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WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI

Z DZIEJÓW NAUCZANIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH

Dzieje nauczania technologii i technik m a
larsk ich  n ie  posiadają w iększej publikacji i cze
k a ją  na  jej opracowanie. W niniejszej pracy 
zebrane są zaledwie „paciorki“ k tóre z czasem 
mogą dopiero uczynić większą całość. Najsłusz
niejsze zatem  w ydaje się nazwać a rtyku ł 
„Szkicem z dziejów nauczania“, tym  bardziej, 
że zasadniczym zam iarem  jest zwrócenie uw a
gi na k ilka m ało lub zupełnie nieznanych fak
tów:

1. przebrnięcie adepta m alarstw a przez 
naukę technologii i technik  m alarskich było 
daw niej trudniejsze niż dziś,

2. obawa przed rów norzędnym  trak tow a
niem  sztuk pięknych i rzem iosła odbiła się 
zdecydowanie ujem nie na technologii i techni
kach m alarskich,

3. system atyczne i w yodrębnione w ykłady 
i ćwiczenia technologii i technik m alarskich 
zostały ustanowione dopiero z końcem XIX  w.,

4. odmienność w  nauczaniu technologii 
i technik m alarskich przez wykładowców bę
dących z zawodu chem ikam i lub m alarzam i,

5. rys dziejów nauczania technologii i tech
nik m alarskich w krakow skiej Akadem ii Szttuk 
Pięknych nie został dotychczas opracow any.

Początkowo a rty sta  kształcił sdę w  w arszta
cie jakiegoś m istrza, drogą praktyki, a  naw et 
przez współudział w  jego twórczości. Droga 
kształcenia się młodego a rty s ty  była daw niej 
o wiele trudniejsza niż obecnie. Obce są nam  
trudności, z jakim i borykailli się daw ni artyści 
p rzy w łasnoręcznym  sporządzaniu pigm entów, 
spoiw, farb, w erniksów  itp . m ateria łów  m alar
skich, a o czym w ielokrotnie wspom ina np. 
Cennino Cennini na 'kartach swego· tra k ta tu , 
m. in. gdy mówi o sporządzaniu cynobru, ucie
ranego dzień w  dzień prżez dwadzieścia lat. 
Pom ijając fak t trudności w ynikających ze spo
rządzania farb, przyszły a rty sta  m usiał w yka
zywać się tak  specyficzną um iejętnością, jak 
kładzenie podm alówek i laserunków . Po pięciu 
przew ażnie latach takiej nauki m alow ania na
stępow ał trzy letn i okres nauki pozłotnietwa, 
k tó re  do czasów A lbrechta D ürera wykonyw ali 
osobiście naw et najw ięksi artyści.

Pow stające od XV w. Akadem ie Sztuk 
Pięknych dokonały zasadniczej zm iany w  spo
sobie kształcenia artystów . Zam iast przyjęcia

na naukę „rzem iosła“ do w arsztatu  m istrza, 
przyszły m alarz przyjm ow any zostawał do a te 
lier profesora Akademii. W procesie nauczania 
zwracano uwagę na rysunek, na naukę anato
mii, estetyki i historii sztuki, natom iast przesta
no zwracać uwagę na znajomość tworzyw , z 
których zbudow ane jest m alowidło i n a  techni
kę jego sporządzania. W XIX w. a rty sta  nie 
m iał już potrzeby sporządzać sobie sam em u za
praw, farb  i werniksów, w  czym wyręczali go 
coraz liczniejsi fabrykanci a rtyku łów  m alar
skich. Konsekwencją opisanego stanu  rzeczy 
stał się b rak  rozum ienia przez artystów , czy, 
kiedy i jak  należy malować. W obawie przed 
zrównaniem  z rzem ieślnikam i wyrzeczone się 
jednej z dyscyplin, k tó rych  m ożna się w  sztuce 
nauczyć.

Jakub  Blockx (syn) we wstępie z r. 1881 
do swojej książki „Poradnik dla artystów ” 
stw ierdza: przy  opuszczaniu akadem ii m łodzi 
artyści w ynoszą z sobą znajomość sw ej „sztu 
k i”, lecz najczęściej nie znają elem entarnych  
zasad swego „rzemiosła”; rzadko naw et baczą 
na gatunek materiałów, których  u ży w a ją *. 
Również E. Voss 2 potw ierdza powyższe s tw ier
dzenie, pisząc, że w  Akadem iach praw ie żadlna 
uw aga n ie  była kładziona na znajomość i  jakość 
m ateriałów  do czasu W ernera tj. do  r. 1895. Pod 
koniec XIX  w. ustanaw ia się stopniowo w  
Akadem iach Sztuk P ięknych system atyczne 
wykłady i ćwiczenia z zakresu technologii 
i technik m alarskich.

Od 1882 r. Keim  prowadził w  M onachij
skiej Akadem ii zakład badawczy, w  k tórym  
studenci mogli sporządzać sobie farby  i zapra
wy. Za zezwoleniem bawarskiego M inistra Ko
ściołów i  Szkół m iał Keim  rów nież w ykłady 
z zakresu tw orzyw  i technik m alarskich. 
W Akadem ii Berlińskiej od 1895 r. istniały 
specjalne k lasy „F arb” oraz „Technik M alar
skich”, założone przez ówczesnego dyrektora, 
Antoniego W ernera. Na otw arciu wspom nia
nych klas W erner powiedział: Jest rzeczą zu 
pełnie naturalną, że ten  k to  chce być mala-

1 J. B l o c k x ,  Poradnik dla artystów  malarzy  
i miłośników obrazów  (tł. z fram.), Warszawa 1905, s. 14.

2 E. V o s s ,  Bilderpjlege, Berlin 1899, s. 4.
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rzem , musi uczyć się i wiedzieć czym  i jak  
ma malować, i to właśnie ma być tu ta j w y 
kładane. Nauczycielem  tego przedm iotu zo
stał m alarz A lbert W ir th 3. P rogram  realizo
wany był w dwóch oddziałach. W pierwszym  
zapoznawano się z farbam i, np. ucierano je  itd. 
W czasie lub po ćwiczeniach praktycznych od
bywały się w ykłady z zakresu przerabianego 
m ateria łu  (wyjaśnienie jego powstania, spo
rządzania, zastosowania w m alarstw ie, jego 
zdolność schnięcia, mieszania, odporność na 
światło i trwałość). Po nauce o farbach p rzy
stępowano do sporządzania zapraw  kredowych, 
olejnych i in. na płótnie lnianym , drewnie 
itd. W reszcie następowała nauka o spoiwach: 
oleje, sykatyw y, w erniksy i inne środki do 
malowania. Raz w tygodniu odbyw ały się w 
laboratorium  dra Taubera w ykłady z zakresu 
podstawowych pojęć chemii, głównie odnoszą
cych się do chemii farb. W drugim  oddziale 
obowiązywała nauka technik m alarskich. N au
kę rozpoczynano od techniki klejow ej i po
przez tem perow ą oraz kazeinową doprowadza
no wreszcie do m ineralnej Keima i freskowej. 
Próby m alarstw a ściennego wykonyw ane były 
częściowo na specjalnych „skrzynkach” lub 
na ścianach kory tarzy  Akademii. Ogólnie bio
rąc, „klasy” były m iejscem, w  k tórym  każdy 
mógł otrzym ać radę i zapoznać się z wszelki
m i rodzajam i m ateriałów  stosowanych w  m a
la rs tw ie 4. Przez pierwsze trzy  lata (1895— 98) 
w ykłady z nauki o farbach odbyw ały się ty l
ko przez sześć m iesięcy w roku. Od 1898/99 r. 
ćwiczenia zostały przedłużone, a w sem estrze 
letn im  1902 r. na wniosek W irtha rozbudow a
no ćwiczenia o techniki klejowe, tem perow e, 
kazeinowe, m ineralne i freskowe.

Również na cesarsko-królew skiej austriac
kiej Akadem ii Sztuk Pięknych w W iedniu pro
wadzone były w ykłady o farbach i technikach 
m alarskich przez tam tejszego profesora, dokto
ra chemii Fr. Linkego. W ykłady swe rozpoczy
nał on od wprowadzenia w podstawowe pojęcia 
chemii, następnie om aw iał farby (2 godziny 
tygodniowo chemiii farb  oraz 2 godziny miesięcz
nie „fizyka farb”), w dalszej kolejności m a
teriały  m alarskie, by zakończyć swe wykłady 
om awianiem  technik m ala rsk ich 5. W Londy
nie technologia i techniki m alarskie nauczane 
były w South Kensington School of A rts oraz 
w królewskiej Akadem ii Sztuk Pięknych, w 
tej ostatniej przez znanego chem ika profesora 
Churcha 6.

W carskiej Akadem ii Sztuk Pięknych w 
Petersburgu  w ykłady z zakresu farb  i technik 
m alarskich prow adził profesor fizyki tam te j
szego uniw ersy tetu  T. Petruszew ski, a następ
nie Kiplik. W paryskiej A kadem ii do r. 1903 
omawianego przedm iotu nie nauczano.

3 A. W. К e i m, Ueber Maltechnik, Leipzig 1903, 
s. 21.

4 j. w., s. 22. 5 j. w., s. 23. · j .w .,5 . 26.
7 Rps Arch. ASP w Krakowie, fas. 28A, s. 46.
8 Do Świetnego Rektoratu ASP ... 5.XI.1913, Rps

Arch. ASP w Krakowie, fas. 7A.

Z pierwszym i krokam i, m ającym i na celu 
wprowadzenie do program u studiów system a
tycznie prowadzonych wykładów i ćwiczeń 
z technologii i technik m alarskich, spotyka
m y się w krakow skiej Akadem ii Sztuk P ięk
nych w r. 1912. Wówczas to  na posiedzeniu 
Grona Profesorów  ASP w dniu 18.XI. 1912 r.: 
na wniosek profesora M ehoffera uchwala Gro
no jednom yślnie poczynić kroki celem ustale
nia p rzy  c.k. Akadem ii docentury chemii farb 
malarskich i to w  jak najkró tszym  czasie, 
a to ze względu, że brak wiadomości z te j 
gałęzi w iedzy niejednokrotnie bardzo nieko
rzystn ie odbija się na działalności artystycznej 
malarzy. Jako kandydata na tę  docenturę po
stanawia Grono jednom yślnie postawić Ferdy- 
7ianda Polzeniusza, chemika specjalistę w  ty m  
kierunku  i autora znanego na tym  polu  7. Pol- 
zeniusz napisał w łaśnie w tym  czasie pracę pt. 
„Farby i m ateria ły  używane w m alarstw ie” 
(Kraków 1912). N ieprędko jednak doszło· do 
utworzenia docentury chemii m alarskiej, mimo 
wysuw anych żądań naw et na wiecu ogólnoaka- 
demickim w dniu 5 listopada 1913 r.8 oraz w 
m em oriale stra jku jących  studentów  krakow 
skiej ASP w dniu 9 m aja 1914 r .9.

Dopiero w r. 1919 powołano na stanowisko 
docenta chemii m alarskiej d ra  Tadeusza Est
reichera. Po pięciu latach istnienia tego przed
miotu, na posiedzeniu Rady Profesorów  ASP w 
dniu  10.X.1924 r., przy om aw ianiu godzin zleco
nych zadecydowano, że: wobec m ałej frekw encji 
na wykładach chemii m alarskiej uchwalono za
mienić je na w ykłady  technik malarstwa szta lu
gowego i ściennego, powierzając pierwsze J. Ho- 
plińskiem u, drugie profesorowi F. K ow arskie
mu, względnie asystentow i jego Leonardowi Pę
kalskiem u  10. W prowadzenie wykładów technik 
m alarskich sztalugowych i ściennych, trak to 
wanych głównie praktycznie, uchwalono dla 
uzupełnienia wykształcenia studentów  kursu  
m a la rs tw an . Równocześnie zalecono aby w 
m iarę możliwości w ykłady chemii m alarskiej 

, u trzym ane były  na roku czwartym . W liście 
' do Rektora Akademii, napisanym  w w yniku 

podjęcia przez Radę Profesorów wyżej wspom 
nianej uchwały, Tadeusz Estreicher w yjaśniał 
dlaczego prowadzony przez niego przedm iot 
chemii farb m alarskich nie spełniał pokłada
nych w nim nadziei. Czytam y tam : Pięć lat 
docentury straciłem  na prawie bezowocnych za
biegach, aby coś wykołatać dla te j nieszczęsnej 
gałęzi „nauk pom ocniczych” — nawet insta
lację gazową zaprowadziłem  w łasnym i środka
mi, co Akadem ię ani grosza nie kosztowało  —  
i dopiero w  ostatnim  roku otrzym ałem  udział 
w pokoju dla „nauk pom ocniczych”, potem  
szafkę, w  końcu zaś, a mianowicie dopiero w  
pierw szych miesiącach br. kw otę 75 m ilio-

9 Do Świetnego Rektoratu ASP ... 9.V.1914. Rps 
Arch. ASP w  Krakowie, fas. 7A, s. 92.

10 Protokół z posiedzenia, 10.X .1924. Rps Arch. 
ASP w Krakowie, fas. 31A, s„ 112.

11 Protokół .... j. w·, s. 113.
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nów marek, co wedle współczesnego kursu  
wynosiło 41,66 złotych, dosłownie czterdzieści 
jeden zło tych, sześćdziesiąt sześć groszy! Tyle  
za pięć lat zabiegów! Za tą kwotą zakupiłem  
nieco przyborów i chemikaliów, i w  drugiej 
cząści roku byłem  już w  stanie przynajm niej 
coś niecoś demonstrować, nie ograniczając sią 
— jak w  poprzednich latach — do wyłącznie  
pamiąciowego podawania uczniom  do wiado
mości faktów , które powinni byli widzieć. Ta 
ciągła walka z  absolutną obojątnością Akadem ii 
wobec dobrowolnie przez nią wprowadzonego 
przedm iotu, obojątnością, która wprost robiła 
wrażenie bojkotowania czy sabotowania, m u 
siała odbierać ochotą do dalszego prowadzenia  
w ykładów , czem u w yraz dałem w  memoriale, 
w ystosow anym  do W aszej M agnificencji pod 
datą 27 lipca 1923, pismo to m usi sią znajdować 
w aktach. Przypom inam , że w  ty m  liście szcze
gółowo w ykazyw ałem  opłakany stan nauki 
Chemii m alarskiej w  dotychczasowych w arun
kach i podawałem m inim alne żądania, celem  
stopniowego doprowadzenia w ykładów  do na
leżytego poziomu i podnosiłem, że bez ich speł
nienia „niema co bawić sią w  tracenie czasu 
i pieniądzy na opłacanie docenta, k tó ry  m ar
nuje w ysiłk i bez rezu lta tów ” i że w  takim  razie 
„postawić wniosek o skasowanie tych  w y k ła 
dów jako bezcelowych” (...) Ewentualność po
stawienia wniosku tego nie miała wcale ozna
czać, że Chemia malarska jest zbyteczna w  
Akadem ii, ty lko , że stan obecny w arunków  je j 
nauczania jest karykaturą tego, co być pow in
no 12.

Z urywkoiwych pisem ek, znajdujących się iw 
archiw um  ASP w  Krakowie, w iem y że już w 
1921 r. m usiał J. Hopliński prowadzić zajęciia 
z technik sztalugowych, skoro dostarczył na 
przykład adm inistracji ASP zapotrzebow anie na 
m ateria ły  dla tego przedm iotu w  dniu  31.X. 
1921 r .13. Podobnie, aczkolwiek tylko na rok 
wcześniej od oficjalnego powołania, m usiała już 
istnieć pracow nia technik  m alarstw a ściennego, 
skoro profesor Kow arski w ystąpił dnia 27.XI. 
1923 r. na posiedzeniu Rady Profesorów  o po
danie jaką sum ą pieniędzy będzie rozporządzał 
na urządzenie pracow ni14. Zaś w  czerwcu 1924 r. 
grono profesorów ASP oglądało na W awelu p ra 
cownię techniczną m alarstw a dekoracyjnego 15. 
Również na rok wcześniej przed zapadnięciem  
uchwały o likw idacji przedm iotu chemia m a
larska: Profesor W eiss zauważył, że chemia m a
larska nie jest wcale w  Akadem ii potrzebna  
i że nie daje uczniom  żadnego pożytku . W tej 
spraw ie wywiązała się dłuższa dyskusja m ię
dzy rektorem  Szyszko-Bohuszem a profesora-

12 T. Estreicher do Rektora ASP w  Krakowie, 
13.X.1924, Rps Arch. ASP w  Krakowie, fas. 31A, 
s. 103—4.

13 Rps Arch. ASP w Krakowie, fas. 31A, s. 210.
14 Rps. Arch. ASP w  Krakowie, fas 31A, s. 79.
15 Protokół z posiedzenia, 17.VI.1924, Rps Arch.

ASP w Krakowie, fas. 31 A, s. 116.
18 Protokół z posiedzenia, 29.X.1923, Rps Arch.

ASP w Krakowie, fas. 31A, s. 73.

mi Weissem i Pankiewiczem, która nie dopro
wadziła do konkretnych  rezultatów . Wohec cze
go załatw ienie tejże spraw y powierzono Komi
sji złożonej z profesorów: Gałęzowskiego,
Laszczki i Weissa 16. N iestety w yn ik  p racy  Ko
misji nie jest mi znany. W każdym  razie w  r. ak. 
1924/5 studenci ASP mogli odbywać ziajęcia z 
technik  m alarskich w ykładanych przez J. Ho- 
plińslkiego, z chemii m alarskiej w ykładanej 
przez doc. d ra  T. Estreichera, prof. U. J. oraz 
z technik m alarstw a dekoracy jnego17. W na
stępnych latach (1925/6—1 939/40) m am y już 
tylko wiadomości o technikach m alarskich pro 
wadzonych przez wykładowcę, a od r. 1936/7 
doc. J. Hoplińskiego 18. W świetle obowiązują
cych zajęć na W ydziale M alarstw a krakow skiej 
ASP w latach 1931/2— 1938/9 zajęcia z techno
logii i technik  m alarskich odbywały się: na d ru 
gim roku studiów  w  1931/2 r. w wym iarze 2 g. 
wykładów i 5 g. ćwiczeń, od 1932/3 r. do 
1936/7 r. 2 g. wykładów i 4 godziny ćwiczeń; 
na trzecim  roku od 1931/2 r. do 1934/5 r. 
3 godziny ćwiczeń, ale tylko w  drugim  półroczu, 
w 1935/6 r. 2 godziny w ykładow i 4 godziny ćwi
czeń; na czw artym  roku od 1935/6 r . prowadzo
no 3 godziny ćwiczeń tylko w  drugim  półroczu. 
Dla pełniejszego obrazu podam, że np. w  roku 
akadem ickim  1935/6 studiowało techniki m a
larskie 19 studentów  trzeciego roku oraz sześ
ciu z lat wyższych. Organizacyjnie przedm iot 
prowadzony był w zakładzie naukowym  o n a 
zwie „Pracow nia specjalna technik m alar
skich” ; od r. 1935/6 oficjalnie w ystępuje jako 
„Zakład Technologii i Technik M alarskich” 19.

W r. 1935 m iała m iejsce pierwsza w Polsce 
habilitacja z zakresu technologii m alarskiej — 
i to w  krakow skiej Akadem ii Sztuk P ięk
nych — długoletniego wykładowcy tego przed
m iotu — Jana  Hoplińskiego (ur. 19.IV .1887), 
autora w tym  czasie już kilku prac z tej dzie
dziny. Ogólne zebranie profesorów ASP w K ra
kowie na swym  posiedzeniu w dniu 9 paździer
nika 1935 r. po zapoznaniu się z wynikam i p ra
cy Kom isji (w składzie: przewodniczący pro
fesor Karol Frycz, oraz profesorowie F ryderyk  
Pautsch i Kazim ierz Sichulski) nad oceną kw a
lifikacji osobistych i naukow ych kandydata: 
z uwagi na w ybitną  działalność kandydata na 
polu naukow ym  i pedagogicznym, zwolniło go 
jednogłośnie z kolokw ium  i w ykładu  habilita
cyjnego. Na podstawie wniosku Kom isji Ogólnej 
Zebranie Profesorów uznało jednocześnie ha
bilitacją p. Jana Hoplińskiego z technologii 
m alarskiej za dokonaną i udzieliło m u  veniam  
legend i20.

17 Rps Arch. ASP w Krakowie, fas 4A, s. 97 
i fas. 7A, s. 54.

18 Odpowiedź m  pismo Rocznika Pedagogicznego, 
Rps Arch. ASP w Krakowie, fas. 4A, s. 196 oraz Spra
wozdania Rektora ASP w Krakowie, Kraków 1929—39.

19 Sprawozdania Rektora, j. w.
20 Protokół z posiedzenia..., 9.X.1935, Rps Arch. 

ASP w  Krakowie, fas. 34A, s. 161-
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W K rakow ie poza ASP technologię m alarską 
w ykładał W. Zarzycki (1885— 1949) a rty sta-m a- 
larz, konserw ator i technolog. P rzed  I wojną 
światow ą był profesorem  w Państw ow ej Szkole 
Przem ysłow ej na W ydziale M alarstw a D ekora
cyjnego, przekształconej w  r. 1918 na Państw o
wą Szkołę Przem ysłu Artystycznego, w  1927 r. 
na Państw . Szkołę Sztuk Zdobniczych i P rze
m ysłu  Artystycznego, w  1937 r. na  Państw . 
In sty tu t Sztuk Plastycznych a w  r. 1946 na 
Państw . Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. 
W ykładał technologię, głównie o farbach m a
larskich i barw nikach farbiarskich. Był dobrym  
technologiem , lecz wykładów swych nie pu
blikował. W tej sam ej szkole prowadził zajęcia 
z technik  m alarstw a dekoracyjnego W ładysław 
Cholewiński (ur. 1.VI.1893), z zawodu m alarz- 
-dekorator. Studiow ał w krakow skiej Państw o
wej Szkole P rzem ysłu  A rtystycznego i A ka
dem ii Sztuk P ięknych w  latach 1912— 1921. 
W r. 1922 został powołany ina stanowisko in
s tru k to ra  m alarstw a ściennego do Szkoły P rze
m ysłu  Artystycznego. Tutaj po raz pierwszy 
w  dziejach polskiego szkolnictwa zawodowego 
w prow adził ćwiczenia praktyczne (na m urkach) 
z różnych technik m alarstw a dekoracyjnego. 
W ładysław  Cholewiński obok pracy pedago
gicznej i konserw atorskiej, jest autorem  pod
ręcznika zawodowego pt. „Techniki m alarstw a 
dekoracyjnego” wydanego w  1928 i 1938 r.

Na pozostałym teren ie  Polski w  okresie 
m iędzyw ojennym  brak  jakichś specjalnych p ra
cowni technologii i technik m alarskich, jak 
rów nież system atycznych, program em  studiów  
przew idzianych w ykładów  z tego przedm iotu.

Ja k  w ynika z przedśtaw ionych faktów , 
tw ierdzenie A rnolda Renca, jakoby: w naszych  
szkołach malarskich, począwszy od A kadem ii 
S z tu k  P ięknych, a skończyw szy  na wszelkiego  
rodzaju szkołach malarskich, m łodzi absolwenci 
nie m ają okazji zapoznania się z m ateriałoznaw 
stw em  malarskim . W ychodząc w  świat, są czę

21 A. R e n c ,  Farby malarskie, Warszawa 1’9J2,8, s. 9
22 A. H. C h u r c h ,  W. O s w a l d ,  Farben und 

Malerei, München 1908, s. 2.

sto tak bezradni, iż nie zdają sobie sprawy  
z najbardziej elem entarnych zagadnień te j  
d zied z in y21 było przynajm niej w  tym  sensie 
przesadzone, że nie dotyczyło całej Polski.

Jeśli Chodzi o wykładowców technologii 
i technik  m alarskich to rekrutow ali się oni 
albo spośród artysitów-malarzy, jak  np. 
A. W erner, E rnst Berger, J . Hopliński, W. Za
rzycki i in. lub spośród chemików, względnie 
fizyków, jak Church, T. Petruszew ski, Tauber, 
F. Linke, T. Estreicher i in. Między technolo
gami należącym i do pierwszej lub drugiej g ru 
py w ystępują liczne różnice w  sposobie prow a
dzenia w ykładów  i ćwiczeń. Uogólniając mo
żemy powiedzieć, że gdy technolodzy rek ru tu 
jący się spośród chemików i fizyków kładli 
główny, a często naw et wyłączny, nacisk na 
m ateria ły  tworzące dzieło sztuki, innym i słowy 
na m ateria ły  takie, jak pigm enty, spoiwa, za
praw y, podobrazia itp., to technolodzy wywo
dzący się spośród m alarzy kładli w znacznie 
większym stopniu nacisk na techniczny proces 
tworzenia m alowidła, tj. na techniki m alarskie, 
k tóre naw et dla najlepszego chemika, nie bę
dącego równocześnie m alarzem , są trudne do 
poznania. Pew ną ilustracją tego, co powyżej po
wiedziano, może być fakt, iż m yślą przewodnią 
program u nauczania technologii i technik m a
larskich tak  wybitnego swego czasu technologa- 
-chemika, jak profesor Church, było w pajanie 
przyszłym  artyśtom  elem entarnej znajomości 
różnych produktów , które tw orzą malowidło 22. 
A więc podobnie jak od przyszłych architektów  
w ym aga się znajomości m ateriałów  budowla
nych, jak  drewno, kam ień, cegła, żelazo, w ap
no, cem ent itp., a zatem  technologii budow
nictwa, a następnie technik budowlanych, tak 
od m alarzy należy wym agać znajomości tech
nologii i technik m alarskich. W ydaje się, iż bez 
współpracy chem ika i technologa-m alarza tru d 
no obecnie myśleć poważnie o nauce technolo
gii i technik m alarskich.

•dr Władysław Slesiński 
Akademia Sztuk Pięknych 
Kraków

SUR L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA TECHNIQUE DE PEINTURE

L’auteur traite son article en qualité de compte
rendu sur l’histoire de la technologie et de la tech
nique de peinture avant qu’elle ne soit élaborée 
en détails. Il aborde cette matière d’autant plus 
volontiers que son intention principale est d’attirer 
l'attention sur quelques faiits peiu ou pas du tout 
connus, qui sont:

1) L ’adepte suivant ses études en peinture ren
contrait autrefois de plus grandes difficultés et peines 
à terminer la technologie et la technique de pein
ture qu’à présent, et, en plus, cette discipline durait 
bien plus longtemps.

2) La crainte de ne pas être forcé de donne” 
aux beaux arts et au m étier la même importance 
a eu, selon l’avis de l’auteur, un reflet défavorable 
sur la technologie et la technique de peinture. Cela 
s ’esit m anifesté avant tout par l ’abandonnement

presque total des étude® en technologie dans les 
Académies des Beaux Arts de cette époque.

3) Les cours et les séminaires systématiques et 
isolés de la technologie et de la technique de pein
ture furent introduits seulement à la fin du XIX-èm e 
siècle.

4) Du moment où l’éducation systématique de
la technologie et de la technique fut introduite, 
une diversité manifeste s’est laissée apercevoir dans 
la m anière de préparer les cours et le séminaires 
par des lecteurs de profession chimique ou des 
peintres enseignant ce sujet.

5) L’auteur de cet article a accordé le plus
d ’attention à l ’histoire des études de la technolog'e 
et de la technique de peinture à l’Académie des
Beaux Arts à Cracovie (depuis le moment de l’in
troduction de cours permanents jusqu’à l ’année 1939).
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