 
serii artykułów o problematyce konser
watorskiej, jakie ukazały się w piśmie 
„Selbst ist der Mann” . Wyd. Brink u. Har
ting GmbH, Hamburg—Grossflottbek 
Frischkasein (Świeża kazeina) s. 87.

R. D. Buck, The use of moisture barriers 
on panel paintings, „Studies in Conserva
tion” , 6 (1961), s. 9—20, il., (R. S traub), 
s. 87-88.
„Palette” , Zeitschrift, Sandoz AG., Basel, 
Schweiz., (W.), s. 88.

Krótkie wiadomości
Fachnormenausschuss Farbe in Karlsruhe 
(Wydział Norm Specjalistycznych Farb 
w Karlsruhe), s. 88.
R., Internat. Farbenkongress Florenz (Mię
dzynarodowy Kongres o Problemach Farb 
we Florencji), s. 89—90. Sprawozdanie z 
Kongresu odbytego we Florencji w dniach 
od 2—7 maja 1963 r. zorganizowanego 
przez,,Commission Internationale de l’Ec
lairage” (CIE).
R., Der VDGR in Köln 1963 (VDGR w Ko
lonii 1963), s. 90. Komunikat o odbyciu 
się dorocznego zebrania Związku Nie
mieckich Konserwatorów Malowideł w 
Kolonii w dniach 23—26 maja 1963 r. 
Gefährdetes Museumsgut (Zagrożone zbiory 
muzealne), s. 90.

Zeszyt 4, stron 25, ilustracje.
A. M. de Wild,  Befestigungsmethoden von 
Malleinwand (Metody umocowywania — 
napinania na krosna — płótna malarskiego), 
s. 97—102, 12 il. Omówienie w układzie 
chronologicznym rodzajów, materiału i ty
pu umocnień płótna malarskiego do kro
sien — gwoździ, klamer i haków. Opis 
ręcznego przyrządu pneumatycznego (pi
stoletu), wstrzeliwującego pod ciśnieniem 
4 atm. specjalnie przystosowane klamry 
poprzez płótno do krosna obrazu.
W. B rand t, Keilrahmen abnormer Formen 
und Formate (Ramy klinowe nietypowych 
kształtów i formatów), s. 103—107, 5 il. 
Przegląd kształtów dawniej i obecnie sto
sowanych krosien malarskich z dokładną 
analizą sposobu klinowania, zobrazowa
nego rysunkami technicznymi.

L. В oh ring, Wismut für heutiges Gestal
ten (Bizmut w dzisiejszej twórczości), 
s. 107—112, 4 il. Dokładny opis ekspery
mentalnej pracy autora, w której jako 
tworzywa do realizacji współczesnej kom
pozycji plastycznej o formie płaskiego re
liefu, użyto bizmutu. Wyczerpujące omó
wienie procesu technicznego uwzględnia: 
podobrazie, grunt, wykonanie rysunku 
przy zastosowaniu masy plastycznej „Moł- 
to-Fill” , rodzaj narzędzi, receptury skład
ników, środek zabezpieczający powierzch
nię wykonanego reliefu (żywica cyklo- 
heksanonowa AW2).
K. W ehlte , Dank an KarlBaur (Podzięko
wanie dla Karola Baur), s. 113—114, 1 il. 
st, Professor Wehlte tritt in den Ruhe
stand (Profesor Wehlte przechodzi w stan 
spoczynku), s. 114—115.
R, Prof. Rolf E. Straub als Institutleiter 
in Stuttgart (Prof. Rolf E. Straub jako 
Kierownik Instytutu w Sztuttgarcie), 
s. 115—116.
R, Dr. Thomas Brachert in Zürich (Dr. 
Thomas Brachert w Zurychu), s. 116—
—117.

Wiadomości techniczne
Durchschlagen von Malölen (Przesiąkanie 
olejów z warstwy malowidła na odwrocie 
płótna), s. 117—118.

Recenzje
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Z colloquium
Wimdplasticum (Plastik da zabezpieczania 
ran), s. 118.
Giftige Lösemittel (Trujące rozpuszczalniki), 
s. 118.
Explosive Stoffe (Materiały wybuchające), 
s. 118.
Luftbefeuchter (Zwilżacz powietrza), s. 
118—119.
Verband Deutscher Gemälderestauraloren 
( VDGR) (Związek Niemieckich Konserwa
torów Malowideł). S. Jansen , Studien 
und Arbeitstagung in Köln (Studia i sesja ro

bocza w Kolonii), s. 119—120. Sprawozda
nie z przebiegu sesji odbytej w maju 1963 r. 
w Kolonii. Krótkie omówienie programu, 
problemów konserwatorskich i restaurator- 
skich oraz prac, z którymi zapoznało się w 
ciągu4 dni trwania sesji 38 jej uczestników. 
Między innymi referaty :E.Denninger,,Che
mia w służbie dzieła sztuki” , H. K isky,ga
dania ochrony nad zabytkami w Kolonii”, 
Dr. Mühlberg „Rzymska Kolonia” , col
loquium na temat zwalczania anobium 
z demonstracją zastosowania preparatów 
produkowanych przez I. G. Farbenfabrik 
Bayer-Uerdingen.

Doniesienia z przemysłu
Win-gel, ein neues thixotropes Malmittel 
für Ölmalerei (Win-Gel, nowy tiksotropowy 
środek malarski dla malarstwa olejnego), 
s. 120.

Literatura fachowa
Unsere Kunstdenkmäler, Nos Monuments 
cl'Art et d'Histoire, I  Nostri Monumenti 
Storici, Basel 1963.

Z. Medwecka

*

LES MONUMENTS HISTORIQUES 
DE LA FRANCE. Wyd. La Caisse Natio
nale des Monuments Historiques, Paris. 
Kwartalnik.

Rocznik 1963 (Nowa Seria, t. IX)

Zeszyt 1, stron 58, ilustracje.
Tytuł zeszytu: La Restauration de la 
Coupole de l'Institut. La Chapelle du 
Collège des Quatre-Nations, 1662—1962 
(Restauracja kopuły Instytutu. Kaplica Col
lège des Quatre-Nations, 1662—1962).
A ndré Gut t on ,  I. Historique (Rys histo
ryczny). Budynek Collège des Quatre-Na
tions wzniesiono z fundacji kard. Mazarin 
wg projektu Le Vau z 1662 r. Budowa 
kaplicy, będącej ośrodkiem założenia, 
ukończona przed 1670 r. Nagrobek Ma- 
zarina, dłuta Coysevox, Le Hongre i J. В. 
Tuby, ustawiono w 1693 r. w kaplicy 
bocznej. Od 1806 r. gmach oddano Insty
tutowi Francji jako miejsce posiedzeń 
Akademii. Modyfikację dla nowych celów 
przeprowadził Vaudoyer. W jej wyniku 
żaden element architektury Le Vau we 
wnętrzu budynku nie pozostał nienaru
szony. W tym stanie gmach przetrwał do 
1943 r., kiedy to sporządzono projekt za
gospodarowania Instytutu.
II. R estaura tion  (Restauracja). Założe
nia projektowe restauracji. Pierwszy pro
jekt przewidywał przywrócenie formy 
pierwotnej, o funkcji przedsionka do no
wej sali posiedzeń Akademii, usytuowanej 
na sąsiednim placu. Drugi projekt, za
twierdzony 1959, zasugerował stworzenie 
sali posiedzeń w oprawie pierwotnej kapli
cy Le Vau. Badania wykazały: podnie
sienie poziomu posadzki, podział na części 
przedsionka, transeptu i kaplic bocznych, 
zbudowanie pozornej kopuły obniżającej 
część centralną i stropu podtrzymującego 
galerię orkiestry, usunięcie lub przemiesz
czenie rzeźb, laicyzację dekoracji budynku 
w myśl założeń Rewolucji.
III. Documents d'études (Dokumenty, na 
których oparto studia). Charakterystyka 
materiałów, ujętych w grupy odpowiada
jące czterem projektom Le Vau, oraz 
obejmujących kilka rysunków detali. Ce
lem studiów było stworzenie projektu sali, 
odpowiadającej charakterowi posiedzeń 
Instytutu Francji i recepcji akademickich, 
a zarazem nawiązującej do dawnej formy 
Le Vau o pierwotnym założeniu mauzo
leum.
IV. La restauration proprement dite (Wła
ściwa restauracja). Szczegółowe sprawo

zdanie z prac przy restauracji i adaptacji 
wnętrza kaplicy. Jako zasadę przyjęto od
tworzenie architektury Le Vau, usunięcie 
wszystkich przeróbek późniejszych. Zre
konstruowano latarń ę kopuły głównej i 
bocznej. Nie odtwarzano ołtarzy, rzeźb, 
dekoracji malarskiej, inskrypcji. W opar
ciu o liczne przekazy ikonograficzne resty
tuowano grobowiec Mazarina. Prace adap
tacyjne objęły: założenie ogrzewania po
wietrzem z posadzki, ulepszenie akustyki, 
wyposażenie w fotele i ławki, wmontowa
nie szkieł witrażowych w okna, częściowo 
wg zachowanych wzorów.

Zeszyt 2, stron 51, ilustracje.
Jean  — P ie rre  P aquet, Les tracés 
directeurs des plans de quelques édifices 
du domaine royal au Moyen Âge (Wy
kresy wzorcowe rzutów kilku budowli kró
lewskich w średniowieczu). Wychodząc z 
analizy rzutu kościoła w Rhuis (XI w.), 
autor przedstawia swoje poszukiwania sy
stemu modularnego, rządzącego kompo
zycją architektoniczną budowli sakralnych. 
Uwzględniając praktykę budowlaną śred
niowiecza (przenoszenie w skali rysunków 
w teren), wywodzi go z najprostszych figur 
geometrycznych: trójkąta Pitagorasa i 
zbudowanego na tej zasadzie kwadratu, 
będącego podstawą siatki szachownicowej, 
oraz rombu utworzonego z ukośnych 
przeciwprostokątnych. Z podziałów sza
chownicy wyprowadza „stopę dzieła“ , 
właściwą danej budowli, różną od ów
czesnych miar publicznych, a z niej 
„laskę” . Wniosek: powszechne stosowanie 
przez budowniczych wykresów wzorco
wych ·—· siatek modularnych, decydują
cych o jedności skali i rytmie architektury 
obiektu, udowodniony w dalszym ciągu 
na podstawie badań rzutów kościołów 
Saint-Lazaire w Voisinlieu (XII w.), 
Saint-Étienne w Beauvais (etap romański 
i gotycki), katedr w Reims, Paryżu, 
Bourges i Chartres, kościoła Notre-Dame 
du Havre (pocz. XVII w.) Saint-Genner-de 
Fly.
Jacq u es Dupont ,  La Bâtie d'Urfé. 
Aménagements récents (La Bâtie d’Urfé. 
Najnowsze prace). Dzieje budowy za
meczku o założeniu z XV w. Zasadniczym 
etapem była przebudowa renesansowa ok. 
poł. XVI w. przez Claude d’Urfé przy po
mocy miejscowego muratora Antoine 
Jouillyon. Objęła ona system obronny, 
fasadę płd., wzniesienie galerii arkadowej 
na dziedzińcu na wzór pałacu de la Rag- 
gione w Weronie, oraz kaplicy i „groty” 
(wg Agostino Veneziano). Sprawozdanie

z prac restauracyjnych prowadzonych od 
1922, dotyczących głównie wnętrz, omó
wienie rewindykowanych elementów wy
posażenia (pertraktacje o zwrot boazerii 
kaplicy znajdujących się w Metropolitan 
Museum w N. Yorku).
C. Jacqui ot ,  Une légende absurde', les 
charpentes en châtaignier (Absurdalna le
genda: konstrukcje ciesielskie z drewna 
kasztanowego). Zaprzeczenie rozpowszech
nionej tezy o stosowaniu drewna kasztano
wego w zabytkowych konstrukcjach cie
sielskich północnej Francji. Argumenty 
historyczne i techniczne, poparte bada
niami porównawczymi przekrojów wzdłuż
nych i poprzecznych drewna kasztanowego 
i dębowego, pozornie podobnych, lecz róż
niących się zasadniczo zwłaszcza w ukła
dzie radialnym włókien.
Mat hi  eu M éras, Les découvertes archéo
logiques récentes a l'abbaye de Moissac. 
(Niedawne odkrycia archeologiczne w opac
twie Moissac). Relacja z prac wykopalisko
wych prowadzonych w 1962 .W prezbite
rium kościoła odkryto fragmenty mozai
kowej posadzki o bordiurze z pocz. XII w., 
z centralną rozetą złożoną z wtórnie uży
tych kawałków marmuru. Sondaż ukazał 
grób z zabytkami złotnictwa. W murze 
sali kapitularza odnaleziono trzy kapitele 
romańskie z dekoracją roślinną i moty
wem orłów, z 2 poł. XII w.

Kronika
Nekrologi
Zmiany stanowisk, nominacje, odzna

czenia honorowe
Lista nieruchomości sklasyfikowanych 

jako zabytki w r. 1962.

Zeszyt 3, stron 71, ilustracje.
Tyjuł zeszytu: Simone Martini à Avignon 
(Simone Martini w Awinionie). J. D upon t, 
Avant-propos (Przedmowa). Omówienie za
łożeń ekspozycji zespołu fresków Simone 
Martini z portalu katedry Notre-Dame-des- 
-Doms w Avignon, przeniesionych na ru
chome podłoże i udostępnionych publicz
ności na wystawie w hôtel Sully w Pa
ryżu. Postulat utrzymania w hôtel Sully 
tradycji czasowych wystaw konserwator
skich, obrazujących przeprowadzane w 
Paryżu prace nad obiektami z terenu całej 
Francji.
F. Enaud ,  Les fresques de Simone Martini 
à Avignon (Freski Simone Martiniego w 
Avinionie). Freski Simone Martiniego w 
tympanonach portalu głównego katedry
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Notre-Damc-des-Doms, przedstawiające 
Marię z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów 
i fundatora oraz Chrystusa błogosławią
cego, powstały w latach 1340—44 na 
zlecenie kardynała Stefaneschi. Autor stu
dium w oparciu o liczne przekazy histo
ryczne i ikonograficzne podaje historię ma
lowideł i charakteryzuje zniszczenia, jakim 
uległy z biegiem czasu. Opis badań stanu 
zachowania oraz motywów decyzji prze
niesienia malowideł na ruchome podłoże 
— płótno. Ogólna charakterystyka zabiegu 
przenoszenia, którego podstawowym efek
tem było rozdzielenie malowideł na kilka 
warstw: pierwszy szkic ugrem i synopią 
wykonany bezpośrednio na murze, rysu
nek synopią na pierwszej warstwie za
prawy, oraz od jednej do kilku warstw 
opracowania końcowego. Na podstawie 
badań stratygrafii autor analizuje szczegó
łowo technikę malarską Simone Marti
niego. W konkluzji próba oceny fresków 
i synopii awiniońskich na tle twórczości 
Martiniego i podkreślenie ich znaczenia 
dla malarstwa europejskiego XIV w.
Zeszyt 4, stron 47, ilustracje.
(Od red a k c ji) , Jean Verrier. Wspomnie
nie pośmiertne.

C. W ald Schmidt, La restauration 
de la colonne de la Grande Année 
(Restauracja kolumny Wielkiej. Armii). 
Historia budowy pomnika (1808 — 
—43) w Wimille, w dep. Pas-de-Calais. 
Opis zniszczeń i sprawozdanie z prac kon
serwatorskich prowadzonych w latach 
1954-62.
T. Im b ert, L'Abbaye de Vil lesa leni 
(Opactwo w Villesalem). Informacja o za
kupieniu przez państwo w r. 1962 zespołu 
budynków opactwa, składającego się z 
kościoła romańskiego z lat 1130—40 i bu
dynku klasztornego z XVIII w. Obiekt ten- 
silnie zniszczony w XIX w., sklasyfikowa
ny jako zabytek w 1913, po wielu przeszko
dach natury prawnej i ekonomicznej uzyska 
wreszcie warunki prawidłowej konserwa
cji i użytkowania, które pozwolą na zacho
wanie cennego przykładu architektury ro
mańskiej z terenu Poitou.
S. P ressouy re , Un ensemble néo- clas
sique à Port-Vendres (Zespół neoklasycy- 
styczny w Port-Vendres). Dzieje urbani
stycznego założenia portu i miasta Port- 
-Vendres, zaprojektowanego przez archi
tekta De Wailly, realizowanego w latach 
1772—89. Analiza wariantów projektów

oraz późniejszych przekazów ikonogra
ficznych w zestawieniu ze stanem aktual
nym, który ukazuje jedynie szczątki, orygi
nalnego w swej formie, układu placu kró
lewskiego, zw. „Ensemble de l’Obélisque” .

K ronika.

Nekrologia
Lucien Saliez (1868—1963).

Odznaczenia honorowe
Klasyfikacja zabytków (Sainte Mon

däne dep. Dordogne, Chateau de Fénelon, 
Semur-en-Auxois dep. Côte d’Or, Hôte, 
de Chassey, Toulouse dep. Haute-Garonne 
Chateau de Reynerie).

Bibliografia
P. Deschamps, M. Thibout, La peinture 
murale en France au début de l’époque 
gothique. De Philippe Auguste à la fin 
du règne de Charles V (1180—1380), 1963. 
(R. P lanchenau lt).

M. Zdzitowiecka

*

DEUTSCHE KUNST UND DENKMAL
PFLEGE. Wyd. Vereinigung der Landes
denkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland, München—Berlin. Ukazuje 
się dwa razy w roku.

Rocznik XXI (1963).

Zeszyt 1, stron 100, ilustracje.
K. Fischer, Wiederaufbau der Bayerischen 
Staatsoper des Nationaltheaters zu Mün
chen (Odbudowa Bawarskiej Opery Pań
stwowej Teatru Narodowego w Monachium), 
s. 1 —18, 21 il. Charakterystyka problema
tyki odbudowy wczesnoklasycystycznego 
budynku opery, przedstawiona przez jed
nego z głównych projektantów i kierowni
ków budowy jako przyczynek do dyskusji 
nad zagadnieniem rekonstrukcji. Zawiera, 
oprócz wprowadzenia w historię i proble
matykę architektoniczną obiektu, omówie
nie kolejnych etapów rozwoju koncepcji je
go odbudowy — od pierwszych projektów 
wstępnych, nie liczących się z zachowaniem 
elementów zabytkowych, aż po ostateczny 
projekt stworzenia nowoczesnego funkcjo
nalnie budynku, przy zachowaniu, względ
nie odtworzeniu historycznego charakteru 
jego sylwetki i wnętrz przeznaczonych dla 
publiczności. Ukazawszy warsztat pro
jektanta, uwzględniającego materiały archi
walne i wszechstronne konsultacje, autor 
przedstawia przebieg realizacji projektu, 
ujawniając wiele szczegółów dotyczących 
prac konserwatorsko-budowlanych, deko- 
ratorskich i związanych z wyposażeniem.
H. F e ld tk e lle r, Der Friedrichsplatz in 
Kassel und der Bau des Bilka-Kaufhauses 
(Plac Fryderyka w Kassel i budowa domu 
towarowego firmy ,,Bilka,,), s. 19—30, 
17 il. Omówienie urbanistycznego i archi
tektonicznego aspektu problematyki kon
serwatorskiej powstałego w k. XVIII w. 
placu na tle analizy jego pierwotnego roz
planowania i kolejnych przekształceń.

Charakteryzując powojenne usiłowania, 
zmierzające do częściowej likwidacji na
rosłych zniekształceń przy okazji usuwa
nia bardzo poważnych zniszczeń wojen
nych, artykuł poświęca dużo uwagi zreali
zowanej ostatnio budowie domu towaro
wego, który w nowoczesnej, monumen
talnej bryle zawarł charakterystyczne ele
menty ruiny jednego z zabytkowych pa
łaców, tworząc jednocześnie akcent na
wiązujący do pierwotnej koncepcji prze
strzennej placu.

W. B ertram , Die Innenrestaurierung der 
Benediktinerklosterkirche Weltenburg in 
den Jahren I960— 1962 (Konserwacja wnę
trza kościoła w klasztorze benedyktyńskim 
w Weltenburgu w latach 1960—1962), 
s. 31—49, 12 il. Oparta na sprawozda
niach wykonawców relacja z przebiegu 
prac konserwatorskich, mających na celu 
usunięcie zniszczeń i zniekształceń wnę
trza będącego jednym z głównych dzieł 
braci Asam. Zawiera szczegółowy opis 
prowadzonych (tradycyjnymi na ogół me
todami) prac, które drogą odkrywek i nie
wielkich rekonstrukcji dążyły do przy
wrócenia pierwotnego charakteru wnętrza, 
do najdrobniejszych detali kolorystyki, de
koracji sztukatorskiej i wyposażenia archi
tektonicznego włącznie.

E. B orgard t,W . T euchert, Tagung der 
deutschen Denkmalpfleger (Zjazd konser
watorów niemieckich), s. 50—73, 17 il. 
Obszerne, problemowe sprawozdanie z 
przebiegu zjazdu, połączonego ze zwie
dzaniem będących w toku lub ostatnio 
zakończonych realizacji konserwatorskich 
na terenie prowincji Rheinland—Pfalz 
(m.i. Moguncja, Wormacja, Speyer, Op
penheim, Oranienstein, Nassau) Na plan 
pierwszy bardzo różnorodnej problematy
ki, sprawozdanie wysuwa żywo dyskuto
wane zagadnienia kolorystyki średnio
wiecznych budowli sakralnych, konserwa
cji architektury o znaczeniu regionalnym

oraz adaptacji zamków i rezydencji do no
wych celów społecznych.
H. K reise l, Tagung der österreichischen 
Denkmalpfleger (Zjazd konserwatorów au
striackich), s. 74—84, 11 il. Wyczerpujące 
sprawozdanie z obrad zjazdu i przebiegu 
połączonych z nim objazdów zabytków 
prowincji Tyrol. Podany w streszczeniu 
obszerny referat wstępny akcentuje głów
nie zagadnienia utrzymania i zagospodaro
wania obiektów, które utraciły swą pier
wotną funkcję, obrony zabytkowych ukła
dów przestrzennych przed zniekształce
niem przez wymagania współczesnej gospo
darki i komunikacji, zachowania zabytko
wego charakteru osiedli, ochrony kraj
obrazu i walki z wywozem zabytków, 
zwłaszcza sztuki ludowej. Referat poświęca 
dużo uwagi sprawom niedostatecznej 
współpracy władz, nieuregulowanych za
gadnień prawnych i brakowi propagandy 
ochrony zabytków. Omówienie objazdu 
zawiera, oprócz rozwinięcia tez referatu 
w konfrontacji ze zwiedzanymi zabytkami, 
wiele uwag dotyczących konserwacji ma
larstwa, walki z wilgocią, wykopalisk 
archeologicznych itd.
H. Breyer, Physik im Dienst der Archi
tektur, der Bautechnik und der Denkmal
pflege (Fizyka w służbie architektury, tech
niki budowlanej i ochrony zabytków), 
s. 85—91, 2 tabele. Ciekawy i prze
konywająco udokumentowany artykuł sta
nowi pierwszą chyba próbę przeciwstawie
nia się powszechnie panującemu poglą
dowi, że przyczyną zniszczeń zabytkowej 
substancji budowlanej są procesy che
miczne. Powołując się na obszerną litera
turę i opierając się na własnych obser
wacjach i doświadczeniach, autor stawia 
tezę, że głównym powodem destruk
cji materiałów budowlanych są skut
ki procesów fizycznych zachodzących 
w związku z wahaniami stopnia na
sycenia substancji wodą, w połączeniu ze 
zjawiskiem jej zamarzania i rozmarzania.
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C. Grommelt, C. H. von Mertens, Das 
Dohnasche Schloss Schlobitten in Ost- 
preussen, Bau und Kunstdenkmäler des 
Deutschen Ostens, Reihe B, Band 5, 
Stuttgart, 1962, (A. H orn), s. 92.
M. Beek — Goelich, Die mittelalterlichen 
Kirchengestiihle in Westpreussen und Dan
zig, Bau und Kunstdenkmäler Deutschen 
Ostens, Reihe B, Band 4, Stuttgart 1961. 
(A. G ebessler) s. 92—93.
A. Strobl, Das K. K. Waffenmuseum im 
Arsenal, Graz—Köln, 1961, (A. von 
Reitzen stein), s. 93—94.
Mitteilungen des Oberhessischen Geschicht
svereins. Band 44 Festgabe für Christian 
Rauch, Giessen 1960, (W. H aas), s. 94— 
—95.
Forschungen zur Geschichte der Bau und 
Kunstdenkmäler in Bremen, Band 1—3, 
Bremen 1960, (A. H orn), s. 95.
C. Tillman, Lexikon der Deutschen Burgen 
und Schlösser, Band 1—4, (W. Meyer), 
s. 95—96.
J. A. Hedvall, Chemie im Dienste der 
Archäologie, Bautechnik, Denkmalpflege, 
Göteborg 1962, (H. R oggenkam p), 
s. 96—97.

Nekrologia
Oskar Karpa (zm. 2.XI. 1963) wspomnienie 
pośmiertne, (H. Reut  her), s. 98—99. 
Emerytury i nominacje, s. 99—100.

Zeszyt 2, stron 52, ilustracje.
R. S tein, Der Wiederaufbau der Stadt
waage zu Bremen (Odbudowa wagi miej
skiej w Bremie), s. 101—110, 12 il. Historia 
budowy i analiza formalna dzieła Lüdera 
von Bentheim, które uznawane jest za 
czołowy zabytek architektury świeckiej 
k. XVI w. i ważny pomnik historii miasta, 
stanowią podstawę do przedstawienia pro
blematyki konserwatorskiej w związku 
z jego odbudową. Najistotniejszym zagad
nieniem jest tu sprawa odbudowy całko
wicie zniszczonej elewacji tylnej, która w

Recenzje udokumentowanej archiwalnie fazie istnie
nia nie miała wartości zabytkowej. Od
rzucając szereg skrajnie nowoczesnych 
propozycji, zrealizowano projekt autora 
artykułu, który daleki od dosłowności 
historyzmu, respektował jednak współ
czesne dacie powstania obiektu materiały 
i zasady kształtowania bryły architekto
nicznej.
H. K reise l, Die Farbgebung des Ausser en 
alter Bauwerke (Kształtowanie kolorystyki 
strony zewnętrznej starych budowli), s. 111 — 
—136. Artykuł stanowi pierwszą próbę re- 
kapitulacji współczesnego stanu wiedzy 
na temat sposobu barwienia architektury 
i podsumowuje wiążącą się z tym zjawi
skiem problematykę konserwatorską. Po 
zwięzłym przedstawieniu rozwoju zainte
resowań tą dziedziną i charakterystyce 
przebiegu dotychczasowych badań, autor 
omawia pokrótce zagadnienia konserwa
torskie ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawy odnawiania, względnie rekonstruk
cji dawnego wystroju barwnego zabytko
wych fasad, opowiadając się za jego od
twarzaniem nawet w wypadku braku do
kumentacji stanu pierwotnego. Następnie, 
uwzględniając zależne od budulca róż
nice, artykuł sygnalizuje na podstawie bo
gatego materiału naukowego szereg cha
rakterystycznych cech zasad kompozycyj
nych i techniki wykonywania, rozwiązań 
kolorystycznych w poszczególnych okre
sach dziejów architektury. Obszerny aneks 
zawiera wyciąg z wcześniejszych prac po
święconych temu tematowi.

Recenzje ■
M. Baur, F. Mielke, Potsdam wie es war, 
Berlin 1963, (H. K reise l), s. 143.
A. Weissenbäck, J. Pfundner, Tönendes 
Erz, Die abendländische Glocke als Tonin
strument und die historischen Glocken in 
Oesterreich, Graz—Köln 1961, (S. Thurm)  
s. 143—145.
P. E. Schramm, Sphaira-Globus-Reichsa
pfel, Stuttgart 1958, (T. Rcnsing), s. 145.

R. Bohlender, Dom und Bistum Speyer, 
Eine Bibliographie, Pfälzische Arbeiten zum 
Buchwesen und zur Bibliographie, Heft 5, 
Speyer 1963, (W. H aas), s. 145—146.
G. Lesky, Barocke Embleme in Voran und 
anderen Stiften Oesterreichs, Graz 1963, 
(Dam beck), s. 146.
E. Frodl-Kraft, Gotische Glasmalereien aus 
dem Kreuzgang in Klosterneuburg, Klo
sterneuburg 1963, (E. von W itzleben), 
s. 146—147.
H. D. Ingenhoff, Die Meister von Sigma
ringen — Die Malerfamilie Stäb aus 
Veringenstadt, Stuttgart 1962, (A. Salm), 
s. 147—149.
K. Garas, Franz Anton Maulbertsch 1724—■ 
—1796, Wien 1960, (T. Breuer), s. 149—· 
—150.
P. Schoenen, Johann Joseph Couven. 
Düsseldorf br. (H. K reisel), s. 150—151.

Sprawozdania

Born he im, Besprechungen der Mitglieder 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
in der Bundesrepublik Deutschland in Mainz 
am 22. Januar und in Wiesbaden am
20. März 1964 (Konferencje członków Zrze
szenia Krajowych Konserwatorów Zabyt
ków Niemieckiej Republiki Federalnej od
byte 22 stycznia w Moguncji i 20 marca 
1964 w Wiesbadenie), s. 151—152. Sprawo
zdanie z konferencji odbytej przy udziale 
delegatów Zrzeszenia Konserwatorów, 
przedstawicieli władz państwowych i repre
zentantów niemieckiej komisji UNESCO 
w sprawie realizacji zaleceń zawartych w 
pismach okólnych UNESCO CL/1583, 
CL/1631 dotyczących propagandy idei 
ochrony zabytków. Druga część sprawo
zdania dotyczy konferencji w sprawie 
nowej ustawy o ochronie zabytków w pro
wincji Baden—Württemberg.
Uzupełnienie sprawozdania ze zjazdu kon
serwatorów zabytków w Austrii, zamieszczo
nego w poprzednim zeszycie, s. 152.

M. Arszyński

*

BULLETIN DU LABORATOIRE DU 
MUSÉE DU LOUVRE, dodatek do 
„Revue du Louvre” . Wyd. Conseil des 
Musées Nationaux, Paryż. Ukazuje się 
raz w roku.

Rocznik VIII (1963), stron 60, ilustracje.
M. H ours, Quelques tableaux de Dela
croix sous les rayons x  (Kilka obrazów 
Delacroix pod rentgenem), s. 4— 19, 15 il. 
Publikacja fotografii i rentgenowskich 
zdjęć kilku obrazów Delacroix wraz z ko
mentarzem. Autorka stwierdza, że stu
dium radiogramów pozwala szczegółowo 
prześledzić rozwój techniki Delacroix oraz 
doskonalenie kompozycji. Mistrzostwo 
techniki dzieł powstałych w okresie 
1835—42 związane jest z dojrzałością kom
pozycji, przypominających sposobem wy
powiedzi malarstwo Rembrandta.

M. H ours, Triptyque de la Vierge Glo
rieuse (Tryptyk M. B. Chwalebnej), s. 20— 
-^10, 17 il.

Wyniki badań radiograficznych i w pod
czerwieni tryptyku M. B. Chwalebnej z ka
plicy kanoników kolegiaty de Moulins, 
autora zwanego Mistrzem z Moulins. 
Badania pozwoliły na określenie stanu za
chowania i techniki wykonania tryptyku. 
Studium porównawcze badań tryptyku 
z badaniami 3-ch obrazów tego samego 
autora ze zbiorów Luwru, opublikowane 
w „Art de France” , nr. 3, rozstrzygnęło 
sprawy autentyzmu dzieła.
M. H ours , Rapport sommaire sur la con
struction et T utilisation d'un container 
spécial destiné au transport de la ,,Joconde" 
(Zwięzłe sprawozdanie o budowie i użytko
waniu specjalnego zasobnika przeznaczone
go do transportu Mony Lizy—„Giocondy,,), 
s. 44—51, 7 il. Do przewozu Mony Lizy 
wykonano z aluminium i ekspandowanego 
polichlorku winylu zasobnik o wymiarach 
130 x 10 1 x 50 cm, ścianach grubości 15 cm. 
i wadze 80 kg. Wieko zamykane na 2 różne 
zamki uszczelniono wkładkami z pianki 
kauczukowej. Zasobnik przez 8 dni pod

dano działaniu przemiennej temperatury 
i wilgotności, (temp. —5 — -| 25°C., 
wilgotność 35—75%). Zainstalowany we 
wnętrzu samopiszący termohydrograf 
zarejestrował wahania temperatury w gra
nicach 3—4°C i odpowiednio minimalne 
zmiany wilgotności.
S. D elbu rgo , Développement récent de 
l'activité du Laboratoire (Najnowszy roz
wój działalności laboratorium), s. 53—60, 
9 il. Omówienie ciekawszych studiów prze
prowadzonych przez Laboratorium Mu
zeum Luwru w okresie sprawozdawczym. 
Autorka opisuje badania nad ceramiką 
przeprowadzone przy pomocy pieca gra
dientowego, pomiary wzrostu tempera
tury powierzchni obrazów oświetlonych 
do fotografii,utworzenie pracowni spektro- 
graficznej laboratorium oraz badania che
miczne farb obrazu Villot’a wg Dela
croix — Śmierć Sardanapala.

J. Lehmann
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S OOBSZCZENIJA. Wyd. Ministerstwo 
Kultury S.S.S.R. Wsiesojuznaja Central
naja Nauczno-Issledowatelskaja Labora- 
torija po Konserwacii i Restavracii Mu- 
zejnych Cennostej (WCNILKR) Moskwa. 
Wydawnictwo ciągłe nieperiodyczne.

Dodatek I.
Wypusk 1 (1963), stron 123, wy- 

pusk 2 (1963), stron 113.
Dodatek I „Soobszczenij” WCNILKR jest 
wspólną z Radzieckim Komitetem ICOM’u 
publikacją tłumaczenia na język rosyjski 
materiałów konferencji komitetu labora
toriów muzealnych i komisji konserwacji 
malarstwa ICOM odbytej w Barcelonie 
w dniach 2—8. października 1961 r. 
Materiały obejmują referaty indywidualne, 
omawiające zagadnienia badań warstwy 
malarskiej, praktycznych sposobów oczysz
czania zabytkowych tkanin badań che- 
mizmu plam na zabytkach z papieru 
restauracji rękopisów i miniatur porów
nanie 3 metod badania sztucznego starze
nia papieru, referaty zbiorowe, sumujące 
wyniki ankiet na temat konserwacji za
bytków metalowych, konserwacji zabyt

Tłumaczenia francuskie do nr 4—1964 wykonała 
Aleksandra Żaryn

O P R A C O W A N I E  G R A F I C Z N E  -  M A R I A  L E B I E D Z K A

Nakład 1250 egz. Objętość arkuszy wyd. 16, druk. 10,5 +  4 ark. wkł. Papier ilustr. III kl. 120 g 61 x 86. Oddano do składu
w październiku 1964 r. Druk ukończono w kwietniu 1965 r.

Zam. 459 Warszawska Drukarnia Naukowa, Śniadeckich 8 E-75

ków kamiennych, stosowania materiałów 
syntetycznych w konserwacji zabytków 
oraz teksty uchwał poszczególnych ko
misji i plenum konferencji.

Tom 8 (1963) 100 stron ilustracje.
Przekład z języka angielskiego na rosyjski 
pierwszej części książki dra H. J. Plen- 
derleitha, dyrektora Międzynarodowego 
Centrum Badań i Studiów Konserwacji 
i Restauracji Dóbr Kultury w Rzymie, 
byłego dyrektora laboratorium badaw
czego British Museum w Londynie p.t. 
The Conservation o f Antiquities a. Works 
o f Art wydanej w 1956 r. Redaktor 
przekładu prof. S. A. Zajcew a. W przed
mowie redakcja poleca pracę H. J. Plen- 
derleitha jako podręcznik i informator 
dla pracowników muzeów i archeologów 
oraz praktyczny poradnik dla konserwa
torów. W 8-mym tomie Soobszczenij za
mieszczono przekład 3-ch pierwszych roz
działów omawiających kolejno materiały, 
ich właściwości fizyczne i chemiczne, 
metody obróbki, procesy niszczenia za
biegi konserwatorskie i ochronę zabyt
kowych przedmiotów ze skóry papirusu,

pergaminu, papieru oraz rycin, rysunków 
i rękopisów. Wstęp omawia oddziaływanie 
środowiska na stan zachowania dzieł 
sztuki, zmiany wilgotności i temperatury 
w pracach wykopaliskowych, zmiany wil
gotności w muzeum, mikroklimat muzeal
ny, wpływ zanieczyszczeń atmosfery oraz 
sprawę ochrony cech autentyzmu zabyt
ków.
Tom 9 (1963), 100 stron, ilustracje.
W przedmowie tomu 8 „Soobszczenij” 
zapowiedziano wydanie przekładu książki
H. J. P len d e rle ith a , The Conservation 
o f Antiquities a. Works o f Art w czterech 
kolejnych tomach (zeszytach). Pierwszą, 
część omawiającą materiały organiczne, 
a składającą się z 7 rozdziałów umieszczo
no w 8 i 9 tomie Soobszczenij. Tom 9 
zawiera przekład rozdziałów IV—VII, po
święconych surowcom, własnościom fi
zycznym i chemicznym, metodom obróbki, 
procesom niszczenia, zabiegom konserwa
torskim i ochronie zabytkowych tkanin, 
wyrobów z drewna, z kości zwykłej i sio 
niowej, obiektów malarstwa sztalugowego.

J. Lehmann


