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Docent Karol Zdzisław Dąbrowski (4.11.1907-29.05.1992)

Dnia 29 maja 1992 r. zmarł w  War
szawie docent Karol Zdzisław Dąb
rowski: konserwator malarstwa
i sztuki zdobniczej, artysta malarz, 
emerytowany pracownik dydakty
czny Wydziału Konserwacji Dzieł 
Sztuki A SP  w  Warszawie. Urodził 
się 4 listopada 1907 r. w Często
chowie, ale życie swoje związał 
przede wszystkim z dwiema stolica
mi Polski: Krakowem i Warszawą. 
Do Krakowa udaje się w wieku 20 
lat - z konieczności czy wyboru? 
Chyba w grę wchodzi jedno i 
drugie. Trudne warunki życiowe: 
wczesna śmierć ojca, liczna rodzina, 
a jednocześnie wizja połączona 
z uporem, wizja miasta Matejki, 
Wyspiańskiego i Wawelu zrobiły 
swoje. We wrześniu 1927 r. składa 
egzamin do Państwowej Szkoły 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Ar
tystycznego w Krakowie, gdzie po 
przyjęciu uczy się przez pięć lat; 
dyplom, będący świadectwem doj
rzałości, uzyskuje w czerwcu 1932 r. 
Jednocześnie zmuszony jest pra
cować zarobkowo. Pracuje bardzo 
różnie: przy produkcji tapet, przy 
dekoracji kawiarni krakowskich 
(m.in. „Paryska"). Angażuje się ja
ko pomoc Kazimierza Tomorowicza 
do prac na Jasnej Górze. Pod kiero

wnictwem Wacława Szymborskie
go pracuje na Wawelu. Od stycznia 
1930 r. zostaje zaangażowany do 
tamtejszej pracowni konserwators
kiej, gdzie wraz z Rudolfem Koz
łowskim poznaje arkana konserwa
torskiej sztuki, którą od samego po
czątku potraktował bardzo poważ
nie. Niezależnie od tego pracuje 
(również na Wawelu) przy produk
cji kurdybanów. Z tego okresu i lat 
późniejszych pochodzi jego mało 
znany, a przecież ciekawy, dorobek 
artystyczny w postaci zdobionych 
opraw książek, okładzin kaset i me
bli oraz innych przedmiotów rze
miosła artystycznego.
Ambicja i upór każą Mu rozpocząć 
wyższe studia artystyczne. Bez tru
du zostaje przyjęty do Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie na 
jesieni 1935 r. od razu na III se
mestr. Dlaczego wybór padł na aka
demię warszawską, a nie krakows
ką, która była w zasięgu ręki? Moż
na sądzić, że istotną rolę odegrały 
tu znajomość i rekomendacja takich 
osób, jak K. Tomorowicz, W. Szym
borski i inni. W  Warszawie studiuje 
malarstwo, wraz z przedmiotami 
uzupełniającymi, do czerwca 
1938 r.
Jego profesorami są m.in.: Leonard

Pękalski (malarstwo dekoracyjne), 
Felicjan Kowarski (rysunek wie
czorny), Wojciech Jastrzębowski 
(sztuka stosowana), Bonawentura 
Lenart (introligatorstwo i liternict
wo), Eleonora Plutyńska (tkanina). 
Po uzyskaniu absolutorium pogłę
bia swoją wiedzę, specjalizując się 
w malarstwie monumentalnym oraz 
konserwacji, aż do wybuchu wojny 
w 1939 r.
W  czasie studiów warszawskich 
- podobnie jak w krakowskiej PSSZ 
i PA - pracuje zarobkowo. Ale jego 
praca to coś więcej niż źródło eg
zystencji, to przede wszystkim we
wnętrzna satysfakcja i świadomość 
tego, co robi. Studiując i pracując 
pogłębia swe zamiłowania do sztu
ki, rozumianej bardzo szeroko. 
Działalność Karola Dąbrowskiego 
oscyluje między ambicjami twór
czymi - głównie w zakresie malarst
wa ściennego, ale także malarstwa 
sztalugowego, kompozycji z kolo
rowego szkła i witraży - a fascyna
cją sztuki konserwatorskiej. Twór
czość malarska i związana z nią te
chnologia malarska wydają się być 
Jego główną pasją. Wszak już w la
tach trzydziestych wykonuje prace 
polichromiczne na Jasnej Górze, 
w kaplicach M.Boskiej i św. An
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toniego, na Wawelu, w kościele 
w Cielcach, tuż po wojnie w koś
ciele Bożego Ciała w Krakowie, 
a w latach sześćdziesiątych szeroko 
już zakrojone prace w kościołach 
w Domaniewicach, Osieku i Skary
szewie. Bierze udział w wielu wy
stawach malarstwa organizowa
nych przez ZPAP. W  latach 1945
-1946 organizuje oddział Związku 
Polskich Artystów Plastyków w Je 
leniej Górze i zostaje jego prezesem. 
Ale tenże sam Karol Dąbrowski po
święca się również konserwacji, 
której pozostaje wierny do końca 
swych sił twórczych. Przecież już 
w latach 1936-1938 (bez studiów 
konserwatorskich) dokonuje odkry
cia i konserwacji ściennej dekoracji 
malarskiej w drewnianym kościele 
w Skomlinie. Na Wawelu, dokąd 
wraca w okresie okupacji, dokonuje 
z kolei odkrycia i konserwacji 
(1940-1941) oryginalnej polichro
mii słynnej „ Pięknej Madonny 
z Krużlowej"  . Jego dziełem jest 
także odkrycie i konserwacja 
(1947-1951) ciekawej dekoracji 
malarskiej w Collegium Maius U J 
w  Krakowie, zawierającej wzory 
matematyczne. W  1948 r. pracuje 
przy odsłanianiu (spod później
szych nawarstwień) oraz konser
wacji gotyckiej polichromii w koś
ciele w Morągu. Na tej podstawie 
uzyskuje dyplom w 1952 r. na W y
dziale Konserwacji w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych („Ochro
na Zabytków" 1951, nr 1-2).
Wraz z zespołem dokonuje odkrycia 
późnoromańskiej ściennej polichro
mii w Czerwińsku w 1951 r. („0- 
chrona Zabytków" 1951, nr 3-4) 
oraz uczestniczy w późniejszych 
złożonych pracach konserwators
kich. W  ramach działalności Przed
siębiorstwa Państwowego „Pra
cownie Konserwacji Zabytków" 
O/Warszawa, w którym pełni funk
cję głównego konserwatora ds. ma
larstwa ściennego w latach 1951
-1968, prowadzi prace badawczo- 
-odkrywcze w d. kościele archiko- 
legiackim w Tumie pod Łęczycą. 
Odkrycie w 1952 r. i wstępna kon
serwacja najcenniejszej bodajże 
w  Polsce romańskiej dekoracji ma
larskiej są Jego niezaprzeczalną za
sługą. („Ochrona Zabytków 1952, 
nr 4). Późniejsze dzieje, jak i stan 
zachowania tych malowideł

w chwili obecnej (i w jakimś stop
niu całej świątyni) stanowi drama
tyczny - i bynajmniej nie chlubny 
- przykład polskiego konserwators
twa. Ale to już zupełnie inna spra
wa, na którą zmarły nie miał wpły
wu, choć był o niej w miarę moż
liwości informowany.
Karol Dąbrowski był autorem prac 
teoretycznych z dziedziny konser
wacji głównie malarstwa ścienne
go, które publikował przede wszys
tkim w „Ochronie Zabytków", ale 
także w takich czasopismach, jak 
„Przegląd Artystyczny", „Biuletyn 
Historii Sztuki", „Problemy", „Po l
ska" i inne. Jego referaty wygłasza
ne na konferencjach konserwators
kich - m.in. w 1964 r. w Krakowie, 
w 1970 r. w Toruniu - publikowano 
w wydawnictwie seryjnym ODZ 
„Biblioteka Muzealnictwa i Ochro
ny Zabytków” . Prace Karola Dąb
rowskiego cytowane są w liczącej 
się literaturze krajowej i zagranicz
nej.
W  niektórych artykułach, pisanych 
jeszcze przed 40 laty, Karol Dąb
rowski przekazuje jakby konserwa
torskie credo, które nic nie traci na 
swej aktualności. Oto, co pisał 
w „Przeglądzie Artystycznym" 
w 1953 r. nr 4: „ Dzisiejsza konser
wacja polegać powinna na maksy
malnym wzmocnieniu istniejącej 
struktury (substancji materialnej za
bytku - przypis autora) przy użyciu 
środków obojętnych tub podob
nych chemicznie do oryginału i  w y
dobyciu wartości artystycznych je 
dynie przez usunięcie późniejszych 
warstw brudu, przemalowań i  na
r z u t ó w . . I dalej w odniesieniu do 
malarstwa ściennego: „ Malarstwo 
ścienne jest tu w  gorszym położe
niu niż malarstwo sztalugowe, gdyż 
sam materiał podłoża i  warunki jego  
umiejscowienia stwarzają większe 
trudności w  jego ratowaniu". Częs
to powtarzał słowa Alfreda Barbac- 
ciego, słynnego konserwatora i teo
retyka włoskiego: „ Działalność... 
konserwatora zabytków jest więcej 
niż zawodem, jest powołaniem, jest 
misją"...
Jego ostatnią pracą wydaną 
w 1985 r. - dopiero po siedmiu 
latach przejścia na emeryturę - był 
skrypt zatytułowany: „ Wpływ wa
runków lokalnych na stan i  zacho
wanie się malow ideł ściennych oraz

trwałość zabiegów konserwators
k ic h " . Praca ta, mająca narracyjno- 
-refleksyjny charakter, przyjęta zo
stała przez recenzentów co najmniej 
z dużą powściągliwością. Trzeba 
było przeszło dziesięciu lat, aby wy
dać ten ciekawy skądinąd zbiór do
świadczeń i uwag Karola Dąbrows
kiego oraz historii i zasad konser
watorskich - popartych zresztą po
ważną literaturą.
Wyjeżdżał jako konserwator do 
wielu krajów europejskich. Najbliż
sze jednak kontakty utrzymywał 
z konserwatorami bułgarskimi, cze
chosłowackimi i niemieckimi z oby
dwu ówczesnych państw niemiec
kich. Był przez szereg lat członkiem 
IIC (International Institute Conser
vation of Historie and Artistic 
Works). Był również pierwszym
- w znaczeniu chronologicznym
- viceprzewodniczącym Rady Arty
stycznej Ogólnopolskiej Sekcji 
Konserwacji ZPAP, która ostatecz
nie powstała dopiero w łonie zwią
zku w 1954 r.
Próbując - obok malarstwa ścien
nego - różnych technik artystycz
nych wykazywał wrażliwość artys
ty, a pracując jako konserwator 
cierpliwość i dokładność. Był tak 
samo wymagający i stanowczy
- czasami nawet bezwzględny - ja
ko dydaktyk (prowadził pracownię 
technologii i konserwacji malowi
deł ściennych), co życzliwy jako 
kolega wobec osób będących 
w kłopotach życiowych. Ja  sam
- jako młody konserwator, który 
w końcu lat pięćdziesiątych znalazł 
się w środowisku warszawskim
- doznałem Jego szczerej i bezin
teresownej pomocy.
Miał inteligentny - choć niekiedy 
obcesowy - dowcip i humor, lubił 
żartować i śpiewać (uczył się śpie
wu!). Niepotrzebnie bywał złośli
wy... a może jednak potrzebnie? 
Była to bowiem Jego jedyna broń 
wobec różnych przeciwności losu, 
a raczej nieżyczliwości, jakimi Go 
obdarowywano. Może nie zawsze 
stosował ją trafnie, może niekiedy 
a priori, ale nigdy jako akt zemsty. 
Do Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie został przyjęty na etat 
st. asystenta z dniem 1 listopada 
1950 r. bez dyplomu konserwatora. 
Studia konserwatorskie w Polsce 
były wtedy dopiero w stadium or

389



ganizacji. Adiunktem został miano
wany w dniu 1 września 1952 r. 
(już po obronie pracy dyplomowej) 
tylko na trzy lata. Potem umowę na 
stanowiska adiunkta ponawiano 
każdego roku przez osiem lat. Ko
lejno na stanowisku wykładowcy 
i st. wykładowcy pozostawał od 
września 1963 r. do lutego 1973 r. 
Wiele lat czekał na przewód kwalifi
kacyjny i stanowisko docenta. Re
kordowy niemal czas trwania - z je
dnej strony - negowanie ludzkich 
możliwości - z drugiej strony. Tytuł 
i stanowisko docenta Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie otrzy
mał aktem nominacyjnym Minister
stwa Kultury i Sztuki z dniem 1 sty
cznia 1973 r.; dziekanem Wydziału 
Konserwacji Dzieł Sztuki był wtedy 
doc. Juliusz Bursze, obecny profe
sor. Karol Dąbrowski swą działal
ność dydaktyczną na uczelni koń
czy z dniem 30 września 1977 r. 
Karol Dąbrowski właściwie nie ska
rżył się na nikogo ani nie stawał do 
walki o przodownictwo i władzę. 
W  ciągu wielu lat pracy na uczelni 
nigdy nie pełnił żadnej funkcji. Był

tak samo wylewny, co zamknięty 
w sobie - nie zwierzał się z wielu 
rzeczy nawet swoim najbliższym. 
Od chwili przejścia w  stan spoczyn
ku, jakby odsunął się od problema
tyki dydaktycznej, choć kontakt 
utrzymywałem z Nim w miarę swo
ich możliwości cały czas. W  poło
wie lat osiemdziesiątych przybył je
szcze na „opłatek” urządzony na 
wydziale konserwacji, ciesząc się 
z każdego postępu, jaki zauważył 
w swojej dawnej jednostce dydak
tycznej i innych pracowniach. Ale 
potem już coraz częściej chorował 
i słabł. Czy uważał swoje życie za 
wykorzystane pod względem twór
czym, dydaktycznym, naukowym? 
Na to pytanie nie otrzymamy już 
odpowiedzi. A może odsuwał je od 
siebie wiedząc, że przeszłości już 
nie zmieni?
Na miejsce wiecznego spoczynku j  
Karola Dąbrowskiego obrano no
wy, położony w lesie, cmentarz 
w Komorowie pod Warszawą. Żeg
nała Go rodzina i niewielkie grono 
życzliwych Mu wychowanków 
i znajomych - głównie związanych

z Nim zawodowo. Do porządku 
dziennego nad śmiercią i pogrze
bem Karola Dąbrowskiego przeszły 
władze wydziału i uczelni, z którą 
związany był przez 27 lat. Oblivio 
signum neg/egentiae! A przecież 
trud i dorobek Jego życia, z których 
korzysta także wydział konserwacji 
dzieł sztuki, wyrosły ponad grób, 
i żadną miarą nie zasługuje na za
pomnienie.

Stanisław Stawicki

Wspomnienie opracowano na pod
stawie:
1. Akt personalnych - K.781, Ar
chiwum Akt A SP  w Warszawie.
2. Materiałów źródłowych pozosta
jących w posiadaniu rodziny Zmar
łego oraz wywiadów ustnych prze
prowadzonych z panią Marią Dąb
rowską z domu Karaszkiewicz, 
wdową po K. Dąbrowskim.
3. Słownika A rtystów  Plastyków  
Okręgu Warszawskiego, Warszawa 
1972.
4. Własnych kontaktów i wiadomo
ści o Zmarłym.


