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W numerze t y m  p u b lik u je m y  d w a  a r tyk u ły  J. F urdy-  
ny i T. Knausa jako  głosy w  dysku s j i  na tem a t roli  
konserwatora. R eprezen tu ją  one osobiste poglądy  
autorów.
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K onserw acja, jako dyscyplina specyficzna 
wśród specjalności plastycznych, staje się w 
bogatej praktyce obecnego w ykonaw stw a coraz 
bardziej skomplikowana. W związku z tym  w i
dzenie tego zawodu jako artystycznego podle
ga wahaniom. Trzeba na początku podkreślić, 
że konserw aforzy-artyści, w przeciw ieństwie 
np. do ludzi związanych z konserw acją ściśle 
naukowo lub od strony organizacyjno-adm ini
stracy jne j, tkw ią w środowisku plastycznym  
ze względu na charakter studiów zawodowych 
oraz ina artystyczną i kulturowo-społeczną fun 
kcję upraw ianej pracy. Przedm iotem  n in iej
szego artykułu , m ającego charakter polemicz
ny, jest próba rozw inięcia itego tw ierdzenia. 
Określając je dokładniej należy zaznaczyć, że 
odnosi się ono głównie do estetyczno-plastycz- 
nej strony realizacji konserw atorskich, a nie 
do czynności techniczno-naukow ych, zw iąza
nych z fizyczną m aterią  dzieła.

NIEKTÓRE ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Sens sztuki będącej częścią procesów k u ltu ro 
w ych wyraża się przez jej ścisły związek z ży
ciem, przez zaangażowanie w w ypracow yw a
niu użytkowych w artości artystycznych, po
znawczych, dydaktycznych, ekonomicznych i 
innych, związanych zarówno z twórczością b ie
żącą, jak też z dawną. Ponieważ przedm iotem  
zainteresow ania konserw atorów  jest przede 
w szystkim  właśnie sztuka dawna, dlatego w ar
tość ich wysiłków m ierzona jest nie tylko sza
cunkiem  wobec autentyzm u dokum entu, ale 
też często stopniem  um iejętności estetycznych 
i artystycznych przekazania współczesności do

* A rtykuł ten, o ile w iadom o, jest pierwszą u nas pró
bą spojrzenia na praktykę konserwatorską od strony  
jej funkcji artystycznej na tle elem entów  teorii sztu 
ki i innych specjalności plastycznych oraz od strony

robku m inionych pokoleń. W sferze działania ' 
konserw atora mieszczą się więc — prócz czyn- i 
ności technicznych także i czynności a rty sty - 
czno-twórcze: organizacja plastyczna konser
wowanego dzieła, uporządkowanie jego ele
m entów, użytkowe uwspółcześnienie. W tym  
działaniu artystycznym  mogą być zaangażowa
ni tylko konserw atorzy artyści, k ieru jący  się 
żywymi ideami sztuki. Ich działalność doty
czy głównie form y dzieła, k tó rą  słowniki okre
ślają jako kształt, zaaranżowanie części, aspekt 
wizualny. W norm alnym  procesie twórczym 
nie wymaga ona kom entarzy, w konserw acji 
natom iast może się wyrażać np. w organizo
waniu i komponowaniu dzieła z zachowanych 
elem entów (w rzeźbie, we w nętrzu, na ścianie), 
poprzez stworzenie sensu plastyczno-artystyćz- 
nego i emocji właściwej dziełom sztuki; u jaw 
nia się w uzupełnianiu ubytków nowymi ele
m entam i plastycznym i, czy w optycznym  sto 
sunku wzajem nym  tych elementów.

Z poruszonym i zagadnieniam i wiążą się zasad
nicze problem y wolności i indyw idualności 
twórczej. Określone ram y „wolności” w sen
sie wyboru form y i tem atu są, jak wiadomo, 
w ykorzystyw ane — choć w różnym  stopniu — 
przez różne specjalności plastyczne. Dotyczy i 
to także konserw acji, k tó ra  rozw iązuje pro- | 
bierny artystyczne jedynie w oparciu o doku- ; 
m entalne w artości autentyku. Praca nad uka
zaniem praw dy tkw iącej w dziele, lecz często 
zatarte j i nieczytelnej zarówno w temacie, jak 
i w formie, wym aga um iejętności i dyscypli- : 
ny. Wolność więc w wyborze tem atu i koncep- ; 
cji form y tu nie istnieje. Fakt ten nie depre-

środowiska zaw odowego. Poruszone zagadnienia ' są 
bardzo dalekie od w yczerpania, dlatego też byłoby  
rzeczą bardzo korzystną, gdyby przedstawiony szkico
w o m ateriał pobudził do dyskusji.
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с jonu je konserw acji działającej w zakresie 
twórczym. Praw o do eksperym entu, jako prze
jaw  wolności, istn ieje  w konserw acji nie jako 
program , lecz jako możliwość w ynikająca ze 
stanu  zachowania obiektu i z jego przeznacze
nia użytkowego. Realizacja tej możliwości do
konuje się m iędzy innym i poprzez w ybór jed
nego spośród w ariantów  wspom nianej już 
aranżacji dzieła i jego plastycznego opracowa
nia. Wolność w  konserw acji jest, mówiąc n a j
ogólniej, uświadomioną sobie przez konserw a
torów koniecznością zdyscyplinowanego, celo
wego działania.

Kw estia wolności to zagadnienie bliskie indy
widualności twórczej. Co najm niej od czasów 
renesansu m am y skłonność do wyolbrzym iania 
wagi indywidualności, k tóra aktualnie dopro
w adziła do znacznych rozbieżności między 
twórcą a odbiorcą, głównie w obrębie tzw. 
sztuki czystej. Indyw idualność objawia się nie 
tylko przez uświadomioną przez artystę  okreś
loną ideologię sztuki lecz również przez perso
nalizację ideologii, co prowadzi do przeintelek- 
tualizow ania dzieł, a tym  sam ym  do w zras
tających trudności ich odbioru przez społe
czeństwo i zerw anie z nim  więzi. A rtystyczna 
indywidualność w konserw acji, w stosunku do 
innych dziedzin plastyki, uzew nętrznia się w 
sposób bardziej zdyscyplinowany. Zasada peł
nego szacunku wobec autentyzm u wyrażonego 
w  niepow tarzalnym  akcie twórczym  i w au 
tentyzm ie „działania” historii, nie wyklucza 
indyw idualności opracow ań poszczególnych c- 
biektów. Przew idyw any efekt plastyczny, o r
ganizacja samego w arsztatu  wiążącego się z 
tym  efektem  i podporządkowania właśnie a ran 
żacji dzieła założeniom teorii sztuki współczes
nej stw arzają  szerokie pole dla ujaw nienia 
określonych podstaw artystycznych w stosun
ku do znacznej części konserw owanych obiek
tów. W szystko to jednak odbywać się może w 
granicach wyznaczonych, jak  wspomniano, 
sensem dokum entu podlegającego ochronie. 
Rozwinięcie tej zasady w konserw acji pojętej 
współcześnie ma m iejsce w drugiej części n i
niejszego artykułu .

I
SZTUKA DAW NA, KONSERW ACJA, A SZTUKA  
WiSIPÓŁClZESNA

W w ykorzystaniu dzieł sztuki dawnej dla po
trzeb obecnego społeczeństwa decydująca jest 
z jednej strony  dokum entalna wartość dzieł, 
k tórą ustala nauka (między innym i historia 
sztuki), z drugiej strony — sposób przekaza
nia wartości, ich ujaw nienie związane z obec
ną rzeczywistością, czyli twórcze um otyw o
wanie w sensie estetycznym , psychologicznym, 
filozoficznym itp.

Rola konserw acji dzieł sztuki, mieszczącej się 
w ram ach problem u ochrony zabytków, jest 
określona sam ym  przedm iotem  czyli obiektem,
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jako dokum entem  stw orzonym  w akcie tw ór
czym (poddanym opracowaniu konserw ator
skiemu) oraz stanem  zachowania dzieła i jego 
potencjalną wartością użytkową. W tych g ra
nicach mieszczą się niezbędne dla konserw ato
ra wiadomości historyczne o dziele, stud ia  do
tyczące charakteru  oraz przyczyn schorzeń i 
zniszczeń, wybór właściwych metod terapii, 
mechaniczne i techniczne wykonawstwo, opra
cowanie artystyczne i aranżacja, jak też n ie
zbędna dokum entacja przeprowadzonej pracy, 
obejm ująca naukowe rozpoznanie budowy 
dzieła i przebieg prac konserw atorskich. W 
całym  procesie pracy konserw ator winien 
współpracować ze wszystkim i specjalnościam i 
gw arantującym i właściwe naukowo użycie 
m etod i środków oraz kierować się w spom nia
ną już dyscypliną związanej z auten tykiem  
praw dy artystycznej i historycznej. W związ
ku z tym  również cała strona aranżacyjno-ar- 
tystyczna musi być traktow ana niezw ykle od
powiedzialnie, a przy dziełach dużej wagi 
powierzana osobom o wysokiej i określonej 
specjalizacji w ram ach zawodu 1.

Pełny obraz sztuki k ra ju  czy regionu fo nie ty l
ko sztuka współczesna, lecz przede w szystkim  
daw/na; obydwie m ają am bicję aktualizow ania 
przeżyć. Obie jednak z różnych powodów nie są 
jeszcze odpowiednio przygotowane do poważ
niejszego oddziaływania. Sztuce daw nej brak  
szerokiego upowszechnienia i poznania oraz 
aktualizow ania in terpretacyjnego zarów no w 
sensie teoretycznym  jak plastycznym , również 
drogą konserw atorską. Sztuce współczesnej 
brak głębszego i szerszego związku ze współ
czesną cywilizacją techniczno-naukową w zna
czeniu hum anizacji wytworów z nią związa
nych. Sztuka musi więc działać w k ierunku  
estetyzaeji m aterialnych elem entów cyw iliza
cyjnych, poprzez integrację użytkowości z es
tetyką, nie tylko w działaniu doraźnym , ale i 
w związku z historią, m iędzy innym i także 
za pomocą konserwacji, k tóra odkryw a i 
uwspółcześnia, hum anizuje część dorobku k u l
turalnego przeszłości. Tendencje te w k u ltu 
rze europejskiej są uchw ytne już od czasu Rus- 
kina i Morrisa.

Związek z historią w dziedzinie sztuki to ak 
tualizacja jej wytworów, to aktualne w yko
rzystanie bogatego dorobku w arsztatow ego for- 
m alno-twórczego, emocjonalno-estetycznego, 
dydaktycznego i  innych. Np. uznanie w zru 
szenia wynikającego ze starości m aterii, w y
korzystanej dla podkreślenia autentyzm u d ra 
m atycznego (w dziele nowym lub odpowied
nio zaaranżow anym  starym ), spełnia zadanie 
hum anistyczne, ma konkretny sens użytkow y, 
wychowawczy aktualnie korzystny. Na podob-

1 J. E. D u t k i e w i c z ,  Potrzeba i granice spec ja li
zacji,  „Ochrona Z abytków ” X VI (1963), z. 2, 6 . 3.



nvch zasadach w ykorzystuje się czasem opra
cowane przez konserw atora artystę  obiekty 
sztuki daw nej, aranżując je w przem yślanych 
i zorganizow anych sąsiedztwach, inspirujących 
odpowiednie skojarzenia treściowe, działają
cych estetycznie zestawieniem  autentycznych 
i nowo wprowadzonych w ubytki elem entów 
form alnoplastycznych. itp.

H istoryczna ciągłość oddziaływ ania sztuki le
ży, jak się w ydaje, w jej różnorakich w artoś
ciach funkcjonalnych, różnych możliwościach 
inspiracyjnych, w coraz to nowych kontrastach 
m yślowych i k ierunkach ewolucji ku lturow ej. 
Skom plikow any system  powiązań skojarzenio
wych, od sztuki prehistorycznej do dziś, do ty
czy dlatego konserw atora jako plastyka w ana
logiczny sposób, jak  i p lastyka nie konserw a
tora.

Problem atyka współczesnego w ykonaw stw a 
konserw atorskiego kierującego się potrzebam i 
poznawczymi, społeczno-wychowawczymi i in 
nymi, stała się obecnie bardzo bogata; różno
rodne zagadnienia musi się więc rozwiązywać 
w oparciu o nauk i ścisłe — fizykę, chemię, bio
logię, itp. K onserw acja, m ając wiele cech au 
tentycznej nauki, nie może jednak w związku 
z tym  zapominać, że w stosunku do dzieł sz tu 
ki jej ostatecznym , najisto tn iejszym  celem  jest 
cel artystyczno-tw órczy, ujaw niany w ciągłym 
ratow aniu  zagrożonych w istnieniu w artości 
artystycznych  związanych z obiektam i i s łu 
żących stale  rozwojowi społeczeństwa. Ten cel 
konserw acji widoczny jest najpełniej w zakre
sie estetyczno-plastycznego działania obiektu. 
Stąd konserw acja fizycznej m aterii dzieła, m a
jąca przede wszystkim  aspekt naukow y, ze 
sztuką m a niewiele punktów  stycznych. Twór
cza czynność w zakresie konserw acji, poza ak
centow aniem  estetyczno-w izualnej strony  dzie
ła sztuki, może mieć też miejsce w zakresie 
celowego organizow ania dzieł udostępnianych 
odbiorcy d la  określonego kształtow ania wyo
braźni, pokazyw ania rzeczywistości w nowych 
aspektach, podkreślania dydaktycznej wagi h i
storii. Te zadania są analogiczne do celu i zadań 
innych dyscyplin plastycznych. Różnice między 
nimi a konserw acją tzw. „artystyczną” tkw ią 
tylko w rodzaju, przedmiocie i „sm aku” zaan
gażowania.

We współczesnym  i ścisłym  rozum ieniu zadań 
konserw acji, ta  dyscyplina upraw iana jest 
również żywo, współcześnie i dlatego term in 
„sztuka współczesna” obejm uje również tw ór
czo zaangażowaną konserw ację. W treści a r ty 
kułu, konserw acja tak  pojęta, zostaje przeciw
staw iona sztuce współczesnej, ze względów

czysto form alnych. Możliwość i konieczność 
twórczego włączenia się konserw acji w proces 
przem ian kulturow o-plastycznych współczes
ności dostrzegał i ciągle akcentował prof. J. E. 
Dutkiewicz, k tó ry  pisał, że konserw acja „m u
si być świadectwem  dokonujących się prze
m ian a naw et nieuchronnego praw a rozpadu 
m aterii i  przem ijania: dla osiągnięcia tego ce
lu służba konserw atorska musi przejść od roli 
statycznej do czynnej i in te rp re tacy jnej” 2, a 
więc podjąć funkcję analogiczną lub pokryw a
jącą się z autentyczną twórczością.

P raw da o dziele sztuki jest nie tylko praw dą 
o sensie artystycznym , estetycznym  i treścio
wym, ale też praw dą historyczną, m aterialną, 
fizyczną. Ten związek jest nierozerw alny i d la
tego konserw ator nie może go pominąć. Musi 
on tę praw dę wydobyć i uzasadnić w sposób 
naukowy i artystyczny. Do działania w tym  
kierunku m usi być przygotow any teoretycz
nie, poprzez nabycie zasobu wiadomości z his
torii sztuki, technologii, sztuk plastycznych, 
historii ku ltu ry  itp. i 'uświadomienie sobie sen
su tworzenia w oparciu o teorię sztuki i estety
ki a także, poprzez nabycie um iejętności m a
nualnych. W łaściwa bowiem i  współcześnie po
jęta konserw acja musi uwzględniać historycz
nie tłum aczące się naw arstw ienia fizyczne, 
fak tu ralne  i uczuciowe, związane z przebie
giem użytkow ania obiektu i działaniem  czasu, 
wydobyć w  dziele autentyzm  twórczy autora 
oraz nadać obiektowi współczesny sens użytko
wy. Taka konserw acja nie jest działaniem  me- 
chaniczno-m um ifikacyjnym , ale świadomym 
działaniem  selektyw nym  — historycznie i a r
tystycznie, działaniem  twórczym. Musi to być 
czynność niezwykle zdyscyplinowana i skiero
w ana do precyzowania w dziele takiej praw 
dy, która ma zawsze pełne uzasadnienie doku- 
m entalno-naukow e, artystyczne i współczesny 
sens funkcjonalny. Odpowiedzialność konser
w atora za pracę rozum ianą w ten sposób jest 
niezwykle poważna, ponieważ jakikolwiek fałsz 
historyczny, treściowy lub estetyczny prow a
dzą do zupełnego ograniczenia wartości doku
m entalnych obiektu, ideologii, czasu, stylu i 
miejsca 3.

Sztuka nowoczesna, która ma w ynikać z prze
żywania i odzwierciedlenia faktów  i procesów 
aktualnych w  związku z postępem  cywilizacji, 
rozw ija się zawsze, w oparciu o istniejące, od
kryw ane i poznawane wartości sztuki i k u ltu 
ry  stworzonej przez pokolenia. Ta baza k u ltu 
rowa i artystyczna, ciągle w eryfikow ana w 
rozum ieniu form y i treści, jest stale wzboga
cana dzięki badaniom  naukowym , a w pew
nym  stopniu i dzięki konserw acji, k tóra dodaje

2 J. E. D u t k i e w i c z ,  S en tym en ta l izm , au ten tyzm ,  
a u to m a ty zm ,  „Ochrona Z abytków ” X IV  (1961), z. 1— 
2, s. 11.

3 N iszczenie zabytkow ej w artości przekazów histo
rycznych podlega odpow iedzialności praw nej, która 
dotyczyć m oże rów nież i konserw atora, zaniedbują
cego sw oich  obow iązków .
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kulturze nowych wartości, precyzuje au ten
tyzm  znanych i przyczynia się do ich funkcjo
nowania we współczesnym społeczeństwie. 
K onserw ator artysta , w idziany w powyższym 
świetle, jest „tw órcą” szczególnym: zajm uje
się dziełami sztuki z różnych dziedzin i z róż
nych okresów. Jednakow o in teresu jąca jest dla 
niego sztuka prehistoryczna i p rym ityw na sztu
ka gotycka, sztuka dnia wczorajszego i dzisiej
sza, jeśli znajduje w nich autentyzm  i piękno, 
które można dziś wykorzystać. W tej woli ce
lowego i świadomego artystycznie działania, 
jak  też w  osobistym  współdziałaniu z au to ra
mi dzieł, z ich h istorią i potrzebam i życia bie
żącego, wyraża się acz specyficzny, to jednak 
autentyczny i jednoznaczny charak ter pracy 
'twórczej konserw altora-artysty we współczes
nym  jej rozum ieniu. Fakt ten w ynika też z cha
rak te ru  obecnej rzeczywistości ku lturow ej i a r
tystycznej. Je s t ona, jak  zresztą każda rzeczy
wistość, uw arunkow ana w  dużym stopniu his
torycznie. Służąc poznawaniu, użytkow aniu i 
określaniu artystycznego dorobku przeszłości 
i precyzowaniu autentycznej praw dy o dzie
łach sztuki, konserw atorzy — mimo błędów — 
nie działają na m arginesie zjawiska, które na
zywa się sztuką. Każdy, kto wyobrazi sobie sy
tuację, w  k tórej nie byłoby idei ochrony zabyt
ków i oddanych ich ratow aniu ludzi musi p rzy
znać wysoką rangę kulturow ą, a w pew nym  
zakresie i artystyczną, tem u specyficznemu 
zawodowi.

W niektórych krajach  poza Polską konserw a
cją zajm ują się często odpowiednio przygoto
wani malarze, rzeźbiarze itp. U nas, w obliczu 
niezwykłego uświadomienia sobie wagi zacho
w ania autentycznego dorobku przeszłości, 
czynności konserw atorskie przy obiektach 
sztuki powierzono ludziom przygotowanym  do 
tego na w yodrębnionych w grupie dyscyplin 
plastycznych, Akademii Sztuk P ięknych i Uni
w ersytetu  w Toruniu, wydziałach. Spotyka się 
przy tym  niekiedy opinię, w ynikającą z braku 
znajomości istoty rzeczy, że wydziały konser
w acji przyjm ow ały ludzi nie nadających się do 
pracy napraw dę twórczej. W związku z tym  
trzeba powiedzieć, że — podobnie jak w  in
nych specjalnościach plastycznych — i tu  są 
pom yłki w wyborze kierunku, lecz oceniane są 
one z reguły — jak i gdzie indziej — na płasz
czyźnie plastycznej. Nie są one też, jak się w y
daje, większe w porów naniu z innym i k ierun
kami. K onserw ator zbliża się tu  w jakim ś sen
sie do wym agań staw ianych sztuce użytkowej. 
Działa on często w in tenc ji autora dzieła pod
danego zabiegowi, w im ieniu h istorii zosta
w iającej na dziele „ślady” , a w pew nych w y
padkach w im ieniu w łasnym , gdy chodzi o 
wybór jednej z możliwości rekom pensaty u tra 

4 H. A l t h ö f e  r, W p ły w  s ty lu  epoki i w zg lęd y  e s te 
tyczne w  konserwacji m a low ide ł  „Ochrona Z abytków ”
X V III (Ш 5), nr 2, s. 23.

conej m aterii zabytkowej i o plastyczno-artys- 
tyczną organizację obiektu przekazywanego do 
użytkowania. Pom agają mu tu: teoria sztuki i 
kultury , osobiste zaangażowanie ideowe i poli
tyczne, poczucie estetyczne, konkretny cel u 
żytkowy i wreszcie szereg specjalności czysto 
naukowych, jak np. fizyka, chemia, biologia i 
inne. Działalność więc konserw atora w prze
ciwieństwie np. do działalności m alarza jest 
bardzo zdyscyplinowana, ponieważ jest bar
dziej odpowiedzialna i bardziej uświadam iana 
etycznie.

Teoria konserw acji, jako działalności a rtysty - 
czno-plastycznej, ulega m odyfikacjom  wraz ze 
zmianami ogólnokulturalnym i i ideologiczny
mi, w  tym głównie ideologii sztuki. Teoretycz
ne założenia konserw atorskie w stosunku do 
zadań realizatorskich sprow adzają się w  każ
dym niem al wypadku do określenia stanowiska 
historycznego i artystycznego. W konserw acji 
obowiązuje zasada, że dzieła sztuki w swej jed
nolitości, w ynikającej z aktu twórczego, a częs
to i z działania czasu, są niepow tarzalne i nie 
mogą być naśladowane, naw et najw ierniej. W 
związku z tym  naśladownictwo, obojętne czy 
dotyczy fragm entu czy całego dzieła, np. w 
w ypadku rekonstrukcji nie jest i nie może być 
czynnością artystycznie twórczą i dlatego w 
tym  sensie działalność konserw atora nią nie 
jest. Jest jednak działalnością twórczą wów
czas, co należy jeszcze raz podkreślić, gdy kon
serw ator działa jako aranżer dzieła przy jego 
ekspozycji i plastyczno-estetycznym  opracowa
niu jego strony  wizualnej. Ta działalność w y
raża zazwyczaj poglądy estetyczne w ykonaw 
cy i okresu, w  k tórym  dokonuje się konserw a
torskie opracowania dzieła. Na tej podstawie, 
jak tó słusznie podkreśla Heinz Allthöfer 4, moż
na mówić o stylach w konserw acji analogicz
nie, jak o stylach i kierunkach w m alarstw ie. 
Akcentowanie od czasu klasycyzm u służebnej 
roli konserw acji w stosunku do zabytków sztu
ki, dziś szczególnie podkreślanej, nie w yklu
cza wcale — ani teoretycznie ani praktycznie — 
czynnej artystycznie roli konserw atora. Pow y
żej zwracano już k ilkakrotnie uwagę na ten 
aspekt. Prof. J. E. Dutkiewicz w swych a rty 
kułach 5 om awia przejrzyście teoretyczną stro
nę realizacji konserw atorskich. Należy tu  przy
pomnieć jego stanowisko, określone w zasadach 
autentyzm u i autom atyzm u. Pierw sza uznaje 
w dziele sztuki niepow tarzalny dokum ent h i
storyczny i akt twórczy, druga — zakładając 
nieuniknioność zagłady dzieła sztuki w jego 
przedmiocie m aterialnym  — zobowiązuje kon
serw atora do najdalej posuniętej akcji pow
strzym ującej destrukcję, ale też do rekom pen
saty utraconej m aterii dzieła, twórczością rów 
norzędną utraconem u potencjałowi twórczemu.

5 J. E. D u t k i e w i c z ,  D w udzies to lec ie  Ochrony Za
b y tk ó w  w  Polsce L u do w ej ,  „Ochrona Z abytków ” X VII 
(1964), z. 2, s. 6, tenże, Sentym entalizm ..., o.c.
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W ymaga .to nie tylko odpowiedzialności wobec 
kultury , ale 'też podnoszenia specjalizacji w y
konawczej w 'konserwacji w aspekcie przede 
wszystkim  artystycznym  i estetycznym .

W zrost zainteresow ań technicznych i techno
logicznych w konserw acji w ciągu ostatn ich  
lat, wraz z błyskaw icznym  rozw ojem  fizyki i 
chemii, jest uzasadniony zw iększającym i się 
wym aganiam i i „unaukow ieniem ” m etod p ra 
cy. Do uzasadnionych i odpowiedzialnych dzia
łań praktycznych konieczna jest znajomość bu
dowy dzieła, jego anatom ii, przyczyn i  prze
biegu destrukcji oraz posiadanie w łaściwych 
środków do konserw acji, przy czym, jak  pod
kreśla to J. E. Dutkiewicz 6, „konserw atorzy — 
praktycy m ają ty lko  i powinni wyznaczać za
kres badań dla in teresu jących  ich problem ów ”. 
Rozpoznanie m ateria lnej budowy dzieła ułatw ia 
praktykę konserw atorską, k tó ra  w końcowym 
etapie pracy przy obiekcie sztuki jest czynno
ścią wyspecjalizowanego plastyka, decydu ją
cego o wyglądzie dzieła; bierze się tu  pod uw a
gę zagadnienia fak turalne powierzchni, koloru 
(np. w stopniu regeneracji w ern iksów 7), jako
ści rekom pensaty artystycznej ubytków, p ro
blem patyny  (np. na metalu) itd . — słowem 
wszystko, co wiąże się bezpośrednio z zagad
nieniem artystyczno-estetyczinym  w twórczym  
tego słowa znaczeniu.

W założeniach program owych i w sam ej pracy 
konserw atora m ieści się szereg elem entów 
związanych ze stanem  zachowania, poziomem 
artystycznym , m iejscem  ekspozycji, powiąza
niam i stylowym i, h istorią  i jakością naw arst
wień oraz z funkcją  dzieła — daw ną i nową. 
Te wszystkie elem enty, łącznie z wyborem  u 
zupełnień (retusze kolorystyczne, neutralne, 
fak tu ry  scalające, kompozycję, sugestie, rekon
strukcje  etc.) związane z każdym  dziełem  in 
dywidualnie, ze sprecyzowaniem  granic tych 
uzupełnień i ich jakości, są „tw orzyw em ” sz tuy  
ki konserwacji.

D okum entacja konserw atorska, jako niezbędny 
elem ent składowy przeprowadzonej pracy , o
bejm ująca w szystkie istotne dokum entalnie 
odnotowania, w inna jednoznacznie i p recyzy j
nie określać zarówno stan  poprzedzający za
bieg, jak jego przebieg i efekt końcowy, biorąc 
pod uwagę rozpoznanie m aterii zabytkow ej i 
zastosowane m etody techniczne i technologi
czne. D okum entacja jednak rysunkow a czy ko
lorystyczna, opracow ana naw et n a jsta rann ie j, 
w zasadzie nie jest, jak  to się n iektórym  w y
daje, legitym acją artystyczną w ykonaw cy i po
dobnie, jak twórczość plastyczna konserw ato

ra w innej dyscyplinie niż jego „m acierzysta” , 
nie świadczy o jego ściśle zawodowej randze 
artystycznej. Twórczość taka czasem jest upra
wiana równocześnie z konserw acją, analogicz- 

V nie jak w w ypadku rzeźbiarzy — twórczość 
m alarska, w przypadku m alarzy — grafika itp.

NIEKTÓRE ZAG ADNIENIA ZAWODU  
I ŚRODOWISKA

Konserwacja, podobnie jak sztuka użytkow a 
(a w  przeciw ieństw ie do dziedzin tzw. „sztuki 
czystej”), widzi odbiorcę bardziej w społeczeń
stw ie niż w publiczności, co — analogicznie jak  
w nauce, polityce, czy filozofii — jest cechą 
naszej rzeczywistości, w której chodzi nie o 
elitę smakoszy, znawców i w  ogóle o sferę w 
daw nym  dualiźmie kulturow ym , ale o hum a
nistycznie i socjalistycznie pojętego obyw ate
la. Zawód artysty , a w tym  także konserw a
tora artysty , mimo swej w yjątkow ej specyfiki 
socjologicznej w stosunku do innych zawodów 
m a więc sens społeczny tylko w ścisłym związ
ku ze społecznym  rynkiem  oraz w  czytelnej i 
na tu ra lnej relacji: twórca — odbiorca. Jest tu  
w zasadzie rzeczą obojętną czy „konsum pcja” 
artystyczna będzie zorganizowana insty tucjo
nalnie, na zasadzie pośrednictw a, czy też bez
pośrednio, jak  to bywało przez bardzo długie 
wieki współżycia twórców z odbiorcą.

W spółczesna jednak cyw ilizacja i daleko posu
nięta zawodowa specjalizacja w ogóle, stw arza 
dla zawodu a rty s ty  plastyka sytuacje, w któ
rych coraz częściej nie on sam, ale cały system  
występującego w rozm aitej formie pośredni
ctw a oddziałuje na odbiorcę. Istota pracy plas
tyka pozostaje jednak ciągle taka  sama: jest 
to potrzeba wypowiedzi związana z napięciem  
psychicznym  i wysiłkiem  fizycznym . Społecz
ny jednakże charak te r pracy, która w tym  sen
sie może być potrzebna lub pozostać bez od
biorcy, powoduje w praktyce rynkow ej szereg 
rozdźwięków, prowadzących do społecznej izo
lacji części produkcji artystycznej. Dotyczy to 
(przez zanik pryw atnego odbiorcy i personal
nych gustów) głównie tzw. „sztuki czystej”, da
jącej upraw iającym  ją pozory wolnego zawodu, 
ale pozostaw iającej ich czasem bez środków do 
życia, a w związku z tym  w yw ołującej różno
rodne frustrac je  i poczucie nieprzydatności 
społecznej, czego dość skutecznie unikają re
prezentanci sztuki użytkow ej, a także konser
w acji. Je s t rzeczą znam ienną, że tych rep re 
zentantów  sztuki użytkowej jest dziś coraz 
więcej. Świadczą o tym  wyraźnie dane licz
bowe przytoczone choćby w  pracy  A. W allisa8. 
W ynika z nich, że o ile w latach 1954— 1958

6 J. E. D u t k i e w i c z ,  Potrzeba... , o.e., s. 13.

7 Należy tu przypom nieć sprzeciw y z jakim i s ię  sp o 
tykało usuw anie pożółkłych w ern iksów  z obrazów
Fransa Halsa w  M uzeum  w  H aarlenie, czy też oczysz
czanie obrazu Velasqueza P ortre t  Filipa IV  w  N atio

nal G allery w  Londynie (patrz: B. Marconi, Este tyka  
i e tyka  w  konserwacji,  „Ochrona Zabytków ” I 1948, 
nr 2, s. 56).

8 A. W a l l i s ,  A rty śc i  p la s tycy  — zaw ó d  i ś rodow is
ko, W arszawa 1964, s. 22.
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arch itek tu ra  w nętrz, scenografia i inne dyscy
pliny użytkowe powiększyły swój stan  liczbo
wy o 92,2%, to m alarstwo, rzeźba i grafika 
tylko o 36,3%. Tc dysproporcje są w praktyce 
jeszcze większe, ponieważ bardzo znaczna 
część grafików pracuje w zakresie grafiki użyt
kowej. K onserw acja, realizując swoje cele w 
oparciu o konkretne zamówienia związane z 
potrzebam i kulturow ym i, społecznymi i n a u 
kowymi, działa użytkowo. Między innym i rów 
nież z tego względu liczba jej przedstaw icieli 
w zrasta. Obecnie stanow ią oni w  skali k ra ju  
blisko 5% członków Związku Polskich A rtys
tów Plastyków , a w  Krakowie około 10% sk ła 
du osobowego oddziału związku; m niej więcej 
analogicznie jest w W arszawie. Sytuacja  ta 
jest pozytyw ną ilustracją pozycji konserw acji 
we współczesnym życiu ku ltu ra lnym  i a rty s- 
tyczno-plastycznym  kraju.

Dobór kandydatów  na poszczególne kierunki 
plastyczne, np. do Akademii Sztuk Pięknych, 
jest rzeczą skomplikowaną i niełatw ą w usta 
leniu kryteriów  podziału, ponieważ przyczyny 
decydujące o tym  są bardzo zróżnicowane. Bez 
względu jednak na w ybór k ierunku końcowym 
efektem  kształcenia w  Akadem iach Sztuk 
Pięknych jest przygotowanie adeptów do w y
konywania zawodu plastyka, co dotyczy także 
konserwacji. Pojęcie tego zawodu nie jest w, 
nauce określone jednoznacznie. P rzy jm uje  się, 
że w w ypadku plastyki, chodzi ogólnie o k ry 
terium  jej „upraw iania” ze względu na zdoby
cie podstaw utrzym ania, choć, jak  stw ierdza 
A. W allis 9, definicja ta jest o wiele niepełna. 
Rzecz kom plikuje jeszcze term in „sztuki p ięk
ne” o znaczeniu tradycyjnie węższym, niż 
„sztuki plastyczne” , które obejm ują też prócz 
sztuki tzw. „czystej” sztukę użytkową. W opar
ciu o tak szerokie rozum ienie w ykonyw ania

zawodu plastyka zorganizowany został Zw ią
zek Polskich A rtystów  Plastyków , grupujący 
swych członków w sekcjach specjalistycznych, 
jako zbiorowość zawodową tworzącą socjolo
giczny fenomen środowiska artystyczno-plas- 
tycznego.

Stosunek innych specjalności plastycznych do 
konserwacji opiera się często w  środowisku, 
poza różnorakim i orientacjam i artystycznym i, 
na pozorach większej rentowności tej dyscy
pliny. Jest rzeczą niew ątpliw ą, że w ykonaw 
stwo konserw atorskie i ochrona zabytków w 
ogóle ma dziś wielką aktualność, w ynikającą 
z olbrzym ich potrzeb kulturow ych społeczeń
stwa polskiego, tak  krzywdzonego przez h is
torię. Ciągły i konsekw entny wzrost tych po
trzeb jest w społeczeństwie w prost proporcjo
nalny do jego ogólnego rozwoju. Wraz z roz
wojem w zrastają w konserw acji nakłady in 
westycyjne, rzutujące na ekonomiczną stronę 
zawodu, k tóry jednakże pod tym  względem, o 
ile wiadomo, nie jest wśród specjalności p las
tycznych przodujący. Renesans konserw acji nie 
ma, podobnie jak cała polska sztuka użytkowa, 
cech koniunkturalnych, ale w ydaje  się być 
procesem trw ale skojarzonym  i rozw ijającym  
się wraz z rozwojem  k u ltu ry  narodu. Dlatego 
też wykonawstwo konserw atorskie odbiera za
wodowi konserw atora poczucie wyobcowania 
społecznego, wiążąc go z całą rzeszą ludzi za
angażowanych w twórcze pom nażanie i ak tu 
alizowanie wartości sztuk plastycznych.

art. pl. kons. dr Józef Furdyna  
Związek Polskich A rtystów  P lastyków

9 A, W a l l i s ,  o.e. s. 4.

THE ARTISTICAL FUNCTION OF THE CONSERVATOR’S WORK

To throw  the light on som e doubtful problem s con
nected w ith the work of a conservator acting as an 
artist w as the author’s intention in  preparing of his 
article. For his considerations w ere taken into account 
both the art of the past and that modern seen from  
the point of v iew  of their social function w ith  re
gard to actual cultural requirem ents and basing on 
elem ents of the art and artistic production theory.

Going on an assum ption that the m onum ents of art 
affected by the action of tim e and under in fluence of 
local conditions are subjected to constant changes and 
destruction it may be generally stated that the scope 
of conservation in equal m easures consists in protec
tion and preservation of both the docum entary and 
artistic values present in the w orks but also in the 
aesthetical and artistical preparation and arranging  
of the objects subjected to conservation for u tilita 
rian purposes. As has already m any tim es been em pha

sized in his theoretical publications and practically  
applied solutions by the late Professor J. E. D u tk ie
w icz the conservation so m eant may, and in several 
cases should display an artistically  active and crea
tively  orientated attitude. As an obligatory rule in  
conservation should be accepted the striving to get 
the most precisely defined truth about the w ork of 
art — com prising the historical, m aterial, content, and 
artistic truth in  the object by itse lf representing an 
authentic record of the tim e, style, p lace and id eo lo
gy. In his efforts aim ed at the practical defining the  
precise truth about the work the conservator as an 
executor should possess a good deal of m anual ab ili
ties and also be conscious in his choice of technolo
gical methods and possib ilities of historical and style  
argum entation. A s the m anual abilities of a conser
vator are to be understood both the sk ill and artistry  
able to subordinate his activities to the final, purely  
artistic result.

248



The problem, how ever, does not m erely consist in the 
active apprehension of conservation as an one of art
istic disciplines. A considerable num ber of w orks of 
art has come up to our days in fragm entary forms. 
In the proper elaboration, arrangem ent and organi
sation on a w all, w ith in  an interior, in a sculpture 
or picture of authentic elem ents are to be sought the 
possibilities and in som e cases even  the artistic and 
utilitarian sense of the conservator’s action.

Since the conditionings of an ex istence are not only 
contem porary but also historical ones, in his search 
for authenticity in w orks w hich frequently enough 
is not linked w ith  a single author or even  the single  
historical period he m ust form these w orks purpose
fu lly , by his creative w ill, at the same tim e furnishing  
them  w ith  a docum entary force and binding them  
w ith  the context of the local artistic realities. A  pur
poseful arrangem ent of an ancient w ork of art in 
a neighbourhood of m odern elem ents or w ith  a linkage  
to the new  social, ideological, educational or u tilita 
rian functions frequently results in a quite unexpec
ted, artistically modern expression. And also in this 
respect it m ay be considered as the creative act from  
the other artistic disciplines differing only by its kind 
and „taste” of engagem ent. The conservator’s execu 

tion in Poland, repudiating the form erly observed ru
les of the style purity, the ignoring of the cultural 
context of the work, the belief that the work of art 
represents a pure product of an artistic concept as 
such deserving the extension  of its life , is rising no
w adays to the level of an authentic artistical d iscpli- 
ne w ith its  strictly determ ined and unique, own pecu
liarities. A s the expression of such approach to this 
profession may be considered the fact that those w il
ling to act as conservators are being trained m ainly  
at the A cadem ies of F ine Arts and w ith in  the final 
period of their studies specialising in their respective  
lines of the future activities.

At the end of his article the author m akes an attem pt 
to determ ine the term s — fine arts and beautifu l arts, 
relating them  to the specialised section of the U nion  
of Polish  A rtists w hich, according to its statuary out
lines, is being understood as a kind of professional 
com m unity. W ithin this com m unity there is a place 
for different artistical orientations, including the s.c. 
applied art, to w hich  the conservation is closely rela
ted being today lastingly  connected w ith  the program 
me of building the culture of the nation w ho has su f
fered such im m ense losses in her history.
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